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คำ�นำ�
“เศรษฐกิจพอเพียง”

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)  

ได้จัดท�ำหนังสือชุด “เผยแพร่องค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริ” ในปี ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสที ่

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเจริญพระชนมำยุ ๖๐ พรรษำ ๒ เมษำยน ๒๕๕๘  

โดยรวบรวมหนังสือที่ส�ำนักงำน กปร. จัดพิมพ์แล้วมำด�ำเนินกำรปรับปรุงเพิ่มเติมสำระส�ำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

ตัวอย่ำงของควำมส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และกำร

ทรงงำนสำนต่อพระรำชด�ำริของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี รวมถึงเรื่องรำวกำรสนอง 

พระรำชด�ำริของส�ำนักงำน กปร. ที่ก่อเกิดโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริมำกมำยกว่ำ ๔,๐๐๐ โครงกำร 

ทั่วประเทศ และกำรน้อมน�ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ในรูปแบบต่ำง ๆ  พร้อมตัวอย่ำงกำรประยุกต์

ใช้ที่ถูกต้อง ตำมค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะของ ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  

ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นชี้แนะ กำรจัดท�ำเนื้อหำที่มำจำกแนวพระรำชด�ำริ เพื่อกำรแสดงตัวอย่ำงของกำรน�ำแนว 

พระรำชด�ำริไปปฏิบัติจนประสบผลส�ำเร็จเพื่อเป็นต้นแบบและตัวอย่ำงให้สำธำรณชนได้น�ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำง

เหมำะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น

ดังนั้น ส�ำนักงำน กปร. จึงได้จัดท�ำหนังสือชุด เผยแพร่องค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริ จ�ำนวน ๔ เล่ม 

ประกอบด้วย 

๑) หลักกำรทรงงำนในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

๒) เศรษฐกิจพอเพียง

๓) ทรงงำนสำนต่อสร้ำงสุขปวงประชำ

๔) ๓ ทศวรรษ กปร.
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ส�ำหรับหนังสอืชุด “เผยแพร่องค์ความรูต้ามแนวพระราชด�าร”ิ เล่มท่ี ๒ “เศรษฐกจิพอเพยีง” เล่มนี ้น�ำเสนอ 

ตัวอย่ำงของกำรน�ำแนวพระรำชด�ำริปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัว ไปเป็นแนวทำง

กำรปฏิบัติบนพ้ืนฐำนของควำมมีเหตุผล ควำมพอประมำณ และกำรมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ภำยใต้เงื่อนไขควำมรู้และ

คุณธรรม ส่งผลส�ำเร็จเป็นรูปธรรมทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม องค์กรภำครัฐ ภำคเอกชน และประเทศ 

สร้ำงควำมมั่นคงและเข้มแข็งให้แก่สังคมไทย และเป็นต้นแบบของกำรประยุกต์ใช้หลักแห่งควำมพอเพียงให้แก ่

นำนำประเทศอีกด้วย

 

 ส�ำนักงำน กปร. 

 เมษำยน ๒๕๕๙ 
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ส�รบัญ
เศรษฐกิจพอเพียง	 ๗	

พระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง		 ๘	

การน้อมน�าแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิต		 ๑๘



ตัวอย่างความส�าเร็จของเศรษฐกิจพอเพียง			 ๒๖	

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของส�านักงาน	กปร.			 ๖๕

เศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน			 ๗๔
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เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงมีพระรำชด�ำริ
ชี้แนะแนวทำงเพื่อกำรด�ำเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรไทย เศรษฐกิจพอเพียงได้พระรำชทำน 
พระรำชด�ำริมำนำนกว่ำ ๓๐ ปี โดยเฉพำะเมื่อครั้งเกิดวิกฤตทำงเศรษฐกิจเมื่อปี ๒๕๔๐  
ทรงเน้นย�ำ้แนวทำงแห่งควำมพอเพยีง เพือ่ให้พสกนกิรสำมำรถท่ีจะแก้ไขปัญหำ และสำมำรถ
ด�ำรงชีวิตได้อย่ำงมั่นคงยั่งยืนภำยใต้ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทำงสำยกลำง กล่ำวคือ เป็นเศรษฐกิจแบบพอประมำณ 
ไม่ใช่อดอยำกขำดแคลน ใช้จ่ำยอย่ำงมีเหตุมีผล มีน้อยใช้น้อยไม่ฟุ่มเฟือย มีมำกต้องรู้จัก
เก็บออมเอำไว้ใช้ในยำมจ�ำเป็น และต้องรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลและแบ่งปันกัน ส่วนในระดับ
ของกำรพัฒนำประเทศ ควรพัฒนำอย่ำงเป็นข้ันเป็นตอนและมีคุณธรรม ซ่ึงจะท�ำให้เกิด
กำรพัฒนำท่ีมั่นคงยั่งยืน หำกท�ำได้เช่นนี้ก็จะสร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเองและประเทศ
ชำติตลอดไป

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่ำ เศรษฐกิจพอเพียง 
สำมำรถประยุกต์ใช้ได้ในทุกคน ทุกบริบท ทุกสำขำอำชีพ และยังจะเป็นพลังในกำรพัฒนำ
ประเทศให้ก้ำวหน้ำต่อไปได้ โดยผู้ท่ีน้อมน�ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ 

จนประสบผลส�ำเร็จในกำรด�ำเนินชีวิต ดังนั้นส�ำนักงำน กปร. จึงได้น�ำตัวอย่ำงและ

ต้นแบบผู้ท่ีสำมำรถน้อมน�ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่ำงได้ผล 

เป็นรูปธรรมน�ำมำถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้จำกประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให ้
เกิดประโยชน์ในกำรขยำยผลสู่สำธำรณชนได้อย่ำงกว้ำงขวำงยิ่งขึ้น

เศรษฐกิจพอเพียง
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ระราชด�าริ
เศรษฐกิจพอเพียง
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คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเชย 

ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมี พอกิน และขอให้ทุกคน

มีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่ พอกิน มีความสงบและท�งาน

ตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่ พอกิน ไม่ใช่ว่า 

จะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบ

กับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้

พระรำชด�ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ พระรำชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๑๗

ระราชด�าริ
เศรษฐกิจพอเพียง
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ในการพัฒนาประเทศนั้นจ�เป็นต้องท�ตามล�ดับขั้นเริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน 

คือความมีกินมีใช้้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้อง

ตามหลักวิชาเมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นสูงขึ้น

ตามล�ดับต่อไป การถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นไปตามล�ดับด้วยความ

รอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว

และเพื่อให้บรรลุผลส�เร็จได้แน่นอนบริบูรณ์

พระบรมรำโชวำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๑๗
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ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ 

การทุ่มเทสร้างเครื่องจักรกลอันก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นใช้ในการผลิต 

ท�ให้ผลผลิตทางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรวดเร็วและมากมาย จนอาจถึงขั้นฟุ่มเฟือย พร้อมกันนั้น

ก็ท�ให้คนว่างงานลงเพราะถูกเครื่องจักรกลแย่งไปท� เป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากตกต�่าทาง

เศรษฐกิจขึ้น เพราะคนที่ว่างงานยากจนลงและผู้ผลิตก็ขาดทุนเพราะสินค้าขายไม่ออก 

จึงน่าจะต้องดัดแปลงแนวคิดแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความเจริญด้านอุตสาหกรรมไปบ้าง

ให้สมดุลกับด้านอื่นๆ เพื่อความอยู่รอด

พระบรมรำโชวำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พระรำชทำนแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ 
จำกสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๑๘ 
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อันนี้เคยบอกว่า ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัว

จะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้าน

หรือในอ�เภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่าง

ที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้แต่ขายในที่

่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก

พระรำชด�ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
 เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๔๐
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เศรษฐกิจพอเพียง... จะท�ความเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร 

แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน 

ถ้าท�โดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้

พระรำชด�ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๔๑
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เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน 

เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง 

สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม

และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ�้าไป

พระรำชด�ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
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ถ้าไม่มีเศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับจะพังหมด จะท�อย่างไร 

ที่ที่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ต้องแย่่ไป หากมีเศรษฐกิจพอเพียง แบบไม่เต็มที่ถ้าเรามีเครื่องปนไฟ 

ก็ให้ปนไฟหรือถ้าขั้นโบราณกว่า มืดก็จุดเทียนคือมีทางที่จะแก้ปญหาเสมอ

ฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็มีเป็นขั้นๆ แต่จะบอกว่า เศรษฐกิจพอเพียงนี้

ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นสิ่งที่ท�ไม่ได้จะต้องมีการแลกเปลี่ยน 

ต้องมีการช่วยกันพอเพียงในทฤษฎีหลวงนี้คือให้สามารถที่จะด�เนินงานได้

พระรำชด�ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๔๒
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ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและท�งาน

ตั้งอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด 

แต่มีความพออยู่พอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความ

พออยู่พอกินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพล

มีพลังที่จะท�ให้ผู้อื่น ซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควร 

ขอแค่พอควรพออยู่พอกิน มีความสงบ ไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้

ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาล

พระรำชด�ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 

เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม  ๒๕๑๗

z16

ชุดเผยแพร่องค์ความรู้
ตามแนวพระราชดำาริ



เศรษฐกิจพอเพียงนี้ เราคิดแบบชาวบ้าน ไม่มีอะไรที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Sophisticate 

มันธรรมดา ท�อะไรแบบธรรมดา ก็ดูไม่มีประโยชน์ใหญ่โตมโหฬาร แปลว่าถ้าท�แบบ 

ไม่ Sophisticate ชาวบ้านก็ท�เองได้ ชาวบ้านค้นพบการท�เศรษฐกิจพอเพียงด้วยตนเองก็ดีใจ 

ที่เป็นอย่างนั้น ผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้น่าจะไปดูว่าชาวบ้านเขาค้นพบอะไรในเศรษฐกิจพอเพียง 

เมื่อได้ค้นหาว่าเขาได้จริงๆ หรือไม่จริง ถ้าได้จริงๆ ก็จะได้ติดต่อในผลงานที่ชาวบ้านได้ 

ซึ่งจะท�ให้สามารถท�ให้เศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์มากขึ้น 

จนกระทั่งช่วยชีวิตชาวบ้านให้มีความก้าวหน้าจริงๆ จังๆ

พระรำชด�ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พระรำชทำนแก่คณะผู้บริหำรสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน�้ำและกำรเกษตร 
องค์กำรมหำชน กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ ๕ กันยำยน ๒๕๕๔

z

“เศรษฐกิจพอเพียง”

17



ารน้อมน�าแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิต
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เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า  Sufficiency Economy 

...ค�ว่า Sufficiency Economy นีไ้ม่มีในต�ราเศรษฐกจิ จะมไีด้อย่างไร เพราะวา่เป็นทฤษฎีใหม่ 

...Sufficiency Economy นั้น  ไม่มีในต�ราเพราะหมายความว่าเรามีความคิดใหม่

และโดยที่ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความว่าเราก็สามารถที่จะไปปรับปรุง 

หรือไปใช้หลักการเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น

ารน้อมน�าแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิต

พระรำชด�ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ วันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๔๒

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำชี้ถึงแนวกำรด�ำรงอยู ่
และปฏิบัติตนของประชำชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน จนถึงรัฐ ทั้งในกำรพัฒนำและบริหำร
ประเทศให้ด�ำเนินไปในทำงสำยกลำง โดยเฉพำะกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจเพื่อให้ก้ำวทันต่อโลกยุคโลกำภิวัตน์ 
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ความพอเพียง หมำยถึง ควำม
พอประมำณ ควำมมีเหตุผล รวมถึง
ควำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องมรีะบบภมูคุ้ิมกนั
ในตวัทีดี่พอสมควรต่อกำรมผีลกระทบ
ใด ๆ อันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภำยนอกและภำยใน ท้ังน้ี จะต้องอำศยั
ควำมรอบรู้ ควำมรอบคอบ และควำม
ระมัดระวังอย่ำงยิ่ง ในกำรน�ำวิชำกำร
ต่ำงๆ มำใช้ในกำรวำงแผนและกำร
ด�ำเนินกำรทุกขั้นตอน ขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้ำงพื้นฐำนจิตใจของ
คนในชำติ โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
นักทฤษฎี และนักธุรกิจให้มีส�ำนึกใน
คุณธรรมควำมซื่อสัตย์สุจริต และให้มี

ควำมรอบรู้ที่เหมำะสม ด�ำเนินชีวิตด้วยควำมอดทน ควำมเพียร มีสติ ปัญญำ และควำมรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและ
พร้อมต่อกำรรองรับกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็และกว้ำงขวำงทัง้ด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม และวัฒนธรรม
จำกโลกภำยนอกได้เป็นอย่ำงดี
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำ 
ที่ยึดหลักทำงสำยกลำง ที่ชี้แนวทำงกำรด�ำรงอยู่และปฏิบัติ
ของประชำชนในทุกระดับให้ด�ำเนินไปในทางสายกลาง  
มีควำมพอเพียง และมีควำมพร้อมที่จะจัดกำรต่อผลกระทบ 
จำกกำรเปลี่ยนแปลง โดยค�ำนึงถึงควำมพอประมำณ 
ควำมมีเหตุผล และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจน 
กำรใช้ควำมรู ้ ควำมรอบคอบ และคุณธรรมประกอบ 
กำรวำงแผน กำรตัดสินใจและกำรกระท�ำต่ำงๆ ความ 
พอประมาณ หมำยถึง ควำมพอดี ท่ีไม่มำกและไม่น้อย 
จนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น กำรผลิต
และกำรบริโภคที่พอประมำณ ความมีเหตุผล หมำยถึง  
กำรใช้หลักเหตุผลในกำรตัดสินใจเรื่องต่ำงๆ โดยพิจำรณำ
จำกเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
อย่ำงรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ด ี หมำยถึง กำรเตรียมตัว 
ให้พร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
รอบตัว ปัจจัยเหล่ำนี้จะเกิดข้ึนได้นั้น จะต้องอำศัยควำมรู้ 
และคุณธรรมเป็นเงื่อนไขพื้นฐำน กล่ำวคือ เงื่อนไขควำมรู้ 
หมำยถึง ควำมรอบรู้ ควำมรอบคอบ และควำมระมัดระวัง
ในกำรด�ำเนินชีวิตและกำรประกอบกำรงำน ส่วนเงื่อนไข
คุณธรรม คือ กำรยึดถือคุณธรรมต่ำงๆ อำทิ ควำมซื่อสัตย์
สุจริต ควำมอดทน ควำมเพียร กำรมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง
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เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่กำรหยุดอยู่กับที่ แต่เศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับทุกกลุ่มบุคคล ชุมชน มีควำมเป็น
พลวัตสำมำรถพัฒนำได้ตำมเหตุผลให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กล่ำวสรุปคือ เศรษฐกิจพอเพียง
มี ๓ ระดับ คือ

ระดับที่หนึ่ง เป็นเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐำนที่เน้นควำมพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว 

ระดับที่สอง เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้ำวหน้ำ คือ ยกระดับควำมพอเพียงเป็นระดับกลุ่ม มีกำรรวมตัว 
ทั้งควำมคิด ควำมร่วมมือ ควำมช่วยเหลือส่วนรวม รักษำผลประโยชน์ภำยในชุมชน มีกำรเรียนรู้แลกเปลี่ยนสร้ำง
ควำมเข้มแข็งในชุมชน

ระดับที่สาม เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้ำวไกล ระดับสร้ำงเครือข่ำย เน้นควำมร่วมมือระหว่ำงชุมชน  
กลุ่ม องค์กร เอกชน หรือธุรกิจภำยนอก โดยประสำนงำนให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ำย
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๑. ด้ำนเศรษฐกิจ ฐำนะกำรเงิน / เศรษฐกิจของชุมชน / ใช้ของอย่ำงคุ้มค่ำ / ประหยัด

๒. ด้ำนสังคม กำรศึกษำ / สุขภำพ / ศำสนำหรือศีลธรรม

๓. ด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรท�ำควำมสะอำด / รักษำสุขอนำมัย / ก�ำจัดขยะ / ทรัพยำกรธรรมชำติ

๔. ด้ำนวัฒนธรรม กำรใช้ภำษำไทย / มำรยำทไทย / ขนบธรรมเนียมประเพณี / ศิลปกรรม

เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นหลักคิด หลักปฏิบัติ เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันและควำมเข้มแข็งในตัวบุคคลและชุมชน 
แบ่งเป็น ๔ ด้ำน คือ

เศรษฐกจิพอเพยีง : เปน็เครื่องมอืรบัการเปลี่ยนแปลง

๔. ด้านวัฒนธรรม

๑. ด้านเศรษฐกิจ ๒. ด้านสังคม 

๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 
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๑. ด้ำนจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ / มีจิตส�ำนึกที่ดี / เอื้ออำทรประนีประนอม / 
นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

๒. ด้ำนสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน / รู้รักสำมัคคี / สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน

๓. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

รู้จักใช้และจัดกำรอย่ำงฉลำดและรอบคอบ / เลือกใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิด
ควำมยั่งยืนสูงสุด

๔. ด้ำนเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรและสภำพแวดล้อม  
(ภูมิสังคม) / พัฒนำเทคโนโลยีจำกภูมิปัญญำชำวบ้ำนเองก่อน / ก่อให้เกิด
ประโยชน์กับคนหมู่มำก

เศรษฐกิจพอเพียงสำมำรถประยุกต์ใช้กับกำรด�ำเนินชีวิต เพื่อให้บังเกิดควำมมั่นคงยั่งยืนทั้งต่อตนเอง สังคม  
และประเทศชำติ โดยมีแนวทำงดังนี้
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วอย่างความส�าเร็จ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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วอย่างความส�าเร็จ
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ทฤษฎีใหม่ นี่จะขยายขึ้นไปได้อาจจะทั่วประเทศ 

แต่ต้องช้าๆ เพราะว่าจะต้องสิ้นเปลือง สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยๆ แต่ว่าค่อยๆ ท� 

และเมื่อท�แล้วก็นึกว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะท�ให้ประชาชนมีกินแบบอัตภาพ 

คืออาจไม่รวยมากแต่พอกินไม่อดอยาก ฉะนั้นก็นึกว่าทฤษฎีใหม่นี้ 

คงมีประโยชน์ได้ แต่ต้องท�ด้วยความระมัดระวัง

พระรำชด�ำรัสเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ พระรำชวังดุสิต วันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๓๗

๑. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรทฤษฎี

ใหม่ เป็นตัวอย่ำงกำรใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทำงปฏิบัติของเกษตรกรรำยย่อย เพ่ือให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้

และมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง ท�ำให้มีควำมั่นคงในกำรด�ำรงชีวิต
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ทฤษฎีใหม่ เป็นเครื่องมือกำรปฏิบัติตำมแนวพระรำชด�ำริปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นรูปธรรมที่เข้ำใจง่ำยที่สุด เป็นกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน
และน�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อเป้ำหมำยในกำรพึ่งพำตนเอง ให้มีควำม 
พออยู่พอกินในครัวเรือน และพัฒนำไปสู่ชุมชน พร้อมกับกำรขยำยเครือข่ำย
ไปในระดับเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
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การพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี ๓ ขั้น คือ 

ขั้นที่ ๑ ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น พึ่งตนเอง 
เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐำนที่เน้นควำมพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว โดยเริ่มต้นจำกกำรมุ่ง

แก้ปัญหำของเกษตรกรที่มีน�้ำไม่เพียงพอส�ำหรับกำรเกษตร ให้ควำมส�ำคัญในกำรจัดสรรที่ดินกำรเกษตรและที่อยู่
อำศัย โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน ตำมอัตรำส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ คือ พื้นที่ส่วนที่หนึ่งประมำณ ๓๐% ให้ขุดสระ
เกบ็กกัน�ำ้ เพือ่ใช้เกบ็กกัน�ำ้ฝนในฤดฝูนและใช้เสรมิกำรปลกูพชืในฤดแูล้ง ตลอดจนกำรเลีย้งสตัว์น�ำ้และพชืน�ำ้ต่ำงๆ  
พื้นที่ส่วนที่สองประมำณ ๓๐% ให้ปลูกข้ำวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอำหำรประจ�ำวันในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี  
เพื่อตัดค่ำใช้จ่ำยและสำมำรถพึ่งตนเองได้ พื้นที่ส่วนที่สำมประมำณ ๓๐% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืช
สมนุไพร ฯลฯ เพือ่ใช้เป็นอำหำรประจ�ำวนั หำกเหลอืบรโิภคกน็�ำไปจ�ำหน่ำย และพืน้ทีส่่วนทีส่ีป่ระมำณ ๑๐% ใช้เป็น
ที่อยู่อำศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอื่นๆ กำรเกษตรทฤษฎีใหม่ในขั้นนี้  จึงเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในระดับครอบครัว   
แต่เกษตรกรส่วนใหญ่อำจไม่สำมำรถเริ่มต้นในข้ันตอนแรกนี้ได้ และอำจจ�ำเป็นท่ีหน่วยงำนต่ำงๆ จะต้องจัดควำม 
ช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในเบื้องต้นให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติตำมแนว 
พระรำชด�ำริเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อไป

ระดับบุคคลและครอบครัว เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑

ระดับชุมชน/องค์กร
เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒

ระดับประเทศ ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๓
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ขั้นที่ ๒ ทฤษฎีใหม่ขั้นกลาง พึ่งพิงกัน
เมื่อเกษตรกรได้เร่ิมต้นปฏิบัติตำมเกษตรทฤษฎีใหม่ข้ันต้นแล้ว มีควำมพอเพียง และควำม

มั่นคงในขั้นพื้นฐำนระดับหนึ่งแล้ว ในขั้นตอนต่อมำจึงเป็นเรื่องของกำรรวมกลุ่ม ช่วยเหลือเก้ือกูล
กันระหว่ำงเพื่อนบ้ำน ชุมชน ร่วมมือในกำรผลิต กำรตลำด  กำรขำยผลผลิต กำรร่วมกันดูแลชุมชน 
สวสัดกิำร จดัตัง้กองทนุ รวมไปถงึกำรมส่ีวนร่วมในกำรพฒันำสงัคม วฒันธรรม กำรส่งเสรมิจรยิธรรม
และคุณธรรมอันดี เกิดควำมรู้รักสำมัคคีข้ึนในชุมชน และร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนำชุมชนให้มีควำม 
เข้มแข็งและมั่นคงต่อไป 
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ขั้นที่ ๓ ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า พึ่งพาอาศัย
กลุ่มเกษตรกรที่ได้ด�ำเนินกำรตำมทฤษฎีใหม่ในขั้นกลำง จนประสบควำมส�ำเร็จ

เบื้องต้น อำจก้ำวเข้ำสู่ขั้นก้ำวหน้ำ โดยกำรประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ใน
ระดบัประเทศ เพือ่ยกระดับกำรท�ำธุรกจิ และกำรพฒันำคณุภำพชีวติของเกษตรกร เช่น 
กำรท�ำควำมร่วมมือกับธนำคำร เพื่อน�ำเงินมำลงทุนในธุรกิจ หรือกำรท�ำข้อตกลงกับ
บรษิทั เพือ่ขำยผลผลติให้ได้ในรำคำสงู เพรำะมกีำรรวมผลผลติ สำมำรถต่อรองรำคำได้ 
ขณะเดยีวกนัเอกชนกไ็ด้ผลผลติทีม่คุีณภำพในรำคำทีเ่หมำะสม และสำมำรถจดัจ�ำหน่ำย
และพัฒนำกำรท�ำธุรกิจไปสู่ระดับประเทศและระดับโลกต่อไป ภำยใต้ภูมิคุ ้มกันที ่
เหมำะสมอันจะสร้ำงควำมมั่นคงและมั่งคั่งได้ต่อไป
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ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ การด�าเนินงาน

ภาคเหนือ

๑) นำยบุญเป็ง จันต๊ะภำ ๔๕ หมู่ ๑๑ 
บ้ำนห้วยก้ำงปูล้ำน 
ต�ำบลไม้ยำ 
อ�ำเภอพญำเม็งรำย 
จังหวัดเชียงรำย

๐๘๙-๕๕๙-๒๑๗๑ เดิมท�ำนำอย่ำงเดียวมีหนี้สิน ยิ่งท�ำก็ 
ยิ่งจน ยิ่งมีหนี้เพิ่มขึ้น จึงเริ่มท�ำเกษตร 
ผสมผสำน โดยเลี้ยงปลำนิล ปลำดุก 
ในนำข้ำว เลีย้งไก่ หม ูกระบอื ปลกูพชืผกั
สวนครัวและไม้ผล

๒) นำงเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยำง 
 

๑๑๙ หมู่ ๙ 
บ้ำนสันทรำย 
ต�ำบลเชียงเคี่ยน 
อ�ำเภอเทิง 
จังหวัดเชียงรำย 
๕๗๒๓๐

๐๘๑-๗๐๖-๙๖๘๗ เคยท�ำเกษตรเชงิเดีย่วแต่ไม่ประสบควำม
ส�ำเร็จ เหลือเงินน้อยมำก เป็นหนี้และ
สุขภำพแย่ลงเนื่องจำกกำรใช้สำรเคมีจึง
ตระหนักถึงพิษภัยของสำรเคมีเลยหันมำ 
ท�ำเกษตรแบบผสมผสำนแล้วเลิกใช้
สำรเคมี แม้ผลตอบแทนระยะแรกจะ
น้อยแต่สบำยใจเห็นได้ชัดว่ำระบบนิเวศ 
ในสวนดีข้ึนมำ สำมำรถด�ำรงชีวิตได ้
อย่ำงมีควำมสุข

๓)  นำยประพันธ์ ศรีสุวรรณ  
 

๑๒/๕ หมู่ ๑ 
บ้ำนนำสำร 
ต�ำบลบ้ำนปิน 
อ�ำเภอลอง 
จังหวัดแพร่

๐๘๕-๒๕๒-๒๘๓๕ ใช ้ประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู ้ที่ จะ
ท�ำงำน และรู้ว่ำอะไรควรท�ำ อะไรไม่
ควรท�ำ และจะไม่ท�ำอะไรเกินควำม
สำมำรถของตนเอง มีควำมพร้อมที่
จะเผชิญป ัญหำและเหตุกำรณ ์หรือ 
ผลกระทบที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ตัวอย่างความส�าเร็จด้านเกษตรทฤษฎีใหม่
จำกกำรน้อมน�ำแนวทำงพระรำชด�ำริปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับเกษตรกรในกำรท�ำกำรเกษตรตำม

แนวพระรำชด�ำริทฤษฎีใหม่ท�ำให้เกษตรกรท่ัวประเทศประสบผลส�ำเร็จ โอกำสนี้ ส�ำนักงำน กปร. จึงได้ร่วมกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องจัดกำรประกวด เพื่อค้นหำตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จจำกกำรน้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริทฤษฎีใหม่ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่สำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรูใ้นกำรด�ำเนนิชวีติตำมหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงในภำคกำรเกษตรทฤษฎใีหม่ 
ให้แก่สำธำรณชนได้น�ำไปศึกษำและเรียนรู้แนวทำงที่ชัดเจนโดยมีตัวอย่ำง  ดังนี้ 
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ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ การด�าเนินงาน

ภาคใต้

๑)  นำยสมชำย นิลอนันต์ 
 

๑๐๑ หมู่ ๑ 
ต�ำบลข้ำงขวำ 
อ�ำเภอกำญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
๘๔๑๖๐

๐๘๙-๕๙๒-๑๗๖๔ ใจรักงำนด้ำนกำรเกษตรมำตั้งแต่อดีต 
ท�ำรำยได้เลี้ยงครอบครัว ไม่ต้องรับจ้ำง
ขำยแรงงำนนอกพื้นที่

๒)  นำยพิชัย แก้วจันทร์ 
 

๗๒/๓ หมู่ที่ ๑ 
บ้ำนยโุป อ�ำเภอเมอืง 
จังหวัดยะลำ 
๙๕๐๐๐

๐๘๑-๓๘๘-๕๑๖๑ ท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่อย่ำงครบถ้วน 
และยึดมั่นในวิถีพอเพียง ควำมขยัน 
หมั่นเพียร พึ่งพำตนเอง มีน�้ำใจต่อ
สำธำรณะ ชุมชน และผู้อื่น

ภาคกลางและภาคตะวันออก

๑) นำยณรงค์ บัวสี 
 

๘ หมู่ ๑๔ 
แขวงสะพำนสูง
เขตสะพำนสูง
กรุงเทพมหำนคร

๐๘๗-๓๕๗-๖๔๔๔ กำรท�ำเกษตรอย่ำงเดียวท�ำให้ตนเอง
และครอบครัวประสบปัญหำขำดทุน 
เนื่องจำกบำงปีผลผลิตออกมำกท�ำให้
รำคำตกต�่ำไม่คุ้มค่ำกับกำรลงทุน จึงได้
ปรบัปรงุพืน้ทีใ่นแปลงเกษตรของตนเอง
ให้มีกำรท�ำกำรเกษตรหลำกหลำย

๒) นำยยวง เขียวนิล 
 

๙๑/๑ หมู่ ๗ 
บ้ำนรำษฎร์นิยม
คลองลำกค้อน 

๐๘๑-๙๒๙-๙๑๕๙ ได ้ศึกษำดูงำนที่วัดมงคลชัยพัฒนำ  
และท่ีศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำย 
เดินตำมแนวพระรำชด�ำริโดยยึดหลัก
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ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ การด�าเนินงาน

ต�ำบลรำษฎร์นิยม 
อ�ำเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี 
๑๑๑๕๐

มัชฌิมำปฏิปทำ คือกำร เดินทำง 
สำยกลำง และหลักควำมไม่ประมำท  
พร้อมใช้หลักธรรมแห่งควำมส�ำเร็จ คือ  
อิทธิบำท ๔

๓)  นำยปรีชำ เหมกรณ์ 
 

๕๕ หมู่ที่ ๙ 
บ้ำนคลองสิบสำม 
แขวงคลองสิบสอง 
เขตหนองจอก 
กรุงเทพฯ ๑๐๕๓๐

๐๗๙-๘๘๖-๐๙๘๓ มีนำข้ำว ใช้น�้ำจำกระบบชลประทำน 
และสระเก็บน�้ำ ปลูกมะพร้ำวน�้ำหอม 
ปลูกพืชผัก ๔ ชั้น มะนำว มะยงชิด พืช
ผักสวนครัว เลี้ยงเป็ดไข่ ปลำ ผลิตปุ๋ย 
ใช้เอง เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองทั้งหมด

๔) นำยส�ำรอง แตงพลับ 
 

๖๙/๑ หมู่ ๔
บ้ำนหนองเขื่อน 
ต�ำบลไร่ใหม่พัฒนำ 
อ�ำเภอชะอ�ำ 
จังหวัดเพชรบุรี 
๗๖๑๒๐

๐๘๙-๐๗๖-๔๓๒๕ มีพื้นท่ีในกำรท�ำนำข้ำว ปลูกข้ำวโพด 
ปลูกมะม่วง พืชผักสวนครัว เน้นกำร
บริโภคในครัวเรือนก่อนน�ำขำย ท�ำปุ๋ย
หมักไว้ใช้เอง ผลิตน�้ำส้มควันไม้ก�ำจัด
ศัตรูพืช พอใจในสิ่งที่ตนมี ใช้จ่ำยต้องมี
เหตุผล ไม่ใช้จ่ำยเกินตัว ประหยัดรู้จัก
กินรู้จักใช้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑) นำงพิมพ์ โถตันค�ำ 
 

๙๓ หมู่ ๑๙ บ้ำนนำขำม 
ต�ำบลนำม่อง 
อ�ำเภอกุดบำก จังหวัด
สกลนคร ๔๗๑๘๐

๐๘๐-๗๔๘-๓๑๓๓ ครอบครวัเกดิภำระหนีส้นิและขำดควำม
อบอุ่น พึ่งพำตนเองไม่ได้จึงตัดสินใจ
ท�ำกำรเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อครอบครัว
พออยู่พอกิน
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ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ การด�าเนินงาน

๒) นำยบุญแทน เหลำสุพะ 
 

๑๐๔ หมู่ที่ ๑๓ 
บ้ำนห้วยม่วง 
ต�ำบลนำดินด�ำ 
อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดเลย 
๔๒๐๐๐ 

๐๘๓-๓๔๖-๐๒๘๗ ใช้ธรรม ๔ ข้อ คือ ท�ำงำนไม่เกียจคร้ำน 
ประหยัดอดทน ใช้จ่ำยแต่พอดี และ
อดออมในรำยได้ ทุกคนในครอบครัว
อยู่กันอย่ำงปรองดอง มุ่งเน้นให้ทุกคน
ประพฤตตินเป็นคนด ีไม่เบียดเบียนผูอ้ืน่

๓) นำยจันทร์ที ประทุมภำ 
 

๑๓๘ หมู่ ๖ 
บ้ำนโนนวัง 
ต�ำบลตลำดไทร 
อ�ำเภอชุมพวง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 
๓๐๒๗๐

๐๘๙-๙๔๘-๔๗๓๗ เริม่ท�ำทฤษฎีใหม่ เมือ่ปี ๒๕๔๑ ในพืน้ท่ี 
๒๒ ไร่ โดยแบ่งท�ำแปลงปลกูข้ำว ๑๐ ไร่ 
ขุดสระน�ำ้ ๓ บ่อ ท่ีพกัอำศยั เน้ือท่ี ๒ ไร่ 
นอกนัน้ปลกูพชืผสมผสำน พึง่พิงองิด้วย  
“ระบบวนเกษตร” โดยน�ำเศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต จำก
กำรที่เคยประสบภำวะหนี้สินจนต้องน�ำ
ทรัพย์สินออกขำย และต้องไปรับจ้ำงท่ี
มำเลเซีย แต่ด้วยควำมอดทน และวิริย 
อตุสำหะ จงึใช้หนีไ้ด้หมดและไถ่ทีน่ำคนื
มำได้ จำกนัน้กไ็ด้เริม่ท�ำกำรเกษตรด้วย
ก�ำลงัของตนเอง ด�ำรงตนอย่ำงสมถะ ไม่
โลภมำก โดยใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่ำง
หลำกหลำย มกีำรวำงแผนกำรปลกูพชืให้
มกีนิตลอดปี รวมท้ังปลูกผกั “ทุกอย่ำงท่ี 
เขำซ้ือกิน” และน�ำออกขำย ท�ำให้ 
มรีำยได้ทุกวนั
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ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ การด�าเนินงาน

ภาคเหนือ

๑) กลุม่เกษตรท�ำสวนบ้ำนถ�ำ้ ๒๖๒ หมูท่ี ่๕ 
ต�ำบลบ้ำนถ�ำ้ 
อ�ำเภอดอกค�ำใต้ 
จังหวัดพะเยำ 
๕๖๑๒๐

ประธำนกลุม่ 
นำยอนิทวน เครอืบญุ 
๐๘๑-๐๒๓-๘๓๕๐

รวมกลุ่มเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ข้ำวกล้อง 
อินทรีย์ ปล่อยสินเช่ือให้สมำชิกกู้ยืม  
ช่วยเหลือสมำชิกให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น พึ่งตนเองได้

๒) กลุ่มศนูย์เครอืข่ำยปรำชญ์ 
 ชำวบ้ำนเกษตรยั่งยืน 

๕๙ หมูท่ี ่๗ 
ต�ำบลศรีเมอืงชุม 
อ�ำเภอแม่สำย 
จังหวัดเชยีงรำย 
๕๗๑๓๐

ประธำนกลุม่ 
นำงพรรณพมิล ปันค�ำ 
๐๘๑-๐๒๕-๕๕๙๘

มีกำรจัดตั้งโรงเรียนชำวนำ เพื่อช่วย
เพิม่พนูทกัษะกำรสร้ำงและพฒันำควำม
รูแ้ก่เกษตรกร มกีำรเรยีนรูร่้วมกนั ท�ำนำ
ไร้สำรพิษ กำรท�ำจุลินทรีย์เพื่อป้องกัน
และก�ำจัดเช้ือรำในดิน กำรท�ำสำรสกัด
สมุนไพร

ภาคกลางและภาคตะวันออก

๑) กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้ำวฯ 
 บ้ำนไทรใหญ่ 

๑๙/๔ หมูท่ี ่๕ 
ถนนเลยีบคลองขนุศรี 
ต�ำบลไทรใหญ่ 
อ�ำเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบรุ ี
๑๑๑๕๐

ประธำนกลุม่ 
นำยสมชำย นกรอด
๐๘๖-๓๑๙-๗๕๘๔

ท�ำนำข้ำว สวนผลไม้ ผักสวนครัว ใช้
จำกระบบชลประทำน โดยใช้ระบบ
หมุนเวียนจำกบ่อปลำสู ่ท ้องนำและ 
ร่องสวน ท�ำปุ๋ยน�้ำชีวภำพโดยใช้เศษ
เหลือจำกผลไม้ ผัก ในสวนเพื่อฉีดพ่น

ตัวอย่างความส�าเร็จด้านกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
นอกจำกเกษตรกรที่ด�ำเนินชีวิตตำมแนวพระรำชด�ำริทฤษฎีใหม่ในระดับบุคคล เรียกว่ำ ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ หรือ 

ขั้นแรก แล้วได้รวมกลุ่มกันด�ำเนินตำมพระรำชด�ำริทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒ หรือขั้นกลำง ซึ่งมีตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จที่จะน�ำมำเป็น
ตัวอย่ำง ดังนี้
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑) กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน   
 

๔๓ หมูท่ี ่๒ 
บ้ำนดอนแดง 
ต�ำบลศรีสขุ 
อ�ำเภอกนัทรวิชยั 
จังหวัดมหำสำรคำม 
๔๔๑๕๐

ประธำนกลุม่ 
นำยค�ำพันธุ ์เหล่ำวงษี 

๐๘๙-๖๑๘-๔๐๗๕

มีกำรรวมกันขำยผลผลิตต่อสมำชิก จัด
ตลำดนดัจ�ำหน่ำยผลผลติของกลุม่ มีกำร
ระดมหุ้นสัจจะสมำชิกเงินออม กำรท�ำ
แปลงเกษตรทฤษฎใีหม่ของสมำชกิกลุม่ 
จะปฏิบัติตำมรูปแบบที่กลุ ่มก�ำหนด 
จัดพื้นท่ีแปลงเกษตรให้เหมำะสมกับ
พื้นที่ มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

๒) กลุ่มข้ำวคุณค่ำ
ชำวนำคุณธรรม

๘๐ หมูท่ี ่๘ 
ต�ำบลกระจำย 
อ�ำเภอป่ำต้ิว 
จังหวัดยโสธร 
๓๕๑๕๐

ประธำนกลุม่ 
นำยวจิิตร  บุญสงู 
๐๔๕-๗๙๕-๐๔๘

มีกำรบริหำรกลุ่มที่ชัดเจน สมำชิกที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรต้องยึดหลักกำรพ่ึงตนเอง 
มีกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร ่วม
กัน ต้องยึดมั่นในหลักของศีล ๕ ต้องม ี
ควำมรู ้กระบวนกำรจัดกำรหลังกำร 
เก็บเกี่ยวเพื่อรักษำคุณภำพข้ำวให้ได้
ตำมมำตรฐำน
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ค�ว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก 

ไม่ได้หมายถึงการมีพอส�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 แม้บางอย่างอาจดูฟุ่มเฟือยแต่ถ้าท�ให้มีความสุข 

ถ้าท�ได้ก็สมควรที่จะท� สมควรที่จะปฏิบัติ อันนี้ก็ความหมายอีกอย่าง

ของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียง...

พระรำชด�ำรัสเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ พระรำชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๔๑

๒. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคประชาชนทัวไป
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เศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับประชำชน คือ บุคคลท่ีมีควำมประพฤติดี มีคุณธรรม และด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักกำรพึ่งตนเอง ๕ ประกำร ดังนี้

๑. ด้านจิตใจ ท�ำตนเองให้เป็นทีพ่ึ่งของตนเองมีจติใจท่ีเข้มแข็ง มจีติส�ำนกึท่ีดี มจิีตใจเอือ้อำทร ประนปีระนอม 
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

๒. ด้านสังคม ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครื่อข่ำยชุมชนที่แข็งแรง เป็นอิสระ
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้และจัดกำรอย่ำงฉลำดพร้อมท้ังกำรเพิ่มมูลค่ำ โดยให ้

ยึดหลักกำรของควำมยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด
๔. ด้านเทคโนโลยี จำกสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เทคโนโลยีที่เข้ำมำใหม่มีทั้งดีและไม่ดี  

ต้องแยกแยะบนพื้นฐำนของภูมิปัญญำชำวบ้ำน เลือกใช้เฉพำะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสภำพแวดล้อม 
ภูมิประเทศ สังคมไทย และควรพัฒนำเทคโนโลยีจำกภูมิปัญญำของเรำเอง

๕. ด้านเศรษฐกจิ แต่เดมินกัพฒันำมกัมุง่ทีก่ำรเพิม่รำยได้ และไม่มกีำรมุง่ทีก่ำรลดรำยจ่ำย ในเวลำเช่นนีจ้ะ
ต้องปรบัทศิทำงใหม่ คือ จะต้องมุง่ลดรำยจ่ำยก่อนเป็นส�ำคญั และยดึหลกัพออยูพ่อกนิพอใช้ และสำมำรถอยูไ่ด้ด้วย
ตนเองในระดับเบื้องต้น
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ภาคเหนือ

๑)  นำยสมมำตร บุญฤทธิ์   
 

๗๖ หมู ่๘ บ้ำนศรวีไิล 
ถนนก�ำแพงเพชร-
พิจิตร ต�ำบลมหำชัย 
อ�ำเภอไทรงำม 
จังหวัดก�ำแพงเพชร

๐๘๖-๒๐๗-๑๒๘๕ กำรด� ำ เนิ นชี วิ ตตำมปรั ชญำของ
เศรษฐกจิพอเพยีง คือ สิง่ทีช่ีน้�ำหลกัของ
ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล กำร
มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี ในกำรป้องกันผล 
กระทบใดๆ อนัเกดิจำกกำรเปลีย่นแปลง
ทั้งภำยในและภำยนอก ซึ่งต้องอำศัย
กรอบแห่งควำมรู้คู่กำรเป็นผู้มีคุณธรรม
ประจ�ำใจและกำรปฏิบัติ

๒)  นำยสุพจน์ โคมณี 
 

๓๓ หมู่ที่ ๕ 
บ้ำนหนองข่อย 
ต�ำบลหนองกระเจำ 
อ�ำเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์ 
๖๐๑๒๐

๐๘๑-๐๔๑-๐๙๑๑ เดิมท�ำกำรเกษตรเชิงเ ด่ียวและท�ำ
ปริมำณมำก ท�ำให้มีปัญหำท้ังกำรผลิต 
กำรตลำด และภัยธรรมชำติ เป็นผล
ให้เกิดหนี้สินจึงได้เ ร่ิมหันมำด�ำเนิน
ชีวิตตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพยีง จำกกำรทีไ่ด้เข้ำรบักำรฝึกอบรม  
“โครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่” และได้
เปลี่ยนควำมคิดท�ำเกษตรเพื่อขำยมำ
เป็นเพื่อพออยู่พอกิน หำกเหลือค่อยน�ำ
ไปขำย ไม่คดิแข่งกบัใคร ท�ำไปตำมก�ำลงั
ของตนเองบนควำมพอใจ และให้ตนเอง
มีควำมสุข

ตัวอย่างความส�าเร็จด้านประชาชนทั่วไป
กำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับประชำชน มีประชำชนจำกท่ัวประเทศสำมำรถประยุกต์ใช้

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนกระทั่งท�ำให้ตนเองมีชีวิตที่มั่นคง มีครอบครัวอบอุ่น ซึ่งมีตัวอย่ำง
ประชำชนที่ด�ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนี้
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ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ การด�าเนินงาน

๓)  นำยผล มีศรี 
 

๑๓๐ หมูท่ี ่๖ 
ต�ำบลภูซำง 
อ�ำเภอภซูำง 
จังหวัดพะเยำ 
๕๖๐๐๐

๐๕๔-๔๖๕-๓๙๑
๐๘๑-๑๗๔-๙๙๒๘

ด�ำเนินงำนเกษตรผสมผสำน มีแนวคิด
ว่ำถ้ำท�ำมำกก็ลงทุนมำก ผลผลิตแม้จะ
ได้มำกแต่เงินทุนก็จะสูง ดังนั้น มุ่งขำย
ตลำดท้องถ่ินในหมู่บ้ำน ท�ำให้ไม่ต้อง
เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งและกำรผลิต 
วำงแผนกำรผลิตตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดในท้องถิ่น

ภาคใต้

๑)  นำยสมพงษ์ พรผล 
 

๕๕/๑ 

หมูท่ี่ ๒ บ้ำนท่ำอยู่ 

อ�ำเภอตะกัว่ทุ่ง 

จังหวัดพงังำ 

๘๒๑๓๐

๐๘๙-๕๙๓-๘๑๙๓
๐๘๙-๑๒๓-๑๕๘๙

มีครอบครัวท่ีอบอุ ่น สร้ำงฐำนะจำก
ควำมยำกจน ประพฤติปฏิบัติตำมแนว
ของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยน�ำ
หลกัธรรมของมชัฌมิำปฏปิทำ (ทำงสำย
กลำง) มำปรับใช้ในกำรด�ำเนินชีวิตและ
ครอบครวัได้อย่ำงลกึซึง้ เสยีสละให้พืน้ที่
ท�ำกนิจดัตัง้โรงงำนผลติยำงแผ่นคณุภำพ
ดี ชั้น ๑ พร้อมกับเป็นสถำนที่ประมูล
รำคำยำงแผ่นของชุมชน และเป็นศูนย์
เรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่ของตนเอง
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ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ การด�าเนินงาน

ภาคกลางและภาคตะวันออก

๑)  นำยวิชัย สุวรรณไตร 
 

๕๗ หมู่ ๘ 
บ้ำนหลุมมะขำม
ต�ำบลหนองไม้แก่น
อ�ำเภอแปลงยำว 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ

๐๙๔-๘๖๑-๙๒๐๕ กินทุกอย่ำงท่ีปลูก ปลูกทุกอย่ำงที่กิน  
ท�ำเท่ำที่ท�ำได้ น�ำหลักกำร ๕ รู ้ คือ  
รูต้นเอง รูปั้ญหำ รูท้รพัยำกร รูก้ำรจดักำร
รู ้กำรวำงแผนชีวิต มำวิเครำะห์อดีต
ของตนเอง ได้เห็นสภำพกำรประกอบ
อำชีพของตนเอง ดังนั้น จึงเลิกท�ำไร ่
มนัส�ำปะหลงัอย่ำงเดด็ขำด หนัมำปลกูป่ำ  
น�ำผลผลิตในป่ำมำเป ็นอำหำร และ 
ยำรกัษำโรค เมือ่เหลอืจงึน�ำออกขำย น�ำมำ 
จัดตั้งธนำคำรชุมชน หันมำใช้ชีวิตแบบ
พึ่งตนเอง

๒)  นำยประมำณ ประสงค์สันติ 
 

๖๑/๑๐ หมู่ที่ ๖ 
ต�ำบลชะแล 
อ�ำเภอทองผำภูมิ 
จังหวัดกำญจนบุรี 
๗๑๑๘๐

๐๘๗-๙๐๓-๐๙๑๒ เริ่มท�ำกำรเกษตรเพื่อท่ีจะได้ผลผลิต 
มำกๆ จึงใช้สำรเคมีเต็มที่เพ่ือวัดผลผลิต 
ท�ำให้ประสบกับปัญหำยิ่งท�ำยิ่งเป็นหนี้ 
จึงได้เลิกและหันมำยึดแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง ท�ำให้ตนเองมีควำมภำคภูมิใจ 
ในกำรประกอบอำชีพมำกขึ้น เน้นกำร
เพำะปลกูอย่ำงพอเพยีง มรีำยได้เพยีงพอ
กับครอบครัวก็พอแล้ว
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ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ การด�าเนินงาน

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

๑)  นำยแสนหมั้น อินทรไชย 
 

๒๗ หมู่ ๑ 
บ้ำนถ่อนนำลับ 
ต�ำบลถ่อนนำลับ
อ�ำเภอบ้ำนดุง 
จังหวัดอุดรธำนี

๐๘๖-๑๖๗-๘๕๒๔ กำรด�ำเนินชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจ 
พอเพียง คือกำรใช้ชีวิตแบบพอมีพอกิน 
ไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนให้คนอื่น มีควำม
สุขกับชีวิตที่เป็นอยู่ มีน้อยใช้น้อย มีมำก
ใช้น้อย รู้จักแบ่งปันให้คนอ่ืน ใช้ชีวิต
ไม่ประมำท รอบคอบ รู้จักเก็บออม มี
คุณธรรมในกำรใช้ชีวิต มีเหตุผลมีปัญญำ
ในกำรแก้ไขปัญหำที่ เกิดข้ึน เมื่อเรำ 
พอเพียงแล้ว สำมำรถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้  
ท�ำวันนี้ให ้ดีที่ สุด ตั้งมั่นในกำรงำนที่ 
ก�ำลังท�ำไม่ว่ำจะเกิดอะไรขึ้น

๒)  นำยสุนัน เผ้ำหอม 
 

๑๒๒ หมู่ ๕ บ้ำนหม้อ 
ต�ำบลคูค�ำ 
อ�ำเภอซ�ำสูง 
จังหวัดขอนแก่น 
๔๐๑๗๐

๐๘๐-๑๘๖-๘๖๑๗ ท�ำนำและท�ำสวนผักปลอดภัยจำกสำร
พษิ ด�ำรงชพีอย่ำงไม่ประมำท รูจ้กัพฒันำ
ตนเอง จำกกำรสังเกต เรียนรู้ พัฒนำ
ควำมรู้ไปเร่ือยๆ พัฒนำอำชีพเดมิต่อยอด 
สู่อำชีพใหม่

๓) นำยทวี ประหำ 
 

๑๑๕ หมู่ที่ ๑๖ 
บ้ำนสุขสวัสดิ์ 
ต�ำบลกกตูม 
อ�ำเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดำหำร 
๔๙๑๔๐

๐๘๐-๐๕๙-๓๒๔๓ เริ่มบุกเบิกพื้นที่ในพื้นที่โครงกำรพัฒนำ
พื้นที่ลุ ่มน�้ำห้วยบำงทรำยตอนบน ท�ำ
เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเน้น “ให้คนปลูก
ทุกอย่ำงที่กินได้ และรักลูกให้ปลูกผัก” 
เป็นผู้รู้และเข้ำใจตนเอง ไม่ผลิตอะไรใน
ปริมำณที่มำกเกินไป ใช้จ่ำยเท่ำท่ีจ�ำเป็น
ใช้สิ่งรอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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๓. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน

พระรำชด�ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ พระรำชวังดุสิต วันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๔๒

เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เขาตีความว่าเป็นเศรษฐกิจชุมชน 

หมายความว่าให้พอเพียงในหมู่บ้านหรือในท้องถิ่น ให้สามารถที่จะมีพอกิน 

เริ่มด้วยพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ได้พูดมาหลายปี สิบกว่าปีมาแล้วให้พอมีพอกิน 

แต่ว่าพอมีพอกินนี้เป็นเพียงเริ่มต้นของเศรษฐกิจ เมื่อปีที่แล้วบอกว่า ถ้าพอมีพอกิน 

คือพอมีพอกินของตัวเองนั้น ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจสมัยหิน 

สมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต่ว่าค่อยๆ พัฒนาขึ้นมา
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ความพอประมาณ
 - กำรวิเครำะห์ถึงศักยภำพของชุมชน ปฏิบัติตำมหลักกำรพึ่งตนเอง
 - ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ภำยในชุมชนมำใช้ในกำรพัฒนำชุมชน

ความมีเหตุผล
 - ร่วมกนัศกึษำวเิครำะห์สภำพเศรษฐกิจและ

สังคมด้วยควำมรู้ควำมเข้ำใจ
- มกีำรวำงแผน รูจ้กัแยกแยะปัญหำ อปุสรรค
 และค�ำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจำกกำรกระท�ำ

มีภูมิคุ้มกัน 
 - มีกำรจัดเตรียมควำมพร้อมรับผลกระทบ
  จำกกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ
 - มีกำรรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรช่วยเหลือคน
  ในชุมชนยำมเดือดร้อน

ความรู้
 - น�ำหลักวิชำกำรต่ำงๆ มำใช้ในกำรด�ำเนิน
  กิจกรรมของชุมชน
 - มีผู้น�ำชุมชนที่เข้มแข็ง มีกำรพัฒนำควำมรู้
  ต่ำงๆ และน�ำมำถ่ำยทอดให้กับคนในชุมชน
  ได้เรียนรู้ร่วมกัน

คุณธรรม
 - มกีำรให้ควำมร่วมมอืและช่วยเหลอืกนัใน
  ชุมชน
 - ทุกคนในชุมชนยึดหลักปฏิบัติที่ก�ำหนด
  ร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้ดังนี้
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ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ การด�าเนินงาน

ภาคเหนอื

๑) ชุมชนบ้ำนดอกบัว ๔ บ้ำนดอกบัว 
ต�ำบลบ้ำนตุ่น 
อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดพะเยำ 
๕๖๐๐๐

นำยบำล บุญก�้ำ 
ผู้น�ำชุมชน 

๐๕๔-๔๒๓๐๔๐ 
๐๘๙-๕๖๐-๐๔๒๕

ในอดีตชำวบ้ำนเน้นกำรท�ำกำรเกษตรพืช
เชิงเดี่ยวและลื่นไหลไปตำมกระแสบริโภค
นิยม ท�ำให้ประสบกับควำมยำกจน เจ็บ 
โง่  คือไม่รู้จักตนเอง ต่อมำชุมชนได้เริ่มแก้
ปัญหำด้วยกำรตั้งกลุ่มจักสำนเข่งและสุ่ม
ไก่ จำกวัสดุที่มีมำกในท้องถิ่นคือ ไม้ไผ่รวก  
ซึ่งแต่เดิมขำยเป็นล�ำต่ำงคนต่ำงขำย จน
กระทัง่ได้มีกำรรวมกลุม่มกีำรวำงระบบกำร
ผลิตและกำรขำยขึ้นใหม่ มีกำรหลอมรวม
ควำมคิดชำวบ้ำนให้ขำยเข่งและสุ่มไก่ผ่ำน
กลุ่ม โดยจัดกำรระบบแบ่งผลประโยชน์
และกฎระเบียบท่ีเหมำะสม และติดต่อ 
ผู้ค้ำมำซื้อที่บ้ำนดอกบัวโดยตรง

ตัวอย่างความส�าเร็จระดับชุมชน
ในกลุ่มของประชำชนหรอืชมุชนทีม่กีำรประกอบอำชพีท่ีหลำกหลำยและสำมำรถน้อมน�ำแนวพระรำชด�ำรไิป

ประยุกต์ใช้ตำมหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข จนท�ำให้ชุมชนมีควำมเข้มแข้ง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้รักสำมัคคี เป็นตัวอย่ำง
ที่สำมำรถเข้ำมำเรียนรู้และน�ำไปปรับใช้ได้ ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ ดังนี้
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ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ การด�าเนินงาน

ภาคใต้

๑) ชุมชนบ้ำนบำงโรง 
 

บ้ำนบำงโรง หมู่ที ่๓ 
ต�ำบลป่ำคลอก 
อ�ำเภอถลำง 
จงัหวัดภเูก็ต 
๘๓๑๑๐

นำยจรีศกัดิ ์ท่อทพิย์ 
ผูน้�ำชุมชน 

๐๗๖-๒๖๐-๐๙๐ 
๐๘๑-๘๙๒-๙๒๐๔

พัฒนำชุมชนโดยน�ำปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกำร
ของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตที่เกิดจำก
มสัยดิ และร่วมกันจดัตัง้กองทนุปลดเปล้ือง
หนีส้นิ จนสำมำรถปลดเปลือ้งหนีส้นิและ
ซื้อท่ีดินจำกนำยทุนกลับคืนให้สมำชิก 
ในชุมชนได้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ภาคกลางและภาคตะวนัออก

๑)  ชุมชนบำงรักน้อย 
 

หมูท่ี่ ๓ 

บ้ำนบำงรักน้อย 

ต�ำบลบำงรักน้อย 

อ�ำเภอเมอืงนนทบรุี 

จังหวัดนนทบรุ ี

๑๑๐๐๐

นำยสุชำติ 

แก้วประดิษฐ์ 

ผู้น�ำชุมชน 

๐๒-๙๒๑-๗๖๘๑ 
๐๘๑-๓๑๖-๐๘๐๕

ชุมชนมีกำรผสมผสำนทำงวัฒนธรรม
ระหว่ำงชุมชนใหม่และชุมชนดั้งเดิม 
ท่ีอยูร่่วมกนัได้เป็นอย่ำงด ีมกีำรรวมกลุม่
กนัอย่ำงสม�ำ่เสมอและต่อเนือ่ง ส่งผลให้
ชุมชนเกิดกิจกรรมท่ีเด่น กลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชนแปรรูปกล้วยน�้ำว้ำส่งจ�ำหน่ำย 
ทั้งในและต่ำงประเทศ ท�ำให้ชุมชนม ี
วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่พอเพียง เกื้อกูล 
และสำมัคคีอย่ำงยั่งยืน
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ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ การด�าเนินงาน

๒)  ชุมชนเพชรำวุธพัน ๒ 
 

กองพันทหำรรำบ
ที ่๒ 
กรมทหำรรำบท่ี ๑๑ 
รกัษำพระองค์ 
๒/๖๖๑ 
ถนนพหลโยธนิ 
แขวงอนุสำวรย์ี 
เขตบำงเขน 
กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐

ร้อยโท ทนงศกัด์ิ 
ใจดี 

ผูป้ระสำนงำน 
๐๒-๕๒๑-๑๑๙๐ 
๐๘๔-๕๓๐๐๘๔๑

เป็นชุมชนในเขตเมือง ที่อยู ่ภำยใต้
กำรด�ำเนินกำรของทหำร แต่หลังจำก
น ้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพยีงมำใช้กับชุมชน ได้มกีำรรวมกลุม่ 
กันอย่ำงหลำกหลำย เช่น ขำยต้นไม้  
อำชีพเสริม กลุ่มออมทรัพย์ สมำชิกใน
ชุมชนมีควำมสำมัคคี รักใคร่กลมเกลียว
กัน ท�ำให้คุณภำพชีวิตของคนในชุมชน 
มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

๑) ชุมชนบ้ำนท่ำเรือ 

 

๒๒๔ หมูท่ี ่๒ 

บ้ำนท่ำเรือ 

ต�ำบลท่ำเรือ 

อ�ำเภอนำหว้ำ 

จังหวัดนครพนม 

๔๘๑๘๐

นำยประหยดั 

ชัยบิน 

ผูน้�ำชุมชน

๐๘๑-๙๗๕-๓๓๗๘

ชุมชนสำมำรถผสมผสำนควำมเป็นอยู่
ดั้งเดิมได้ พร้อมกับรับกำรพัฒนำท่ีทัน
สมยั มกีำรวำงแผนกำรจัดกำรทรพัยำกร
ในท้องถิ่น สภำพป่ำชุมชนมีควำมอุดม
สมบูรณ์ สืบสำนภูมิปัญญำท้องถ่ิน คือ 
เครื่องดนตรีพื้นเมือง พิณ แคน โหวด 
และโปงลำง กำรทอผ้ำไหมชั้นดีเยี่ยม 
ซ่ึงเป็นควำมงดงำมทำงวัฒนธรรมสู่กำร
พัฒนำเป็นอำชีพเสริมที่ยั่งยืน
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๔. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาครัฐ

ในเมืองไทยนี้ถ้าท�กิจการ หมายความว่าปกครองหรือด�เนินกิจการ

ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ ทั้งในด้านธุรกิจ ในด้านอาชีพ มีทุจริตเมืองไทยพัง 

ของเราเมืองไทยที่ยังไม่พังแท้ ก็เพราะว่าเมืองไทยนี้นับว่าแข็งมาก 

แต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าท�ไม่ระวัง เข็นให้พัง มันก็เหมือนบ้านที่ก�ลังคลอน 

อะไรสั่นนิดเดียวก็ถล่ม เมื่อถล่มแล้วก็จะแย่... เมื่อท�อย่างนั้นคือโครงการมันไม่ดี เห็นมา

มากแล้วว่า ระหว่างหน่วยราชการ เช่น กรมทาง กรมชลประทาน กรมป่าไม้ เป็นต้น 

ไม่ได้สอดคล้องกัน โครงการไม่ท�ให้สอดคล้องก็เกิดเรื่องแก้ไข ก็แก้ไขได้ ไม่สู้ยากนัก 

แต่จะต้องไม่มีทิฐิจะต้องร่วมกัน แต่ถ้ามีทุจริตมาเพิ่มในกิจการเหล่านี้แล้ว 

มันก็ท�ให้ร้ายแรงขึ้นเป็น ๒ - ๓ เท่า

พระรำชด�ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ พระรำชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๔๒
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แนวทางและหลักการในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาครัฐประกอบด้วย

ความพอประมาณ
 - กำรจัดท�ำแผนงำนโครงกำรที่มีควำมเป็นไปได้ภำยใต้งบประมำณที่มีอยู่
 - ใช้งบประมำณไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เกินตัว

ความมีเหตุผล
 - ประหยดั มธัยสัถ์ ใช้งบประมำณตรงตำมแผน
 - อำศัยหลักวิชำกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ

มีภูมิคุ้มกัน 
 - ระบบติดตำมประเมินผล
 - แผนบริหำรควำมเสี่ยง

ความรู้
 - ขวนขวำยควำมรู้ รู้รอบ
 - บูรณำกำรภำรกิจ บทบำทและหน้ำที่
 -  ถ่ำยทอดควำมรู้/สร้ำงองค์กรเรียนรู้

คุณธรรม
 - แผนงำนโครงกำรที่เกิดประโยชน์  
  และเป็นธรรม
 - โปร่งใส ตรวจสอบได้
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ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ การด�าเนินงาน

ภาคเหนอื

๑)  โรงพยำบำลหนองม่วงไข่ 
 

๓๒๙ หมู่ที่ ๔ 
ต�ำบลน�้ำรัด 
อ�ำเภอหนองม่วงไข่ 
จงัหวดัแพร่ ๕๔๑๗๐  

๐๕๔-๖๔๗-๔๕๘-๙ บุคลำกรทุกคนมส่ีวนร่วมกำรด�ำเนนิงำน
กิจกรรมต่ำงๆ เน้นให้บุคลำกรทุกระดับ
ได้ปฏิบัติ ได้เรียนรู้ ได้ตระหนักถึงควำม
เหมำะสมด้วยตนเองและน�ำควำมเข้ำใจ
มำร่วมกนัด�ำเนนิงำนของโรงพยำบำลให้
เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้อย่ำง
เป็นรูปธรรม

ภาคใต้

๑)  ส�ำนักเทศบำล
 ต�ำบลปลำยพระยำ 
 

๑๒๒/๓ 
ถนนอ่ำวลกึ-พระแสง 
ต�ำบลปลำยพระยำ 
อ�ำเภอปลำยพระยำ 
จังหวัดกระบี่ 
๘๑๑๖๐

๐๗๕-๖๘๗๗๗-๑๔๑
ต่อ ๑๑๑

เทศบำลปลำยพระยำเริ่มสร้ำงควำม
เข้มแข็งของเทศบำลและกลุ ่มชุมชน 
ที่จัดตั้งขึ้นรวม ๗ ชุมชน โดยใช้กลไก
ของกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมจำก 
ทกุภำคส่วนแบบภำคร่ีวมพฒันำในทกุขัน้
ตอนของกำรพัฒนำชุมชนแบบ “ร่วมคิด  
ร ่วมวำงแผน และร่วมด�ำเนินกำร”  
อย่ำงมีเหตุมีผลตำมสภำพปัญหำกับ
ควำมต้องกำรของชมุชนเป็นหลกั และยัง

ตัวอย่างความส�าเร็จด้านหน่วยงานองค์กรภาครัฐ
กำรน้อมน�ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้สำมำรถด�ำเนินกำรได้ในหลำยองค์กร ซึ่งภำครัฐนับเป็น 

ส่วนส�ำคัญ หำกสำมำรถน้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสมและ 
ถูกต้อง จะน�ำพำประเทศชำติและประชำชนให้มีควำมสุขโดยท่ัวกัน ซ่ึงมีตัวอยำ่งของภำครัฐท่ีน้อมน�ำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
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ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ การด�าเนินงาน

สร้ำงควำมเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันในกำร 
พัฒนำและรับผลกำรพัฒนำร่วมกัน
ระหว่ำงชุมชนไปพร้อมๆ กับกำรสร้ำง
วิถีชีวิตพอเพียง โดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาคกลางและภาคตะวันออก

๑)  ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตร 
 และสหกรณ์กำรเกษตร  
 (ธ.ก.ส.)

๔๖๙ 
ถนนนครสวรรค์ 
แขวงสวนจิตรลดำ 
เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 
๑๐๓๐๐

นำยวรีะชน เปรมศร ี
ผอ.กองติดตำมและ

ประเมินผล 
ผู้ประสำนงำน 

๐๒-๒๘๐-๐๑๘๐ 
ต่อ ๒๙๓๑ 

๐๘๑-๖๑๗-๔๐๐๓

เป ้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงภำยใน
องค์กร โดยขับเคลื่อนพร้อมกันท้ัง ๓ 
ด้ำน คอื ด้ำนองค์กร  ด้ำนพนกังำน และ
ด้ำนลูกค้ำ เพื่อเป็นพลังแห่งกำรเกื้อกูล
ซ่ึงกันและกัน คือส่งเสริมเกษตรกรให้
ด�ำรงชีวิตอย่ำงพอเพียง โดยไม่เน้นกำร
ท�ำธุรกิจที่ค้ำก�ำไรเกินควร

๒)  กรมรำชทัณฑ์  ๒๒๒ 
ถนนนนทบุรี 
ต�ำบลสวนใหญ่ 
อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 
๑๑๐๐๐

นำงสำวกิ่งแก้ว 
คงกษัตริย์ 

ผู้ประสำนงำน 
๐๒-๙๖๗๓๓๘๔-๕

สร้ำงวิถีองค์กรแห่งควำมพอเพยีง ปลกูฝัง 
วฒันธรรมทำงกำรบรหิำร และกำรสร้ำง
วถีิชีวติแบบพอเพยีงในองค์กร และเรอืน
จ�ำต้นแบบ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษำ 
ดงูำนของหน่วยงำนภำครฐั เอกชน และ
ประชำชน สำมำรถขยำยผลไปสู่ควำม
ยั่งยืนของชำติได้
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ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ การด�าเนินงาน

๓)  เรือนจ�ำชั่วครำวเขำกลิ้ง 
 

๘๗ หมู่ที่ ๘ 
ต�ำบลวังจันทร์ 
อ�ำเภอแก่งกระจำน 
จังหวัดเพชรบุรี 
๗๖๑๗๐ 

๐๓๒-๔๖๔-๑๗๑ น�ำแนวคิดปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง
เข้ำสูย่ทุธศำสตร์ในงำนหลกัเตม็รปูแบบ 
มีกระบวนกำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่มี
ควำมรบัผดิชอบงำนท่ีชัดเจน เปิดโอกำส
ให้ผู้ต้องขังเข้ำมำมีส่วนร่วม

ภาคกลางและภาคตะวันออก

๑)  โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์
 นำงรอง

๑๒๕ หมู่ที่ ๓ 
ต�ำบลบำงรอง 
อ�ำเภอนำงรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓๑๑๑๐

ผู้ประสำนงำน 
นำงทิพย์พร จัตุกูล 
๐๔๔-๖๓๑-๘๘๓

เป็นโรงเรียนสงเครำะห์แก่เด็กด้อย
โอกำส มีระบบกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถ 
ลดรำยจ่ำย สร้ำงรำยได้ ใช้ทรัพยำกร 
ในโรงเรียนอย่ำงคุ้มค่ำ เกิดกำรพัฒนำ
และกำรเรยีน กำรสอนตำมหลกัปรชัญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม 
ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรม
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๕. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจ

ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงไป 

กล่าวคือ การทุ่มเทสร้างเครื่องจักรกลอันก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นใช้ในการผลิต

ท�ให้ผลผลิตทางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรวดเร็วและมากมาย จนอาจถึงขั้นฟุ่มเฟือย 

พร้อมกันนั้นท�ให้คนว่างงานลงเพราะถูกเครื่องจักรกลแย่งไปท� 

เป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากตกต�่าทางเศรษฐกิจขึ้น เพราะคนที่ว่างงานยากจน

และผู้ผลิตก็ขาดทุนเพราะสินค้าขายไม่ออก จึงน่าจะต้องดัดแปลงแนวคิด 

แนวปฏิบัติในการส่งเสริมความเจริญด้านอุตสาหกรรมไปบ้าง 

ให้สมดุลกับด้านอื่นๆ เพื่อความอยู่รอด

พระบรมรำโชวำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
พระรำชทำนแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๑๘
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ตามแนวพระราชดำาริ



เศรษฐกิจพอเพียงในภำคธุรกิจ เน้นที่กำรตัดสินใจในกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีพอประมำณ มีเหตุผล และสร้ำง
ภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร บนพื้นฐำนของควำมรู้และคุณธรรม โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

ความพอประมาณ
 - พึ่งตนเอง/ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้บำงอย่ำงเอง
 - พึ่งพำอำศัย/พึ่งพิง

ความมีเหตุผล
 - ระบบงำนให้สอดคล้องกับภูมิสังคม
 - จัดโครงสร้ำงองค์กรให้เรียบง่ำย

มีภูมิคุ้มกัน
 - ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นสร้ำงนวัตกรรม
 - กำรให้บริกำรที่หลำกหลำย

ความรู้
 - ส่งเสริม/พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
 - ส่งเสริมให้พนักงำนรู้ข้อมูลข่ำวสำร

คุณธรรม
 - ให้อิสระพนักงำนเลือกท�ำหน้ำที่
 - ดูแลสวัสดิกำรพนักงำน
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ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ การด�าเนินงาน

ภาคเหนอื

๑)  บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ 
 จ�ำกัด

๘ หมู่ที่ ๘ 
บ้ำนกระบือ 
ถนนตรัง-ปะเหลียน 
ต�ำบลทุ่งกระบือ 
อ�ำเภอย่ำนตำขำว 
จังหวัดตรัง ๙๒๑๔๐

นำยสบโชค วฒันกิจ 
ผู้จัดกำร

ระบบคุณภำพ 
๐๘๖-๔๗๖-๑๓๖๑

ทันสมัย สร้ำงสรรค์ ปลอดภัย เพิ่ม
คุณค่ำให้กับไม้ยำงพำรำ ด้วยกำรน�ำมำ
ท�ำของเล่นไม้ท่ีมีควำมปลอดภัยส�ำหรับ
เด็กสูงสุด เป็นผู้น�ำในธุรกิจของเล่นที่มี
คุณภำพ สร้ำงสรรค์ และเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนกำรรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

๒) บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) 
 จ�ำกัด

๑๐๘/๑ หมู่ ๕ ถนน
เฉลมิพระเกยีรติ ร. ๙ 
ต�ำบลรัษฎำ 
อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 
๘๓๐๐๐

นำยวิรวัฒน์ 
เปี่ยมวิวัตติกุล 

กรรมกำรผู้จัดกำร 
๐๘๑-๙๗๐-๔๒๖๕

“ภูมิปัญญำท้องถิ่น...ภูมิคุ้มกันยั่งยืน” 
บริษัทฯ มีกำรพัฒนำและค่อยๆ เติบโต
จำกทุนจ�ำนวนไม่มำกท่ีมีอย่ำงต่อเนื่อง
และมัน่คง อำศยัจดุเด่นทีม่จีำกภมูสิงัคม
ของพืน้ที ่วตัถดุบิท้องถิน่มบีคุลำกรจำก
ชุมชน

ตัวอย่างความส�าเร็จภาคธุรกิจ
กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงภำคธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหำในกำรประกอบธุรกิจ ท้ังขนำดเล็ก 

ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ ที่มีกลวิธิีในกำรบริหำรงำนอย่ำงพอเหมำะพอควร เพิ่มภูมิคุ้มกันในกำรประกอบธุรกิจ 
จนสำมำรถพลิกฟื้นควำมล้มเหลวให้ดีขึ้น มีรำกฐำนที่มั่นคง โดยมีตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียงภำคธุรกิจ ดังนี้
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ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ การด�าเนินงาน

ภาคกลางและภาคตะวันออก

๑)  บรษิทั บำงจำกปิโตรเลยีม 
 จ�ำกัด (มหำชน)

๒๑๐ หมู่ที่ ๑ 
ถนนสุขุมวิท 
แขวงบำงจำก 
เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

ผู้ประสำนงำน  
นำยโชคชัย 

อัศวรังสฤษฎ์ 
นำงคณำงค์ 
อัศวนนท์ 
โทรศัพท์ 

๐๒-๓๓๕-๔๖๓๔ 
๐๒- ๓๓๕ ๔๕๕๑

เ ลือกใช ้ เทค โนโลยี สะอำดในทุ ก
กระบวนกำรผลิต มีกำรลงทุนเพื่อลด
กำรใช้ทรัพยำกร ด�ำเนินธุรกิจที่สร้ำง
สมดุลระหว่ำงมูลค่ำและคุณค่ำพัฒนำ
ธุรกิจอย ่ำงยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อม 
และสงัคมรวมท้ังผูบ้รหิำรองค์กรมคีวำม
เข้ำใจในหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียงสูง และเป็นผู้น�ำในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทนตำมแนว 
พระรำชด�ำริ ลดกำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบ 
จำกต่ำงประเทศ

๒)  บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส 
 คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด

ส� ำ นั ก ง ำ น ส� ำ นึ ก
รักบ ้ำนเกิด ๓๑๙ 
อำคำรจัตุรัสจำมจุรี 
ชั้น ๒๒-๔๑ ถนน
พญำไท แขวงปทมุวนั 
กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๐๒-๒๐๒-๘๐๐๐ เป็นบรษิทัทีมี่ควำมมุง่มัน่ในกำรเป็นผูใ้ห้
บริกำรระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีควำม
ซ่ือสัตย์ ยุติธรรม จริงใจ และเอำใจใส่
ต่อลูกค้ำ

๓)  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 จ�ำกัด (มหำชน)

๑ ๘ ๕ ๘ / ๘ ๗ - ๙ ๐ 
อำคำรเนชัน่ ทำวเวอร์ 
ชัน้ ๑๙ ถนนบำงนำ-
ตรำด แขวงบำงนำ 
เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 
๑๐๒๖๐

คุณคะนึงนุช 
ทองประหยัด 
ผู้ช่วยผู้จัดกำร

แผนกตรวจสอบ
ภำยใน 

๐๘๖-๕๕๕-๒๐๐๐

เน้นกำรน�ำเอำปัญหำของประเทศด้ำนกำร
พฒันำคน และน�ำอดุมกำรณ์ทำงสงัคมท่ี
จะท�ำให้สงัคมไทยเป็นสงัคมทีอ่ดุมควำม
รูม้ำเป็นเป้ำหมำยกำรด�ำเนนิธรุกจิ เพือ่
ให้องค์กรสำมำรถเตบิโตไปควบคูก่บักำร
พฒันำของประเทศได้อย่ำงยัง่ยนื
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ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ การด�าเนินงาน

๔)  บริษัท บำธรูมดีไซน์ 
 จ�ำกัด

๗๒๙/๑๕๐-๑๕๒ 
ถนนรัชดำภเิษก 
แขวงบำงโพงพำง 
เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

ผู้บริหำรสูงสุด 
นำยวัชรมงคล 
เบญจธนะฉัตร์  

๐๒-๖๘๓-๗๓๒๒ 
ต่อ ๓  

๐๒-๖๘๓-๗๕๑๖ 
ต่อ ๒๗

บริษัทฯ เลือกใช้กลยุทธ์ด้ำนจริยธรรม 
(Ethical Strategy) เป็นกุญแจน�ำไปสู่ 
ควำมส�ำเร็จ เลือกด�ำเนินธุรกิจท่ีตนเอง
มีควำมช�ำนำญ กำรขยำยกิจกำรต้อง
กระท�ำอย่ำงพอเพียงไม่กู้มำกเกินควำม
สำมำรถของบริษัท มีกำรปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงมีเหตุมีผล 
มุ่งเน้นกำรพัฒนำภำยในองค์กร โดย
เฉพำะอย่ำงยิ่งกำรส่งเสริมควำมรู้และ
ทักษะของพนกังำน บรหิำรงำนด้วยหลกั 
ธรรมำภิบำล

๕)  บริษัท ซองเดอร์ไทย
ออร์แกนิคฟู้ดส์ จ�ำกัด

๑๐๖  ถนนสนำมบนิน�ำ้ 
ต�ำบลท่ำทรำย อ�ำเภอ
เมอืง จังหวัดนนทบรุี

นำงสวุรรณำ 
จวิฒันไพบูลย์ 

ผูจ้ดักำร 
๐๘๑-๔๘๙-๙๓๒๓

“สุขภำพลูกค้ำ สุขภำพธุรกิจ” ด�ำเนิน
กำรผลติสนิค้ำแปรรปูอำหำรจำกธญัพชื 
เกษตรอินทรีย์ไร้สำรพิษ โดยมีแนวคิด
หลักคือ ต้องใช้วัตถุดิบในประเทศไทย 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

๖)  ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกดั สมศักด์ิ 
 แกลงเซอร์วสิ 
 

๒๒๔ ถนนสขุมุวิท 
ต�ำบลทำงเกวยีน 
อ�ำเภอแกลง 
จังหวัดระยอง

คณุกรทัศน์ คณุำวฒุิ 
๐๘๑-๕๔๑-๔๔๔๒

มีกำรเรียนรู้ ในกำรด�ำเนินธุรกิจแบบ
ค ่อยเป ็นค ่อยไป ศึกษำหำควำมรู ้
เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจมีควำมมั่นคง  
ไม่ด�ำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง 
รวมท้ังท�ำธุรกิจโดยมองผลประโยชน์
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ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ การด�าเนินงาน

ที่จะเกิดต่อสังคมด้วย และสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชนและสังคม เพื่อเป็น 
ช่องทำงในกำรส่งเสรมิอำชีพให้แก่คนใน
ท้องถิ่น ตระหนักถึงกำรช่วยเหลือรักษำ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบสถำนประกอบกำร 
และชุมชน

๗) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัว

๕๖/๑ หมูท่ี ่๘ 
ต�ำบลเขำใหญ่ 
อ�ำเภอชะอ�ำ 
จังหวัดเพชรบุรี

นำงปิ่นรัตน์ 
ตันหยง 

ประธำนกลุ่ม 
๐๓๒-๗๘๐-๓๓๖

“พึ่งตนเอง ลดควำมเสี่ยง” กลุ่มสตรี
ในชุมชนได้เห็นถึงวัตถุดิบที่มีอยู ่ ใน 
ท้องถิน่ ทีม่ปีรมิำณมำก ซึง่ไม่ได้น�ำมำใช้
ให้เกิดประโยชน์ โดยกำรน�ำมำแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑) บรษิทั โสมภำสเอน็จเินยีริง่  
 (2005) จ�ำกัด 

๑๓๕ หมู ่๘ 

ต�ำบลดอนหว่ำน 

อ�ำเภอเมอืง 

จังหวัดมหำสำรคำม

๐๘๑-๐๕๒-๑๒๗๐ เป็นโรงงำนผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
ด�ำเนนิธรุกจิภำยใต้วสิยัทศัน์ “สร้ำงรำย
ได้ สร้ำงคน สร้ำงควำมมัน่คงในท้องถ่ิน”
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๖. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
 ภาคการศึกษา

พระบรมรำโชวำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
พระรำชทำนเพื่อลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจ�ำปี ๒๕๓๐

เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว 

ยังต้องหัดท�การงานและท�ความดีด้วย 

เพราะการท�งานจะช่วยให้มีความสามารถ 

มีความขยัน อดทน พึ่งตนเองได้ 

และการท�ดีนั้นจะช่วยให้เรา

มีความสุขความเจริญ 

ทัง้ป้องกนัตนไว้ไม่ให้ตกต�า่
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เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

คุณธรรมน�าความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารสถานศึกษา

 - สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร

 - ปลูกฝังให้เป็นวิถีชีวิต

 - ชุมชนสัมพันธ์

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน

 - ก�ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้

  ชั้นปี (รำยวิชำพื้นฐำน)

 - จัดท�ำหน่วย/แผนกำรเรียนรู้

 - จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

 - จัดท�ำสื่อ/แหล่งเรียนรู้

 - จัดท�ำเครื่องมือวัด/ประเมินผล

 - เกณฑ์กำรผ่ำนช่วงชั้น

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว

 - ให้บรกิำรแนะแนว

 -  ระบบดูแลช่วย 

  เหลือนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

 - ลส. นน. ยวุกำชำด 

  ผูบ้�ำเพญ็ประโยชน์

 - โครงงำน  

 - ชุมชน

 - ชมรม      

 -  ค่ำยอำสำ

  ฯลฯ

เน้น
จิตอำสำ-จิตสำธำรณะ-กำรมีส่วนร่วม
กำรเห็นคุณค่ำของกำรอยู่ร่วมกัน
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ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ การด�าเนินงาน

๑)  โรงเรยีนศกึษำสงเครำะห์

 นำงรอง 

 

๑๒๕ หมู่ที่ ๓ 

ต�ำบลนำงรอง 

อ�ำเภอนำงรอง 

จงัหวดับรุรัีมย์ ๓๑๑๑๐

ผู้ประสำนงำน 

นำงทิพย์พร จัตุกูล 

๐๔๔-๖๓๑-๘๘๓

เป็นโรงเรยีนสงเครำะห์แก่เดก็ด้อยโอกำส 

มีระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนที่มี

ประสิทธิภำพ สำมำรถลดรำยจ่ำย สร้ำง

รำยได้ ใช้ทรัพยำกรในโรงเรียนอย่ำง

คุ ้มค ่ำ เกิดกำรพัฒนำและกำรเรียน  

กำรสอนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงที่เป็นรูปธรรมในทุกกลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้และกิจกรรม

ตัวอย่างความส�าเร็จภาคการศึกษา

กล่ำวในบริบทของระบบกำรศึกษำ หำกผู ้บริหำร
และครูบำอำจำรย์ รู้จักน้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ และไปก�ำหนดเป็นนโยบำยกำร
ศึกษำ และจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรให้แก่ลูกศิษย ์
อย่ำงมีเหตุ มีผล มีควำมเหมำะสม พอประมำณภำยใต้ควำม
รู้ และเง่ือนไขของกำรพฒันำกำรศกึษำ จะส่งผลให้เดก็ซึง่เป็น
เยำวชนที่ส�ำคัญของชำติ เป็นเด็กดี มีคุณภำพ และเป็นก�ำลัง
ในกำรพัฒนำประเทศสืบไป

z62

ชุดเผยแพร่องค์ความรู้
ตามแนวพระราชดำาริ



โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม เป็นโรงเรียนชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ ๑ - ๖ ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอบำงมูลนำก จังหวัด
พิจิตร ในต้นปี ๒๕๕๓ คณะผู้บริหำรได้ตกลงกันว่ำจะ
พัฒนำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมแห่งแรก และได้มี
กำรพัฒนำระดมควำมคิดที่เป็นประโยชน์มำกมำย จนได้
ข้อสรุปและมีมติให้ก�ำหนดคุณธรรมเป็นคุณธรรมหลักของ
โรงเรียนดังนี้

๑.  ควำมซื่อสัตย์
๒.  ควำมรับผิดชอบ
๓.  จิตอำสำ
เมื่อได้คุณธรรมหลัก ๓ ประกำรน้ีแล้ว ได้ให้แต่ละกลุ่ม (ก. ผู้บริหำร ข. คณะครู ค. คณะนักเรียน)  

ร่วมประชมุ ก�ำหนดนโยบำย และหรอืข้อปฏบิติัทีท่กุคนในกลุม่แสดงควำมปรำรถนำว่ำจะปฏบิตั ิซึง่มผีลกำรด�ำเนนิ
ดังนี้

๑.  พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ : ลดลง
๒.  พฤติกรรมที่พึงประสงค์ : เพิ่มขึ้น
๓.  คะแนนสอบโอเน็ตของโรงเรียน : เพิ่มขึ้น
๔.  นักเรียน ม.๖ สอบเข้ำมหำวิทยำลัยชั้นน�ำได้เกือบหมด

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ : มี ๒ ข้อ คือ
๑.  ต้องท�ำทั้งโรงเรียน (ผู้บริหำร-ครู-นักเรียน) ไม่ใช่ท�ำเฉพำะนักเรียน
๒. ทุกคนช่วยกันก�ำหนดพฤติกรรมบวกและลบ แล้วก�ำหนดคุณธรรมหลักเพื่อแก้ไขพฤติกรรมลบ 

  และส่งเสริมพฤติกรรมบวก
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ารขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ของส�านักงาน	กปร.
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กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้ำหมำย
หลัก เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ให้มีกำรน�ำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นกรอบควำมคิด เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติ ตลอดจนเป็นส่วนหน่ึงของ
วิถีชีวิตของคนไทยในทุกภำคส่วน กำรขับเคลื่อน
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกำรส่งเสริมพลัง 
ให ้ประเทศไทยสำมำรถพัฒนำไปได้อย ่ำงมั่นคง 
ภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์ โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำร 
สร้ำงฐำนรำกทำงเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็ง 
รักษำควำมสมดุลของทุนและทรัพยำกรในมิติต่ำงๆ 
ตลอดจนสำมำรถปรับตัวพร้อมรบัต่อกำรเปลีย่นแปลง
ต่ำงๆ ได้อย่ำงเท่ำทัน และน�ำไปสู่ควำมอยู่เย็นเป็นสุข
ของประชำชนชำวไทย

z66

ชุดเผยแพร่องค์ความรู้
ตามแนวพระราชดำาริ



รัฐบำลได้ก�ำหนดนโยบำยและมียุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
ซึ่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงเน้นควำมพอดี พอสมควรแก่ฐำนะ ควำมมีเหตุผลและควำมพอประมำณ 
ตลอดจนกำรมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐำนของควำมรู้คู่คุณธรรม อีกทั้งยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ได้แก่ ควำมเข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำ ตำมแนวพระรำชด�ำริไปด�ำเนินกำรพัฒนำควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนทัว่ประเทศให้ดีขึน้อย่ำงยัง่ยืนต่อไป โดยรฐับำลได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรด�ำเนนิกำร
ตำมแผนยุทธศำสตร์ในช่วงระหว่ำงปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กำรปฏิบัต ิ
ให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ประกอบด้วยแผนยุทธศำตร์ ๗ ด้ำน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในภำคกำรเกษตร 
  และชนบท โดยมสี�ำนกังำนคณะกรรมกำรพเิศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำก 
  พระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) เป็นเจ้ำภำพหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในภำคกำรศึกษำ  
  โดยมีกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นเจ้ำภำพหลัก
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในภำคธุรกิจ บริกำร  
  กำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรมและผู้ประกอบกำรรำยย่อย โดยมีส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
  พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เป็นเจ้ำภำพหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรต่ำงประเทศ  
  โดยมีกระทรวงกำรต่ำงประเทศ เป็นเจ้ำภำพหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  เพิ่มบทบำทกำรประชำสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อเผยแพร่ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  สู่สำธำรณชนในวงกว้ำง โดยมีกรมประชำสัมพันธ์ เป็นเจ้ำภำพหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  กำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนควำมมั่นคง โดยมีกองทัพไทย  
  เป็นเจ้ำภำพหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  สร้ำงกลไกกำรบรหิำรจัดกำรในกำรขบัเคลือ่นกำรพฒันำตำมปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง 
  ไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด โดยมีส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี เป็น 
  เจ้ำภำพหลัก โดยมีพื้นที่เป้ำหมำย จ�ำนวน ๑๘,๕๙๔ หมู่บ้ำน

ในกำรนี ้ ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพเิศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ(ส�ำนกังำน กปร.)  
ซ่ึงท�ำหน้ำที่ในกำรสนองพระรำชด�ำริ และประสำนกำรด�ำเนินงำนในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ  
ปัจจุบันมีถึง ๔,๕๙๖ โครงกำร (กันยำยน ๒๕๕๘) ท่ัวประเทศ และหนึ่งในภำรกิจหลักของส�ำนักงำน กปร.  
คือ กำรขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ประกอบกับได้ท�ำหน้ำที่เป็นเจ้ำภำพหลักตำมนโยบำยของรัฐบำลในยุทธศำสตร์ท่ี ๑ ส่งเสริมกำร 
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในภำคกำรเกษตรและชนบท

ดังนั้น เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด 
ส�ำนักงำน กปร. จึงได้ด�ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่	๑	ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ		 	
	 	 เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) ใน
ฐำนะเจ้ำภำพหลกัในกำรด�ำเนินกำรตำมแผนยทุธศำสตร์ที ่๑ ได้มกีำรประชุมคณะอนกุรรมกำรส่งเสรมิกำรขบัเคลือ่น
กำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ในภำคกำรเกษตรและชนบท ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกรำคม 
๒๕๕๘ ทีป่ระชมุได้มมีติให้ควำมเหน็ชอบให้รวบรวมพืน้ทีเ่ป้ำหมำยให้ครอบคลมุขึน้ โดยมจี�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
๒๕ ของหมู่บ้ำนในประเทศ ซึ่งได้ด�ำเนินกำรแล้ว สรุปจ�ำนวนหมู่บ้ำนเป้ำหมำยด�ำเนินกำรเท่ำกับ ๒๔,๐๘๖ หมู่บ้ำน 
(จำกหมู่บ้ำนทั้งหมดในประเทศ จ�ำนวน ๗๔,๙๕๕ หมู่บ้ำน ข้อมูลกรมกำรปกครอง ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๖) 
โดยหมูบ้่ำนเป้ำหมำยดงักล่ำว เป็นหมูบ้่ำนทีมี่พืน้ฐำนกำรด�ำเนนิกำรหรอืมคีวำมเข้ำใจเกีย่วกบัปรชัญำของเศรษฐกจิ
พอเพียงมำบ้ำง จ�ำนวน ๔ กลุ่ม ดังนี้
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กลุ่มท่ี ๑ : พื้นที่หมู่บ้ำนรอบศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ ๖ แห่ง และพื้นท่ีหมู่บ้ำน 
รอบศูนย์สำขำ ๒ แห่ง จ�ำนวน ๓๕๗ หมู่บ้ำน ได้แก่

๑) ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรำ จ�ำนวน ๔๓ หมู่บ้ำน
๒) ศููนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน ๒๓ หมู่บ้ำน
๓)  ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ จังหวัดนรำธิวำส จ�ำนวน ๑๓ หมู่บ้ำน
๔)  ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ จังหวัดสกลนคร จ�ำนวน ๒๒ หมู่บ้ำน
๕)  ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน ๑๘ หมู่บ้ำน
๖)  ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยฯ จังหวัดเพชรบุรี จ�ำนวน ๒๙ หมู่บ้ำน
๗)  ศูนย์พัฒนำกำรเกษตรภูสิงห์ฯ (ศูนย์สำขำ) จังหวัดศรีสะเกษ จ�ำนวน ๘๖ หมู่บ้ำน
๘) โครงกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน�้ำปำกพนังฯ (ศูนย์สำขำ) จังหวัดนครศรีธรรมรำช จ�ำนวน ๑๒๓ หมู่บ้ำน
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กลุ่มที่ ๒ : พื้นที่หมู่บ้ำนที่มีพื้นฐำนกำรท�ำงำนตำมแนวทำงระยะที่ ๑ มำบ้ำง และค่อนข้ำงเข้มแข็ง จ�ำนวน 
๒๐,๔๓๓ หมู่บ้ำน มี ๔ พื้นที่ ประกอบด้วย

๑) พื้นที่หมู่บ้ำนน�ำร่องของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จ�ำนวน ๘๙ หมู่บ้ำน
๒) พืน้ทีห่มูบ้่ำนน�ำร่องในโครงกำรบรูณำกำรจงัหวดั เพือ่แก้ไขปัญหำควำมยำกจน (๑๗ จงัหวดั) และโครงกำร 

  บ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขแบบ ABC (๗๖ จังหวัด) จ�ำนวน ๘,๘๖๐ หมู่บ้ำน
๓) พื้นที่หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงของกรมกำรพัฒนำชุมชน (๗๖ จังหวัด) จ�ำนวน ๕,๔๒๗ หมู่บ้ำน
๔) หมู่บ้ำนสภำองค์กรชุมชนต�ำบล สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (พอ.ช.) ระดับ A และ B จ�ำนวน  

  ๖,๐๕๗ หมู่บ้ำน
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กลุ่มที่ ๓ : พื้นที่หมู่บ้ำนที่รับประโยชน์จำกโครงกำรแหล่งน�้ำขนำดเล็กอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ใน ๔๖ 
จังหวัด จ�ำนวน ๔๕๑ หมู่บ้ำน

กลุ่มที่ ๔ : พื้นที่หมู่บ้ำนที่ไม่ได้อยู่ใน ๓ กลุ่มแรก และเป็นหมู่บ้ำนที่มีควำมพร้อมตำมเกณฑ์
๑) หมู ่บ้ำนต้นแบบตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน ๗,๔๙๓ หมู ่บ้ำน ของธนำคำร 

  เพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
๒) หมู่บ้ำนตำมแนวบริเวณชำยแดน และพื้นที่ควำมมั่นคง จ�ำนวน ๔๙๗ หมู่บ้ำน
๓)  พืน้ท่ีหมูบ้่ำนเศรษฐกจิพอเพยีงของส�ำนักงำนโครงกำร สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  

  (กรมกำรปกครอง) จ�ำนวน ๔๒ หมู่บ้ำน
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การด�าเนินการ
คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ในภำคกำรเกษตรและชนบท ได้ด�ำเนนิกำรจดัท�ำ “คูม่อืการขบัเคลือ่นการพฒันาตามปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและด้านความม่ันคง” เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง
สำมำรถปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้องในทิศทำงเดียวกัน และได้ด�ำเนินกำรแจกจ่ำย 
คูม่อืฯ ให้กบัทกุภำคส่วนเรยีบร้อยแล้ว เพือ่จะได้น�ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนนิกำรในระยะ
ต่อไปได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น

จำกนั้นจะได้จัดให้มีกำร ฝึกอบรมให้ควำมรู้กับผู้ปฏิบัติงำนร่วมกับชุมชนและประชำชน
ได้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจ และสำมำรถปฏบิตังิำนให้มทีศิทำงเดยีวกนั เพือ่ขับเคลือ่นไปสูป่ระชำชน
ทั่วประเทศได้อย่ำงชัดเจนและถูกต้องยั่งยืน ซึ่งจะด�ำเนินกำรในปี ๒๕๕๙ 
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ศรษฐกิจพอเพียง
สร้างความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน
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“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญำท่ีพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนไว้ต้ังแต่ปี ๒๕๑๗ เพื่อช้ีถึงแนวทำง
กำรด�ำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชำชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ เป็นปรัชญำแห่งวิถีชีวิตที่
มีควำมหลำกหลำย สำมำรถยืดหยุ่นได้ตำมควำมเป็นอยู่ของชีวิต 
และสำมำรถชี้แนะแนวทำงกำรด�ำรงอยู่และปฏิบัติตนในทำงที่ควร
จะเป็น โดยมีรำกฐำนมำจำกวัฒนธรรมไทย หรือวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
สังคมไทย ซึ่งน�ำมำประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลำ โดยมีลักษณะกำร
ด�ำเนินกำร ดังนี้

- เน้นกำรปฏบิติับนทำงสำยกลำง โดยเฉพำะกำรพฒันำเศรษฐกจิ 
  เพื่อให้ก้ำวทันต่อยุคโลกำภิวัฒน์ 

- มีควำมพอเพียง คือ ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล
- มีระบบคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร
- มคีวำมรอบรู ้รอบคอบ ระมดัระวงัในกำรน�ำวชิำกำรต่ำง ๆ  มำใช้ 

  ในกำรวำงแผนและกำรด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นขั้นตอน
- เสริมสร้ำงพื้นฐำนจิตใจของคนให้มีส�ำนึก และมีคุณธรรม  

  ซื่อสัตย์สุจริต
- ด�ำเนินชีวิตด้วยควำมอดทน ควำมเพียร มีสติปัญญำ 

หลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง สำมำรถน�ำไปปรบั
ใช้ใน ๔ มิติ คือ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ประกอบไปด้วย

ศรษฐกิจพอเพียง
สร้างความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน
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อาจมีบางคนเข้าใจว่าท�ไมจึงสนใจเรื่องชลประทานหรือเรื่องป่าไม้

จ�ได้เมื่ออายุ ๑๐ ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้ว สอนเรื่องวิทยาศาสตร์ 

เรื่องการอนุรักษ์ดิน แล้วให้เขียนว่าภูเขาต้องมีป่า อย่างนั้น

เม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็ว ท�ให้ไหลตามน�้าไป ไปท�ความเสียหาย 

ดินหมดจากภูเขาไหลตามสายน�้าไป ก็เป็นหลักของป่าไม้ เรื่องการอนุรักษ์ดิน และเป็นหลักของ

ชลประทานที่ว่า ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบน 

จะท�ให้เดือดร้อนตลอดตั้งแต่ดินบนภูเขาจะหมดไป กระทั่งการที่จะมีตะกอน

ลงมาในเขื่อน มีตะกอนลงมาในแม่น�้า ท�ให้น�้าท่วม นี้นะ เรียนมาตั้งแต่อายุ ๑๐ ขวบ

พระรำชด�ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
 วันที่ ๒๕ กันยำยน ๒๕๑๒

มิติสิ่งแวดล้อม
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ทรงพัฒนาและฟื้นฟูดิน
• แกล้งดิน แก้ไขดินเปรี้ยว ดินพรุ
• หญ้ำแฝก ป้องกันดินพังทลำยปรับปรุง 
 ดินให้ดีขึ้น
• ล้ำงดิน แก้ดินเค็ม

ทรงพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน�้า
• ฝนหลวง
• แก้มลิง
• อ่ำงเก็บน�้ำเชิงเขำ/เขื่อน
• พื้นที่ลุ่มน�้ำต่ำงๆ
• บ�ำบัดน�้ำเสีย

 ทรงพัฒนาพื้นที่เพื่อการเกษตร
• ทฤษฎีใหม่ กำรบริหำรจัดกำรพื้นท่ี 
 ดินและน�้ำอย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด
• ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก

ทรงพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้
• ปลกูป่ำในใจคน เพือ่ปลกูจติส�ำนกึให้คนรกั 
 และดูแลป่ำไม้
• ปลูกป่ำโดยไม่ต้องปลูก 
• ปลูกป่ำ ๓ อย่ำง ประโยชน์ ๔ อย่ำง :  
 ป่ำส�ำหรับไม้ใช้สอย ไม้ผล และป่ำไม้ฟืน  
 ประโยชน์อย่ำงท่ี ๔ คือ กำรอนุรักษ์ดิน 
 และน�้ำ
• ป่ำเปียก (wet fire break) ป้องกันกำร 
 เกิดไฟป่ำ
• ฝำยชะลอน�้ำ (check dam) เพื่อชะลอ 
 ควำมแรงของน�้ำและคงควำมชุ่มช้ืนของ 
 ผืนดิน

ทรงพัฒนาพลังงานทดแทน

• พลังงำนแสงอำทิตย์
• พลังงำนน�้ำ

เอทำนอล
ไบโอดีเซล
เชื้อเพลิงอัดแท่ง
แก๊สชีวภำพ

• พลงังำนสเีขยีว
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มิติเศรษฐกิจ

ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ 
การทุ่มเทสร้างเครื่องจักรกลอันก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นใช้ในการผลิต 
ท�ให้ผลผลิตทางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรวดเร็วและมากมาย จนอาจถึงขั้นฟุ่มเฟือย 

พร้อมกันนั้นก็ท�ให้คนว่างงานลงเพราะถูกเครื่องจักรกลแย่งไปท� เป็นเหตุให้เกิดความ
ยุ่งยากตกต�่าทางเศรษฐกิจขึ้นเพราะคนที่ว่างงานยากจนลงและผู้ผลิตก็ขาดทุน 

เพราะสินค้าขายไม่ออก จึงน่าจะต้องดัดแปลงแนวคิด แนวปฏิบัติ ในการส่งเสริมความเจริญ
ด้านอุตสาหกรรมไปบ้าง ให้สมดุลกับด้านอื่นๆ เพื่อความอยู่รอด

พระบรมรำโชวำทพระรำชทำนแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ
จำกสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๑๘
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พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัได้พระรำชทำนปรชัญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ไม่เพียงใช้ในภำคกำรเกษตรเท่ำนั้น 
แต่สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้กับภำคธุรกิจที่มุ่งแสวงผลก�ำไร
ได้ ซึ่งภำคธุรกิจเป็นภำคส่วนที่ส�ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ 
หำกผู้ประกอบกำรธุรกิจทุกระดับมีควำมเข้ำใจและสำมำรถ
น้อมน�ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำร
บริหำรธุรกิจอย่ำงถูกต้องโดยน�ำหลักกำรควำมพอประมำณ 
ควำมมีเหตุมีผล สร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดี กำรมีควำมรู้ควบคู่กับ
คุณธรรมเป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรบริหำรธุรกิจ น�ำไปสู่กำร
พฒันำระบบเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศให้เจรญิรุง่เรอืง 
มีควำมสมดุลต่อเนื่องและยั่งยืน
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พระบรมรำโชวำทในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ณ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
วันเสำร์ที่ ๒๔ มกรำคม ๒๕๓๐

มิติสังคม

ผู้ที่มุ่งหวังความดีและความเจริญมั่นคงในชีวิต จะต้องไม่ละเลยการศึกษา 
ความรู้ที่จะศึกษามีอยู่สามส่วน คือความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่าน

ตามเหตุผลความเป็นจริง ซึ่งแต่ละคนควรเรียนรู้ให้ครบ เพื่อสามารถน�ไปใช้
ประกอบกิจการงานและแก้ปญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัทรงประกอบพระรำชกรณยีกจิ
นำนปักำร เป็นคุณประโยชน์อย่ำงใหญ่หลวงแก่กำรพฒันำกำรศกึษำ 
ของไทย มีพระบรมรำโชบำยส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ 
ทุกระดับทุกประเภท ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ให้กำรพฒันำคณุภำพชวีติประชำชนมคีวำมเข้มแขง็ มสีงัคมทีม่ัน่คง
และยั่งยืนดังจะเห็นได้จำกพระรำชด�ำริ ในกำรพัฒนำกำรศึกษำทั้ง
ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนและกำรส่งเสริมเรื่องกำร
ศกึษำ ในรปูของทนุกำรศกึษำกำรจดัท�ำหนงัสอืสำรำนกุรมไทยเพือ่ 
ใช้ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละบุคคลด้วยกำรน�ำหลักควำม 
พอประมำณอย่ำงมีเหตุมีผล กำรท่ีได้เสด็จฯ ไปเยี่ยมประชำชน
ภูมิภำคต่ำง ๆ จึงทรงพบเห็นควำมแตกต่ำงของประชำชนในแต่ละ
ภูมิภำคดังนั้นกำรส่งเสริมในเรื่องกำรศึกษำจึงทรงด�ำเนินกำรมำ
อย่ำงต่อเนื่องยำวนำน

การศกึษาในระบบโรงเรยีน อำท ิโรงเรยีนจติรลดำ, โรงเรยีน
วังไกลกังวล, มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม, โรงเรียน 
ร่มเกล้ำ, โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ เป็นต้น

การศกึษานอกโรงเรยีน อำท ิโรงเรยีนพระดำบส, ศนูย์ศึกษำ
กำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เป็นต้น

โครงกำรสำรำนุกรมไทยส�ำหรับเยำวชนจ�ำนวนทั้งสิ้น ๕๖ 
เล่ม กำรพัฒนำบุคคลด้ำนกำรศึกษำทุนพระรำชทำนต่ำง ๆ อำทิ  
ทุนภูมิพล, ทุนมูลนิธิอำนันทมหิดล, ทุนกำรศึกษำสงเครำะห์ใน 
มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ เป็นต้น
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มิติวัฒนธรรม

พระบรมรำโชวำท ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
 มหำวิทยำลัยศิลปำกร ๑๒ ตุลำคม ๒๕๑๓

งานด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม นั้นคือ งานสร้างสรรค์ความเจริญทางปญญา 

และทางจิตใจ ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ ของความเจริญ ด้านอื่นๆ 

ทั้งหมด และเป็นปจจัยที่จะช่วยให้เรา รักษาและด�รงความเป็นไทย ได้สืบไป
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พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัว ทรงสนพระรำชหฤทัย
ทะนุบ�ำรุงในศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งแสดงควำมเก่ำแก่และควำม
เจริญรุ่งเรืองของชนชำติไทย  ทรงเป็นนักอนุรักษ์และทรงค�ำนึงถึง
อดีตอันดีงำมของชำติไทย  ทรงตระหนักดีว่ำอดีตคือรำกฐำนของ
ปัจจุบันและอนำคต  

• กำรฟื ้นฟูพระรำชประเพณีส�ำคัญ เช่น พระรำชพิธ ี
พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนำขวัญ เพื่อควำมเป็นสิริมงคลแก่
พืชพันธุ์ธัญญำหำร และเพื่อบ�ำรุงขวัญเพิ่มพูนก�ำลังใจแก่เกษตรกร

• กำรประกวดพืชผลและพันธุ์สัตว์ต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริม
กำรพัฒนำผลผลิตทำงเกษตร พระรำชทำนพระบรมรำชวโรกำสให ้
ผูแ้ทนชำวนำทกุภำค ได้เข้ำเฝ้ำฯ รบัพระรำชทำนรำงวลักำรประกวด
พันธุ์ข้ำว พระรำชทำนพันธุ์ข้ำวให้เป็นเมล็ดข้ำวมิ่งขวัญแก่ชำวนำ
ทั่วประเทศ

• พระรำชพธิเีสด็จพระรำชด�ำเนนิโดยกระบวนพยหุยำตรำ
ทำงชลมำรค ซึง่เป็นกำรบรูณะและอนรุกัษ์มรดกของวฒันธรรมไทย
ให้คงอยู่คู่บ้ำนเมืองตลอดไป

• ทรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงอื่น ๆ ไม่ว่ำจะเป็น
ภำษำไทย ประวัติศำสตร์ไทย สถำปัตยกรรม  จิตรกรรม นำฏศิลป์ 
กำรดนตรีและศิลปะอื่น ๆ 
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เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นหลักกำรด�ำเนินชีวิต
ที่มุ ่งเน้นควำมมั่นคงและควำมยั่งยืนของกำรพัฒนำ  
อันมีคุณลักษณะที่ส�ำคัญ คือ สำมำรถประยุกต์ใช้ใน 
ทกุระดบั ตลอดจนให้ควำมส�ำคัญกบัค�ำว่ำความพอเพียง  
ที่ประกอบด้วย ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวภำยใต้เงื่อนไขของกำรตัดสินใจและ
กำรด�ำเนินกิจกรรมที่ต ้องอำศัยเง่ือนไขควำมรู ้และ
เงื่อนไขคุณธรรม หำกทุกฝ่ำยเข้ำใจกรอบแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงแจ่มชัดแล้ว จะสำมำรถน�ำไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินชีวิต 
กำรประกอบอำชีพ และพร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
ทกุด้ำน ทัง้ด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม และวฒันธรรม  
ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ส่งผลควำมม่ันคงมัง่คัง่และยัง่ยืน 
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม 
ให้คงอยู่เป็นรำกฐำนที่มั่นคงในระดับประเทศตลอดไป
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