
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

วันเสารที่วันเสารที่  ๒๒๒๒  กรกฎาคมกรกฎาคม  ๒๕๔๙๒๕๔๙

ดรดร..ปรียานุชปรียานุช    พิบูลสราวุธพิบูลสราวุธ
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
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หยุดคิด ๕ นาที

กรุณาตอบคําถามทั้ง ๓ ขอขางลาง และเขียนชื่อที่มุมขวาบนของ
กระดาษคําตอบที่แจก

๑. “เศรษฐกิจพอเพียง” สําหรับทานหมายความวาอยางไร 
(กอนฟงบรรยาย)

๒. ในชีวิตประจําวัน ทานไดทํากิจกรรมอะไรบางที่ทานคิดวา
สอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง หรือสรางความพอเพียงให
เกิดขึ้นกับ ตนเอง/ครอบครัว/สังคม

๓. ทานคาดหวังอยากเรียนรูเรื่องอะไรจากการฝกอบรมครั้งนี้
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ประเด็นของการนําเสนอประเด็นของการนําเสนอ

๑. ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน

ระดับตางๆ
๒.๑ ระดับบุคคล/ครอบครัว
๒.๒ ระดับชุมชน
๒.๓ ระดับองคกรและภาคธุรกิจ

๓. การขบัเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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สรุปผลการสํารวจความรูความเขาใจ
ของประชาชนที่มีตอปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(สวนดุสิตโพล ๒๕๔๗)

ปจจุบัน การรับรูมีอยู ๒ ประเภท
• คนที่รู เขาใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางชัดเจน
และนําไปใชในการดําเนินชีวิต

• คนที่ไมเขาใจปรัชญานี้อยางลึกซึ้งเพราะไมไดรับขอมูลที่
ถูกตอง 
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สิ่งที่ประชาชนเขาใจเกีย่วกับเศรษฐกิจพอเพียง

การรูจักความพอดี พอประมาณ ไมโลภ 52.76%
การกินอยูอยางประหยัดเหมาะกับฐานะ 32.76%
การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา เพียงพอ 5.05%
ความมีเหตุผล/การใชจายอยางมีเหตุผล 3.94%
การดํารงชีวิตความเปนอยูที่พึ่งพาตนเองได 2.67%
การกินดี อยูดีมีรายไดสมดุลกับรายจาย 1.81%
การทําเศรษฐกิจแบบเรียบงาย 0.78%
ประหยัด ขยัน เพื่อมีพอกินพอใช 0.22%
ความสามัคคี ความสงบสุขในสังคม 0.02%

• เศรษฐกจิพอเพียงในความเขาใจของประชาชน ยังอยูในเรื่องของความพอประมาณ ประหยัด 
ความพอดี (มากกวารอยละ 50)

• กวารอยละ 80 สามารถนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปใชไดกับทุกเรื่องในชีวิตประจําวัน เชน 
การประหยัด การรูจักคิด เพิม่ความรอบคอบใหกับตนเอง
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ขอเสนอแนะ (สวนดุสิต)

• หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมีมากกวา คําวา ประหยัด พอดี เดินทางสาย
กลาง ดังนั้น ควรกระตุนใหเห็นความสําคัญและเขาใจอยางถองแท ของการ
นําปรัชญา ฯ ไปใช เชน การอยูดวยกันอยางสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

• การเผยแพรในระดับชุมชนตามภูมิภาค ควรใชสื่อที่เปนบุคคล เชน ผูนํา
ชุมชน ครู ผูใหญบาน กํานัน เพื่อชวยในการสรางสรรคกิจกรรม เปนตัวอยาง
ที่ดีในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

• การขับเคลื่อนเพื่อใหประชาชนตระหนักวา เศรษฐกจิพอเพียง คือสิ่งใด  มี 
ประโยชนอยางไร ควรมีกิจกรรมที่สามารถเปนตัวอยางที่ชัดเจน  รณรงคให
เห็นความสําคัญและ กระทําใหเกิดผลที่ชัดเจนเปนรูปธรรม

การวิจัยครั้งตอไป 
• ควรสํารวจเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ที่ประชาชนสนใจ หรืออยากใหเกิดขึ้นโดย
นําหลักปรัชญาฯ เขาไปเกี่ยวของ  

• ควรศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ผลกระทบที่เกี่ยวของ หลังจาก
ไดรับการสื่อสารใหความรูความเขาใจในหลักปรัชญาฯ 
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๑๑..  ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
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๑



“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราช
ดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ 
ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทาง
การแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ

เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง ๑

กรอบแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพยีง เปนปรัชญาชี้ถึงการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับ 
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ใหดําเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภมูิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผล
กระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายนอกและภายใน

ความพอเพียง หมายถึง ความพอ

อยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ
ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ 
นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึก

ในดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญาและความรอบคอบ 

จะตองอาศัยความรอบรู ความ

คุณธรรมความซื่อสัตย สุจริต และใหมีความรอบรูที่
เหมาะสม

ทั้งนี้
รอบคอบ และความระมัดระวงั เงื่อนไข

เพื่อใหสมดุล
และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี

แนวปฏิบัติและ
ผลที่คาดหมาย

คุณลักษณะ

คํานิยาม



สรุปปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงสรุปปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง
แนวคดิหลัก
เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบรหิารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ
เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน

ทางสายกลาง

สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม/วัฒนธรรม

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดี

พอประมา
ณ

เงื่อนไขความรู เงื่อนไขคุณธรรม

นําสู

๑

เปาหมาย
มุงใหเกิดความสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งทางวัตถุ สังคมและสิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี

หลักการ
ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสราง
ภูมคิุมกันทีด่ใีนตวัพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน

เงื่อนไขพื้นฐาน (ความรูคูคุณธรรม)
จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง 
ในการนําวชิาการตางๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุก
ขั้นตอน
การเสริมสรางจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นกัทฤษฎี
และนกัธุรกจิในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และ
ใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนนิชวีติดวยความอดทน ความเพียร มีสติ 
ปญญา และความรอบคอบ
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คุณลักษณะของ คน/กิจกรรม
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑

พอประมาณพอประมาณ
  พอเหมาะกับสภาพพอเหมาะกับสภาพ
ของตนของตน
  พอควรกับสิ่งแวดลอมพอควรกับสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพทางกายภาพ  //  สังคมสังคม
((ไมโลภจนเบียดเบียนตัวเองไมโลภจนเบียดเบียนตัวเอง//
  ผูอื่นผูอื่น  //  ทําลายสิง่แวดลอมทําลายสิง่แวดลอม))

มีเหตุมีผลมีเหตุมีผล
  ไมประมาทไมประมาท  
((รอบรูรอบรู//มีสติมีสติ))

รูสาเหตุรูสาเหตุ  ––  ทําไมทําไม
รูปจจัยที่เกี่ยวของรูปจจัยที่เกี่ยวของ
รูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นรูผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ในดานตางๆในดานตางๆ

มีภูมิคุมกันที่ดีมีภูมิคุมกันที่ดี
  สุขภาพดีสุขภาพดี
  พรอมรับความเสี่ยงตางๆพรอมรับความเสี่ยงตางๆ  
((วางแผนวางแผน//เงินออมเงินออม//ประกันประกัน))
ทําประโยชนใหกับผูอื่นทําประโยชนใหกับผูอื่น//
สังคมสังคม
  เรียนรูเรียนรู  //  พัฒนาตนพัฒนาตน
อยางตอเนื่องอยางตอเนื่อง

สามารถพึ่งตนเองไดสามารถพึ่งตนเองได  และเปนที่พึ่งของผูอื่นไดและเปนที่พึ่งของผูอื่นได  ในที่สุดในที่สุด  
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เศรษฐกิจพอเพียงมีหลายระดับ

“....ไฟดับถามีความจําเปน หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไมเต็มที่ เรามี
เครื่องปนไฟก็ใชปนไฟ หรือถาขัน้โบราณวา มืดก็จุดเทียน คือมีทางที่จะ
แกปญหาเสมอ ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียง ก็มีเปนขั้นๆแตจะบอกวา

เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ใหพอเพียงเฉพาะตัวเองรอยเปอรเซ็นตนี่เปนสิ่งที่
ทําไมได จะตองมีการแลกเปลี่ยน ตองมีการชวยกัน ถามีการชวยกนั 
แลกเปลี่ยนกัน ก็ไมใชพอเพียงแลว แตวาพอเพียงในทฤษฎีในหลวงนี้ 

คือ ใหสามารถที่จะดาํเนินงานได…”

จากกระแสพระราชดํารัสวันที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๔๒
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เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง  &&  ทฤษฎใีหมทฤษฎใีหม ๑

ทฤษฎีใหมขั้นที่ ๓

ทฤษฎีใหมขั้นที่ ๒ 

ทฤษฎีใหมขั้นที่ ๑
เศรษฐกจิพอเพียง

แบบพื้นฐาน

เศรษฐกิจพอเพียง

แบบกาวหนา

ความพอเพยีงระดบัชุมชน
/องคกร

ความพอเพยีงระดบับุคคล

ความพอเพยีง
ระดับประเทศ

เศรษฐกิจพอเพียง เปนกรอบแนวคดิที่ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎใีหม
ทฤษฎีใหมหรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนตัวอยางการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ
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๑

พระปฐมบรมราชโองการ
ณ พระที่นั่งไพศาลทักษณิ  

วันศุกรที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓
เนื่องในวันบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

““เราจะครองแผนดินโดยธรรมเราจะครองแผนดินโดยธรรม
  เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยามเพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม””
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สรุปหลักการทรงงาน ๑

ระเบิดจากขางใน
ปลูกจิตสํานึก
เนนใหพึ่งตนเองได
คํานงึถงึภูมสิงัคม
ทําตามลําดับขัน้
ประหยัด เรียบงาย
ประโยชนสงูสุด
บริการที่จุดเดยีว
แกปญหาจากจุดเล็ก
ไมติดตาํรา
ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ
การมีสวนรวม

รู รัก สามัคคี
มุงประโยชนคนสวนใหญ

คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา

ปฏิบัติอยางพอเพียง

เปาหมายคือสังคมพอเพียง
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สงเสริมงานวิจัย พัฒนาคน และการสาธารณสุข 
เพื่อชวยใหเขาชวยตนเอง๔

ขนสง คัดบรรจุ เกบ็รกัษา จําหนาย
๕

วจิัยอยางตอเนื่อง
๓

ปลูกปาในที่ที่ควรเปนปา
๒

สํารวจดิน น้ํา
๑
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แนวพระราชดําริ
ในการแกไขปญหาดานการบริหาร

๑) ทรงเปนแบบอยางในการบริหารงานโดยวางแผนรวมกันอยางมีระบบ
เนนการพัฒนาอยางเรยีบงายและเปนขั้นตอน อยางรัดกุม รอบคอบและเปนระบบ
เตรียมทาํการบานมากอน ตองรูจักภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศและรับขอมูลจาก
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม สภาพความเปนจริงและเดือดรอนของ
ราษฎร
ตรวจสอบขอมลูในพื้นที่
เนนใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในโครงการที่มีผลกระทบตอสวนได
สวนเสยีของชุมชนตั้งแตเริ่มโครงการ 
สงเสริมการทําประชาพิจารณ
คิดคนวิธีการแกไขปญหาสะทอนออกมาในรูปของโครงการทดลองสวนพระองค
เนนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะๆ
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แนวพระราชดําริ
ในการแกไขปญหาดานการบริหาร

๒) การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
เนนอาศัยหลักวิชาการที่หลากหลายมาแกไขปญหารวมกันแบบสหวิทยาการ
ใชวิธีบูรณาการ คือ นําสวนที่แยกๆกันมารวมกันเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
เพื่อประสานความรวมมือ รวมคนสาเหตุของปญหา รวมกันกําหนดแผนงาน 
รวมกันปฏบิัติและรวมกันประเมินผลการทํางาน
ผนึกกําลังหรือระดมกําลังของหนวยงานตางๆ
ริเริ่มศนูยบริการแบบเบ็ดเสรจ็สําหรับเกษตรกร
การบริหารงานอยางมีเอกภาพ รวมกันทํางานที่ประสานสอดคลองกันเปน
อยางดี เนนการประสานงาน ประสานแผน และการจัดการระหวางกรม กอง
และสวนราชการตางๆ
การพัฒนาแบบผสมผสาน
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แนวพระราชดําริ
ในการแกไขปญหาดานการบริหาร

๓) การบริหารงานที่สอดคลองกับภูมิสังคม
การพัฒนาที่ยึดปญหาและสภาพแวดลอมของแตละพื้นที่เปนหลัก

ใชภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบานมาปรับใชใหสอดคลองกลมกลืนกับ
วิชาการแผนใหมอยางเปนระบบและตอเนื่องเปนกระบวนการเดียวกัน เปน
การผสมผสานเทคโนโลยเีกากับเทคโนโลยีใหมใหกลมกลืนกัน ชาวบาน
สามารถนําไปใชไดจริงอยางเหมาะสมลงตัว

“...การพัฒนาจะตองเปนไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร และภูมิประเทศทาง
สังคมศาสตรในสังคมวิทยา ภูมิประเทศตามสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเราจะ
ไปปบังคับใหคนคิดอยางอื่นไมได เราตองแนะนํา เราเขาไปชวย โดยที่จะคิดใหเขา
เขากับเราไมได แตถาเขาไปแลว เราเขาไปดูวาเขาตองการอะไรจริงๆ แลวก็อธิบาย
ใหเขาเขาใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชนอยางยิ่ง...”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗
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พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จออกมหาสมาคม 
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมือ่วันศุกรที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

มีใจความบางตอนวา…

ประการแรก คือการที่ทุกคนคิดพูดทาํดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญ ตอกาย ตอใจ
ตอกัน

ประการที่สอง คือการที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชน
กัน ใหงานที่ทําสําเร็จผลทั้งแกตนแกผูอื่นและแกประเทศชาติ

ประการที่สาม คือการที่ทุกคน ประพฤติปฏิบัติตนสุจริตในกฎกติกาและในระเบียบแบบ
แผนโดยเทาเทียมเสมอกัน 

ประการที่สี่ การที่ตางคนตางพยายามทําความคดิความเห็นของตนใหถูกตอง 
เที่ยงตรงและมั่นคงอยูในเหตุในผล หากความคิดจติใจและการประพฤติ
ปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกัน ในทางที่ดีที่เจริญนี้ยังมีพรอมมูล
ในกาย ในใจ คนไทย ก็มั่นใจวาประเทศชาติไทยจะดาํรงมั่นคงอยูไปได



๒๒..  การประยุกตใชในระดับตางๆการประยุกตใชในระดับตางๆ
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การประยุกตใชการประยุกตใช
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒

โดยพื้นฐานก็คือ การพึ่งตนเอง เปนหลัก
การทําอะไรอยางเปนขั้นเปนตอน รอบคอบ ระมัดระวัง
พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร ความสมเหตุสมผล และ
การพรอมรับความเปลี่ยนแปลง
การสรางสามัคคีใหเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความสมดุลใน
แตละสัดสวนแตละระดับ
ครอบคลุมทั้งทางดานจิตใจ สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมถึงเศรษฐกจิ 
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การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง
ในดานตางๆ

๒
ในดานตางๆ

ดานจิตใจ มีจิตใจเขมแข็ง พึ่งตนเองได /มีจิตสํานึกที่ดี /เอื้ออาทร
ประนีประนอม /นึกถึงผลประโยชนสวนรวมเปนหลัก

ดานสังคม ชวยเหลือเกื้อกูลกัน /รูรักสามัคคี /สรางความเขมแข็ง
ใหครอบครัวและชุมชน

ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

รูจักใชและจัดการอยางฉลาดและรอบคอบ /
เลือกใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด

ดานเทคโนโลยี
รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับความ
ตองการและสภาพแวดลอม (ภูมสิังคม) /พัฒนา
เทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบานเองกอน /กอใหเกิด
ประโยชนกับคนหมูมาก
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๒แนวทางการวิเคราะหความพอเพียงแนวทางการวิเคราะหความพอเพียง
สัปสัปปุปุรสิรสิธรรมธรรม  ๗๗

๑.๑. รูเหตุรูเหตุ  
๒.๒. รูผลรูผล        
๓.๓. รูตนรูตน
๔.๔. รูประมาณรูประมาณ
๕.๕. รูกาลรูกาล
๖.๖. รูบุคคลรูบุคคล
๗.๗. รูชุมชนรูชุมชน

ความมีเหตมุีผล

ความพอประมาณ

ภูมิคุมกัน
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๒.๑ตัวอยางการประยุกตใชตัวอยางการประยุกตใช
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
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การประยุกตใชในระดับการประยุกตใชในระดับ
บุคคลและครอบครวั

๒.๑
บุคคลและครอบครวั

ตัวอยางการใชจายอยางพอเพียงตัวอยางการใชจายอยางพอเพียง
พอประพอประมาณ : รายจายสมดุลกับรายรับ

มีเหตุมีผลมีเหตุมีผล  : ใชจายอยางมีเหตุผล /มีความจําเปน /ไมใชสิ่งของเกิน
ฐานะ /ใชของอยางคุมคาประหยัด

มีภูมิคุมกันมีภูมิคุมกัน  : มีเงินออม /แบงปนผูอื่น /ทําบุญ
ความรูคูคุณธรรม : ประกอบอาชีพที่สุจริต ดวยความขยันหมั่นเพียร 

ใชสติปญญาในการตัดสินใจตางๆ เพื่อใหเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลง
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๒.๒การประยุกตใชในระดับชุมชน

ลักษณะชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง
• มจีิตสาํนึกสาธารณะ มีความเอื้ออาทร
• มผีูนําที่ดี มคีุณธรรม มีเมตาธรรม
• รูจักวิเคราะหขอมูลของตนเอง
• มีกระบวนการเรียนรู
• พัฒนากจิกรรมบนพืน้ฐานของศกัยภาพ
ของชุมชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาอยาง
สมดุล

• มีกระบวนการติดตาม
และพัฒนาอยางเปนพลวัตร

• พอเพยีง (พอประมาณ / มี
เหตมุผีล /มีภูมิคุมกันทีด่)ี

• เงือ่นไข
ความรู
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง )

คุณธรรม
(ซื่อสัตยสุจริต สตปิญญา ขยัน
อดทน แบงปน)
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ตัวอยางกิจกรรมในชุมชนที่สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑ กิจกรรมการผลิต
โดยเฉพาะในภาคการเกษตร ที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม แตใชทรพัยากรที่มีอยู
ในชุมชนอยางคุมคา ยกตัวอยาง เชน

กจิกรรมการทาํปุยชีวภาพ
การปลกูผกัและขาวที่ปลอดสารพษิ
การทําสวนสมุนไพรของชุมชน
การคิดคนสารไลแมลงสมุนไพร
การทําถานชีวภาพ
การรวมกลุมขยายพนัธปลา
การแปรรูปผลผลิต
การทําการเกษตรผสมผสาน  เปนตน
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ตัวอยางกิจกรรมในชุมชนที่สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒ การรวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน
ของสมาชิกดวยทุนทางสังคมที่มีอยู ตัวอยาง

การตอตานยาเสพติด
การรวมกลุมเพื่อเรียนรูผานศูนยเรียนรู หรือโรงเรียนเกษตรกรใน
หมูบาน
การรวมมือรวมใจของสมาชิกในชุมชนทํากิจกรรมตางๆ ภายในวัด
การจัดตั้งรานคาที่เปนของชุมชนเอง
การจัดทําแผนแมบทในชุมชน
การจัดตั้งกลุมออมทรัพย กองทุนสวัสดิการ
การรวมกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
กิจกรรมการผลิตของกลุมตางๆ เชน การรวมกลุมทําขนมของแมบาน  
การรวมกลุมเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว การจัดตั้งกองทุนขาวสารรวมกับ
ชุมชนอื่นๆ ในตางภูมิภาค
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ตัวอยางกิจกรรมในชุมชนที่สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม จิตสํานึกทองถิ่น วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอยาง

กจิกรรมตามแนวทาง บวร เชน พระสอนจรยิธรรมและศีลธรรมแก 
เยาวชน ครู ผูนําชุมชน
ปลกูฝงสมาชิกในชุมชนใหมีความเอื้ออาทรตอกัน มากกวาคํานึงถึงตัว
เงินหรือวัตถุ
สงเสริมใหสมาชิกทาํบญัชอียางโปรงใสและสุจริต
การพฒันาครูในชุมชนใหมีคุณภาพและมีจิตผกูพันกบัทองถิ่นเปนสําคญั
สงเสริมใหสมาชิกในชุมชนพึ่งตนเอง กอนที่จะพึ่งหรอืขอความชวยเหลือ
จากคนอื่น
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การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน

สหกรณ
“สหกรณ แปลวา การทํางานรวมกัน การทํางานรวมกันนี้ลึกซึ้งมาก 
เพราะวาตองรวมมือกันในทุกดาน ทั้งในดานงานที่ทําดวยรางกาย ทั้ง
ในดานงานการที่ทําดายสมอง และงานการที่ทําดวยใจ ทุกอยางนี้ขาด
ไมไดตองพรอม”
(พระราชดํารัสพระราชทานแกผูนําสหกรณการเกษตร สหกรณนิคม และ
สหกรณประมงทั่วประเทศ ณ ศาสาดุสิดาลัย: ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๖ )
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หลักการสหกรณ

๑. การเปดรับสมาชิกโดยทั่วไปตามความสมัครใจ
๒. การดาํเนินกิจการตามหลักประชาธิปไตยโดยมวลสมาชิก
๓. การมีสวนรวมทางเศรษฐกจิโดยสมาชกิทั้งนี้สามารถจัดสรรเงิน

สวนเกิน(กาํไร) ของสหกรณไดดังนี้
เพื่อการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ
เพื่อตอบแทนแกสมาชิกตามสัดสวนของปริมาณธุรกิจ
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่มวลสมาชิกเห็นชอบ

๔. การปกครองตนเองดวยความเปนอิสระ และเปนกลาง
๕. การใหการศกึษา ฝกอบรมและขอมูลขาวสารสนเทศ
๖. การรวมมือระหวางสหกรณ
๗. ความเอื้ออาทรตอชุมชนเพื่อรวมพัฒนาชมุชนใหมีความเจริญยั่งยืน
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ปญหา ขอมูล การวิเคราะหปญหา

การแสวงหาทางเลือก
แผนชุมชน

ดําเนินกจิกรรม

ขยายกิจกรรม ขยายกลุม

การสรางเครือขาย

• จุดประกาย
• แกนนําความคิด

•พึ่งตนเอง
•ประสาน
•รัฐชวยทํา• ลดรายจาย

• พึ่งตนเอง
• เนนการออม
• สวัสดิการ

องคกรพนัธมิตร

• ชุมชนขางเคียง
• ขยายสูตําบล อําเภอ จังหวัดจนสูระดับประเทศ

• องคกร
• หนวยงานรัฐ
• เอกชน

ใชเปน
ดูจํา

เรียนรู

พัฒนาการชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ขั้นกอรางสรางตัว

๒. ขั้นลงมือปฏิบัติการ

๓. ขั้นขยายผล
ภายในชุมชน

๔. ขั้นสรางพลัง
และความเขมแขง็
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๒.๓เศรษฐกิจพอเพียงและภาคธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงและภาคธุรกิจ  

ภาคธรุกิจเปนปจจัยที่จะกําหนด คาเงิน คาจาง การ
เจริญเติบโตของระบบ  

หลายคนคิดวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องของชุมชนและ
ชนบทเทานั้น แตความจริงแลว เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถประยุกตใชไดกับภาคธุรกจิเชนเดียวกนั

หัวใจคือการตัดสนิใจในการดําเนินธุรกิจที่พอประมาณ มี
เหตุผล และสรางภูมิคุมกันใหกับตนเอง บนพื้นฐานของ
ความรูและคุณธรรม



ความพอประมาณ ความมเีหตุมีผล การสรางภมูิคุมกันทีด่ี

 ผลิตเพื่อกลุมลูกคาชั้นดีที่
มีชองทางการขายชัดเจน
ยึดหลักความเสี่ยง
ปานกลางเพื่อกําไรปกติ

 ยึดหลักการแบงปนและ
ไมเบียดเบียนคูคาธุรกิจ

 มีเครือขายผูประกอบการ
รายยอย ชวยจัดสงงาน 
เมื่อยอดการสั่งสินคาเพิ่ม

สราง Brand ของตัวเองอยาง
ตอเนื่อง และมี Brand ตางกัน
สําหรับแตละระดับของตลาด

 ตรวจสอบการทํางานของ
บริษัทเทยีบกับคูแขงอยาง
สม่ําเสมอ
 ขยายการผลิตไปยังประเทศ
ที่มีคาแรงถูก

 มีความยดืหยุนในการเสนอ
ผลติภัณฑตามความตองการ

กระจายผลิตภัณฑในหลายระดับและ
ขยายตลาดในหลายประเทศ
ใหราคาแก Suppliers อยาง
เหมาะสม 
มีนโยบายจายเงินปนผล
ไมเกิน ๖๐%ของกําไรสุทธิ
ประเมินความเสี่ยงของกิจการทุกๆ ๖ 
เดือน
ปองกันความเสี่ยง โดยซื้อขายเงินตรา
ลวงหนา

เงือ่นไข
ความรู

 พัฒนาและเรยีนรู เพื่อสรางนวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจเสมอๆ
 จัดทําโครงการศึกษาทวภิาคเีพือ่เด็กดอยโอกาสและพนักงานของบริษัท
 รวมในเครือขาย SVN ในการพัฒนาความรูและมาตรฐานธุรกิจ

เงือ่นไข
คุณธรรม

 จัดโครงการรวมบริจาคโลหิตใหสภากาชาดเปนประจําทุก ๓ เดือน
 เปนโครงการโรงงานสีขาวดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในองคกร

ตัวอยางความพอเพียงในองคกรเอกชนตัวอยางความพอเพียงในองคกรเอกชน  แพแพรนดารนดาจิจิวเวอวเวอรี่รี่ ๒.๓
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ขอสงัเกตเกี่ยวกับการประยุกตใช
ในภาคธุรกิจเอกชน

๒.๓

• การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดไดหลาย
ดาน และหลายรูปแบบ   ไมมีสูตรสําเร็จ   ผูประกอบการ
แตละคนจะตองพิจารณาตามความเหมาะสม ใหสอดคลอง
กับเงื่อนไข และสภาวะที่ตนเผชิญอยู

• ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะชวยใหผูประกอบการ 
“ฉุกคิด” วามีทางเลือกอีกทางหนึ่ง ที่จะชวยใหเกิดความ
ยั่งยืน และสมดุลในระยะยาว
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๓๓..  การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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คนไทย
ใชชีวิต

บนพื้นฐาน
เศรษฐกิจ
พอเพียง

หลัง ๒๕๕๐
ผลระยะยาว 

สังคมไทย
มีเครือขาย
ความรวมมือ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

การพัฒนา
อยูบน
พื้นฐาน
เศรษฐกิจ
พอเพียง

กลไก
การขับเคลื่อน

•คณะที่ปรึกษา
ผูทรงคุณวุฒิ

•คณะอนุ
กรรมการ
ขับเคลื่อนฯ

•คณะทํางาน
เครือขาย
ตางๆ 

๒๕๔๖                      ระยะเวลาขับเคลื่อน ๔ ป                      ๒๕๕๐   

พัฒนากระบวนการเรียนรู
ที่เหมาะสม

กับกลุมเปาหมายตางๆ

สรางเพื่อน สานขาย
ขยายผล 

สรางองคความรู
ฐานขอมลู

คนหาตัวอยางรูปธรรม
ที่หลากหลาย

พฒันาเครือขายเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง

ผูนําทาง
ความคิดประชาสังคม

องคกร
ภาคเอกชน สื่อมวลชน

และประชาชน

องคกร
ภาครัฐ สถาบัน

การเมือง
สถาบัน
การศึกษา
และเยาวชน

วิชาการ

แนวทางการขบัเคลื่อน
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ขั้นตอนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒๕๔๗ – ๒๕๕๐)

๔

๔๘
•สรางแกนนํา
เครือขาย

•พัฒนาคน
•พัฒนาสื่อเรียนรู
•ขยาย
แหลงเรียนรู

ตอกเสาเข็มตอกเสาเข็ม

๔๙

•ขยายเครือขาย
•สื่อสารแบบ
ผสมผสาน
สูสาธารณชน

ขยายผลขยายผล

๕๐

•เทิดพระเกียรติ
•แตละเครือขาย
รวมนํา
เสนอผลงาน

เห็นคุณคา
นําไปปฏิบัติ
เห็นคุณคา
นําไปปฏิบัติ

๔๗
•สานแกนนํา
 ขับเคลื่อน

•เครือ่งมือ
เรียนรู

•แผน/ทิศทาง
ขับเคลื่อน 

จุดประกายจุดประกาย
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การขับเคลื่อนดานการศึกษาและเยาวชน

พัฒนาสื่อการเรียนรูในพัฒนาสื่อการเรียนรูใน
รูปแบบตางๆรูปแบบตางๆ

•• จัดทํามาตรฐานหลักสูตรจัดทํามาตรฐานหลักสูตร      
ระดับประถมและระดับมัธยมระดับประถมและระดับมัธยม

•• สังเคราะหองคความรูจากสังเคราะหองคความรูจาก
โรงเรียนเครือขายโรงเรียนเครือขาย  ๙๙  แหงแหง

•• ประกวดสื่อการเรียนการสอนประกวดสื่อการเรียนการสอน
•• พัฒนาตัวชี้วัดความพอเพียงพัฒนาตัวชี้วัดความพอเพียง
ของสถานศึกษาของสถานศึกษา

•• จัดทําสารคดีตัวอยางโรงเรียนจัดทําสารคดีตัวอยางโรงเรียน
  เพื่อเผยแพรทางโทรทัศนเพื่อเผยแพรทางโทรทัศน

•• จัดทําสื่อสิ่งพิมพตางๆจัดทําสื่อสิ่งพิมพตางๆ

พฒันาบคุลากรเครือขายพฒันาบคุลากรเครือขาย

ประสานความรวมมือประสานความรวมมือ
และเชื่อมโยงและเชื่อมโยง  ภายในภายใน
และภายนอกเครือขายฯและภายนอกเครือขายฯ
•• จัดประชุมและสัมมนาจัดประชุมและสัมมนา
•• สนับสนุนการคูงานสนับสนุนการคูงาน
•• จัดทําฐานขอมูลโรงเรียนจัดทําฐานขอมูลโรงเรียน        
บุคลากรบุคลากร  และเครือขายและเครือขาย  
ในเว็บไซทในเว็บไซท  

ติดตามและประเมนิผลติดตามและประเมนิผล
ความกาวหนาความกาวหนา
--  จัดทํารายงานความกาวหนาจัดทํารายงานความกาวหนา
--  ติดตามผลงานในพืน้ที่ติดตามผลงานในพืน้ที่

กิจกรรมกิจกรรม
•• จัดอบรมวิทยากรจัดอบรมวิทยากร  
•• จัดอบรมจัดอบรม  ครูครู
•• คายเยาวชนเศรษฐกิจคายเยาวชนเศรษฐกิจ
พอเพียงพอเพียง

กลุมเปาหมายกลุมเปาหมาย
•• ผูอํานวยการผูอํานวยการ  รรรร..
•• ศึกษานิเทศกศึกษานิเทศก  //  ครูครู
•• นักเรียนนักเรียน
•• จนทจนท..  ศธศธ..
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หยุดคิด ๕ นาที 

กรุณาตอบคําถามทั้ง ๒ ขอขางลาง และเขียนชื่อที่มุมขวาบน ของ
กระดาษคําตอบที่แจก

๑ “เศรษฐกิจพอเพียง” สําหรับทานหมายความวาอยางไร 
(หลังฟงบรรยาย)

๒  ทานคิดวาทานจะสามารถทํากิจกรรมอะไรบางที่สอดคลองกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง หรือสรางความพอเพียงใหเกิดขึ้นกับ 
ตนเอง/ครอบครัว/สังคม



ติดตอเรา

โครงการวิจยัเศรษฐกิจพอเพียงโครงการวิจยัเศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงานทรพัยสินสวนพระมหากษัตริย

๑๗๓ ถนนนครราชสีมา เขตดุสติ กทม. ๑๐๓๐๐
โทรศัพท ๐๒-๖๘๗-๓๖๖๒
โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๘๒๒๖
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www.sufficiencyeconomy.org
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