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คำ�นำ�

(น�ยกฤษฎ� บุญร�ช)
ปลัดกระทรวงมห�ดไทย

 รัฐบ�ลให้คว�มสำ�คัญกับก�รน้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง       
ของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชม�เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�ประเทศ
และได้มอบหม�ยให้กระทรวงมห�ดไทยน้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปเผยแพร่สร้�งคว�มเข้�ใจทุกพื้นที่ทั ่วทั้งประเทศจนนำ�ไปสู่ก�รน้อมนำ�ไปปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิตดังน้ันเพ่ือให้ก�รดำ�เนินง�นของกระทรวงมห�ดไทยบรรลุต�มเป้�หม�ย
ของรัฐบ�ลรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยได้มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมก�รบริห�ร
ศูนย์อำ�นวยก�รขจัดคว�มย�กจนและพัฒน�ชนบทต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 
กระทรวงมห�ดไทย (ศจพ.มท.) เพื่อเป็นกลไกในก�รขับเคลื่อนแนวท�งก�รดำ�เนินชีวิต
ภ�ยใต้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง และได้เห็นชอบแนวท�งก�รขับเคล่ือน ๔ ข้ันตอน
คือ ๑) ก�รค้นห�และเตรียมครูฝึก ๒) ก�รฝึกสอนหรือถ่�ยทอดคว�มรู้ ๓) ก�รนำ�ไปปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิต และ ๔) หมู่บ้�น/ชุมชนประก�ศตนเองเป็นหมู่บ้�นเศรษฐกิจพอเพียง
 ในข้ันตอนก�รดำ�เนินก�รท่ีสำ�คัญ คือ ก�รเผยแพร่หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง
จ�กครูฝึกระดับอำ�เภอและระดับตำ�บลไปสู่ประช�ชนท่ัวประเทศ ดังน้ัน เพ่ือให้ก�รปฏิบัติง�น
ของครูฝึกเป็นไปในแนวท�งเดียวกัน กระทรวงมห�ดไทยได้มอบหม�ยให้กรมก�รพัฒน�ชุมชน
รับผิดชอบฝึกอบรมครูฝึก พร้อมทั้งจัดทำ�คู่มือสำ�หรับใช้เป็นแนวท�งปฏิบัติร่วมกัน 
จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ทั้งในส่วนกล�ง จังหวัด และอำ�เภอ ได้ให้คว�มสำ�คัญ
และดำ�เนินก�รต�มแนวท�งที่กำ�หนดในคู่มือนี้ เพื ่อให้ก�รขับเคลื่อนเป็นไปอย่�ง
มีประสิทธิภ�พ ส�ม�รถสร้�งก�รรับรู้ จนนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตในระดับบุคคล 
ครัวเรือน และหมู่บ้�น/ชุมชน เพื่อน้อมรำ�ลึกถึงพระมห�กรุณ�ธิคุณของพระบ�ทสมเด็จ
พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชที่ได้พระร�ชท�นหลักปรัชญ�นี้แก่พสกนิกรช�วไทย 
และก�รพัฒน�ที่มั่นคงและยั่งยืนของประเทศได้ในที่สุด 



สารบญั 
  

บทที่ 1 ทําไมต้องปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  1 
บทที่ 2 ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและหลักการทรงงานคืออะไร  ๕ 
บทที่ 3 การประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 1๓ 
บทที่ 4 ตัวอย่างความสําเร็จในการน้อมนําหลักปรัชญา ๑๗ 
 ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช ้       
บทที่ 5 กระบวนการขับเคล่ือนการน้อมนําหลักปรชัญา ๓1 
 ของเศรษฐกิจพอเพยีงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวถิชีีวิต  
ภาคผนวก  

1. กลไกขับเคลื่อนการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง   ๔๒ 
ไปสู่การปฏิบัตจินเป็นวิถีชวีิต 

2. หลักสูตรการฝึกอบรมครูฝึก และแนวทางการถ่ายทอด ๔๙ 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปสู่ประชาชน 
3. แบบประเมนิตนเองของครวัเรือน และหมูบ่้าน/ชุมชน             ๕๒ 
4. แบบรายงานผลการดําเนินงานของจงัหวัดและอําเภอ  ๕๗ 

บรรณานกุรม ๕๙ 
คณะผู้จดัทํา ๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส�รบัญ



บทที่ 1 
ทําไมต้องปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมีความสําคัญต่อประเทศไทยและคนไทยอย่างมาก 

รัฐบาลโดยพลเอก  ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย      
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น    
แนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื ่อนําพาประ เทศ        
ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งปัญหาจากการพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมา1 
แม้ว่ารายได้ต่อหัวของประชาชนจะเพิ่มขึ้นจาก ๓,๔๗๖ บาท/คน/ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐     
เป็น ๒๓,๖๖๖ บาท/คน/ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และเพิ่มขึ้นเป็น ๑๘๕,๘๕๘ บาท/คน/ปี      
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําให้ประเทศไทยขยับฐานะ การพัฒนาประเทศจากการเป็น
ประเทศรายได้ขั้นกลาง  มาเป็นประเทศรายได้ปานกลางตอนบน  (Upper 
Middle Income Country) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ อย่างไรก็ตามผลจากการพัฒนา
ดังกล่าวกลับพบว่าปัญหาความเหลื่อมลํ้าทางด้านรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจน   
กลับเพิ่มสูงขึ้น โดยประชากรกลุ่มที่รวยที่สุดร้อยละ ๑๐ มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ ๓๕    
ของรายได้รวมปี พ .ศ. ๒๕๕๘ ขณะที ่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ําสุด      
กลับมีสัดส่วนรายได้เพียงร้อยละ ๑๔.๓ ของรายได้รวม นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดล้อม ได้ร่อยหรอเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง พื้นที่ป่าไม้ลดลง
อย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยประมาณปีละ ๑ ล้านไร่ ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ระบบนิเวศชายฝั่ง    
ถูกทําลาย ทรัพยากรทางทะเลลดลงจากการทําประมงที่ผิดกฎหมายและการจับสัตว์
น้ําเกินศักยภาพที่ทําลายวัฎจักรการฟ้ืนตัวของธรรมชาติ ปริมาณขยะมูลฝอยเฉล่ียต่อคน
เพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน       
มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นปีละ ๒๖.๑๙ ล้านตัน ปริมาณมลพิษทางอากาศเกินค่า
มาตรฐาน ในหลายพื้นที่ของประเทศ คุณภาพน้ําที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง        
และมีความเส่ียงในการขาดแคลนนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคในอนาคต 

 

                                                  
1 ประมวลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ทำ�ไมต้องปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงบทที่ 1 
ทําไมต้องปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมีความสําคัญต่อประเทศไทยและคนไทยอย่างมาก 

รัฐบาลโดยพลเอก  ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย      
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น    
แนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื ่อนําพาประ เทศ        
ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งปัญหาจากการพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมา1 
แม้ว่ารายได้ต่อหัวของประชาชนจะเพิ่มขึ้นจาก ๓,๔๗๖ บาท/คน/ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐     
เป็น ๒๓,๖๖๖ บาท/คน/ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และเพิ่มขึ้นเป็น ๑๘๕,๘๕๘ บาท/คน/ปี      
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําให้ประเทศไทยขยับฐานะ การพัฒนาประเทศจากการเป็น
ประเทศรายได้ขั้นกลาง  มาเป็นประเทศรายได้ปานกลางตอนบน  (Upper 
Middle Income Country) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ อย่างไรก็ตามผลจากการพัฒนา
ดังกล่าวกลับพบว่าปัญหาความเหลื่อมลํ้าทางด้านรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจน   
กลับเพิ่มสูงขึ้น โดยประชากรกลุ่มที่รวยที่สุดร้อยละ ๑๐ มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ ๓๕    
ของรายได้รวมปี พ .ศ. ๒๕๕๘ ขณะที ่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ําสุด      
กลับมีสัดส่วนรายได้เพียงร้อยละ ๑๔.๓ ของรายได้รวม นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดล้อม ได้ร่อยหรอเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง พื้นที่ป่าไม้ลดลง
อย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยประมาณปีละ ๑ ล้านไร่ ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ระบบนิเวศชายฝั่ง    
ถูกทําลาย ทรัพยากรทางทะเลลดลงจากการทําประมงที่ผิดกฎหมายและการจับสัตว์
น้ําเกินศักยภาพที่ทําลายวัฎจักรการฟ้ืนตัวของธรรมชาติ ปริมาณขยะมูลฝอยเฉล่ียต่อคน
เพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน       
มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นปีละ ๒๖.๑๙ ล้านตัน ปริมาณมลพิษทางอากาศเกินค่า
มาตรฐาน ในหลายพื้นที่ของประเทศ คุณภาพน้ําที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง        
และมีความเส่ียงในการขาดแคลนนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคในอนาคต 

 

                                                  
1 ประมวลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

บทที่ ๑ 
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สัดส่วนรายได้ของประชากร
ประชากรกลุ่มที่รวยที่สุด

ประชากรกลุ่มที่มีฐานะปานกลาง

ประชากรกลุ่มที่มีรายได้ตํ่าสดุ

สัดส่วนประชากรแบ่งตามรายได้ 
ประชากรกลุ่มที่รวยที่สุด

ประชากรกลุ่มที่มีฐานะปานกลาง

ประชากรกลุ่มที่รายได้ตํ่าสุด

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
หากทุกภาคส่วนไม่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวประเทศไทยจะสูญเสีย

ความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉล่ียของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ 
คุณภาพชีวิตของประชากรโดยเฉล่ียจะต่ําลง ปัญหาความเหล่ือมลํ้าจะยิ่งทวีความรุนแรง 
รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติจะยิ่งร่อยหรอเสื่อมโทรมในที่สุดประเทศไทยจะไม่สามารถ
พัฒนาได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ด้วยเหตุนี้การพัฒนาประเทศจึงต้องมีการน้อมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง2 โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ ความพอดีและพอประมาณบนพื้นฐานของเหตุและผลของแต่ละบุคคล     
ซึ่งแตกต่างกันไปตามสถานะ ต้องรู้เท่าทันและมีคุณธรรมกํากับการกระทําอยู่เสมอ ไม่ทําให้
ตัวเองได้ดีแต่ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อน หรือส่ิงแวดล้อมได้รับผลกระทบ การจะพัฒนา   
ได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องมาจากรากฐานของความคิด ซึ่งปัจจัยความสําเร็จที่ สําคัญ          
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และประเทศชาติ คือ การปลูกฝังทัศนคติ
และพฤติกรรมที่เริ่มตั้งแต่ระดับบุคคล ทั้งในเรื่องการบริโภค การผลิต การดําเนินธุรกิจ 
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมที่คํานึงถึงความยั่งยืน กล่าวได้ว่า ปรัชญาของ
                                                  
2 คํากล่าวปาฐกถาของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดการประชุม G๗๗ 
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เศรษฐกิจพอเพียงมีความเป็นสากล เปรียบเสมือนวัคซีนที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันจาก “โรค” 
ที่เกิดจากความประมาท ความไม่แน่นอน และความเส่ือมโทรมอันเน่ืองมาจากผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช  ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่ผสกนิกรชาวไทย         
มานับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดํารงชีวิตโดยยึดหลักความพอเหมาะพอดี 
ความมีเหตุผล และความไม่ประมาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และได้ทรงเตือนล่วงหน้า          
ให้มีความระมัดระวังในการพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้วยการพัฒนาอย่าง “เป็นลําดับขั้น” โดยได้ทรงมี           
ปฐมพระราชดํารัสว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ความว่า3 

“...การพัฒนาประเทศนั้นจําเป็นต้องทําตามลําดับขั้นเริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือ 
ความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา 
เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นสูงขึ้นตามลําดับต่อไป... 

ด ้ว ย ค ว าม รอบคอบระม ัด ร ะ ว ัง แ ล ะป ร ะหย ัดนั ้น  ก ็เ พื ่อ ป ้อ ง ก ัน       
ความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...” 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
19 กรกฎาคม 2517 

“...การท่ีจะทําโครงการอะไร จะต้องทําด้วยความรอบคอบ และอย่าตาโตเกินไป...
แต่ข้อสําคัญ ที่อยากจะพูดถึงคือ ถ้าเราทําโครงการที่เหมะสม ขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดู
หรูหรา แต่จะไม่ล้ม หรือถ้ามีอันเป็นไป ก็ไม่เสียมาก... มาเร็ว ๆ นี้ โครงการต่าง ๆ      
โรงงานเกิดขึ้นมามาก จนกระทั่งคนนึกว่าประเทศไทยน้ี จะเป็นเสือตัวเล็ก ๆ แล้วก็เป็นเสือ
ตัวโตขึ้น เราไปเห่อว่าจะเป็นเสือ...การจะเป็นเสือนั้นไม่สําคัญ สําคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจ  
แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง...” 

พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  
4 ธันวาคม 2540 

การตระหนักอย่างจริงจังถึงความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ได้เริ่มขึ้นภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

                                                  
3 จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ...กว่า 1 ทศวรรษ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555, หน้า 6 - 7) 

 “...ก�รพัฒน�ประเทศนั้นจำ�เป็น
ต้องทำ�ต�มลำ�ดับข้ันเร่ิมด้วยก�รสร้�งพ้ืนฐ�น 
คือคว�มมีกินมีใช้ของประช�ชนก่อนด้วย
วิธีก�รที ่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้อง
ต�มหลักวิช�เม่ือพ้ืนฐ�นเกิดข้ึนม่ันคงพอควรแล้ว 
จึงค ่อยสร้�งเสร ิมคว�มเจริญขั ้นส ูงข ึ ้น
ต�มลำ�ดับต่อไป...
 ด้วยคว�มรอบคอบระมัดระวัง
และประหยัดน้ันก็เพ่ือป้องกันคว�มผิดพล�ด 
ล้ ม เหลวและเพื่ อ ให้บรรลุผลสำ � เร็ จ ได้
แน่นอนบริบูรณ์...”

“ . . .ก�รที่จะทำ�โครงก�รอะไรจะต้องทำ�ด้วย
คว�มรอบคอบ และอย่�ต�โตเกินไป...แต่ข้อสำ�คัญ 
ที่อย�กจะพูดถึง คือ ถ้�เร�ทำ�โครงก�รที่เหม�ะสม 
ขน�ดที่เหม�ะสมอ�จจะไม่ดูหรูหร� แต่จะไม่ล้ม 
หรือถ้�มีอันเป็นไป ก็ไม่เสียม�ก... ม�เร็ว ๆ นี้ 
โครงก�รต่�ง ๆ   โรงง�นเกิดขึ้นม�ม�ก จนกระทั่ง
คนนึกว่�ประเทศไทยนี้ จะเป็นเสือตัวเล็ก ๆ แล้ว
ก็เป็นเสือตัวโตขึ ้นเร�ไปเห่อว่�จะเป็นเสือ...
ก�รจะเป็นเสือน้ันไม่สำ�คัญ สำ�คัญอยู่ท่ีเร�มีเศรษฐกิจ  
แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินน้ันหม�ยคว�มว่� 
อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง...”

เศรษฐกิจพอเพียงมีความเป็นสากล เปรียบเสมือนวัคซีนที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันจาก “โรค” 
ที่เกิดจากความประมาท ความไม่แน่นอน และความเส่ือมโทรมอันเน่ืองมาจากผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช  ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่ผสกนิกรชาวไทย         
มานับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดํารงชีวิตโดยยึดหลักความพอเหมาะพอดี 
ความมีเหตุผล และความไม่ประมาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และได้ทรงเตือนล่วงหน้า          
ให้มีความระมัดระวังในการพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้วยการพัฒนาอย่าง “เป็นลําดับขั้น” โดยได้ทรงมี           
ปฐมพระราชดํารัสว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ความว่า3 

“...การพัฒนาประเทศนั้นจําเป็นต้องทําตามลําดับขั้นเริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือ 
ความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา 
เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นสูงขึ้นตามลําดับต่อไป... 

ด ้ว ย ค ว าม รอบคอบระม ัด ร ะ ว ัง แ ล ะป ร ะหย ัดนั ้น  ก ็เ พื ่อ ป ้อ ง ก ัน       
ความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...” 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
19 กรกฎาคม 2517 

“...การท่ีจะทําโครงการอะไร จะต้องทําด้วยความรอบคอบ และอย่าตาโตเกินไป...
แต่ข้อสําคัญ ที่อยากจะพูดถึงคือ ถ้าเราทําโครงการที่เหมะสม ขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดู
หรูหรา แต่จะไม่ล้ม หรือถ้ามีอันเป็นไป ก็ไม่เสียมาก... มาเร็ว ๆ นี้ โครงการต่าง ๆ      
โรงงานเกิดขึ้นมามาก จนกระทั่งคนนึกว่าประเทศไทยน้ี จะเป็นเสือตัวเล็ก ๆ แล้วก็เป็นเสือ
ตัวโตขึ้น เราไปเห่อว่าจะเป็นเสือ...การจะเป็นเสือนั้นไม่สําคัญ สําคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจ  
แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง...” 

พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  
4 ธันวาคม 2540 

การตระหนักอย่างจริงจังถึงความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ได้เริ่มขึ้นภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

                                                  
3 จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ...กว่า 1 ทศวรรษ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555, หน้า 6 - 7) 

เศรษฐกิจพอเพียงมีความเป็นสากล เปรียบเสมือนวัคซีนที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันจาก “โรค” 
ที่เกิดจากความประมาท ความไม่แน่นอน และความเส่ือมโทรมอันเน่ืองมาจากผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช  ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่ผสกนิกรชาวไทย         
มานับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดํารงชีวิตโดยยึดหลักความพอเหมาะพอดี 
ความมีเหตุผล และความไม่ประมาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และได้ทรงเตือนล่วงหน้า          
ให้มีความระมัดระวังในการพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้วยการพัฒนาอย่าง “เป็นลําดับขั้น” โดยได้ทรงมี           
ปฐมพระราชดํารัสว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ความว่า3 

“...การพัฒนาประเทศนั้นจําเป็นต้องทําตามลําดับขั้นเริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือ 
ความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา 
เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นสูงขึ้นตามลําดับต่อไป... 

ด ้ว ย ค ว าม รอบคอบระม ัด ร ะ ว ัง แ ล ะป ร ะหย ัดนั ้น  ก ็เ พื ่อ ป ้อ ง ก ัน       
ความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...” 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
19 กรกฎาคม 2517 

“...การท่ีจะทําโครงการอะไร จะต้องทําด้วยความรอบคอบ และอย่าตาโตเกินไป...
แต่ข้อสําคัญ ที่อยากจะพูดถึงคือ ถ้าเราทําโครงการที่เหมะสม ขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดู
หรูหรา แต่จะไม่ล้ม หรือถ้ามีอันเป็นไป ก็ไม่เสียมาก... มาเร็ว ๆ นี้ โครงการต่าง ๆ      
โรงงานเกิดขึ้นมามาก จนกระทั่งคนนึกว่าประเทศไทยน้ี จะเป็นเสือตัวเล็ก ๆ แล้วก็เป็นเสือ
ตัวโตขึ้น เราไปเห่อว่าจะเป็นเสือ...การจะเป็นเสือนั้นไม่สําคัญ สําคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจ  
แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง...” 

พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  
4 ธันวาคม 2540 

การตระหนักอย่างจริงจังถึงความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ได้เริ่มขึ้นภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

                                                  
3 จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ...กว่า 1 ทศวรรษ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555, หน้า 6 - 7) 
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บทที่ ๑ ทำ�ไมต้องปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง4

อดุลยเดชทรงย้ําให้เห็นความสําคัญ ที่มีเศรษฐกิจแบบ “พอมีพอกิน” พัฒนาคน    
ให้สามารถ “อุ้มชูตัวเองได้” และได้ทรงอธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

“...พอเพียง นี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ...
คนเราถ้าพอ  ในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่น
น้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด – อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ – มีความคิดว่าทําอะไรต้องพอเพียง 
หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงน้ี
อาจจะมีมาก  อาจจะมีของหรูหราก็ ไ ด้  แต่ว่ า ต้องไม่ ไปเบียดเบียนคนอื่ น              
ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตน          
ก็พอเพียง...” 

พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  
4 ธันวาคม 2541 

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน 
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง ส่ิงก่อสร้างจะม่ันคงได้
ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ําไป” 

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
จากวารสารชัยพัฒนา ประจําเดือนสิงหาคม 2542 
 

การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จะช่วยแก้ไขวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และปัญหาของสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน เนื่องจาก 1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
มุ่งเน้นหลักการที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” ด้วยการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนอย่างพอเพียง 
ไม่ฟุ่มเฟือย และใช้อย่างคุ้มค่า หรือหากมีการปลูกพืชผลก็ให้เพียงพอกับความต้องการ
บริโภคครัวเรือนเป็นอันดับแรก เม่ือเหลือจากการบริโภคจึงมาเป็นการผลิตเพื่อการค้า        
2) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมต่าง  ๆตามความถนัด 
ทั้งในและนอกภาคการเกษตร เช่น ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม การแปรรูปอาหาร การค้าขาย    
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และช่วยให้เกิดการกระจาย
รายได้อย่างทั่วถึง 3) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเมตตา     
ความเอื้ออาทร และความสามัคคีของคนในชุมชน ในการร่วมแรงร่วมใจเพ่ือสร้างความมั่นคง
ให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการธํารงรักษาไว้          
ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 

 
 

อดุลยเดชทรงย้ําให้เห็นความสําคัญ ที่มีเศรษฐกิจแบบ “พอมีพอกิน” พัฒนาคน    
ให้สามารถ “อุ้มชูตัวเองได้” และได้ทรงอธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

“...พอเพียง นี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ...
คนเราถ้าพอ  ในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่น
น้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด – อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ – มีความคิดว่าทําอะไรต้องพอเพียง 
หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงน้ี
อาจจะมีมาก  อาจจะมีของหรูหราก็ ไ ด้  แต่ว่ า ต้องไม่ ไปเบียดเบียนคนอื่ น              
ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตน          
ก็พอเพียง...” 

พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  
4 ธันวาคม 2541 

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน 
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง ส่ิงก่อสร้างจะม่ันคงได้
ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ําไป” 

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
จากวารสารชัยพัฒนา ประจําเดือนสิงหาคม 2542 
 

การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จะช่วยแก้ไขวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และปัญหาของสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน เนื่องจาก 1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
มุ่งเน้นหลักการที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” ด้วยการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนอย่างพอเพียง 
ไม่ฟุ่มเฟือย และใช้อย่างคุ้มค่า หรือหากมีการปลูกพืชผลก็ให้เพียงพอกับความต้องการ
บริโภคครัวเรือนเป็นอันดับแรก เม่ือเหลือจากการบริโภคจึงมาเป็นการผลิตเพื่อการค้า        
2) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมต่าง  ๆตามความถนัด 
ทั้งในและนอกภาคการเกษตร เช่น ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม การแปรรูปอาหาร การค้าขาย    
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และช่วยให้เกิดการกระจาย
รายได้อย่างทั่วถึง 3) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเมตตา     
ความเอื้ออาทร และความสามัคคีของคนในชุมชน ในการร่วมแรงร่วมใจเพ่ือสร้างความมั่นคง
ให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการธํารงรักษาไว้          
ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 

 
 

   “...พอเพียง นี้ก็หม�ยคว�มว่� มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย 
ไม่หรูหร�ก็ได้ แต่ว่�พอ...คนเร�ถ้�พอ ในคว�มต้องก�ร     
ก็มีคว�มโลภน้อย เมื่อมีคว�มโลภน้อย ก็เบียดเบียน
คนอ่ืนน้อย ถ้�ทุกประเทศมีคว�มคิด “อันน้ีไม่ใช่เศรษฐกิจ” 
มีคว�มคิดว่�ทำ�อะไรต้องพอเพียงหม�ยคว�มว่�   
พอประม�ณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่�งม�ก คนเร�ก็อยู่เป็นสุข 
พอเพียงนี ้อ�จจะมีม�ก อ�จจะมีของหรูหร�ก็ได้ 
แต่ว่�ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประม�ณ
ต�มอัตภ�พพูดจ�ก็พอเพียง ทำ�อะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตน          
ก็พอเพียง...”

พระร�ชดำ�รัสของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล
อดุลยเดช เน ื ่องในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ� 
๔ ธันว�คม ๒๕๔๑

   “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือน
ร�กฐ�นของชีวิต ร�กฐ�นคว�มมั่นคง
ของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเส�เข็มที่ถูก
ตอกรองรับบ้�นเรือนตัวอ�ค�รไว้นั่นเอง 
สิ ่งก่อสร้�งจะมั ่นคงได้ก็อยู ่ท ี ่เส�เข็ม 
แต่คนส่วนม�กมองไม่เห็นเส�เข็มและลืม
เส�เข็มเสียด้วยซ้ำ�ไป”

พระร�ชดำ�รัสของพระบ�ทสมเด็จ
พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช
จ�กว�รส�รช ัยพ ัฒน� 
ประจำ�เดือนสิงห�คม ๒๕๔๒



พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน 
พระบรมราชานุญาต ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
นําบทความท่ีอธิบาย “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ไปเผยแพร่ เพื่อเป็นหลกัคิดและแนวทาง
ปฏิบัติแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี นักธุรกิจ 
ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 

บทที่ 2 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานคืออะไร 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทาง การดํารงอยู่และปฏิบัติตน       

ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา
และบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อก้าวทัน
ต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล       
รวมถึงความจําเป็น  ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ 
อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัย ความรอบรู้        
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน
และการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ      
ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสํานึก
ในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบเพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ           
การเปล่ียนแปลง อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”4 
                                                  
4 จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ...กว่า 1 ทศวรรษ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555, หน้า 9) 

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักก�รทรงง�นคืออะไร
บทที่ ๒ 



บทที่ ๒ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานคืออะไร6

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งหลักคิดและแนวทางการปฏิบัติตน       
ในการดําเนินชีวิต โดยเน้นการปฏิบัติตนบนทางสายกลาง เพื่อให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
และรอดพ้นจากวิกฤติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยคุณลักษณะที่สําคัญของความพอเพียง”  
มี ๓ ประการ5 คือ 

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจําเป็นและเหมาะสม
ก ับฐานะตนเอง  ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป ไม่ เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น              
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย จะพบว่าความพอประมาณน้ัน 
นับเป็นแนวปฏิบัติที่มีมายาวนานแล้ว สังเกตได้จากการดําเนินชีวิตของคนไทย “พออยู่ 
พอกิน” “พึ่งตนเอง” “ประหยัด เรียบง่าย และได้ประโยชน์สูงสุด” โดยมุ่งเน้นให้มีการ
ใช้ทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่หรือที่ชุมชนท้องถิ่นของตนมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

                                                  
5 ประมวลจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๐),เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล 
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549, หน้า 10-11),  และร่วมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือการพัฒนาที่ยังยืน (สํานักงาน กศน., หน้า 3-4) 

 

 

ทางสายกลาง ความพอเพียง 
 พอประมาณ 

    มีภูมิคุ้มกัน 
ในตัวที่ด ี

มีเหตุผล 

ประเทศชาติ ประชาชน 
สมดุล ย่ังยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

ภูมิคุ้มกันในด้านวตัถุ / สังคม /สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม 

ความรู้            
รอบรู้ รอบคอบ  

ระมัดระวัง 

คุณธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน  
ความเพียร มีสติ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

บน
้

นําสู่ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งหลักคิดและแนวทางการปฏิบัติตน       
ในการดําเนินชีวิต โดยเน้นการปฏิบัติตนบนทางสายกลาง เพื่อให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
และรอดพ้นจากวิกฤติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยคุณลักษณะที่สําคัญของความพอเพียง”  
มี ๓ ประการ5 คือ 

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจําเป็นและเหมาะสม
ก ับฐานะตนเอง  ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป ไม่ เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น              
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย จะพบว่าความพอประมาณน้ัน 
นับเป็นแนวปฏิบัติที่มีมายาวนานแล้ว สังเกตได้จากการดําเนินชีวิตของคนไทย “พออยู่ 
พอกิน” “พึ่งตนเอง” “ประหยัด เรียบง่าย และได้ประโยชน์สูงสุด” โดยมุ่งเน้นให้มีการ
ใช้ทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่หรือที่ชุมชนท้องถิ่นของตนมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

                                                  
5 ประมวลจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๐),เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล 
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549, หน้า 10-11),  และร่วมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือการพัฒนาที่ยังยืน (สํานักงาน กศน., หน้า 3-4) 

 

 

ทางสายกลาง ความพอเพียง 
 พอประมาณ 

    มีภูมิคุ้มกัน 
ในตัวที่ด ี

มีเหตุผล 

ประเทศชาติ ประชาชน 
สมดุล ย่ังยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

ภูมิคุ้มกันในด้านวตัถุ / สังคม /สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม 

ความรู้            
รอบรู้ รอบคอบ  

ระมัดระวัง 

คุณธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน  
ความเพียร มีสติ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

บน
้

นําสู่ 



บทที่ ๒ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานคืออะไร 7

ก่อนที่จะแสวงหาแหล่งทุน วัตถุดิบ หรือส่ิงของจากภายนอก มีการวางแผนการใช้       
ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการใช้อย่างรู้คุณค่า 
ดูแลรักษาสิ่งที่มีและพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น  

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียง      
และการดําเนินการอย่างพอเพียงนั้นต้องเป็นไปอย่างมี เหตุผลตามหลักวิชาการ                
หลักกฎหมาย หลักคุณธรรม และวัฒนธรรมทีด่ีงามโดยคํานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
คํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อย่างรอบคอบ ถ้วนถี่ “รู้จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส อุปสรรค” และคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ “รู้เขา รู้เรา รู้จักเลือกนําส่ิงที่ดี
และเหมาะสมมาประยุกต์ใช้” ทั้งนี้ ความมีเหตุผลในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
มีความหมายที่สะท้อน ถึงความเข้าใจผลที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทํา ณ สถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึ่ ง โดยความมี เหตุผลจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการสั่ งสมความรู้              
และประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบและรู้วิธีประมวล
ปัจจัยที่ซับซ้อนมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ เพื่อให้ความคิดและการกระทําอยู่ในกรอบ 
ที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล ดังนั้น ความมีเหตุผลในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
เน้นการตัดสินใจและการปฏิบัติบนพื้นฐานของความรู้และประสบการณ์ 

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การไม่ประมาทในการดําเนินชีวิต      
มีการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้สามารถบริหาร
ความเส่ียง ปรับตัว และรับมือได้อย่างทันท่วงที โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้              
ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว         
ทั้งนี้ การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากความไม่ประมาท 
ซึ่งต้องดําเนินไปพร้อม ๆ กับความมีเหตุผล และความพอประมาณ หลีกเล่ียงความต้องการ  
ที่ เกินพอดีของแต่ละบุคคล เป็นการสร้างวินัยในตัวเองให้เกิดขึ้นในระดับบุคคล          
เพื่อปกป้องตัวเองจากกระแสบริโภคนิยม หรือความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแส  
โลกาภิวัตน์ต่าง ๆ เป็นกลไกการรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ โดยดําเนินการ
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มจากการ “แก้ไขปัญหาที่จุดเล็ก” หรือ คิด Macro ทํา Micro 

ในการดําเนินชีวิตให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งเงื่อนไขความรู้     
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังนี้  

 ความรู้ คือ ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ซึ่งจะช่วย
พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยจําเป็นต้องมี
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ความรอบคอบในการนํ าความรู้ เหล่านั้ นมาพิจารณาให้ เชื่ อมโยงสัมพันธ์ กั น               
เพื่อการวางแผน และความระมัดระวังในการนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ     
ทุกขั้นตอน โดยนําหลักวิชาและความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ ทั้งในขั้นการวางแผน
และปฏิบัติอย่างรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง กล่าวคือ นําวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง      
มาศึกษาอย่างรอบด้าน และมีความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยง
กันเพื่อประกอบการวางแผน ตลอดจนมีความระมัดระวังในขั้นของการปฏิบัติ 

 คุณธรรม คือ ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความอดทน มีความเพียร 
และใช้สติปัญญา ในการดําเนินชีวิต ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของบุคคล สังคม และประเทศชาติ 

เมื่อมีการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งในระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน/หมู่บ้าน องค์กร และสังคมไทย จะนําไปสู่การพัฒนาที่สมดุลพร้อมรับ
การเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และมีความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
และวัฒนธรรม 

 

หลกัการทรงงาน  
ในการดําเนินการขับเคล่ือนการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตต้องมีการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่พสกนิกรในทุกพื้นที่ได้อย่างสอดคล้อง กับภูมิสังคม ด้วยการ “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” และยึดหลักการทรงงาน 23 ประการ ดังนั้น จึงควรน้อมนํามาเป็น
แบบอย่างในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน และพัฒนาสังคมโดยรวมต่อไป     
ซึ่งหลักการทรงงาน 23 ประการ ประกอบด้วย 
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หลกัการทรงงาน 23 ประการ6 
1. ศกึษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

การท่ีจะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่ง จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียด
อย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ 
นักวิชาการ และราษฎรในพ้ืนที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อที่จะพระราชทาน 
ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตามความต้องการของประชาชน 

2. ระเบดิจากข้างใน   
หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่ เราเข้าไปพัฒนา  

ให้มีสภาพพร้อม ที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน มิใช่การนําเอาความเจริญหรือบุคคล  
จากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว 

3. แกป้ญัหาทีจุ่ดเลก็ 
ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาจะเร่ิมจาก  

จุดเล็ก ๆ (Micro) คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม “...ถ้าปวดหัว 
คิดอะไรไม่ออก…ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อนเพื่อให้อยู่ในสภาพที่คิดได้...” 

4. ทําตามลําดบัขัน้ 
ทรงเริ่มต้นจากส่ิงที่จําเป็นที่ สุดของประชาชนก่อน ได้แก่ สาธารณสุข  

ต่อไปจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสิ่งจําเป็นสําหรับประกอบอาชีพ  
การพัฒนาประเทศต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชน  
ส่วนใหญ่ก่อน จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริมความเจริญ และเศรษฐกิจขั้นสูงโดยลําดับต่อไป 

5. ภูมิสงัคม 
การพัฒนาใด ๆ ต้องคํานึงถึง  
(1) ภูมิประเทศของบริเวณน้ัน (ดิน, น้ํา, ป่า, เขา ฯลฯ) 
(2) สังคมวทิยา (นิสัยใจคอของผู้คน ตลอดจนวฒันธรรมประเพณีของท้องถิ่น) 

6. องค์รวม 
ทรงมีวิธี คิดอย่างองค์รวม (Holistic) หรือมองอย่างครบวงจรทรงมอง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง 
7. ไม่ตดิตํารา 

การพัฒนาตามแนวพระราชดําริมีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอม

                                                  
6 หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (สํานักพระราชวัง) 
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หลกัการทรงงาน 23 ประการ6 
กับสภาพธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน 

8. ประหยดั เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
ทรง ใช้ ห ลัก ในการแก้ ไ ขปัญหา ด้ วยความ เ รี ยบง่ า ยและประหยั ด  

ราษฎรสามารถทําได้เอง หาได้ในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้ส่ิงที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ 
มาแก้ไขปัญหา โดยไม่ต้องลงทุนสูง หรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก “ให้ปลูกป่า 
โดยไม่ต้องปลูกป่า โดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติ จะได้ประหยัดงบประมาณ” 

9. ทําใหง้่าย (Simplicity) 
ทรงคิด ค้น  ดัดแปลง  ปรับปรุ ง  และแก้ ไขงานการพัฒนาประเทศ  

ตามแนวพระราชดําริโดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทรงโปรดที่จะทําส่ิงยาก  
ให้กลายเป็นง่าย ทําส่ิงที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย 

10. การมีส่วนร่วม 
ทรง เ ป็นนักประชาธิปไตย  เปิด โอกาสใ ห้สาธารณชน  ประชาชน  

หรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องคํานึงถึง
ความคิดเห็นของประชาชน หรือความต้องการของสาธารณชน “...ต้องหัดทําใจ
ให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์
จากผู้อื่นอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดน้ันแท้จริง คือ การระดม
สติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายมาอํานวยการปฏิบัติบริหารงาน  
ให้ประสบความสําเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง...” 

11. ประโยชนส์่วนรวม 
“...ใครต่อใครก็มาบอกว่า ขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจ  

ว่าให้ ๆ อยู่เรื่อย  แล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่า คนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้น  
มิได้ ให้แต่ ส่วนรวมอย่างเดียว เป็นการให้ เพื่อตัวเองสามารถที่มี ส่วนรวม  
ที่จะอาศัยได้...” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงระลึกถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญเสมอ 

12. บริการที่จดุเดียว 
ทรงให้ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” เป็นต้นแบบ  

ในการบริหารรวมที่จุดเดียวเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่จะมาใช้บริการ  
จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาร่วมดําเนินการ
และให้บริการประชาชน ณ ที่แห่งเดียว “...เป็นสองด้าน ก็หมายถึงว่า ที่สําคัญ
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หลกัการทรงงาน 23 ประการ6 
ปลายทาง คือ ประชาชนจะได้รับประโยชน์ และต้นทางของเจ้าหน้าที่จะให้
ประโยชน์” 

13. ใชธ้รรมชาติช่วยธรรมชาติ 
การเข้ าใจถึ งธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ  

ทรงมองอย่างละเอียด ถึงปัญหาของธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ  
จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ เช่น การแก้ไขปัญหาป่าเส่ือมโทรม โดยพระราชทาน
พระราชดําริ การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก (ต้นไม้) ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟู
ธรรมชาติ 

14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 
ทรงนําความจริ ง ในเรื่ องความเป็นไปแห่งธรรมชาติ  และกฎเกณฑ ์ 

ของธรรมชาติมาเป็นหลักการและแนวปฏิบัติที่ สําคัญในการแก้ปัญหาและ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะท่ีไม่ปกติ เช่น การนําน้ําดีขับไล่น้ําเสีย การใช้
ผักตบชวาบําบัดน้ําเสีย โดยดูดซึมส่ิงสกปรกปนเป้ือนในนํ้า 

15. ปลกูป่าในใจคน 
“...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้น  

ก็จะพากันปลูกต้นไม้ ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...” การที่จะ  
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสํานึกให้คนรักป่าเสียก่อน 

16. ขาดทุนคอืกําไร 
“...ขาดทุนคือกําไร Our loss is our gain… การเสียคือการได้  ประเทศ  

ก็จะก้าวหน้าและการที่คนจะอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...” 
หลักการ คือ “การให้”และ “การเสียสละ” เป็นการกระทําอันมีผลเป็นกําไร คือ 
ความอยู่ดีมีสุขของราษฎร “...ถ้าเราทําอะไรท่ีเราเสีย แต่ในที่สุดที่เราเสียนั้น  
เป็นการได้ทางอ้อม ตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรง เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่ง 
คือ เงินของประชาชน ถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีก็ต้องลงทุน...” 

17. การพึง่ตนเอง 
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพื่อแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้นด้วยการ  

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้เขาแข็งแรงพอที่จะดํารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไป
ก็คือ การพัฒนาให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อม และสามารถ 
“พึ่งตนเองได้” ในที่สุด 



บทที่ ๒ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานคืออะไร12

หลกัการทรงงาน 23 ประการ6 
18. พออยู่พอกนิ 

สําหรับประชาชนที่ตกอยู่ในวงจรแห่งความทุกข์เข็ญนั้นได้พระราชทาน  
ความช่วยเหลือให้เขาได้สามารถอยู่ในขั้น “พออยู่พอกิน” เสียก่อนแล้วจึงค่อย
ขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป “...ถ้าโครงการดี ในไม่ช้าประชาชน
จะได้กําไร จะได้ผล ราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้น จะได้ประโยชน์ต่อไป...” 

19. เศรษฐกจิพอเพียง 
เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งหรือภูมิคุ้มกันทุกด้าน  

ซึ่งจะสามารถทําให้อยู่ได้อย่างสมดุลในโลกแห่งการเปล่ียนแปลง ปรัชญาน้ี
สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน องค์กร และทุกภาคส่วน 

20. ความซือ่สตัย ์สจุริต จริงใจตอ่กนั 
“...ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทําประโยชน์  

ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ...” 
21. ทํางานอยา่งมีความสุข 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระเกษมสําราญ
และทรงมีความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชน “...ทํางานกับฉัน ฉันไม่มี
อะไรจะให้นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทําประโยชน์ให้กับผู้อื่น...” 

22. ความเพยีร : พระมหาชนก 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงริเริ่มทําโครงการต่าง ๆ  

ในระยะแรกที่ไม่มีความพร้อมมากนัก และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งส้ิน  
แต่พระองค์ก็มิได้ท้อพระราชหฤทัย มุ่งมั่นพัฒนาบ้านเมืองให้บังเกิดความร่มเย็น  
เป็นสุข 

23. รู้ – รัก – สามัคค ี
รู้ : การที่เราจะลงมือทําส่ิงใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา

และรู้ถึงวิธีแก้ปัญหา 
รัก : เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้วจะต้องเห็นคุณค่า เกิดศรัทธา  

เกิดความรักที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาน้ัน ๆ 
สามัคคี : เมื ่อถึงขั ้นลงมือปฏิบัติต้องคํานึงเสมอว่าเราทําคนเดียวไม่ได้  

ต้องร่วมมือร่วมใจกัน สามัคคีกันเป็นหมู่คณะ จึงจะเกิดพลังในการ
แก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วยด ี



บทที่ 3 
การประยุกตใ์ช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งวิธีการประกอบอาชีพและวิถีการดํารงชีวิต 

ที่นําไปสู่ชีวิตที่มีความทุกข์น้อยลง หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ชีวิตที่มีความสุขเพิ่มขึ้น            
โดยมีจุดเน้นอยู่ที่การมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อให้ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง       
ที่ไม่อาจคาดเดาล่วงหน้าได้ หรือหากได้รับผลกระทบก็สามารถฟ้ืนตัวได้ในเวลารวดเร็ว
พอสมควร การจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีได้นั้นต้องมาจากการพ่ึงตนเองเป็นส่วนใหญ่ หมายถึง
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เองหรือหาได้ง่ายในท้องถิ่นให้มากที่สุด ถ้าสามารถพึ่งตนเอง
ได้มากเท่าไหร่ ภูมิคุ้มกันก็จะมีสูงมากขึ้น ไม่ว่าการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรง
มากเพียงใดก็สามารถจัดการได้  แต่การจะพึ่ งตนเองได้นั้นจํ า เ ป็นต้องเป็น              
ผู้ที่มีความพอประมาณ คือ ทําทุกอย่างเท่าที่จะสามารถทําได้เอง ไม่ทํา เกินกําลัง
ความสามารถหรือโลภมาก แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ยืดยาด หรือเฉื่อยเนือย 
ดังนั้น ความพอประมาณจึงเป็นวิธีการที่สําคัญที่จะหนุนช่วยความสามารถ ในการพึ่งตนเอง
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและสัมฤทธิ์ผลได้จริง และเม่ือมีความพอประมาณแล้ว            
ก็ไม่มีความจําเป็นต้องไปเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น สามารถดําเนินการทุกอย่าง             
ได้อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียร มีความอดทน ตลอดจนมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น
นั้นก็คือ ความมีเหตุมีผลตามความหมาย ของเศรษฐกิจพอเพียง7  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระราชดํารัส
เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวิตด้วยความพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย การรู้จักประมาณตน 
มีสติ มีความรู้ตัว รอบคอบ รู้จักผิดชอบชั่วดี มีความละอายชั่วกลัวบาป ขยันหมั่นเพียร 
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น  

“ทุกคนต้องหมั ่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทําของตนให้รอบคอบ     
อยู่เสมอ ระมัดระวังทําการทุกอย่างด้วยเหตุผล ด้วยความมีสติ และด้วยความรู้ตัว”8 

                                                  
7 เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549) 
8 พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 2516, 
ตามรอยพระราชดําริสู่ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ    
และสังคมแห่งชาติ, หน้า 25) 

ก�รประยุกต์ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ ๓



บทที่ ๓ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง14

“...การรู้จักประมาณตน ได้แก่ การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญา   
และความสามารถในด้านไหน เพียงใด และควรจะทํางานด้านไหนอย่างไร...จะทําให้
คนเรารู้ จั ก ใช้ความรู้ ความสามารถ ท่ีมีอยู่ ได้อย่ างถูกต้องเหมาะสมกับงาน…               
ส่วนการรู้จักประมาณสถานการณ์นั้น ได้แก่ การรู้จักพิจารณาสถานการณ์ต่าง ๆ              
ที่เกิดขึ้นให้ทราบชัดถึงความเป็นมาและที่เป็นอยู่ รวมทั้งที่คาดว่าจะเป็นไปในอนาคต...
การรู้จักประมาณตนและรู้จักประมาณสถานการณ์ จึงเป็นอุปการะอย่างสําคัญที่จะ
เกื้อกูลให้บุคคลดําเนินชีวิตและกิจการงานไปได้อย่างราบรื่นและก้าวหน้า...”9  

“คุณสมบัติที่จําเป็นสําหรับทุกคนนั้นที่สําคัญ ได้แก่ ความรู้จักผิดชอบช่ัวดี 
ความละอายช่ัวกลัวบาป  ความซื ่อส ัตย์ส ุจร ิต  ทั ้ง ในความคิดและการกระทํา     
ความไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ความไม่มักง่าย หยาบคาย กับอีกอย่าง
หนึ่งที่สําคัญเป็นพิเศษ คือ ความขยันหมั่นเพียร พยายามฝึกหัดประกอบการงาน  
ทุกอย่างด้วยตนเอง...”10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
9 พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2516, 
ตามรอยพระราชดําริสู่ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ    
และสังคมแห่งชาติ, หน้า 31) 
10 พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 
2520, ตามรอยพระราชดําริสู่ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, หน้า 31) 

“...การรู้จักประมาณตน ได้แก่ การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญา   
และความสามารถในด้านไหน เพียงใด และควรจะทํางานด้านไหนอย่างไร...จะทําให้
คนเรารู้ จั ก ใช้ความรู้ ความสามารถ ท่ีมีอยู่ ได้อย่ างถูกต้องเหมาะสมกับงาน…               
ส่วนการรู้จักประมาณสถานการณ์นั้น ได้แก่ การรู้จักพิจารณาสถานการณ์ต่าง ๆ              
ที่เกิดขึ้นให้ทราบชัดถึงความเป็นมาและที่เป็นอยู่ รวมทั้งที่คาดว่าจะเป็นไปในอนาคต...
การรู้จักประมาณตนและรู้จักประมาณสถานการณ์ จึงเป็นอุปการะอย่างสําคัญที่จะ
เกื้อกูลให้บุคคลดําเนินชีวิตและกิจการงานไปได้อย่างราบรื่นและก้าวหน้า...”9  

“คุณสมบัติที่จําเป็นสําหรับทุกคนนั้นที่สําคัญ ได้แก่ ความรู้จักผิดชอบช่ัวดี 
ความละอายช่ัวกลัวบาป  ความซื ่อส ัตย์ส ุจร ิต  ทั ้ง ในความคิดและการกระทํา     
ความไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ความไม่มักง่าย หยาบคาย กับอีกอย่าง
หนึ่งที่สําคัญเป็นพิเศษ คือ ความขยันหมั่นเพียร พยายามฝึกหัดประกอบการงาน  
ทุกอย่างด้วยตนเอง...”10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
9 พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2516, 
ตามรอยพระราชดําริสู่ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ    
และสังคมแห่งชาติ, หน้า 31) 
10 พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 
2520, ตามรอยพระราชดําริสู่ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, หน้า 31) 

“...การรู้จักประมาณตน ได้แก่ การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญา   
และความสามารถในด้านไหน เพียงใด และควรจะทํางานด้านไหนอย่างไร...จะทําให้
คนเรารู้ จั ก ใช้ความรู้ ความสามารถ ท่ีมีอยู่ ได้อย่ างถูกต้องเหมาะสมกับงาน…               
ส่วนการรู้จักประมาณสถานการณ์นั้น ได้แก่ การรู้จักพิจารณาสถานการณ์ต่าง ๆ              
ที่เกิดขึ้นให้ทราบชัดถึงความเป็นมาและที่เป็นอยู่ รวมทั้งที่คาดว่าจะเป็นไปในอนาคต...
การรู้จักประมาณตนและรู้จักประมาณสถานการณ์ จึงเป็นอุปการะอย่างสําคัญที่จะ
เกื้อกูลให้บุคคลดําเนินชีวิตและกิจการงานไปได้อย่างราบรื่นและก้าวหน้า...”9  

“คุณสมบัติที่จําเป็นสําหรับทุกคนนั้นที่สําคัญ ได้แก่ ความรู้จักผิดชอบช่ัวดี 
ความละอายช่ัวกลัวบาป  ความซื ่อส ัตย์ส ุจร ิต  ทั ้ง ในความคิดและการกระทํา     
ความไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ความไม่มักง่าย หยาบคาย กับอีกอย่าง
หนึ่งที่สําคัญเป็นพิเศษ คือ ความขยันหมั่นเพียร พยายามฝึกหัดประกอบการงาน  
ทุกอย่างด้วยตนเอง...”10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
9 พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2516, 
ตามรอยพระราชดําริสู่ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ    
และสังคมแห่งชาติ, หน้า 31) 
10 พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 
2520, ตามรอยพระราชดําริสู่ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, หน้า 31) 
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เศรษฐกิจพอเพียงมิได้หมายความเพียงแต่บุคคลพึ่ งพาตนเองได้ (Self – 
Sufficiency) แต่สามารถใช้ได้ทั้ งกับ บุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรทั้ งภาครัฐ             
และภาคเอกชน โดยมีลําดับขั้นการดําเนินการ ดังนี้11 

ระดับที่หนึ่ง เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน เน้นความพอเพียงในระดับบุคคล    
และครอบครัวยึดถือหลักการท่ีว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” คือ การที่สมาชิกในครอบครัวพอมี 
พอกิน สามารถสนองความต้องการพื้นฐานหรือปัจจัยส่ีของครอบครัว พึ่งตนเองได้ 

ระดับที่สอง เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ ยกระดับความพอเพียงด้วยการ
รวมกลุ่ม มีการร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมรักษาผลประโยชน์ เรียนรู้แลกเปลี่ยนและแก้ปัญหา
ร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู่ความเข้มแข็งภายในกลุ่มชาวบ้าน/ชุมชน 

ระดับที่สาม เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวไกล คือ การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน กลุ่มองค์กร ภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมร่วมกัน 

ดังน้ัน การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจึ งเป็นการ             
สร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิต ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติให้สามารถอยู่รอดท่ามกลาง
ความเปล่ียนแปลง ทั้งจากภายนอกและภายในที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และหากได้ปฏิบัติ    
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างต่อเนื่องจะนําไปสู่การดาํรงชีวิตอย่างมีความสุขในทีสุ่ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
11 ร่วมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือการพัฒนาท่ียังยืน (สํานักงาน กศน., 
หน้า 5) 

เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐ�น

เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้�วหน้�

เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้�วไกล

เน้นคว�มพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวยึดถือ
หลักก�รที่ว่� “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” คือ ก�รที่สม�ชิก
ในครอบครัวพอมี พอกิน ส�ม�รถสนองคว�มต้องก�ร
พื้นฐ�นหรือปัจจัยสี่ของครอบครัว พึ่งตนเองได้

คือ ยกระดับคว�มพอเพียงด้วยก�รรวมกลุ่ม มีก�รร่วมคิด 
ร่วมมือ ร่วมรักษ�ผลประโยชน์ เร ียนรู ้แลกเปลี ่ยน
และแก้ปัญห�ร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู่คว�มเข้มแข็งภ�ยใน
กลุ่มช�วบ้�น/ชุมชน

ก�รสร้�งเครือข่�ย คว�มร่วมมือระหว่�งชุมชน กลุ่มองค์กร 
ภ�คเอกชน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมร่วมกัน

ระดับที่ ๑

ระดับที่ ๒

ระดับที่ ๓

เศรษฐกิจพอเพียงมิได้หมายความเพียงแต่บุคคลพึ่ งพาตนเองได้ (Self – 
Sufficiency) แต่สามารถใช้ได้ทั้ งกับ บุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรทั้ งภาครัฐ             
และภาคเอกชน โดยมีลําดับขั้นการดําเนินการ ดังนี้11 

ระดับที่หนึ่ง เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน เน้นความพอเพียงในระดับบุคคล    
และครอบครัวยึดถือหลักการท่ีว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” คือ การที่สมาชิกในครอบครัวพอมี 
พอกิน สามารถสนองความต้องการพื้นฐานหรือปัจจัยส่ีของครอบครัว พึ่งตนเองได้ 

ระดับที่สอง เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ ยกระดับความพอเพียงด้วยการ
รวมกลุ่ม มีการร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมรักษาผลประโยชน์ เรียนรู้แลกเปลี่ยนและแก้ปัญหา
ร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู่ความเข้มแข็งภายในกลุ่มชาวบ้าน/ชุมชน 

ระดับที่สาม เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวไกล คือ การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน กลุ่มองค์กร ภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมร่วมกัน 

ดังน้ัน การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจึ งเป็นการ             
สร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิต ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติให้สามารถอยู่รอดท่ามกลาง
ความเปล่ียนแปลง ทั้งจากภายนอกและภายในที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และหากได้ปฏิบัติ    
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างต่อเนื่องจะนําไปสู่การดาํรงชีวิตอย่างมีความสุขในทีสุ่ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
11 ร่วมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือการพัฒนาท่ียังยืน (สํานักงาน กศน., 
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เศรษฐกิจพอเพียงมิได้หมายความเพียงแต่บุคคลพึ่ งพาตนเองได้ (Self – 
Sufficiency) แต่สามารถใช้ได้ทั้ งกับ บุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรทั้ งภาครัฐ             
และภาคเอกชน โดยมีลําดับขั้นการดําเนินการ ดังนี้11 

ระดับที่หนึ่ง เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน เน้นความพอเพียงในระดับบุคคล    
และครอบครัวยึดถือหลักการท่ีว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” คือ การที่สมาชิกในครอบครัวพอมี 
พอกิน สามารถสนองความต้องการพื้นฐานหรือปัจจัยส่ีของครอบครัว พึ่งตนเองได้ 

ระดับที่สอง เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ ยกระดับความพอเพียงด้วยการ
รวมกลุ่ม มีการร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมรักษาผลประโยชน์ เรียนรู้แลกเปลี่ยนและแก้ปัญหา
ร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู่ความเข้มแข็งภายในกลุ่มชาวบ้าน/ชุมชน 

ระดับที่สาม เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวไกล คือ การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน กลุ่มองค์กร ภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมร่วมกัน 

ดังน้ัน การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจึ งเป็นการ             
สร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิต ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติให้สามารถอยู่รอดท่ามกลาง
ความเปล่ียนแปลง ทั้งจากภายนอกและภายในที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และหากได้ปฏิบัติ    
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างต่อเนื่องจะนําไปสู่การดาํรงชีวิตอย่างมีความสุขในทีสุ่ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
11 ร่วมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือการพัฒนาท่ียังยืน (สํานักงาน กศน., 
หน้า 5) 
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ตัวอย่างความสําเร็จในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปประยุกต์ใช ้
 

พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานหลักปรั ชญา      
ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง
เพื่อที่จะให้พสกนิกรชาวไทย
ได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิต      
และเพื่อคงไว้ซึ่งการพัฒนา

ที่ยั่งยืน  จุดเด่นของปรัชญานี้ คือ แนวทางที่สมดุล  เราอาจคิดว่าปรัชญานี้เป็นเรื่อง
ไกลตัว เป็นเรื่องเฉพาะเกษตรกร ชาวนา ชาวสวน แต่ยังมีบุคคลหลากหลายอาชีพ 
หลายเพศ หลายวัย องค์กรทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนได้น้อมนําหลักปรัชญา            
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอย่างจริงจัง จนประสบความสําเร็จสามารถดํารงตนอยู่ได้
แม้จะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ จึงได้นําเรื่องราวความสําเร็จ   
ของความพอเพียงมาถ่ายทอดพอสังเขป ดังนี้ 
 

เกษตรกร 
ปัญหาใหญ่ของเกษตรกร คือ การมีความคิดที่ว่า “ทํามาก ได้มาก” จึงมุ่งเน้น 

การปลูกพืชเชิงเดี่ยว มีการใช้สารเคมีและปุ๋ยปริมาณมากซ่ึงล้วนต้องซ้ือจากนายทุน
ทั้งส้ิน ประกอบกับการประสบปัญหาการขาดน้ําในหน้าแล้ง น้ําท่วมในหน้าฝน จึงส่งผล
ให้เกษตรกรประสบปัญหาหน้ีสิน ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการใช้สารเคมีปริมาณมาก
และภาวะยากจน 

เกษตรทางเลือก...วิถีใหม่ของคนคลองจนิดา12 
ตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่ราบลุ่ม          

มีดิน น้ํา อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การปลูกผัก ผลไม้อย่างยิ่ง แต่หลายสิบปีที่ผ่านมา   
กลับได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมี โดยมีการใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงสูงถึง     
                                                  
12 เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549, 
หน้า 50-54) 

ตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จในก�รน้อมนำ�หลักปรัชญ�
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

บทที่ ๔
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70 ล้านบาทต่อปี ส่งผลให้สุขภาพของคนในชุมชนถดถอย สภาพแวดล้อมย่ําแย่       
แต่ด้วยความตระหนักรู้ ในปัญหาที่ชุมชนประสบอยู่ สมาชิกใน 10 ครัวเรือน          
จากจํานวนทั้งส้ิน 2,000 ครัวเรือน ของชุมชนคลองจินดาทั้งหมด จึงได้รวมตัวกัน    
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพโดยทําการเกษตรแบบปลอดสาร 
มุ่งเน้นการปลูกผักหลากชนิดเพื่อให้เกิดการพึ่งพิงกันตามธรรมชาติ ลดและเลิก
การใช้สารเคมี ซึ่งการปรับตัวเข้าสู่การเกษตรแบบปลอดสารนั้นต้องใช้เวลา 
ดังนั้น สวนของสมาชิกจึงมี 3 รูปแบบ คือ สวนที่ลดการใช้สารเคมี สวนที่เลิกใช้
สารเคมี และเมื่อสามารถปรับตัวได้ก็จะนําไปสู่สวนที่ปล่อยให้ธรรมชาติดูแลกันเองโดยที่
ไม่ต้องใส่ปุ๋ย ใส่ยาได้ในที่สุด  

นอกจากนี้ แนวคิดหลักของกลุ่มคือการมุ่งเน้นให้เกิดวิถีการพึ่งพิงกัน
ตามธรรมชาติซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การปลูกใบพลูกับต้นทองหลาง 
เมื่อใบทองหลางร่วงลงดินแล้วย่อยสลายจะทําให้ดินอุดมสมบูรณ์ใบพลูงามสะพรั่ง 
หรือการพึ่งพากันของต้นมะนาวกับต้นกระถินณรงค์ มะนาวเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ําขัง
ขณะที่กระถินณรงค์มีคุณสมบัติดูดซับน้ําทําให้เกิดความพอดีและใบกระถินก็เป็นปุ๋ย   
ให้ต้นมะนาวมีลูกใหญ่ หรือการปลูกต้นพริกไว้ใกล้ต้นกล้วยถือเป็นการสร้างสมดุลกัน
ของพืช เพราะพริกเป็นพืชที่ชอบน้ํา ส่วนต้นกล้วยมีน้ํามาก 

 
ถึงแม้ว่าผักผลไม้ปลอดสารจะเป็นที่ต้องการของตลาดมาก แต่กลุ่มเกษตร   

คลองจินดาผลิตตามกําลังที่มีเท่านั้นและที่สําคัญ คือ ไม่ต้องมีการรับประกันความปลอดภัย
จากหน่วยงานใด แต่การันตีด้วยความซื่อสัตย์ของผู้ผลิตเท่านั้น 

 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
 ชุติมา น้อยนารถ กลุ่มเกษตรกรยั่งยืนคลองจินดา 

 91/2 หมู่ 7 ตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน  
 จังหวดันครปฐม โทร 08 9257 1909 
 

วิถีเกษตรผสมผสาน...น้ําซึมบ่อทราย มีรายไดต้ลอดทั้งป ี
นางพิมพ์  โถตันคํ า13 จากบ้านนาขาม ตํ าบลนาม่ อง อํ าเภอกุ ดบาก             

จังหวัดสกลนคร เป็นหญิงแกร่งที่ผ่านช่วงชีวิตยากลําบากมาตั้งแต่วัยเด็ก จบการศึกษา

                                                  
13 ตัวอย่างความสําเร็จ : เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, (สํานักงาน ก.ป.ร. , 2558,      
หน้า 130 – 133) 
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เพียงชั้นประถม 4 เริ่มทํางานช่วยพ่อแม่ตั้งแต่อายุ 10 ปี รับจ้างเกี่ยวข้าว ตัดอ้อย      
หาเงินช่วยครอบครัวเรื่อยมา หลังแต่งงานไม่นานสามีก็เสียชีวิต จึงตัดสินใจกู้เงินธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อลงทุนปลูกอ้อยในที่ดินของตน     
แต่กลับขาดทุนมีหนี้สินนับแสนบาท นางพิมพ์ โถตันคํา จึงมารับจ้างดายหญ้าในสวน
ของปราชญ์ชาวบ้านเครือข่ายอินแปง พ่อเขียน ศรีมุกดา และมีโอกาสได้ยินการบรรยาย
เรื่องเกษตรผสมผสานตามแนวทางทฤษฎีใหม่ให้กับผู้มาดูงาน นางพิมพ์ โถตัน คํา    
จึงลงมือปฏิบัติตามแนวทางเกษตรผสมผสานด้วยความมุ่ งมั่นตั้ ง ใจแน่วแน่ 
โดยเริ่มจากการปลูกพืชสวนครัวทุกชนิดที่กินได้ เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ พริก มะเขือ ผักบุ้ง 
มะละกอ เป็นต้น ผ่านไปเดือนแรกผักบุ้งเริ่มแตกยอดให้ได้กินและเหลือขายได้เงิน         
มาเลี้ยงครอบครัว และเมื่อได้รับการสนับสนุนพันธุ์พืชไร่พืชสวนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานฯ เช่น ล้ินจี่ ถั่วลิสง ข้าวโพด และพันธุ์ปลา นางพิมพ์ โถตันคํา จึงได้จัดสรรที่ดิน
ในรูปแบบเกษตรผสมผสาน ทํานาอินทรีย์ เล้ียงปลา เล้ียงกบ ปลูกผัก ไม้ผลต่าง ๆ   
ด้วยหลักที่ว่า “ปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูก” โดยเน้นการบํารุงพืช      
ด้วยปุ๋ยหมัก – น้ําหมักชีวภาพ ที่ทําขึ้นเอง 

ปัจจุบัน นางพิมพ์ โถตันคํา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างการเรียนรู้
ทางการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับเชิญไป
เป ็น ว ิท ย าก ร ให ้ศ ูน ย ์ศ ึกษ าการพัฒนาภูพานฯ เพื่อเผยแพร่แนวทางปฏิบัติ              
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกรและผู้ศึกษาดูงานจากท้องที่ต่าง ๆ 

แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม 
นางพิมพ์ โถตันคํา เลขที ่93 หมู ่3 บ้านนาขาม 
ตําบลนาม่อง อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

 
วิสาหกจิชุมชน 

กปิเยาะห ์และ ผ้าคลุมผม...อาชีพบนฐานวฒันธรรม 
กปิเยาะห์ และ ผ้าคลุมผม เป็นองค์ประกอบสําคัญในวัฒนธรรมการแต่งกาย

ของชาวมุสลิมที่จําเป็นต่อวิถีชีวิตประจําวันของพี่น้องมุสลิมทั้งใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ตําบลกะมิยอ อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกปิเยาะห์แหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัด มีจํานวนผู้ผลิตกปิเยาะห์มากถึง   
78 กลุ่ม แต่เน่ืองจากต่างคนต่างผลิต ต่างคนต่างขาย จึงทําให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
เท่าที่ควร และถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา 
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ในปี พ.ศ 2546 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จังหวัดปัตตานี 
ร่วมกับผู้นํากลุ่มผู้ผลิตกปิ เยาะห์ในตําบลกะมิยอ วิ เคราะห์ปัญหาร่วมกันพบว่า      
ปัญหาสําคัญ  คือ  “ความไม่รู้” กลุ่มผู้ผลิตส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตลาดอยู่ที่ไหน และตลาด
ต้องการอะไร จึงคอยแต่พึ่งพาพ่อค้าคนกลาง และสาเหตุสําคัญที ่หมวกกปิเยาะห์       
ถูกกดราคาเน่ืองจากคุณภาพการตัดเย็บไม่ได้มาตรฐาน สมาชิกขาดทักษะด้านฝีมือ 
และขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้น จึงเริ่มแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง เริ่มต้นด้วยการสํารวจข้อมูลการผลิตกปิเยาะห์ในพื้นที่ 
และพัฒนาการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วยการจัดตั้ง      
“กลุ่มผู้ผลิตกปิเยาะห์และเคร่ืองแต่งกายมุสลิมจังหวัดปัตตานี” ในปี พ.ศ. 2547 
โดยเงินทุนที่ได้จากการระดมหุ้นจากสมาชิกนํามาใช้เพื ่อประโยชน์ใน 2 ส่วน    
คือ ส่วนหนึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัสดุในการผลิตมาจําหน่ายให้สมาชิก  
ในราคาต่ํากว่าท้องตลาด และใช้เป็นทุนสํารองในการรวบรวม กปิเยาะห์ส่งออกไป
ประเทศซาอุดิอาระเบียโดยตรงเพื่อลดปัญหาการถูกกดราคาโดยพ่อค้าคนกลาง  

ผลจากการรวมกลุ่มเพียงปีแรกกลุ่มผู้ผลิตกปิเยาะห์และเครื่องแต่งกายมุสลิม
จังหวัดปัตตานีสามารถส่งออกกปิเยาะห์ได้ถึง  223,000 ใบ  คิดเป็นมูลค่า
ทั้ง สิ้น 3,345,000 บาท มีผลกําไรสุทธิ 362,966 บาท โดยผลกําไรส่วนหน่ึง
ทางกลุ่มได้นําไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมตามหลักศาสนาอิสลาม ความสําเร็จ
ดังกล่าว เก ิดจากชุมชนได้เร ียนรู ้ป ัญหาร ่วมกัน  นําศักยภาพและความรู ้ที ่มี       
ในชุมชนมาพัฒนาไปสู่การรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งในปัจจุบัน 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
กลุ่มผู้ผลิตกปิเยาะห์และเครื่องแต่งกายมุสลิม 
จังหวดัปัตตานี 53/5 หมู่ 2 ตําบลกะมิยอ  
อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปตัตานี 94000  
โทร 08 9976 4886 

ธุรกจิขนาดกลาง (ภาคเอกชน) 
ธุรกจิสมัยใหม่ ควบคูไ่ปกบัการสร้างคน สร้างความม่ันคงในท้องถิ่น 
บริษัท โสมภาสเอ็นจิ เนียริ่ ง (2005) จํากัด14 อยู่ภายใต้การบริหารงาน            

โดยนายสมพงษ์ พวงเวียง อดีตนักบวช จบศาสนบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ       
                                                  
14 คู่มือตัวอย่างความสําเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทธุรกิจขนาดกลาง 

(สํานักงาน ก.ป.ร.) 
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ราชวิทยาลัย เดิมประกอบอาชีพครู และหันเหชีวิตมาเป็นผู้ประกอบการ แต่ยังไม่ละทิ้ง
จิตวิญญาณความเป็นครูที่มีความปรารถนาจะให้ความรู้และพัฒนาคน 

บริษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง (2005) จํากัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 
ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นโรงงานผลิตและประกอบช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ มีพนักงานมากกว่า 350 คน และรองรับกําลังการผลิตได้วันละ 50,000 ชิ้น 
เป้าหมายสําคัญของบริษัท คือ เน้นการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความม่ันคง ในท้องถิ่น 
และพัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างยั่งยืน โดยน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
มาประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการดําเนินงาน โดยมุ่งเน้นการทําธุรกิจที่ตนเองชํานาญ          
การวางแผนการลงทุนที่เหมาะสม การบริหารสัดส่วนหนี้สินของบริษัทไม่ให้เกินเงินทุน 
การขยายกิจการอย่างพอเพียงจากกําไรสะสมและเงินกู้ในประเทศบางส่วน 
การวางแผนการผลิตโดยเน้นที่คุณภาพและการส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา การลด
การพ่ึงพาวัตถุดิบจากต่างประเทศโดยนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ อาทิ การทํา
ปากกาจับชิ้นงานจากขอนไม้และไม้แปรรูป การทําเข็มดึงลวดทองแดง ซ่ึงทํามาจากไม้ไผ่ 
ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนําเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศได้จํานวนมาก และมีการควบคุม
มิ ให้มีสารเคมีปนเปื้ อนออกสู่สภาพแวดล้อมเพื่ อมิ ให้มีผลกระทบต่อคน  สัตว์              
และส่ิงแวดล้อม 

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง    
โดยพนักงานสามารถปรับ เป ลี่ยนหน้าที ่ก า รทํา ง าน ได้ทุก ส่วนของ โ ร ง ง าน     
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่อาจเกิดขึ้น      
ส่งเสริมให้พนักงานอยู่ดีมีสุขด้วยการส่งเสริมให้วางแผนการใช้จ่ายด้วยการจัดทํา      
บัญชีครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพให้กับพนักงานและคนในชุมชนโดยรอบด้วยการจัด
พื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ อาทิ การเลี้ยงกบในกระชัง การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงวัว      
การเลี้ยงหมู การปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ แก ้วม ังกร  ข ้าว โพดหวาน  ฟักทอง         
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการปลูกพืชผักสวนครัว ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรม      
ลด ละ เลิกอบายมุข โครงการรักษาศีล 5 ทุกวันพระ โครงการเยาวชนต้นกล้า      
เศรษฐกิจพอเพียง 

การดําเนินงานของบริษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง (2005) จํากัด มิได้มุ่งเน้น
ผลกําไรสูงสุด  แต่เน้นแนวคิดที่ว่าทุกคนที่อาศัยในชุมชนสามารถร่วมกันพัฒนา
ชุมชนของตนเองให้เข้มแข็งขึ้นได้ ด้วยความพอเพียงของทุกฝ่าย ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขในสังคมได้อย่างยั่งยืน 
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แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
บริษทั โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง (2005) จํากัด 
บ้านหัวหนอง ตาํบลดอนหว่าน อําเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวดัมหาสารคาม 
 

มุ่งสู่องคก์รแหง่ความสุข...บริษัท บาธรูม ดีไซน ์จํากดั  
บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จํากัด15 เริ่มก่อตั้งขั้นเมื่อ 16 ปีที่แล้ว เป็นธุรกิจนําเข้า

สินค้าในห้องน้ําจากต่างประเทศ แต่เนื่องจากการพึ่งพาสินค้าจากต่างประเทศ       
เพียงอย่างเดียวทําให้เม่ือเกิดวิกฤติต้มยํากุ้ง ธุรกิจจึงประสบความเสียหายอย่างหนัก    
มีปัญหาหน้ีสินจํานวนมาก ในช่วงนั้นเองนายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรรมการ
บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จํากัด ได้มีโอกาสฟังการบรรยายจาก ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล 
เกี่ยวกับการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ซึ่งในตอนแรก
เข้าใจว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้เฉพาะผู้ที่ทําการเกษตรเท่านั้น        
แต่แท้จริงแล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้กับ       
ทุกธุรกิจ ทุกกิจการ ด้วยการพัฒนาอย่างสมดุลทั้ง 4 มิติ  

มิติที่ 1 คือ ธุรกิจหรือองค์กรต้องเรียนรู้ที่อยู่อย่างสมดุล มีความพอประมาณ 
คือ รู้เรา รู้ว่าเราเก่ง หรือถนัดอะไร จะพัฒนาองค์กรอย่างไร ดังนั้น บริษัท บาธรูม 
ดีไซน์ จํากัด ซึ่งประสบปัญหาจากการนําเข้าสินค้าต่างประเทศ จึงได้มุ่งทําธุรกิจที่ตน
ถนัด โดยเริ่มสร้างแบรนด์ของตนเอง มีการออกแบบและผลิตอ่างอาบนํ้าที่มุ่งอํานวย
ความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยการนําไอเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นเองมาใช้ในการส่ังการระบบ
เปิดปิดน้ําในอ่างอาบน้ําผ่านโทรศัพท์มือถือ มีระบบ Recycle น้ําที่ล้นจากอ่างน้ําวนเพื่อ
นํากลับมาใช้ใหม่ และมีการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทําให้ได้รับ
รางวัลมากกว่า 40 รางวัล จากทั้งในและต่างประเทศ และมีสินค้าส่งออกไปขาย
มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก 

มิติที่ 2 คือ ความมีเหตุมีผล คือ รู้เขา ด้วยการให้ความรักกับคนอ่ืนให้เหมือนกบั
คนในครอบครัว ซึ่งจะทําให้ธรุกจิพัฒนามาตรฐานสินค้าให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความประทับใจ
ให้กับลูกค้า และรักพนักงานทุกคนเหมือนเป็นพี่น้องกัน ดังนั้น จึงมีการเลี้ยงอาหาร

                                                  
15 การบริหารธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2555) 
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กลางวันฟรีให้กับพนักงานประมาณ 500 คนเป็นประจําทุกวัน เพื่อช่วยลดรายใช้จ่าย    
ในชีวิตประจําวัน จัดพื้นที่บริเวณหลังโรงงานให้พนักงานสลับกันใช้เวลาหลังเลิกงานทํานา 
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เล้ียงปลา เล้ียงกบ เพื่อจําหน่ายภายในโรงงานเป็นรายได้เสริม     
ให้ทุนการศึกษากับบุตรของพนักงานทุกคนจนเรียนจบปริญญาตรี และจัดกิจกรรมสังคม
สงเคราะห์ทกุวนัพุธให้พนักงานสลับกนัไปช่วยงานสังคมสงเคราะห์ที่สถานเลี้ยงเด็กกําพร้า 
สถานเลี้ยงดูคนชรา แล้วให้กลับมาเล่าสู่กันฟังว่าความสุขจากการให้นั้นมีความสุขยิ่งกว่า
การได้รับ  

นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์  เน้นย้ํ าว่ า ส่ิ งที่ เรี ยนรู้ จากหลักปรัชญา                
ของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การสร้างความสมดุลระหว่างความสุขกับความสําเร็จ    
และระหว่างความรู ้ก ับคุณธรรม สิ ่งที ่สําคัญ คือ องค์กรต้องมีคนเก่งและคนดี         
จึงจะสมดุล ดังนั้น จึงได้กําหนดให้การเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม การมีน้ําใจ   
และการแบ่งปัน เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดในการประเมินขึ้นเงินเดือนของพนักงาน 

มิติที่ 3 องค์กรต ้องม ีเป ้าหมายไม ่ใช ่เพ ียงแค ่เง ินหร ือผลกําไรส ูงส ุด          
แต่ต้องมุ่งสร้างความสุขจากการแบ่งปันเพื่อให้คนรอบข้างมีความสุข 

มิติที่ 4 การแบ่งปันประโยชน์อย่างสมดุลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ พนักงาน ลูกค้า 
ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

กล่าวได้ว่าเป้าหมายสูงสุด บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จํากัด คือ การเป็น
องค์กรแห่งความสุข ที่มีความสุขจากการแบ่งปันประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนและสังคม 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร ์ 
บริษทั บาธรูม ดีไซน์ จํากัด 
  

อาชีพอืน่ ๆ (ผูช้่วยผูใ้หญ่บ้าน)  
ความรู้เร่ิมต้นจากการจดบนัทกึ…จดเพราะดี ไม่ใช่หน้าที่ทีต่อ้งทํา 
คนส่วนมากมักละเลยการจดบันทึกในชีวิตประจําวัน เช่น บัญชีครัวเรือน 

บัญชีค้าขาย ปฏิทินการเกษตร โดยอ้างว่า “ไม่มีเวลา” หรือ “จดแล้วท้อ เมื่อเห็นรายรับ
น้อยกว่ารายจ่าย” แต่นายประวิทย์ แขนงาม16 จากบ้านยอด ตําบลบ้านยอด อําเภอสองแคว 
จังหวัดน่าน กลับเห็นความสําคัญของการจดบันทึกดังกล่าว ทําให้สังเกตเห็น        

                                                  
16 ความรู้จากการปฏิบัติของครูภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ํายาว จ.น่าน (สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง

หลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ, 2559, หน้า 40 – 45) 
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ความไม่สมดุลของรายได้กับต้นทุนจากการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ โดยพบว่าตนเอง  
ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 11 ไร่ มีต้นทุนสูงถึง 18,000 – 20,000 บาท/ไร่ แต่ขายได้
เพียง 50,000 บาท/ไร่ ยังไม่ได้รวมค่าแรงตนเองแต่อย่างใด ข้อมูลดังกล่าวทําให้นาย
ประวิทย์ แขนงาม ตัดสินใจปรับเปลี่ยนไปสู่การเกษตรแบบผสมผสาน โดยปลูกมะนาว 
มะแขว่น ข้าว มะม่วงหิมพานต์ เงาะ และพืชผักสวนครัว 

ด้วยความอยากเรียนรู้ นายประวิทย์ แขนงาม จึงได้เริ่มจดบันทึกทุกครั้ง            
ที่มีการประชุมประชาคมร่วมกันระหว่างโครงการปิดทองหลังพระฯ กับชาวบ้าน    
เพราะมองว่าสาระจากการพูดคุยกันในวงประชุม คือโอกาสที่ทําให้รู้ว่า “ปิดทองมีโครงการอะไร 
จะไปทําฝายตรงไหน ต้องการแรงงานชาวบ้านกี่คน” กล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนา         
จากการจดบันทึกเพื่อประโยชน์ของตนเองมาเป็นการจดบันทึกเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของหมู่บ้าน และได้รับเลือกให้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยอด ในปี พ.ศ. 2557  

เทคนิคที่นายประวิทย์ แขนงาม ใช้ในการจดบันทึก คือ 1) อย่ามอง         
การจดบันทึกเป็นหน้าที่ แต่เป็นส่ิงที่ทํายามว่าง 2) ใช้การทยอยจด แทนการจดแบบ    
รวดเดียว เพื่อป้องกนัความเบื่อหน่ายและการหลงลืม 3) ไม่จําเป็นต้องจดลงแบบฟอร์ม
ที่ราชการแจกให้ เพราะสาระของการจดอยู่ที่การเข้าใจในข้อมูลที่จด เช่น จดบนสมุด 
กระดาษ  หรือบางรายก็จดที ่ข ้างฝาบ้าน  4) หากเป็นการจดเรื ่องนัดหมาย       
ควรจดในปฏิทิน แต่ถ้าจดรายรับรายจ่ายควรจดบนสมุด 

หากเกษตรกรรู้ความแตกต่างระหว่างต้นทุนกับรายรับก็จะสามารถ
ใ ช ้ เ ป ็น ข ้อ ม ูล ใ นก า รพ ัฒน าก า ร เ กษต ร ใ ห ้ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ าพม าก ขึ ้น  เ ช ่น         
หากสัดส่วนระหว่างต้นทุนกับรายได้มีน้อยก็ควรหาพืชทางเลือกอื่น แต่หากเป็น
ในทางตรงข้าม สัดส่วนมีมากก็จะช่วยให้เกษตรกรมีแรงกายแรงใจที่จะทํา
กิจกรรมนั้นให้ดีต่อไป 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
นายประวิทย์ แขนงาม  
เลขที่ 45 หมู่ 2 บ้านยอด ตําบลบ้านยอด  
อําเภอสองแคว จังหวัดน่าน 
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
เทศบาลตําบลอุโมงค์17...การพัฒนาที่มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักการ

พึ่งตนเอง 
ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม

ตามแนวชายฝ่ังตะวันตกแม่น้ํากวง มีสภาพดินเป็นดินร่วนซุยเหมาะแก่การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีจุดเด่นที่คนในชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน      
อย่างเข้มแข็ง ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในกิจกรรมการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 

1. การจัดสวัสดิก ารชุมชน  เป็นการออมในลักษณะการ ให้สัจจะ     
ต่อตนเอง  ต่อชุมชน  ด้วยการออมเพียงวันละ 1 บาท ภายใต้ “กลุ่มออมทรัพย์
สวัสดิการประชาชนตําบลอุโมงค์”  โดยมีการนําเงินออมมาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก
ครอบคลุมตั้งแต่การเกิด แก่ เจ็บ และตาย ใน 8 ลักษณะ คือ การเกิด ทุนการศึกษา      
การบวช เกณฑ์ทหาร การทําบุญตามประเพณี  บํานาญผู้ สูงอายุ  การเจ็บป่วย              
และการเสียชีวติ ภายใต้หลักการที่ว่า “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” 

2. การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการจัดการขยะที่ถูกวิถีเพื่อดูแลสุขภาพ
ของคนในชุมชน โดยแกนนําชุมชนร่วมกับเทศบาลตําบลอุโมงค์ใช้ส่ือที่มีในชุมชน คือ 
วิทยุชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะที่มีในชุมชน จนชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจ
และให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยมีการจัดตั้งกลุ่มธนาคารขยะ
เพื ่อให้คนในชุมชนมีรายได้จากการขายขยะที่ค ัดแยก  การอนุร ักษ์พันธุ ์ปลา       
การประดิษฐ์เตาประหยัดพลังงาน และการทําโครงการหมู่บ้านสีเขียว 

3. การจัดการศึกษา โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน          
และการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้มีการเรียนรู้      
การดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยเน้นให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความผูกพัน
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และชุมชน 

4.  การพัฒนาอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ เสริมให้แก่คนในตําบลอุ โมงค์       
เนื่องจากผลผลิตลําไยเป็นผลผลิตหลักในพื้นที่ ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะมีผลผลิต
ออกมากจนล้นตลาด ดังนั้น แม่บ้านในพื้นที่จึงรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
                                                  
17 บทเรียนการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง, 2558, หน้า 1-1)  
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บ้านไร่ และจดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลําไยอบแห้งเน้ือสีทองบ้านไร่   
เพื่อดําเนินกิจกรรมแปรรปูลําไยสดเป็นลําไยอบแห้งเนื้อสีทอง นอกจากน้ี ยังมีการส่งเสริม    
ให้มีการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) โดยเปลี่ยนจากดินมาใช้เปลือกมะพร้าว
และปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กันเพื่อลดการใช้สารเคมีให้น้อยที่สุดและการปลูกพืชผักผลไม้
ปลอดสารพิษเพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นจากการบริโภค      
พืชผลทางการเกษตรท่ีปลอดสารพิษ และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจําหน่ายผลผลิต             
ที่รักษาสุขภาพ 

แนวทางการพ ัฒนาของเทศบาลตําบลอุโมงค์เ ริ ่มต ้นจากจ ุด เล ็ก  ๆ       
และส่งเสริมให้กระจายไปเต็มพื้นที่ด้วยหลักการพึ่งตนเอง และการช่วยเหลือเกื้อกูล    
ซึ่งกันและกัน โดยยึดแนวทางการพัฒนาแบบองค์รวมด้วยการน้อม นําปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักธรรมคําสอนตามวิถีพุทธ
เพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงของคนในตําบลในทุกมิติ 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จงัหวดัลําพูน 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสาหร่าย18...ชุมชนสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง 
ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่เป็นที่ราบ   

คิดเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่โดยประมาณ มีคลองชลประทานสําหรับทําการเกษตร 
ส่วนอีกร้อยละ 30 ของพ้ืนที่เป็นเขตพื้นที่  แล้งซ้ําซากไม่มีน้ําเพียงพอสําหรับการเกษตร 
เกษตรกรต้องอาศัยน้ําบาดาลและการทําฝนเทียมเพื่อให้ได้น้ํามาทําการเกษตร     
อาชีพหลักของคนในตําบล คือ อาชีพเกษตรกรรม และมีการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม  

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชุมชนเริ่มปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตโดยน้อมนํา
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ โดยเริ่มจาก 1) การลดรายจ่าย          
ในครัวเรือนและลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพซึ่งได้จากมูลวัว
ในพื้นที่มาใช้แทนปุ๋ยเคมี โดยมีการตั้งกลุ่มโรงงานอาหารดิน เพื่อใช้มูลวัวมาเป็นวัตถุดิบ   
ในการทําปุ๋ย การลดรายจ่ายค่าแรงงานด้วยการลงแขกในการทํานา การปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ การตั้งกลุ่มโรงสีข้าวชุมชน 2) การเพ่ิมรายได้ด้วยการประกอบอาชีพเสริม 
เช่น สบู่โปรตีนไหม การเพาะเห็ด การสานตะกร้า 3) การประหยัด ด้วยการส่งเสริม      
                                                  
18 บทเรียนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2558, หน้า 22-1) 
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การออมเพื่อเป็นสวัสดิการชุมชน เช่น กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มแกล้งจน กลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์ และกองทุนบุญขยะเพ่ือเป็นสวัสดิการสําหรับผู้ด้อยโอกาส 4) การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการใช้พลังงานทดแทน เช่น ก๊าซขี้หมู เพื่อทดแทน
น้ํามันและก๊าซธรรมชาติ 

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสาหร่ายได้ส่งเสริมให้คนในชุมชน
รวมกลุ่มกันปลูกข้าวปลอดสารพิษในพื้นที่สาธารณะประมาณ 40 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
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เหลือก็จําหน่าย ประกอบกับในพ้ืนที่มีผู้สูงอายุประมาณ 700 – 800 คน จึงส่งเสริม  
ให้จัดตั้งเป็นชมรมสมุนไพรเพื่อจาํหน่ายผลผลิตสมุนไพรจากสวนสมุนไพรจํานวน 5 แห่ง
ในพื้นที่ ไปยังตลาดภายในและภายนอกชุมชน โดยสมุนไพรที่มีชื่อเสียง คือ แก่นตะวัน 
อีกทั้ง ยังได้ร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่จัดทําหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
ในโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเลี้ยงปลา การปลูกผัก 
และการจัดการขยะ 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสาหร่าย  
ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอดอนเจดีย์ จังหวดัสุพรรณบุร ี

 
หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบ 

หมู่บ้านโป่งศรีนคร...ใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า นําภูมิปัญญามาเป็นทุน       
เพื่อสร้างรายได้ 

บ้านโป่งศรีนคร หมู่ 11 ตําบลโรงช้าง อําเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 
จัดตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2542 ปัจจุบันมี 109 ครัวเรือน ประชากร 334 คน    
คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทํานา) ซึ่งพึ่งพาน้ําฝน เป็นหลัก 
เนื ่อ งจากต้องการแข่งข ันกันให้ได ้ผลผลิต ในปริมาณมากจึงมีการใช้ปุ๋ยเคมี      
และสารเคมีปราบศัตรูพืชในปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้คนในหมู่บ้าน          
มีสุขภาพแย่ลง มีหนี้สินเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีค่านิยมในการกู้เงินสร้างบ้าน
เพื่ออวดฐานะ บริโภคสินค้าจากเมือง และก่อให้เกิดขยะในปริมาณมากขึ้น 

จากปัญหาดังกล่าว พัฒนากรจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอป่าแดด
จึงได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อแนะนําให้มีการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาพัฒนาหมู่บ้านโดยมีผู้นําชุมชนเป็นแกนนําสําคัญ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 
ในการดําเนินงานมีการวางแผนชุมชน และประสานความร่วมมือกับโรงเรียน วัด 
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หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในพื้นที่          
นําเกณฑ์ 6 ด้าน ที่ประยุกต์จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข        
มาทํากิจกรรมในพื้นที่ร่วมกัน  กล่าวคือ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การประหยัด
เพื่อออมทรัพย์ เป็นทุนของชุมชน การจัดฐานการเรียนรู้ การใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า 
การส่งเสริมความเอื้ออารีที่ดีของหมู่บ้าน 

 

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนในหมู่บ้าน จึงก่อให้เกิดกลุ่มสวัสดิการชุมชน ได้แก่ กลุ่มธนาคารข้าว กองทุน
สวัสดิการชุมชน และกองทุนแม่ของแผ่นดิน นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มอาชีพ          
ที่มีความหลากหลายเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่คนในหมู่บ้าน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์        
เพื่อการผลิตและสถาบันจัดการเงินทุนชุมชน กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่ ผู้สูงอายุ         
กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มไม้ถูพื้น กลุ่มตัดเย็บเ ส้ือผ้า กลุ่มเครื่องมือดักกุ้ ง           
กลุ่มโฮมสเตย์โป่งศรีนคร กลุ่มเล้ียงปลา/กบ และกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ 

        จ า ก ค ว า ม
เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง ผู้ นํ า  
และความร่วมมือของ
ทุกส่วนที่ เกี่ ยวข้อง  
จึ ง ส่งผลให้หมู่บ้ าน          
โ ป่ ง ศ รี น ค ร ไ ด้ รั บ 
รางวัลรองชนะเลิศ
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การประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ปี 2558 ระดับจังหวัด      
และมีการจัดตั้ ง เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน ปี พ .ศ .  2558 โดยได้รับงบประมาณ           
จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และงบประมาณตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2559 ในความรับผิดชอบของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ ยังมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมส่งเสริม
สนับสนุน ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ของ ธกส. สํานักงาน กศน. สํานักงานเกษตร และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านปลอดขยะระดับประเทศ 
โดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2559 ซึ่งศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย 1๕ ฐาน คือ 

 
1. ฐานการเรียนรู้กองทุนขยะซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้  
2. ฐานการเรียนรู้กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่  
3. ฐานการเรียนรู้การท่องเที่ยวบ้านโฮมสเตย์  
4. ฐานการเรียนรู้สถาบันการจัดการเงินทนุชุมชน  
5. ฐานการเรียนรู้การทําไม้กวาดดอกหญ้า  
6. ฐานการเรียนรู้เครื่องมือดักกุ้ง สานยอ 
7. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงหมู ไก่ และเป็ด 
8. ฐานการเรียนรู้การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ 
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9. ฐานการเรียนรู้การตัดเย็บเส้ือผ้า 
10. ฐานการเรียนรู้ธนาคารข้าว  
11. ฐานการเรียนรู้การทําไม้ถูพื้น  
12. ฐานการเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน  
13. ฐานการเรียนรู้กองทุนสวัสดิการชุมชน  
14. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลา และกบ  
15. ฐานการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ  
 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
หมู่บ้านโป่งศรีนคร หมู่ที่ 11 ตาํบลโรงช้าง  
อําเภอป่าแดด 
จังหวดัเชียงราย 

 
 
 
 
 



บทที่ ๕ 
กระบวนการขับเคลื่อนการน้อมนาํหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปสู่การปฏิบตัิจนเป็นวิถีชีวติ 
                     

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคําส่ังกระทรวงมหาดไทยที่ 310/2560 
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย (ศจพ.มท.) 
เพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือนแนวทางการดํารงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับพื้นที่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้อํานวยการศูนย์ 
ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็น
กรรมการ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และที่ปรึกษาด้านการปกครอง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม (เอกสารในภาคผนวก )   
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบให้มีการสร้างความเข้าใจเพื่อน้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ครอบคลุมพื้นที่      
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ 75,032 หมู่บ้าน 5,700 ชุมชน ประกอบด้วย          
4 ขั้นตอน คือ 
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1. การค้นหาและเตรียมครูฝึกระดับอําเภอ ดําเนินการในช่วงเดือนเมษายน – 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยให้อําเภอจัดตั้งทีมครูฝึกระดับตําบลเพื่อเผยแพร่       
สร้างความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน      
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของพ้ืนที่อําเภอ ซึ่งในแต่ละทีมครูฝึกควรประกอบด้วย 
1) ข้าราชการ เช่น พัฒนาการอําเภอ ปลัดอําเภอ ท้องถิ่นอําเภอ ข้าราชการครู เกษตร 
2) ผู้นําท้องที่ ท้องถิ่น 3) ปราชญ์ชาวบ้าน หรือคนต้นแบบ 4) ผู้นําศาสนา หรือตามท่ี 
คณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอําเภอ (ศจพ.อ.) เห็นสมควร มีหน้าที่เป็น
ครูในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนําไปสู่
การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 

2. การฝึกสอนหรือถ่ายทอดความรู้ ครูฝึกระดับอําเภอและระดับตําบล 
ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ 
ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ภายใต้การกํากับ ส่งเสริม          
และสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด (ศจพ.จ.)      
และระดับอําเภอ (ศจพ.อ.)   

3. การนําไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ครูฝึกและคณะกรรมการบริหาร          
ศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญา        
ของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด (ศจพ.จ.) และระดับอําเภอ (ศจพ.อ.) รวมทั้ง
หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน         
น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต หลังจากที่ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจจากครูฝึก ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป   

4. หมู่บ้าน/ชุมชนประกาศตนเองเป็นหมู่บ้านที่ได้น้อมนําหลักปรัชญา      
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ สําหรับหมู่บ้านและชุมชนที่สามารถดําเนินการ
ขับเคล่ือนให้ เกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรม  ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 
พ .ศ .  2560 จะเป็นการประกาศโดยประชาชนเพื่อสร้างความดีถวายเป็น    
พระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่วนประชาชนและหมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ    
ที่อยู่ระหว่างการตั้งปณิธานและขับเคล่ือนกิจกรรมก็ดําเนินการน้อมนําหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เมื่อเกิดผลสําเร็จตามเป้าหมาย      
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และมีความพร้อมก็ให้หมู่บ้าน/ชุมชนประกาศตนเองต่อเนื่องต่อไป โดยคณะกรรมการ
บริหารศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด  (ศจพ .จ . )  และระดับอําเภอ  (ศจพ .อ . )              
เป็นผู้รวบรวมรายงาน 

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการขจัดความยากจน    
และพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย (ศจพ.มท.) 
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้เห็นชอบและกําหนด
รายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. การกําหนดแนวคิดหลกั (Theme) การดําเนนิงาน  
เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการน้อมนําและเผยแพร่

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9    
ไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาความทุกขย์ากของประชาชน และสร้างความอยู่เย็นเป็นสุข
ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และเกิดความยั่งยืน จึงกําหนดแนวคิด การดําเนินงาน คือ 
“สืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

2. การกําหนดโครงสร้างการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน

และพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย (ศจพ.มท.) 
ให้มีประสิทธิภาพ จึงกําหนดโครงสร้างขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดังนี้ 
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๒.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการปฏิบ ัต ิการ     
ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด 
(ศจพ.จ.) ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อํานวยการศูนย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที ่ได ้ร ับมอบหมาย เป ็นรองผู ้อํานวยการ  หัวหน้าส่วนราชการประจําจ ังหว ัด 
นายอําเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาชน 
เป็นกรรมการ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดและพัฒนาการจังหวัด เป็นกรรมการ          
และเลขานุการร่วม (รายละเอียดในภาคผนวก) โดยให้ศูนย์อํานวยการปฏิบัติการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด 
(ศจพ.จ.) มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) บริหารจัดการ กําหนดแนวทาง เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน         
ตามที่ศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กระทรวงมหาดไทย กําหนด 

2) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ตลอดจน
ประสานการดําเนินงานร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและภาคประชาชน
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดําเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) กํากับ เร่งรัด ดูแล ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
และศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญา       
ของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ 

4) รายงานผลการดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค ข้อขัดข้อง          
ให้ศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กระทรวงมหาดไทยทราบทุกระยะ 

5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการขจัดความยากจน    
และพัฒนาชนบทตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง กระทรวงมหาดไทย มอบหมาย 

๒ .2 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์อํ านวยการปฏิบัติการ           
ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอ 
(ศจพ.อ.) ประกอบด้วย นายอําเภอเป็นผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการประจํา
อําเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา   
ภาคประชาชน เป็นกรรมการ พัฒนาการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
(รายละเอียดในภาคผนวก) ให้ศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนา
ชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอ (ศจพ.อ.) มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
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1) ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการการดําเนินงานในพ้ืนที่เพื่อให้มีการ
ขับเคลื่อนการดําเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทาง    
ที่ศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กระทรวงมหาดไทย และศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกําหนด 

2) บูรณาการแผนงาน  โครงการ  ก ิจกรรม  และงบประมาณ    
ตลอดจนประสานการดําเนินงานร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และภาคประชาชน
ใ น พื ้น ที ่เ พื ่อ ใ ห ้เ ก ิด ก า ร ข ับ เ ค ลื ่อ น ก า รดํ า เ นิ น ชี วิ ต ภ าย ใ ต้ ห ลั กป รั ชญา              
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) รายงานผลการดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค ข้อขัดข้อง           
ให้ศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญา      
ของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดทราบทุกระยะ 

4) ปฏิบัติ งานอื่ น ๆ ตามที่ ผู้ อํ านวยการศูนย์ อํ านวยการปฏิบั ติ การ                   
ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมอบหมาย
 ๒ .3 โครงสร้างคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการน้อมนําหลักปรัชญา          
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย       
(นายประยูร รัตนเสนีย์) เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย 
ผู้แทนกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง เป็นอนุกรรมการ ผู้อํานวยการ
สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ที่อธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชนมอบหมาย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม โดยให้คณะอนุกรรมการ
ขับเคล่ือนการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต       
มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) ประสานและบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดทํา
ข้อเสนอแนวทางการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย   
พิจารณา และขับเคล่ือนตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริหาร ศูนย์อํานวยการ        
ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กระทรวงมหาดไทย กําหนด 

2) อํานวยการ กํากับ เร่งรัด ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที ่เ กี ่ยวข ้อง         
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กับการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ให้มีความชัดเจน และเป็นรูปธรรม สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

3) รายงานผลการดําเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง        
ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท   
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย ทราบเป็นระยะ 

4) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดําเนินงานเพ่ือขจัดความยากจน    
และพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารศูนยอ์ํานวยการขจัดความยากจน 
และพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย 
มอบหมาย 

๒.4 โครงสร้างในการขับเคลื่อนในพื้นที่ ในระดับตําบลให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของทีมปฏิบัติการระดับตําบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตําบล ในระดับหมู่บ้าน 
ให้อยู่ในความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน 
อพป. โดยการประสานงาน การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมจากครูฝึกระดับอําเภอ 
และครูฝึกระดับตําบล 

 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1. การจ ัดประช ุมมอบนโยบายและชี ้แจงแนวทางการข ับ เคลื ่อน       

การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 
เป็นการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล  (Video Conference : VCS) และ 
DOPA Channel ไปยังจังหวัดและอําเภอทั่วประเทศ เม่ือวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 
โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหารระดับกระทรวง/กรม 
ในการประชุมได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสํานักงานจังหวัด 
พัฒนาการจ ังหว ัด  ท้อ งถิ ่น จ ังหว ัด  ศึกษาธ ิก า รจ ังหว ัด  ผู ้แทนหน่วย ง าน
ภาคเอกชน  ( เช่น ประธานหอการค้าจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ประธานชมรมธนาคารจังหวัด)  นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย กระบวนการ 
และกรอบเวลาการขับเคลื่อนงานพร้อมกันทั่วประเทศ 

2. การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการปฏิบัติการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด 
(ศจพ.จ.) เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทาง การขับเคลื่อนการน้อมนําหลักปรัชญา       
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ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และร่วมกันกําหนดแผนปฏิบัติ
การในการขับเคลื่อนของจังหวัด มอบหมายภารกิจแก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ให้ชัดเจน ประสานบูรณาการงาน งบประมาณ ให้สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย ทันกรอบระยะเวลา พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะทํางาน
ระดับจังหวัด กํากับ ติดตาม สนับสนุนการทํางานของ ศจพ.อ. เพื่อรวบรวมรายงาน   
ให้ ศจพ.จ. และ ศจพ.มท. ทราบทุกระยะ  

3. การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการปฏิบัติการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอ (ศจพ.อ.) 
เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคล่ือนการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต พร้อมทั้งแต่งตั้งครูฝึกใน 2 ระดับ คือ 1) การแต่งตั้งครูฝึก
ระดับอําเภอ อําเภอละ 5 คน เพื่อเข้าฝึกอบรมเป็นครูฝึกเผยแพร่สร้างความรู้       
ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที ่ศ ูนย ์ศ ึกษาและพัฒนาชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชน จํานวน 11 แห่ง ระหว่าง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 
พ.ศ. 2560 โดยพิจารณาแต่งตั้งจากพัฒนาการอําเภอ ปลัดอําเภอ ท้องถิ่นอําเภอ ครู/ครู 
กศน. เกษตรอําเภอ/ตําบล หรือปราชญ์ชาวบ้านที่น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้จนเป็นวิถีชีวิต  2)  การแต่งตั ้งทีมครูฝึกระดับตําบล    
ในจํานวนที่ เหมาะสมกับการขับเคล่ือนในพื้นที่ได้ทันตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
โดยแต่งตั้งจากกลุ่มบุคคล ดังนี้ ข้าราชการผู้นําท้องที่ ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านหรือ   
คนต้นแบบ และผู้นําศาสนา 

ศจพ .อ .  ต้องให้คร ูฝ ึกระดับอํา เภอที ่ผ ่านการอบรมจากศูนย์ศ ึกษา    
และพ ัฒน าช ุม ชนมาถ่ ายทอดความรู้ ความเข้ า ใจการน้อมนําหลักปรัชญา              
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตแก่ครูฝึกระดับตําบล และจัดทํา
แผนปฏิบัติการให้ครูฝึกระดับอําเภอและระดับตําบลซ่ึง ศจพ.อ. แต่งตั้งลงพื้นที่เผยแพร่
สร้างความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกหมู่บ้าน/ชุมชนของอําเภอ     
โดยให้มอบหมายภารกิจในการดําเนินงาน ดังนี้  

 ที่ทําการปกครองอําเภอ รับผิดชอบประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
กําหนดวันเวลา สถานที่ และนําประชาชนเข้าร่วมเวทีประชุม 

 สํานักงานพัฒนาชุมชนอํา เภอ  รับผิดชอบในการจัดครูฝึก 
หลักสูตร เนื้อหา ส่ือและอุปกรณ์ในการจัดเวทีประชุม 

 สํานักงานท้องถิ่นอําเภอรับผิดชอบประสานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการสนับสนุนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการจัดเวทีประชุม 
รวมทั ้งสนับสนุนกิจกรรมตามปณิธาน  หรือสัญญาประชาคม ที่หมู่บ้าน/ชุมชน    
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เสนอเป็นกิจกรรมที่น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 
นอกจากนี้ ศจพ.อ. ต้องรวบรวมรายงานผลการดําเนินงาน และปัญหาอุปสรรค

ให้ ศจพ.จ. ทราบเป็นระยะ  
หลักสูตรและสาระสําคัญสําหรับครูฝึกระดับอําเภอและระดับตําบล 
หลักสูตรซึ่งวิทยากรของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน   

ใช้อบรมครูฝึกระดับอําเภอ ซึ่ง ศจพ.อ. ต้องจัดให้ครูฝึกระดับอําเภอได้ถ่ายทอดให้แก่ครูฝึก
ระดับตําบลก่อนลงพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน 

 

หลักสูตรประกอบด้วย 5 หัวขอ้กิจกรรมหลัก   

1. นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นเหตุผล ความจําเป็นที่ต้องเร่งสร้างความเข้าใจและเผยแพร่หลักปรัชญา             
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนได้น้อมนําไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะ     
ในห้วงเวลาที่พสกนิกรชาวไทยน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ     
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการตั้งปณิธานสรา้งความดี ถวายเป็นพระราชกุศล 
ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 (วิทยากรของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 ศูนย์      
จึงควรใช้ส่ือประกอบ เช่น วีดิทัศน์ กระแสพระราชดํารัส  คําแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี 
การมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามลําดับ เป็นต้น        

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๑
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เพื่อให้ครูฝึกระดับอําเภอ และระดับตําบล ได้เข้าใจและตระหนักในการนําไป   
ขับเคลื่อนต่อในพื้นที่) 

2. ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและหลักการทรงงานคืออะไร มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยากรและทีมครูฝึกได้ทบทวนและเรียนรู้แก่นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
ให้ตรงกัน รวมทั้งหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่จะน้อมนําไปประยุกต์ใช้ในการขับเคล่ือนการพัฒนาในพื้นที่ 

3. การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจรูปแบบวิถีชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับบุคคล ครัวเรือน ทุกอาชีพ ทุกฐานะ 
(ไม่ใช่เฉพาะด้านการเกษตร) ซึ่งทีมครูฝึกจะต้องนําไปเล่าหรือถ่ายทอดให้ประชาชน    
ในหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าใจได้ง่ายและเห็นว่าสามารถนําไปปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิตได้  

4. ตัวอย่างความสําเร็จของการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ สามารถอธิบายขยายความ   
จากแก่นของหลักปรัชญาฯ ได้ง่ายขึ้น และครูฝึกสามารถแสวงหาตัวอย่างในพื้นที่ได้ง่าย 
เพื่อเป็นตัวอย่างในการนําไปพูดคุยกับประชาชน  

5. การเตรียมการขับเคล่ือนฯ เพื่อให้ทีมครู ฝึกได้ร่วมคิด ร่วมวางแผน          
ด้วยการได้เรียนรู้เป้าหมาย ตัวชี ้วัด  (Checklist หรือ  Guideline) การรายงาน 
(รายละเอียดในภาคผนวก) ให้ทีมมีความพร้อมในการกลับไปสร้างทีมครูฝึกระดับ
ตําบล  เพื ่อถ ่ายทอดไปสู ่เ วท ีระด ับหมู ่บ ้าน/ช ุมชน  ได ้ท ันตามกําหนดเวลา             
โดยอาจทํากิจกรรมการตั้งปณิธานร่วมกันของทีมครูฝึก    

 

หลกัสตูรและสาระสาํคญัสาํหรบัครฝูึก ถ่ายทอดสูป่ระชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน 

๑.

๒.

๓.

๑

๔.
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หลักสูตรประกอบด้วย 4 หัวขอ้กิจกรรมหลัก   
1. นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนทางแก้ปัญหาความทุกข์ยาก    
และสร้างความสุขให้กับประชาชนด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียงและสมดุล เป็นโอกาสสําคัญยิ่ง    
ที่ประชาชนจะได้น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชด้วยการสร้างความดีถวายเป็นพระราชกุศล ในช่วงเดือนตุลาคม 2560    
(ในพื้นที่อาจไม่สะดวกในการใช้เครื่องมือเพื่อฉายวิดิทัศน์ ครูฝึกจําเป็นต้องเล่าเรื่องราว
ให้เห็นความสําคัญให้เข้าใจโดยง่าย เกิดความสนใจและมีความตระหนัก) 

2. ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานคืออะไร              
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมครู ฝึกได้ถ่ายทอดแก่นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานให้ประชาชน         
ได้เข้าใจอย่างง่าย พร้อมทั้งหลักการทรงงานเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนให้แก่พสกนิกร
ชาวไทย ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ทรงครองราชย์ (ครูอาจต้องเรียบเรียงและสรุป
ความหมายให้กระชับ เข้าใจและจดจําได้ง่าย เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ก็คือหลักการใช้ชีวิตที่สมดุล ไม่มากไม่น้อยเกินไป ไม่เบียดเบียนทั้งตนเอง ผู้อื่น       
และส่ิงแวดล้อม หรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับ         
หลักประชาธิปไตย เพราะให้รู้จักทําหน้าที่หรือใช้สิทธิและครอบคลุมถึงความรักสามัคคี 
ความสงบสุข ด้วยหลักคุณธรรม) 

3. การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและตัวอย่างความสําเร็จ เพื่อให้ทีมครูฝึก
ได้ถ่ายทอด และสร้างการเรียนรู้ ให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าใจรูปแบบวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับบุคคล ครัวเรือน ที่หลากหลายอาชีพ ทุกวัย 
ทุกฐานะ (ไม่ใช่เฉพาะด้านการเกษตร) โดยให้นําปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้ที่ปฏิบัติตนเห็น
เป็นรูปธรรมมาร่วมพูดคุยในเวที (ควรเลือกตัวอย่างที่อยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้านใกล้เคียง    
มีความใกล้เคียงกับบริบทของพื้นที่ เพื่อให้สามารถนําไปปฏิบัติได้ง่าย ตั้งคําถามให้เห็นว่า
บุคคลนั้นใช้หลักปรัชญาฯ อย่างไร หรือแก้ปัญหาชีวิตของเขาได้ด้วยวิธีการอย่างไร 
เทียบกับหลักปรัชญาฯ แล้วคือส่วนไหน อย่างไร หรืออาจใช้ส่ือจากส่วนกลาง หรือส่ือ   
ที่ทีมครูฝึกได้เตรียมไว้ ถ้ามีอุปกรณ์ที่สามารถเตรียมการได้) 

4. การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 
เพื่อให้ทีมครู ฝึก ชวนคิด ชวนคุย หรือสร้างกิจกรรม ให้ประชาชนมีแรงจูงใจ             
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ในการอยากตั้งปณิธาน หรือทําสัญญาประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่จะสร้างความดี
สืบสานปรัชญาของพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล  

ทีมครูฝึกใช้ตัวชี้วัด Checklist หรือ Guideline ในการอธิบายประกอบ
เพื่อเชิญชวน หรือฝากการบ้าน ให้ประชาชนได้ประเมินตนเอง หรือให้ผู้นํา หมู่บ้าน/ชุมชน 
ประเมินศักยภาพพ้ืนที่ตนเอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับคัดเลือกกิจกรรมทําความดีร่วมกัน 
เช่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านปลอดยาเสพติด หมู่บ้านปลอดอบายมุข       
หมู่บ้านคุณธรรม หมู่บ้านปลอดขยะ เป็นต้น แล้วประกาศตนเองเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน      
ที่ได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิตในด้านต่าง ๆ 
ที่ คัดเ ลือกเองตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ ซึ่ งตรงกับหลักการทรงงาน  คือ           
“การระเบิดจากข้างใน” (ดูรายละเอียดในแบบประเมิน และแบบรายงานในภาคผนวก)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

คว�มรู้ คุณธรรม

รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน

คว�มเพียร มีสติ
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1. กลไกขับเคลื่อนการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ไปสู่การ
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 

 
1.1 คณะกรรมการบริหารศนูยอ์ํานวยการขจดัความยากจนและพฒันา

ชนบทตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง กระทรวงมหาดไทย (ศจพ.มท.)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๑. กลไกขับเคลื่อนก�รน้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ไปสู่ก�รปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
๑.๑ คณะกรรมก�รบริห�รศูนย์อำ�นวยก�รขจัดคว�มย�กจนและพัฒน�ชนบท

      ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมห�ดไทย (ศจพ.มท.) 

1. กลไกขับเคลื่อนการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ไปสู่การ
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 

 
1.1 คณะกรรมการบริหารศนูยอ์ํานวยการขจดัความยากจนและพฒันา

ชนบทตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง กระทรวงมหาดไทย (ศจพ.มท.)  
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1. กลไกขับเคลื่อนการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ไปสู่การ
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 

 
1.1 คณะกรรมการบริหารศนูยอ์ํานวยการขจดัความยากจนและพฒันา

ชนบทตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง กระทรวงมหาดไทย (ศจพ.มท.)  
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1.2 คณะกรรมการบริหารศูนย์อํ านวยการปฏิบัติ การขจัดความยากจน               
และพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.)  

องค์ประกอบ  
1)  ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้อํานวยการ 
2)  รองผู้ว่าราชการจังหวดัที่ไดร้ับมอบหมาย รองผู้อํานวยการ 

 3)  รองผู้อํานวยการรกัษาความมั่นคงภายในจงัหวดั กรรมการ 
4)  ปลัดจังหวดั   กรรมการ 
5)  ผู้บังคับการตํารวจภูธรจงัหวดั กรรมการ 
6)  ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที ่ กรรมการ 
7)  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาหรอืสถานศึกษาในพื้นที ่ กรรมการ 

 ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร  
๘)  หัวหน้าส่วนราชการ หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ 

 ที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จงัหวัดตามที่ผู้ว่า 
 ราชการจังหวัดเห็นสมควร จํานวน 10 – 15 คน 

9)  ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา  กรรมการ 
 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ถา้มี)  

10)  นายอําเภอทกุอาํเภอ กรรมการ 
11)  ประธานหอการค้าจังหวัด กรรมการ 
12)  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวดั กรรมการ 
13)  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจงัหวดั กรรมการ 
14)  ประธานชมรมธนาคารจังหวัด กรรมการ 
15)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั กรรมการ 
16)  ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด กรรมการ 
17)  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล กรรมการ 

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร 1 คน 
18)  ประธานชมรมกาํนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวดั กรรมการ 
19)  ผู้แทนองค์กรพฒันาเอกชน หรอืองค์กรชุมชน  กรรมการ 

ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร  
จํานวนไม่เกิน 3 องค์กร 
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20)  ปราชญ์ชาวบ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง  กรรมการ 
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร  
จํานวนไม่เกิน 3 คน 

21)  หัวหน้าสํานักงานจังหวดั กรรมการ 
    และเลขานกุารรว่ม 
22)  พัฒนาการจังหวัด กรรมการ       

และเลขานกุารรว่ม 
23)  เจ้าหน้าทีข่องสํานักงานจงัหวดั,  กรรมการและ 
 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวดั, ผู้ช่วยเลขานุการร่วม    

 ที่ทําการปกครองจงัหวัด  
และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัด 
ที่ได้รับมอบหมาย  

 

อํานาจหน้าที ่
1 )  บริหาร จัดการ  กํ าหนดแนวทาง  เพื่ อสนั บสนุ นการดํ า เ นินงาน              

ตามที่ ศูนย์อํ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญา              
ของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย กําหนด 

2) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ตลอดจนประสาน
การดําเนินงานร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และภาคประชาชนเพ่ือให้เกิด         
การขับเคล่ือนการดําเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) กํากับ เร่งรัด ดูแล ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
และศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ 

4)  รายงานผลการดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค ข้อขัดข้อง              
ให้ศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กระทรวงมหาดไทยทราบทุกระยะ 

5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการขจัดความยากจน         
และพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย มอบหมาย 

 

อำ�น�จหน้�ที่



ภาคผนวก ๑ กลไกขับเคลื่อนการน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 47

3. คณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนา
ชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอ (ศจพ.อ.) 

องค์ประกอบ  
1)  นายอําเภอ  ผู้อํานวยการ 
2)  ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครองและพัฒนา        รองผู้อํานวยการ                
๓)  ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอ    กรรมการ  
4)  ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที ่ กรรมการ 
5)  ท้องถิ่นอําเภอ  กรรมการ 
6)  เกษตรอําเภอ  กรรมการ 
7)  สาธารณสุขอําเภอ                                  กรรมการ 
8)  ผู้บริหารสถานศึกษาในพ้ืนทีต่ามที ่
  นายอําเภอเห็นสมควร กรรมการ 
9) ผู้อํานวยศูนย์การศึกษานอกระบบและ 
  การศึกษาตามอธัยาศัยอําเภอ กรรมการ 
10)  หัวหน้าส่วนราชการหรือหนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ 

 ที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในพื้นที่  
 ตามที่นายอําเภอเห็นสมควร 

11)  ผู้แทนภาคเอกชนในพื้นทีต่ามที ่
  นายอําเภอเห็นสมควรกรรมการ 
12) ผู้แทนธนาคารในพื้นที่ตามที่นายอําเภอเห็นสมควร กรรมการ 
13)  นายกเทศมนตรทีุกแหง่ในพื้นที ่ กรรมการ 
14)  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุกแหง่ในพื้นที ่ กรรมการ 
15)  กํานัน ทกุตําบล กรรมการ 
16)  ปราชญ์ชาวบ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 ที่นายอําเภอเหน็สมควร  กรรมการ 
17)  ผู้แทนภาคประชาชนที่นายอําเภอเห็นสมควร กรรมการ 

 18)  พัฒนาการอําเภอ กรรมการ 
    และเลขานุการ  
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อํานาจหน้าที่  
1) ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการการดําเนินงานในพ้ืนที่เพื่อให้ มีการขับเคล่ือน

การดํา เน ินช ีว ิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางท่ีศูนย์
อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กระทรวงมหาดไทย และศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกําหนด 

2) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ตลอดจนประสาน           
การดําเนินงานร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และภาคประชาชนในพื ้นที่    
เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนการดําเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) รายงานผลการดํา เนินงาน  ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค  ข้อขัดข้อง      
ให้ศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดทราบทุกระยะ 

4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมอบหมาย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำ�น�จหน้�ที่
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2. หลักสูตรการฝึกอบรมครูฝึกระดับอําเภอและแนวทางการถ่ายทอด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชน 

ร่าง 
หลกัสตูรการฝกึอบรมครฝูกึระดบัอําเภอ “การน้อมนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปสูก่ารปฏบิตัิจนเปน็วิถีชีวติ” 
(ทีศ่นูยศ์กึษาและพฒันาชุมชน 11 แห่ง 44 รุ่น ๆ ละ 1 วนั  

29 พฤษภาคม – 9 มิถนุายน 2560 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราง 
หลักสูตรการฝกอบรมครูฝกระดับอําเภอ “การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปสูการปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิต” 
(ที่ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แหง 44 รุน ๆ ละ 1 วัน 22 - 31 พฤษภาคม 2560 ) 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค ประเด็น/เนื้อหา กระบวนการ 
วิทยากร/ 

สื่อ/อุปกรณ 
ขอแนะนํา 

แนวนโยบาย     
ของรัฐบาลในการ
ขับเคลื่อนการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูการปฏิบัติ 

เพ่ือใหตระหนัก          
ถึงความสําคัญ  
เขาใจความเปนมา    
และความจําเปน         
ท่ีตองขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ความสําคัญ     
ของการนอมนํา
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใช 
 แนวนโยบาย    

ของรัฐบาล 

ประสานเชิญผูแทน
กระทรวงฯ/กรม 
สรางความสัมพันธ

วิทยากรศูนยฯ และครูฝก 
ทีมวิทยากร ศพช.   

เตรียมเครื่องมือ                  
และฉาย ppt. 

 ผูแทน มท./กรม/      
ผอ.ศูนยศึกษาฯ                 
ไปพบปะและบรรยาย  
คลิปวีดีทัศน                           

กระแสพระราชดํารัส     
คําแถลงการณ           
นายกรัฐมนตรี 
 ppt.1 

 เริ่มตนจาก          
วีดีทัศนกระแส
พระราชดํารัส    
คํากลาว
นายกรัฐมนตรี 
รมว.มท. 
 ใหถาม/ตอบ 

ไมเกิน 1 ชั่วโมง 
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง      
และหลักการทรงงาน 
คืออะไร 

เพ่ือใหเขาใจแกน      
ของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง       
และหลักการทรงงาน    
ท่ีตรงกัน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักการ
ทรงงาน 
 

เตรียมเนื้อหาและบรรยาย 
โดยทีมวิทยากรศูนยฯ 

ppt.2 ใหถาม/ตอบ  
ไมเกิน ๔๐ นาที 

การประยุกตใช        
ในชีวิตประจําวัน 

เพ่ือใหรูและเขาใจ
รูปแบบวิถีชีวิต         
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง     
และสามารถถายทอด
ไปสูระดับบุคคลและ
ครัวเรือน ทุกอาชีพ     
ทุกฐานะเขาใจ         
การประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (ไมเฉพาะการเกษตร) 

รูปแบบวิถีชีวิต      
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง     
(รูกิน รูอยู รูใช,     
การประกอบอาชีพ, 
การดําเนินชีวิตและ
การแกไขปญหาชีวิต) 

เตรียมเนื้อหา (คูมือบทท่ี ๓) 
และบรรยาย                        
โดยทีมวิทยากรศูนยฯ 

วิทยากรศูนยฯ 
เนื้อหาในคูมือบทท่ี ๓ 
วีดิทัศน 
 
 

เริ่มจากวีดิทัศน
นําเขาสูบทเรียน 
ไมเกิน 1 ชั่วโมง 

๓๐ นาที 

ตัวอยางความสําเร็จ
ของการนอมนํา                  
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง                
ไปประยุกตใช 

เพ่ือใหไดพบรูปธรรม
ความสําเร็จ                         
จากประสบการณจริง  
ในการนอมนํา                      
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ       
อยางเปนรูปธรรม 

ตัวอยางความสําเร็จ
ของผูท่ีนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ 
 

เตรียมเนื้อหาและบรรยาย
หรือเลาเรื่อง                           
โดยผูท่ีนอมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง    
ไปปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิต/
ผูนําชุมชน/ปราชญ
ชุมชน/หนวยงานภาครัฐ/
ภาคเอกชน/ 
ฉายวีดิทัศน                      

หรือแสดงผลงานรูปธรรม
ของวิทยากร 

 คูมือ 
 ppt./วีดีทัศน 
 ปราชญชาวบาน       

ดานเศรษฐกิจพอเพียง
ในพ้ืนท่ี/ผูนําชุมชน 

การเลา
ประสบการณ 
ถาม/ตอบ  

(เทียบกับหลัก/
แกนของปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ
นําไปใชอยางไร 
แกปญหาอะไร 
เกิดผลอะไร      
สอดคลองกับ
หลักการใด) 

๑

๒

๓

๔
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กิจกรรม วัตถุประสงค ประเด็น/เนื้อหา กระบวนการ 
วิทยากร/ 

สื่อ/อุปกรณ 
ขอแนะนํา 

การเตรียมการ
ขับเคลื่อนภารกิจ      
โดยการแบงกลุมยอย
เพ่ือกําหนดขั้นตอน     
ในการเพ่ิมจํานวนครูฝก
ระดับตําบลในพ้ืนท่ี    
และการถายทอด         
สูประชาชนในหมูบาน/
ชุมชน 

เพ่ือใหเขาใจและ
สามารถเตรียมการ
ขับเคลื่อนฯ ในพ้ืนท่ี 
เพ่ือทํากิจกรรม        

ตั้งปณิธานของครูฝก 

การวางแผน
เตรียมการขับเคลื่อน
ภารกิจการนอมนํา 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู         
การปฏิบัติและ
กําหนดแนวทาง     
การประชาสัมพันธ 

แบงกลุมศึกษาขั้นตอน   
ในคูมือ และหลักสูตร    
ในการถายทอดสูชุมชน
โดยศึกษารวมกัน        
จากเปาหมาย ภารกิจ 
หลักสูตรในหมูบาน/
ชุมชน ตัวชี้วัด                     
แบบรายงาน จากคูมือ 
ระดมความคิดเห็น               

สรุปแนวทางของกลุม 
นําเสนอ แลกเปลี่ยน
เรียนรู 
ทํากิจกรรมตั้งปณิธาน     

ครูฝก 

วิทยากรกระบวนการ   
ของศูนยฯ 
ฟลิปชารท 
ผูแทนกลุม 
เพลงประกอบ                

ท่ีสรางบรรยากาศ 

สรุป 
และมอบภารกิจ 

 

หมายเหตุ ครูฝกระดับอําเภอ อบรมครูฝกระดับตําบล  กลุมเปาหมายอยางนอยตองมีผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน/ผูใหญบาน 

เจาหนาท่ีปฏิบัติการระดับตําบลและผูนําท่ีมีประสบการณในชุมชน โดยไมกําหนดจํานวนคนและรุน ใหเปนไปตามความเหมาะสมของจํานวน

พ้ืนท่ีเปาหมาย ปฏิบัติการไดเสร็จทันกําหนด  

 

๕
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ราง 
แนวทางการถายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูประชาชนในหมูบาน/ชุมชนใหมีการปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิต 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค ประเด็น/เนื้อหา กระบวนการ 
วิทยากร/ 

สื่อ/อุปกรณ 
ขอแนะนํา 

แนวนโยบาย     
ของรัฐบาลในการ
ขับเคลื่อนการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูการปฏิบัติ 

เพ่ือใหตระหนัก          
ถึงความสําคัญ  
เขาใจความเปนมา    
และความจําเปน         
ท่ีตองขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสูการปฏิบัติ       
(สรางความตระหนก     
ใหตระหนัก 

 ความสําคัญ     
ของการนอมนํา
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใช 
 แนวนโยบาย    

ของรัฐบาล 

ฝายปกครอง                    
เตรียมสถานท่ี ประชาชน
ในหมูบาน/ชุมชน 
ทีมครูฝกเตรียมเครื่องมือ 

และฉายวีดิทัศน 

วีดิทัศน 
ผูแทน ครูฝก                 

(ถาไมสะดวกท่ีตองใช
อุปกรณ ครูฝกตองเลา
เรียบเรียงลําดับใหกระชับ 
นาสนใจ เกิดความ
ตระหนัก) 

ใหถาม/ตอบ 
 

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง      
และหลักการทรงงาน 
คืออะไร 

เพ่ือใหเขาใจแกน      
ของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง       
และหลักการทรงงาน    
ท่ีตรงกัน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักการ
ทรงงาน 
 

เตรียมเนื้อหา                        
และบรรยายโดยทีมครูฝก 
ฉายสื่อมัลติมีเดีย           

จากสวนกลาง              
(ถามีอุปกรณพรอม) 

 ครูฝก 
 แผนพับ 
 ppt. 

ตั้งคําถามใหโดน 
วิกฤตชีวิต        

ท่ีไดแกไข 

การประยุกตใช        
ในชีวิตประจําวันและ
ตัวอยางความสําเร็จ    
ของการนอมนํา                  
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง                
ไปประยุกตใช 

เพ่ือใหรูและเขาใจ    
วิถีชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ
ประยุกตใช                       
ในชีวิตประจําวัน 
เนนท่ีระดับบุคคล 

และครัวเรือน         
ทุกอาชีพ ทุกวัย       
ทุกฐานะ  (ไมเฉพาะ
ทําเกษตร) 
เพ่ือใหไดพบรูปธรรม

ความสําเร็จจากการ
นอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง    
ไปใชจนเปนวิถีชีวิต 

 รูปแบบวิถีชีวิต      
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง     
(รูกิน รูอยู รูใช,     
การประกอบอาชีพ, 
การดําเนินชีวิตและ
การแกไขปญหา
ชีวิต) 
ตัวอยางความสําเร็จ

ของผูท่ีนอมนํา
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบัติ 

 

เตรียมเนื้อหา               
และบรรยายโดยทีมครูฝก 
เลาตัวอยาง (อาจเพ่ิมเติม

นอกจากคูมือ) 
นําตัวอยางจริงในพ้ืนท่ี    

มาเลา 
เลาเรื่องโดยปราชญ     

หรือผูท่ีนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใช       
จนเปนวิถีชีวิต คือ         
ไดนําไปใชอยางไร       
หรือแกปญหาอะไร 
เกิดผลอยางไร                
สอดคลองกับหลักการใด
ของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ภาพตัวอยาง 
ppt. 
ตัวอยางจริง 
วัสดุ เครื่องมือ                 

ผลผลิต จริงของปราชญ 
ตัวชี้วัด 

วิทยากรศูนยฯ 
เนื้อหาในคูมือ    

บทท่ี ๓ 
วีดิทัศน 
 
 

 การนอมนํา       
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง             
ไปสูการปฏิบัติจนเปน
วิถีชีวิตเพ่ือถวายความดี
เปนพระราชกุศล 

เพ่ือสรางแรงจูงใจ      
ใหนอมนําไปปฏิบัติ  
ในชีวิตประจําวัน      
จนเปนวีถีชีวิต 

- ไดสัญญาประชาคม
ของหมูบาน/ชุมชน 

การทําความดี     
ตามคําพอสอน    
เพ่ือถวายเปน       
พระราชกุศล 
 

ชวนคิด ชวนคุย       
คําถามโดนใจ เชน                     
1) ต้ังแตในหลวงสวรรคต 
เราไดทําดีหรือทําตามพอ
สอนอะไรแลวบาง          
2) ในวิถีชีวิตแตละวัน   
ของเราจะเอาคําสอน    
ของพอมาใชอยางไร     
ไดบาง ฯลฯ )                   

 ทีมครูฝก 
 ปราชญชาวบาน           

ดานเศรษฐกิจพอเพียง
ในพ้ืนท่ี 

 พิธีการ แสดงความ
จงรักภักดี  

 แบบประเมินตนเอง 
(Checklist/Guideline) 

 แบบรายงาน 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค ประเด็น/เนื้อหา กระบวนการ 
วิทยากร/ 

สื่อ/อุปกรณ 
ขอแนะนํา 

3) เราจะทําสัญญา
ประชาคมตอเวทีหมูบาน/
ชุมชนเพ่ือทําดีถวาย    
เปนพระราชกุศล            
ในดานใด                           
(เชน จะประกาศตนเอง
เปนหมูบาน/ชุมชน........) 

 

 

หมายเหตุ อาจมอบพันธะสัญญา (การบาน) จัดทําแผนครัวเรือนพอเพียง ตั้งปณิธานทําดีถวายพอ แบบประเมินตนเอง แบบรายงานผล       

การดําเนินงานทีมปฏิบัติการตําบลเขามาสอบถาม เย่ียมเยียน กระตุนเปนระยะ เพ่ือสรางกระแสความตอเนื่อง หรือเชิญผูบริหารลงพ้ืนท่ี     

สรางการประชาสัมพันธใหตอเนื่อง 

หม�ยเหตุ อ�จมอบพันธะสัญญ� (ก�รบ้�น) จัดทำ�แผนครัวเรือนพอเพียง ต้ังปณิธ�นทำ�ดีถว�ยพ่อ แบบประเมินตนเอง แบบร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น ทีมปฏิบัติก�รตำ�บล

เข้�ม�สอบถ�ม เยี่ยมเยียน กระตุ้นเป็นระยะ เพื่อสร้�งกระแสคว�มต่อเนื่อง หรือเชิญผู้บริห�รลงพื้นที่สร้�งก�รประช�สัมพันธ์ให้ต่อเนื่อง

๑

๓

๒

๔
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3. แบบประเมินตนเอง (Checklist/Guideline) ของครัวเรือนและหมู่บ้าน/ชุมชน
ในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 
3.1 แบบประเมินตนเอง (Checklist/Guideline) ของครัวเรือนในการนอ้มนํา

หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปสูก่ารปฏิบตัจินเปน็วถิีชีวติ 
 

กจิกรรม เปรียบเทยีบ 
กอ่นดําเนนิการ หลังดําเนนิการ 

 ด้านเศรษฐกจิ   
ทําบัญชีรายรับ - รายจ่าย           

อย่างสม่ําเสมอ 
  

 วางแผนการใชจ้่าย                   
และจัดสรรค่าใชจ้่ายตามความเหมาะสม 

  

 ออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินจําเป็น   
มีกิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้   
 ด้านการดํารงชีวติ   
มีความสุข พอใจกับชีวิตที่เป็นอยู ่   
มีความรัก ความอบอุ่น                  

มีกิจกรรมร่วมกนัในครอบครวั 
  

มีสุขภาพกายและใจดี   
ประกอบสัมมาชีพ              

ดํารงชีวิตด้วยความขยันหมั่นเพียร 
ประหยัด และซ่ือสัตย์สุจริต 

  

สมาชิกในครัวเรือนไม่เกี่ยวข้อง       
กับยาเสพตดิและอบายมุขอื่น ๆ 

  

มีการวางแผนในการดําเนินชีวติ 
พูดคุยแลกเปลีย่นความคิดเห็น            
กันในครวัเรอืน 

  

ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ   
เป็นแบบอย่างที่ดขีองครอบครัว/        

บุคคลทั่วไป 
  

๑

๒
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กจิกรรม เปรียบเทยีบ 
กอ่นดําเนนิการ หลังดําเนนิการ 

 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร   
ผลิตอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภค       

ในครัวเรือน 
  

นําทรัพยากรที่เหลือใช้                
มาสร้างความคุม้ค่า 

  

มีการเรียนรู้และนําภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ประโยชนใ์นการดําเนินชวีิต 

  

คะแนนรวม   
 

หมายเหต ุ 1. ครัวเรือนประเมินตนเองก่อนและหลังการน้อมนําหลักปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

2. กาเครื่องหมาย  ในกิจกรรมที่ดําเนินการ 
3. ในการประเมินตนเองมีคะแนนเต็ม 15 คะแนน  

(กิจกรรมละ 1 คะแนน)                                         
โดยต้องมีการทํากิจกรรมครบทั้ง 3 ด้าน  
และได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่า 9 คะแนน (ร้อยละ 60)                            
จึงจะผ่านการประเมิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓
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3.2 แบบประเมินตนเอง (Checklist/Guideline) ของหมู่บ้าน/ชุมชนในการน้อมนํา
หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปสู่การปฏบิัตจินเปน็วิถชีีวติ 

กจิกรรม เปรียบเทยีบ 
กอ่นดําเนนิการ หลังดําเนนิการ 

 ด้านเศรษฐกจิ   
 สนับสนุนครัวเรอืนให้มกีารออม   
 ครัวเรอืนมีการประกอบอาชีพ       

โดยคํานึงถงึศักยภาพและทรัพยากร     
ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

  

มีการสร้างงานในหมู่บ้าน/ชุมชน    
เพื่อลดการอพยพแรงงาน 

  

หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแขง็ พึง่พาตนเองได้ 
มีพลังในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่ได้ด้วยตนเอง และมีการพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนอย่างตอ่เนื่อง 

  

 ด้านสนบัสนนุการมีส่วนร่วม   
มีการรวมกลุ่มและองค์กรที่เข้มแข็ง   

ในชุมชน 
  

มี เ วที /กิ จ ก ร รมการแลก เปลี่ ย น  
ความคิดเห็น องค์ความรู้ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

  

มีแกนนําหมู่บ้าน/ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน/
ชุมชน นักวิจัยชุมชนเข้มแขง็ 

  

มีเครือข่ายการพัฒนาที่รว่มมือ 
ช่วยเหลือ แบ่งปันกัน 

  

มีการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน 

  

มีความสามัคคีและความร่วมมือ     
ของคนในหมู่บา้น/ชุมชน 

  

กจิกรรม เปรียบเทยีบ 
กอ่นดําเนนิการ หลังดําเนนิการ 

๓.๒  แบบประเมินตนเอง (Checklist/Guideline) ของหมู่บ้�น/ชุมชนในก�รน้อมนำ�
 หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ก�รปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

๑

๒
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กจิกรรม เปรียบเทยีบ 
กอ่นดําเนนิการ หลังดําเนนิการ 

 ด้านศกัยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน   
มีฐานข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนที่จัดเก็บ

เป็นระบบ ทั้งทุนทางสังคม เศรษฐกิจ 
และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  

มีศูนย์เรียนรู้/แหล่งเรยีนรู้           
และมีวิทยากรที่พรอ้มถ่ายทอด       
องค์ความรู ้

  

คนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเอือ้อาทร 
แบ่งปันกัน มีจติสาธารณะ           
สามัคคี ร่วมพัฒนาหมู่บ้าน/ชมุชน
อย่างตอ่เน่ือง 

  

อนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และสืบทอดวัฒนธรรม                
ประเพณีท้องถิน่จากรุ่นสู่รุ่น 

  

บริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม      
ของหมู่บ้าน/ชมุชนอย่างยัง่ยืน 

  

สมาชิกในชุมชนเข้าถงึ            
บริการสุขภาพที่ดียามเจ็บป่วย 

  

ปลอดอบายมุข   
ค้นหาและใช้ภูมิปัญญา                

ในการสร้างคุณค่า 
  

รวบรวมและจัดทําเอกสาร           
เพื่อการเผยแพร่ความรู ้

  

 การบริหารจัดการทรัพยากร   
มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม        

กับหมู่บ้าน/ชุมชน 
  

คะแนนรวม   
 

๔

๓
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หมายเหต ุ 1. หมู่บ้าน/ชุมชุมประเมินตนเองก่อนและหลงัการน้อมนําหลักปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

2. กาเครื่องหมาย  ในกิจกรรมที่ดําเนินการ 
3. ในการประเมินตนเองมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน  

(กิจกรรมละ 1 คะแนน)                                                        
โดยต้องมีการทํากิจกรรมครบทั้ง 3 ด้าน  
และได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่า 12 คะแนน (รอ้ยละ 60)                          
จึงจะผ่านการประเมิน 
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หมายเหต ุ 1. หมู่บ้าน/ชุมชุมประเมินตนเองก่อนและหลงัการน้อมนําหลักปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

2. กาเครื่องหมาย  ในกิจกรรมที่ดําเนินการ 
3. ในการประเมินตนเองมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน  

(กิจกรรมละ 1 คะแนน)                                                        
โดยต้องมีการทํากิจกรรมครบทั้ง 3 ด้าน  
และได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่า 12 คะแนน (รอ้ยละ 60)                          
จึงจะผ่านการประเมิน 
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บรรณ�นุกรม

คำ�กล่�วป�ฐกถ�ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรีในพิธีเปิดก�รประชุม G๗๗ 

แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

พระบรมร�โชว�ทพระร�ชท�นแก่บัณฑิตของจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎ�คม ๒๕๑๖

พระบรมร�โชว�ทพระร�ชท�นแก่บัณฑิตของจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎ�คม ๒๕๑๖  

พระบรมร�โชว�ทพระร�ชท�นแก่บัณฑิตของมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุน�ยน ๒๕๒๐

มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ประเทศต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง. บทเรียนก�รขับเคลื่อนหลักปรัชญ�

 ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : ๒๕๕๘.

สถ�บันส่งเสริมและพัฒน�กิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบส�นแนวพระร�ชดำ�ริ. คว�มรู้จ�กก�รปฏิบัติ

 ของครูภูมิปัญญ�แห่งลุ่มนำ้�ย�วจังหวัดน่�น. กรุงเทพฯ : ๒๕๕๙. 

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย. เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเรียนรู้ ส�นข่�ย ขย�ยผล. กรุงเทพฯ : ๒๕๔๙.

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง. ร่วมเรียนรู้ ส�นข่�ย ขย�ยผล. กรุงเทพฯ : ๒๕๔๙.

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ. ต�มรอยพระร�ชดำ�ริสู่ “ปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

 พอเพียง”. กรุงเทพฯ.

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ. ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงและก�รประยุกต์ใช้. 

 กรุงเทพฯ : ๒๕๖๐.

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ. ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

 สู่ก�รปฏิบัติ...กว่� ๑ ทศวรรษ. กรุงเทพฯ : ๒๕๕๕.

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ. ก�รบริห�รธุรกิจ

 ต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : ๒๕๕๕.

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ. คู่มือตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จ

 ก�รประยุกต์ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทธุรกิจขน�ดกล�ง.

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ. ตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จ 

 : เกษตรกรในโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ. กรุงเทพฯ : ๒๕๕๘.

สำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย. ร่วมเรียนรู้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

 และเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ.

สำ�นักพระร�ชวัง. หลักก�รทรงง�นของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช บรมน�ถบพิตร.
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ที่ปรึกษ�
น�ยกฤษฎ� บุญร�ช   ปลัดกระทรวงมห�ดไทย

น�ยประยูร รัตนเสนีย์   รองปลัดกระทรวงมห�ดไทย

น�ยอภิช�ติ โตดิลกเวชช์  อธิบดีกรมก�รพัฒน�ชุมชน

น�งส�ยพิรุณ น้อยศิริ   ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงมห�ดไทย

น�ยทวีป บุตรโพธิ์   รองอธิบดีกรมก�รพัฒน�ชุมชน

น�ยสมคิด จันทมฤก   ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมห�ดไทย

คณะทำ�ง�น
น�ยทรงกลด สว่�งวงศ์   ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักนโยบ�ยและแผน 

    สำ�นักง�นปลัดกระทรวงมห�ดไทย

น�ยจำ�เริญ แหวนเพ็ชร   ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มง�นส่งเสริมก�รบริห�รจัดก�รชุมชน

    สำ�นักเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งชุมชน กรมก�รพัฒน�ชุมชน

น�ยภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์   ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มง�นประส�นก�รพัฒน�พ้ืนท่ีต�มพระร�ชดำ�ริ

    สำ�นักนโยบ�ยและแผน สำ�นักง�นปลัดกระทรวงมห�ดไทย

น�งส�วนภัสวรรณ ภู่เจริญ  หัวหน้�กลุ่มง�นประส�นก�รพัฒน�พื้นที่ต�มพระร�ชดำ�ริ

    สำ�นักนโยบ�ยและแผน สำ�นักง�นปลัดกระทรวงมห�ดไทย

น�งส�วพลอยกมลวัน ธัญญสัญชัย  นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร 

    กลุ่มง�นประส�นก�รพัฒน�พื้นที่ต�มพระร�ชดำ�ริ

    สำ�นักนโยบ�ยและแผน สำ�นักง�นปลัดกระทรวงมห�ดไทย

คณะผู้จัดทำ�






