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คำานำา
“ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”	 เป็นแนวทางการด�าเนินชีวิต 

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่คนไทยทั้งประเทศ	 น�าไป 
ปรับประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิต	 ให้สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมีความสุข 
ตามอัตภาพ	

ส�าหรับหนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียง”ตำมแนวพระรำชด�ำริ
เล่มนี้	 	 นำยอ�ำพล เสนำณรงค์ องคมนตรี ได้รวบรวมและเรียบเรียง 
จากประสบการณ์	 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว 
พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ที่ได้พระราชทานพระราชด�ารัส	
ไว้ในวาระต่าง	 ๆ	 เป็นกรอบแนวทางในการน�าเสนอเรื่องราว	 เพื่อแนะน�าให้ 
ผูเ้กีย่วข้องหรอืผูท้ีส่นใจมคีวามเข้าใจมากยิง่ข้ึน	นอกจากนี	้ท่านยงัได้ขยายความ
และยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น	 	 โดยข้อความที่อยู่เหนือเส้น
แต่ละข้อเป็น	“กระแสพระรำชด�ำรัส” ในวาระต่าง	ๆ	และข้อความที่อยู่ใต้เส้น
ท่านได้ขยายความ	อธิบาย	และยกตัวอย่างเพิ่มเติม

ส�านักงาน	 กปร.จึงได้จัดพิมพ์ข้ึนเพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้สนใจได้น�า 
ข้อมูลต่างๆ	 จากหนังสือ	“เศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด�ำริ” ไปใช้
ประโยชน์ต่อไป

ส�านักงาน	กปร.
กรกฎาคม	๒๕๕๘
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“เศรษฐกิจพอเพียง”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑



พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวพระรำชทำน  

แนวพระรำชด�ำริปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 

ครัง้แรก ในวนัที ่๔ ธนัวำคม พ.ศ.๒๕๔๐ และทรงเพ่ิมเติม

ในวนัที ่๔ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๔๑	แต่โดยแท้จรงิแล้ว	ทรงน�า 

ประสบการณ์ที่ทรงบ�าเพ็ญโครงการพระราชด�าริต่างๆ	 

เพ่ือบ�าบัดทุกข์และบ�ารุงสุขแก่พสกนิกรตลอดรัชกาลกว่า	

๖๙	 ปี	 และทรงน�ามาประมวลเป็นแนว	 “ปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง” และทรงประยุกต์เป็น “เกษตรทฤษฎี

ใหม่” เพือ่เป็นแนวทางประกอบอาชพีของประชาชนระดับ

รากหญ้า	 และได้พระราชทานพระราชด�ารัสแก่ประชาชน 

เมื่อวันที่	 ๕	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 และเพิ่มเติมในวันที่	 

๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๓๘
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จัดพิมพ์โดย
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(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
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ปี		๒๕๓๙	ประเทศประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ	หรือฟองสบู่แตก	

หน่วยงานราชการและประชาชนต่างน้อมรับแนวพระราชด�าริ	 “เกษตร 

ทฤษฎีใหม่” ไปปฏิบัติ	 และหลังจากการฟังกระแสพระราชด�ารัสเพิ่มเติม 

เกี่ยวกับ	“เศรษฐกิจพอเพียง”	 ในปี	 	 ๒๕๔๐	 และ	๒๕๔๑	ประชาชนใน

อาชพีต่างๆ	ได้ขอน้อมน�าแนว	“ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง”	ไปประยกุต์ 

กับอาชีพ	และการด�ารงชีวิตของคนที่ค่อนข้างหลากหลาย
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หลังจากนั้น	 ได้มีพระราช 

ด� ารั สแนะน� า 	 และทรงให ้ค� า

อรรถาธิบายเกี่ยวกับ	 “เกษตร

ทฤษฎีใหม่”	 และ “เศรษฐกิจ

พอเพียง” เพิ่มเติมแก่ข้าราชการ	 

นักวิชาการ	 และข้าราชบริพารกลุ่ม

เล็กๆ	 อีกบ้าง	 ในโอกาสที่ เสด็จฯ	

ไปทรงงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 และ	

“แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่”	บางแปลง

อีกหลายครั้ง

ปัญหาขณะนี	้คอื	ความเข้าใจ

ของวทิยากร	(สาวก)	และประชาชนที่

รับฟังค�าบรรยายอาจจะไม่เหมือนกัน 

แม้บางท่านจะใช้เอกสารท่ีได้ทูลเกล้า

ทูลกระหม่อมถวายเพื่อขอพระบรม

ราชวินิจฉัย	 แต่ก็เป ็นเอกสารที่มี

ข ้อความสั้นมาก	 ส�าหรับพระราช

กรณียกิจที่ทรงบ�าเพ็ญมาตลอดระยะ

เวลา	๖๙	ปี	ส่วนใหญ่จึงต้องประยุกต์

ตามความเข้าใจของแต่ละคน	 ดังนั้น	

สิ่งที่เหล่าวิทยากรทั้งหลายควรจะได้

ด�าเนินการขณะนี้

ตามแนวพระราชดำาริ
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๑.		ขอเข้าเฝ้าฯ	 กลุ ่มเล็กๆ	 เพื่อขอพระราชทาน 

พระราชวนิจิฉยั	และพระบรมราโชวาทเพิม่เตมิ	(แต่คงจะค่อนข้างยาก 

ในช่วงนี้)

๒. ติดตามผลการประกวดแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ 

และธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง	 ที่ส�านักงาน	 กปร.	 ได้จัดประกวด 

ทั่วประเทศนี้	 และการเสด็จฯ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกมุาร	ีพระราชทานรางวลัแก่ผูช้นะการประกวดประเภท

และอันดับต่างๆ	 ในวันพฤหัสบดีที่	 ๒๙	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 

ณ	อิมแพค	เมืองทองธานี

๓. คณะวิทยากรเข้าร่วมปรึกษาหารือกันเพื่อสังคายนา 

ค�าสอน	และจัดท�าคู่มือการบรรยายที่สมบูรณ์ต่อไป
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“เศรษฐกิจพอเพยีง”
(วันท่ี	๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๐	และ	๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๑)

จากกระแสพระราชดำ รัส
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พอมี พอกิน – เพียงนี้ก็พอ 
แปลว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” (มากกว่าพึ่งตนเอง)

พูดจำก็เพียงพอ – ปฏิบัติงำนก็พอเพียง – ท�ำอะไรก็พอเพียง

๑. พึ่งตนเอง : 
“อุ้มชูตัวเองได้ให้พอเพียงกับตัวเอง”

“เรา	(พอ)	อยู่ได้	ไม่เดือดร้อน”

“โรงงาน	(อุตสาหกรรม)	ผลิตเองด้วยวัตถุดิบภายในประเทศ”

“ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ	อยู่อย่างประหยัด”
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๒. พอประมาณ : 
“จะปฏิบัติ	๑๐๐	เปอร์เซ็นต์	คงท�าไม่ได้	 

เพียงครอบครัวละเศษหนึ่งส่วนสี่ก็น่าจะพอ”
“ไม่ฟุ่มเฟือย	ไม่หรูหรา”

“ท�าโครงการต้องท�าด้วยความรอบคอบ	อย่าตาโตเกินไป”
“พอประมาณตามอัตภาพ”

“พอมี	พอกิน	พออยู่	มีความสงบ”

๓. เดินทางสายกลาง : 
“ไม่สุดโต่ง	ไม่โลภมาก”

๔. มีภูมิคุ้มกัน :
“พยายามลดคนกลาง	ลดค่าขนส่ง”	(สหกรณ์)

“อุ้มชูให้ประชาชนมีงานท�า	มีรายได้”

“ทั้งผู้ผลิตทั้งผู้บริโภคมีความสุข”

ตามแนวพระราชดำาริ
“เศรษฐกิจ
พอเพียง”
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รงค์ องคมนตรี

“เศรษฐกิจ
พอเพยีง”
ตามแนวพระราชดำาริ

 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th



๕. มีเหตุผล :
“บางอย่างอาจดูฟุ่มเฟือย	ถ้าจะท�าก็สมควรที่จะท�า...

แต่ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น”

“จะท�าโครงการอะไร	จะต้องนึกถึงอัตภาพและสิ่งแวดล้อม”

๖.  คนดี :
“พอในความต้องการ	มีความโลภน้อย	 

เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย”

๗.  สามัคคี :
“ความคิดเห็นก็เหมือนกัน	ความเพียงพอในความคิด	

ก็คือแสดงความคิดเห็นของตนเอง	ความเห็นของตัวเอง	

และปล่อยให้คนอื่นพูดบ้าง	อย่าทะเลาะกัน”

“ต้องสามัคคีกัน	ต้องไม่ปัดขากันมากเกินไป”

(วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙)
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ตามแนวพระราชดำาริ
“เศรษฐกิจ
พอเพียง”
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(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
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“เศรษฐกิจ
พอเพยีง”

(๑)

องค์ประกอบของ๓
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๑. พึ่งพาตนเอง (อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ)
“พอมี พอกิน – เพียงนี้ก็พอ”

“อุ้มชูตัวเองให้พอเพียงกับตัวเอง”

“เรา (พอ) อยู่ได้ ไม่เดือดร้อน”

“โรงงานควรผลิตเองด้วยวัตถุดิบในประเทศ”

“ไม่ฟุ้งเฟ้อ อยู่อย่างประหยัด”

ปี	๒๕๑๓	โครงการพัฒนาที่ดินหนองพลับ-กลัดหลวงตามพระราช
ประสงค์	จัดสรรที่ดินให้	๖๕	ครอบครัว	ครอบครัวละ	๒๕	ไร่	จ่ายค่าที่ดิน 
ไร่ละ	๒๕๐	บาท	ใช้คืนภายใน	๑๒	ปี	ค่าเช่าที่ดินไร่ละ	๑	บาท

-	รัฐบาลช่วยขุดสระ	โดยใช้เงินภาษี
-	ควรใช้ของผลิตในประเทศ
-	บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ประหยัด
-	ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น	ไม่ฟุ่มเฟือย	น�้า	ไฟ	น�้ามัน	(โรงพยาบาล	

โรงแรม	รีสอร์ท	โรงงาน	ร้านอาหาร	มหาวิทยาลัย	ฯลฯ)
-	แปรรูปผลิตผลครัวเรือน	เช่น	ถุงพลาสติกเหลือใช้	เครื่องจักสาน
-	โรงงานควรสนับสนุนฝ่ายเกษตรกรรม
-	อย่าส่งเสริมระบบให้สินบน	วิ่งเต้น	เส้น
-	ให้รักศักดิ์ศรีของตนเอง	เคารพตัวเอง	มั่นใจในตนเอง
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๒. พอประมาณ 
“พอมี	 พอกิน	 พอใช้	 ของประชาชนส่วนใหญ่	 เป็นเบื้องต้นก่อน... 

จงึค่อยสร้าง	ค่อยเสรมิความเจรญิและฐานะเศรษฐกจิขัน้สงูขึน้ไปตามล�าดบั”
 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗)

“ไม่ฟุ่มเฟือย	ไม่หรูหรา”

“ท�าโครงการต้องท�าด้วยความรอบคอบ	อย่าตาโตเกินไป”

“พอประมาณตามอัตภาพ”

“พอมี	พอกิน	พออยู่	มีความสงบ”

“จะปฏิบัติร้อยเปอร์เซ็นต์	คงไม่ได้”

“เพียงครอบครัวละเศษหนึ่งส่วนสี่น่าจะพอ”	

(แล้วค่อยๆ	เพิ่มขึ้นตามล�าดับ)

ประหยัด ค่อยเป็นค่อยไปตามก�าลังทุน หากกู้ 
ก็กู้พอเหมาะสม พอตัว เลือกลงทุนท่ีมีรายได้ท่ีแน่นอน 
อย่าให้ใหญ่เกินไป เสี่ยงเกินไป อย่าหวังให้รวยเร็วนัก 
เมื่อตั้งตัวแล้ว ค่อยขยายกิจการต่อไปตามล�าดับ ควรท�า 
บญัชค่ีาใช้จ่ายประจ�าวนั สร้างตกึควรสร้างฐานให้มัน่คง

ตามแนวพระราชดำาริ
“เศรษฐกิจ
พอเพียง”
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 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th



๓. เดินสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา)
“ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท”

“ไม่สุดโต่ง	ไม่โลภมาก”

“งานปรับได้	ยืดหยุ่นได้”

“ไม่รวย	แต่ก็ไม่จน	ไม่อดอยาก”

- มอีาหาร หรอืผลติผลหลายอย่าง กระจายทนุ 
แรงงาน ผลิตผลต่างๆ ตลอดปี

- โรงงานใช้วตัถดุบิหลายอย่างจากหลายแหล่ง
ถ้าจ�าเป็นต้องใช้ของนอก กใ็ช้ ถ้าจ�าเป็นต้องกู ้กต้็องกู้

๔. มีภูมิคุ้มกัน
“พยายามลดคนกลาง	ลดค่าขนส่ง”	ใช้ระบบสหกรณ์รวมกลุ่ม

“อุ้มชูให้ประชาชนมีงานท�า	มีรายได้”

“ขยันหมั่นเพียร	ใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิต”

“รู้จักอดทน	อดกลั้น”

“น�้า คือชีวิต” ผู้รู้ควรแก้ปัญหาเรื่องน�้าของ
ประเทศ

-  ควรมสีระน�า้ในแปลง ช่วยปรบัตวัได้ในสภาพ
แล้ง และน�้าท่วม ลดโรค แมลงศัตรู

-  มคีวามรู ้ความสามารถกบังานทีท่�าพอสมควร
-  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
-  เลือกคนดี คนเก่งท�างาน
- อย ่าแห ่ท�าตามกันโดยไม ่มีความรู ้และ

ประสบการณ์
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-  พอใจในสิง่ทีมี่อยู ่และท่ีได้มาโดยชอบธรรม
-  ติดตามความก้าวหน้าของบ้านเมืองและ

ของโลกอยู่เสมอ
-  งานบางอย่างท�าเองไม่ได้กต้็องจ้างเอกชน /

ผู้ช�านาญท�า แต่ต้องโปร่งใส

๕. มีเหตุผล
“บางอย่างอาจดูฟุ่มเฟือย	แต่ถ้าท�าให้มีความสุข	ถ้าท�าได้ก็สมควรที่จะท�า

แต่ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น”

“จะท�าโครงการอะไรจะต้องนึกถึงอัตภาพและสิ่งแวดล้อม”

“เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ”

-	การท�างานต้องใช้ความรู้	สติปัญญา	สามารถเลือกท�างานได้ตาม

แผนงานและล�าดับความส�าคัญท่ีถูกต้อง	 และสามารถปรับแผนงานได้เมื่อ

ประสบปัญหา	อุปสรรค

ตามแนวพระราชดำาริ
“เศรษฐกิจ
พอเพียง”
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(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
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คนไทยยังขาดคุณธรรมอยู่มาก ขาดตัวอย่าง
ที่ดี มีค่านิยมที่ผิด ขาดผู้บรรยาย ขาดความโปร่งใส

๖. เป็นคนดี
l พระราชทานพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 

ของทุกปี

l พระบรมราโชวาท/พระราชทานปริญญาบัตร	

 “พอในความต้องการ	มีความโลภน้อย	ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย”
“บ�าเพญ็กรณยีกจิด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ	ซือ่ตรงต่องาน	ต่อหน้าที”่
“ยึดมั่นศีลธรรมและความยุติธรรม”
“บ�าเพ็ญความดีด้วยน�้าใจอันบริสุทธิ์”
“ขยันหมั่นเพียร	 ต้องรู้จักตัวเอง	 ไม่อวดดี	 ไม่หลงตัว	 ไม่อวดเก่ง	

ไม่โอ้อวด	 รู้จักถ่อมตัว	 รู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น	 ไม่พูดมาก	 พูด 
ในวาระทีค่วร	พดูเพือ่ปรบัปรงุให้เป็นคนด	ีรูจ้กัเสยีสละ	ท�างานเพือ่ประโยชน์ 
ส่วนรวม	 เพื่อสังคมที่ดี	 เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ	 ต้องหาความรู้และ

ประสบการณ์เพิ่มเติมตลอดชีวิต”
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-  คนรวยช่วยคนจนบ้าง เสียภาษีบ้าง
-  คนทีไ่ด้รบัประโยชน์ควรช่วยคนเสยีประโยชน์

บ้าง อย่าให้ฐานะต่างกันนัก (คณะต่างๆ)
-  เกษตรกร เพื่อนบ้าน ต้องแลกเปลี่ยนอาหาร

กันบ้าง
-  มีความผูกพันกับสังคมรอบด้าน

๗. รู้ รัก สามัคคี
“ถอืเอาความรกั	ความสามคัค	ีปรองดอง	หนัหน้าเข้าหากนั	มองกนั 

ในทางที่ดี”

“ท�างานด้วยความคิด	เห็นอกเห็นใจกัน”

“เมตตา	มุ่งดี	มุ่งเจริญต่อกัน”

“ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน”	(วันที่	๙	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๔๙)

“ความรูเ้หมอืนกนั	แต่มคีวามแตกต่างกนั	 ต้องปรึกษากนั	 (ใช้ปัญญา)	

อย่าเถียงกัน	 (ใช้อารมณ์)	 จะได้ค�าตอบ	 เพราะความจริงมีเพียงอย่างเดียว 

แต่ความเท็จมีหลายอย่าง”

หมำยเหตุ  ข้อความที่อยู่เหนือเส้นของแต่ละข้อเป็น “พระราชด�ารัส”   
ข้อความทีอ่ยูใ่ต้เส้น เป็นการขยายผลเพิม่เตมิของผูบ้รรยาย

ตามแนวพระราชดำาริ
“เศรษฐกิจ
พอเพียง”
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(ส.ค.ส. พระรำชทำนจำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เมื่อ ปี ๒๕๔๔)

17



เกษตรกร เพื่อนบ้าน 
ต้องแลกเปลี่ยนอาหาร
กันบ้าง

18

“เศรษฐกิจพอเพียง”

ต
าม

แน
ว
พ
ร
ะร
าช
ด
ำาร

ิ
“
เศรษฐกิจพ

อเพ
ียง”

โดย นายอำาพล เสนาณ
รงค์ องคมนตรี

“เศรษฐกิจ
พอเพยีง”
ตามแนวพระราชดำาริ

 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th

ตามแนวพระราชดำาริ
“เศรษฐกิจ
พอเพียง”



ตัวอย่าง
๑. ทฤษฎใีหม่ - ท�าให้คนต่างจงัหวดัมาท�างานในกรงุเทพฯ	น้อยลง 

ลดความเสี่ยงในการเดินทาง	เป็นตัวอย่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ลดค่ำน�้ำ ค่ำไฟฟ้ำ และปุ๋ย
	 ๒.๑	 ห้องน�า้	ปิด-เปิดไฟ 

โดยอัตโนมัติ	 (มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์)

	 ๒.๒	 เว้นการใช้ลิฟต์

บ้าง	ใช้บนัไดบางเวลา	(กรมวชิาการ

เกษตร)

 ๒.๓	ลดการใช ้น�้ า 

โถปัสสาวะชายบางเวลา	 (ร้าน

พะยอม)

	 ๒.๔	หมุนเวียนใช้น�้า
ในโรงพยาบาล	โรงแรม	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	(เช่น	ศิริราช,	คาบานา	

ชุมพร,	ค�าแสดรีสอร์ท	กาญจนบุรี)

	 ๒.๕	หมุนเวียนการใช้อินทรียวัตถุ	 ใบไม้แห้ง	 ใบไม้สด	 กิ่งไม้	 

ของรีสอร์ท

	 ๒.๖	 EGAT	 :	 ปกติคนไทยตั้งเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ	 

๒๕	องศาเซลเซียส	หากพร้อมใจกันเพิ่มเป็น	๒๗	องศาเซลเซียส	จะท�าให้ค่า

ไฟฟ้าทั้งประเทศลดลง	๒๐,๐๐๐	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	๑๐	ของค่าไฟฟ้า 

ทั้งประเทศ	(๒๐๐,๐๐๐	ล้านบาท)
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๓. รำงวลัสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหดิล 

(วันท่ี	 ๓๑	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐)	 

นายแพทย์	Dilip	Mahalanabis	ชาวอนิเดีย	

รกัษาคนไข้โรคอจุจาระร่วง	อหวิาตกโรค	

โดยเกลอืแร่	ลดอตัราการตายจากร้อยละ 

๒๐	–	๓๐	เหลือเพียงร้อยละ	๓

๔. กำรประดิษฐ์ของ 

เหลือใช ้ เอาหมวก	 เสื้อของ 

นายแพทย์และพยาบาลมาท�า

กล่องเก็บความเย็นและความ

ร้อน	 (Thermos)	ท�าของจักสาน

จากทางมะพร้าว	เศษของเหลอืใช้ 

ต่างๆ	ท�าของช�าร่วย

-	ควรท�าสถานทีต่วัอย่าง

ของเศรษฐกิจพอเพียง	เช่น	แปลง
เกษตร	โรงแรม/รีสอร์ท	โรงพยาบาล	โรงเรียน	มหาวิทยาลัย	สถานที่ราชการ	

-	กรมประมงแนะเศรษฐกิจพอเพียง	ไม่จับปลาในฤดูวางไข่

-	การรักษาตัวเองให้สุขภาพดี	ไม่เจ็บป่วย	ไม่ประสบอุบัติเหตุ	เพื่อ

ประหยัดงบประมาณของส่วนรวม

ตามแนวพระราชดำาริ
“เศรษฐกิจ
พอเพียง”
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โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th



๕. “คนดี” และ “รู้รักสำมัคคี” 

 ๕.๑	พระราชทานพระบรมราโชวาท	เนือ่งในโอกาสต่างๆ	และ
พระราชทานค�าอวยพรปีใหม่	ผ่าน	ส.ค.ส.	พระราชทาน	ตั้งแต่ปีใหม่	๒๘	ปี	
(พ.ศ.	๒๕๓๐	–	๒๕๕๘)

	 ๕.๒	พระราชทานปริญญาบัตร	๔๓	ปี	(พ.ศ.	๒๔๙๔	–	๒๕๑๗	
และ	๒๕๓๔	–	๒๕๔๑)

	 ๕.๓	 วันเฉลิมพระชนมพรรษา	พระราชทานพระบรมราโชวาท	
วันที่	๔	ธันวาคม	ของทุกปี

	 ๕.๔	 วันสวนสนามทหารรักษาพระองค์	
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ตามแนวพระราชดำาริ
“เศรษฐกิจ
พอเพียง”
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“เศรษฐกิจ
พอเพยีง”(๒)

องค์ประกอบของ๔



๑.  พึ่งตนเอง 
๒.  พอประมาณ
๓. เดินสายกลาง
๔.  มีภูมิคุ้มกัน 
๕.  มีเหตุผล
๖.  เป็นคนดี
๗.  มีความสามัคคี
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๑. พึ่งตนเอง (อตฺตำหิ อตฺตโน นำโถ) 	 ให้ช่วยตนเองได้	 

ไม่รอรับความช่วยเหลือจากรัฐอยู่เสมอ	ใช้ความสามารถของตนเอง

-		ต้องเรยีนรู	้หาประสบการณ์	ประหยดัค่าใช้จ่าย	ประหยดังบประมาณ	

ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น	ใช้อย่างมีเหตุมีผล	อย่าฟุ่มเฟือย	อย่าฟุ้งเฟ้อ

-	 พยายามใช้ของที่มีอยู่แล้ว	ของที่ผลิตได้เอง	หรือผลิตในประเทศ	

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล

-	 มั่นใจในตัวเอง	 ยืนได้ด้วยตัวเอง	 แต่ถ้าจ�าเป็นต้องกู้ยืม	 ก็ท�าได้	 

แต่ต้องมีเหตุมีผล

-	 รักศักดิ์ศรีของตัวเอง	เลิกระบบฝาก	ระบบเส้น

-	 ปลูกพืชอาหารแบบผสมผสาน

-	 ขุดสระน�้า

-	 ปลูกต้นไม้	ไม้ยืนต้น

-	 อย่าเผาต้นไม้	หรือเศษจากต้นไม้	ให้แปรรูป	หรือท�าปุ๋ยอินทรีย์

-	 ประหยัดการใช้ปัจจัยสี่
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๑) อำหำร :	บรโิภคของทีจ่�าเป็นแก่ร่างกาย	ของที่ผลติเอง	ลดการ

บริโภคเนื้อสัตว์	ลดการไปซื้อกับข้าวจากที่ไกลบ้าน

๒) เช้ือเพลิง :	 ลดการใช้เชื้อเพลิงจากน�้ามันจากซากพืชใต้ดิน	 

ลดการใช้รถยนต์	จักรยานยนต์	หรือเครื่องทุ่นแรง	ใช้จักรยาน	เรือ	หรือขึ้น

รถโดยสารสาธารณะ

๓) น�้ำ : แยกน�้าบริโภคกับน�้าอุปโภค	 น�้าเพ่ือการเกษตร	 น�้าท่ีใช้		

ซักผ้า	 ล้างถ้วยชาม	 อาบน�้า	 ควรผ่านกรรมวิธีให้สะอาด	 ก่อนน�าไปใช้เพ่ือ

การเกษตร	หรือทิ้งลงไปในล�าน�้าสาธารณะ

๔) ไฟฟ้ำ : ลดการใช้ให้น้อยลง	 	 โดยเฉพาะเครื่องใช้ต่าง	ๆ	 เช่น		

เครื่องปรับอากาศ	พัดลม	ไฟแสงสว่าง		เตารีด		ฯลฯ		เมื่อไม่ใช้ให้ถอดปลั๊ก

หรือปิดสวิตช์
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๕) กระดำษ :	ใช้อย่างประหยัด	อย่าเผา	ลดการใช้ถุงพลาสติก

๖) บ้ำนและกำรวำงของในบ้ำน : ควรท�าให้โปร่งลมพัดผ่านได้

๗) ขยะ :	 ไม่เผา	แยกประเภท	น�าไปขาย	ฝังกลบหรือเผาเฉพาะ 

ที่เป็นอินทรียวัตถุ

๘) สุขภำพและอนำมัย : รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ	 

อย่าหาโรคมาใส่ตัว	เป็นต้น

ตามแนวพระราชดำาริ
“เศรษฐกิจ
พอเพียง”
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th



๒. พอประมำณ 

-	 ประเทศก�าลังพัฒนา	 ค่อนข้างยากจน	 ขาดทรัพยากรธรรมชาติ	 

เชือ้เพลงิ	แร่ธาต	ุเคยมทีรพัยากรป่าไม้	ดนิ	น�า้สมบรูณ์	แต่การบริหารจัดการ

ไม่ดีถูกท�าลายไปมาก

-	 มีประชากรมาก	 จึงต้องรู้จักพัฒนาให้มีความรู้	 รู้จักการวางแผน 

การปฏิบัติที่ดีตามล�าดับความส�าคัญ	 ตามก�าลังคน	 และตามก�าลังเงินที่มี	

ตามอัตภาพ	 งานใดท่ีขาดงบประมาณก็วางแผนต่อยอดในอนาคต	 เลือกใช้

เทคโนโลยแีละเครือ่งมอืทุน่แรงทีเ่หมาะสม	อย่าให้เกนิฐานะเกนิความจ�าเป็น

-	“พอม	ีพอกนิ	พออยู	่มคีวามสงบ”	“ในระยะแรกท�าได้ครอบครวัละ 

เศษหนึง่ส่วนสีก่น่็าจะพอ”	เมือ่วางพืน้ฐานมัน่คงแล้วจงึค่อยขยายตวั	(กจิการ)	

ต่อไปตามล�าดับ
-	ไม่ควรใช้ปัจจยัด�ารงชวีติที่ 

ราคาสูง	 หากมีของท่ีผลิตได้ภายใน

ประเทศควรใช้

-	การปลกูพชื	หากลดการไถ

พรวนให้น้อยลง	ลดการใช้สารเคมีลง	

จะลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน	 และ	

ไนโตรเจนออกไซด์
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๓. เดินสำยกลำง (มัชฌิมำปฏิปทำ)

-	 ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท	 ไม่สุดโต่ง	 ไม่โลภมาก	 ไม่รวยเกินไป	 

ไม่จนเกนิไป	ไม่สขุเกนิไป	ไม่ทกุข์เกนิไป	ไม่ตระหนีเ่กนิไป	ไม่ฟุ่มเฟือยเกนิไป

-	 อย่าตัง้ความหวงัของผลงานให้ตรงตามเป้าหมายและวตัถปุระสงค์

ท่ีคาดไว้นัก	 แต่ต้องท�างานตามหลักการและวิธีที่ก�าหนดไว้	 หากผลงาน 

ไม่ตรงตามที่คาดหวังไว้	 ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริง	 และปรับแผนงาน

ได้ในอนาคต

-	 ต้องมีความซื่อตรงกับงาน	ยึดหลักความถูกต้อง	เป็นธรรม

-	 ไม่ยึดหลักวิชาสมัยใหม่เกินไปนัก	 เช่น	 ระหว่างหนังสือกับ	 IT	 

คนสูงอายุกับเด็ก	 คนชนบทกับคนกรุง	 คนจนกับคนรวย	 อย่าให้แตกต่าง	 

หรือมีช่องว่างต่างกันมากนัก

-	 การประกอบกิจกรรมใด	 เช่น	 การผลิตอาหาร	 ควรปลูกพืช	

หลายๆ	อย่างผสมผสานกันเป็นการกระจายทุน	กระจายแรงงาน		มีงานท�า 

ตามก�าลังตลอดปี	 ท�าให้เกิดความสมดุล	 ศัตรูพืชก็จะน้อยลง	 ใบพืช 

เขียวสดดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดปี	 ลดการเผาเศษพืช	 ปลดปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง	แต่ผลิตออกซิเจนและความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น

ตามแนวพระราชดำาริ
“เศรษฐกิจ
พอเพียง”

28

“เศรษฐกิจพอเพียง”

ต
าม

แน
ว
พ
ร
ะร
าช
ด
ำาร

ิ
“
เศรษฐกิจพ

อเพ
ียง”

โดย นายอำาพล เสนาณ
รงค์ องคมนตรี

“เศรษฐกิจ
พอเพยีง”
ตามแนวพระราชดำาริ

 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th



(ส.ค.ส. พระรำชทำนจำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖)
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ทุกคนจึงต้อง 
พยายามหาความรู้  
และประสบการณ์ 
อย่างเต็มที่ ต้องขยัน 
หมั่นเพียร ใฝ่หา 
ความรู้เพิ่มเติม 
ตลอดชีวิต

ตามแนวพระราชดำาริ
“เศรษฐกิจ
พอเพียง”
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จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
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ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th



๔. มีภูมิคุ ้มกัน	 จะต้องมีความรู้พื้นฐาน	
ประสบการณ์	และมคีวามฉลาดพอสมควร	ซึง่แต่ละคน
อาจมไีม่เท่ากนั	เพราะมคีวามหลากหลายทางพนัธกุรรม	
และสิ่งแวดล้อมต่างกัน	 โอกาสที่จะเรียนรู้จึงไม่เหมือน
กัน	ภูมิคุ้มกันแต่ละคนจึงไม่เท่ากัน	

ดังนั้น	 ทุกคนจึงต้องพยายามหาความรู้และ
ประสบการณ์อย่างเตม็ที	่ต้องขยนัหมัน่เพยีร	ใฝ่หาความรู้	
เพิ่มเติมตลอดชีวิต	 ผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์มาก

จะต้องช่วยผู้ที่ยังด้อยกว่า

ตัวอย่างของภูมิคุ้มกัน : 
๑. ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี
๒. มีความรู้และประสบการณ์
๓. มีเงินส�ารอง
๔. มีอาหารและน�้าส�ารอง
๕. มีชื่อเสียง (credit)

พื้นที่เกษตรกรรมในไร่นาจะมีการขุดสระน�้า 

เพิ่มข้ึน	 กระจายอยู่ท่ัวไป	 ท�าให้พืชลดความเสียหาย 

เมื่อเกิดภาวะแห้งแล้ง	และช่วยเพิ่มการดูดซับคาร์บอน 

ไดออกไซด์มากขึ้น	และเกิดความชุ่มชื้นของพื้นที่

ทรพัยากรน�า้บนบกมเีพยีงร้อยละ	๒	ของพืน้ที่

น�า้โลก	ช่วยดดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่มาก	แต่ช่วย

การด�ารงชวีติของมนษุย์	สตัว์	และพชืผล	ช่วยการเกษตร	

การอตุสาหกรรม	และอาจน�ามาใช้เป็นพลงังานผลติไฟฟ้า

ได้แทนน�า้มนัและถ่านหนิ
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๕. มเีหตผุล การท�างาน 

ต้องใช้ความรู ้	 สติปัญญา	 และ

ประสบการณ์		รูจ้กัเลอืกวธิที�างาน

ให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้	 

ให ้เหมาะสมกับสภาพตัวเอง	 

งบประมาณ	และสิง่แวดล้อม	หาก

ไม่รู้	 ให้ถามผู้ที่รู้ได้อ่านจากต�ารา

ได้	 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีได้จากสื่อ	 ข้อมูล	 

และข่าวสาร	อย่าเก่งคนเดยีว	งานบางอย่างอาจมากเกนิก�าลัง	อาจจ้างผู้ช่วยได้ 

เช่น	 รู้จักปลูกพืชผสมผสานท่ีเหมาะสม	 ว่าควรปลูกพืชชนิดใดบ้างจึงจะอยู่

ร่วมกันได้	บางอย่างมีใบใหม่เขียวสดตลอดปี	เช่น	สัก	ยางนา	เต็ง	รัง	เป็นต้น 

ควรปลูกบ้าง	 หากอยู ่ใกล้ป่า	 ควรฟื ้นฟูป่าหรือปลูกป่า	 โดยปล่อยให ้

ฟื้นตัวเอง	 ไม่รังแกป่า	 ไม่ตัดต้นไม้มากเกินไป	 อย่าปอกเปลือกป่า	 หรือดิน	 

เมื่อปลูกป่าควรใช้พืชท้องถ่ินท่ีบริโภคได้	 ใช้ประโยชน์ทางก่อสร้างได้และ 
ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้	และควรปลูกไม้

ยนืต้นทีมี่ดอกบนภเูขา	เพ่ือให้เมล็ด

แพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว

รู้จักสาเหตุของภาวะโลก

ร้อนและแนวทางป้องกัน	 และลด

ความรุนแรง	 เสียสละประโยชน์

ส่วนตัวเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่

ของส่วนรวมและประเทศชาติ

ตามแนวพระราชดำาริ
“เศรษฐกิจ
พอเพียง”
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จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
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โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th



(ส.ค.ส. พระรำชทำนจำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗)
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๖. เป็นคนดี ข้อ	๑	–	๕	ท�าให้เป็นคนเก่งแล้วต้องเป็นคนดีด้วย	

ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตัวเอง	 ต่อหน้าที่	 และต่อสังคม	 มีคุณธรรม	 

มีจรรยาบรรณ	ขยันหมั่นเพียร	 ต้องรู้จักตัวเอง	 ไม่ลืมตัว	 ไม่อวดเก่ง	 อวดดี	 

อวดตวั	รูจ้กัถ่อมตวั	รูจ้กัรบัฟังความคดิเหน็ของคนอืน่	ไม่พดูมาก	พดูในวาระ

ที่ควรพูด	ไม่มีความโลภมาก	รู้จักเสียสละท�างานเพื่อประโยชน์แก่สังคม	แก่

ประเทศชาติ	 ต้องหาความรู้และประสบการณ์ตลอดชีวิต	 หัวหน้าจะต้องมี

ความเป็นธรรมและยุติธรรม	

รู้สภำพบ้ำนเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

รู้จักรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 การอนุรักษ์ธรรมชาต	ิ 

ปลูกต้นไม้	ลดการตัดต้นไม้	ลดการเผาป่า	ไม่ผลิตขยะ	ลดการเผาขยะ	และ

ลดการท�าน�้าเสีย	ลดการใช้ไม้ป่า	อาหารป่า

หากท�าอุตสาหกรรม	 ควรลดการท�าลายภูเขา	 ท�าลายป่าดงดิบ	 

ป่าชายเลน	ประหยัดการใช้เชื้อเพลิง

ส�าหรับหน่วยราชการท่ีรับผิดชอบพื้นที่	 จะต้องมีมาตรการรักษา	

ภูเขา	แหล่งน�้า	ป่าบก	ป่าชายเลน	ชายทะเล	และภูมิทัศน์ต่างๆ	ด้วย	ลดการ

สร้างอนุสาวรีย์เพื่อตัวเอง	หรือหารายได้จากการท�าลายธรรมชาติดังกล่าว

รักงำน รักเพื่อนร่วมงำน รักบ้ำนเมือง

รู้

รัก

สำมัคคี

ตามแนวพระราชดำาริ
“เศรษฐกิจ
พอเพียง”
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๗. มีควำมสำมัคคี 
“ถอืเอำควำมรกั ควำมสำมคัค ีปรองดองกนั หันหน้ำเข้ำหำกัน”

“ท�างานด้วยความเห็นอกเห็นใจกัน	 และท�าด้วยความขยันหมั่น

เพียร”

“บริหารจัดการให้เป็น	 การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน”	พบปะ	ประชุม	

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันบ่อยๆ	และเสรี	(วิสฺสาส	ปรมา	ญาติิ)

“ความรู้อาจเหมือนกัน	 แต่ความเห็นอาจต่างกัน	 ต้องปรึกษากัน	

(โดยปัญญา)	อย่าเถียงกัน	(โดยใช้อารมณ์)	จะได้ค�าตอบ	เพราะความจริงมี

อย่างเดียว	แต่ความเท็จมีหลายอย่าง”

รักษาความสามัคคี	 ทั้งระดับบุคคลในครอบครัว	 และเพื่อนบ้าน	

ช่วยเหลือกันในการประกอบอาชีพ	 และร่วมสร้างพ้ืนฐานหลักที่จ�าเป็นต่อ

การผลิต	เช่น	แหล่งน�้า	เส้นทางคมนาคม	ป่าชุมชน	ตลอดทั้งสหกรณ์ต่าง	ๆ

(วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐)
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พอเพียง”
“เศรษฐกิจ
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พอเพียง”
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“เศรษฐกิจ
พอเพยีง”

แนวทางการนำ�ปรัชญา�

๕ 
ไปประยุกต์
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ปัจจุ บันได ้มีการน�าแนวคิดและปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 

ไปถ่ายทอดประยกุต์	และขบัเคล่ือนแก่ประชาชนชาวไทย 

ทุกระดับช้ัน	 อาชีพ	 และวัย	 รวมถึงการใช้ส่ือประเภท

ต่างๆ	เช่น	การบรรยาย	การอบรม	บทความวทิย	ุโทรทศัน์	 

เพลงสากล	 เพลงพื้นเมือง	 และการแสดงประเภทต่างๆ	

เป็นจ�านวนมาก	 แต่จากการส�ารวจความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน	 พบว่าส่วน

ใหญ่ยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

น้อยมาก	 จนถึงไม่เข้าใจเลย	 แสดงว่าวิธีการถ่ายทอด 

ความรู้ประเภทต่างๆ	 ตลอดจนการบรรยายของวิทยากร 

หลายท่านยังไม่ถูกต้องหรือเหมาะสมเท่าที่ควร	จ�าเป็นจะ 

ต้องมีการปรับปรุงด้วยวิธีการหลายอย่าง	 เช่น	 มีการ
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ประชุมหารือกันระหว่างวิทยากรและหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง	เพือ่จดัท�าวธิกีารถ่ายทอด	ประยกุต์ให้ถกูต้อง

ข้ึน	 ต้องมีการค้นหาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

ท่ีมีวิธีการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงอย่างตรงตามแนวคดิ	เพือ่ให้เป็นตวัอย่าง	และ

วิทยากรหลายท่านจะต้องกลับไปศึกษาและพิจารณา

พระราชกรณียกจิ	และพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยูห่วั	ทีไ่ด้ทรงบ�าเพ็ญปฏบิติัมาต้ังแต่ปี	๒๔๙๔	

ตามสาขาวชิาและอาชพีต่าง	ๆ 	ของประชาชน	ตามล�าดบั 

ของกาลเวลา	ดังนี้
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อาหารของประชาชน เช่น ข้าว 

ปลา นม ผัก ผลไม้ และ 

สัตว์เล็ก เป็นต้น

อาชีพและการด�ารงชีวิตของ

ประชาชนในท้องถิน่ทกุภาค และ

องค์ประกอบทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ 

น�้า ป่าไม้ ดิน และสิ่งแวดล้อม

การสาธารณสุข การแพทย์๑

๒
๓

การศึกษา ๔

ตามแนวพระราชดำาริ
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 เศรษฐกิจ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และนิเทศศาสตร์

อื่น ๆ

๕
๖
๗
๘
๙

สังคม
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วิทยากรจะต้องนำาองค์
ประกอบของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่คนเข้าใจไป
ประยุกต์กับอาชีพและ
งานต่าง ๆ

ตามแนวพระราชดำาริ
“เศรษฐกิจ
พอเพียง”
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วิทยากรจะต้องน�าองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงที่คนเข้าใจ

ไปประยุกต์กับอาชีพและงานต่างๆ	 เช่น	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	สถาบันอุดมศึกษา	ภาคธุรกิจ	และอุตสาหกรรม	

นักวิจัย	 นักประดิษฐ์	 นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 นักพัฒนาพลังงาน

ทดแทน	 นักสังคมและจิตวิทยา	 นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

ผู้น�าชุมชนท้องถิ่น	พนักงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร	ครูและโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร	 นิสิตปริญญาโทและหัวหน้ากลุ่มประชาชนที่สุพรรณบุรี	

สระแก้ว	อุตรดิตถ์	และชลบุรี	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์	และนักพันธุศาสตร์	เป็นต้น

	 นอกจากนี้	 ควรมีการท�าการวิจัยรวบรวมพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ตั้งแต่เสด็จข้ึนครองสิริราชสมบัติ	 เมื่อวันที่	

๙	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๘๙	จนถึงปัจจุบัน	โดยแยกออกเป็นแต่ละปี	 (๖๙	ปี)	 

และกจิกรรมภายในแต่ละปี	(๘	กจิกรรมหลกั)	และมสีรปุผลงานของกจิกรรม

แต่ละเรื่อง	 โดยเฉพาะแนวทาง	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 เพื่อให้วิทยากร	 

ผู้บรรยายและประชาชนที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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“เศรษฐกิจพอเพียง”

ไปยังกิจกรรมต่าง ๆ
(และเกษตรทฤษฎีใหม่)

การประยุกต์๖
๑. กำรพัฒนำคนและพัฒนำองค์กรบนรำกฐำน

ควำมพอเพียง

๑) พึง่ตนเอง (อตตฺำห ิอตตฺโน 

นำโถ)

-	 ต้องเรียนรู้หาประสบการณ	์

ประหยดัค่าใช้จ่าย	ประหยดังบประมาณ	

ลดค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ�าเป็น	ใช้อย่างมเีหตมุผีล	อย่าฟุม่เฟือย	อย่าฟุง้เฟ้อ

-	พยายามใช้ของทีม่อียูแ่ล้ว	ของทีผ่ลิตได้เอง	หรือผลิตใน

ประเทศ	บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ	เกิดประสิทธิผล	

-	 มั่นใจในตนเองยืนได้ด้วยตัวเอง	 แต่ถ้าจ�าเป็นต้องกู้ยืม

ท�าได้แต่ต้องมีเหตุผล

-	รักศักดิ์ศรีของตนเอง	เลิกระบบฝาก	ระบบเส้น
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“เศรษฐกิจพอเพียง”
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“
เศรษฐกิจพ

อเพ
ียง”

โดย นายอำาพล เสนาณ
รงค์ องคมนตรี

“เศรษฐกิจ
พอเพยีง”
ตามแนวพระราชดำาริ

 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th

 ๒) พอประมำณ

-	 ประเทศก�าลังพัฒนาค่อนข้างยากจน	 ขาดทรัพยากรธรรมชาติ	 

เชือ้เพลงิ	แร่ธาต	ุเคยมทีรพัยากรป่าไม้	ดนิ	น�า้สมบรูณ์	แต่การบริหารจัดการ

ไม่ดี	ถูกท�าลายมาก

-		มีประชาชนมากจึงต้องรู้จักพัฒนาให้มีความรู้	 รู้จักการวางแผน

การปฏบิตัทิีด่ตีามล�าดบัความส�าคญั	ตามก�าลงัคน	ตามก�าลงัเงนิทีม่ตีามอตัภาพ

-	 งานใดที่ขาดงบประมาณก็วางแผนต่อยอดในอนาคต	 เลือกใช้

เทคโนโลยี	 และเครื่องมือทุ่นแรงท่ีเหมาะสม	 อย่าให้เกินฐานะเกินความ 

เป็นจริง

-	 “พอม	ีพอกนิ	พออยู	่มคีวามสงบ”	“ในระยะแรกท�าได้ครอบครวัละ 

เศษหนึง่ส่วนสีก่น่็าจะพอ”	เมือ่วางพืน้ฐานมัน่คงแล้วจงึค่อยขยายตวั	(กจิการ)	

ต่อไปตามล�าดับ



47

 ๓) เดินทำงสำยกลำง (มัชฌิมำปฏิปทำ)

-	 ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท	 ไม่สุดโต่ง	 ไม่โลภมาก	 ไม่รวยเกินไป	 

ไม่จนเกินไป	ไม่สุขเกินไป	ไม่ทุกข์เกินไป	ไม่ตระหนี่เกินไป	ไม่ฟุ่มเฟือยเกินไป

-	อย่าตัง้ความหวงัของผลงานให้ตรงตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์

ที่คาดไว้นัก

-	 แต่ต้องท�างานตามหลักการและวิธีการท่ีก�าหนดไว้	 หากผลงาน 

ไม่ตรงตามทีค่าดหวงัไว้	ต้องยอมรบัสภาพความเป็นจรงิ	และปรบัแผนงานได้ 

ในอนาคต

-	ต้องมีความซื่อตรงกับงาน	ยึดหลัก

ความถูกต้อง	เป็นธรรม

-	 ไม่ยึดหลักวิชาสมัยใหม่เกินไปนัก	 

เช่น	ระหว่างหนังสือกับ	IT	คนสูงอายุกับเด็ก	

คนชนบทกับคนกรงุ	คนจนกบัคนรวย	อย่าให้

แตกต่างหรือมีช่องว่างต่างกันมากนัก
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“เศรษฐกิจพอเพียง”
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โดย นายอำาพล เสนาณ
รงค์ องคมนตรี

“เศรษฐกิจ
พอเพยีง”
ตามแนวพระราชดำาริ

 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th

 ๔) มีภูมิคุ้มกัน

จะต้องมีความรูพ้ืน้ฐาน	ประสบการณ์	

และมีความฉลาดพอสมควร	 ซึ่งแต่ละคน

อาจมีไม่เท่ากันเพราะมนุษย์มีความหลาก

หลายทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่าง

กัน	 โอกาสที่จะเรียนรู ้จึงไม ่เหมือนกัน	 

ดังนั้น	 ภูมิคุ้มกันแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน	

ดังนั้น	ทุกคนจึงต้องพยายามหาความรู้และ

ประสบการณ์อย่างเตม็ที	่ต้องขยนัหมัน่เพยีร

ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิต

ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มาก

จะต้องช่วยผู้ที่ยังด้อยกว่า
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ผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์มาก 
จะต้องช่วยผู้ที่
ยังด้อยกว่า
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“เศรษฐกิจพอเพียง”
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โดย นายอำาพล เสนาณ
รงค์ องคมนตรี

“เศรษฐกิจ
พอเพยีง”
ตามแนวพระราชดำาริ

 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th
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๕) มีเหตุผล 

การท�างานต้องใช้ความรู้ สติปัญญา และประสบการณ์  

รูจ้กัเลอืกวธิที�างานให้เป็นไปตามแผนทีก่�าหนดไว้ให้เหมาะสมกับ

สภาพตัวเอง งบประมาณ และส่ิงแวดล้อม หากไม่รู ้ให้ถาม 

ผู้ที่รู ้ได้ อ่านจากต�าราได้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ

และเทคโนโลยี ได้จากสื่อ ข้อมูล และข่าวสาร อย่าเก่งคนเดียว  

งานบางอย่างอาจมากเกินก�าลัง อาจจ้างผู้ช่วยได้

เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่

ของส่วนรวมและประเทศชาติ



(ส.ค.ส. พระรำชทำนจำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘)
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“เศรษฐกิจพอเพียง”
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โดย นายอำาพล เสนาณ
รงค์ องคมนตรี

“เศรษฐกิจ
พอเพยีง”
ตามแนวพระราชดำาริ

 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th
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๖) เป็นคนดี

ข้อ	๑	-	๕	ท�าให้เป็นคนเก่งแล้วต้องเป็นคนดีด้วย	ต้องมคีวามซ่ือสัตย์	

สุจริตต่อตนเอง	 ต่อหน้าที่	 และต่อสังคม	 มีคุณธรรม	 มีจรรยาบรรณ	 ขยัน 

หมั่นเพียร	“ต้องรู้จักตัวเอง	ไม่ลืมตัว	ไม่อวดเก่ง	อวดดี	อวดตัว	รู้จักถ่อมตัว	

รู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น	ไม่พูดมาก	พูดในวาระที่ควรพูด	ไม่มีความ

โลภมาก	รูจ้กัเสยีสละ	ท�างานเพือ่ประโยชน์แก่สงัคม	แก่ประเทศชาต	ิต้องหา

ความรู้และประสบการณ์ตลอดชีวิต”	

หัวหน้าจะต้องมีความเป็นธรรมและยุติธรรม

รู้  รู้สภาพบ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

  และสิ่งแวดล้อม

รัก รักงาน รักเพื่อนร่วมงาน รักบ้านเมือง

สามัคคี มีความเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกัน ช่วยเหลือ 

 เกื้อกูลกัน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
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โดย นายอำาพล เสนาณ
รงค์ องคมนตรี

“เศรษฐกิจ
พอเพยีง”
ตามแนวพระราชดำาริ

 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th

 ๗) มีควำมสำมัคคี

“ถือเอาความรัก	ความสามัคคี	ปรองดองกัน	หันหน้าเข้าหากัน”

“ท�างานด้วยความเหน็อกเหน็ใจกนั	และท�าด้วยความขยนัหมัน่เพยีร”

“มุ่งดี	มุ่งเจริญต่อกัน”

“บรหิารจดัการให้เป็นการช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั”	พบปะ	ประชมุ	แลก

เปลี่ยนข้อคิดเห็นกันบ่อยๆ	และเสรี	(วิสฺสาส	ปรมา	ญาติ)

“ความรู้อาจเหมือนกัน	 แต่ความเห็นอาจต่างกัน	 ต้องปรึกษากัน	

(โดยปัญญา)	อย่าเถียงกัน	 (โดยใช้อารมณ์)	จะได้ค�าตอบ	เพราะความจริงมี

อย่างเดียว	แต่ความเท็จมีหลายอย่าง”

(วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)
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๒. แนวทำงปฏิรูปอุดมศึกษำบนรำกฐำนปรัชญำ 

ของเศรษฐกิจพอเพียง
๑) พ่ึงตนเอง (อตฺตำหิ อตฺตโน นำโถ)	 ตั้งงบประมาณ 

ที่ประหยัด	สมเหตุสมผล	ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น	บริหารงานอย่างมี 

ประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 ใช้ประโยชน์จากของที่มีอยู่ให้มากที่สุด	 

ขอค�าแนะน�าจากผู้รู้	ผู้มีประสบการณ์ได้

๒) พอประมำณ ค่อยท�าตามก�าลังกาย	 ก�าลังทุน	 ค่อยเป็น

ค่อยไป	 จากงานท่ีไม่มากไม่น้อยเกินไป	 ด้วยวิธีการที่ง่ายๆ	 ไม่สลับ 

ซับซ้อน

หากจะกู้ยืมเงิน	 ก็ให้น�ามาใช้ในการลงทุนที่มีผลตอบแทน

แน่นอน	 ไม่ฟุ่มเฟือย	 เมื่อกิจการมีพื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอควรและ

ปฏิบัติงานได้ดีแล้ว	จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญตามล�าดับไป
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ตามแนวพระราชดำาริ

 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th
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๓) เดินทำงสำยกลำง (มัชฌิมำ 

ปฏิปทำ)	 ประพฤติตนไม่ให้สบายเกินไป	 ไม่ให้

ล�าบากเกินไป	 ปรับปรุงได้	 ยืดหยุ่นได้	 ยึดหลัก

ความถกูต้อง	เป็นธรรม	ไม่ยดึหลกัท้องถิน่เกนิไป 

ไม่ยึดหลักวิชาการสมัยใหม่เกินไป	 หนังสือกับ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ	เด็กกับคนสูงอายุ

๔) มีภูมิคุ ้มกัน	 ผู ้ที่เกี่ยวข้องต้องม ี

ความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ์พอสมควร	

ทันคน	 รู ้จักงานที่ท�าอย่างแท้จริง	 เป็นคนดี 

มีความมั่นใจในตัวเอง	 รักศักด์ิรักศรีของตัวเอง	 

เพือ่ป้องกนัและต่อสูศั้ตรูภายในและจากภายนอก

57
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โดย นายอำาพล เสนาณ
รงค์ องคมนตรี

“เศรษฐกิจ
พอเพยีง”
ตามแนวพระราชดำาริ

 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th

ก่อนทำางานใดรู้จัก 
การทำาตามลำาดับ
ความสำาคัญ และ
ตามแผนงาน
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๕) มเีหตผุล การมกีจิการหลายอย่างท�าให้ต้องใช้ความรู	้สตปัิญญา	

พิจารณาตามเหตุตามผล	 ก่อนท�างานใดรู้จักการท�าตามล�าดับความส�าคัญ	

และตามแผนงาน

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของไทยและโลกให้ทันเหตุการณ์	 จากสื่อ

ต่างๆ	อยูเ่สมอ	ทุกด้าน	ทกุมมุ	รบัฟังความเหน็จากคนอืน่บ้าง	อย่าเก่งคนเดยีว

๖) รักควำมสำมัคคี ประชุมกันบ่อยๆ	(วิสฺสาส	ปรมา	ญาติ)	พบปะ

สังสรรค์	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่เสมอระหว่างคณะผู้ท�างานกับ

ประชาชนภายนอก	 เข้ากับคนได้ทุกระดับ	 รู้จักแยกแยะความดี	 ความชั่ว	

ความถูก	ความผิด	ความถูกต้อง	พยายามชักน�าคนไม่ดี	ดีน้อย	ให้เป็นคนดี	

ผู้ใหญ่ต้องท�าตัวเป็นตัวอย่างที่ดี	 ดูแลผู้หญิงและเด็ก	อย่าทอดทิ้งคนสูงอายุ

และคนป่วย
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โดย นายอำาพล เสนาณ
รงค์ องคมนตรี

“เศรษฐกิจ
พอเพยีง”
ตามแนวพระราชดำาริ

 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th

๗) เป็นคนดี มีศีลธรรม	 จริยธรรม	 ซื่อสัตย์สุจริต	 ขยัน	 อดทน	 

อดกลั้น	 มีความเพียร	 มานะ	 ประหยัด	 ละเว้นอบายมุขทุกประเภท	 (เหล้า	

หวย	 การพนัน	 ยาเสพติด	 ฯลฯ)	 ท�าหน้าท่ีของตนเองให้ดีที่สุด	 “ใจเย็น  

ไม่พูดมำก ฟังคนอื่นบ้ำง อย่ำทะเลำะกัน อย่ำท�ำให้เพื่อนบ้ำนเดือดร้อน” 

รูจ้กัสภาพของงานทีท่�า	รูว้ตัถปุระสงค์ของงานทีท่�าอย่างดี	(ท�าเอง	หรือจ้างท�า) 

เป็นข้าราชการ	หรือนักธุรกิจ	รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รู้จักการอนุรักษ์

(วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙)
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๓. กำรประยกุต์ปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงกบังำนของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ๑) พึ่งพำตนเอง

	 ตั้งงบประมาณท่ีประหยัด	 สมเหตุสมผล	 ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น	

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล	 ไม่ฟุ่มเฟือย	 โปร่งใส	 เช่น	

หมุนเวียนการใช้น�้า	 ไม่ใช้น�้าประปารดสนาม	 น�าน�้าที่ใช้แล้วมาเปลี่ยน 

คุณสมบัติเพื่อใช้รดต้นไม้	 ประหยัดการใช้ไฟฟ้า	 ลดการใช้รถยนต์ให้น้อยลง	

หรือประหยัดด้านอื่นๆ	ฯลฯ

๒) พอประมำณ

ตั้งงบประมาณให้ประหยัด	 วางแผนให้เหมาะสมกับก�าลังคนและ

ครภุณัฑ์	แต่ถ้าผูบ้รหิารมนีโยบายต้องการผลงานปรมิาณสงูกว่าก�าลงัคน	และ

ครุภัณฑ์	ก็ต้องจ้างเอกชน	โดยบรหิารจดัการให้มปีระสทิธภิาพ	โปร่งใส	เลอืก

คนดีและเก่งมารับผิดชอบ	อย่าให้มีการทุจริต	ฉ้อราษฎร์บังหลวง	ใช้จ่ายใน

ขอบเขตของงบประมาณที่มี
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พอเพยีง”
ตามแนวพระราชดำาริ

 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th

๓) เดินทำงสำยกลำง

ต้ังงบประมาณสายกลาง	 

ไม่ว่าจะท�าเองหรือจ้างท�า	อย่าสุดโต่ง

ข้างใดข้างหนึ่ง	 ปรับปรุงได้อย่าเอา 

หวัชนฝา	ยดึทีค่วามถูกต้อง	การท�างาน 

ที่ใช้งบประมาณสูง	 ปริมาณงานมาก	

ต้องเลือกคนดีหลายๆ	 คนมาช่วย

ท�างาน	หลายหัวคิดดีกว่าหัวคิดเดียว

งานบางอย่างทีใ่ช้งบประมาณ

และต้องการผลงานสูงกว่าขีดความ

สามารถของหน่วยงาน	 การพิจารณา

ออกแบบ	 วางแผนเพื่อจ้างเอกชนท่ีมี

ความคล่องตวั	และมขีดีความสามารถ

ต้องมีความเพียงพอ
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ไม่ว่าจะทำาเอง 
หรือจ้างทำา  
อย่าสุดโต่ง 
ข้างใดข้างหนึ่ง 
ปรับปรุงได้ 
อย่าเอาหัวชนฝา
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ตามแนวพระราชดำาริ

 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th
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๔) มีภูมิคุ้มกัน 

คนในหน่วยงานต้องเก่งและดีมากกว่าคนไม่เก่งและคนเลว	 ต้องมี

ความรู้และความสามารถกับงานที่รับผิดชอบอย่างแท้จริง	 มีความซื่อสัตย์	

สจุรติ	พจิารณาความผดิความถูกให้เข้าใจ	ค�าสัง่ส�าคญัควรมหีลกัฐานปรากฏ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร	อย่าแลกความก้าวหน้าทางราชการกบัการทจุรติ	ค�าสัง่

ของผูบ้รหิารนโยบายบางกรณไีม่ถกูต้องเสมอไป	งานจัดซ้ือจัดจ้างบางอย่าง

มีงบประมาณสูง	ต้องท�าด้วยความโปร่งใส

๕) มีเหตุผล 

การท�างานต้องใช้ความรู้	

สติปัญญา	 ติดตามความก้าวหน้า

ของเมืองไทยและของโลก	หดัอ่าน

และฟังข่าวสารจากหนังสือพิมพ์	

วิทยุ	 โทรทัศน์บ้าง	 อย่าดูแต่ภาค

บันเทิงอย่างเดียว	 ท�าความเข้าใจ

กับวัตถุประสงค์	 แนวทางของ 

การด�าเนินงาน	 เป้าหมายของ

โครงการและงานที่รับผิดชอบ

อย่างแท้จริง

ผูบ้งัคบับัญชาจะต้องทราบงานภายใต้สงักดัอย่างเพยีงพอ	และเป็น

งานที่ปฏิบัติได้จริงเพียงใด	การด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องโปร่งใส	ถ้ามี

การประพฤตมิชิอบระดบันโยบาย	จะต้องพยายามอย่าเกีย่ว	อย่าขอส่วนแบ่ง	

หรอืรบัส่วนแบ่ง	ยอมเสยีโอกาสความก้าวหน้าของต�าแหน่งราชการดีกว่ารบั

โทษภายหลัง	 หากมีหลักฐานทางการทุจริตให้เก็บหลักฐานไว้ใช้ในอนาคต 

ให้ศึกษาจากบทเรียนของอดีตทั้งของคนดีและคนเลว	เพื่อเลือกปฏิบัติตาม
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นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th

๖) เป็นคนดี

ยดึศลีธรรม	จรยิธรรม	ความซือ่สตัย์	สจุรติ	ขยนั	

หมัน่เพยีร	อดทน	เสยีสละ	ยดึประโยชน์ของประเทศชาติ 

และสังคมส่วนใหญ่ของประเทศ	 มากกว่าประโยชน์

ของตัวเองหรือของพรรค	 ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง	 ต้อง

ท�างานโดยมีเหตุผล	(ข้อ	๕)	ต้องเข้าใจว่าอาชีพราชการ	

คือ	 พอเพียง	 พอมี	 พออยู่	 พอกิน	 แต่มีความสุขกาย	

สบายใจ	หากต้องการร�า่รวย	มทีรพัย์สมบัตมิาก	เกนิพอมี	 

เกินพออยู ่	 เกินพอกิน	 ก็ต้องลาออกไปท�าอาชีพอื่น	

เพราะหาความร�่ารวยระหว่างประกอบอาชีพราชการ	

ก็เสี่ยงต่อการถูกลงโทษตามกฎหมาย	 หรือถูกสังคม

ประณามไปจนตลอดชีวิต

เมื่อรับราชการต้องท�าหน้าท่ีของตนเองให้ดี

ที่สุด	“ใจเย็น ไม่พูดมำก ฟังคนอื่นบ้ำง อย่ำทะเลำะ

กนั อย่ำท�ำให้คนอืน่เดอืดร้อน”	อย่าลาออกเพือ่ประชด

เมื่อถูกนายที่ทุจริตกลั่นแกล้ง	 ถ้าหากมั่นใจในความ 

ถูกต้องของตัวเอง

ท�างานอย่ามุง่สร้างอนุสาวรย์ีผลงานของตนเอง	

รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เช่น	ลดการตัดต้นไม้	ปลูก

ต้นไม้ใหญ่	 ลดการก่อขยะ	 ให้แยกขยะ	 ลดการท�าน�้า 

เน่าเสีย	และหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ	

หน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการต่างกับ

พนักงานลูกจ้างของบริษัทเอกชน	 วัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายของราชการและของบริษัทเอกชนแตกต่างกัน 

ต้องท�าความเข้าใจ
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ใจเย็น ไม่พูดมาก  
ฟังคนอื่นบ้าง  

อย่าทะเลาะกัน อย่าทำาให้
คนอื่นเดือดร้อน
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68

“เศรษฐกิจพอเพียง”

ต
าม

แน
ว
พ
ร
ะร
าช
ด
ำาร

ิ
“
เศรษฐกิจพ

อเพ
ียง”

โดย นายอำาพล เสนาณ
รงค์ องคมนตรี

“เศรษฐกิจ
พอเพยีง”
ตามแนวพระราชดำาริ

 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th

๗) มีควำมสำมัคคี

จะต้องมีความสามัคคีกันภายในหน่วยงาน	 และระหว่างหน่วย

งานทุกระดับ	 งานบางอย่างจะต้องท�าระหว่างหน่วยงานภายในกรม 

และต่างกรม	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด	เช่น	งานผลิตพืช	ประกอบด้วย	

พืช	 ดิน	 ปุ๋ย	 น�้า	 การป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	 การเก็บเกี่ยว	 แปรรูป	 ฯลฯ	 

งานแก้ปัญหาน�้า	ประกอบด้วยงานของทุกกรม	เป็นต้น
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๔. เศรษฐกจิพอเพยีง ภำคธรุกจิและอุตสำหกรรม

๑) พึ่งพำตนเอง

-	พยายามใช้วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศ

-	ลดค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ�าเป็น	ไม่ฟุ่มเฟือย	(เช่น	โรงพยาบาล

หรอืโรงเรยีน	น�าน�า้ใช้แล้วมาหมนุเวยีนรดน�า้ต้นไม้	ประหยดัการ

ใช้ไฟฟ้า)

-	 สนับสนุนฝ่ายเกษตรกรรม/ฝ่ายผลิตภายในประเทศ	

ให้ผลิตได้มากและราคาถูก	(สับปะรด	ไม้เยื่อกระดาษ)

๒) พอประมำณ 

ด�าเนินการค่อยเป็นค่อยไป	ตามก�าลังทุน	อย่าโลภมาก 

	หากกูก้พ็อเหมาะสมพอตวั	มรีายได้กลบัมาทีแ่น่นอน	การลงทนุ

พิจารณาให้เหมาะสมกับอัตภาพหรือสิ่งแวดล้อม	 อย่าให้ใหญ่ 

เกินไป	อย่าหวังได้เร็วเกินไป	ควรใช้เวลาพอสมควร

๓) เดินทำงสำยกลำง

สามารถใช้วตัถดุบิได้หลายอย่าง	อย่าทุม่เทกจิการอย่าง

หนึ่งอย่างใดจนใหญ่โตเกินไป	ควรขยายเป็นกิจการอย่างอื่นบ้าง	

จ�าเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศบ้างก็ได้	จ�าเป็นต้องกู้ก็กู้ได้
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“เศรษฐกิจพอเพียง”
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โดย นายอำาพล เสนาณ
รงค์ องคมนตรี

“เศรษฐกิจ
พอเพยีง”
ตามแนวพระราชดำาริ

 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th

๔) มีภูมิคุ้มกัน
-		 มีความรู้และความสามารถกับงานที่

ท�าพอสมควร
-		 ใช้วัตถุดิบหลายอย่าง	 หลายพื้นที	่ 

(ยูคาลิปตัส	ป้อนโรงงานจากอีสาน	ตะวันออก)
-		 ผลิตสิ่งท่ีจ�าเป็นส�าหรับตัวเองให้พอ

ก่อน	 เช่น	 เกษตรกรภาคอีสานหรือภาคเหนือ 
ที่ปลูกข้าวหอมมะลิขาย	 ควรปลูกข้าวเหนียว 
ให้พอกินก่อน

-	 สามารถปรับแผนการท�างานได้ทันที	
เมื่อสภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง	 ศึกษาความ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	 มีเงินออมบ้าง	 หากเกิด
วิกฤตต้องมีสติมั่นคง	สู้ชีวิต

๕) มีเหตุผล
-		 ลงทนุกูเ้งนิมาใช้ให้เกดิประโยชน์เตม็ที่
-	 พยายามท�างานให้เพื่อนบ้านหรือ

ประชาชนมีงานท�า	อย่าใช้เครื่องทุ่นแรงเสียหมด
-	 อย่าด�าเนินธุรกิจให้พ่อค้ารายย่อย

ตกงาน
-	 พอใจในสิ่งที่มีอยู่	และสิ่งที่ได้มาโดย

ชอบธรรม	 ใช้ความรู้และเทคโนโลยีของเราเอง	 
รับฟังความรู้ใหม่อยู่เสมอ	(Globalization)



71

๖) มีควำมสำมัคคี

ไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 อย่าให้คนอื่น

เดือดร้อน	ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

๗) เป็นคนดี

ผู ้บริหารและเจ้าของกิจการไม่

ฟุ ่มเฟือย	 ฟุ ้งเฟ้อ	 (มีรถยนต์แพงจ�านวน

มาก	 มีบ้านราคาแพงหลายหลัง	 ใช้ของต่าง

ประเทศราคาแพง	ท่องเทีย่วต่างประเทศ)	ลด

ประโยชน์สขุส่วนตวัลงบ้าง	แนะน�าให้คนงาน	

ลูกจ้างประหยัด	ควรมีความเสียสละ	ท�างาน

ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น	พอใจในสิ่งที่มีอยู่	และสิ่งที่

ได้มาโดยชอบธรรม	ผู้ผลิตวัตถุดิบต้องรักษา

สัญญากับโรงงาน

(พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙)
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ต
าม

แน
ว
พ
ร
ะร
าช
ด
ำาร

ิ
“
เศรษฐกิจพ

อเพ
ียง”

โดย นายอำาพล เสนาณ
รงค์ องคมนตรี

“เศรษฐกิจ
พอเพยีง”
ตามแนวพระราชดำาริ

 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th

๕. เศรษฐกจิพอเพยีง ประยกุต์ 

กบังำน “วจิยั และประดษิฐ์ คดิค้น”
๑) พึ่งตนเอง :	ตั้งงบประมาณที่

ประหยดั	ลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ�าเป็น	พยายาม

ใช้วัสดุและเครื่องมือที่ผลิตในประเทศ	

บริหารงานอย ่างมีประสิทธิภาพและ

ประหยัด	ค้นหาข้อมูล	เอกสารด้วยตนเอง	

เพื่อความถูกต้อง	 แต่สอบถามจากผู้รู้	 ผู้มี

ประสบการณ์ได้	 แต่พิจารณาด้วยเหตุผล

ที่รอบคอบ

๒) พอประมำณ : รูจ้กัวางแผนงาน 

ตามล�าดับขั้นตอน	 	 เร่ิมงานตามล�าดับ

ความส�าคัญ	 และตามก�าลัง	 งบประมาณ 

และตามก�าลังคนที่มี	 งานใดที่ยังไม่มี 

งบประมาณท�า	 ก็วางแผนท�าต่อยอดใน

โอกาสต่อไป	 โดยปรับงานให้เหมาะสมกับ

งบประมาณที่มีอยู่

รถพระที่นั่ง
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๓) สำยกลำง : 	 อย ่าตั้ ง 

ความหวงัของผลงานให้ตรงตามเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์เกินไป	 แต่ต้องท�างาน

ด้วยความถูกต้อง	 ตามหลักการและวิธีการ

ที่ก�าหนดไว้	 แต่ผลงานอาจจะไม่ตรงตามท่ี

คาดไว้	จะต้องปรับใจได้	ยอมรับสภาพความ

เป็นจริง

๔) มีภูมิคุ ้มกัน : ผู ้ท�างาน 

จะต้องมีความรู้พื้นฐานในงานวิจัย	หรืองาน

ประดิษฐ์ท่ีปฏิบัติดีพอสมควร	 มีการตรวจ

ข้อมูลของงานที่ท�าอย่างดี	 และอาจค้นหา

ข้อมูลเพิ่มเติมได้	 เมื่อประสบปัญหาหรือ

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๕) มีเหตุผล :	 การท�างาน

ต้องใช้ความรู ้	 สติปัญญา	 สามารถเลือก

การท�างานได้ตามแผนงานท่ีก�าหนดไว้	 แต่

ก็อาจปรับปรุงแผนงานและวิธีการได้บ้าง	

ตามปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น	 ติดตาม

ความก้าวหน้าของข่าวสารจากแหล่งต่างๆ	

ของงานที่ท�าโดยตลอดเพราะอาจมีข้อมูล

เปลี่ยนแปลงและข้อมูลใหม่เสมอ
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“เศรษฐกิจ
พอเพยีง”
ตามแนวพระราชดำาริ

 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th

๖) เป็นคนดี :	 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและต่อสังคม	 

มีคุณธรรม	 มีจรรยาบรรณ	 ขยันหม่ันเพียร	 ต้องรู้จักตนเอง	 ไม่อวดดี	 

ไม่หลงตวั	ไม่อวดเก่ง	ไม่โอ้อวด	รูจ้กัถ่อมตน	รูจ้กัรบัฟังความคดิเหน็ของคนอืน่	 

ไม่พดูมาก	พดูในวาระท่ีควรจะพดู	เพือ่ปรบัปรงุตวัเองให้เป็นนกัวจิยัทีดี่	รูจ้กั 

เสยีสละ	ท�างานเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม	เพือ่สงัคมทีดี่	และเพ่ือประโยชน์ของ

ประเทศชาติ	ต้องหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมตลอดชีวิต

๗) รักสำมัคคี : ประชุมกันบ่อยๆ	พบปะกันบ่อยๆ	เพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกันอยู่เสมอกับผู้ร่วมงาน	 หรือผู้ท่ีท�างานคล้ายคลึงกัน	 แต่ต้อง

ปรองดองกัน	 หันหน้าเข้าหากัน	 มองกันในแง่ดี	 รับฟังความเห็นของคนอื่น 

ที่แตกต่างด้วยกันด้วยความสงบ	 เผชิญปัญหาด้วยความอดทน	 หนักแน่น	 

ไม่วู่วาม

(มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐)



๖. เศรษฐกิจพอเพียงกับกำรท�ำงำนวิจัย

ตำมแนวพระรำชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียง

๑) พึ่งตนเอง  

	 -		 เรียนรู้ระบบวิจัย	นักเรียน	นักศึกษา	นิสิต

	 -		 หาประสบการณ์	นักวิชาการ	นักวิจัย	ประชาชน	ชาวบ้าน

	 -		 ประหยดังบประมาณ	ใช้ให้มปีระสทิธภิาพ	ประสทิธผิล	ใช้อย่าง 

	 	 	 มีเหตุผล	อย่าฟุ่มเฟือย

	 -		 ใช้ของผลิตในประเทศ	ประดิษฐ์เอง

	 -		 มั่นใจตัวเองยืนได้ด้วยตัวเอง	 แต่ถ้าจ�าเป็นต้องกู้ยืมก็ท�าได	้ 

	 	 	 แต่มีเหตุมีผล
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๒) พอประมำณ  

	 -		 ประเทศก�าลังพัฒนาค่อนข้างยากจน

	 -		 มีบุคลากรที่มีความสามารถ

	 -		 ขาดทรัพยากรธรรมชาติ	 เช้ือเพลิง	 แร่ธาตุ	 ป่าไม้	 ดิน	 น�้า	 

	 	 	 ถูกท�าลาย

	 -		 รู้จักการวางแผน	 การปฏิบัติที่ดี	 ตามล�าดับความส�าคัญ	 ตาม 

	 	 	 ก�าลังคน	 และงบประมาณท่ีมี	 งานใดที่ขาดงบประมาณก็ 

	 	 	 วางแผนต่อยอดในอนาคต

	 -		 เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องทุ่นแรงท่ีเหมาะสม	 อย่าให้เกิน 

	 	 	 ฐานะ	เกินความจ�าเป็น

ตามแนวพระราชดำาริ
“เศรษฐกิจ
พอเพียง”
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“เศรษฐกิจพอเพียง”
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เศรษฐกิจพ

อเพ
ียง”

โดย นายอำาพล เสนาณ
รงค์ องคมนตรี

“เศรษฐกิจ
พอเพยีง”
ตามแนวพระราชดำาริ

 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th



๓) สำยกลำง  

	 -		 อย ่าตั้งความหวังของผลงานให้ตรงตามเป้าหมายและ 

	 	 	 วัตถุประสงค์เกินไป	 แต่ต้องท�างานตามแนวทางที่ถูกต้อง 

	 	 	 ตามหลักการและวิธีการท่ีก�าหนดไว้	 แต่ผลงานอาจไม่เป็น 

	 	 	 ไปตามท่ีคาดหวัง	 ต้องท�าใจยอมรับสภาพที่เป็นจริงและ 

	 	 	 ปรับแผนงานได้ในอนาคต

	 -		 ต้องมีความซื่อตรงกับงาน	 การปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง 

	 	 	 ในระยะแรกจะท�าได้ยาก	ท�าได้เพียง	๑	ใน	๔	ก็พอ	แล้วค่อยๆ	 

	 	 	 เพิ่มขึ้นตามล�าดับ
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๔) มีภูมิคุ้มกัน  

	 -	 ผู้ท�างานจะต้องมีความรู้พื้นฐานในงานวิจัย	 และมีความฉลาด 

	 	 	 พอสมควร	แต่ละคนอาจมไีม่เท่ากนั	เพราะมนษุย์มคีวามหลาก 

	 	 	 หลายทางพันธุกรรม	และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน	บ้านเมือง 

	 	 	 และถ่ินท่ีอยู่อาศัยก็แตกต่างกัน	 เช่น	 ชาวเมือง	 ชาวเขา	 คน 

	 	 	 ต่างจงัหวดั	คนชนบท	คนอสีาน	คนใต้	เป็นต้น	โอกาสทีจ่ะเรยีนรู้	 

 จงึไม่เหมอืนกนั	ดงันัน้	ภมูคิุม้กนัแต่ละคนจึงไม่เหมอืนกนั	ดังนัน้ 
ทุกคนจึงต้องพยายามอย่างเต็มท่ี	 ต้ังอยู่ในความไม่

ประมาท	และต้องใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิต

-		ผู้ที่มีความรู้	ความช�านาญมาก	ต้องช่วยผู้ที่ 

		ขาดความรู้ตามความเหมาะสมด้วย

ตามแนวพระราชดำาริ
“เศรษฐกิจ
พอเพียง”
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“เศรษฐกิจ
พอเพยีง”
ตามแนวพระราชดำาริ

 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th



๕) มีเหตุผล   

	 -		 การท�างานวิจัยต้องใช้ความรู้	 สติปัญญา	 และประสบการณ์	 

	 	 	 รู ้จักเลือกวิธีการท�างานให้เป ็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว ้	 

	ให้เหมาะสมกับสภาพตัวเองและสิ่งแวดล้อม

-	 หากไม่รู้ให้ถามผู้ที่รู้ได้	 อ่านต�าราได้	 ติดตาม 

		 	 ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี 

ได้จากสื่อข้อมูลข่าวสารได้

	-	 งานบางอย่างอาจมากเกิน 

	 			ก�าลัง	อาจจ้างผู้ช่วยได้

79



๖) เป็นคนดี   
	 -		 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตัวเองและต่อสังคม	 มีคุณธรรม	 

	 	 	 มีจรรยาบรรณ	 ขยันหมั่นเพียร	 ต้องรู ้จักตัวเอง	 ไม่ลืมตัว 
	 	 	 ไม่อวดเก่ง	อวดดี	อวดตัว	รู้จักถ่อมตัว	 -		 รู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน	 ไม่พูดมาก	 พูดในวาระที่ 
	 	 	 ควรพูด

	 -		 ไม่มีความโลภมาก	รูจ้กัเสยีสละ	ท�างานเพือ่ประโยชน์แก่สงัคม 
	 	 	 แก่ประเทศชาติ

	 -		 ต้องหาความรู้และประสบการณ์ตลอดชีวิต

ตามแนวพระราชดำาริ
“เศรษฐกิจ
พอเพียง”
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ตามแนวพระราชดำาริ

 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th



รู้ 	 	รู้สภาพบ้านเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

รัก 	 รักงาน	รักเพื่อนร่วมงาน	รักบ้านเมือง	

สามัคคี รักสมัครสมาน	เกื้อกูล	ช่วยเหลือกัน
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ตามแนวพระราชดำาริ
“เศรษฐกิจ
พอเพียง”
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ตามแนวพระราชดำาริ

 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th



๗) มีความสามัคคี  

	 -		 “มุ่งดี	มุ่งเจริญต่อกัน”

	 -		 “บริหารจัดการให้เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน”

	 -		 พบปะ	 ประชุม	 แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกันบ่อยๆ	 และเสรี 

	 	 	 เช่น	 ภายในหน่วยงาน	 รัฐมนตรีกับปลัดฯ	 ปลัดฯ	 กับอธิบดี	 

	 	 	 และอธิบดี/เลขาธิการกับข้าราชการ	 อธิการบดีกับผู้บริหาร	 

	 	 	 ต่างหน่วยงาน	หากเป้าหมายเดยีวกนัต้องท�าแบบ		“บรูณาการ”

	 -		 ประธานหรือเลขาธิการต้องไม่ท�างานเด่นคนเดียว	วัฒนธรรม 

	 	 	 ของราชการไทยมักไม่ยอมด้อยใคร	 และไม่อยากให้ใครมา 

	 	 	 ขโมยผลงาน	ตวัอย่างของงานทีต้่องท�าแบบ	“บรูณาการ”	เช่น	 

	 	 	 แผนและปัญหาเรื่องน�้า	ดิน	ป่า	ไม้	ขยะ	และน�า้เสีย	เป็นต้น

	 -		 บางหน่วยงานตั้งงบประชาสัมพันธ์ไว้สูงมาก	 ผู ้ท่ีไม่มีงบ 

	 	 	 ประชาสัมพันธ์จึงควรยึดพระบรมราโชวาทเรื่อง	 “ปิดทอง 

   หลงัพระ”	คนท่ีได้รบัประโยชน์มาควรต้องช่วยผูเ้สยีประโยชน์ 

	 	 	 บ้าง	 อย่าให้ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่างกันมากนัก 

(วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)
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ตามแนวพระราชดำาริ
“เศรษฐกิจ
พอเพียง”
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ตามแนวพระราชดำาริ

 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th

๗. ปัจจัยหรือองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงจำก 

กำรพิจำรณำแปลงเกษตร “ทฤษฎีใหม่”
๑) พึ่งพำตนเอง (อตฺตำหิ อตฺตโน นำโถ)	ช่วยเหลือให้ช่วยตัวเอง

ได้	ไม่รอรับความช่วยเหลือจากรัฐอยู่เสมอ	ใช้ความสามารถของตัวเอง	เช่น	

ขุดสระน�้า	และปลูกพืชผสมผสาน	เป็นต้น

ระยะแรก	เน้นอาหารพื้นบ้านของไทย	ได้แก่	ข้าว	ปลา	ผัก	ผลไม้	

ไก่	พยายามปลูกทุกอย่างให้พอมี	พอกิน	พออยู่	วิธีการง่ายๆ	ลดค่าใช้จ่าย

ที่ไม่จ�าเป็นให้เหลือน้อยที่สุด	 เช่น	พันธุ์พืช	พันธุ์สัตว์	 ปุ๋ย	 ยาปราบศัตรูพืช 

ที่มีราคาแพง	พยายามใช้ของพื้นเมือง	และใช้ระบบปลูกพืชระบบหมุนเวียน	

หรือระบบอินทรีย์แทน
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 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th
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๒) พอประมำณ	ค่อยๆ	ท�าตามก�าลงักาย	ก�าลงัทนุ	ค่อยเป็นค่อยไป 
จากงานเล็กๆ	 ไม่มากไม่น้อยเกินไป	ด้วยวิธีการที่ง่ายๆ	 ไม่สลับซับซ้อน	 ไม่
ต้องใช้ปัจจัยการผลิตที่ราคาสูง	เช่น	สารเคมี	เชื้อเพลิง	ปิโตรเลียม	หากจะ
กู้เงินมาลงทุน	 ก็ให้ใช้ในสิ่งที่มีผลตอบแทนแน่นอน	 ไม่น�าไปใช้ซื้อวัสดุที่ไม่
เกี่ยวกับการผลิตโดยตรง	เมื่อกิจการพื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติ
ได้แล้ว	จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ

๓) เดินสำยกลำง (มัชฌิมำปฏิปทำ)	ไม่ประพฤติตนให้สบายเกิน
ไป	ล�าบากเกินไป	ความพอดี	ไม่ให้พึ่งพาอาหารหรือผลิตผล	เน้นอย่างหนึ่ง 
อย่างใดอย่างเดียว	 ให้ปลูกและเลี้ยงสัตว์ผสมผสานหลายอย่าง	 เป็นการ
กระจายทุน	 กระจายแรงงาน	 มีงานท�าตามก�าลังตลอดปี	 มีอาหารกระจาย
ตลอดปี	ถ้าผลติผลเหลอืกน็�าไปจ�าหน่าย	หรอืแลกเปลีย่นกบัเพือ่นบ้าน	หรอื
น�าเงินไปซื้อปัจจัยที่จ�าเป็นอย่างอื่นที่ผลิตเองไม่ได้	เช่น	เสื้อผ้า	ยารักษาโรค	
ให้ได้ตลอดปี	และให้เกิดการสมดุล	ไม่สุดโต่งอย่างใดอย่างหนึ่ง

การปลูกพืชหลายชนิด	เช่น	ข้าว	ผัก	สมุนไพร	พืชยืนต้น	เช่น	กล้วย	
มะละกอ	มะม่วง	มะรมุ	ชะอม	มะพร้าว	เป็นต้น	ในสระน�า้	เลีย้งปลา	ปลกูผกั 
เช่น	ผกับุง้	ผกักระเฉด	เป็นต้น	ใกล้บ้านเลีย้งไก่	เป็นต้น	ซึง่เป็นการเดนิสายกลาง
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นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th

๔) มีภูมิคุ้มกัน “น�้าคือชีวิต”	 เพื่อเพิ่มและประทังผลผลิต	 และ

อาหาร	หากไม่มนี�า้จากระบบชลประทาน	ควรขดุสระน�า้ในไร่นาหรอืแหล่งน�า้

ส�ารอง	เพื่อปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ได้หลายอย่าง	และถ้ามีอากาศแห้งแล้งใน 

ฤดูแล้งก็ใช้น�้าจากสระหรือแหล่งน�้ามารดพืชได้	 พืชอายุส้ัน	 หรือพืชล้มลุก	 

อาจเสยีหายบ้าง	แต่พชืยนืต้น

จะไม่ตาย	เช่น	มะรมุ	กระถนิ	

แค	ชะอม	มะม่วง	มะพร้าว	

จะไม ่ เ สียหายและเป ็น 

รายได้พอประทังทดแทน

ไปได้	ปลาในสระกใ็ช้เป็น

อาหารได้จนกว่าจะผ่าน

ช่วงแล้ง
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บางฤดูน�้าภายนอกจะมาก	 พืชบางอย่างอาจเสียหายแต่พืชยืนต้น 

ไม่ตาย	แต่ถ้าเป็นแปลงทีม่คีนัดนิรอบกอ็าจป้องกนัน�า้ท่วมได้	แต่ต้องพยายาม

สูบน�้าออกเสมอ	 เมื่อน�้าลดลงก็อาจปลูกพืชอายุสั้นได้	 โดยอาศัยน�้าที่อยู่ใน

สระ	 ริมสระน�้า	 และทางลาดชันควรปลูก “หญ้ำแฝก”	 เพ่ือลดการชะล้าง 

พังทลายของดิน	

การปลูกพืชผสมผสานหลายอย่างจะท�าให้โรคแมลงศัตรูพืช	 และ

ความเสียหายจากภัยธรรมชาติน้อยลงมาก	เพราะมีภูมิคุ้มกันซึ่งกันและกัน
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นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
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๕) มีเหตุมีผล	 การที่มีกิจกรรมหลายอย่างท�าให้ต้องใช้ความรู้	 สติ	
ปัญญาพจิารณาตามเหตตุามผลก่อนจะด�าเนนิการใดๆ	เช่น	ควรจะปลกูพชือายสุัน้	
ชนิดใด	เมื่อใดก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของฤดูกาล	ความต้องการ
ของตลาด	 ฤดูฝนควรปลูกข้าวโดยอาศัยน�้าฝน	 แต่ถ้าฝนแล้งในช่วงฤดูแล้ง 
ถ้าจะปลกูก็ใช้น�า้จากสระมารดข้าวให้พอประทงัชวีติ	 ผ่านช่วงฝนแล้งในฤดูแล้ง	
ไม่ควรใช้น�้าในสระปลูกข้าวนาปรังเพราะใช้น�้ามาก	ควรปลูกพืชล้มลุกที่อายุ
สั้นใช้น�้าน้อย	และราคาดี	 เช่น	ผัก	ถั่วฝักสด	ข้าวโพดฝักสด	หรือดอกไม้สด	
เป็นต้น	หากอยูใ่กล้ป่าควรฟ้ืนฟหูรอืปลกูป่า	โดยปล่อยให้ฟ้ืนตัวเองไม่รังแกป่า 
ไม่ตัดต้นไม้	 อย่าปอกเปลือกป่าและดิน	 เมื่อปลูกป่าควรใช้พืชท้องถ่ินและ 
ปลูกไม้ยืนต้นที่มีดอกบนภูเขา	เพื่อให้เมล็ดพันธุ์แพร่กระจายรวดเร็ว

-	ควรรับความรู้ใหม่ๆ	จากค�าแนะน�าของผู้รู้	หรือข้าราชการ
-	การจะลงทุนกู้เงินก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
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๖) เป็นคนดี ต้องมีศีลธรรม	จริยธรรม	ซื่อสัตย์สุจริต	ขยัน	อดทน	มี
ความเพยีร	ประหยดั	ละเว้นอบายมขุทกุประเภท	(เหล้า	หวย	ยาเสพติด	ฯลฯ)	
ท�าหน้าทีข่องตนให้ดทีีส่ดุ	(ต่อครอบครวั	และต่อเพ่ือนบ้าน)	ใจเยน็	ไม่พูดมาก	
ฟังคนอื่นบ้าง	อย่าทะเลาะกัน	อย่าท�าให้เพื่อนบ้านเดือดร้อน

รกัษาธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	เช่น	ปลูกต้นไม้	ลดการตัดต้นไม้	การ
ก่อขยะ	การเผาขยะ	และลดการท�าน�้าเสีย	เป็นต้น

๗) มีควำมสำมัคคี	 กับบุคคลในครอบครัวและเพ่ือนบ้าน	 มีความ
เอื้ออาทร	ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนผลิตผลซึ่งกันและกัน	เมื่ออาชีพก้าวหน้าขึ้น	
ต้องรวมกลุ่ม	พบปะกันบ่อย	(วิสฺสาส	ปรมา	ญาติ)	ช่วยเหลือกันด้านความรู้ 
เทคโนโลยี	 ร่วมกันสร้างพื้นฐานหลักท่ีจ�าเป็นต่อการผลิต	 เช่น	 แหล่งน�้า 
เส้นทางคมนาคมของชุมชน

เมือ่กจิกรรมก้าวหน้าขึน้กร็วมกลุม่ในรปูสหกรณ์ชมุชน	จดัหาเงนิทนุ 
พันธุ์พืช	ปัจจัยการผลิตธนาคารข้าว	 ธนาคารโค	กระบือ	 โรงสีข้าว	ปัจจัยที่
จ�าเป็นแก่การครองชีพ	เช่น	อาหาร	เครื่องนุ่งห่ม	ของใช้อื่นๆ	ที่ผลิตเองไม่ได้

ขั้นต่อไปก็ร่วมมือกันในด้านสวัสดิการต่างๆ	 เช่น	 การศึกษา	 การ
สาธารณสุข	และความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นต้น
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โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th

กำรเกษตรทฤษฎีใหม่
คือ	 การประยุกต์ปรัชญาของ“เศรษฐกิจพอเพียง”	 มาเป็นแปลง

เกษตรของเกษตรกรรายย่อย	ค�าจ�ากัดความ	“กำรเกษตรทฤษฎีใหม่”

๑.	การบริหารจัดการน�้า	ดิน	พืช	ทุน	แรงงาน	ให้เป็นอาหารและ

ผลิตผลการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	(พื้นที่ไม่เกิน	๑๕	ไร่)

๒.	การขุดสระเก็บกักน�้าในไร่นา	(แยกหลายบ่อได้)	ร้อยละ	๓๐

๓.	การเกษตรผสมผสาน	(พชืล้มลกุ	พชืยนืต้นกนิผล	ใบ)	ร้อยละ	๓๐

๔.	การปลูกข้าวเพื่อการบริโภค	ร้อยละ	๓๐

๕.	ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์	(แยกได้)

๖.	ยึดแนว	“เศรษฐกิจพอเพียง”	คือ	การน�าความหลากหลายทาง

ชีวภาพ	(Biodiversity)	กลับคืนสู่ที่ดินเกษตร
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เศรษฐกิจพอเพียง – ทฤษฎีใหม่
วนัที	่๒	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔	–	๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๐	รวม	๔๖	ปี	 

ทีท่รงงาน	ทรงแนะน�าประชาชนทีอ่ยูใ่นชนบทท้องทีห่่างไกล	ท้องถิน่ทรุกันดาร	 

และยากจน	ให้เป็นแนวทางปฏบิตั	ิด�ารงชวีติเพือ่เป้าหมายสดุท้ายอยูเ่ยน็เป็นสขุ

๑) พึง่พำตนเอง	(อตตฺาห	ิอตตฺโน	นาโถ)	ช่วยเหลือให้ช่วยตัวเองได้	

ไม่รอรบัความช่วยเหลอืจากรฐับาลอยูเ่สมอ	ใช้ความสามารถของตัวเอง	เช่น	

ขุดสระน�้า	และปลูกพืชผสมผสาน	เป็นต้น
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“เศรษฐกิจพอเพียง”

ต
าม
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ิ
“
เศรษฐกิจพ

อเพ
ียง”

โดย นายอำาพล เสนาณ
รงค์ องคมนตรี

“เศรษฐกิจ
พอเพยีง”
ตามแนวพระราชดำาริ

 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th

ระยะแรก	เน้นอาหารพืน้บ้านของไทย	ได้แก่	ข้าว	ปลา	ผัก	ผลไม้	ไก่	

พยายามปลูกทุกอย่างให้พอมี	พอกิน	พออยู่	วิธีการง่ายๆ	ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่

จ�าเป็นให้เหลอืน้อยท่ีสดุ	เช่น	พนัธุพ์ชื	พนัธุส์ตัว์	ปุ๋ย	ยาปราบศตัรพูชืทีม่รีาคา

แพง	พยายามใช้ของพืน้เมอืง	และใช้ระบบหมนุเวยีน	หรอืระบบอนิทรย์ีแทน

๒) พอประมำณ ค่อยๆ	ท�าตามก�าลังกาย	ก�าลังทุน	ค่อยเป็นค่อย

ไป	 จากงานเล็กๆ	 ไม่มากไม่น้อยเกินไป	 ด้วยวิธีการที่ง่ายๆ	 ไม่สลับซับซ้อน	

ไม่ต้องใช้ปัจจัยการผลิตที่ราคาสูง	เช่น	สารเคมี	เชื้อเพลิง	ปิโตรเลียม	หากกู้

เงินมาลงทุนก็ให้ใช้ในสิ่งท่ีมีผลตอบแทนแน่นอน	 ไม่น�าไปใช้ซ้ือวัสดุไม่เกี่ยว

กบัการผลติโดยตรง	เมือ่กจิการพืน้ฐานมัน่คงพร้อมพอควรและปฏบิติัได้แล้ว	

จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญโดยล�าดับต่อไป

๓) เดินสำยกลำง (มัชฌิมาปฏิปทา)	 ไม่ประพฤติตนให้สบายเกิน

ไป	 ล�าบากเกินไป	 ความพอดี	 ไม่ให้พึ่งพาอาหารหรือผลิตผลเน้นอย่างหนึ่ง

อย่างใดอย่างเดียว	 ให้ปลูก/เลี้ยงผสมผสานหลายอย่างเป็นการกระจายทุน	

กระจายแรงงาน	 มีงานท�าตามก�าลังตลอดปี	 มีอาหารกระจายตลอดปี	 ถ้า

ผลิตผลเหลือก็น�าไปจ�าหน่าย	 หรือแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้าน	 หรือน�าเงินไป

ซื้อปัจจัยที่จ�าเป็นอย่างอ่ืน	 แต่ผลิตเองไม่ได้	 เช่น	 เสื้อผ้า	 ยารักษาโรคให้ได้

ตลอดปี	และให้เกิดการสมดุล	ไม่สุดโต่งอย่างใดอย่างหนึ่ง
การปลูกพืชหลายชนิด	 เช่น	 ข้าว	 ผัก	 สมุนไพร	 พืชยืนต้น	 เช่น	

กล้วย	มะละกอ	มะม่วง	มะรุม	ชะอม	มะพร้าว	เป็นต้น	ในสระน�้า	เลี้ยงปลา	 
ปลูกผัก	เช่น	ผักบุ้ง	ผักกระเฉด	เป็นต้น	ใกล้บ้านเลี้ยงไก่	เป็นต้น	ซึ่งเป็นการ 
เดินสายกลาง

๔) มีภูมิคุ้มกัน “น�้าคือชีวิต”	 เพื่อเพิ่มและประทังผลผลิตและ 
อาหาร	หากไม่มนี�า้จากระบบชลประทาน	ควรขุดสระน�า้ในไร่นาหรอืมแีหล่งน�า้ 
ส�ารองเพื่อปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ได้หลายอย่าง	
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และถ้ามีอากาศแห้งแล้งในฤดูแล้งก็ใช้น�้าจากสระหรือแหล่งน�้ามา
รดพืชได้	 พืชอายุสั้นหรือพืชล้มลุกอาจเสียหายบ้าง	 แต่พืชยืนต้นจะไม่ตาย	
เช่น	มะรุม	กระถิน	แค	ชะอม	มะม่วง	มะพร้าว	จะไม่เสียหายและเป็นรายได้
พอประทงัทดแทนไปได้	ปลาในสระกใ็ช้เป็นอาหารได้จนกว่าจะผ่านช่วงแล้ง

บางฤดู	น�้าภายนอกจะมากพืชอาจเสียหาย	แต่พืชยืนต้นจะไม่ตาย	
แต่ถ้าแปลงทีม่คีนัดนิรอบกอ็าจป้องกนัน�า้ท่วมได้	แต่ต้องพยายามสบูน�า้ออก
เสมอ	เมือ่น�า้ลดลงกอ็าจปลกูพชือายสุัน้ได้โดยอาศยัน�า้ทีอ่ยูใ่นสระ	รมิสระน�า้	
หรือทางลาดชันควรปลูก	“หญ้ำแฝก”	เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน

การปลูกพืชผสมผสานหลายอย่างจะท�าให้โรคแมลงศัตรูพืชและ

ความเสียหายจากธรรมชาติน้อยลงมาก	เพราะมีภูมิคุ้มกันซึ่งกันและกัน

๕) มีเหตุมีผล	การที่มีกิจกรรมหลายอย่างท�าให้ต้องใช้ความรู้	 สติ	

ปัญญา	พิจารณาตามเหตตุามผลก่อนจะด�าเนนิการใดๆ	เช่น	ควรจะปลกูพชือายุ

สัน้ชนดิใด	เมือ่ใดกต้็องพจิารณาตามความเหมาะสมของฤดูกาล	ความต้องการ

ของตลาด	ฤดฝูนควรปลกูข้าวโดยอาศยัน�า้ฝน	แต่ถ้าฝนแล้งในช่วงฤดูแล้งถ้า

จะปลกูก็ใช้น�้าจากสระมารดข้าวให้พอประทงัชวีติ	ผ่านช่วงฝนแล้งในฤดแูล้ง 
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เศรษฐกิจพ

อเพ
ียง”

โดย นายอำาพล เสนาณ
รงค์ องคมนตรี

“เศรษฐกิจ
พอเพยีง”
ตามแนวพระราชดำาริ

 “เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามแนวพระราชดำาริ

นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีโดย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
(สำ�นักง�น กปร.)
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ 
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒  www.rdpb.go.th

ไม่ควรใช้น�้าในสระปลูกข้าวนาปรังเพราะใช้น�้ามาก	 ควรปลูกพืชล้มลุก 

ท่ีอายสุัน้ใช้น�า้น้อย	และราคาด	ีเช่น	ผกั	ถัว่ฝักสด	ข้าวโพดฝักสด	หรือดอกไม้	 

เป็นต้น	หากอยูใ่กล้ป่าควรฟ้ืนฟหูรอืปลกูป่าโดยปล่อยให้ฟ้ืนตวัเอง	 ไม่รงัแกป่า	 

ไม่ตัดต้นไม้จนเกิน	อย่าปอกเปลือกป่าและดิน	เมื่อปลูกป่าควรใช้พืชท้องถิ่น 

และปลูกไม้ยืนต้นที่มีดอกบนภูเขาเพื่อให้เมล็ดพันธุ์แพร่กระจายรวดเร็ว

-	ควรรับความรู้ใหม่ๆ	จากค�าแนะน�าของผู้รู้	หรือข้าราชการ

-	การจะลงทุนกู้เงินก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

๖) เป็นคนดี	ต้องมีศีลธรรม	จริยธรรม	ซื่อสัตย์สุจริต	ขยัน	อดทน	มี

ความเพยีร	ประหยัด	ละเว้นอบายมขุทุกประเภท	(เหล้า	หวย	ยาเสพตดิ	ฯลฯ)	

ท�าหน้าทีข่องตนให้ดทีีส่ดุ	(ต่อครอบครวั	และต่อเพือ่นบ้าน)	ใจเยน็	ไม่พดูมาก	

ฟังคนอื่นบ้าง	อย่าทะเลาะกัน	อย่าท�าให้เพื่อนบ้านเดือดร้อน

รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 ปลูกต้นไม้	 ลดการตัดต้นไม	้

การก่อขยะ	การเผาขยะ	และลดการท�าน�้าเสีย	เป็นต้น

๗) มีควำมสำมัคคี กับบุคคลในครอบครัวและเพื่อนบ้าน	 มีความ

เอื้ออาทร	ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนผลิตผลซึ่งกันและกัน	เมื่ออาชีพก้าวหน้าขึ้น	

ต้องรวมกลุ่มกัน	พบปะกันบ่อย	(วิสฺสาส	ปรมา	ญาติ)	ช่วยเหลือกัน
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ด้านความรู้เทคโนโลยี	 ร่วมกันสร้างพื้นฐานหลักที่จ�าเป็นต่อการ

ผลิต	 เช่น	แหล่งน�้า	 เส้นทางคมนาคมของชุมชน	 เมื่อกิจกรรมก้าวหน้าขึ้นก็

รวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ชุมชน	จัดหาเงินทุน	พันธุ์พืช	ปัจจัยการผลิต	ธนาคาร

ข้าว	ธนาคารโค	กระบอื	โรงสข้ีาว	ปัจจยัทีจ่�าเป็นแก่การครองชพี	เช่น	อาหาร	

เครื่องนุ่งห่ม	ของใช้อื่นๆ	ที่ผลิตเองไม่ได้

 ขัน้ต่อไป กร่็วมมอืกนัในด้ำนสวสัดกิำรต่ำงๆ เช่น กำรศกึษำ กำร

สำธำรณสุข และควำมปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น
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๘. บทสรุป

๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๔๗๐	 เสด็จพระราชสมภพ	 ณ	 เมือง 

	 เคมบริดจ์	สหรัฐอเมริกา

๒๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๔๗๒ สมเดจ็พระบรมราชชนกเสดจ็ทวิงคต
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พ.ศ. ๒๔๗๒ – ๒๔๗๖ 

ทรงรับการศึกษาเบื้องต้น	 ใน

ประเทศไทย

พ.ศ. ๒๔๗๗ – ๒๔๘๘  

ทรงศึกษาขั้นต ้นจนถึงระดับ

ชั้นมหาวิทยาลัย	 ในประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์
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๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๔๘๘	 ได้เสด็จนิวัตประเทศไทย	ครั้งที่	๓ 

		 พร้อมกับพระบรมเชษฐาธิราช	 

	 รัชกาลที่	๘

๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๔๘๙	 ท้ังสองพระองค์เสด็จฯ	 ไปทรง 

	 เยี่ยมทุ่งนาบางเขน	ณ	วัดพระศรี 

	 มหาธาต	ุและทอดพระเนตรกจิการ 

	 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ 

	 บางเขน

๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๔๘๙ รัชกาลท่ี	 ๘	 เสด็จสวรรคต	 

	 จึงได้เสด็จข้ึนครองราชย์เป็น 

	 พระมหากษัตริย ์	 รัชกาลที่ 	 ๙	 

	 เมื่อพระชนมพรรษา	๑๙	พรรษา
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๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๔๙๓	 โปรดเกล้าฯ	 ให้ต้ังการพระราชพิธี 
	 บรมราชาภิ เษก	 เปล ่งพระราช 
	 สจัวาจา	ความว่า	“เราจะครองแผ่นดนิ 
 โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง 
 มหาชนชาวสยาม”

พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๕๐๑	 เสด็จฯ	 ไปทรงเยี่ ยมประชาชน 
 คนไทยทั่วประเทศ	 (๗๐	 จังหวัด 
 ระยะเวลา	๖	ปี)



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป

102

พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๑๐	 เสด็จฯ	 ไปทรงเยี่ยมมิตรประเทศ 

	 ๒๘	ประเทศ	(๘	ปี)



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรภาคเหนือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรภาคใต้
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พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๓๒	 เสด็จฯ	 ทั่วประเทศทุกภาค	 ทุกปี 

	 ปีละประมาณ	๖	 เดือน	 (๒๒	 ปี)	 
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พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๖ ทรงงาน/โครงการช่วยเหลือพัฒนา 
	 อาชีพ	 และความเป ็นอยู ่ของ 
	 พสกนิกร	 ตามแนวเศรษฐกิจ 
	 พอเพียง	 ทรงริเริ่มให้ก่อตั้งศูนย์ 
	 ศึกษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจาก 
	 พระราชด�าริจ�านวน	 ๖	 แห่งทั่ว 
	 ประเทศ

พ.ศ. ๒๕๓๒	 ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

	 พอเพียงเป็นเกษตรทฤษฎีใหม ่

	 ทีว่ดัมงคลชยัพฒันา	จงัหวดัสระบรุี	 

	 และอ�าเภอเขาวง	จงัหวดักาฬสนิธุ์
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๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๓๗	 ทรงแนะน�า	“เกษตรทฤษฎใีหม่”  

	 และ	“แนวปรัชญำ”

๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๓๘	 ทรงแนะน�า	“เกษตรทฤษฎใีหม่”  

	 เพิ่มเติม

พ.ศ. ๒๕๓๙	 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ

๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๐	 ทรงประกาศปรชัญาของ	“เศรษฐกจิ 

 พอเพียง”

๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๑	 มีพระราชด�าริเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	เพิ่มเติม

พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๔๓	 นักวิชาการระดมงาน	 “เกษตร 

	 ทฤษฎีใหม ่”	 และ	 “ปรัชญา 

	 เศรษฐกิจพอเพียง”

พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๙	 ปฏิญาณใหม่	 (New	 Doctrine)	 

 เศรษฐกิจทุนนิยม	 เศรษฐกิจ 

	 ประชานิยม

๒๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙	 ยุบสภาผู้แทนราษฎร

๑๔ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๔๙	 นายกรัฐมนตรีขอพักการปฏิบัต ิ

	 หน้าที่

๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๔๙	 หลงัวนัที	่๙	มถินุายน	พ.ศ.	๒๕๔๙	 

	 ราชการรัฐบาลรักษาการ	เร่ิมต่ืนตัว 

	 อีกทุกวัน	 มีค�าว่า	 “เศรษฐกิจ 

 พอเพียง” “พอเพียง” ในโครงการ	 

	 งานบรรยาย	 อภิปราย	 ปาฐกถา	 

	 เพลง	วิทยุ	โทรทัศน์	ฯลฯ



“เศรษฐกิจ
พอเพยีง”
ตามแนวพระราชดำาริ

พมิพ์ที ่ :		หจก.	อรณุการพมิพ์							โทร.	๐-๒๒๘๒-๖๐๓๓-๔




