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สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.)

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ 

พระ เจ ้ าอย ู่ หั วพระราชทานไว ้ ต้ังแต ่ป ี  2517 เ พ่ือ ช้ีถึงแนวทาง 

การด�ารงอย ู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต ่ระดับ 

ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ เป็นปรัชญาแห่งวิถีชีวิต ที่มี 

ความหลากหลาย สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเป็นอยู่ของชีวิต และ 

สามารถชี้แนะแนวทางการด�ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น  

โดยมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมไทย หรือวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย 

ซึ่งน�ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา 

การด�าเนินการสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้

  เน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ 

    เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์

  มีความพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล

  มีระบบคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร

  มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังในการนำาวิชาการต่างๆ  

    มาใช้ ในการวางแผนและการดำาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน

  เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนให้มีสำานึก และมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต

  ดำาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา
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“...อาจมีบางคนเข้าใจว่า ทำาไมจึงสนใจเรื่องชลประทานหรือเรื่องป่าไม้  จำาได้เมื่ออายุ 10 ขวบ 

ทีโ่รงเรยีนมคีรคูนหนึง่  ซึง่เดีย๋วนีต้ายไปแลว้ สอนเรือ่งวทิยาศาสตร ์ เรือ่งการอนรุกัษด์นิ  แลว้ให้ 

เขียนว่าภูเขาต้องมีป่าอย่างนั้น  เม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็ว ทำาให้ ไหลตามนำ้าไป  ไปทำาความ 

เสียหาย ดินหมดจากภูเขาไหลตามสายนำ้าไป ก็เป็นหลักของป่าไม้เรื่องการอนุรักษ์ดินและเป็นหลัก 

ของชลประทานทีว่า่ ถา้เราไมร่กัษาปา่ไมข้า้งบนจะทำาใหเ้ดอืดรอ้น ตลอดตัง้แตด่นิบนภเูขาจะหมดไป  

กระทั่งการที่จะมีตะกอนลงมาในเขื่อน มีตะกอนลงมาในแม่นำ้า ทำาให้นำ้าท่วม นี้นะเรียนมาตั้งแต่ 

อายุ 10 ขวบ...”

 พระราชดำารัส วันที่ 25 กันยายน 2512

ทรงพัฒนาและฟื้นฟูดิน

- แกล้งดิน แก้ไขดินเปรี้ยว ดินพรุ

- หญ้าแฝก ป้องกันดินพังทลาย

ปรับปรุงดินให้ดีขึ้น

- ล้างดิน แก้ดินเค็ม

ทรงพัฒนา

และฟื้นฟูแหล่งนำ้า

- ฝนหลวง

- แก้มลิง

- อ่างเก็บนำ้าเชิงเขา/เขื่อน

- พ้ืนท่ีลุ่มนำ้าต่างๆ

- บำาบัดนำ้าเสีย

ทรงพัฒนาพื้นที่เพื่อการเกษตร

- ทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการพื้นที่ดิน 

และนำ้าอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

- ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก

ทรงพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้

- ปลูกป่าในใจคน

- ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก

- ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง

- ป่าเปียก (wet fire break) ป้องกันการเกิดไฟป่า

- ฝายชะลอนำ้า (check dam) เพื่อชะลอความแรงของนำ้า

และคงความชุ่มชื้นของผืนดิน

ทรงพัฒนาพลังงานทดแทน

- พลังงานสีเขียว

- พลังงานแสงอาทิตย์

- พลังงานนำ้า

- เอทานอล

- ไปโอดีเซล

- เชื้อเพลิงอัดแท่ง

- แก๊สชีวภาพ

ป่าไม้ : แหล่งสะสมนำา้
สร้างสมดุล

ฝนหลวง : ลดภัยแล้ง
เพิ่มสมดุล

ฝายชะลอความชุ่มชื้น :  
สร้างนำา้ ในผืนป่า

อ่างเก็บนำา้ :  
แหล่งสำารองนำา้
สร้างชีวิต

เขื่อน : 
แหล่งกักเก็บนำา้
สร้างสมดุลชีวิต

ทฤษฎีใหม่ : 
การบริหารจัดการ
ดินและนำา้ที่ยั่งยืน
30:30:30:10 แก้มลิง : การบริหาร 

จัดการนำา้เพื่อชุมชน

คันกั้นนำา้ : 
บรรเทานำา้หลาก
อย่างเหมาะสม

ทางนำา้ผ่าน : ลดนำา้หลาก
และช่วยภัยแล้ง

คลองลัดโพธิ์ : 
ลดทางนำา้เร่งระบาย
นำา้ท่วม

กังหันนำา้ชัยพัฒนา : 
แก้นำา้เสียเป็นนำา้ ใส

แหล่งกรองนำา้
ปลายทาง
สู่ธรรมชาติ

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12

13

หญ้าแฝก :  
ลดการพังทลาย
ของดิน
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“...ผู้ที่มุ่งหวังความดี และความเจริญมั่นคงในชีวิตจะต้องไม่ละเลย

การศึกษาความรู้ ที่จะศึกษามี 3 ส่วน คือ ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และ 

ความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง อีกประการหนึ่ง จะต้องมีความจริงใจ

และบริสุทธิ์ ใจไม่ว่าในงาน ผู้ร่วมงาน หรือในการรักษาระเบียบแบบแผน 

ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่าง ประการที่สาม ต้องฝึกฝน

ให้มีความหนักแน่นทั้งภายในใจ ในคำาพูด...”

พระราชทานพระราชดำารัส วันที่ 24 มกราคม 2530

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่ 

การพัฒนาการศึกษาของไทย มีพระบรมราโชบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงทกุระดบัทกุประเภท  เพือ่ใหก้ารพฒันาคณุภาพชวิีตประชาชนมคีวามเขม้แขง็ เปน็สังคมทีม่ัน่คงและยัง่ยนื  ดงัจะ 

เหน็ได้จากพระราชดำาร ิในการพฒันาการศกึษาทัง้ในระบบโรงเรยีนและนอกระบบโรงเรยีนและการสง่เสรมิเรือ่งการศกึษา  

ในรูปของทุนการศึกษา การจัดทำาหนังสือสารานุกรมไทยเพื่อใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลด้วยการนำาหลัก 

ความพอประมาณอยา่งมเีหตมุผีล การที่ ไดเ้สดจ็ฯ ไปทรงเยีย่มประชาชนภมูภิาคตา่งๆ จงึทรงพบเหน็ความแตกตา่งของ

ประชาชนในแต่ละภูมิภาค ดังนั้น การส่งเสริมในเรื่องการศึกษาจึงทรงดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

การศกึษาในระบบโรงเรยีน อาท ิโรงเรยีนจติรลดา โรงเรยีนวงัไกลกงัวล มลูนธิกิารศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม  

โรงเรียนร่มเกล้า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เป็นต้น

การศกึษานอกโรงเรยีน อาท ิศาลารวมใจ โรงเรยีนพระดาบส ศนูยศ์กึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิ

เป็นต้น

โครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนจำานวนทั้งสิ้น 56 เล่ม การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา 

ทุนพระราชทานต่างๆ อาทิ ทุนภูมิพล, ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล, ทุนการศึกษาสงเคราะห์ ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 

เป็นต้น
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“...ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ในหลายประเทศเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ 

การทุ่มเทสร้างเครือ่งจกัรกลอนัก้าวหน้า และมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ใช้ในการผลติ  

ท�าให้ผลผลิตทางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรวดเร็วและมากมาย จนอาจถึงขั้น 

ฟุ่มเฟือย พร้อมกันนั้นก็ท�าให้คนว่างงานลงเพราะถูกเครื่องจักรกลแย่งไปท�า 

เป็นเหตุให้เกิดความยุ ่งยากตกต�่าทางเศรษฐกิจขึ้นเพราะคนที่ว ่างงาน 

ยากจนลงและผู้ผลิตก็ขาดทุน เพราะสินค้าขายไม่ออก จึงน่าจะต้องดัดแปลง 

แนวคิด แนวปฏิบัติ ในการส่งเสริมความเจริญด้านอุตสาหกรรมไปบ้าง  

ให้สมดุลกับด้านอื่นๆ เพ่ือความอยู่รอด...”

 พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2518

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไว้ ไม่เพียงใช้ ในภาคการเกษตรเท่านั้น แต่ 

สามารถนำาไปประยุกต์ ใช้กับภาคธุรกิจที่มุ่งแสวงผลกำาไรได้ ซึ่งภาค 

ธรุกจิเปน็ภาคสว่นทีส่ำาคญัในการพฒันาประเทศ  หากผูป้ระกอบการ 

ธุรกิจทุกระดับมีความเข้าใจและสามารถน้อมนำาหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ใช้ ในการบริหารธุรกิจอย่างถูกต้อง 

โดยนำาหลักความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี

การมคีวามรูค้วบคูก่บัคณุธรรม เปน็เครือ่งมอืสำาคญัในการบรหิาร 

ธุรกิจ นำาไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ให้เจริญรุ่งเรือง มีความสมดุลต่อเนื่องและยั่งยืนได้

เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่ 1 “พึ่งตนเอง” เป็นเศรษฐกิจ 

พอเพียงแบบพื้นฐาน ที่ เน้นความพอเพียงในระดับบุคคลและ 

ครอบครวั คอื การทีส่มาชกิในครอบครวัมคีวามเปน็อย่ใูนลกัษณะ 

ทีส่ามารถพึง่พาตนเองได ้สามารถสนองความตอ้งการขัน้พืน้ฐาน  

เช่น ความต้องการในปัจจัยสี่ของตนเองและครอบครัวได้ มีการ 

ชว่ยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนั มคีวามสามคัคกีลมเกลยีว และมคีวาม 

พอเพยีงในการดำาเนนิชวีติดว้ยการประหยดัและการลดคา่ใชจ้า่ยที่ ไม ่

จำาเป็น จนสามารถดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขทั้งทางกายและใจ

เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่ 2 “พึ่งพิงกัน” เป็นเศรษฐกิจ 

พอเพยีงแบบกา้วหนา้ ทีเ่นน้ความพอเพยีงในระดบักล่มุหรอืองคก์ร 

คือ เมื่อมีความพอเพียงในระดับที่หนึ่งแล้ว รวมพลังกันในรูป 

กลุ่มหรือสหกรณ์ เพื่อร่วมกันดำาเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งด้าน 

การผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคมและ 

ศาสนา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วย 

ราชการ มูลนิธิ และเอกชน

เศรษฐกจิพอเพยีงระดบัที ่3 “พึง่พาอาศยั” เปน็เศรษฐกจิ 

พอเพยีงแบบกา้วหนา้ ทีเ่นน้ความพอเพยีงในระดบัเครอืขา่ย คอื 

เมื่อกลุ่มหรือองค์กร มีความพอเพียงในระดับที่สองแล้ว ร่วมมือ 

กับหน่วยงานภายนอกเพื่อการสร้างเครือข่าย มีการติดต่อ 

ร่วมมือกับธนาคารและบริษัทต่างๆ ทั้งในด้านการลงทุน การผลิต  

การตลาด การจำาหน่าย และการบริหารจัดการ เพื่อการขยาย 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตทั้งในด้านสวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา ให้สม 

ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย



 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)
อ�ค�รสำ�นักง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบ�งยี่ขัน เขตบ�งพลัด กรุงเทพมห�นคร 10700

โทรศัพท์ 0 2447 8500  โทรส�ร 0 2447 8562

“...งานด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม นั้น คือ งานสร้างสรรค์ความเจริญ

ทางปัญญา และทางจิตใจ ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุ ทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้

ของความเจริญด้านอื่นๆ ทั้งหมด และเป็นปัจจัย 

ที่จะช่วยให้เรารักษาและดำารงความเป็นไทย ได้สืบไป...”                            

 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 12 ตุลาคม 2513

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยทะนุบำารุงในศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งแสดงความเก่าแก่และความเจริญรุ่งเรือง

ของชนชาติไทย  ทรงเป็นนักอนุรักษ์และทรงคำานึงถึงอดีตอันดีงามของชาติไทย  ทรงตระหนักดีว่าอดีต คือรากฐานของปัจจุบันและอนาคต

  การฟ้ืนฟูพระราชประเพณีสำาคัญ เช่น พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พืชพันธุ์

ธัญญาหาร และเพื่อบำารุงขวัญเพิ่มพูนกำาลังใจแก่เกษตรกร

  การประกวดพืชผลและพันธุ์สัตว์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตทางเกษตร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทน

ชาวนาทุกภาคได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลการประกวดพันธุ์ข้าว พระราชทานพันธุ์ข้าวให้เป็นเมล็ดข้าวมิ่งขวัญแก่ชาวนาทั่วประเทศ

 พระราชพิธีเสด็จพระราชดำาเนินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งเป็นการบูรณะและอนุรักษ์มรดกของวัฒนธรรมไทย 

ให้คงอยู่คู่บ้านเมืองตลอดไป

 ทรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ประวัติศาสตร์ไทย สถาปัตยกรรม  จิตรกรรม นาฏศิลป์  

การดนตรีและศิลปะอื่น ๆ


