






	 เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และครบรอบ	 ๑๒	 ปี	 ที่สำนักงาน	 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 ได้รับพระบรมราชานุญาต		 

เมื่อวันที่	 ๒๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๔๒	 ให้นำพระบรมราโชวาทที่ประมวลนำขึ้นทูลเกล้า	 

ทูลกระหม่อมถวายและทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขเผยแพร่เป็นแนวปฏิบัติของปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนไทยโดยทั่วกัน	 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 (มพพ.)	 และ	 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	 สำนึกใน	 

พระมหากรุณาธิคุณที่มีพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่แนวปฏิบัติ	 จึงได้รวบรวมผลการ	 

ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกรอบเวลาระหว่างปี	 ๒๕๔๒	 -	 ๒๕๕๔		 

เพื่อสะท้อนความหลากหลายของการนำไปประยุกต์ใช้โดยภาคส่วนต่างๆ	ตลอดช่วงระยะ

เวลาดังกล่าว		

	 หนังสือ “จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ...  
กว่า ๑ ทศวรรษ” เล่มนี้	 เรียบเรียงเกี่ยวกับขบวนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในรอบ	 ๑๒	 ปี	 การประยุกต์ใช้ของแต่ละภาคส่วน	 การสร้างบรรทัดฐานการ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทต่างประเทศ	 และก้าวต่อไปของการ	 

ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรากฐานของชีวิตที่มั่นคง	

คํ า นํ า
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	 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 มูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 (มพพ.)	และสำนักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้าง	 

ความเข้าใจในความสำเร็จของการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอย่างถ่องแท้	 ส่งผลให้ประชาชนเห็นคุณค่า	 และ	 

เกิดศรัทธาในการปฏิบัติ	 อันจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต	 ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม		 

สิ่งแวดล้อม	 วัฒนธรรม	 และเทคโนโลยี	 เพื่อมุ่งให้ประเทศเข้าสู่	 “สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 

 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(มพพ.)	

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	

มีนาคม		๒๕๕๕	
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๗๑	

๑๘	

๑๒	

๖๗	

๕๖	
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ส า ร บั ญ

	 ๖	 	เกริน่นำ	

	 ๑๐	 ขบวนการขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในรอบ	๑๒	ปี	

	 ๑๖	 จากปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารประยกุตใ์ชข้องแตล่ะภาคสว่น	

 ๕๔		 	การสรา้งบรรทดัฐานการประยกุตใ์ชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	

	 	 (พ.ศ.	๒๕๕๑	–	๒๕๕๔) 

 ๖๒ 	 ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในบรบิทตา่งประเทศ	

	 ๖๘			 กา้วตอ่ไปปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็รากฐานของชวีติทีม่ัน่คง 
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...การพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น

เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐานคือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการ

ที่ประหยัดระมัดระวังแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อพื้นฐานเกิดขึ้น

มั่นคงพอควรแล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นที่สูงขึ้นตามลำดับต่อไป...

ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกัน

ความผิดพลาดล้มเหลวและเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๑๗			

 คนไทยเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่	 พ.ศ.	๒๕๑๗ จากการที่	 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเตือนล่วงหน้าให้มีความระมัดระวัง	 

เกี่ยวกับความสมดุลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 และทรงแนะ	 

แนวทางการพัฒนาประเทศอย่าง	 “เป็นลำดับขั้น” ดังตอนหนึ่งใน	 
พระราชดำรัส	ความว่า 

“
”  
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...พอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอ.
...คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อย

ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย.ถ้าทุกประเทศมีความคิด-อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ-มีความคิดว่าทำอะไร

ต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข.

พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น.ต้องให้

พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง...

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	:	๔	ธันวาคม		๒๕๔๑

 
 

	 การตระหนักอย่างจริงจังถึงความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

ไดเ้ริม่เกดิขึน้ภายหลงัวกิฤตเศรษฐกจิใน	พ.ศ.	๒๕๔๐	ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  

ทรงยำ้ใหเ้หน็ความสำคญัทีม่เีศรษฐกจิแบบ	 “พอมพีอกนิ” พฒันาคนให้สามารถ 

“อุ้มชูตัวเองได้” และได้ทรงอธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

...การที่จะทำโครงการอะไรจะต้องทำด้วยความรอบคอบและอย่าตาโตเกินไป...แต่ข้อ

สำคัญที่อยากจะพูดถึงคือถ้าเราทำโครงการที่เหมาะสมขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดู

หรูหราแต่จะไม่ล้มหรือถ้ามีอันเป็นไปก็ไม่เสียมาก...มาเร็วๆนี้โครงการต่างๆโรงงาน

เกิดขึ้นมามากจนกระทั่งคนนึกว่าประเทศไทยนี้จะเป็นเสือตัวเล็กๆแล้วก็เป็นเสือตัวโตขึ้น.

เราไปเห่อว่าจะเป็นเสือ...การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ.สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบ

พอมีพอกิน.แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง...

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	:	๔	ธันวาคม		๒๕๔๐

“
”  

“
”  
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	 ต่อมา	 เมื่อวันที่	 ๒๒	 เดือนตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทาน

พระบรมราชวินิจฉัยและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตที่จะเผยแพร่บทความ	 

ที่อธิบาย	 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ได้มาจากการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่นๆ	จำนวนหนึ่ง	มาร่วมกันประมวลพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียงและพระราชดำรัสอื่นที่เกี่ยวข้อง	 และเมื่อวันที่	 ๒๙	พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	

สำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติแจ้งว่า	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทาน

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำบทความดังกล่าว	 

ไปเผยแพร่ได้	 เพื่อเป็นหลักคิดและแนวทางปฏิบัติแก่สำนักงานฯ	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ		 

นักทฤษฎี	นักธุรกิจ	ตลอดจนประชาชนทั่วไป			

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ำถึงความหมายของเศรษฐกิจ  
พอเพียง (Sufficiency Economy)	 อกีครัง้	 ในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	 :		 
๔	ธนัวาคม		๒๕๔๓	 



...หมายความว่าประหยัดแต่ไม่ใช่ขี้เหนียว

ทำอะไรด้วยความอะลุ่มอล่วยกันทำอะไรด้วยเหตุและผล

จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุข...
“

”  
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 ช่วงเริ่มต้นระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- ๒๕๔๗	นบัตัง้แต	่พ.ศ.	๒๕๔๒	ทีพ่ระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจ	 

พอเพียงแก่ปวงชนชาวไทย	 โดยพระราชทานให้

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาตินำไปขับเคลื่อนในกระบวนการพัฒนา

ประเทศ	 	 ในช่วงเริ่มต้นเป็นช่วงเวลาที่มุ่งสร้างความรู้

ความเข้าใจในความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง			

	 กลุม่ผูน้ำทางความคดิซึง่สว่นใหญเ่ปน็นกัวชิาการ

มีการรวมกลุ่มกันในระดับประเทศ	 เพื่อวิเคราะห์

ป รั ชญ า จ า ก บ ท ค ว า ม ที่ ไ ด้ รั บ พ ร ะ ร า ช ท า น	 

พระบรมราชานุญาตอย่างละเอียดและเชื่อมโยงกับ	 

แนวความคดิและทฤษฎีอื่นๆ	 ที่เกี่ยวเนื่องกัน	 ได้สรุป

สาระหลักและทำให้เข้าใจง่ายเป็นภาพ	 ๓	 ห่วง	 

๒	 เงื่อนไข	ซึ่งได้นำไปใชเ้ผยแพรค่วบคูไ่ปกบับทความ

ทีไ่ดร้บัพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถจดจำและมีความเข้าใจ

ที่ชัดเจนมากขึ้น			

การนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ไปเผยแพร่และส่งเสริม
ให้นำไปปฏิบัติ

หรือ	“ขับเคลื่อน”
ตลอดระยะเวลา

๑๒	ปี		มีการดำเนินงาน
ใน	๓	ช่วงเวลาที่สำคัญ	ดังนี้

๑
ขบวนการขับเคลื่อน

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ในรอบ ๑๒ ปี
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	 นอกจากนี้	 ยังมีหน่วยงานและภาควิชาการอื่น	 

ได้จัดสัมมนาและจัดประชุมระดมความคิดเห็น	 

เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เช่น	 	 สถาบัน	 

วิจัย เพื่ อการพัฒนาประเทศไทย	 (TDRI)	 และ	 

การสัมมนาผู้นำชุมชนที่จังหวัดกาญจนบุรี	 ระหว่าง	 

วันที่	 ๒๘	 -	 ๓๐	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 เกี่ยวกับ	 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พอประมาณ

มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

มีเหตุผล

ภูมิคุ้มกันในด้านวัตถุ	/	สังคม	/	สิ่งแวดล้อม	/	วัฒนธรรม

       สายกลาง                                               ความพอเพียง

นำสู่

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน

ความเพียร มีสติ ปัญญา

ความรอบรู้
ความรอบคอบ
ความระมัดระวัง

บนพื้นฐาน

การประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

ซึง่ไดม้กีารเรยีนรู	้แลกเปลีย่นประสบการณ	์และรว่มกนั

จัดทำเป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละภาค

ในระยะเวลา	๓	ปี	 นับเป็นการขับเคลื่อนสู่ผู้นำชุมชน

อย่างเข้มข้นเป็นครั้งแรก	

 

ประเทศชาติ	ประชาชน
สมดุล	ยั่งยืน	พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
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 ชว่งทีส่องระหวา่ง พ.ศ. ๒๕๔๗ - 
๒๕๕๑ โดยในช่วงปลาย	พ.ศ.	๒๕๔๖	สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม	 

แห่งชาติได้ตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน	 
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น	 เพื่อเป็นกลไกหลักในการ
ประสานเครือข่ายทั้งในระดับนโยบายและระดับ

ปฏิบัติ ให้นำ เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ใช้

ครอบคลุม	๘ ภาคส่วน	ได้แก่		

 

๑	 ผู้นำทางความคิด		

๒	 นักวิชาการในระดับอุดมศึกษา		

๓	 สถาบันการศึกษา			

๔	 สถาบันการเมือง		

๕	 องค์กรภาครัฐ		

๖	 สื่อมวลชนและประชาชน		

๗	 ภาคธุรกิจ	

๘	 ชุมชนและประชาสังคม		 

 

จากความเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนนำมาซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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	 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 
แห่งชาติ	ฉบับที่	๙	(พ.ศ.	๒๕๔๕	-	๒๕๔๙) 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติได้นำแนวการปฏิบัติตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำทาง	 โดยเริ่ม	 

ตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๙	 สำนักงานฯ	 ได้จัดให้มีการ	 

รับฟั งความคิด เห็นจากทุกภาคส่วนของสั งคม	 

ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ	มีประชาชนเข้าร่วมประมาณ	

๒๐,๐๐๐	 คน	 สาระตามปรัชญาของเศรษฐกิจ  

พอเพียงเป็นหัวข้อสำคัญในการสร้างการรับรู้และ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ	

พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 รวมทั้งเตือนสติให้มีการดำเนินชีวิต	 

ในความพอประมาณ	มีเหตุผล	มีภูมิคุ้มกัน	 สามารถ

รองรับผลกระทบของความเปลี่ยนแปลง	บนพื้นฐาน

ของความรู้และคุณธรรม	 เปิดโอกาสให้ประชาชน	 

ไดร้ว่มแสดงความคดิเหน็	และตอ่เนือ่ง	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๐		 

รัฐบาลขณะนั้นได้กำหนดเป็นนโยบายการพัฒนา

ประเทศโดยให้ทุกแผนงาน	 /	 โครงการต้องใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
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 ช่วงที่สามระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
– ๒๕๕๔	 	 เป็นช่วงการขับเคลื่อนแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑๐	 พร้อมทั้ง

การเตรียมจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 

แห่งชาติ	ฉบับที่	๑๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)	โดยจาก

การประเมินสถานการณ์ของประเทศทั้งที่เป็นผลจาก

วิกฤตเศรษฐกิจ	 	 วิกฤตจากภัยธรรมชาติ	 และปัจจัย	 

ในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	 ทั้งการเปลี่ยนแปลง

ด้านเทคโนโลยี	 และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 คาดว่า	 

การเปลี่ยนแปลงทั้งจากสถานการณ์ภายในและ

ภายนอกประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงยิ่งขึ้น	 

ซึ่ งส่ งผลกระทบกับคุณภาพชีวิต	 ความมั่นคง	 

ด้านอาหาร	 พลังงาน	 จึงเป็นความเสี่ยงที่ต้อง	 

เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนและประเทศชาติ		 

ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑๑	 จึงได้ประเมินศักยภาพของ

ประเทศและสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	 

ในทุกภูมิภาค	ตามหลักปฏิบัติพื้นฐานของการน้อมนำ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้	 	 โดยได้วิเคราะห์

ทุนของประเทศใน	๖	 ทุน	 ทั้งทุนทรัพยากรธรรมชาติ	

ทุนทางสังคม	ทุนมนุษย์	ทุนโครงสร้างพื้นฐาน	ทุนทาง

วัฒนธรรม	 และทุนทางการเงินของประเทศเพื่อ	 

นำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	 

ที่มุ่งสู่	 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข		 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๑น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติสู่การสร้างภูมิคุ้มกัน
และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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ด้วยความเสมอภาค	 เป็นธรรม	 และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
	 นอกจากนั้นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ได้ จั ดตั้ งมูลนิ ธิ
สถาบันวิ จั ยและพัฒนาประ เทศตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น	 เพื่อเป็น
กลไกหลักในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้	 

ให้เป็นบรรทัดฐานที่พัฒนาไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติ

ของทุกระดับ	 ตั้งแต่ระดับบุคคล	 ครอบครัว	 ชุมชน	

องค์กร	สถาบัน	สังคม	และประเทศ	ส่งเสริมการสร้าง	 

เครือข่ายในทุกภาคส่วนและระหว่างภาคส่วนต่างๆ		 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศในการขับเคลื่อน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 	 การติดตามความ

ก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์	 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหว่าง

ชุมชน	องค์กร	สถาบัน	ในภาคส่วนต่างๆ	และระหว่าง

ภาคส่วนต่างๆ	ตลอดทั้งการเผยแพร่สู่สาธารณะ		

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังบรรยายสรุปแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๑(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)และทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตร
เพื่อการพัฒนาประเทศณสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)

นายอาคมเติมพิทยาไพสิฐเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)
บรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑
ซึ่งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นหลักคิดในการจัดทำแผน
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ภาคชมุชน 
และประชาสงัคม 
 

 จากการสัมมนาผู้นำชุมชน  
จากทุกภาคของประเทศที่จังหวัด
กาญจนบุร ี เมื่อเดือนมิถุนายน   
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งได้มีการจัดทำเป้าหมาย
ของเศรษฐกิจพอเพียงรายภาคนั้น	 ได้มีการ

ติดตามไปศึกษากรณีที่ชาวบ้านนำปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตและ

อาชีพ	 โดยเฉพาะทางด้านเกษตรกรรม		 

พบว่ามีความสำเร็จเป็นอย่างดีในชุมชนที่มี

ผู้นำเข้มแข็ง	 และชุมชนเองมีความต้องการ

และความพร้อมที่จะพัฒนาพื้นที่ทำกิน	 

ร่วมกันอย่างยั่งยืน	 หรือมีการ	 “ระเบิด
จากข้างใน”	 ในการพึ่งตนเอง	 และเพิ่ม
ความสมดุลในการดำรงชีวิต		

 

ผลจากการดำเนินงาน
ท้ังสามช่วงเวลาดังกล่าว
มผีลการขับเคลื่อน

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ

อย่างหลากหลาย	พร้อมทั้ง
แนวทางการขับเคลื่อน
ในอนาคต	โดยสรุป	ดังนี้

๒
จากปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การประยุกต์ใช้

ของแต่ละภาคส่วน
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นายประยงค์ รณรงค์  
ปราชญ์ชาวบ้านจากตำบลไม้เรียง	

อำเภอฉวาง	จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  
 
ได้รับรางวัลแมกไซไซในฐานะผู้นำเศรษฐกิจ
ชุมชน	 เมื่อวันที่	 ๒	 สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๗	จากการเป็น

ผู้นำทางปัญญาให้แก่ชุมชนในการเรียนรู้การจัดระบบ

เศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยชุมชนเอง	 จนทำให้ชุมชนตำบล	 

ไม้เรียงเป็นชุมชนแรกในประเทศไทยที่สร้างโรงงาน

แปรรูปยางด้วยทุนของตนเอง	และได้กลายเป็นต้นแบบ

ทางความคิดให้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐ

และเอกชน	 ตลอดจนสถาบันการศึกษานำไปใช้เป็น	 

เครื่องมือในการต่อสู้เอาชนะความยากจน	

ตัวอย่างความก้าวหน้า 
ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน 
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อาหาร	ลดรายจ่าย	พึ่งตนเองได้	 และแก้ปัญหาความ

ยากจน	 ภาคครัวเรือนและภาคชุมชน	 เกษตรกรที่	 

น้อมนำปรัชญาฯ	 ไปประยุกต์ใช้มีความก้าวหน้า	 

แตกต่างกันไป	ตั้งแต่ขั้นต้น	ขั้นกลาง	และขั้นก้าวหน้า	

เช่น	 เกษตรกรที่ตำบลหนองสาหร่าย	อำเภอพนมทวน	

จังหวัดกาญจนบุรี	 ปลูกมันสำปะหลังมาร่วม	 ๒๐	ปี	 

มีแต่หนี้	 ยิ่งปลูกมากยิ่งมีหนี้มากตาม	 เพราะหมดเงิน

ไปกับค่าปุ๋ยไร่ละ	๕๐๐	บาท	 เกษตรกรได้ใช้หลักการ

ระเบิดจากข้างใน	 ค้นหาผู้นำที่แท้จริงในชุมชน	 

ภาคก ารเกษตร  
 

 นับเป็นภาคที่สำคัญนำไปสู่การสร้าง
ความพออยู่พอกินให้กับชุมชนท้องถิ่น 
และเป็นต้นธารของการพัฒนาทุกๆ สาขา 
ที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติ	 	ภายหลังเกิด

วิกฤตเศรษฐกิจ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 มีการตื่นตัวนำหลัก

การเกษตรทฤษฎีใหม ่ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร	 

ไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับอย่างกว้างขวาง	 	 นำไปสู่

ความพออยู่พอกิน	 มีความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
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ภาคการเกษตรได้มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกว้างขวาง
และพัฒนาสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์และเกษตรยั่งยืน



ที่สามารถพูดชักชวนให้ชุมชนเชื่อถือ	 สร้างแรงกระตุ้น

ให้ชาวบ้านทำบัญชีครัวเรือน	 สำรวจรายได้รายจ่าย

ของตัวเองมาคิดหาวิธีลดรายจ่าย	 โดยเลิกใช้ปุ๋ยเคมี

และนำมูลสัตว์มาหมักเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพทดแทน		 

ใช้จ่ายไร่ละประมาณ	๓๐	บาท	ไม่เพียงลดรายจ่ายลง	

ยังมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 เป็นแรงจูงใจให้มีพลังคิดหา

วิธีพึ่งพาตนเอง	 เกษตรกรหนองสาหร่ายใช้เวลาเพียง	

๔	ปี	 ใช้หนี้หมด	คุณภาพชีวิตดีขึ้น	มีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลงมากขึ้น	 เป็นตัวอย่างการฟื้นฟูภาค

เกษตรของประเทศหลังวิกฤตเศรษฐกิจ	พ.ศ.	๒๕๔๐	

และสร้างภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกร	 	 เกษตรกรพึ่งพา

ตนเองได้มากขึ้น	 	 มีผลเชิงประจักษ์ที่พบว่าเกษตรกร

หลายรายมีพออยู่พอกิน	 ปรับตัวได้เร็ว	 สามารถ	 

ปลดหนี้สินและสร้างรายได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป		 

มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน	เป็นเกษตรกรตัวอย่าง	อาทิ	

นายจันทร์ที	 ประทุมภา	 เกษตรกรบ้านโนนวัง	 อำเภอ

ชุมพวง	 จังหวัดนครราชสีมา	 เป็นต้น	 นอกจากนั้น	 

ยังได้นำไปสู่กระแสการทำเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรยั่งยืน	 มีการเชื่อมโยงต่อยอดองค์ความรู้	 
สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

อย่างหลากหลาย	
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ตัวอย่างพื้นที่เกษตรผสมผสาน



	 นอกจากนี้	 	 ยังมีการเชื่อมโยงบทบาทภาค
ธรุกจิ	และภาคชมุชนทอ้งถิน่ใหม้กีารรว่มทนุ
โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้	 ทั้งในมิติการผลิต	 การลงทุนที่ใช้
ศักยภาพของประเทศเป็นหลัก	 ใช้วัตถุดิบในประเทศ	

และภมูปิญัญาทอ้งถิน่	เชือ่มโยงกับเทคโนโลยีการผลิต	

ปัจจุบันการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 เช่น	

เครื่องสำอาง	 สบู่	 ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร	 ซึ่ง	 

ผลกำไรมีการกระจายสู่ชุมชนมากขึ้น	 ทั้งในเชิง	 

รายได้และการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 
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การเชื่อมโยงระหว่างความสามารถด้านการตลาดของกลุ่มธุรกิจกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
สามารถพัฒนาสู่การร่วมทุนสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพแก่สาธารณะ



ภาคธุรกิจขนาดกลาง	 ขนาดย่อม	และวิสาหกิจชุมชน

อีกจำนวนไม่น้อยเป็นองค์กรตัวอย่าง	 เช่น	 กลุ่ม	 

มัดย้อมสีธรรมชาติคีรีวง	 อำเภอลานสกา	 จังหวัด

นครศรีธรรมราช	 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน

ธาราทิพย์	 อำเภอวาปีปทุม	 จังหวัดมหาสารคาม		 

ซึ่งมีการบริหารธุรกิจบนฐานของการสร้างกลุ่มที่	 

เข้มแข็ง	 ศึกษาศักยภาพของทุนในชุมชนทั้งทุนที่เป็น

วัตถุดิบ	 องค์ความรู้พื้นฐาน	และการตลาด	 เพื่อสร้าง

สินค้าที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง	 ขณะเดียวกันก็

แบ่งผลกำไรคืนสู่สมาชิกและชุมชนอย่างมีคุณธรรม	

21

ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านและผ้าที่ถักทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่นล้วนสามารถพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้เป็นสินค้าคุณภาพ
จนเป็นที่ต้องการของตลาดได้อย่างดี



	 เพื่อสะท้อนความหลากหลายของแนวปฏิบัติ		 

ได้มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ	 

พอเพียงในระดับพื้นที่	 (Area-based)	 เพื่อช่วยเหลือ	 

ผู้ยากไร้ในชนบท	 โดยได้เริ่มโครงการปิดทอง	 
หลงัพระ	สบืสานแนวพระราชดำร	ิดว้ยความรว่มมอื
ของภาคีเครือข่ายต่างๆ	ทั้งหน่วยงานด้านองค์ความรู้	 

จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 หน่วยงาน	 

ภาครัฐ	 หน่วยงานภาคประชาสังคม	 และหน่วยงาน

เอกชน	 โดยมี	 “ชุมชนเป็นศูนย์กลาง”	 ซึ่งชาวบ้าน

ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	 ตามลักษณะเฉพาะของ

แต่ละภูมิสังคมและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน		

มี การนำร่ องจากโครงการขนาดเล็ ก ในพื้ นที่
ต้นแบบที่อำเภอสองแคว	 อำเภอท่าวังผา	
และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดน่าน๑   

ใน	พ.ศ.	๒๕๕๒	โดยไดน้ำเกษตรทฤษฎใีหม	่การพฒันา

ระบบชลประทาน	 รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนพันธุ์พืช	

พนัธุส์ตัว	์ และปุ๋ยชีวภาพ	 ไปให้ชาวบ้านได้เรียนรู้และ

ลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองจนเปน็ผลสำเรจ็	ชว่ยใหช้าวบา้น

ที่เคยประสบปัญหาความยากจนจากการปลูกพืช

เชิงเดี่ยวมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีหนี้ลดลง	รวมทั้งยัง

ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมีในการ	 

เพาะปลูกมากเกินไป	 ปัจจุบันชาวบ้านสามารถ	 

๑ภายใต้ชื่อการพัฒนาระบบต้นแบบบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ
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มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริพัฒนาพื้นที่ต้นแบบจนประสบผลสำเร็จในจังหวัดน่าน



พึ่งตนเองได้	 และมีความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตบนพื้นฐาน

ของความพอเพียงอย่างต่อเนื่องในระยะยาว		

 

	 ต่อมาใน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ได้มีการขยายผลสู่	 

อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย	 จังหวัดอุดรธาน	ี ด้วย
การพัฒนาอ่างเก็บน้ำตามแนวพระราชดำริที่ยังใช้

ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ให้เต็มศักยภาพ	 เพื่อให้สามารถ

บรหิารจดัการนำ้ไดด้ขีึน้	สามารถเพิม่พืน้ทีเ่กษตรกรรม	 

ได้เป็นจำนวนมาก	ทำให้ชาวบ้านมีรายได้และความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 เป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและ

ประหยัด	แต่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่	ปัจจุบันโครงการ

ปิดทองหลังพระ	 สืบสานแนวพระราชดำริได้นำ	 

รูปแบบการพัฒนาจากผลสำเร็จของ	๒	 โครงการแรก	 

ไปขยายผลใน	๑๘	 หมู่บ้านซึ่งกระจายอยู่ใน	
๑๐	 จังหวัดทั่วประเทศที่ชุมชนมีความ	 
เข้มแข็ง	 โดยมีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นแกนหลัก	 ทำหน้าที่ เป็น	 

พี่เลี้ยงและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	 ในพื้นที่	 และ	

พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ได้ขยายครอบคลุมเป็น	 ๕๐	 หมู่บ้าน		 

ซึ่งคาดหมายว่าหากประสบผลสำเร็จและมีความ	 

ยั่งยืน	 ชุมชนอื่นๆ	 จะนำไปปฏิบัติตามจนเกิดความ

มั่นคงในระดับประเทศต่อไป	
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จากการพฒันาในพืน้ทีเ่ขาสงูแหง่ตน้นำ้นา่นไดข้ยายผลสูก่ารพฒันาในพืน้ทีร่าบของจงัหวดัอดุรธานีมลูนธิปิดิทองหลงัพระสบืสานแนวพระราชดำริ
ไดป้รับเปลี่ยนแนวการพัฒนาให้เหมาะสมตามภูมิสังคมจนประสบความสำเร็จและมีเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ



ภาคธรุกจิ   
 
 การประกอบกิจการของภาคธุรกิจ จะมี
เป้ าหมายอยู่ที่ การสร้ างผลกำไรเพื่ อ
ตอบแทนเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ 

โดยไม่ได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stakeholders)	

และสังคมส่วนรวม	แต่เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน	พ.ศ.	

๒๕๔๐	สง่ผลใหภ้าคธรุกจิไดเ้รยีนรู	้ปรบัตวั	ปรบัแนวคดิ

มาให้ความสำคัญกับการน้อมนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

อยา่งกวา้งขวางมากขึน้	นบัตัง้แต	่พ.ศ.	๒๕๔๒	เปน็ตน้มา 

โดยในระยะแรกมุ่งเน้นการสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 

ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

ในภาคธุรกิจอย่างจริงจัง	 ต่อเนื่อง	 ภายใต้กลไก	 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ	 

พอเพยีง	ทีม่อบให	้ดร.อาชว	์ เตาลานนท	์ เปน็ผูน้ำ
การเปลี่ยนแปลง	 ผลักดันการขับเคลื่อนในภาคธุรกิจ	 

สง่ผลใหภ้าคเีครือข่ายสถาบันองค์กรภาคธุรกิจ	รวมทัง้

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 สภาอุตสาหกรรม	 

แหง่ประเทศไทย	สมาคมธนาคารไทย	ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย	 ได้ตระหนักรู้เกิดความเข้าใจ	 และ	 

นำไปปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงด้วยความเชื่อมั่นว่า	
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน)หนึ่งในองค์กรธุรกิจ
ที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม



 . . . ป รั ชญาขอ ง เ ศ รษฐกิ จพอ เพี ย ง
ไม่ขัดกับหลักการทำกำไร แต่การได้มาซึ่งกำไรของ

ธุรกิจต้องไม่เอาเปรียบผู้อื่น แสวงหากำไรจนเกินตัว

ไม่ เบียดเบียนประโยชน์ของสังคม และทำลาย

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวทาง
การประกอบธุรกิจที่มุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้น

ใน๓มิติคือเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม
เป็ นแนวคิ ดการพัฒนาธุ รกิ จ ให้พ ร้ อมรั บการ

เปลี่ยนแปลง ทั้งด้านต้นทุน ปัจจัยการผลิต สังคม

สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยเน้นให้มีการ

บริหารความเสี่ยง ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ไม่ประมาท ไม่โลภเกินไปขยายธุรกิจให้เหมาะสมกับ

กำลังทุนและศักยภาพความถนัดของตน บนพื้นฐาน

การใช้ความรู้ คุณธรรม และดำเนินการด้วยความ

รอบคอบระมัดระวัง...

	 จากฐานความรู้ที่มีและการนำไปปฏิบัติ	 จึงมีการ

ศึกษาวิเคราะห์	 สังเคราะห์ถอดบทเรียนประสบการณ์

การดำเนินธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น	 ทั้ งธุรกิจ	 

ขนาดใหญ่	 ขนาดกลาง	 และขนาดย่อม	 ที่นำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้	 จัดทำ

เป็นองค์ความรู้เผยแพร่สู่สาธารณะและกลุ่มภาคี	 

เครือข่ายภาคธุรกิจ	 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้		 

ให้เกิดการต่อยอดขยายผลต่อเนื่องต่อไป	 ซึ่งจากการ

สังเคราะห์บทเรียน	ได้ข้อสรุปร่วมที่บ่งชี้ถึง...	
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บึงประดิษฐ์ของบริษัทบางจากไบโอฟูเอลจำกัด
หนึ่งในผลการดำเนินงานที่ผสมผสานด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม



 . . .คุณลักษณะของการดำเนินธุ รกิจ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า มีลักษณะ

ที่ยอมรับการมีกำไรในระดับพอประมาณ

และมีเหตุมีผลที่พอเพียงต่อนักธุรกิจที่ลงทุนหรือ

ผู้ถือหุ้น และต้องไม่เป็นการแสวงหากำไรโดยการ

เอาเปรียบผู้บริโภคหรือผิดกฎหมาย ไม่ปฏิเสธการ

ส่งออกแต่ต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เพื่อให้

พรอ้มรบัตอ่การเปลีย่นแปลงสามารถกูเ้งนิมาลงทนุได้

เพื่อทำให้มีรายได้และต้องสามารถใช้หนี้ได้ ต้องมี

คณุธรรมซือ่สตัยส์จุรติพากเพยีรอดทนและรบัผดิชอบ

ต่อสังคม พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต รักษาความ

สมดุลในการแบ่งปันผลประโยชน์ของธุรกิจในระหว่าง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ พนักงาน บริษัท
ผู้บริโภคและสังคมโดยรวม
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คุณลักษณะสำคัญของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันคือการแบ่งปันสิ่งที่ดีให้แก่สังคมโดยรวม
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การสร้างฝายชะลอน้ำที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจและจิตอาสาของภาคธุรกิจเพื่อคืนกำไรสู่สังคม



 ...แนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่าง
ยั่ งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า

ในระดบัขัน้พืน้ฐานเปน็แนวปฏบิตัริว่มทีท่กุองคก์ร
ภาคธุรกิจมีการดำเนินการอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย

ปจัจยัการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพประสทิธผิล

และการบริหารความเสี่ยง สำหรับในระดับขั้น
กา้วหนา้เป็นแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมปัจจัยการมอง
การณ์ไกลในการบริหารจัดการและตัดสินใจเชิง

นโยบาย คิดถึงผลในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น

ขยายธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป ให้ความสำคัญกับ

การพัฒนากำลังคน / พนักงาน / ผู้บริหารทุกระดับ

อย่างเป็นรูปธรรม นำเทคโนโลยีมาใช้และพัฒนา

นวัตกรรมในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง รักษาผลประโยชน์

ของผู้มีส่วนได้และส่วนเสียของธุรกิจ (ลูกค้า คู่ค้า

ผู้ถือหุ้น พนักงาน สิ่งแวดล้อม และสังคม) และ

ที่สำคัญคือ การมีวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเข้มแข็ง

มีจริยธรรม คุณธรรม ความเพียร และการแบ่งปัน

ความรู้เป็นค่านิยมร่วมขององค์กร ธุรกิจที่ดำเนิน
กิจการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นพื้นฐาน ไม่มีเป้าหมายสุดท้าย
ทีผ่ลกำไรแตอ่ยูท่ีก่ารแบง่ปนักนัเพือ่ใหส้งัคม
ดีขึ้น จะมองตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสังคม
หากชมุชนสงัคมอยูไ่มไ่ด้ธรุกจิของตนกอ็ยูไ่มไ่ดเ้ชน่กนั
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ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ตั้งขึ้นในองค์กรธุรกิจหน่วยงานต่างๆเกิดจากความตั้งใจอันดีเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดสังคมคุณภาพ



	 เมื่อแนวปฏิบัติเริ่มชัดเจนมากขึ้น	 ได้สร้าง	 

การยอมรับ	 ให้เกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นในการนำ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ

ดำเนินธุรกิจ	 ดังจะเห็นได้จากผลสำรวจทัศนคติของ	 

ผู้บริหารระดับสูงที่ เป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙		 

ที่ยืนยันชัดเจนว่า	 องค์กรต่างๆ	ล้วนเชื่อมั่นในการนำ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับ	 

การบรหิารธรุกจิ	สง่เสรมิใหธ้รุกจิกา้วหนา้ในระยะยาว		 

ก้าวตามทันกระแสโลกาภิวัตน์ได้	 โดยร้อยละ	๘๐ 

ของผลสำรวจเห็นว่า	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

ไม่ขัดแย้งกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ	 และมีผลให้	 

การระดมทุนง่ายขึ้นและแข่งขันกับบริษัทอื่นในตลาด

ได้	 ขณะที่ร้อยละ	๘๔	 เห็นว่า	 จะมีผลให้มูลค่าหุ้น	 
ดีขึ้น	 และร้อยละ	 ๘๘	 เห็นว่า	 จะช่วยให้บริษัท
สามารถดึงดูดผู้ลงทุนได้ดีขึ้น	

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จะช่วยส่งเสริมหรือขัดแย้งกับเป้าหมาย
การดำเนินธุรกิจดังกล่าวหรือไม่	อย่างไร

ท่านคิดว่า
การดำเนินธุรกิจตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง
จะมีผลต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทหรือไม่อย่างไร

ท่านคิดว่า
การดำเนินธุรกิจตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยให้บริษัทสามารถ
ดึงดูดผู้ลงทุนได้ดีขึ้นหรือไม่	อย่างไร

ไม่แน่ใจ	๕%

ไม่มีผล	๙%
ต่ำลง	๒%

ดีข้ึน	๘๔%

ขัดแย้ง ๑๒%
ไม่แน่ใจ	๘%

ไม่ขัดแย้ง	๘๐%

ไม่แน่ใจ	๗%
น้อยลง	๐%
ไม่มีผล	๕%

ดีข้ึน	๘๘%

29

ผลการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริหารระดับสูง
ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯต่อการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ



	 บทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจ	พ.ศ.	๒๕๔๐	ภาค

ธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่งได้มีการทบทวนและ	 

ปรับกลยุทธ์การลงทุนให้กิจการมีภูมิคุ้มกัน
ต่อความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลกอย่างกว้างขวาง	 เช่น	 เครือ	 
ซิเมนต์ไทย	หรือ	SCG	เครือเจริญโภคภัณฑ์	หรือ	CP	

Group	 และ	 บริษัท	 ปตท.	 จำกัด	 (มหาชน)	 เป็น

ตัวอย่างของกิจการขนาดใหญ่ที่มีการประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการปรับ

กลยุทธ์หลายประการ	 ทั้งการปรับลดจำนวนบริษัท	 

ในเครือเมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในอนาคตด้วยความรู	้ 

ตามหลักวิชาการ	 มีการพัฒนาและเตรียมทรัพยากร

บุคคลอย่างเป็นระบบ	 ประเมินตัวเองด้านความ

สามารถในการลงทุน	 ไม่ทำให้มีภาระมากจนเกินไป	

ทำตามความสามารถที่มีอยู่	 ไม่ทุ่มจนสุดตัว	 คำนึงถึง

คำว่า	 “พอ”	 ตามกำลังของธุรกิจและกิจการมีความ
เจริญก้าวหน้าด้วย	และหากมีวิกฤตการณ์ใดๆ	เกิดขึ้น	 

ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่คาดไม่ถึง	 กิจการ

ต้องอยู่ได้โดยไม่ทำให้พนักงาน	 ผู้ถือหุ้น	 สถาบัน	 

การเงินที่ให้กู้	 และสังคมเดือดร้อน	 นอกจากนั้น		 

ในช่วง	 ๒	 -	 ๓	 ปีที่ผ่านมา	 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยรายงานว่ามีหลายองค์กรธุรกิจและหลาย

บริษัทในประเทศไทยมีความตื่นตัวในเรื่องของ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	 และ	 
นำไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาทรัพยากร	 
มนุษย์	 การพัฒนาชุมชน	 และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น	 ดังจะเห็นได้จากโครงการ
ต่างๆ	ที่ทำร่วมกับชุมชนของหลายองค์กร				

 

จากวิกฤตเศรษฐกิจพ.ศ.๒๕๔๐ประเทศไทยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
จนทำให้วิกฤตเศรษฐกิจในพ.ศ.๒๕๕๐ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศมากนัก
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	 ผลจากการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ	 

พอเพียงมาประยุกต์ใช้	 ได้ทำให้องค์กรภาคธุรกิจ	

สามารถผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนั้นมาได้	

ตลอดจนเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้ภาคธุรกิจที่มีระบบ

บรรษัทภิบาลที่กำหนดให้องค์กรควบคุมกิจการ	 
ให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส	 

ภายใต้กรอบของจริยธรรมที่ดี	 โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้  

ส่วนเสียอย่างรอบด้าน	 สามารถดำเนินการด้วยความ	 

รับผิดชอบ	ยุติธรรม	และโปร่งใสยิ่งขึ้น	ตลอดจนมีการ

บริหารความเสี่ยงที่ รัดกุมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 

มีมาตรการและกฎกติกาในการสร้างความเข้มแข็ง

ทางธุรกิจมากขึ้น	 เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในตนเอง	 เช่น	 

มีการลงทุนในตลาดระหว่างประเทศในสัดส่วนที่	 

พอประมาณและสมเหตุสมผลมากขึ้น	 โดยที่ผ่านมา

สถาบันการเงินไทยทั้งระบบซึ่งถือครองสินทรัพย์	 

ต่างประเทศเพียงสัดส่วนประมาณร้อยละ	 ๘	 เมื่อ

ประกอบกับการวางแผนอย่างรอบคอบของธนาคาร

แห่งประเทศไทย	และหน่วยงานด้านวางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจที่ยกเครื่องการบริหารด้านการเงินระดับ

มหภาค	 จึงสามารถป้องกันมิให้ประเทศ
เผชิญวิกฤตการเงินซ้ำรอย	 เป็นผลให้วิกฤต
เศรษฐกิจ	พ.ศ.	๒๕๕๐	 ไม่กระทบประเทศ
ไทยมากนัก		
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การน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการดำเนินกิจการทำให้กลุ่มธุรกิจ
ยิ่งมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ
อย่างมีบรรษัทภิบาลมากขึ้น



 
	 ในขณะเดียวกัน	 กว่า	 ๑,๐๐๐	 บริษัทมีการตั้ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการ

กำหนดเป็นคุณสมบัติสำคัญของบริษัทที่ต้องการเป็น

สมาชิกของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 

ว่า	 ต้องมีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
ที่ชัดเจน	 เพื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ	 

ในอนาคตที่อาจส่งผลทางลบและกระทบต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์	พันธกิจ	และวิสัยทัศน์ขององค์กร	เพื่อให้

ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องหาแนวทางป้องกันและการบริหาร	 

จัดการที่มีประสิทธิภาพ	 เพิ่มโอกาสความสำเร็จ		 

ลดโอกาสความล้มเหลว	 และลดความไม่แน่นอน	 

ในผลประกอบการ		
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงนโยบายสำคัญที่สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่องค์กรธุรกิจ



 

	 นอกจากนี้	 ภาคธุรกิจจำนวนมากยังได้ร่วมแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคม	 (Corporate	 Social	
Responsibility)	ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและ

ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในชนบท	นอกเหนือ

จากกลไกบรรษัทภิบาลและการบริหารความเสี่ยง		 

จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร	 และได้มี

การก่อตั้ง	 CSR	 Club	 จากการรวมตัวของ	 ๒๗	
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์	 เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมที่

ช่ วยสร้างสมดุลระหว่างสั งคมเมืองและชนบท	 

ซึ่งถือว่าเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการร่วมขับเคลื่อน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางยิ่งขึ้น	

องค์กรธุรกิจหลายแห่ง	 ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ	 
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เมื่อมีผลประกอบการมากพอองค์กรธุรกิจก็นำมาแบ่งปันทั้งในรูปขององค์ความรู้และจิตอาสาที่พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม
มากยิ่งขึ้นตลอดจนมีการรวมกลุ่มกันระหว่างองค์กรธุรกิจในนามของCSRClubเพื่อให้เกิดเป็นพลังที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น



แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาชนบท	 ตัวอย่าง

หนึ่งที่สำคัญ	 คือ	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ริเริ่มจัดทำ

โครงการ	 ๑	 ไร่	 ๑	 แสน	 และโครงการ	 
หนึ่งบริษัทหนึ่งตำบล	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔   

ที่มุ่ ง ไปเสริมสร้ างศักยภาพของเกษตรกรหรือ

ประชาชนฐานรากให้เข้มแข็งด้วยตัวเองตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ปัจจุบันมีผลงานเป็นที่

ประจักษ์ในหลายพื้นที่และได้ขยายผลกว้างขวางขึ้น

ทุกปี	การดำเนินโครงการรักษ์ป่า	สร้างคน	๘๔	
ตำบล	วิถีพอเพียง	โดย	บริษัท	ปตท.	จำกัด	
(มหาชน)	 ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐		 

มีเป้าหมายสร้างเสริมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาชุมชน	 

ใน	 ๘๔	 ตำบลทุกภูมิภาคทั่วประเทศ	 ทั้งในด้าน	 

องค์ความรู้	 ทักษะอาชีพ	 การรวมกลุ่มทางด้าน

เศรษฐกิจ	 วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 จิตอาสา	

รวมถึงจริยธรรม	 เพื่อให้เป็นตำบลต้นแบบที่เข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจ	 พลังงาน	 สังคม	 ทรัพยากร	 และ	 

สิ่งแวดล้อม	 ซึ่งการดำเนินงานได้ผลสำเร็จเกิน	 

คาดหมาย	 สามารถพัฒนาตำบลวิถีพอเพียงได้ถึง		 

๘๗	 ตำบล	 ๙๒๐	 หมู่บ้าน	 ครัวเรือนพอเพียงอาสา	

๙,๒๔๔	ครัวเรือน	และคนต้นแบบกว่า	๖๐๐	คน	และ

ได้ตั้งเป้าหมายการขยายผลให้เป็นตำบลต้นแบบ	 

เพื่อการเรียนรู้ดูงานในระดับประเทศต่อไป		
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ตัวอย่างหนึ่งของการคืนกำไรสู่สังคมของบริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)
ที่มุ่งสร้างตำบลต้นแบบที่มีความเข้มแข็งผ่านโครงการรักษ์ป่าสร้างคน๘๔ตำบลวิถีพอเพียง



	 พัฒนาการของการขับเคลื่อนประยุกต์
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
ธุรกิจได้ก้าวหน้า	 และขยายผลมากขึ้น	 มีการ	 
ยกระดับร่ วมกันจัดทำตัวบ่ งชี้ หรื อ เกณฑ์ชี้ วั ด	 

การดำเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		 

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจสามารถ

เรียนรู้พัฒนาตนเองได้	 ประกอบกับความมุ่งมั่น	

ความเพียรพยายาม	 และความพร้อมของพลังความ

ร่วมมือของภาคีภาคธุรกิจที่มีประสบการณ์	 เป็น	 

ต้นแบบและตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ	 จะเป็น	 

เครือข่ายและกลไกสำคัญที่จะช่วยผลักดันขยายผล	 

ให้ภาคธุรกิจสามารถเดินบนเส้นทางแห่งความยั่งยืน	 

ได้อย่างสัมฤทธิผล	
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เด็กและเยาวชนพลังสำคัญของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน



ติก๊ เจษฎาภรณ ์ผลด ี 
	 นักแสดงที่รักษ์ธรรมชาติ	

และมุ่ งมั่นที่จะผลิตรายการ

โทรทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม	 เพื่อ

ปลูกจิตสำนึกให้คนไทยรักษ์

และหวงแหนทรพัยากรธรรมชาต ิ

“รู้สึกว่าทำไมเราอยู่ในป่ากับ

ธรรมชาติแล้วสบายใจอยากอยู่

ตรงนัน้นานๆไมอ่ยากกลบัออกมา

แต่พออยู่ ใน เมื อ งตามปกติ

กลับรู้สึกวุ่นวาย เธคผับผมเคย

ไปมาหมดแล้วรู้สึกอึดอัดอยู่ได้

ไม่นานต้องรีบกลับ”

 

สื่อสารมวลชน นักคิด 
นักเขียน ดารา และ  
นักร้อง 
 
 การขับเคลื่อนของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับ
ความรว่มมอืเปน็อยา่งดจีากสือ่
ต่างๆ ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์	 นิตยสาร	
วิทยุ	 และโทรทัศน์	 ทำให้มีพื้นที่ในการ

เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ	 

พอเพยีงไปสูส่าธารณชนอยา่งกวา้งขวาง  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การนำเสนอกรณี

ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ	 ซึ่งได้

สร้างการรับรู้เกี่ยวกับปรัชญาให้มีความ

แพร่หลายมากขึ้น	และยังได้สร้างความ

บนัดาลใจใหก้ลุม่บคุคลตา่งๆ	สนใจทีจ่ะ	 

นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและ	 

อาชีพมากขึ้น	 นอกจากนั้นมีสื่อมวลชน	 

ทัง้ทีเ่ปน็ผูผ้ลติสือ่	นกัคดิ	นกัเขยีน	ดารา		

และนักร้องอีกส่วนหนึ่งที่ได้เดินตาม

แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว		 

ซึ่งแต่ละคนก็มีแนวทางเป็นของตัวเอง

แตกต่างกันไป	ได้แก ่

นริตุติ ์ศริจิรรยา  

	 เมื่อมีเวลาว่างจากการเป็น

นักแสดง	 จะใช้ชีวิตเรียบง่าย	 

อยู่ กับธรรมชาติและทำสวน	 

ผลไม้ที่จังหวัดจันทบุรี “ณ วันนี้

ผมมาถึงจุดที่ตัวเองเพียงพอแล้ว

ได้ทำงานที่ชอบและได้มีชีวิต

อยู่ ในสิ่ งแวดล้อมที่ตัว เองรัก

เสร็จงานกลับบ้านสวนที่จันทบุรี

อยูก่บัความเรยีบงา่ยของธรรมชาติ

อยู่กับการปลดปล่อย”
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ปอ๊ด โมเดริน์ดอ็ก  
หรอื ธนชยั อชุชนิ  
	 นักร้องแนว	 Alternative	 ที่
เรียนรู้การใช้ชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
ควบคู่ไปกับการศึกษาธรรมะและ
ฝึกสมาธิ“เรียนธรรมะก็คล้ายๆกับ
การเรียนว่ายน้ำ ตอนนั้นเราได้แต่
อ่านหนังสือธรรมะ ไม่ได้ปฏิบัติ
ก็คิดว่าน่าจะลงว่ายน้ำในสระ
ได้แล้ว เลยบวชเป็นพระป่าหนึ่ง
พรรษา การบวชทำให้เราปฏิบัติ
ไม่ว่าการนั่ งสมาธิหรือการเดิน
จงกรม ทำให้เราเข้าใจคำว่า สติ
ซึ่งเป็นแก่นของชีวิต เมื่อก่อนเรา
ไม่รู้ว่า จิต หรือ สติ แปลว่าอะไร
เราไมรู่ห้นา้ทีข่องมนั เมือ่เราปฏบิตัิ
ก็ เลยเข้าใจและช่วยให้เราปรับ
สมดุลของชีวิตได้”
 

อีด๊ วงฟลาย  
หรอืสำราญ ชว่ยจำแนก    
	 ที่เสียสละ	และอุทิศตนทำงาน	 
เพื่อสังคม	 อาท	ิ อาสาสมัครของ	 
สภากาชาดไทยฯ	มูลนิธิพระดาบสฯ	
ถ่ายทอดเนื้อหาของหลักปรัชญาฯ	
ผ่ า น เ พ ล ง อ ยู่ อ ย่ า ง พ อ เ พี ย ง			
“ประเทศไทยเจอวิกฤตมาตลอดใน
ทุกด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ
ยำ่แย่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์
ทรงห่วงใยชาติบ้านเมือง ได้ทรง
ทุ่มเทคิด ทดลอง ทรงสรุปผล
แล้วพระราชทานเป็นแนวทางให้
ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเดิน
ตามรอยพระยุคลบาท อย่างเช่น
พระราชทานแนวพระราชดำริ
การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น จนเป็นเครื่อง
ยนืยนัไดว้า่วถิแีหง่เศรษฐกจิพอเพยีง
นีแ่หละทีจ่ะทำใหค้นไทยสงัคมไทย
ประเทศไทยแข็งแรงในทุกด้าน”
 

กิก๊ มยรุญิ ผอ่งผดุพนัธ ์
	 นักแสดงหญิงที่ได้รับรางวัลบุคคล
ตน้แบบ	พ.ศ.	๒๕๕๔	ดา้นความโปรง่ใส	 
และซื่อตรง	 ประกอบอาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และยัง
ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักธรรมะ	 ใช้ชีวิต
อย่างพอเพียงและเชิญชวนนักแสดง
อื่นๆ	ร่วมปฏิบัติธรรม	“แม้เราจะมีความ
สนใจทางธรรมแต่กับเรื่องทางโลก
การมีสัมมาอาชีพเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต
ยังเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้ง “กำลังทรัพย์”
ก็ยังเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้การเผยแผ่
ธรรมะแผ่ขยายไปในวงกว้างมากขึ้น
เช่นการร่วมเป็นเจ้าภาพเชิญชวนให้คน
ทั่วไปมาปฏิบัติธรรม เรียนรู้พระพุทธ
ศาสนาฟรี เพื่อถวายเป็นธรรมทาน
ทุกวันนี้หากกิ๊กทำได้เพียงครึ่งหนึ่งของ
คุณแม่ก็นับเป็นสิ่งที่กิ๊กภูมิใจที่สุดแล้ว”

นิตยสารสุดสัปดาห์	

37



ศ ุ บญุเลีย้ง 
	 ศิลปิน		นักคิด		นักเขียน		นักร้อง		นักแต่งเพลง	เจ้าของ
เพลง	“อิ่มอุ่น”	ผู้มีวิถีชีวิตสุขแบบพอดี		ระยะหลัง	แม้จะไม่ได้
พบเห็นเขาตามสื่อต่างๆ	บ่อยนัก	แต่เขายังคงสร้างงานอย่าง
ต่อเนื่อง	พร้อมกับบทบาทใหม่ในชีวิตและงานที่ลงตัวยิ่ง	 คือ
การรับ เป็นวิทยากรบรรยายให้ทั้ ง เด็กและผู้ ใหญ่ฟั ง		 
เป็นวิทยากรที่พูดสนุกและสร้างแรงบันดาลใจให้คนฟังได้
มากมาย	สอนเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการคิด	กระบวนการเขียน	
 “เราชอบเรื่องกระบวนการ ชอบเรื่องการนำเสนอ
ยิ่งเป็นการถ่ายถอดความรู้ ไม่ได้ถ่ายทอดผ่านการพูดเท่านั้น
แต่ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบมาแล้ว ไม่ใช่
เป็นเรื่องแค่การมาฟังบรรยายเท่านั้น ฟังแล้วอาจต้องฝึก
ฝกึใหเ้กดิการคดินอกกรอบแตต่อบโจทย์การคดิตา่งแตส่รา้งได้
 “บางครั้งเชื่อเรื่องความพอดีมากกว่าความดีเสียอีก
ไม่ต้องเลือกหาสิ่งที่ดีที่สุด แต่เป็นสิ่งที่พอดีที่สุด เราว่า
นี่แหละดีกว่า เราเลือกกินกาแฟดีๆ หอมถึงขั้นหลงเลยนะ
แต่ถึงวันหนึ่งทำให้เราปวดหัว ปวดร้าวเหลือเกิน ก็ต้องถอย
ออกมาไม่ใช่จมลงไปในความลุ่มหลงอันนั้น”

หนึ่งในผลงานที่แสดงความนึกคิด		
ของ	ศุ	บุญเลี้ยง	
 
เพลง	“รักษ์หาดบ้านพ่อ”
หาดทรายแห่งนี้	 	
ที่พ่อเคยวางเท้า	
ทุกคราวที่ก้าวเม็ดทรายยินดี	
พ่อคงหวงแหนทะเลแห่งนี้	
พักพิงที่นี่	 พ่อไกลกังวล	
ลูกตระหนักรู้	 	
พ่อเหนื่อยพ่ออดทน	
เหงื่อหยดไหลรินหล่น	
ลงบนผืนทราย	
รักษ์หาดบ้านพ่อ	 ขอตามรอยพ่อ	
สอนให้เพียงพอ		 ให้รู้คุณแผ่นดิน	
รักษ์หาดบ้านพ่อ	 รักษ์ทะเลหัวหิน	
ฝากหัวใจไว้บนผืนดิน	
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท	
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…ท่านบอกเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นสิบๆ ปีแล้ว แต่เราเพิ่งมา
เริ่มทำกัน ถามว่ามันช้าไปไหม
ก็ไม่ช้าหรอก ถ้าตราบใดที่เรามี
ลมหายใจและเรายังมีท่านอยู่”
  
	 อยา่งไรกด็บีรโิภคนยิมในสงัคม	 
ยังมีความรุนแรงอยู่มาก	 ดังนั้น

การขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลุ่ม
สื่อสารมวลชนจึงต้องอาศัย
ความตอ่เนือ่ง	ความมุง่มัน่และ	 
ความเพียรอีกมาก ตลอดจน	 
การสนับสนุนจากภาคส่วนอื่นๆ		 
ที่ เข้าถึง	 เข้าใจ	 ศรัทธา	 และมี
ประสบการณ์จากปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นทั้งต้นแบบ
และกระบอกเสียงที่จะถ่ายทอดสู่
สาธารณชนใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ตอ่ไป 

 

แอนดี ้เขมพมิกุ  
	 นกัรอ้ง	นกัแสดง	และพธิกีรรายการ	 
ฉันรักเมืองไทย	 ที่นำเสนอมุมมองของ
ชาวต่างชาติที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทย
อย่างมีความสุข		“ผมมีความประทับใจ
หลายๆอย่างมาก โดยเฉพาะปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
บางคนอาจทำไม่ได้และคิดว่าคำว่า
เศรษฐกิจพอเพียงอาจหมายถึง งกผม
จะบอกว่าภารกิจที่พระองค์ท่านได้ทำ
เพื่อคนไทยมากมายนับไม่ถ้วนนั้น ผม
มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีประโยชน์หมด
อย่างแนวทางที่ท่านบอกให้เราปลูก
ต้นไม้คนละ๑ต้น๖๐ล้านคนก็ ๖๐
ล้านต้น เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อธรรมชาติ
ของเราธรรมชาติก็คือมนุษย์เราหันมา
เอาใจใสบ่า้งหรอืเรือ่งนำ้ ในหลวงบอก
น้ำคือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคนไทยขาดน้ำ
ก็จะไม่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น

สราวธุ เฮง้สวสัดิ ์  
นกัเขยีนชือ่ดงั (นามปากกา : นิว้กลม) 
	 แท้จริงแล้วการทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น	 อาจ	 
ไมไ่ดห้มายความวา่จะตอ้งไปเปน็นายกรฐัมนตร	ี
หรอืประธานาธบิดปีระเทศมหาอำนาจ	แตล่ำพงั
เป็นแค่เจ้าของร้านคุกกี	้ นักร้อง	 พนักงาน
ธนาคาร	 พนักงานทำความสะอาด	 ยาม	
มอเตอร์ไซค์วินหน้าปากซอย	 พ่อค้าแม่ขาย		 
คุณหมอ	 คุณคร	ู ภารโรง	 ทนายความ	 หรือ	 
นักเขียนตัวเล็กๆ	 สักคน	 ก็สามารถทำให้	 
โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นได้	 ถ้าใส่ใจ	 เห็นคุณค่าของ
หน้าที่นั้น	และทำมันให้ดีที่สุด	
	 ถ้าพ่อหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์ขับรถอย่าง	 
นิ่มนวลและหยิบยื่นรอยยิ้มส่งให้กับผู้โดยสาร
พรอ้มๆ	กบัเงนิทอน	แคน่ัน้โลกกน็า่อยูข่ึน้แลว้	
	 ใครบางคนเคยบอกไว้ว่า	 “โลกของเรามี
ขนาดเท่ากับผู้คนที่รายล้อม”	นัน่หมายความ
ว่า	 ถ้าเราทำให้คนที่รายล้อมมีความสุขและ	 
มรีอยยิม้	โลกของเรากน็า่จะนา่อยูไ่มใ่ชน่อ้ย	
	 และสดุทา้ย	โลกใบเลก็ๆ	ของแตล่ะคนกจ็ะ
คอ่ยๆ	ขยายตวัออกไปเปน็โลกใบใหญใ่นทีส่ดุ	
เพราะผูค้นทีร่ายรอบตวัของคนหนึง่คนนัน้ยอ่ม
แตกต่างหลากหลาย	ความสุขจึงแผ่กระจาย
ออกไปไดเ้รือ่ยๆ	
	 จากหนงัสอื“อาจารยใ์นรา้นคกุกี”้โดย	นิว้กลม 
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สถาบันการเมือง 
 

 ความคืบหน้าสำคัญในการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
สถาบนัการเมอืง	คอืการตราพระราชกฤษฎกีา  
ว่ าด้ วยหลัก เกณฑ์และวิ ธี การบริหาร	 
กิจการบา้นเมอืงทีด่	ีพ.ศ.	๒๕๔๖	ซึง่กำหนดให	้ 
คณะรฐับาลวางแผนนโยบาย	 จัดทำงบประมาณให้

เกิดผลสัมฤทธิ์และคุ้มค่า	 ตลอดจนอำนวยความ

สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน

อย่างมีประสิทธิภาพ	 ในขณะเดียวกัน	 ยังได้มีการ

สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีให้แก่นักบริหารในระดับต่างๆ	 ของ
ภาครัฐและเอกชนโดยสถาบันพระปกเกล้า	 ซึ่ง
เป็นองค์กรอิสระทางวิชาการ	 ครอบคลุมทั้งงานวิจัย	

การจัดการศึกษาอบรม	 และการเผยแพร่ให้ความรู้

และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย	

ธรรมาภบิาลและการกำกบัดแูลกจิการทีด่	ีสทิธมินษุยชน 

สิทธิหน้าที่ของพลเมือง	 รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น	 รวมทั้งมีการ

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและ

ระหว่างประเทศ	 เพื่อการพัฒนาการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย		

	 นอกจากนัน้	มกีารกำหนดใหป้รชัญาของเศรษฐกจิ	 

พอเพียงปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	และ
กำหนดทิศทางให้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

ไปเป็นนโยบายพื้นฐานทั้งด้านบริหารราชการแผ่นดิน

และด้านเศรษฐกิจ	 และเริ่มมีการกำหนดเป็นนโยบาย

รัฐบาลอย่างชัดเจนใน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 เพื่อให้องค์กร	 

ของรัฐนำไปปฏิบัติ	 ทั้งในกระบวนการกลั่นกรอง	 

งบประมาณผ่านกรรมาธิการงบประมาณของสมาชิก

รัฐสภาได้ให้การสนับสนุนโครงการที่นำไปสู่การ	 

ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่วนราชการ

ต่างๆ	 เสนอขอการจัดสรรงบประมาณประจำป	ี โดยมี

ความพยายามให้มีการบูรณาการโครงการต่างๆ		 

เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น	 กล่าวได้ว่า  

ภาคการเมืองเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 
ในระดับมหภาค	และหากสมาชิกรัฐสภาได้มีการ
ปฏิบัติแบบวิถีพอเพียงอย่างจริงจังทั้งในระดับปัจเจก	

ครอบครัว	และชุมชนท้องถิ่น	 จะเป็นการหนุนเสริมให้

องคก์รภาครฐัและภาคสว่นอืน่ๆ	ของสงัคมพรอ้มใจกนั

ขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จให้เป็นภูมิคุ้มกันพร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป		
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จากการบริหารนโยบายระดับชาติสู่ท้องถิ่นที่อยู่บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ย่อมนำมาซึ่งความปกติสุขของประชาชน



อย่างมีเหตุผลและมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง	 

มีประสิทธิภาพ	 เช่น	 การสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์		 

และการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่ได้ริเริ่ม

ออกแบบให้มีการกระจายการลงทุนอย่างสมดุล	

ครอบคลุมทุกสาขา	 โดยใน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ได้เพิ่ม	 

การลงทุนขนาดใหญ่ในสาขาการพัฒนาชุมชนที่มุ่ง

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		สาขาการศึกษา
และการเรียนรู้ที่มุ่งยกระดับคุณภาพมาตรฐาน	 
การศึกษาในชนบทและเมืองทั้งระบบ	 และสาขา
สาธารณสขุทีเ่นน้การปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ
ซึ่งเป็นการลงทุนที่ลดความเสี่ยงแกภ่าระทางการคลงั

ของรัฐระยะยาว	และมีผลตอบแทนของการลงทุนสูง		

 

องค์ก รภาครัฐ 
 

 นโยบายของรัฐบาลย้อนหลังไปกว่า   
๕ รัฐบาล ได้มีการน้อมนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏบิตั ิ เพือ่เสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัและความสมดลุ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้ง

ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสถานการณ์

ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ	ดังที่ปรากฏทั้งใน

กฎหมายสูงสุด	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ	 ตลอดจนการแถลงนโยบาย
การบริหารแผ่นดินของรัฐบาลที่เสนอต่อ
รัฐสภา	ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รัฐบาลสามารถลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ได้	 
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การบริหารงบประมาณแผ่นดินที่รัดกุมนำมาซึ่งการขยายโครงการพัฒนาชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งได้อย่างกว้างขวาง



	 การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น	 

พื้นฐานในการวางแผนและกำหนดนโยบายการ

พัฒนาในด้านต่างๆ	 ของประเทศ	 เริม่ตน้จากแผน
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต	ิฉบบัที	่๙ 
(พ.ศ.	๒๕๔๕	 -	๒๕๔๙)	ที่มุ่งสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย	 และเป็น

ความพยายามที่จะนำหลักปรัชญาไปประยุกต์ใช้กับ

การดำเนินชีวิตในทุกระดับและทุกภาคส่วนของสังคม	

การพฒันาใหเ้กดิความสมดลุและใหค้วามสำคญัมากขึน้	 

กับการพัฒนาภาคชุมชนซึ่งเป็นฐานรากของสังคม	

และเป็นการกระจายการพัฒนาและสร้างโอกาส	 

ให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง	 	 และมีการ
ต่อยอดและขยายผลต่อไปในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ ฉบับที	่ ๑๐	
และ	๑๑	อยา่งเขม้ขน้ยิง่ขึน้	
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	 ภายหลังการเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ	พ.ศ.	๒๕๔๐	

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปกำหนดมาตรการอย่าง	 

เข้มข้นในการกำกับดูแลการเงินของชาติ	 ตลอดจน

ออกกฎเกณฑ์และควบคุมสถาบันการเงิน	 รวมถึง

ควบคุมการถ่ายโอนเงินตราระหว่างประเทศ	 และ	 

เฝ้าระวังอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทอย่างใกล้ชิด		 

จึงทำให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันต่อวิกฤตเศรษฐกิจ	 

ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ได้เป็นอย่างดี	 ขณะเดียวกัน		 

ในแผนการบริหารราชการแผ่นดินได้มีการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นผล

จากนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้	 มีการจัดทำแผน

บริหารความเสี่ยง	 เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวน

จากภายนอกประเทศ	 ไปจนถึงการกำหนดแผนงาน

และโครงการต่างๆ	ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ	 

พอเพียงอย่างกว้างขวาง		
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การกำกับดูแลด้านการเงินอย่างเข้มข้นของธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็นหนึ่งในแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของประเทศ



	 นอกจากนี้	 สำนักงานข้าราชการพลเรือน	
(กพ.)	 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับนโยบาย
การบรหิารทรพัยากรบคุคลภาครฐั	 ไดก้ำหนดคณุสมบตัิ

ของขา้ราชการ	ทัง้ตำรวจ	ทหาร	และพลเรอืน	ตลอดจน

จัดการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมทั้งใน

หน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต	 เพื่อส่งเสริม	 

ให้ข้ าราชการเป็นคนดีและมีความสามารถสูง		 

เช่นเดียวกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการ
กำกับดูแลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 รวมถึง

หน่วยงานราชการอีกหลายแห่ง	 ยังได้จัดให้มีการ	 

ฝึกอบรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทาง	 

ของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ข้าราชการ	 บุคลากรของ

ภาครฐั	ภาคเอกชน	และประชาชนทัว่ไป	เพือ่เสรมิสรา้ง

องค์ความรู้ในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจาก

ปจัจยัภายในและภายนอกประเทศอยา่งมภีมูคิุม้กนัตอ่ไป	

ข้าราชการทุกหมู่เหล่าทั้งข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจต่างน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่
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	 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการศึกษา	 เน้นที่การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน

ในทุกระดับน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ	 

พอเพียงมาใช้เป็นหลักใจหรือหลักคิด	 หลักการ

ทำงานและหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน	 จนกระทั่ง	 

มีอุปนิสัย	 “อยู่อย่างพอเพียง”	 เพื่อให้สามารถ
รักษาสมดุลในการดำเนินชีวิต	 และพร้อมรับการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลาไดอ้ยา่งมสีต	ิตลอดจน

ใชป้ญัญาความรูใ้นทางทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ตนเอง

และส่วนรวม	ทั้งในปัจจุบันและอนาคต		

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานของชาติ	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 แต่การ	 

ขับเคลื่ อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่	 

สถานศึกษาได้เริ่มใน	พ.ศ.	๒๕๔๘	 โดยมีการนำร่อง

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

โรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		 

ในโรงเรียนที่สมัครใจ	๙	แห่ง	 เพื่อเรียนรู้แนวทางการ

ขับเคลื่อนและปูพื้นฐานการนำหลักปรัชญาของ

สถาบันการศึกษา

...Sufficiency Economy น้ัน ไม่มีในตำรา เพราะหมายความว่า
เรามีความคิดใหม่ และโดยท่ีท่านผู้เช่ียวชาญสนใจ ก็หมายความว่า

เราก็สามารถท่ีจะไปปรับปรุง หรือไปใช้หลักการ
เพ่ือท่ีจะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีข้ึน...

พระราชดำรัสเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๒๒		ธันวาคม		๒๕๔๒

“
”

สถานศึกษาพอเพียง
แหล่งบ่มเพาะเยาวชนคุณภาพ
ที่มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง
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เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศจึงมีความพยายามนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กคุณภาพที่มีอุปนิสัยแห่งความพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ		

และมีการฝึกอบรมครูผู้สอน	 ผู้บริหารสถานศึกษา	

บคุลากรดา้นการศกึษา	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ศกึษานิเทศก์	

ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนในการนำ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดการศึกษาทุกระดับ	 จนกระทั่งมีสถานศึกษา

ที่จัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ	 

พอเพียงจนเห็นผลกับผู้เรียน	 และผ่านเกณฑ์การ

ประเมนิเปน็	 “สถานศกึษาพอเพยีงแบบอยา่ง” 
๑๓๕	แหง่	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๐	และเพิม่เปน็	๑,๒๖๑	แหง่ 

ใน	พ.ศ.	๒๕๕๒	ทัง้นี	้กระทรวงศกึษาธกิารมเีปา้หมาย

ที่จะขยายเป็น	๙,๙๙๙	แห่ง	ภายใน	พ.ศ.	๒๕๕๖  
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 กระทรวงศึกษาธิการ	 สำนักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษตัรยิ	์ ธนาคารไทยพาณชิย	์จำกดั	 (มหาชน) 

และมลูนธิสิยามกมัมาจล	ไดส้นบัสนนุให	้“สถานศกึษา

พอเพียงแบบอย่าง”	 ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน	

๑๓๕	แหง่	พฒันาตนเองสูก่ารเปน็	“ศนูยก์ารเรยีนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา”	 ด้วยการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้
บคุลากรของโรงเรยีนมคีวามเขา้ใจหลกัปรชัญาฯ	อยา่ง

ถกูตอ้ง	และสามารถนำไปใชล้งมอืปฏบิตั	ิโดยผู้บริหารเปน็

ผูน้ำในการสรา้งบรรยากาศและวฒันธรรมการอยูร่ว่มกนั

ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างพอเพียง	

และเสริมพลังครูให้ดำรงตนเป็นแบบอย่างและ

สามารถออกแบบการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้ เรียนนำ	 

หลักปรัชญาฯ	 ไปใช้ในการทำงานและกิจกรรมต่างๆ		 

ให้สำเร็จ	ซึ่งจะทำให้นักเรียนตระหนักถึงคุณประโยชน์

ของการนำหลักปรัชญาฯ	 ไปใช้ในวิถีชีวิต	 	 ศูนย์การ

เรียนรู้ฯ	ที่มีความเข้มแข็ง	๘๔	แห่งทั่วประเทศ	จะเป็น

แกนนำในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ	 

พอเพียงสู่สถานศึกษาอื่นๆ	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยใน

ท้องถิ่น	และเครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่	

 

๘๔ 
ศูนย์การเรียนรูัฯ 

(๑๓ แห่ง 
พ.ศ. ๒๕๕๔)  

ข้ันตอนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ป
ระเม

ิน
ผ

ลขั้น
สุด

ท
้าย

ก
่อ
น

เป
็น

ศ
ูน

ย
์ก

ารเรีย
น

รู้ฯ
 

 
สร้างความเข้าใจในหลัก 
ปรัชญา ว่าเป็นหลักคิด  
หลักปฏิบัติ 
พัฒนาครูให้สามารถออกแบบ
การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน รู้  
เข้าใจ นำไปใช้ได้จนเกิดทักษะ 
จากการลงมือปฏิบัติ 
สร้างเครือข่ายการทำงาน 
ในพื้นที่โดยมีมหาวิทยาลัย 
เป็นผู้ประสาน 

Input ของโครงการ 
 

เข้ากระบวนการ 
เสริมศักยภาพโดย  

มูลนิธิสยามกัมมาจล 

 ๑๓๕ รร. 
 

สถานศึกษา 

พอเพียง 

 ๑,๒๖๑ แห่ง 

สมัคร		

๖๑๕	รร.	
ประเมินผลภายใน 

มูลนิธิสยามกัมมาจล 
มหาวิทยาลัย 
โรงเรียน 

คณะกรรมการโดย 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานทรัพย์สินฯ 

และมูลนิธิสยามกัมมาจล 
 

 เกณฑ ์
 ผอ. ครู นร. รู้ เข้าใจ นำไปใช้    
 จนเป็นนิสัย 
 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ     
 กระบวนการใช้ฐาน + แหล่ง 
 เรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ 
 สื่อ การใช้สื่อเพื่อสร้าง 
 การเรียนรู้ให้ นร. 
 ความสัมพันธ์กับภายนอก 
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	 พัฒนาการสำคัญอีกประการหนึ่ง	 คือ	 หลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ไดก้ำหนด

ให้คุณลักษณะ	 “อยู่อย่างพอเพียง”	 เป็นจุดเน้น
คุณภาพผู้เรียน	 ทำให้เยาวชนในโรงเรียนระดับขั้น	 

พื้นฐานกว่า	 ๓๔,๐๐๐	 แห่งทั่วประเทศ	 ตั้งแต่ชั้น

ประถมศึกษาปีที่	 ๑	 ถึงมัธยมศึกษาปีที่	 ๖	 ได้เรียนรู้

ด้วยการคิดพิจารณาและการปฏิบัติจริง	 จนกระทั่ง

สามารถเข้าใจและเห็นคุณค่าของปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง	ผา่นกจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

เหมาะสมกับสภาพวัย	 ภูมิสังคม	 และบริบทของ

โรงเรียน	 รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพการจัดการ

เรียนรู้โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	 สมศ.		 

ซึ่ งจะตรวจสอบคุณภาพผู้ เ รี ยนตามหลักสูตร	 

อย่างเคร่งครัด	 เพื่อประกันคุณภาพการจัดการศึกษา	 

ของชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

ในระยะยาว		

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านการประเมินอย่างเข้มข้น
จนสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
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โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
เป็นโรงเรียนประจำที่ผู้บริหารมีศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ขับเคลื่อนผ่านครู	 
ให้ออกแบบการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในห้องเรียน	การจัดกิจกรรม	ตลอดจน	 
วิถีการดำเนินชีวิตในหอพัก	ทั้งเพื่อผลด้านการศึกษาและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร	 
 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  
เป็นโรงเรียนคริสต์ที่เน้นการปลูกฝังด้านคุณธรรมเป็นพื้นฐาน	และมีการเรียนการสอน	 
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามบริบทคนเมือง	เพื่อให้นักเรียน	
มีความเข้มแข็ง	พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	 
 
โรงเรียนโพนทองวิทยายน จังหวัดร้อยเอ็ด  
สร้างการเรียนรู้โดยนำปราชญ์ชาวบ้านและชุมชนมาร่วมกับครู	ฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ	
โดยจำลองจากวิถีชีวิตของคนในพื้นที่	แล้วถอดบทเรียนจากความสำเร็จหรือความผิดพลาด	
ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของหลักปรัชญาฯ	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น	 
 
โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง  
เน้นการจัดกิจกรรมจิตอาสาและการสัมผัสเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต		
ซึ่งนักเรียนแกนนำที่จบจากโรงเรียน	ในปัจจุบันได้เป็นผู้จัดการศูนย์ประสานงานเพื่อพัฒนาเด็ก	
และเยาวชนของจังหวัด	และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่	

ตัวอย่างของ	
ศูนย์การเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา 
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 ระดับอาชีวศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง	 จำนวน	
๘๒	แห่งใน	พ.ศ.	๒๕๕๒	และมีเป้าหมายที่จะพัฒนา
ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ครบทั้ง	 ๔๑๕	 แห่ง	 
ทั่วประเทศ	 โดยมีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา	 
หลายแห่งที่เป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอื่น	 เช่น	
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี	 วิทยาลัยเทคนิค
ชัยนาท	 	 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่	
เป็นต้น	นอกจากนี้	การจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)	 ที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต		 
ก็เปิดสอนวิชาเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรการเรียน
การสอน	 เพื่อให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้และมีหลักคิด	 
หลักปฏิบัติในการดำรงชีวิต	 ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคง		

 ระดับอุดมศึกษา	 การขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับอุดมศึกษาเป็นไปอย่าง	 
กว้างขวางในทุกสถาบัน	โดยมีการบรรจุปรัชญาฯ	อย่าง
เหมาะสมในหลักสูตรการเรียนการสอน	 ทั้งหลักสูตร
ระยะสั้น	 และในระดับปริญญาตรี	 ปริญญาโท		 
และปริญญาเอก	 มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง	 
มหาวิทยาลัย	 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	
รวมไปถึงการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคคลทั่วไป		 
และการพัฒนาตำราโดยวิเคราะห์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์	 
อกีดว้ย	นอกจากนี	้สภาคณบดคีณะครศุาสตร/์	 
ศึกษาศาสตร์ได้เป็นองค์กรหลักประสาน
ความร่วมมือคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	
๑๓	แห่ง	 จากทุกภูมิภาค	 ดำเนินการศึกษา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาชีพครู	 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ครูในอนาคต 

ในระดับอุดมศึกษามีการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน
และการฝึกอบรมทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก
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	 ในขณะเดยีวกนั	ยงัมงีานวจิยัและงานวทิยานพินธ์

เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลายมิติ	

รวมไปถึงงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 	 สถาบันพระปกเกล้า	

และที่ดำเนินการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย	(สกว.)	อีกเป็นจำนวนมาก	ซึ่งได้สร้างองค์ความรู้

ที่หลากหลาย	 และเป็นประโยชน์สำหรับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ ในสถานศึกษาและในสังคม	 

วงกว้าง	 การฝึกอบรมทั้งภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ	นอกจากนี้	 กระทรวงศึกษาธิการยังได้มีการ

บรรจุปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว	๑๕	ปี	 ฉบับที่	 ๒	 (พ.ศ.	๒๕๕๑	–	๒๕๖๕)	

เพือ่ใหเ้กดิการขบัเคลือ่นในระดบัอดุมศกึษา
อย่างเป็นระบบในระยะยาว 

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนาด้านต่างๆที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง
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ตัวอย่างการเรียนการสอน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในระดับอุดมศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
จัดตั้งศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๗	โดยเน้นการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เช่น	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหาร	
การพฒันา	และปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัสงัคมไทย	จดัฝกึอบรมและสมัมนาวชิาการ	เผยแพร ่ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อต่างๆ	เช่น	เว็บไซต์	หนังสือวิชาการ	และวิทยากร	เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยสยาม  
มุ่งเน้นการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติร่วมกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย	ในการนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและการทำงานภายหลังจบการศึกษา	รวมทั้งร่วมกับ	 
องค์การยูเนสโกในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาฯ	ไปสู่นานาประเทศทั่วโลก	 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็น	
มหาวทิยาลยัแหง่ความพอเพยีง	โดยกำหนดหลกัสตูรการเรยีนการสอนวชิา	“ชวีติกบัความพอเพยีง”	
เพือ่เปน็พืน้ฐานทีด่ใีนการประกอบอาชพี	และมจีติสำนกึในการดำเนนิชวีติตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
บรรจุปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรระดับปริญญาโท	สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคม	
อย่างยั่งยืน	มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาชนบทอย่างมีความสมดุล		 
และเหมาะสมกับภูมิสังคม	 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มีหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่มุ่งใช้หลักปรัชญาในการประเมินหรือกำหนดการเจริญเติบโต	 
ทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความสมดุลและบ่งชี้คุณภาพของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	
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๓
การสร้างบรรทัดฐาน

การประยุกต์
ใช้ปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง
(พ.ศ. ๒๕๕๑ –

 ๒๕๕๔)
หลังจากท่ีได้มีการเผยแพร่

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อตอกเสาเข็มในสังคม
มาแล้วเป็นเวลากว่าทศวรรษ
และได้มีการนำหลักปรัชญา

ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผล
เป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง 

	 พบว่ ามีความก้ าวหน้ า
อย่างชัดเจน มิใช่เพียงในภาคเกษตร  

และชนบทที่มุ่งแก้ปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่

ของประ เทศที่ ยั งอยู่ ในฐานะยากจนและมี  

ความเสี่ยงสูงเท่านั้น ยังมีความก้าวหน้าในภาค

อุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เพื่อความมั่นคงของ

กิจการและเอื้ อประโยชน์ต่อสั งคมส่วนรวม  

อย่างมากด้วย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประกวด

รางวลัเศรษฐกจิพอเพยีง โดยม ีดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ 
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	 ๑ ประเภทประชาชนในพื้นที่	
	 	 ห่างไกล	และกันดาร 
	 ๒ ประเภทประชาชนทั่วไป 
	 ๓ ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	
	 ๔ ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่	
	 ๕ ประเภทกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่	
	 ๖ ประเภทหน่วยงาน	/  
  องค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค  
 ๗ ประเภทหน่วยงาน	/		
  องค์กรภาครัฐในส่วนกลาง	  
 ๘ ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่	 	
	๙ ประเภทธุรกิจขนาดกลาง  
 ๑๐ ประเภทธุรกิจขนาดย่อม  

เปน็ประธาน ดำเนนิการสำรวจ คดักรอง และตรวจสอบ

การปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างเข้มข้น เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติ  

ของแต่ละภาคส่วน ได้มีการคัดสรรเฉพาะที่ดีเด่น  

มารับรางวัล ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้ว  

ถึง ๒ ครั้งจนถึงปัจจุบัน และจัดมอบรางวัล
จำนวน ๑๐ ประเภท เพื่อเป็นองค์ความรู้และเป็น

ตัวอย่างให้แก่กลุ่มบุคคลอื่นๆ อย่างกว้างขวางต่อไป 

โดยมีตัวอย่างผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน

จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการประกวด  

ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี ้

การประกวดผลงานตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยสำนกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ เป็นหนึ่งในการประกวดที่เฟ้นหา 
ผู้ที่ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้มข้น   
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๑	ประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกล	
	 และกันดาร	
 นางคอสหม๊ะ	แลแมแน  
 เกษตรกรอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  
 เป็นผู้มีจิตสาธารณะและความกล้าหาญ  
ในการรว่มมอืกบัราชการ ปฏบิตังิานทีเ่ปน็ประโยชน ์ 
ต่อชุมชน โดยจัดตั้งเครือข่ายแม่บ้านนำภูมิปัญญา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นสินค้าคุณภาพสูง
เพื่อการส่งออก  
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๒	ประเภทประชาชนทั่วไป 
	 นายแสนหมั้น	อินทรไชยา		
 ชาวบ้านถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง  
 จังหวัดอุดรธานี  
 มีชีวิตพอเพียงจากการทำเกษตรผสมผสาน   
และสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ  
ต่างๆ ในหมู่บ้านเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และเรียนรู้
การออม รวมทั้งต่อยอดเป็นหลักสูตรของหมู่บ้าน   
เพื่อขยายความรู้สู่นักเรียนและบุคคลทั่วไป 
 

๓	ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	
	 ชุมชนบ้านดอกบัว  
 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
 เ ป็ น ห มู่ บ้ า น พึ่ ง ต น เ อ ง แ ล ะ ห มู่ บ้ า น
เศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอเมืองพะเยา    
จากความเข้มแข็งของชาวบ้านในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและอาชีพเสริม การจัดตั้ง
กลุม่ออมทรพัยแ์ละสวสัดกิารชมุชนบนพืน้ฐาน  
ของความพอเพยีง และมกีารถา่ยทอดการใชช้วีติ  
ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชาวบ้านผ่านเสียง
ตามสาย  

57



๕	ประเภทกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่	
	 กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านถ้ำ		
 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  
 ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตร  
ผสมผสาน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียงในการบริหารจัดการ เพื่อให้สมาชิก  
มีอาชีพ มีรายได้ และสามารถพึ่งตนเองได้  
 

 
๔	ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่	
	 นายจันทร์ที	ประทุมภา		
 เกษตรกรบ้านโนนวัง อำเภอชุมพวง    
 จังหวัดนครราชสีมา  
 ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเฉพาะ  
การทำนาขา้วหมนุเวยีนเพือ่ไมใ่หข้า้วกลายพนัธุ ์  
จนเป็นแบบอย่างในการถ่ายทอดสู่ชุมชน   
เครือข่าย และหน่วยงานต่างๆ 
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๖	ประเภทหน่วยงาน	/	องค์กรภาครัฐ	
	 ในส่วนภูมิภาค	
	 เทศบาลตำบลปลายพระยา							
 จังหวัดกระบี่  
 เป็นองค์กรที่น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารระบบ
งานและพัฒนาทุกชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
จนเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลสู่องค์กร
ท้องถิ่นอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวาง 

 
	 เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง		
 อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
 เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน จากผลงานของผู้ต้องขังที่มีความ
ประพฤติดี โดยมุ่งเน้นเกษตรกรรมแบบ  
ผสมผสาน ซึ่งเชื่อว่าจะนำไปใช้ประกอบ
อาชีพหลังจากพ้นโทษได้เป็นอย่างดี 
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๘	ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่	
	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จำกัด		 
	 (มหาชน)	กรุงเทพมหานคร  
 เป็นหนึ่งในต้นแบบทางธุรกิจและผู้นำบรรษัท  
ภิบาลของประเทศ ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีการ
พัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
เปน็คนดแีละมคีวามสามารถสงู ในการสรา้งคณุประโยชน์
ต่อองค์กรและสังคม 

 
บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จำกัด	
(มหาชน)	กรุงเทพมหานคร  
 มี แ น ว ท า ง พั ฒ น า ธุ ร กิ จ อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น  
ไปพร้อมๆ กับการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และ  
การประหยัดพลังงาน รวมทั้งการปลูกฝังจิตอาสา
ใหก้บับคุลากรในการแสดงความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
 

 
 
 
๗	ประเภทหน่วยงาน	/	องค์กรภาครัฐในส่วนกลาง	
	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	
	 การเกษตร	 
 เ ป็ น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ที่ ไ ม่ มุ่ ง ห วั ง ผ ล ก ำ ไ ร สู ง สุ ด   
และสามารถบริหารเงินทุนภายใต้ความเชื่อมั่นของลูกค้า
ได้อย่างมั่นคง สุจริต และโปร่งใส ตลอดจนมีการพัฒนา
บุคลากรให้มีความสุขและมีวิถีชีวิตพอเพียง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหน่วยงานสาขาที่ เป็นแบบอย่างที่ดีในการ  
ขับเคลื่อนความพอเพียงสู่เกษตรกรทั่วประเทศ 
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	 นอกจากนี้	 ยังมีผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ	 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ตลอดจนรางวัลชมเชยจากนายกรัฐมนตรี
อีกเป็นจำนวนมาก	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าได้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างแพร่หลาย	

๙	ประเภทธุรกิจขนาดกลาง	
	 บริษัท	บาธรูม	ดีไซน์	จำกัด									 
 กรุงเทพมหานคร  
 นำหลักแห่งความพอเพียงมาเป็นจุดเด่น  
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์จนได้รับรางวัลใหญ่
ระดับโลก การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อ  
ผูบ้รโิภค พนกังาน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจน  
เน้นการพัฒนาบุคลากรด้านจิตใจและคุณธรรม  

 
๑๐	ประเภทธุรกิจขนาดย่อม 
	 บริษัท	นิธิฟูดส์	จำกัด			
 จังหวัดเชียงใหม่  
 พัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้
วัตถุดิบและแรงงานจากในท้องถิ่น มีการขยาย
กิจการอย่างรอบคอบและมีภูมิคุ้มกัน โดยคำนึงถึง
การรักษาสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชนโดยรอบ 
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	 โดยเริ่มจากการยอมรับและรับรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวที
ระหว่างประเทศในการประชุมอังค์ถัด
ครั้งที่	 ๑๐	 ในเดือนกุมภาพันธ์	 พ.ศ.	
๒๕๔๓	 ณ	 ประเทศไทย ได้มีแถลงการณ์

แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทาน  

แนวพระราชดำริ ในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ  

พอเพียงให้เป็นพื้นฐานของแนวคิดด้านการพัฒนา

ในยุคโลกาภิวัตน์  เน้นความพอดีและการพึ่งตนเอง  

เปน็หลกั มุง่แสวงหาความสมดลุและความเทีย่งธรรม 

รวมถึงการนำแนวคิดมาเป็นหลักในการพัฒนา

ความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

  การประชุมรัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ ในเดือน

กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ณ ประเทศไทย ที่ประชุม  

ลงมติร่วมกันยอมรับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงเปน็แนวทางเลอืกหนึง่	 
ในการพัฒนาประเทศสมาชิกในภูมิภาค	

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ในบริบทต่างประเทศ
การขับเคลื่อน
ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง
ในบริบทต่างประเทศหรือ
องค์กรระหว่างประเทศ

หลายประเทศและ
หน่วยงานมีความสนใจ

อยากเรียนรูแ้ละ
นำไปปฏิบัติ

๔
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	 ใน	พ.ศ.	๒๕๔๗	โครงการ	 
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ	
(United Nations Development  
Programme:	UNDP) ได้จัดทำ

รายงานการพัฒนาคน ฉบับภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเสนอ

แนวทางการพัฒนาประเทศและ

พัฒนาคนของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว โดยมี เศรษฐกิจ  

พอเพียงเป็นปรัชญานำทาง มีการ

เสนอขอ้คดิเชงินโยบายในดา้นตา่งๆ  

ตลอดจนแนวทางการนำไปประยกุต ์ 

ใช้สำหรับประเทศไทย และได้มีการ

เผยแพร่ต่อผู้อ่าน ๑๖๖ ประเทศ  

ทั่วโลก ซึ่งมีข้อเสนอแนวทางการ  

ขับ เคลื่ อนการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้   

๖ ประการ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ ๖ ประการ  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา	
ตามหลักปรัชญาของ	
เศรษฐกิจพอเพียง  
๑ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา 
 ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง  
 สำหรับการขจัดความยากจน	
 และการลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนจน  
 
๒	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานของการสร้าง 
 พลังอำนาจของชุมชน และการพัฒนาศักยภาพ 
 ชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศ 
 
๓ เศรษฐกิจพอเพียงช่วยยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม	
	 ของบริษัท ด้วยการสร้างข้อปฏิบัติในการทำธุรกิจที่เน้น 
 ผลกำไรระยะยาวในบริบทที่มีการแข่งขัน 
 
๔ หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามสำคญัยิง่ตอ่การปรบัปรงุมาตรฐาน 
 ของธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ 
 
๕ ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสามารถใชเ้ปน็แนวทางในการกำหนด 
 นโยบายของชาติ	เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์	
 ที่เข้ามากระทบโดยกะทันหัน	เพื่อปรับปรุงนโยบายต่างๆ            
 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม 
 การเติบโตที่เสมอภาคและยั่งยืน 
 
๖	 ในการปลูกฝังจิตสำนึกพอเพียงจำเป็นต้องมีการ	
	 ปรับเปลี่ยนค่านิยมและความคิดของคนเพื่อให้	
	 เอื้อต่อการพัฒนาคน	
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	 นายโคฟี	 อันนัน	 อดีตเลขาธิการ
สหประชาชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความ
สำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์	 ของ
โครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ		 
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๖ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ 
๖๐ ปี และต่อมาโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ได้จัดทำรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย 
ประจำปี ๒๕๕๐ ซึ่งได้กล่าวถึงประโยชน์ของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคนและประเทศ 

นายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์
ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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 นายกรัฐมนตรีประเทศภูฏานได้กล่าว
ชื่นชมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นปรัชญาที่
นำไปสู่การสร้างความสุขที่ยั่งยืน การพัฒนา
ดัชนีความสุขมวลรวมของประเทศภูฏานใช้ฐานคิด
เดียวกันกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องเริ่ม
จากความรู้และคุณธรรมจึงจะสามารถตัดสินใจ  
ดำเนินการในเรื่องใดๆ อย่างมีเหตุผลด้วยความ  
พอเพียง  
 สืบเนื่องจากการที่พระราชอาคันตุกะจาก
ราชอาณาจักรเลโซโทและราชอาณาจักร

สวาซิแลนด์	 ได้ขอความร่วมมือทางวิชาการด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเมื่อคราว
เสด็จพระราชดำเนินมาถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครอง  
สิริราชสมบัติ ๖๐ ปี ได้เสด็จพระราชดำเนินไป  
ทรงดูงานโครงการพระราชดำริต่างๆ และพบว่ามี  
ผลสำเรจ็เปน็อยา่งดใีนการชว่ยใหเ้กษตรกรพึง่ตนเองได ้ 
ทางด้านอาหาร และช่วยลดปัญหาการผลิตอาหาร  
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
และราชอาณาจักรเลโซโทอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
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 การสัมมนาระดับนานาชาติ	 CAUX	
ROUND	 TABLE ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่   
๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีการนำเสนอ
โดยนักวิชาการไทยถึงการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงในแวดวงการศกึษาของประเทศไทย 
ซึ่งเป็นที่สนใจของนักวิชาการต่างชาติอย่างมาก   
ที่ประเทศไทยสามารถนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงบรรจุอยู่ในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นผลสำเร็จ	
  ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการชาวไทยได้มีการ
เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น  

หนังสือ	Sufficiency	Economy	Philosophy	
and Development โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 
และคณะ  เอกสารเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดย ดร.ศุภชัย	พานิชภักดิ์ เลขาธิการ
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการ
พัฒนา (United Nations Conference on Trade 
and Development: UNCTAD) ผ่านคำนิยมและ
บทความต่างๆ ตลอดจนแนวทางการเพิ่มสมดุลใน
การพัฒนาของประเทศไทยผ่านโครงการอันเนื่อง  
มาจากพระราชดำริที่หลากหลายของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น 

การสัมมนาระดับนานาชาติ และหนังสือที่เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคภาษาอังกฤษ 
ทำให้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความก้าวหน้าในระดับสากล 

66



 
	 กล่าวได้ว่า	 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่สนใจในหมู่
ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการชาวต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ	 และ	 
จะเป็นทางเลือกหนึ่งในการหาทางออกสำหรับวิกฤตการณ์ที่โลก	 
กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 
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	 กว่าทศวรรษของการน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง	 
มาแก้ไขปัญหาต่างๆ	 สามารถสร้าง

ภูมิคุ้มกัน  และมีบทเรียนดังที่ได้กล่าวไปแล้ว    

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็นความไม่แน่นอน 

อัน เนื่ อ งมาจากความผันแปรของวิ ถี แห่ ง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิถีแห่งธรรมชาติ   

และอื่นๆ ของโลก ผลกระทบอันเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง

...เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือน 
รากฐานของชวีติ  รากฐาน 
ความมัน่คงของแผ่นดิน 

เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอก 
รองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง 

สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ 
ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมาก 

มองไม่เห็นเสาเข็ม 
และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป... 

 

ก้าวต่อไป 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นรากฐาน 

ของชีวิตที่มั่นคง 

“

”  

๕

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จากวารสารชัยพัฒนา  ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒
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และกว้างขวางยิ่งขึ้น ภูมิคุ้มกันของประเทศและ

ประชาชนที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอที่จะบรรเทาความ

รุนแรงหรือพร้อมปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี 

ประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤต
หลายด้านเช่นกัน จากการที่ประชากรโลก
ใน	พ.ศ.	๒๕๕๔		มีจำนวนสูงถึง	๗	พัน
ล้านคน๒ ขณะที่ทรัพยากรมีอยู่เท่าเดิม การมุ่ง

บริโภคนิยมมากเกินไป และการมีคุณธรรมความดี

น้อยเกินไป กำลังจะส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงด้าน

อาหาร พลังงาน สร้างความแตกแยก และทำให้

ประชาชนขาดสันติสุข๓ รูปธรรมจากการปฏิบัติจริง

ของภาคส่วนต่างๆ เป็นที่ประจักษ์ในหลายกรณีว่า

หน่วยงานหรือบุคคลที่นำไปปฏิบัติอย่างมุ่ งมั่น

สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างดี ใน

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีภูมิคุ้มกัน 

สามารถปรับตัวหรือฟื้นตัวภายหลังวิกฤตต่างๆ ได้

อย่างรวดเร็ว และทำให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เห็นประโยชน์

จากการดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หากแต่การเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัต การเตรียม
ความพร้อมของประเทศชาติและ
ประชาชน	 ต้องดำเนินการให้เป็นวิถี
ชีวิตที่พอเพียง	 เพื่อให้เป็นรากฐาน
ของชีวิต	 รากฐานความมั่นคงของ	 
แผ่นดินสืบต่อไป	

๒ Jeffrey D. Sachs. The Earth Institute, Columbia University. 
๓ สรุปจากบทความของนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เรื่องอภิมหาอันตรายของประเทศไทยและของโลกกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โลกกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตจากจำนวนประชากรที่มากขึ้นอย่างมหาศาล  
นำมาซึ่งวิกฤตต่างๆ อีกมาก เช่น ปัญหาความอดอยาก วิกฤตพลังงาน เป็นต้น 
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สศช. และมูลนิธิ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประเทศตามปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

รัฐธรรมนูญ 
 

เครือข่าย 
ต่างประเทศ 

กลุ่มธุรกิจ 

องค์กรพัฒนา
เอกชน 

 

สถาบัน 
การศึกษา 

 
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติได้จัดตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อเป็นกลไกหลัก  
ของประเทศในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียงควบคู่ ไปกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใต้ภารกิจหลัก  
ในการพฒันาและตอ่ยอดองคค์วามรูใ้หเ้ปน็บรรทดัฐาน
ที่พัฒนาไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติของทุกระดับตั้งแต่
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และระดับประเทศ 
สร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วนทั้ ง
ภายในและภายนอกประเทศ การติดตาม
ความก้ าวหน้ าและแลกเปลี่ ยนประสบการณ์  
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหว่าง  

ภาคส่วนต่างๆ ตลอดทั้งการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
สร้างขบวนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียงร่วมกับภาคีเครือข่าย   
 กา้วตอ่ไปของการขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงให้เป็นรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคง
ของแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและมูลนิธิสถาบันวิจัย
และพฒันาประเทศตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
จะดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่าง  
มุ่งมั่น ผ่านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาประเทศ  
ผา่นกระบวนการนำแผนพฒันาประเทศไปสูก่ารปฏบิตั ิ 
โดยใหค้วามสำคญัในเรือ่งหลกัๆ อยา่งนอ้ย ๔ ประการ  
ดงันี้ 
 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและ  
สังคมแห่งชาติ ภาครัฐ 
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ประการแรก  
 การขับเคลื่อนด้านการศึกษา เพื่อเป็นการวาง
รากฐานการพัฒนาคน และพัฒนาชาต ิ หรือตอก  
เสาเข็มรากฐานของชีวิตให้มั่นคงตั้งแต่วัยเยาว ์   
จะเน้นการค้นคว้ารวบรวมผลงานแนวทางการบริหาร
จัดการศึกษาและการออกแบบการเรียนรู้ที่ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความสำเร็จ
ในการพัฒนาอุปนิสัย “อยู่อย่างพอเพียง”		 
ให้เกิดขึ้นได้จริงกับผู้เรียนในบริบทสภาพแวดล้อม
ต่างๆ มุ่งพัฒนาวิทยากรที่จะขยายผลไปสู่บุคลากร  
ทีเ่กีย่วขอ้งในทกุระดบัใหส้ามารถจดัการเรยีนรูท้ีท่ำให้
ผูเ้รยีนมคีณุภาพตามทีก่ำหนดไวใ้นเปา้หมายของการ
จดัการศกึษาชาต ิ  สนบัสนนุการเรยีนรูร้ว่มกนัระหวา่ง

ครูกับเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  
เพื่อให้เข้าถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เชื่อมโยง
หลกัสตูรและการเรยีนการสอนระหวา่งระดบัการศกึษา
พื้นฐานกับอุดมศึกษาให้สนับสนุนซึ่งกันและกัน  
พัฒนาเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ  
วิถีชีวิตในปัจจุบัน พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา  
ทีส่นบัสนนุการขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
อย่างเป็นระบบ เผยแพร่และ “ตอกเสาเข็ม”	
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีนอยา่งตอ่เนือ่ง
และจรงิจงั  พรอ้มๆ กบัขยายผลสูผู่ป้กครองและชมุชน  

 

การตอกเสาเข็มของสังคมให้มั่นคง ต้องเริ่มจากการสร้างอุปนิสัยแห่งความพอเพียงตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน 
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ประการที่สอง   
 การขับเคลื่อนขยายผลผ่านกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยในเบื้องต้นให้ความสำคัญ  
ใน ๓ กลุม่หลกั ไดแ้ก่ 
 
๑	กลุ่มเด็กและเยาวชน		
 เ น้ น ก า ร ป ลู ก ฝั ง แ ล ะ บ่ ม เ พ า ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม   
“อยู่อย่างพอเพียง”	 แก่เด็กและเยาวชน  
ทุกช่วงวัย ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน โดย  

ขบัเคลือ่นผา่นแกนนำเดก็เยาวชน และเครอืขา่ย โดยใช้
สื่อสารสาธารณะที่หลากหลาย ผ่าน social-media 
ทั้ง facebook  twitter รูปแบบกราฟฟิก ที่สามารถ
แลกเปลี่ยนกันได้อย่างรวดเร็วและมีผลกระทบที่เป็น
ทวีคูณ ควบคู่กับการเปิดเวทีให้เด็กกับเด็ก เด็กกับ
ผู้ใหญ่ ได้มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นให้
เด็กและเยาวชนมีจิตอาสา และมีพฤติกรรมพอเพียง
บนพื้นฐานคุณธรรม ใช้วิธีการใหม่ๆ ที่ชักจูงความ

การเปิดโอกาสให้เด็กได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แห่งความพอเพียง 
ผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัยและเกมสร้างสรรค์ต่างๆ  

72



สนใจและสอดคล้องกับจริตของเด็กเยาวชน โดยเน้น
สร้างการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัตินตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อาท ิการเรียนรู้ผ่านเกม   
การเรียนรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลที่ครอบคลุมทั้งการ
ออมและการแบ่งปัน เชื่อมโยงการเรียนรู้การจัดการ
ด้านการเงินสู่กลุ่มครูและเครือข่ายผู้ปกครอง การ
พัฒนาเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม ่ การจัดเวทีเด็กและ

เยาวชนอยา่งสมำ่เสมอ  เปน็ตน้  ตลอดทัง้การเชือ่มโยง
กจิกรรมเดก็และเยาวชนกบั CSR Club และภาคธรุกจิ
เอกชน ส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับชุมชน ระบบ
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กเยาวชนเกิด
ความตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

เกมพอเพียง อีกหนทางหนึ่งที่สามารถพัฒนาอุปนิสัยแห่งความพอเพียงในเด็กและเยาวชนได้อย่างน่าสนใจ 
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๒	กลุ่มชุมชนและประชาสังคม	
 สนับสนุนการเปลี่ยนบทบาทของชุมชนให้เป็น  

“ผู้ขับเคลื่อน” ได้ร่วมคิด วางแผน ตัดสินใจ

ลงมือทำ รับผิดชอบ และร่วมแก้ไขปัญหา เกิดความ

รู้สึกของความเป็นเจ้าของร่วมกันบนพื้นฐานของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๔ ร่วมกันเชื่อมโยง  

องค์ความรู้และหนุนเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความ  

เข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้ ใช้พื้นที่เป็นฐาน  

ในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยประสานสามพลังหลัก ได้แก่ (๑)	 กลุ่มของ
ภาครัฐ	 เน้นเชิงนโยบายที่สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

(๒)	 กลุ่มภาคประชาชน	 องค์กรชุมชน 

ขับเคลื่อนงานตามภูมิสังคมและศักยภาพ ประสาน

กับภาคท้องถิ่น และใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือ   

(๓)	 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์	
และสถาบันการศึกษา	 หนุนเสริมในด้านของ

องค์ความรู้ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลไกการ

ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ  

พอเพียง ร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน   

ภาคประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน   

วุฒิอาสาธนาคารสมอง และร่วมขยายผลผ่าน  

เครือข่าย โดยมีกิจกรรม อาทิ การจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทั้งในภูมิภาคเดียวกัน ระหว่างภูมิภาค และ

ระหว่างประเทศ 

๔ นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ประธานคณะกรรมการเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูป 

การรวมกลุ่มระหว่างชุมชน ภาครัฐ และหน่วยงานที่รวบรวมองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ 
จะทำให้เกิดพลังในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 
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๓	กลุ่มภาคธุรกิจ		
 จะเพิ่มความเข้มข้นในการบริหารความเสี่ยงและ

สร้างภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น   

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและหลักคุณธรรมตาม

แนวทางของปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยรว่มกนั

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งคำนึงถึงการ

ตอบแทนต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ และการให้  

ความช่วยเหลือต่อผู้ยากไร้เพื่อร่วมแบ่งปันและลด

ความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างมีเป้าหมายชัดเจน เช่น   

การขยายผลการดำเนินโครงการ ๑ ไร่ ได้ ๑ แสน 

และโครงการ ๑ บริษัท ๑ โครงการ / ชุมชนของ  

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ  

ขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สภาหอการคา้  

แห่งประเทศไทย และการดำเนินงานคณะกรรมการ

ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมของสภาอตุสาหกรรมแหง่

ประเทศไทย เปน็ตน้ เชือ่มโยงเป้าหมายทางธุรกิจกับ

การพัฒนาประเทศ สร้างความตระหนักรู้ถึงความ  

รับผิดชอบและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ชุมชน และ

สังคมโดยรวม ปรับแนวคิดภาคธุรกิจให้สามารถ

ทำงานร่วมกับชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน และ

สถาบันการศึกษาได้อย่างเป็นพันธมิตร และสร้าง

เครือข่ายความรับผิดชอบทางสังคมของกลุ่มธุรกิจ

ตา่งๆ นำไปสูก่ารทำกจิกรรมเพือ่สงัคมรว่มกนั ยกย่อง

ใหเ้ปน็แบบอยา่งทีด่ ีสรา้งกระแสปรชัญาของเศรษฐกจิ  

พอเพียงให้เกิดการสื่อแบบทวีคูณอย่างต่อเนื่อง 

 

การรวมพลังกันปฏิญาณต่อต้านคอร์รัปชั่นของกลุ่มภาคธุรกิจ  
เป็นนิมิตหมายอันดีของการพัฒนาประเทศบนหนทางแห่งความยั่งยืน 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 
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ประการที่สาม   

 เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจ	 
พอเพียงซึ่งมีความเป็นสากลไปยัง	 
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยนำ

ประสบการณ์และความสำเร็จของการประยุกต์ใช้

เศรษฐกิจพอเพียงในภาคส่วนและพื้ นที่ ต่ างๆ   

ไปเป็นต้นแบบในการเผยแพร่ให้กับประเทศที่มี  

ความสนใจน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ	 
พอเพียงไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤต
ของประเทศและวิกฤตในโลกต่อไป  

 

ประการที่สี่   
 การเปิดเวทีสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ  

ทั้งระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับ

ชมุชนทอ้งถิน่ เพือ่ใหเ้ปน็เวทแีลกเปลีย่นประสบการณ ์  

ต่อยอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง พร้อมทั้งสร้าง

เครือข่ายขยายผลการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปเป็นแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิตของ  

ทุกภาคส่วนในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร 

สถาบัน สังคม และประเทศ จะมุ่งมั่นนำปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่อย่างเข้มข้นต่อไป  

การเปิดเวทีสาธารณะทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด ทำให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนทัศนะ  
และสามารถนำประสบการณ์ของผู้ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
มาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตของตนเอง  
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 ก้าวต่อไป ของการนำปรัชญาของเศรษฐกิจ  

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละภาคส่วน 

ต้องอาศัยความต่อเนื่อง  มุ่งมั่น  ดำเนินการด้วยความ

เข้าใจปัจจัยพื้นฐาน มีความรอบรู้ เข้าถึงด้วย  

คุณธรรม รับฟังและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และร่วมกันพัฒนาอย่าง

แน่วแน่ด้วยความพากเพียรมีสติใช้ปัญญา โดยมี  

เป้าหมายชัดเจน ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน   

ด้วยกำลังใจที่ เข้มแข็ง มุ่งมั่น ดังพระราชดำรัส  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม 

๒๕๔๑ ที่ว่า  

“...ควรจะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง	 
ไม่ต้องทั้งหมด	 เพียงครึ่งหนึ่งก็ใช้ได้	
แม้ จ ะ เ ป็ น เ ศษหนึ่ ง ส่ ว นสี่ ก็ พ อ .		 
หมายความว่าวิธีปฏิบัติ เศรษฐกิจ	 
พอเพียงนั้น	 ไม่ต้องทำทั้งหมด	 และ
ขอเติมว่าถ้าทำทั้งหมดก็จะทำไม่ได้ 
...ฉะนั้นจึงพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียง	
ปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่	 ก็ควรจะ
พอและทำได้...”		 
 

นโยบายการบริหารระดับประเทศ เป็นพลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้แพร่หลายอย่างเข้มแข็ง และนำไปสู่ระดับสากล    
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 กระแสโลกาภิวัตน์ได้สะท้อนถึงพลวัตของการ

เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโลกอย่างรวดเร็วและ

รุนแรงนั้น  เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมในการ

น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ

ฟื้นฟูหรือปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

และหน่วยงาน รวมทั้งบุคคลและครอบครัว สามารถ

ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งไม่ใช่เฉพาะ

ระดับประเทศเท่านั้น  หากได้นำไปประยุกต์
ใช้ในต่างประเทศหรือในโลก	 น่าจะ

ช่วยจรรโลงโลกให้รอดพ้นจากภัย
พิบัติต่างๆ	 ได้เป็นอย่างดี	 และสร้างความ

เชื่อมั่นว่า หากได้มีการประเมินสถานการณ์ หรือ

ประเมินตัวเองสม่ำเสมอให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  

และปฏิบัติเป็นกิจวัตร  ประโยชน์สุขจะเกิดกับตนเอง 

ครอบครัว องค์กร ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ   

บุคคลที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้ 

ได้ผล มักจะมีคุณสมบัติเหมือนกันหลายอย่าง เช่น  

มคีวามเพยีร	มคีวามซือ่สตัย	์สนกุสนาน		 

 
 
Moral Capitalism 
 

Sufficiency 
Economy 
Philosophy 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นปรัชญาระดับสากล เป็นหนึ่งในหนทางที่จะสามารถ 
ช่วยให้โลกผ่านพ้นจากวิกฤต และดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุขและยั่งยืน 

78



กับการเรียนรู้และการสร้างปัญญา	 
ให้กับตนเอง	 เห็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกันในสังคม	 และการอยู่ร่วมกับ
ระบบนิเวศอย่างสมดุล	 คนเหล่านี้	 
มักคำนึงถึงหลักการบริโภคแบบยั่งยืน		 
มคีวามเคารพธรรมชาต	ิและความเมตตา
ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน		

	 การขับเคลื่อนโดยเฉพาะในหมูเ่ดก็
และเยาวชนให้ได้สัมผัสและเรียนรู้
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
จะสามารถสรา้งคนทีจ่ะมาชว่ยจรรโลง	 
สังคมไทยและสังคมโลกในอนาคต	 
ให้มีการพัฒนายั่งยืนสถาพรสืบต่อไป	

 
 
Moral Capitalism 
 

Sustainable Enterprise  
 

Sustainable Development  
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คณะกรรมการจัดทำรายงาน	
 

๑	คณะที่ปรึกษา	 	 ตำแหน่ง	
 ๑.๑ ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานที่ปรึกษา 

 ๑.๒ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  ที่ปรึกษา 

 ๑.๓ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ที่ปรึกษา 

 ๑.๔ นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม  ที่ปรึกษา 

 ๑.๕ ดร.อำพน กิตติอำพน  ที่ปรึกษา 

 ๑.๖ นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม  ที่ปรึกษา 

 ๑.๗ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช  ที่ปรึกษา 

 

๒	คณะกรรมการ	 หน่วยงาน	 ตำแหน่ง	
 ๒.๑ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ สำนักงานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ 

   พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ๒.๒ นางสุวรรณี คำมั่น สำนักงานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ 

   พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ๒.๓ นายอภิชาต จีระวุฒิ กระทรวงศึกษาธิการ รองประธานคณะกรรมการ 

 ๒.๔ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน กระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 

 ๒.๕ นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ กระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 
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 คณะกรรมการ	 หน่วยงาน	 ตำแหน่ง		
 ๒.๖ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กรรมการ 

 ๒.๗ ศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรรมการ 

 ๒.๘ ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ สถาบันพระปกเกล้า กรรมการ 

 ๒.๙ ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ 

๒.๑๐ นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล วุฒิอาสา ธนาคารสมอง กรรมการ 

๒.๑๑ นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กรรมการ 

๒.๑๒ นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  กรรมการ 

๒.๑๓ นางองค์อร อาภากร ณ อยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  กรรมการ 

๒.๑๔ นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร มูลนิธิสยามกัมมาจล กรรมการ 

๒.๑๕ นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม กรรมการ 

   ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 

๒.๑๖ นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ สำนักงานคณะกรรมการ กรรมการและเลขานุการ 

   พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๒.๑๗ นางเพ็ชรา ธรรมเสริมสุข สำนักงานคณะกรรมการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๒.๑๘ นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๑๙ นายรับพร มิมะพันธุ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๒๐ ดร.ดนัยกิติ์ สุขสว่าง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๓	คณะทำงาน	
คณะทำงานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์		
และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
คณะทำงานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	 ตำแหน่ง	
 ๓.๑ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ประธานคณะทำงาน 

 ๓.๒ นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ  รองประธานคณะทำงาน 

 ๓.๓ นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน  คณะทำงานและเลขานุการ 

 ๓.๔ นายรับพร มิมะพันธุ์   คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๓.๕ ดร.ดนัยกิติ์ สุขสว่าง  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
 ๓.๖ นางปภัสวดี วีรกิตติ  คณะทำงาน 

 ๓.๗ นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ  คณะทำงาน 

 ๓.๘ นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์  คณะทำงานและเลขานุการ 

 

๔	ผู้สนับสนุนข้อมูลสำหรับรายงาน 
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ผู้นำทางความคิด 
 ๑ ศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี 

 ๒ ปราชญ์ชาวบ้าน 

 ๓ สำนกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)  

 ๔ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 
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สถาบันการเมือง 
 ๑ ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 

 ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรภาครัฐ 
 ๑ สำนกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน  

  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 

 ๒ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

สื่อมวลชน	และประชาชน 
 ๑ นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ 

ภาคธุรกิจ 
 ๑ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ 

 ๒ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร 

ชุมชนและประชาสังคม 
 ๑ นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 

 ๒ นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ 

สถาบันการศึกษา	และเยาวชน 
 ๑ ศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี 

 ๒ ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ 

 ๓ ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน  

 ๔ นายสุเทพ ชนะบวรสกุล 

 ๕ นางรจนา สินที 

 ๖ นายธาตรี ลิขนะพิชิตกุล 

 ๗ นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร 

 ๘ นางนงนาท สนธิสุวรรณ 

 ๙ นางสาวศศินี ลิ้มพงษ์ 

 ๑๐ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร 

 ๑๑ นางจิราพร คูสุวรรณ 

 ๑๒ นางสาวธนินนาท เชี่ยวชาญพานิชย์ 

 ๑๓ นางสาวสุจินดา งามวุฒิพร 

 

๕	ผู้จัดทำรายงานจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ...กว่า	๑	ทศวรรษ     
	 ๕.๑	 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

  ๕.๑.๑    นางสุวรรณี คำมั่น 

  ๕.๑.๒    นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ  

  ๕.๑.๓    นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์  

  ๕.๑.๔    นางปภัสวดี วีรกิตต ิ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

	 ๕.๒	 บริษัท	ดาวฤกษ์	คอมมูนิเคชั่นส์	จำกัด 

  ๕.๒.๑ นางเลิศลักษณา ยอดอาวุธ 

  ๕.๒.๒ นางพิมพ์ใจ ยุทธบรรดล 

  ๕.๒.๓ นางสาวอพฤฤดี รี้พล 
 
๖	ผู้จัดทำนิทรรศการในงานประชุมประจำปี	๒๕๕๔		
	 ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		

	 บริษัท	โอเวชั่น	สตูดิโอ	จำกัด	

  นางสุดาพร เทศะนาวิน     
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สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ			
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๒๘ ๒๘๔๙    โทรสาร ๐๒ ๒๘๒ ๙๑๕๘    www.nesdb.go.th 

 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

โทรศัพท์ ๐๒ ๖๒๘ ๒๘๔๒    โทรสาร ๐๒ ๖๒๘ ๒๘๗๕    www.rsepf.or.th 
 

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน 

โทรศัพท์ ๐๒ ๗๘๗ ๗๐๓๓-๔    โทรสาร ๐๒ ๒๘๒ ๘๒๒๖   
www.sufficiencyeconomy.org    www.crownproperty.or.th 
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