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๒๕๕๔

การพัฒนาคนและองค์กร

ให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง ๒๕๕๓ 2

๒๕๔๕ - ปัจจุบัน

แผนฯ ๙

อัญเชิญ ปศพ. 

เป็นปรัชญาชี้น า

การพัฒนา

แผนฯ๑๐

สังคมอยู่เย็น

เป็นสุขร่วมกนั

แผนพัฒนาฯ

มาตรา ๗๘ (๑)
รัฐต้องบริหารราชการ

แผ่นดินเพ่ือการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน โดยต้องส่งเสรมิการ    

ด าเนินการตาม ปศพ.

      (แนวโยบายด้าน  

เศรษฐกิจ)

มาตรา ๘๓
 รัฐต้องส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการ

ด าเนินการตามแนว

ปศพ.

รัฐธรรมนูญ ๕๐

ข้อเสนอ ๖ ข้อ

 ขจัดยากจน

 พัฒนาศักยภาพ

ชุมชน

 CSR ของธุรกิจ & 
มุ่งก าไรระยะยาว

 ปรับปรุงมาตรฐาน

ธรรมาภิบาลของ

ภาครัฐ

 เติบโตที่เสมอภาค

และยั่งยืน

 ปลูกฝังจิตส านึก

UNDP
NHDR 2007

ตั้งแต่ปี ๒๕๑๖

 พัฒนาเป็นขั้นตอน

เพื่อให้คนส่วนใหญ่

พออยู่พอกิน

 เกษตรทฤษฎีใหม่

 วิกฤต ๔๐

 พอประมาณ

ไม่โลภ ประหยัด

 ค านิยาม๔๒ฯลฯ

พระราชด ารัส

ความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ส าเนาหนังสือพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้

เผยแพร่หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

(๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒)
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

มุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งทางวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม

และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

หลักการ
ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมี

เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการ

มีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายนอกและภายใน

เง่ือนไขพื้นฐาน (ความรู้คู่คุณธรรม)
 จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง

อย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการ

ด าเนินการทุกขั้นตอน

 การเสริมสร้างจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม 

ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิต

ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ

กรอบแนวคิด

เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

ทางสายกลาง  พอเพียง

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

พอประมาณ

เง่ือนไขคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติ ปัญญา 

สมดุลและพร้อมรบัต่อการเปลี่ยนแปลง

วัตถุ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม

เง่ือนไขความรู้ 
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

www.sufficiencyeconomy.org

http://www.sufficiencyeconomy.org/
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การบริหารคน/บรหิารชีวิต ตามหลักพอเพียง

ใจ

กาย

วาจา

วัตถุ สังคม

สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
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ลักษณะของกิจกรรมตามหลักพอเพียง

ความพอประมาณ

พอเหมาะกับ

สภาพของตน

 (ปัจจัยภายใน)

พอควรกับภูมิสังคม

  (ปัจจัยภายนอก)

(สมดุล)

 ความมีเหตุมีผล

รู้สาเหตุ – ท าไม
รู้ปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง

วิชาการ/กฏหมาย

/ความเช่ือ/ประเพณี

รู้ผลกระทบที่จะ

เกิดขึน้ในด้านต่างๆ

กว้างแคบ/ใกล้ไกล

(รอบรู้/สติ ปัญญา)

 มีภูมิคุ้มกันที่ดี

ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลง

ในด้านต่างๆ

รู้เท่าทันและ

เตรียมความพร้อม

 (วางแผน/รอบคอบ/ 

เรียนรู้ /พัฒนาตน/

ท าประโยชน์ให้กับสังคม/

รักษ์สิ่งแวดล้อม)

    (ไม่ประมาท)

ใช้ความรู้ควบคู่กับคุณธรรม บริหารจัดการอย่างพอเพียง

เพื่อให้ชีวิต มีความสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
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ลักษณะพิเศษของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

หลักพอเพยีง คือ หลักในการบริหาร/พัฒนาคน

ให้มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 การพัฒนาที่ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล 

 การพัฒนาทีม่ั่นคงอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากฐานราก

 มุ่งประโยชน์ส่วนรวม และความสุขที่ยั่งยืน 

 พัฒนาคุณภาพคน ให้มีคุณธรรมก ากับความรู ้ 

 จาก “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน (๒๕๕๒)”
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ข้อสังเกตทางทฤษฎีของเศรษฐกจิพอเพียง

 มีพัฒนาการยาวนานบนบริบทของกระแสแนวคิดทางเลือก

ของการพัฒนา (alternative development)

 แนวคิดและวิถีปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของโลกทศัน์แบบองค์รวม

 /เป็นศาสตร์แบบบูรณาการ

 ความรู้ของชุมชนไทยในภาคชนบท/เกษตรเรื่องความพอเพียง

ด ารงอยู่แล้วในวิถีชีวิต/การผลิต

 การด ารงชีวิต (ความรู้/ประสบการณ/์ภูมิปัญญา) ของผู้คน

ในภาคเกษตร หรือชุมชนท่ีต้องพึ่งพงิระบบนิเวศน์ธรรมชาติ และระบบ

ความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมไทย ที่มีมาแต่เดิม 

มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาฯ 

จาก “สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (๒๕๔๙) ”
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พระปฐมบรมราชโองการ
ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ  

วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

เนื่องในวันบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
 เพื่อประโยชนส์ุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
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การพัฒนาเป็นขั้นตอน

“ การพัฒนาประเทศ จ าเป็นต้องท าตามล าดับขัน้

ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใช้

ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน 

 โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา

เมื่อใดพืน้ฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร  และปฏิบัติได้แล้ว

จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริมความเจริญ

และฐานะเศรษฐกิจขั้นสงูโดยล าดับต่อไป ...”

พระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๖)
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“คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย

เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย.

ถ้าทุกประเทศมีความคิด-อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ-

มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพยีง

หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก

 คนเราก็อยู่เป็นสุข. ความพอเพียงนี้ อาจจะมีของหรูหราก็ได้

แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ 

พูดจาก็พอเพียง ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง”

พระราชด ารัส  (๔ ธ.ค. ๒๕๔๑)

โลภน้อย ไม่เบียดเบียน  คือพอเพียง
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 ระเบิดจากข้างใน

 ปลูกจิตส านึก

 ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ

 แก้ปัญหาจากจดุเล็ก

 ท าตามล าดบัขั้น ค านึงถึงภูมิสังคม

 คิดอย่างเป็นองค์รวม  มองอย่างครบวงจร

 บริการรวมที่จุดเดียว

 ไม่ติดต ารา ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด

 ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ใช้อธรรมปราบอธรรม

 การมีส่วนร่วม

 ขาดทุนคือก าไร รู้ รัก สามัคคี รู้เสียสละ

 ซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ขยัน เพียร อดทน

 เน้นให้พึ่งตนเองได้ เริ่มจากพออยู่พอกิน

 ประโยชน์ส่วนรวม มุ่งประโยชน์สุขคนส่วนใหญ่

ปฏิบัติอย่างพอเพียง

สรุปหลักการทรงงาน

เป้าหมายคือสังคมพอเพียง

คนเป็นศูนย์กลางของการพฒันา
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เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่

ทฤษฎีใหม่หรือเกษตรทฤษฎีใหม ่เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ

เศรษฐกิจพอเพียง & ทฤษฎีใหม่

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒ 

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๓

เศรษฐกิจพอเพียง

แบบพื้นฐาน

เศรษฐกิจพอเพียง

แบบก้าวหน้าความพอเพียง

ระดับชุมชน/องค์กร

ความพอเพียงระดบัประเทศ

ความพอเพียง

ระดับบุคคล/ครอบครัว
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UNDP NHDR 2007 (รายงานการพัฒนาคน ๒๕๕๐)

ปัญหาของการพัฒนาที่ผ่านมา

ยุคสมัยแห่งการพัฒนา/รูปแบบ

ของการพัฒนามีความเสี่ยง

ค่อนข้างสูง

 หนี้สินเพิ่ม/สัดส่วนเงินออมลด

 ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม /

 ภัยธรรมชาติ

 ความสัมพันธ์ของครอบครัว

และชุมชน

 ค่านิยม/ศีลธรรม/จรรยาบรรณ 

เสื่อมลง

การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ

• สาธิตแนวทางการพัฒนาที่

แตกต่าง/เน้นความยั่งยืน

• แสดงผลของการด าเนินงานเพื่อ

เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับ

ระดับขั้นของการพัฒนาของ

ประเทศ
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ข้อเสนอจากรายงานการพัฒนาคน ๒๕๕๐ ของ UNDP 

๑ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการขจัดความยากจน

และการลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนจน

๒ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานของการสร้างพลังอ านาจของชุมชนและการ

พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศ 

๓ เศรษฐกิจพอเพียงช่วยยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทด้วยการสร้างข้อ

ปฏิบัติในการท าธุรกิจที่เน้นผลก าไรระยะยาวในบริบทที่มีการแข่งขัน 

๔ หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคัญยิ่งต่อการปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาล

ในการบริหารงานภาครัฐ 

๕ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของชาต ิ

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์ที่เข้ามากระทบโดยฉับพลัน  เพื่อปรับปรุงนโยบาย

ต่างๆให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการเติบโตที่

เสมอภาคและยั่งยืน 

๖ ในการปลูกฝังจิตส านึกพอเพียง จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนค่านิยม และความคิด

ของคนเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาคน 
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...อยู่อย่างพอเพียง...

“คนที่น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้ผล มักจะมีคุณสมบัติที่

เหมือนกนัหลายอย่าง  ได้แก่  ชอบที่จะท างานหนัก  มีความซื่อสัตย์ 

สนุกสนานกับการเรียนรู้  และการสร้างปัญญาให้เกิดกับตนเอง  เห็น

คุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคม  และการอยู่ร่วมกับระบบนิเวศนวิท

ยาอย่างสมดุล  คนเหล่านี้ไม่ใช่พวกวัตถุนิยม

แต่มักจะค านึงถึงหลักการบริโภคแบบย่ังยืน  มีความเคารพธรรมชาติ

และความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  โดยสรุป พวกเขามี

จิตส านึกและวิธีคิดในแบบฉบับเฉพาะ”  

(NHDR, UNDP 2007) 
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ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านตา่งๆ

ด้านเศรษฐกิจ
พึ่งตนเองได้ ใช้จ่าย/ใช้ของอย่างประหยัด ใช้ชีวิตอย่างประมาณตน 

คิด/วางแผนอย่างรอบคอบ ไม่ประมาท เผ่ือทางเลือกส ารอง

ด้านจิตใจ
รู้ผิดชอบชั่วดี ละอายต่อการท าความชั่ว เข้าใจชีวิตและโลกตามเป็น

จริง มีจิตสาธารณะ นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

ด้านสังคม
เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคม ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 

รู้รักสามัคคี ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน

ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 

อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ฟื้นฟูทรัพยากรให้มีอยู่และ

พอใช้อย่างย่ังยืน

ด้านเทคโนโลยี

รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและ

สภาพแวดล้อม (ภูมิสังคม) พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาเดิมที่มี 

โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อคนหมู่มาก
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การปรับพฤติกรรมสูส่ขุภาวะพอเพียง

พฤติกรรม

การบริโภค

พฤติกรรม

ทางเพศ

พฤติกรรม

ออกก าลังกาย

พฤติกรรม

ความเส่ียง

สุขภาพจิต

การจัดการ

สิ่งแวดล้อม
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พอประมาณ  รายจ่ายสมดุลกับรายรับ

มีเหตุมีผล  ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล /มีความจ าเป็น /ไม่ใช้

สิ่งของเกินฐานะ /ใช้ของอย่างคุ้มค่าประหยัด

มีภูมิคุ้มกัน  มีเงินออม /แบ่งปันผู้อื่น /ท าบุญ

ความรู้คู่คุณธรรม  ประกอบอาชีพที่สุจริต ด้วยความ

ขยันหมั่นเพียร ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจ

และด าเนินการต่างๆ เพื่อให้เท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างการใช้จ่ายอย่างพอเพียง
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ตัวอย่างการใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล/ครอบครัว
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การเรียนรู้ปัญหา

สาเหตุของปัญหา

ของตนเอง

การร่วมเรียนรู/้เข้าใจ

ปัญหาของชาวบ้าน

ข้อเสนอ/แผนเพื่อแก้ปัญหา

• ท าเอง

• ท าร่วมกับ อปท. 

• ขอให้หน่วยราชการช่วย

อปท. 

หน่วยราชการ

ชุมชน

ข้อมูลครัวเรือน

การจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนตามแผน

เวทีวิเคราะห์ข้อมูล 

กระบวนการ

เก็บข้อมูล

ระบบ GIS จังหวัด

การบูรณาการแผนจังหวัด เพื่อแก้ปัญหาความยากจน
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ตัวอย่างข้อมูล รายรบั-รายจ่าย-หนี้สินครัวเรือน จังหวดัยโสธร   

อ าเภอ ต าบล ครวัเรือน
ผู้ขึ้น

ทะเบียน
รายได้ รายจ่าย คงเหลือ หนี้สิน หนี้สิน/

รายได้

มหาชนะชัย สงยาง         939         755   83,954,491.00 121,520,233.00 - 37,565,742.00  113,372,145.00 135.04

เมือง หนองคู       1,179        108   75,409,163.00  102,048,592.00 -  26,639,429.00    64,179,119.00 85.11

ทรายมูล ไผ่       1,064 1,021   43,847,296.00    34,384,985.00     9,462,311.00    37,122,866.00 84.66

ค้อวัง น้ าอ้อม       1,001        844 103,914,935.00  63,319,822.00  40,595,113.00   88,674,057.00 85.33

ป่าติว้ ศรีฐาน       1,176 379 214,603,481.00   93,606,355.00 120,997,126.00    82,881,149.00 38.62

กุดชุม หนองแหน       1,214 1,068 283,543,847.00     3,348,062.00 190,195,785.00 102,513,649.00 36.15

 นาโส่          729        598  50,376,471.00   44,731,339.00     5,645,132.00    52,526,775.00 104.27

ไทยเจริญ ค าไผ่          934        755   51,297,980.00   34,937,393.00    16,360,587.00    54,430,954.00 106.11

เลิงนกทา ห้องแซง    2,050     3,178 138,738,624.00 101,257,987.00    37,480,637.00  130,487,592.00 94.05

 โคกส าราญ       1,819     2,333 129,969,599.00 118,981,796.00    10,987,803.00    74,294,193.00 57.16

ค าเขื่อนแก้ว เหล่าไฮ          533        533   4,892,900.00   29,199,003.00 -  24,306,103.00    15,967,900.00 326.35

รวม     12,638   11,572 1,180,548,787.00 837,335,567.00  343,213,220.00  816,450,399.00 69.16
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ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค ยโสธร

อ าเภอ ต าบล

ประเภทรายจ่าย

อาหาร
เครื่องดื่ม/

หวย
ของใช้ประจ าวัน การศึกษา

ค่ารักษา
พยาบาล

ภาษีสังคม รวม

มหาชนะชัย สงยาง   18,285,019.00    5,196,557.00      5,914,318.00      7,268,589.00      1,899,147.00    2,442,626.00       41,006,256.00 

เมือง หนองคู   48,291,039.00    6,309,350.00      7,665,743.00    10,375,709.00      1,135,571.00    2,165,642.00       75,943,054.00 

ทรายมูล ไผ่    9,894,293.00    2,409,645.00      3,544,139.00      3,095,404.00         476,051.00    4,647,629.00       24,067,161.00 

ค้อวัง น้ าอ้อม   16,233,598.00    4,763,424.00      5,989,305.00      9,416,446.00         904,987.00    3,830,678.00       41,138,438.00 

ป่าติ้ว ศรีฐาน   17,081,162.00    3,599,179.00      5,039,444.00      7,795,571.00         810,291.00    7,481,904.00       41,807,551.00 

กุดชุม หนองแหน   24,093,179.00    5,538,788.00      7,828,940.00    21,000,932.00      5,038,753.00    7,035,232.00       70,535,824.00 

 นาโส่   13,158,667.00    2,578,348.00      4,002,827.00    10,270,116.00         404,843.00    2,947,092.00       33,361,893.00 

ไทยเจริญ ค าไผ่    8,209,230.00    2,467,190.00      6,615,927.00      4,051,886.00         613,850.00   2,666,482.00       24,624,565.00 

เลิงนกทา ห้องแซง  28,500,676.00    4,819,982.00      8,173,120.00    11,653,607.00         971,854.00    7,940,895.00       62,060,134.00 

 โคกส าราญ   40,598,130.00    9,190,372.00    10,707,085.00    16,469,202.00      6,489,584.00   5,196,760.00       88,651,133.00 

ค าเขื่อนแก้ว เหล่าไฮ   7,930,494.00    2,849,810.00      2,202,072.00      6,579,144.00         312,985.00    1,061,817.00       20,936,322.00 

รวม 232,275,487.00   49,722,645.00    67,682,920.00   107,976,606.00    19,057,916.00 47,416,757.00     524,132,331.00
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ค่าใช้จ่ายเพื่อการประกอบอาชีพ/การเกษตร/เลี้ยงสตัว์

อ าเภอ ต าบล

ประเภทรายจ่าย

ปุ๋ย/ยา ค่าแรง น้ ามัน อุปกรณ์ เมล็ดพันธุ์ รวม

มหาชนะชัย สงยาง    17,765,746.00      8,760,073.00      9,614,283.00    10,984,386.00    27,109,915.00      74,234,403.00 

เมือง หนองคู     2,571,734.00      1,823,803.00      6,461,864.00      6,939,532.00      1,149,190.00      18,946,123.00 

ทรายมูล ไผ่     3,227,322.00        970,372.00     2,670,910.00        170,991.00          99,181.00        7,138,776.00 

ค้อวัง น้ าอ้อม    7,605,487.00      3,531,016.00      3,923,418.00        447,157.00        513,012.00      16,020,090.00 

ป่าติ้ว ศรีฐาน    15,300,116.00    12,902,246.00    12,415,957.00      2,942,754.00      1,410,918.00      44,971,991.00 

กุดชุม หนองแหน     7,028,201.00      2,129,553.00      6,422,894.00      1,513,047.00        331,566.00      17,425,261.00 

 นาโส่     2,059,709.00      1,106,980.00      2,438,107.00        278,704.00        131,720.00        6,015,220.00 

ไทยเจริญ ค าไผ่     1,756,105.00      1,380,840.00     2,613,370.00        590,700.00        181,792.00        6,522,807.00 

เลิงนกทา ห้องแซง    10,258,558.00      7,877,447.00      9,772,610.00        967,354.00        423,960.00      29,299,929.00 

 โคกส าราญ     9,017,556.00      3,421,737.00     6,101,875.00     3,977,011.00        246,217.00      22,764,396.00 

ค าเขื่อนแก้ว เหล่าไฮ     1,987,428.00      1,583,360.00      1,645,031.00        351,450.00        247,300.00        5,814,569.00 

รวม    78,577,962.00     45,487,427.00     64,080,319.00     29,163,086.00     31,844,771.00    249,153,565.00 
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียง

 เนน้การพัฒนาคน – ครอบคลุม จิตส านึก/ความรู/้ทักษะ

 ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการพ่ึงตนเอง

 หาหนทางแก้ปัญหาและเทคนคิวิธีต่อยอดจากธรรมชาต/ิภูมิปัญญาเดิม

 ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ค านึงถึงผลกระทบต่อส่วนอ่ืนๆในระบบนเิวศน ์

โดยออกแบบให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้น้อยที่สุด

ให้ความส าคญัต่อห่วงโซ่ความสัมพันธท์ีซ่ับซ้อนในธรรมชาติ

ด้วยการไม่สรา้งปัญหาใหม่ๆ ในระบบนเิวศน์ 

 เลือกทางแก้ที่ประหยัด ปฏบิัติง่าย และมคีวามยั่งยืน
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ตัวอย่างกิจกรรมเสริมสร้างความพอเพียงในสถานศึกษา

สืบสานงานพระราชด าริ

- กิจกรรมประกวดต่างๆ  อาสาท าดีตามรอยพ่อ 

กิจกรรมเสริมสร้าง

ความพอเพียง

การพึ่งตนเอง  - โครงการเกษตรอาหารกลางวัน 

                           - ผลิต ผลิตภัณฑ์ใช้เอง

การเพิ่มรายได้   - พัฒนาอาชีพ

- ธนาคารขยะ

การท าบัญชี - โรงเรียนนักบัญชีรุ่นจิ๋ว

          - บัญชีต้นกล้าเศรษฐกจิพอเพียง

การออมทรัพย์  - ธนาคารกลางวัน

                 - ออมทรัพย์วันละบาท

การประหยัด - กิจกรรมลดโลกร้อน

                - โครงการรีไซเคิล

การช่วยเหลือ / แบ่งปัน 

    - กิจกรรมอาสาในชุมชน, กจิกรรมความรักความห่วงใย

     - นักสืบสายน้ า, กิจกรรมรกัษ์ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม, 

        โครงการใสสะอาดสูส่ถานศึกษา

การเรียนรู้จากชุมชนฃน

- กิจกรรมครอบครัว    

- กิจกรรมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

-กิจกรรมยุวมัคคุเทศก์

- การแสดง การน าเสนอ

การแสดงละครในงานเทศกาล

- งานโรงเรียน “หนังตะลุงพอเพียง”

นิทรรศการ การเรยีงความ

โครงการสื่อสรา้งสรรค์บนวถิีพอเพียง

ผู้บริหารต้นแบบ ครูต้นแบบ นกัเรียนต้นแบบ

- การด ารงชีวิตอย่างพอเพียงเป็นต้นแบบที่ดี

โรงเรียนต้นแบบในการบริหารจดัการตามหลักพอเพียง

โรงเรียนต้นแบบในด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 

 โรงเรียนเครอืข่าย “สถานศึกษาพอเพียง”

กิจกรรมร่วมพัฒนาชุมชนตามหลักพอเพียง
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การบริหารธุรกิจตามหลักพอเพียง

ขยาย อย่างพอประมาณ

 มุ่งผลประโยชน์ระยะยาวมากกว่าระยะสั้น

แข่งขัน อย่างมีเหตุผล

 รู้จักลูกค้า รู้จักตลาด รู้จักคู่แข่ง และรู้จักตัวเอง

เสี่ยง อย่างมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

เตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม

บนพื้นฐานของการมีคุณธรรมก ากับความรู้
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ตัวอยา่งแนวคิดการบริหารธรุกิจตะวันตกสมยัใหม ่

ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ที่ไม่เนน้การหาก าไรสูงสุดในช่วงสั้นๆ เพียงอย่างเดียว

Balanced scorecard 

Organization of choice

Cluster development

Core competency

Learning organization

Risk management

Good corporate governance

Corporate social responsibility

แนวคิดการบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักพอเพียง
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกบัการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ สามารถท าได้หลาย

ด้าน และหลายรูปแบบ   โดยไม่มีสูตรส าเร็จ   แต่ละคนจะต้อง

พิจารณาน าไปใช้ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเงื่อนไข บริบท สภาวะ

และภูมิสังคม ในแต่ละสถานการณ์ที่ตนเผชิญอยู่

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยให้เรา “ฉุกคิด” ว่ามีทางเลือก

อีกทางหนึ่ง ที่จะช่วยให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ที่ยั่งยืน มั่นคง และ

สมดุลในระยะยาว



ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง

ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

๑๗๓ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐๒-๖๘๗-๓๖๖๒

โทรสาร  ๐๒-๒๘๒-๘๒๒๖

mail@sufficiencyeconomy.org

www.sufficiencyeconomy.org
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