


 พบกันเชนเคย จากป ๒๕๔๖ ถึงป ๒๕๕๓ เปนเวลา ๘ ปที่คณะบรรณาธิการไดรวบรวมเรื่อง

ราวที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถ พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศที่ไดพระราชทานแนวพระราชดำริในการชวยเหลือราษฎร จนกระทั่งมี

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยูทั่วประเทศ โดยคณะบรรณาธิการไดนำเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ทั้งในอดีตและปจจุบัน นำเสนอเปนความทรงจำของผูปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ ประชาชน เกษตรกรที่

ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจนกระทั่งมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น รวมทั้งโครงการที่กำลังดำเนินการและไดสราง

ประโยชนที่มั่นคงและย่ังยืนใหแกประเทศ เรื่องราวทั้งหมดไดนำมาถายทอดในวารสารอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริของสำนักงาน กปร. มาอยางตอเนื่อง เพื่อใหสาธารณชนไดรับรู รับทราบ และสามารถนำ 

เรื่องราวในวารสารฯ ไปถายทอดใหความรูแกสาธารณชนไดอยางมากมาย อีกทั้งยังสามารถนำไปปฏิบัติใช

ในชีวิตของตนเองไดดียิ่งขึ้นอีกดวย 

 “เพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต ดวยเศรษฐกิจพอเพียง” ฉบับพิเศษนี้ จึงเปนอีกฉบับในปที่ ๘ ของวารสาร

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวที่ไดพระราชทานใหแกพสกนิกรไทยมาต้ังแตป ๒๕๑๗ ซึ่งสำนักงาน กปร. ไดนอมนำมา

ตอยอดขยายผล และไดจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ๒ คร้ัง ครั้งท่ี ๑ 

เมื่อป ๒๕๕๐ และครั้งที่ ๒ ป ๒๕๕๒ โดยคนหาตนแบบจากทุกภาคสวนที่ไดนอมนำปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ โดยมีทั้งหมด ๑๐ ประเภททั้งประชาชนทั่วไป และประชาชนในพื้นที่หางไกล

และทุรกันดาร ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรทฤษฎีใหม กลุมเกษตรกรทฤษฎีใหม หนวยงานภาครัฐ

สวนกลาง และสวนภูมิภาค องคกรธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดยอม  

 ทั้งหมดน้ีเปนการรวบรวมตัวอยางที่ทรงคุณคาที่สามารถเปนตนแบบในการนอมนำไปปฏิบัติได 

อยางชดัเจน อันเปน การสรางประโยชนใหแกตนเอง ชมุชน สงัคม องคกร ใหเกดิความยัง่ยนื และมคีวามพอเหมาะ

บนพ้ืนฐานของเหตุและผล ที่สำคัญคือมีภูมิคุมกันที่ดี สงผลใหบังเกิดความสุขความเจริญโดยทั่วกัน 

บทบรรณาธิการ



“...ความสุขที่มีก็คือ พอเพียงนั่นเอง 
ถาคนพอเพียง คนก็มีความสุข เราก็มีความสุข 

ถาคนที่อยากไดโนน อยากไดนี่ 
ถาไมพอเพียงเราก็ไมมีความสุข...” 

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ 



รุงรัตน วงษจู*  ั  

Íà¾ÕÂ§áÅÐÂÑè§Â×¹
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การประกวด...พื้นที่ของการคนพบ 
 “ความพอเพียง” และ “พออยู 
พอกิน” เปนแนวทางการดำเนินชีวิตที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราช
ดำรัสชี้แนะแกประชาชนคนไทยมาโดย
ตลอด แตไมใครไดรับการตอบรับนำไป
ปฏิบัตินัก เนื่องจากภาคสวนตางๆ ใน

สังคมไทย มุงมั่นพัฒนาประเทศไปใน
ทิศทางวาทกรรมหลักของการพัฒนา 
กระทั่งเมื่อประเทศไทยประสบวิกฤติ
เศรษฐกิจตมยำกุงในป ๒๕๔๐ ซ่ึงสง
ผลกระทบตอทุกภาคสวนในสังคมอยาง
รุนแรง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ไดทรงเนนย้ำถึงความพอเพียง พออยู 
พอกนิ อกีครัง้ ในนาม “เศรษฐกจิพอเพยีง” 

สุดารัตน คุสินธุ* 

*เจาหนาที่กลุมศึกษาและขยายผลตามแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. 

วาเปนแนวทางแกไขเพ่ือใหผานพนวกิฤต ิ
และเปนแนวทางการดำเนินชีวิต การ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ให
ดำรงอยูไดอยางมั่นคง ยั่งยืน ทามกลาง
กระแสโลกาภิวัตน เมื่อคราน้ันเอง ท่ี
สังคมไทยไดหันมาฟงและเร่ิมตระหนัก
รูถึง “เศรษฐกิจพอเพียง” เกิดความ
กระตือรือรน ศึกษา ทบทวน และนำไป

  ¹¾Íà¾ÕÂ§...
¡ŒÒÇÊÙ‹ÊÑ§¤Á¾Íà¾ÕÂ§

 ¹
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

 วนัที ่๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยม
การดำเนินงานโครงการในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี โดยมี

¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨

นายสเุมธ ตันตเิวชกลุ เลขาธิการมลูนธิชิยัพฒันา นายเฉลิมเกยีรต ิ
แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. พรอมดวยเจาหนาที่จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเฝาฯ รับเสด็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

 วนัที ่๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี เสดจ็พระราชดำเนนิไปทอดพระเนตรสภาพ
พืน้ทีป่าบรเิวณเขือ่นจฬุาภรณ ตำบลทุงลยุลาย อำเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ และทรงพิจารณาการจัดทำโครงการอนุรักษ

ปาตนน้ำลำธารและศึกษาวิจัยตามแนวพระราชดำริ พรอมกับ
ทรงรวมกิจกรรมเสนทางศึกษาธรรมชาติหวยปูน-ดงแค 
ประกอบดวย การวัดรอยเทาและคำนวณความสูงของชาง 
การทำโปงเทียม การปลูกกลวยไมคืนสูปา เปนตน 

 

¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨
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สุทัศน โพธิศิริกุล* 

*เจาหนาที่ศูนยสารสนเทศ สำนักงาน กปร. 

ÊÒÃÐ¹‹ÒÃÙŒ

สทัศน โพธิศิริกล*

¢ØÁ·ÃÑ¾Â�·Ò§»˜ÞÞÒ
ÊÒÃÒ¹Ø¡ÃÁä·ÂÊÓËÃÑºàÂÒÇª¹Ï

 “...คน นักเรียนมีความรูไมพอ มีความรูไมพอเพราะวารากฐาน ฐานรากของการเรียนไม
พอไมดี แลวก็ฐานรากจะมาจากไหน ก็มาจากโรงเรียนต้ังแตชั้นอนุบาล จนกระทั่งชั้นประถม 
ชั้นมัธยมและถึงขั้นอุดมศึกษาตองพัฒนาใหดี และพัฒนาวิธีคิด ใหมีความซุกซนในความรู คือ 
ซุกซนอยากเรียนรูสิ่งที่เปนประโยชน อันน้ีเปนสิ่งสำคัญ...” 

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
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ปที่ ๘ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๓ ป

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
 
พระราชกรณียกิจ 
ระหวางเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๓ 
 
บทความพิเศษ สุดารัตน คุสินธุ  
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญา เปนธรรมะ เปนเครื่องมือชี้นำ 
 
บทความ สุดารัตน คุสินธุ 

คนพอเพียง...กาวสูสังคมพอเพียง 
 
แนะนำโครงการ นรินทร กาญจนฤกษ 

ตัวอยางความสำเร็จดานประชาชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  
ประชาหนาใส รุงรัตน วงษจู 

“พอเพียงและย่ังยืนดวยทฤษฎีใหม” 
 

๑ 
๔ 

๑๐ 

๒๒ 

๓๐ 

๔๒ 



ปริญญวัฒน วัชรอาภากร* 

¼ÅÊÓàÃç¨μÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ

Å¡¸ØÃ¡Ô¨¡ÑºàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
¤ÇÒÁ¾Íà¾ÕÂ§·Õèà»š¹¨ÃÔ§ : 
¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§·Õè¾Íà¾ÕÂ§
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*เจาหนาที่กลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคเหนือ 

เศรษฐกิจโลภ : โลภเสรี 
 สภาวะปจจบุนั ทีเ่ศรษฐกจิขบัเคลือ่น
ดวยระบบทุนนิยมเสรี อันเปนสภาวะ
ของโลกที่เปนอยูดวยสวนเกิน ปจเจก
ชนถูกเราใจ บำเรอจริตจากภาคธุรกิจ
ดวยความมากเกินไปจนหลายสิ่งท่ี
เกินจำเปนตองมีในบางคน ไดกลายเปน
สิ่งจำเปนที่ตองมขีองหลายคน 
 มิหนำซ้ำ การถูกปดลอมดวยทุน
โลกาภวิตัน ประหนึง่กระดาษซบั ที่ได

ซับน้ำทุกหยดไปจากคนสวนใหญของ

สังคม ดังจริงที่วา ประเทศไทย คนจน

รอยละ ๒๐ ของประเทศ มีสวนแบง

รายไดเพียงรอยละ ๔ แตคนรวยรอยละ 

๒๐ มีสวนแบงรายไดรวมของประเทศ

ถึงรอยละ ๕๔ ซ่ึงนับเปนความเหลื่อม

ล้ำทางรายไดที่สูงมาก  

 หากเพงเฉพาะภาคธุรกิจ ที่เปน

สวนสำคัญในการสรางสมสินทรัพย และ

ไดรับประโยชนจากระบบโลกปจจุบัน 

ความยากท่ีสำคัญก็คือ เราจะออกแบบ

ธุรกิจที่จะชวยแปลงพลังใหเกิดดุลยภาพ

ใหม ในหนทางที่มุงรับผิดชอบ สานขาย

ขยายประโยชนที่เปนธรรมตอสังคมใน

ระยะยาวไดอยางไร และธุรกิจไทย 

เปนไปไดไหมวาเศรษฐกิจพอเพียงจะ

สามารถเปนคำตอบ ที่นำไปสูหนทาง

ของความเปนไปไดที่เปนจริง 
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 จุดวิกฤติในเวลานี้เปนที่ทราบกัน
วาประเทศไทยประสบกับปญหาความ
ยากลำบากในหลายๆ ดานพรอมกัน 
ไมวาจะเปนเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำ สังคม
สับสนวุนวายและภัยธรรมชาติที่คอย
ซ้ำเติมใหเกิดความเสียหายมากขึ้นจน
ดูเหมือนคนไทยรูสึกขาดความสุขตาง

¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¾Íà¾ÕÂ§
à¾×èÍ»ÃÐªÒª¹¾ÍÁÕ¾Í¡Ô¹

สุวิทย ดุลยะนันท* 

จากที่เคยมีมาในอดีต สาเหตุหน่ึงที่กอ
ใหเกิดสภาพเชนนี้ก็นาจะมาจากคนไทย
เร่ิมใชชีวิตที่ผิดวิถีหรือสุดโตงเกินไป
จนขาดความสมดุลและขาดภูมิคุมกันใน
ตนเองทีด่พีอสมควรตอการรับผลกระทบ
ใดๆ อนัเกดิจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายใน
และภายนอก ดังนั้นหนวยงานในภาครัฐ

*ผูอำนวยการกลุมนิติกร สำนักงาน กปร. 
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º·¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉ

¡ÒÃá¶Å§¢‹ÒÇ»ÃÐ¡ÒÈ¼Å¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´¼Å§Ò¹μÒÁ»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ ¤ÃÑé§·Õè ò
áÅÐ¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒμÑÇÍÂ‹Ò§¤ÇÒÁÊÓàÃç¨¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡μ�ãªŒ»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè òò áÅÐ òó ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ òõõó
³ âÃ§áÃÁ»ÃÔ¹«�¾ÒàÅ« ÁËÒ¹Ò¤ ¡ÃØ§à·¾Ï ÁÕã¨¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ´Ñ§¹Õé

สุดารัตน  คุสินธุ* 

*เจาหนาที่กลุมศึกษาและขยายผลตามแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. 

ÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ à»š¹»ÃÑªÞÒ à»š¹¸ÃÃÁÐ
à»š¹à¤Ã×èÍ§Á×ÍªÕé¹Ó
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นายอำพล เสนาณรงค องคมนตรี นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 
เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 

จังหวัดสกลนคร และเปนประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนยศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๓ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่
ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ (สำนกังาน กปร.) ณ ศูนยศกึษาการพฒันา
ภพูานอนัเน่ืองมาจากพระราชดำริ จงัหวดัสกลนคร โดยมีผูเขารวมประชุมจากศนูยศกึษา

วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓

วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓

เฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปรนายอำพล เสนาณรงค องคมนตรี นายเฉ

ระหวางวันท่ี ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ระหวางวั ีันที่่่่ ๒๙ ๓๐ เมษ
¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

วันทั ่่่่ีี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕
¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

วันท่่่่ี พฤษภาคม ๒๕๕
¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

นายพลากร สวุรรณรัฐ องคมนตร ีพรอมดวย นายกจิจา ผลภาษ ีทีป่รกึษาสำนกังาน กปร. 
นายดนชุา สนิธวานนท รกัษาการทีป่รกึษาดานการประสานงานโครงการ สำนักงาน กปร. 

สุราษฎรธานี พรอมกับรับฟงการบรรยายสรุปสถานการณ ณ เขื่อนรัชชประภา (หรือเข่ือนเชี่ยวหลานเดิม) จังหวัดสุราษฎรธานี 
และประโยชนที่ไดรับจากเข่ือนแหงนี้ เข่ือนรัชชประภาเปนเขื่อนที่มีวัตถุประสงคหลักในการเก็บกักน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟา ดังนั้น 
ราษฎรที่อยูตอนลางของเขื่อนจะใชประโยชนจากน้ำไดเฉพาะในแมน้ำเดิมหรือลำน้ำเดิมที่เขื่อนปลอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา
เทานั้น แตในสภาพปจจุบันการดำรงชีวิตของราษฎรที่ประกอบอาชีพการเกษตร ตลอดจนสภาพฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาล 
ทำใหความตองการน้ำมากขึ้น  
 ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไดใหคำแนะนำ ใหสำนักงาน กปร. ติดตามเรงรัดในการศึกษาการ
จัดทำระบบชลประทานเพื่อการเกษตรโดยกรมชลประทานตามที่คณะกรรมการลุมน้ำตาปมีมติ เพ่ือแกไขปญหาใหกับราษฎร
ตำบลพระแสง และตำบลพรุไท อำเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี ตอไป 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
นายโกวทิย เพงวาณชิย รองเลขาธกิาร 

กปร. พรอมคณะไดเดินทางไปติดตาม
สถานการณภัยแลงภาคใตในพื้นที่จังหวัด

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง ๖ ศูนย  
 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือแสดงความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ แลกเปล่ียนความรู 
ประสบการณระหวางศูนยศึกษาการพัฒนาทั้ง ๖ ศูนย และรวมระดมความคิดเห็นจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ในการแกไข
ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน รวมทั้งสรุปผลองคความรูที่ไดจากศูนยศึกษาฯ และวิธีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของศูนยศึกษาฯ ตอไป 

และคณะไดเดินทางไปติดตามสถานการณการ
แกไขปญหาภัยแลงในพื้นที่จังหวัดตาก และเย่ียม
ชมการผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ำของเข่ือนภูมิพล 
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และโครงการแกมลิง
ทุงทะเลหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
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*ผูอำนวยการกลุมติดตามประเมินผล สำนักงาน กปร. 

á¹Ð¹Óâ¤Ã§¡ÒÃ

 นายสมพงษ พรผล นางคอสหมะ 
แลแมแน และชุมชนบานบัว นับเปน
ตัวอยางความสำเร็จประเภทประชาชน
ทั่วไป หางไกลและชุมชนที่ไดรับรางวัล
ชนะเลิศระดับประเทศถวยรางวัล
พระราชทานของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวจากการประกวดผลงาน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ครั้งที่ ๒ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ือง
มาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 
เปนเจาภาพรวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา 
สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย 
กองทัพไทย และสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
จัดข้ึนในป ๒๕๕๒ ผูไดรับรางวัลได

ÇÍÂ‹Ò§¤ÇÒÁÊÓàÃç¨
´ŒÒ¹»ÃÐªÒª¹μÒÁ

»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§

ÇÍÂ
´ŒÒ¹

นรินทร กาญจนฤกษ* 

สะทอนใหเห็นถึงแนวทางปฏิบัติในการ
นอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชในระดับครอบครัวจนถึง
ระดับชุมชนในสภาพพ้ืนที่ที่มีความ
แตกตางกันทางภูมิสังคมไดเปนอยางด ี 
 สำนกังาน กปร.จะไดนำเสนอภมูหิลัง 
หลักการ วิธีปฏิบัติและการขับเคลื่อน
ขยายผลแนวทางการพัฒนาตามปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคลและชุมชนดังกลาว
โดยละเอียดดังตอไปนี้ 

คุณสมพงษ พรผล “ตนแบบแหงการพัฒนา 
คุณธรรมความดี” 
 คุณสมพงษ พรผล เปนคนใตโดยกำเนดิ อาศัย
อยูทีบ่านเลขที ่ ๕๕/๑ หมู ๒ บานทาอยู ตำบลทาอยู 
อำเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา ชีวิตครอบครัวแตงงาน

มีบุตร ธิดารวม ๕ คน การศึกษาจบช้ันประถมศึกษา 

คุณสมพงษ พรผล 
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ผลสำเร็จตามแนวพระราชดำร ิ ปริญญวัฒน  วัชรอาภากร 
โลกธุรกิจกับเศรษฐกิจพอเพียง ความพอเพียงที่เปนจริง :  
ความเปนจริงที่พอเพียง 
 
สาระนารู สุทัศน โพธิศิริกุล 

“ขุมทรัพยทางปญญา” สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 
 
เศรษฐกิจพอเพียง สุวิทย ดุลยะนันท 

หนวยงานภาครัฐพอเพียง เพื่อประชาชนพอมีพอกิน 
 
ขาวความเคลื่อนไหว  

๕๒ 

๖๒ 

๖๔ 

๗๒ 



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

 วนัที ่๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี เสดจ็พระราชดำเนนิไปทอดพระเนตรสภาพ
พืน้ทีป่าบรเิวณเขือ่นจฬุาภรณ ตำบลทุงลยุลาย อำเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ และทรงพิจารณาการจัดทำโครงการอนุรักษ

ปาตนน้ำลำธารและศึกษาวิจัยตามแนวพระราชดำริ พรอมกับ
ทรงรวมกิจกรรมเสนทางศึกษาธรรมชาติหวยปูน-ดงแค 
ประกอบดวย การวัดรอยเทาและคำนวณความสูงของชาง 
การทำโปงเทียม การปลูกกลวยไมคืนสูปา เปนตน 

 

¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

 วนัที ่๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเย่ียม
การดำเนินงานโครงการในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี โดยมี

¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨

นายสเุมธ ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา นายเฉลมิเกยีรต ิ
แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. พรอมดวยเจาหนาที่จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเฝาฯ รับเสด็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 เสด็จฯ ไปยังโครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บาน
ยามกานอย อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดพระราชทานเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ 
ใหจัดทำเปน “แปลงสาธิตตัวอยาง” โดยหนวยงานที่เก่ียวของ
ไดดำเนินการจัดแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน 
ซึ่งมีหลากหลายกิจกรรม อาทิ การปลูกผักหวาน การเลี้ยง
ปลาดุกในบอซีเมนต การขยายพันธุไผเลี้ยง การเล้ียงไก
พื้นเมือง ฯลฯ ตอมาเสด็จฯ ไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่
การเกษตรบานโนนสมบูรณ ตำบลบง อำเภอบานผือ 
จงัหวดัอดุรธาน ีและโครงการพัฒนาพืน้ทีบ่านติว้ อำบลเมอืงพาน 
อำเภอบานผือ จังหวัดอุดรธาน ี
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา

 วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป

ทรงติดตามความกาวหนาการดำเนินงานของโครงการ

หมูบานชัยพัฒนา – กาชาดไทย (บานทุงรัก) หมูที่ ๖ 

ตำบลแมนางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และโครงการ

อุตสาหกรรมประมงพื้นบานในพื้นที่โครงการชัยพัฒนา – 

กาชาดไทย (บานทุงรัก) อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨

 ตอมาเสด็จฯ ไปยังโรงแปรรูปสัตวน้ำ และโรงผลิต
อาหารเมด็ ซึง่ตัง้อยูภายในบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการฯ เพือ่เยีย่มชม
กิจการ และการดำเนินงานของโรงงานทั้งสอง 

 จากนั้นเสด็จฯ ไปยังโครงการทดลองเพาะปลูกปาลม
น้ำมันและเกษตรผสมผสานในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเทือก
เขานมสาว หมูที่ ๕ ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

 ในการนีไ้ดเสด็จฯ ไปทรงเยีย่มหนวยแพทยพระราชทาน 
และราษฎรที่มาเฝาฯ รับเสด็จ 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุร ี

 วนัที ่๓ มิถนุายน ๒๕๕๓ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเย่ียม
ผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นท่ี
จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร
แอรไลนส เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั หมูที ่๑๖ 
บานหนองบอน ตำบลทุงขนาน อำเภอสอยดาว ในการน้ี 
ไดพระราชทานพระราชดำรัสกับ นายโกวิทย เพงวาณิชย 
รองเลขาธิการ กปร. สรปุความวา 

 “เนือ่งจากตนมะมวงภายในโรงเรียนไดปลูกมานานแลว 
มีตนใหญอายุมากออกดอกและติดผลนอย ควรใหเจาหนาท่ี
ดานการเกษตรมาแนะนำ ตดัแตงกิง่ตนมะมวง เพือ่จะไดออกดอก
เกดิผลผลติ และพจิารณาดำเนนิการใสปุย ปรบัปรงุบำรงุดนิดวย”  
 จากนัน้เสดจ็ฯ ไปยงัโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บานคลองแดง หมูที ่๖ ตำบลพวา อำเภอแกงหางแมว จงัหวดั
จนัทบรุ ี และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาปาชุมชน
บานอางเจ็ด ตำบลตกพรม อำเภอขลงุ จังหวัดจันทบุรี  

¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใน
พื้นที่จังหวัดชุมพร

 วนัที ่๒๔ มถินุายน ๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๔ 
โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
สิริราษฎร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานสวนเพชร 
ตำบลละแม อำเภอละแม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บานหวยเหมือง ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน และโรงเรียน

¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨

ตำรวจตระเวนชายแดนบานควนมชียั ตำบลครน อำเภอสว ีโดยมี
นายโกวทิย เพงวาณชิย รองเลขาธกิาร กปร. ผูบญัชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน ผูวาราชการจงัหวดัชุมพร พรอมดวยขาราชการ
และเจาหนาทีจ่ากหนวยงานที่เกี่ยวของเฝาฯ รับเสด็จ 

 ในโอกาสน้ี ไดพระราชทานส่ิงของใหกับครู ผูแทน
นักเรียน และเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมหนวยแพทยพระราชทาน 
และราษฎรที่มาเฝาฯ รับเสด็จ 
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º·¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉ

¡ÒÃá¶Å§¢‹ÒÇ»ÃÐ¡ÒÈ¼Å¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´¼Å§Ò¹μÒÁ»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ ¤ÃÑé§·Õè ò
áÅÐ¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒμÑÇÍÂ‹Ò§¤ÇÒÁÊÓàÃç¨¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡μ�ãªŒ»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè òò áÅÐ òó ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ òõõó
³ âÃ§áÃÁ»ÃÔ¹«�¾ÒàÅ« ÁËÒ¹Ò¤ ¡ÃØ§à·¾Ï ÁÕã¨¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ´Ñ§¹Õé

สุดารัตน  คุสินธุ* 

*เจาหนาที่กลุมศึกษาและขยายผลตามแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. 

ÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ à»š¹»ÃÑªÞÒ à»š¹¸ÃÃÁÐ
à»š¹à¤Ã×èÍ§Á×ÍªÕé¹Ó
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ä´ŒºÃÃÂÒÂÊÃØ»à¡ÕèÂÇ¡Ñº»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ ¤ÇÒÁÇ‹Ò
 นับตั้งแตประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตางๆ ระบบเสรีนิยมเขา
มาครอบงำสงัคมไทย ทำใหคนไทยเกิดความโลภ กิเลส ตัณหา กาวตามกระแสโลก
โดยขาดภูมิคุมกัน ความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นของไทยลดคุณคาลง เนื่องจากการ
ยอมรับความรูที่เปนสากลเขามาทดแทน ทั้งหมดน้ี นำมาซึ่งพื้นฐานที่ลมเหลวใน
การดำรงชีวิต และจากการบรรยายเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในระยะเวลา ๑๐ ปที่
ผานมา มีความมุงหวังอยูเสมอวา ผูฟงจะเขาใจลึกซึ้งในเรื่องนี้มากขึ้น แตจะนำไป
ปฏิบัติหรือไมนั่นคือปญหาที่จะตองแกไขตอไป อีกทั้งปญหาการถายทอดที่คลาด
เคลื่อนผิดออกไปจากแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานนั้น ก็เปน
ปญหาท่ีนากังวลใจอยูไมนอย  
 เศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไมจำเปนตองคิดตามหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตรหรือ
อะไรใหยุงยากซับซอน ใหเราดเูปนปรชัญา เปนธรรมะ เปนเคร่ืองชีน้ำ ในการดำรงชวีติ
แลวนำไปปฏิบัติใช ซึ่งสามารถใชไดตั้งแตระดับประชาชนจนถึงระดับผูบริหารของ
ประเทศ หลายคนคงเคยไดยินคำวาเศรษฐกิจพอเพียงมาบอยครั้ง และเพื่อให
ทุกคนไดเห็นเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนรูปธรรม จึงไดจัดการประกวดผลงานตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้ึนมา ซึ่งการประกวดครั้งที่ ๑ นั้น อาจมีปญหาบางใน
กระบวนการคัดเลือกประเภทอุตสาหกรรม แตก็สามารถแกไขปญหาดำเนินการ
จนเสร็จเรียบรอย ทำการประชาสัมพันธผานส่ือทกุชองทางเพือ่เปนบทเรียนขยายผล
ตอไป ความสำเร็จจากการประกวดครั้งที่ ๑ ไดสรางความเช่ือมั่นพรอมที่จะพัฒนา 
การประกวดคร้ังที่ ๒ โดยเพ่ิมประเภทใหครอบคลุมทุกสาขาได ๑๐ ประเภท 
การประกวดท้ังสองคร้ังน้ี ทำใหไดผลงานที่เปนตัวอยางความสำเร็จ ซึ่งพิสูจน

แลววาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนำไปใชไดจริง ดังนั้น จึงควร
จัดการประกวดครั้งที่ ๓ เพื่อสะสม
ประสบการณตัวอยางความสำเร็จตอไป 
หากไดจัดการประกวดระดับประเทศจะ

¹ÒÂÊØàÁ¸ μÑ¹μÔàÇª¡ØÅ àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÁÙÅ¹Ô¸ÔªÑÂ¾Ñ²¹Ò
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¹ÒÂà©ÅÔÁà¡ÕÂÃμÔ áÊ¹ÇÔàÈÉ àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ ¡»Ã.

เปนโอกาสอันดแีละสงผลใหระบบเศรษฐกิจ
ยั่งยืนไดอีกดวย ทั้งน้ีการประกวดครัง้นี้
คงไมสามารถทำลำพังเพียงคนเดียวได 
ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ 
หนวยงาน ขอขอบคณุหนวยงานทัง้ภาค
รัฐและภาคเอกชนที่รวมสนับสนุนตลอด
การดำเนินโครงการ 

 สตูรเศรษฐกจิพอเพยีงนัน้ จำงายๆ 
สัน้ๆ วาเปรยีบเสมอืนกบัการรบัประทาน
อาหาร คอืรบัประทานอาหารใหอิม่แตพอดี 
ตามมาดวยการใชสตปิญญา คอืรบัประทาน
อาหารใหรางกายไดรบัสารอาหารทัง้ ๕ หมู 
เพือ่ความแขง็แรงของรางกาย ระวังอยา
ใหกิเลสตัณหาเปนเครื่องชี้นำเหมือน

รับประทานอาหารมากเกินไปจนจุกเปน 
ของเสยีไมมปีระโยชนจนอวก เพราะฉะนัน้ 
การบรหิารไมวาจะระดับอะไรก็ใชหลกัการ
เดยีวกนั เลอืกบรหิารในสิง่ทีเ่ราถนดั ทีเ่รา
มีอยู จะเห็นวาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
งายมากใหตัง้สติ ละกเิลส และอยูอยาง
พอมีพอกิน 

 หลังจากที่สำนักงาน กปร. พรอม
ดวยเจาภาพรวมจัดโครงการประกวด
ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง ครั้งท่ี ๒ ไดแก มูลนิธิชัยพัฒนา 
สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย 

กองทัพไทย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเทศตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ไดจดังานแถลงขาวประกาศผลการตัดสนิ
การประกวดผลงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง ครัง้ที ่๒ เมือ่วนัที ่๒๒ 

มถินุายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมปร้ินซพาเลซ 
มหานาค กรุงเทพฯ แลว ในวันตอมายัง
ไดรวมมือกันจัดงานสัมมนาตัวอยาง
ความสำเร็จการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปดโอกาสให

ºÃÃÂÒÂã¹Ê‹Ç¹¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ¡»Ã. ·Õèä´ŒÊÒ¹μ‹Í»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ã¹§Ò¹ÊÑÁÁ¹Ò
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ประเภท คอื ๑)ประชาชนทัว่ไป ๒)เกษตร
ทฤษฎใีหม  ๓)ธุรกิจขนาดใหญ ๔)ธุรกิจ
ขนาดกลาง  และ ๕)ธรุกจิขนาดยอม ซึง่
ผลสำเร็จของการประกวดครัง้แรก ทำให
เกิดความตื่นตัวในการนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชอยาง
กวางขวาง เปนประโยชนแกสงัคมโดยรวม
อยางมาก 
 ดังนั้น ในป ๒๕๕๒-๒๕๕๓ 
มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงบประมาณ 
กระทรวงมหาดไทย กองทพัไทย สำนกังาน 
กปร. และสถาบนัวจิยัและพฒันาประเทศ
ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ไดรวม
เปนเจาภาพจัดการประกวดผลงานตาม
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ครัง้ที ่๒ ขึน้ 
มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมใหภาค
ประชาชน ภาคเกษตร ภาครัฐ และภาค
ธุรกิจ ไดนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในการทำงานและ
การดำเนินชีวิต สามารถเปนตัวอยางใน
การพัฒนาตนเอง ชุมชน องคกรภาครัฐ 
และธุรกิจได 

 การประกวดฯ คร้ังที่ ๒ ไดรับ 
คำแนะนำจากคณะท่ีปรกึษาคณะกรรมการ
อำนวยการจดัประกวดผลงานตามปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเพ่ิมประเภท
การประกวด จากเดิม ๕ ประเภท เปน 
๑๐ ประเภท ซึง่การดำเนนิงานการประกวดฯ 
ประสบความสำเร็จเรียบรอย ดวยความ
รวมมือจากหนวยงานเจาภาพที่ใหการ
สนบัสนนุ และหนวยงานทีเ่ปนแกนกลาง
ในการดำเนินการในสวนภูมิภาค ไดแก 
ผูวาราชการจังหวัด สำนักงานจังหวัด 
สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และ
สำนกังานพฒันาสงัคม กรงุเทพมหานคร 
สำหรับการประกวดฯ ครั้งนี้ มีผูสนใจ
รวมสงผลงานเขาประกวดฯ ท้ังส้ิน 
๑,๖๔๔ ผลงาน คือ ๑) ประเภทประชาชน
ในพื้นที่หางไกลและกันดาร จำนวน ๖๕ 
ผลงาน ๒) ประเภทประชาชนท่ัวไป จำนวน 
๕๓๗ ผลงาน ๓) ประเภทชุมชนเศรษฐกจิ
พอเพยีง จำนวน ๔๐๗ ผลงาน ๔) ประเภท
เกษตรกรทฤษฎใีหม จำนวน ๒๙๗ ผลงาน 
๕) ประเภทกลุมเกษตรทฤษฎีใหม จำนวน 
๖๔ ผลงาน ๖) ประเภทหนวยงาน/องคกร
ภาครัฐในสวนภูมิภาค จำนวน ๑๕๒ 
ผลงาน ๗) ประเภทหนวยงาน/องคกร
ภาครัฐในสวนกลาง จำนวน ๙ ผลงาน 
๘) ประเภทธุรกิจขนาดใหญ จำนวน 
๑๙ ผลงาน  ๙)ประเภทธรุกจิขนาดกลาง 
จำนวน ๓๒ ผลงาน และ ๑๐) ประเภท
ธุรกิจขนาดยอม จำนวน ๖๒ ผลงาน  
 ผลการตัดสินการประกวดฯ 
ทำใหไดตัวอยางที่นอมนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการ
ทำงานและการดำเนินชีวิตจนประสบ
ความสำเรจ็ในแตละประเภท ดงันี ้ รางวลัถวย
พระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 
จำนวน ๑๐ รางวัล มีดังนี้ 

ผูไดรับรางวัลจากการประกวดฯ ได
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการ
ประยุกตใช เศรษฐกิจพอเพียงของ
แตละทานผานเวทีการพูดคุยของผูไดรับ
รางวัลถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ทั้ง ๑๐ ทาน จากการ
ประกวดฯ ท้ัง ๑๐ ประเภท  
 การสัมมนาฯ ดังกลาว นายอำพล 
เสนาณรงค องคมนตร ี ไดใหเกยีรตเิปน
ประธานเปดงาน และไดบรรยายพิเศษให
ความรูแกผูเขารวมงาน โดยนายเฉลมิเกียรต ิ
แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. ไดกลาว
รายงานการดำเนินงานโครงการประกวด
ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
คร้ังที่ ๒ ดังนี้ 
 “...สำนักงาน กปร. ไดจัดการ
ประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงครั้งแรกเม่ือป ๒๕๕๐ เพื่อ
เผยแพรพระปรีชาสามารถแนวพระราชดำริ
เร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง และคนหาตวัอยาง
ของภาคประชาชน ภาคเกษตร และภาค
ธรุกจิ ทีไ่ดนำปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ไปประยุกตใชจนประสบผลสำเรจ็ จำนวน ๕ 
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 ประเภทประชาชนในพื้นที่หางไกล 
และกันดาร 
 นางคอสหมะ แลแมแน จังหวัด
นราธิวาส 
 ประเภทประชาชนทั่วไป   
 นายสมพงษ พรผล จังหวัดพังงา 
 ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
 ชุมชนบานดอกบัว จังหวัดพะเยา 
 ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม 
 นางเปรยีวจนัทร ตะตนยาง จงัหวดั
เชียงราย 
 ประเภทกลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
 กลุมเกษตรกรทำสวนบานถ้ำ 
จากจังหวัดพะเยา 
 ประเภทหนวยงาน/องคกรภาครัฐ 
สวนภูมิภาค 
 ส ำ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
 ประเภทหนวยงาน/องคกรภาครัฐ 
สวนกลาง 

 ธนาคาร เ พ่ือการ เกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
 ประเภทธุรกิจขนาดใหญ 
 บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด 
(มหาชน) 
 ประเภทธุรกิจขนาดกลาง 
 บริษัท บาธรูม ดีไซน จำกัด 
 ประเภทธุรกิจขนาดยอม 
 บริษัท พรทิพย (ภูเก็ต) จำกัด 
 พรอมกันนั้น มีผูไดรับรางวัล
ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 
๓๓ รางวัล รางวัลโลเกียรติยศ ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี จำนวน ๕๖ รางวัล และ
เกียรติบัตรสำนักงาน กปร. จำนวน 
๒๘๙ รางวัล รวมทั้งสิ้น ๓๘๘ รางวัล  
 ผลงานทีไ่ดรบัรางวลัตางๆ ลวนเปน
ตัวอยางที่ดี และเปนกำลังสำคัญที่จะ
ขยายผลและเปนแหลงเรยีนรูแลกเปล่ียน

ประสบการณการประยกุตใชปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสำนักงาน กปร. 
จะไดประสานความรวมมือ สนับสนุน
เผยแพร และขยายผลแนวพระราชดำริ
เศรษฐกจิพอเพยีงผานแหลงเรยีนรูเหลานี ้
ซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศ ใหเปนศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต 
 ดงันัน้ เพือ่เปนการขบัเคลือ่นปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 
สำนักงาน กปร. และเจาภาพรวม จึง
ไดจัดการสัมมนาตัวอยางความสำเร็จ 
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงขึ้น เพ่ือเผยแพรตัวอยางที่
นอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชจนประสบความสำเร็จ 
เกิ ดปร ะ โยชน แก ก า รพัฒนาภาค
ประชาชน ภาคเกษตร กลุม/ชมุชน ภาครัฐ 
และภาคธุรกิจตอไป...” 
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¹ÒÂÍÓ¾Å àÊ¹Ò³Ã§³� Í§¤Á¹μÃÕ

 จากนั้น นายอำพลฯ ไดกลาวเปด
งานสัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียงสูประโยชนสุขแหง

มหาชนชาวสยาม : ทฤษฎีใหม ซึง่ทาน
ไดนำเสนอพระราชประวัติ การทรงงาน 
การกอเกิดทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจ

พอเพียงใหเห็นภาพตามลำดับเวลา 
พรอมทั้งฝากขอคิดเรื่องการเผยแพร
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นาสนใจ 
ซึ่งประมวลการบรรยายดังกลาวไดดังนี ้

พระราชประวัติและการทรงงาน 
 นายอำพลฯ เริม่ตนดวยการปพูืน้ฐาน
ของผูเขารวมสัมมนาใหใกลเคียงกัน 
ซึ่งมาจากหลายสาขาอาชีพ ทั้งเกษตรกร 
พนักงานบริษัท และขาราชการ ดวยการ
กลาวถึงพระราชประวัติของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว โดยเริ่มตั้งแต
พระราชสมภพ ซึ่งคณะบรรณาธิการนำ
เสนอในรูปแบบเสนเวลา เพื่อใหผูอาน
เห็นภาพไดชัดเจนขึ้น  
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เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ

๕ พฤษภาคม : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เราจะครอง
แผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม

ทรงศึกษาเบื้องตน
ในประเทศไทย

ทรงศึกษาขั้นตนถึงมหาวิทยาลัย
ณ สวิสเซอรแลนด

๕ ธันวาคม ๒๔๘๘
เสด็จนิวัติประเทศไทย คร้ังที่ ๓

๒๐ กันยายน
สมเด็จพระบรมราชชนก เสด็จทิวงคต

เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมมิตรประเทศ ๒๘ ประเทศ

๕ ธันวาคม
พระราชสมภพ

๒๔๗๐

๒๔๘๙

๒๔๙๕ ๒๔๙๖ ๒๔๙๗ ๒๔๙๘ ๒๔๙๙ ๒๕๐๐ ๒๕๐๑

๒๕๐๒ ๒๕๑๐

๒๔๙๓

๒๔๗๒ - ๒๔๗๖ ๒๔๗๗ - ๒๔๘๘ ๒๔๘๘

๒๔๗๒

๕ มิถุนายน : เสด็จฯ เยี่ยมทุงนาบางเขน
ณ วัดพระศรีมหาธาตุ และกิจการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๙ มิถุนายน : รัชกาลที่ ๘ เสด็จสวรรคต

ทำใหทรงทราบความเปนอยูของราษฎร โดยเฉพาะ
ปญหาความยากลำบากของเกษตรกร

16 ÇÒÃÊÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ 
»‚·Õè ø ©ºÑº·Õè ò »ÃÐ¨Óà´×Í¹ àÁÉÒÂ¹ - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ òõõó 



เสด็จพระราชดำเนินท่ัวประเทศ ทุกภาค ทุกป ปละประมาณ ๖ เดือน

ทรงประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนเกษตรทฤษฎีใหม 

ที่วัดมงคลชัยพัฒนา สระบุรี
ทรงทดสอบการทำเกษตรทฤษฎีใหม

ที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุิ์
๔ ธันวาคม

ทรงแนะนำเกษตรทฤษฎีใหม

ทรงงานชวยเหลือพัฒนาอาชีพของ
ราษฎรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ทรงตั้งศูนยศึกษาการพัฒนา ๖ แหง

๔ ธันวาคม ทรงแนะนำเกษตรทฤษฎีใหมเพิ่มเติม

เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
๓๐ ตุลาคม – สหทัย ๒๐ (นายอำพล      

เสนาณรงค) ขอพระราชวินิจฉัยเพิ่มเติม

หมุนเวียนจากภาคเหนือ อีสาน ใต และกลาง

๒๕๑๐

๒๕๒๒

๒๕๓๒

๒๕๓๘ ๒๕๓๙

๒๕๓๕ ๒๕๓๗

๒๕๒๖

๒๕๒๒

เนื่องจากไดทอดพระเนตรศูนยวิจัยฯ
ตางๆ จำนวนมาก ตั้งกระจายแยกกันไป

แตยังไมมีศูนยรวมในที่เดียว
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- ๔ ธันวาคม :ทรงประกาศ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- กลุมคน/อาชีพตางๆ นำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชประกอบอาชีพและ 
ดำรงชีวิต 

๔ ธนัวาคม : มรีบัส่ังเกีย่วกบั 
เศรษฐกิจพอเพียงเพิม่เตมิ 

๑๐ พฤศจิกายน ทรงรบัเรือ่ง 
เศรษฐกิจพอพียง และทฤษฎีใหม 

กับคณะรัฐมนตรีจาก 
ประเทศกำลังพัฒนา ๑๙ ประเทศ 

๒๖ พฤษภาคม : นายโคฟ อนันัน 
เฝาทลูละอองธุลพีระบาท 

ถวายรางวัล ความสำเรจ็สงูสดุ 
ดานการพฒันา มนษุย 

UNDP จัดทำรายงานการ 
พัฒนาคนของประเทศไทย

ป ๒๕๕๐ ท้ังภาษาไทย 
และอังกฤษ 

สำนักงาน กปร. รวมกันจัด
ประกวดผลงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง ครัง้ที ่๑ 

๕ ประเภท 

สำนักงาน กปร. จัด        
ประกวดผลงานตามปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง คร้ังที ่๒ 

๑๐ ประเภท 

๒๕๔๐

๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๓

๒๕๔๑ ๒๕๔๗

เกิดการศึกษาและนำ 
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชอยาง 
กวางขวาง วิทยากรแตละทานก็เขาใจ
บรรยายแตกตางกันตามความเขาใจ 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิด 
เทานั้น แตทฤษฎีใหมไมใช 

แนวคิด แตเปนการนำเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกตใชในการ 

ปฏิบัติของเกษตรกร 
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 การไลเรียงพระราชประวัติและการ
ทรงงานดังกลาว ของนายอำพลฯ ทำให
ผูฟงเห็นวา พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั
ทรง ให คว ามสนพระทั ย ง านด าน
การเกษตร เน่ืองจากทรงตระหนกัวาเปน
อาชีพของราษฎรสวนใหญในประเทศ 
กอปรกับไดเสด็จฯ ไปทรงเย่ียมราษฎร
ทั่วประเทศ ต้ังแตป ๒๔๙๕ และชวง
ปที่ ๒๕๑๐ ทำใหทรงเห็นปญหา
ความเดือดรอนของเกษตรกรดวย
พระองคเอง ทั้งเรื่องการขาดขอมูลทาง
วิชาการ เทคโนโลยี และปญหา
ขาดแคลนนำ้ เปนตน โดยเนนทีม่าของ
เกษตรทฤษฎีใหมจนกอรปูเปนเศรษฐกจิ
พอเพียง จึงสามารถตอบคำถามท่ีมัก

เกิดขึ้นเสมอในแวดวงโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ วาเหตุใด พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหวั จงึใหความสนพระทยั
งานดานการเกษตร  

การเผยแผพระพุทธศาสนา กับการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหวั ทรงประกาศปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง มีกลุมคนหลายกลุมในสังคม
ไดระดมศึกษาและเผยแพรปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยางกวางขวาง ซึ่ง
นายอำพลฯ เห็นวาบรรดาวิทยากรมี
ความเขาใจเศรษฐกิจพอเพียงแตกตาง
กนัไป จงึไดยกตวัอยางการเผยแผศาสนา
ของพระพุทธเจาวา เมื่อกอนพุทธกาล 

๔๕ ป พระพุทธเจาไดตรัสรูในวันเพ็ญ
ขึน้ ๑๕ คำ่ เดอืน ๖ ณ พุทธคยา ตอมา
กอนพุทธกาล ๔๔ ป ๔ เดือน ในวัน
เพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ป ไดแสดง
พระธรรมเทศนากัณฑแรก ชื่อ ธัมมจักร
กัปปวัตนสูตร แกเบญจวัคคีย และทรง
เทศนายะสะและเพื่อนอีก ๕๔ คน ให
บรรลเุปนพระอรหนัตทกุรปู หลงัจากนัน้
ทรงสงพระอรหันตสาวกจำนวน ๖๐ รูป 
ดังกลาว ออกไปเผยแผพระศาสนา โดย
ทรงสอนและแนะนำวา ๑) อยาไดไป
ทางเดียวกัน ๒ รูป ๒) จงแสดงธรรม
งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งาม
ในที่สุด คือพูดใหดี ใหสุภาพ ใหเขาใจ 
๓) จงประกาศพรหมจรรย พรอมทัง้อรรถ 
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พุทธภาษิต ความหมาย 
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
1. พึ่งตนเอง อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ ตนเปนที่พึ่งของตน 
2. พอประมาณ สนฺตุฎฐี ปรมํ ธนํ ความรูจักพอ เปนทรัพยอันประเสริฐ  
3. เดินทางกลาง มัชฌิมา ปฏิปทา การดำเนินชีวิตสายกลาง 
4. มีภูมิคุมกัน อโรคา ปรฺมา ลาภา ความไรโลภ เปนลาภอันประเสริฐ 
5. มีเหตุมีผล สุขา สุทธา ปติฏฐีตา ความเชื่อที่มั่นคงดวยเหตุผลทำใหเกิดความสุข 
6. เปนคนดี ปาปานํ อกรณํ สุขํ การไมทำชั่ว ทำใหเกิดความสุข 
7. มีความสามัคคี วิสาสะ ปรฺมา ญาติ ความคุนเคยใกลชิด เปนญาติอันประเสริฐ 
   หรือ สุขาสงฺฆัสส สามคฺคี ความสามัคคีของหมูคณะ ทำใหเกิดความสุข 

และพยัญชนะใหครบสมบูรณ คือพูด
เน้ือหาใหถูกตอง และ ๔) เพื่อประโยชน
และความสุขของชนหมูมาก และทรง
สอนสาวกรูปอื่นๆ ตอมาดวย และเม่ือ
พระอรหันตสาวกกลับมาประชุมโดยมไิด
นดัหมาย ทรงแสดงโอวาทปาตโิมกข แก
ทีป่ระชมุพระอรหนัตเหลานัน้ หลังจากนัน้ 
ทรงแสดงธรรมในทีป่ระชุมสงฆทกุวันเพญ็ 

๑๕ ค่ำ และแรม ๑๕ ค่ำ กลาวคือ 
การทบทวนหลักสูตรการสอนกับสาวก
ของทานทุก ๑๕ วัน นั่นเอง       
 จากวธิกีารสอนและเผยแผพระพทุธ
ศาสนาดงักลาว นายอำพลฯ จงึเสนอเปน
แนวทางทบทวนและปรบัปรงุปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ ๑) เขาเฝา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยาง

สมำ่เสมอ ๒) ประชมุวทิยากรเปนประจำ 
๓) จัดประกวดเศรษฐกิจพอเพียงเปน
ระยะ และ ๔) ติดตามงานเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางใกลชิด พรอมกันนั้น ได
เปรยีบเทยีบปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
กับพุทธภาษิตในวิถีของสหทัย ๒๐ 
(เปนนามเรียกขานของนายอำพลฯ)  
ไวดังนี้ 
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 จงึเหน็ไดวา ปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงนัน้ ตรงกบัธรรมะของพุทธศาสนา

อยางเห็นไดชัด และเชื่อมั่นวา เปน

แนวทางที่สอดพองคลองกับคำสอน

ของทุกศาสนาดวยเชนกัน ทั้งนี้       

นายอำพลฯ เนนยำ้วา การนำเศรษฐกจิ

พอเพียงไปใชจำเปนตองประยุกตใช 

และไมจำเปนตองทำ ๑๐๐ เปอรเซ็นต 

หากทำได ๒๕ เปอรเซ็นตในการ

ดำเนินชีวิตของแตละคน นั่นก็เพียง

พอแลว โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ และ

หนวยงานหรือ องคกรภาครัฐ ซึ่งการ

ประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง ทำใหคนพบตัวอยางธุรกิจ 

และหนวยงานที่นำเศรษฐกิจพอเพียง

ไปประยุกตใช ซึ่งผูที่สนใจสามารถ

เขาไปศึกษาดูงานเรียนรูไดวา บริษัท 

หางราน และหนวยงาน ประยุกตใช

เศรษฐกจิพอเพียงอยางไร 

 นอกจากนั้น นายอำพลฯ ไดฝาก

ขอคิดในการพัฒนาแผนเกษตร ไววา

ควรนำเกษตรทฤษฎีใหมมาใช โดยเพิ่ม

แหลงเก็บน้ำในไรนา ลดพื้นที่ปลูกขาว

ในพื้นที่ที่ไดผลผลิตต่ำ ปลูกไมให

หลากหลาย เชนไมตน ไมใชสอย   

ไมกินได และปลูกแบบหมุนเวียน 

เพื่อลดการใชน้ำและสรางสิ่งแวดลอม

ทีด่ ีและสดุทายคอื การกลบัคนืสูทองถิน่ 

บานเกิด  

 ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น
ดังกลาวของนายอำพลฯ ใชหรือไมวา 
ฟงแลวมิอาจผานเลย หากควรนำไป
ทบทวนขบคิด ซึ่งเปนประโยชนตอ
ผูเขารวมสัมมนาอยางย่ิง และเหนือ
สิ่งอื่นใด หากแตละทานไดนอมนำ
เศรษฐ กิจพอเพียงหรือธรรมะไป
ประยุกตใชในการดำเนินชีวิต ไมวาจะ
มากนอยตามวิถีทางที่ ดี ง ามแล ว   
ลวนเปนสวนหนึ่งในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียง นั่นคือประโยชนสุข
ที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเราอยาง
แนนอน  
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º·¤ÇÒÁ

การประกวด...พื้นที่ของการคนพบ 
 “ความพอเพียง” และ “พออยู 
พอกิน” เปนแนวทางการดำเนินชีวิตที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราช
ดำรัสชี้แนะแกประชาชนคนไทยมาโดย
ตลอด แตไมใครไดรับการตอบรับนำไป
ปฏิบัตินัก เนื่องจากภาคสวนตางๆ ใน

สังคมไทย มุงมั่นพัฒนาประเทศไปใน
ทิศทางวาทกรรมหลักของการพัฒนา 
กระทั่งเมื่อประเทศไทยประสบวิกฤติ
เศรษฐกิจตมยำกุงในป ๒๕๔๐ ซ่ึงสง
ผลกระทบตอทุกภาคสวนในสังคมอยาง
รุนแรง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ไดทรงเนนย้ำถึงความพอเพียง พออยู 
พอกนิ อกีครัง้ ในนาม “เศรษฐกจิพอเพยีง” 

สุดารัตน คุสินธุ* 

*เจาหนาที่กลุมศึกษาและขยายผลตามแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. 

วาเปนแนวทางแกไขเพือ่ใหผานพนวกิฤติ 
และเปนแนวทางการดำเนินชีวิต การ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ให
ดำรงอยูไดอยางมั่นคง ย่ังยืน ทามกลาง
กระแสโลกาภิวัตน เมื่อครานั้นเอง ที่
สังคมไทยไดหันมาฟงและเริ่มตระหนัก
รูถึง “เศรษฐกิจพอเพียง” เกิดความ
กระตือรือรน ศึกษา ทบทวน และนำไป

  ¹¾Íà¾ÕÂ§...
¡ŒÒÇÊÙ‹ÊÑ§¤Á¾Íà¾ÕÂ§
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ธันวาคม ๒๕๕๐ ภายใตชื่อโครงการ 
๘๐ พรรษา ปวงประชาเปนสุขศานต 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และคนหาตัวอยางบุคคล
ที่ประสบผลสำเร็จในการนำปรัชญาของ

เพ่ิมขึ้นกวาภาคการเกษตร สำนักงาน 
กปร. จึงจัดทำโครงการประกวดผลงาน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น
เปนคร้ังแรก เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ 

ปรบัวธิคีดิ การดำเนนิชวีติอยางกวางขวาง 
อยางไรกต็าม ระยะแรก เศรษฐกิจพอเพยีง
ไดรับการตอบรับ นำไปปฏิบัติในภาค
เกษตรเปนสวนใหญ ทั้งที่จริงเปนวิถี
สำหรับคนทุกระดับ ดังนั้น เพ่ือใหเกิด
ความเขาใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
และกระตุนการนำไปใชอยางกวางขวาง 
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เศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชในการ
ดำเนินชีวิต โดยการประกวดฯ แบงเปน 
๒ ประเภท ไดแก บุคคลและธุรกิจ ซึ่ง
ไดตัวอยางความสำเร็จ จำนวน ๒๓๒
ราย สามารถสรางความตื่นตัวในการนำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในหลาย
ภาคสวน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ    

สานขาย ขยายกลุม   
 จากผลสำเร็จของการประกวดฯ 
ครัง้แรก ประกอบกับความตองการตวัอยาง
ผูใชเศรษฐกิจพอเพียงในภาคสวนอื่น ๆ 
เพิ่มเติม สำนักงาน กปร. จึงไดจัด
โครงการประกวดผลงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒ ในป 

๒๕๕๒ ข้ึน โดยรวมกบัมลูนธิชิยัพฒันา 
กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ 
กองทัพไทย และสถาบันวิจัยและ
พัฒนาปร ะ เทศตามปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเผยแพรปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ใหประชาชนทุก
หมู เหลาไดมีสวนรวมในการเฉลิม  
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
สงเสริมและยกยองภาคประชาชน 
ภาคเกษตร ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่
ไดนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุตใชในการทำงานและการดำเนินชวีติ
จนประสบผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม 
และคนหาตัวอยางในการนำปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตและ
ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตพัฒนาชุมชน 
พัฒนาองคกรภาครัฐ และพัฒนาภาค
ธุรกิจตอไป 
  การประกวดผลงานตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ครัง้ที ่๒ น้ี 
ไดขยายประเภทการประกวดใหครอบคลุม
กลุมตาง ๆ มากขึ้น โดยใหความสำคัญ
ของการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป   
ใชในลักษณะของการรวมกลุม ไดแก 
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง กลุมเกษตร
ทฤษฎีใหม ในประเภทประชาชนทั่วไป 
ยังไดแยกประเภทประชาชนในพื้นที่
หางไกลและทรุกนัดาร เพ่ือคนหาบคุคล
ที่อยู ในสภาวะความยากลำบากแต  
สามารถท่ีจะดำเนินชีวิตไดอยางพอเพียง
และมีความสุข นอกจากน้ี ไดมุงเนน
การนอมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชในหนวยงานภาครัฐ ทั้งในระดับกรม 
และองคกรภาครัฐ ในสวนภูมิภาค ทั้ง
โรงเรียน โรงพยาบาล องคการบริหาร

สวนตำบลอกีดวย ทำใหการประกวดคร้ังน้ี 
ไดแบงประเภทการประกวดเปน ๑๐ 
ประเภท คือ  
 ๑) ประชาชนในพื้นที่หางไกลและ
กันดาร   
 ๒) ประชาชนทั่วไป   
 ๓) ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง   
 ๔) เกษตรกรทฤษฎีใหม   

 ๕) กลุมเกษตรทฤษฎีใหม   
 ๖) หนวยงาน/องคกรภาครัฐใน
สวนกลาง 
 ๗) หนวยงาน/องคกรภาครัฐใน
สวนภูมิภาค  
 ๘) ธุรกิจขนาดใหญ   
 ๙) ธุรกิจขนาดกลาง   
 ๑๐) ธุรกิจขนาดยอม  

25ÇÒÃÊÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ 
»‚·Õè ø ©ºÑº·Õè ò »ÃÐ¨Óà´×Í¹ àÁÉÒÂ¹ - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ òõõó 



 หลังปดรับสมัครการประกวดฯ คร้ังที่ ๒ เม่ือสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ 
ไดรับความสนใจมีผูสมัครเขารวมประกวดฯ ครบทุก ๑๐ ประเภท จำนวนรวมทั้ง
สิ้น ๑,๖๔๔ ราย จำแนกตามประเภทการประกวด ดังนี้  

 ประเภทการประกวด จำนวนผูสงผลงาน (ราย) 
ประชาชนในพื้นที่หางไกลและกันดาร ๖๕ 

ประชาชนทั่วไป  ๕๓๗ 

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ๔๐๗ 

เกษตรกรทฤษฎีใหม  ๒๙๗ 

กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ๖๔ 

หนวยงานองคกรภาครัฐ ในสวนกลาง ๙ 

หนวยงานองคกรภาครัฐ ในสวนภูมิภาค ๑๕๒ 

ธุรกิจขนาดใหญ  ๑๙ 

ธุรกิจขนาดกลาง  ๓๒ 

ธุรกิจขนาดยอม  ๖๒ 

รวมท้ังสิ้น  ๑,๖๔๔ 

 คณะกรรมการดำเนินการประกวด
ผลงานฯ ไดใหความสำคญักบักระบวนการ
พิจารณาผลงาน ดวยความรอบคอบ 
โปรงใส และเปนธรรม ซึง่คณะอนกุรรมการ
คัดเลือกการประกวดผลงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไดเดินทางตรวจ
พิจารณาผลงานภาคสนาม (field work) 
ทัว่ประเทศ จำนวน ๒ รอบ และนำเสนอ
ผลการคัดเลือกใหแกคณะกรรมการ
ตดัสินการประกวดฯ และคณะกรรมการ
อำนวยการจัดการประกวดฯ ตามลำดับ 
เพื่อพิจารณาตัดสินผลงานใหไดรับ
รางวัลตางๆ โดยปรากฏผลการตัดสิน
ไดผูชนะเลิศรางวัลถวยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั จำนวน ๑๐ 
รางวลั รางวลัถวยพระราชทานสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี
จำนวน ๓๓ รางวัล รางวัลโลเกียรติยศ
นายกรัฐมนตรี จำนวน ๕๖รางวัล และ
เกียรติบัตรจากสำนักงาน กปร. จำนวน 
๒๘๙ รางวัล รวมจำนวนรางวัลท้ังสิ้น 
๓๘๘ รางวัล สามารถดูรายชื่อผูไดรับ
รางวัลทั้งหมดไดที่ www.rdpb.go.th  
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รายชื่อผูไดรับรางวัลถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 ประเภท ชื่อ-สกุล ที่อยู 
๑. ประชาชนในพืน้ทีห่างไกล และกันดาร คุณคอสหมะ แลแมแน  ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
๒. ประชาชนท่ัวไป คุณสมพงษ พรผล  ตำบลทาอยู อำเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา 
๓. ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบานดอกบัว ตำบลบานตุน อำเอเมือง จังหวัดพะเยา 
๔. เกษตรกรทฤษฎีใหม คุณเปรียวจันทร ตะตนยาง ตำบลเชิงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
๕. กลุมเกษตรทฤษฎีใหม กลุมเกษตรกรทำสวนบานถ้ำ ตำบลบานถ้ำ อำเภอดอกคำใต จังหวัดพะเยา 
๖. หนวยงาน/องคกรภาครฐั ในสวนกลาง  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
  สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  
๗. หนวยงาน/องคกรภาครัฐ สำนักงานเทศบาลตำบล  ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา    
 ในสวนภูมิภาค ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
๘. ธุรกิจขนาดใหญ บริษัท บางจากปโตรเลียม แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 
  จำกัด (มหาชน) 
๙. ธุรกิจขนาดกลาง บริษัท บาธรูม ดีไซน จำกัด แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
๑๐. ธุรกิจขนาดยอม บริษัท พรทิพย (ภูเก็ต) จำกัด ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
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เปดตัวคนพอเพียง 
 สำนักงาน กปร. และเจาภาพ
รวมจัดการประกวดฯ ไดจัดงานแถลง
ขาวประกาศผลการตัดสินการประกวดฯ 
และงานสัมมนาตัวอยางความสำเร็จ
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๕๓ ตามลำดับ ณ โรงแรมปรินซ
พาเลซ มหานาค กรงุเทพฯ มีผูไดรบัรางวลั 
คณะกรรมการดำเนินการฯ เจาหนาที่
จากหนวยงานทีเ่กีย่วของ และสือ่มวลชน
เขารวมงานดังกลาว โดยวันแถลงขาว 
นายสุเมธ ตันติเวชกุล ที่ปรึกษาและ
ประธานกรรมการตัดสินการประกวดฯ 
ไดเปนประธานแสดงความยินดีและให
ขอคดิแกผูไดรบัรางวลั และในวันสมัมนา 

นายอำพล เสนาณรงค องคมนตรี 

และที่ปรึกษา กปร. ไดใหเกียรติเปน

ประธาน และไดบรรยายใหความรูแก

ผูเขารวมงานในเรือ่ง “เศรษฐกจิพอเพยีง
สูประโยชนสุขของมหาชนชาวสยาม” 
ถือเปนโอกาสที่ไดแสดงความยินดีกับ

ผูไดรับรางวัล ไดพบปะ ทำความรูจัก 

และแลกเปล่ียนประสบการณ อันจะ

เปนพื้นฐานในการเช่ือมเครือขาย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจากคน 

ชุมชน องคกร ขยายทั่วทุกภาคสวน

ของสังคม 

พิธีพระราชทานรางวัล  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ เปน

ประธานพิธีเปดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ๘๔ พรรษา 
ประโยชนสขุสูปวงประชา ในวนัพฤหสับดทีี ่

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และพระราชทาน

รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการ  

ประกวดผลงานตามปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง ครัง้ที ่๒ ในพธิเีปดงานดงักลาว 

เพื่อความเปนสิริมงคล เปนกำลังใจ  

ทั้งแกผูไดรบัรางวลัและครอบครวั ทีไ่ด

นอมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงใชเปน

แนวทางดำเนินชีวิตอยางตอเนื่อง 

รวมทั้งเปนสิริมงคลแกคณะกรรมการ

ดำเนินการประกวดฯ ตลอดจนผูเกีย่วของ

ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
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 ท้ังนี้ ผูไดรับรางวัลเกียรติยศ

นายกรัฐมนตร ี และเกยีรตบิตัรสำนักงาน 

กปร. จะจัดพธิมีอบรางวลัในชวงวนัถดัมา

ของการจดังานเฉลมิพระเกยีรติฯ ดงักลาว     

บทพิสูจน เศรษฐกิจพอเพียงใชได
จริงทุกระดับ 
 ความสำเร็จของการประกวด
ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ครั้งที่ ๒ มิไดจบอยูที่ได
ผูรบัรางวัลจำนวน ๓๘๘ รางวลั เทานัน้ 
แตภารกจิตอเนือ่ง คอื สงเสรมิ สนับสนุน
ใหผู ไดรับรางวัลที่มีความพรอมเปน
แหลงศกึษาเรียนรูตัวอยางการประยุกต
ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน

หลากหลายระดับตั้งแตประชาชนที่
ประกอบสัมมาอาชีพในภาคสวนตางๆ 
กลุมเกษตรกร ชุมชน หนวยงานภาครัฐ 

และภาคธุรกิจ เพื่อขยายผลการนำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช ในสังคมให
กวางขวางและแพรหลายมากขึ้น 

29ÇÒÃÊÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ 
»‚·Õè ø ©ºÑº·Õè ò »ÃÐ¨Óà´×Í¹ àÁÉÒÂ¹ - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ òõõó 



*ผูอำนวยการกลุมติดตามประเมินผล สำนักงาน กปร. 

á¹Ð¹Óâ¤Ã§¡ÒÃ

 นายสมพงษ พรผล นางคอสหมะ 
แลแมแน และชุมชนบานบัว นับเปน
ตัวอยางความสำเร็จประเภทประชาชน
ทั่วไป หางไกลและชุมชนท่ีไดรับรางวัล
ชนะเลิศระดับประเทศถวยรางวัล
พระราชทานของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวจากการประกวดผลงาน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ครั้งที่ ๒ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 
เปนเจาภาพรวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา 
สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย 
กองทัพไทย และสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเทศตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
จัดขึ้นในป ๒๕๕๒ ผูไดรับรางวัลได

ÇÍÂ‹Ò§¤ÇÒÁÊÓàÃç¨
´ŒÒ¹»ÃÐªÒª¹μÒÁ

»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
นรินทร กาญจนฤกษ* 

สะทอนใหเห็นถึงแนวทางปฏิบัติในการ
นอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชในระดับครอบครัวจนถึง
ระดับชุมชนในสภาพพื้นที่ที่มีความ
แตกตางกันทางภูมิสังคมไดเปนอยางดี  
 สำนกังาน กปร.จะไดนำเสนอภมูหิลงั 
หลักการ วิธีปฏิบัติและการขับเคลื่อน
ขยายผลแนวทางการพัฒนาตามปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคลและชุมชนดังกลาว
โดยละเอียดดังตอไปนี้ 

คุณสมพงษ พรผล “ตนแบบแหงการพัฒนา 
คุณธรรมความดี” 
 คุณสมพงษ พรผล เปนคนใตโดยกำเนิด อาศยั
อยูทีบ่านเลขที ่ ๕๕/๑ หมู ๒ บานทาอยู ตำบลทาอยู 
อำเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา ชีวิตครอบครัวแตงงาน

มีบุตร ธิดารวม ๕ คน การศึกษาจบชั้นประถมศึกษา 

คุณสมพงษ พรผล 

31ÇÒÃÊÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ 
»‚·Õè ø ©ºÑº·Õè ò »ÃÐ¨Óà´×Í¹ àÁÉÒÂ¹ - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ òõõó 



ปที ่ ๔ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต

สามารถสรางครอบครัวไดอยางมั่นคง

และเปนผูนำทางปญญาในการรวม

กลุมเกษตรกรและเสียสละมีสวนรวม 

พัฒนาชุมชน 

 ผลแหงความสำเร็จสืบเนื่องมาจาก

การที่คุณสมพงษฯ หรือที่ชาวบาน

เรียกกันอยางติดปากวา ลุงเพอ ได

บวชเรยีนตัง้แตเดก็จนวยัหนุมเมือ่ลาสกิขา 

มีครอบครัว ไดนำหลักธรรม คำสอน

ในพทุธศาสนาซึ่งเปนองคประกอบหน่ึง

ในการประยุกตใชในการดำเนินชีวิต 

 ตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเริ่มจากการประพฤติ ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางแหงความดี ดวยการยึดมั่น
ในศลี ไมของเกีย่วอบายมขุทัง้ปวง เหลา 
บหุรี ่การพนัน เทีย่วกลางคนื มคีวามขยนั 
หมั่นเพียร อดทนตอความยากลำบาก 
ในการประกอบอาชีพ ซื่อสัตย ประหยัด  
ใชสติปญญาในการคดิอยางมเีหตุและผล 
 ดวยหลักปฏิบัติและวิธีคิดดังกลาว 
ทำใหลุงสมพงษฯ มีการวางแผนชีวิต 
การผลิต การลงทุน การออม อยางเปน
ระบบ เริ่มจาก การทำบัญชีรับ จายใน
ครวัเรอืน ใหรูสถานะทางการเงนิเบือ้งตน 

จากนั้นมีการลงทุนประกอบอาชีพโดย
จัดสรรเงินไวลวงหนาสำหรับรายจาย
เพื่อลงทุนควบคูไปกับการวางแผนการ
ผลิตพืชที่มีความหลากหลายมากขึ้น 
เปลี่ยนจากการทำนาอยางเดียว มาทำ 
การเกษตรผสมผสาน ปลูกผักสวนครัว 
ทำสวนยางพารา ไมผลและพืชหมนุเวียน 
เลี้ยงปลา เลี้ยงเปด เปนอาหารบริโภค
ในครวัเรอืนเหลือขายเปนการลดรายจาย
เพิ่มรายได โดยคอยๆ ทำไปทีละเล็ก
ละนอย ทำดวยความรอบคอบระมดัระวงั 
พอประมาณ สมกับศักยภาพของตน 
สำหรับเงินรายรับที่หักคาใชจายแลวจะ
เก็บเปนเงินออมตอปไมนำมาใชจาย
เปนการสรางภูมิคุมกันใหกับครอบครัว
แตถาจำเปนตองใชจะมีการหารือกันใน
ครอบครัว นอกจากนี้คุณลุงยังเปนตน
แบบที่ดี กำหนดเปาหมายและสงเสริม
การศกึษาลกู ซึง่ทำใหลกู ๆ ทกุคนเรียน
จนจบปริญญา มีหนาที่การงาน เลี้ยง
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ตนเองได เปนคนดี เสยีสละ ทำประโยชน
ใหสังคม 
 ในดานองคความรู และขยายผล
แนวคดิตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
คณุลงุสมพงษฯ มปีระสบการณมากทำให
มีความรอบรูเนื่องจากเปนคนชางสังเกต 
ไมหยุดนิ่งในเรื่องการเรียนรู จึงพัฒนา
แสวงหาความรู เขารวมการประชมุ อบรม 
สัมมนาตางๆ อานหนังสือ ดูวีดีทัศน  
ศึกษาวิธีการจนเขาใจอยางถองแท 
ทำการบันทึก จัดเก็บขอมูลเปนระบบ 
แลวนำมาปรับใชเปนแนวทางของตนเอง 
ดังจะเห็นไดจากเทคนิคการทำสวนยาง 
เชน การใหปุยโดยขุดหลุมใสปุยระหวาง
ตนยาง ๔ ตน เพื่อใหรากของตนยาง
สามารถดึงปุยไปใชได ไมใชวิธีเดิมที่
ใหปุยทีละตน จะชวยประหยัดแรงงาน
และเวลา รวมทั้งวิธีการนับน้ำยางตอตน

ทำใหสามารถคำนวณผลผลิตตอตน
ของยางพาราไดถูกตอง  
 ความรูเหลานี ้คณุลงุสมพงษฯ ไมได
เกบ็ไวคนเดยีว แตไดเปนวทิยากร ถายทอด
องคความรู ขยายผลทางความคดิเปนผูนำ
ทางปญญาสรางแรงบนัดาลใจใหชาวบาน

ในชุมชนพรอมใจท่ีจะจดัการทรพัยากร
ในชุมชนอยางเหมาะสมเกิดการรวม
กลุมเกษตรกรทำสวนยางทาอยูขึ้น 
โดยเสียสละที่ดินทำกินสวนตัว จัดตั้ง
โรงงานผลิตยางแผนคุณภาพดีชั้น ๑ 
ของชมุชน เพือ่ใหสมาชกิกลุมเกษตรกร

33ÇÒÃÊÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ 
»‚·Õè ø ©ºÑº·Õè ò »ÃÐ¨Óà´×Í¹ àÁÉÒÂ¹ - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ òõõó 



ทำสวนยางทาอยู นำนำ้ยางมาทำรวมกนั 
ตัง้แตการผสมนำ้ยาง การรดียางแผนและ
การตากยางใหแหง ปจจบุนัสามารถผลติ
ยางแผนคณุภาพด ี เปนทีต่องการของตลาด 
ชุมชนสามารถกำหนดราคายางแผนได
ราคาสูงรวมทั้งจัดตั้งกลุมทำผลิตภัณฑ
จากเศษยางพารา เชน ตุกตายาง นมเทยีม
สำหรบัผูปวยมะเรง็เตานม อปุกรณทาง 
การแพทย ฯลฯ เปนสินคา OTOP ของ
จงัหวดัพงังา เพือ่สรางมลูคาเพิม่ตลอดจน
การต้ังธนาคารหมูบานเพ่ือฝกใหคนรูจัก
การออมและเพ่ือระดมเงินทนุใหเกษตรกร
ฝากเงินหลังขายยาง  

 ณ วันนี้ ผลแหงความมุงมั่นจาก
การปฏิบัติตามหลักธรรมะนำ เหตุปจจัย
ตามความรู ภูมคิุมกนั พอประมาณ เสริม 
โดยประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดำเนินชีวิตอยาง
พอเพยีง ไดขยายผลจากครวัเรอืนลงไปสู
ชาวบานในชมุชนท่ีจะยดึ คณุสมพงษ พรผล 
เปน “ตนแบบแหงการพัฒนาคุณธรรม
ความดี” โดยใชพื้นที่ที่อยูอาศัยและ
แปลงไรนาสวนผสมกวา ๕๐ ไรที่จัดตั้ง
เปนศูนยเรียนรูของชุมชนเปนแหลง
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรใหเกิด
ประโยชนแกผูสนใจทั่วไปอยางยั่งยืน  

นางคอสหมะ แลแมแน : ผูมี
จิตวิญญาณแหงความเสียสละ 
 คอสหมะ แลแมแน เปนคนที่มี

ฐานะความเปนอยูที่ดี ครอบครัวมี

ความอบอุนและมัน่คง จบการศกึษาระดบั

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจดัการบญัช ี ต้ังบานเรอืนอยูที ่ ๑๒๕ 

หมู ๑ บานยะออ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ 

จังหวัดปตตานี ซึ่งเปนพื้นที่เส่ียงภัยสูง 

มีอันตรายตอการกอความไมสงบใน ๓ 

ปปรระะโโยยชชนนแแกกผผูสสนนใใจจททววไไปปออยยาางงยยงงยยนน ู

คอสหมะ แลแมแน 

จังหวัดชายแดนภาคใต แตดวยใจรัก
จงึประกอบอาชพีเกษตรกรรม และทุมเท
ใหความรวมมือกับทางราชการในการ
ปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอชุมชน 
 ในการดำเนินวิถีชีวิตของคอสหมะ
หรือที่เพื่อนบานเรียกกันวา หมะ นั้น ได
นอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในครอบครวั เริม่จากการนำความรู
การบัญชีมาทำบัญชีครัวเรือน วางแผน
การผลติ การวางแผนการใชจายในครวัเรือน
อยางประหยัด พอประมาณสมตน เชน 
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ในครัวเรือนมีงานทำเปนอาชีพเสริมเกิด
รายได จงึไดนำความรูการบญัชมีาถายทอด
ใหเพื่อนบานในชุมชนรูวิธีการทำบัญชี
ครัวเรือนและทดลองนำไปปฏิบัติ ใน
ขณะเดยีวกนักไ็ดรวมกลุมแมบาน โดยนำ
ทรพัยากรทีม่อียูมาใชประโยชนอยางคุมคา 

ดวยการเอาเศษผาท่ีเหลอืใชมาทำผลิตภณัฑ
ผาเชด็เทา แลววเิคราะหความตองการตลาด
ชุมชน คอย ๆ พัฒนาสินคา โดยนำ
ภมูปิญญาชาวบานมาพัฒนาผาโพกศรีษะ
แบบดัง่เดมิ มาเพิม่ลายดอกไมและวธิกีาร 
ปกเลือ่มลายตางๆ ใหตรงกบัความตองการ
ของตลาดในและตางประเทศ 
 วนันี ้หมะ บคุคลท่ีมเีมตตา เอือ้เฟอ 
เผือ่แผ เสยีสละ ในการเปน อสม. เขาไป
ดแูลคนปวย ผูสงูอาย ุโดยการใหกำลงัใจ 
การใหเงินสวนตัวชวยเหลือผูยากลำบาก
ยากแคนโดยไมหวังผลตอบแทนและ
อุทิศตนในการพัฒนากลุมสตรีแมบาน
ปกผาคลุมผมจนติดตลาดสินคา OTOP 
สี่ดาว รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ
ใสขนมอยางสวยงามยกระดับจน
เปนศูนยเรียนรูของชุมชน นับเปน ผูมี
จิตวิญญาณแหงความเสียสละ อยาง
แทจริง 

ใใใในค
รายไรายไรายไ
ใหเพปลกูผกัไวกนิ ลดรายจาย ทำใหครวัเรอืน 

มีภูมิคุมกันที่ดีเพราะรูรายไดรายจาย   
หลังจากนั้นไดคิดดวยเหตุและผลที่จะ
ชวยเหลือกลุมสตรีมุสลิมไดลดรายจาย
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ชุมชนบานบัว : แหลงเรียนรูของ
ชุมชนสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จุดเริ่มตนของการพึ่งตนเอง 

 ชุมชนบานบัว ตั้งอยูที่ บานบัว 
หมูที่ ๔ ตำบลบานตุน อำเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา อยูหางจากตัวเมืองพะเยา
เพียง ๑๒ กิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 
๗๖๓ คน ๒๑๕ ครัวเรือน ชาวบาน
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

ทำนา ทำไร เลีย้งสตัว สวนไผ โดยใชนำ้
จากอางเก็บน้ำหวยแมตุนและหวยแฮ 
ในอดตี ชาวบานเนนการทำการเกษตรพืช
เชงิเดีย่วและลืน่ไหลไปตามกระแสบรโิภค
นยิม ทำใหประสบกบัความจน เจ็บ โง คือ
ไมรูจักตนเองในการดำรงชีวิต มีปญหา
หน้ีสิน ตอมาป ๒๕๒๘ ชุมชนไดเริ่ม
แกปญหาดวยการตั้งกลุมจักสานเขง
และสุมไก จากวัสดุที่มีมากในทองถิ่น
คอืไมไผรวก ซึง่แตเดิมขายเปนลำ เปน

อาชีพเสริมแตในระยะแรกยังมีปญหา
การขายผลผลติ เนือ่งจากตางคนตางขาย 
จนกระทั้งป ๒๕๔๖ ไดมีการวางระบบ
การผลิตและการขายขึ้นใหมโดยแกน
นำคนหนุม นายบาล บุญก้ำ (ผูใหญบาน
คนปจจุบัน) ในการหลอมรวมความคิด
ชาวบานใหขายเขงและสุมไกผานกลุม 
โดยจัดการระบบแบงผลประโยชนและ
กฎระเบียบที่เหมาะสมและติดตอให
ผูคามาซือ้ทีบ่านบวัโดยตรง เขงและสุมไก
บานบัว จึงเปนท่ียอมรับในเรื่องคุณภาพ
ผลผลิตและเปนรายไดเสริมท่ีสำคัญ
ของชุมชน 
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ปฏิบัต ิ รเิริม่ดำเนนิโครงการตางๆ เพือ่
แกปญหาชุมชนในภาพรวมอยางจริงจัง 
เริ่มจากระดับครวัเรอืน มกีารสงเสรมิใหทกุ
ครวัเรือนปลูกผกัสวนครวัรัว้กนิได เลีย้งไก
พืน้เมอืงควบคูไปกบัการฟนฟปูรบัวธิกีาร
ทำนาซ่ึงเปนอาชพีหลกัของชมุชน โดยใช
ปจจยัการผลติในไรนา ปรบัปรงุดนินาดวย
การปลูกและไถกลบปอเทือง ซึ่งมีการ
จดัทำโครงการธนาคารเมลด็พันธุปอเทอืง 
รองรับความตองการของเกษตรกร
อยางเพียงพอ นอกจากนี้ไดใชแรงงาน
และปุยคอกจากวัว ใชปุยจากเศษพืช 
เศษอาหาร ใชน้ำหมักจุลินทรียทดแทน

รูจักตนเอง 

 จากจุดเร่ิมตนของการพ่ึงตนเอง
ปรากฏความเปล่ียนแปลงแจมชัดมาก
ขึ้นในป ๒๕๔๙ เมื่อแกนนำชุมชน 
(นายบาล บญุกำ้) ไดจดัทำเวทีประชาคม
หารือกับชุมชนทุกเดือน โดยรวมกัน
ศึกษาวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจสังคม
และทรัพยากรของชุมชน ใหรูถึงตนตอ
ของเหตุและปญหา เม่ือเขาใจถองแท 
แลวจึงตัดสินใจนำไปทำแผนพัฒนา
ชุมชนและนอมนำแนวทางการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

สารกำจดัศตัรพูชื ซึง่จะมสีวนชวยลดตนทนุ
การผลิต ลดรายจาย เพิ่มรายได 
 การดำเนนิการดงักลาวอยูบนพืน้ฐาน
ของความพอประมาณ คือรูจักตนเอง มี
ความพรอม ความสามารถทีจ่ะทำกจิการ
งานสิ่งใดดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง 
ไมมากไมนอยเกนิไป ซึง่ในชมุชนบานบวั
ไดเริ่มลดรายจายในครัวเรือนเบื้องตน  
แลวทดลองดำเนนิการในกลุมเลก็ๆ เชน 
การตั้งกลุมปุยหมัก กลุมเลี้ยงโคพันธุ
พื้นเมือง กลุมผลิตแกสชีวภาพ กลุม
จักสาน ซึ่งจะมีการปลูกไมไผในชุมชน
ทดแทน ตนที่ตัดไปและวางกฎระเบียบ
เครงครดัไมใหกนิหนอไม เพือ่ใชเปนวตัถดุบิ
ในการสานเขง และสุมไก กลุมปลกูหญา
แพงโกลา กลุมผลิตน้ำยาเอนกประสงค 
กลุมผลติภัณฑผกัตบชวา กลุมผกัปลอด
สารพิษ กลุมออมทรัพย ซึ่งจะสอนให
สมาชิกทำบัญชี เพื่อรูคาใชจายในครัว
เรือนกอน แลวคอยขยายผลโดยมีการ
ศกึษาแสวงความรูจากผูรูในการปรบัปรงุ
ผลงานของกลุมอยางตอเนื่อง ทั้งนี้การ
ดำเนินกิจกรรมของชุมชนที่มีความ
หลากหลาย เช่ือมโยงสัมพันธกันยัง
สงผลใหคนในชุมชนมีภูมิคุมกันที่ดี 
ไมมีความเสี่ยงในการขาดแคลนอาหาร 
และปจจยัการผลติเพราะรูจกัใชทรพัยากร
ที่มีอยูอยางถูกตองและเหมาะสม ทำให
ชมุชนสามารถดำเนนิชวีติไดอยางพอเพยีง
และมีความสุข 
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ตอยอดขยายผล 

 ณ วันนี้ ชุมชนแหงนี้ นับเปน
แหลงเรยีนรูสำคญัที ่เกษตรกร นกัเรยีน 
นกัศกึษา ตลอดจนพระ เณรและเจาหนาที่
จากภาคสวนราชการ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในจังหวัดพะเยาและ
จังหวัดอื่นในแตละภูมิภาค ไดมาศึกษา
ดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกปฏิบัติ
จรงิกบัครูภมูปิญญาชาวบาน ซ่ึงจะมสีวน

ในการถายทอด วิธคีดิ วิธทีำจากกจิกรรม
การดำเนินงานตางๆ ในชุมชนท่ีเกิดจาก

การรวมตวัของชาวบานในรปูกลุม โดยมี

แกนนำกลุมทีม่อีงคความรู ความชำนาญ

แตกตางกันเปนผูสอน  กิจกรรมที่เดน

และมผีูสนใจดงูานมาก จะเปนเรือ่งเกีย่วกบั 

 - การบริหารจัดการกลุมจักสาน   

เปนการดำเนินงานในรูปคณะกรรมการ

แบงเปน ๓ ฝาย การอำนวยการ สนิเชือ่

และตรวจสอบ มีนายบาล บุญก้ำเปน
ประธาน จดุเรยีนรูแรกมคีวามสำคญัมาก
เพราะเปนการปูพื้นฐานหลักจากแนวคิด
การดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเนนการประหยัด รวมคิด 
รวมทำ รวมเสยีสละ รวมแบงปน ดำเนนิการ
จัดการใน รูปกองทุนเงินออมทรัพย 
แบงเปน เงินหมุนเวียนรับซื้อเขงสมาชิก
ในหมูบานเริ่มแรก ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยหักคาเขงเขากลุมใบละ ๐.๕๐ บาท 
และใหสมาชิกออมเงินคนละ ๒๐ บาท
ตอเดอืน จากนัน้จะนำเงนิออมแตละเดอืน
และเงินเปอรเซ็นตที่หักคาเขงเขากลุม
ใหสมาชิกกูยืมไปลงทุน ในอัตราดอก
เบีย้รอยละ ๖ ตอป ขณะน้ีมเีงนิหมนุเวยีน
ทั้งสิ้น ๒๕๖,๘๓๐ บาท  
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 นอกจากนี้การดำเนินการดังกลาว

ยงัม ีการวางระบบการผลิต ปลกูไผทดแทน  

การผาไมไผดวยแรงงานคนและเคร่ืองจกัร 

การพฒันารูปแบบผลิตภัณฑมหีลายขนาด 

ขนาดเลก็จะใชเปนภาชนะทีร่ะลกึใสของฝาก 

สินคากอนสงขายจะผานการตรวจสอบ

คุณภาพ รวมทั้งเปนกิจกรรมเสริมให

เยาวชนมีสวนรวมในการหารายไดจาก

การรับจางรอยหูเขง และทำใหชาวบาน

มงีานทำ ไมอพยพแรงงานไปตางถิน่ เขง
และสุมไก ที่นี่จึงมีคุณภาพดี เปนสินคา 

OTOP ของจังหวัดพะเยา 

 - การเกษตรกรรม เปนการ

ดำเนินการในรูปกลุมตาง ๆ เชน กลุม

เลี้ยงโคพันธุพื้นเมือง มีสมาชิก ๔๐ คน 

บริหารในรูปกองทุนหมุนเวียนใหกูไป

เลีย้งโค สมาชกิจะตองสงเงนิออมเดอืนละ 

๒๐ บาทปจจบุนัมเีงนิทนุ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

นอกจากนี้ยังสงเสริมขยายผลใหทุก

ครัวเรือนเลี้ยงโค บานละ ๒ ตัว โดย

ทำคูขนานไปกับกลุมปลูกหญาแพงโกลา 

ซึง่สามารถนำหญามาใชเลีย้งโค ไมตองซือ้

จากหมูบานอืน่ และมมีากพอทีจ่ะจำหนาย

ในหมูบานและนอกหมูบาน ทำรายไดให

ชุมชนปละประมาณ ๔๐,๐๐๐ ถึง 

๕๐,๐๐๐ บาท ผลจากการเลี้ยงโค 

จำนวนมาก ทำใหมีมูลวัวมากพอที่จะ

นำมาทำแกสชีวภาพเพื่อลดรายจาย

ของครัวเรือนไดเดือนละไมนอยกวา 

๓๐๐ บาท ขณะนี้ไดมีการรวมกลุม

ผลิตแกสชีวภาพในรูปกองทุน มีสมาชิก

นำไปใชประโยชนแลว ๖๐ ครัวเรือน

และมูลวัวอีกบางสวนไดนำมาทำปุย

หมัก รวมทั้งน้ำหมักจุลินทรียจากหนอ

กลวยเปนการลดตนทุนการผลิตเพื่อ

ใชในการเกษตร  
 ในดานการเกษตรกรรม มีจดุเรยีนรู
ที่นาสนใจอยางย่ิงที่แสดงถึงภูมิปญญา
ชาวบาน คือ ศูนยการเพาะพันธุกวาง
ดวงเขา ซึ่งมี นายบรรพต ปฐว ีปราชญ
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ชาวบาน ไดศึกษาทำการเพาะพันธุกวาง
และหนอนไมไผ โดยจดบันทึกไวเปน
ลายลักษณอกัษร เนือ่งจากตองการสบืสาน
ประเพณี การแขงขันการชนกวางของ
ชาวไทยลานนา แตปจจุบันจำนวนกวาง
ลดลง นอกจากนี้ในพื้นที่เดียวกันได
เพาะพันธุไมตาง ๆ การจัดสวนหยอม 
โดยใชบานของตนเองเปนแหลงเรียนรู 

 - การอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและศิลปวัฒนธรรม คนใน
ชุมชนมีการปลูกปาทดแทน ปลูกไผรวก
ซึง่นำมาใชจกัสานเขงและสุมไก ทดแทน 
สำหรบัไผอกีพนัธุหน่ึงคือ ไผบง ซึง่มคีวาม
เหมาะสมและปริมาณมากพอจะนำมา
ขยายผล แปรรูปเปนผลิตภัณฑตะเกียบ
และไมจิม้ฟน มกีารสรางฝายตนนำ้ลำธาร 
เพือ่ใชในการเกบ็กกันำ้และเพิม่ความชุมช้ืน 
ใหพื้นปา ผสานไปกับการปลูกหญาแฝก
ตามลำหวย เพื่อปองกันการชะลางพัง
ทลายของหนาดนิ กกัเกบ็ตะกอนดนิ เพิม่
ความชื้นในดิน รวมทั้งการคัดแยกขยะ 
การอนรุกัษกบเขยีด ดวยการตัง้กฎกตกิา
หามจับลูกออด ปลาบริเวณหนาฝาย 
เพือ่สรางสมดลุระบบนิเวศ ตลอดจนพัฒนา
ระบบการทองเทีย่วเชงินเิวศ ควบคูไปกบั
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การสงเสริมใหเยาวชนสืบสานศิลป
วัฒนธรรม ดนตรีพื้นบาน การฟอนเล็บ 
รำพัด สะลอ ซอ ซึง  
 สิ่งที่ขาดไมไดและเปนหนาตาของ
ชมุชน คือการจดัระเบยีบชมุชน ซึง่ชาวบาน
เขามาชวยกนัทำ ถนนนามอง บานนาอยู 
มาตั้งแตป ๒๕๕๐ โดยแตละครัวเรือน
จะจดัการบริเวณบานใหเปนระเบยีบ สะอาด 
นาอยู จดัการปลูกและดแูลไมดอกไมประดบั 
ผักสวนครัวริมถนนหนาบานใหนามอง
ในขณะเดียวกันชุมชนมิไดละเลยผูสูง
วยัทีเ่ปนปชูนยีบุคคลของลูก หลาน จงึจดั
กิจกรรมออกกำลังกายรำกระบองเพ่ือ
เสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุ และกีฬาคน 
๓ วัย เยาวชน ผูใหญ ผูสูงอายุ ความ
เปลี่ยนแปลงโดยรวมของ 
ชุมชมแหงนีจ้ะเกิดขึ้นไมได 
ถาขาดความรวมมือ 
จากคนในชุมชนที่ 
พรอมใจกัน ลด ละ 
เลิก อบายมุขและปฏิบัติ 
ตามหลักคุณธรรม ๕ ประการ 
ในเร่ืองความซื่อสัตย เสียสละ 
รบัผดิชอบ เหน็อกเหน็ใจ และไววางใจกนั 
 ภาพความสำเร็จของ คุณสมพงษ 
พรผล นางคอสหมะ แลแมแน และ
ชุมชนบานบัว ที่นอมนำปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปขับเคลื่อนเห็นผล
เปนที่ประจักษและนับเปนเครือขายศูนย
เรียนรูตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ที่จะมีสวนสนับสนุนเชื่อมประสานงาน
เครอืขายศนูยการเรยีนรูอืน่ๆ เพือ่ขยาย
ผลงานพัฒนาตามแนวพระราชดำร ิ ซึง่มี
ความแตกตางทางภูมิสังคมในแตละ
ภูมิภาคของประเทศใหเกิดการพัฒนา
อยางยั่งยืนสืบไป 
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รุงรัตน วงษจู*  ั  

Íà¾ÕÂ§áÅÐÂÑè§Â×¹
´ŒÇÂ·ÄÉ®ÕãËÁ‹

»ÃÐªÒË¹ŒÒãÊ
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*เจาหนาที่กลุมประสานงานโครงการพื้นท่ีภาคใต 

 ทามกลางวิถีแหงการดำเนินชีวิตที่สับสนวุนวาย แกงแยง
ชิงดีชิงเดน และวนเวียนอยูในวังวนของการตอสูเพื่อใหตัวเองมี
ความโดดเดนอยูในสังคม ซึ่งรูปแบบการดำเนินชีวิตเชนนี้ มิใช
เปนสิ่งท่ีมนุษยทุกคนตองการและปรารถนาใหเกิดขึ้นกับตัวเอง  
แตบางคนกลับมีความตองการแคความเรียบงาย สงบสุข และ
ตองการข้ันตอนของการกาวดำเนินชีวิตในลำดับตอไปดวย
ความผาสุก ไมตองไปตอสูแกงแยงกบัใคร แคการตอสูกบัตวัเอง
ใหสามารถสรางชีวิตที่ยั่งยืนและมั่นคงไดก็เพียงพอแลว  
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“ทฤษฎีใหมนี้มีไวสำหรับปองกัน หรือถาในโอกาสปกติ ทำใหร่ำรวยขึ้น   
ถาในโอกาสท่ีมีอุทกภัยก็สามารถที่จะฟนตัวได โดยไมตองใหทางราชการ
ไปชวยมากเกินไป ทำใหประชาชนพึ่งตนเองไดอยางดี” 
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  
๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ 

  ดงัน้ัน “ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” จงึเปนวถิแีหงการดำเนนิชวีติรปูแบบหน่ึง
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานใหกับปวงชนชาวไทยไดนำไปปฏิบัติ
เพ่ือสรางความยั่งยืนและสามารถยืนอยูไดดวยตนเอง ซึ่งแนวทางในการนำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพสังคมเกษตรกรรมของชาวไทยน้ัน 
ก็คือ “ทฤษฎีใหม”  
 ทฤษฎีใหม คือการเล้ียงตัวเองไดในระดับชีวิตที่ประหยัด มีการผลิตที่พึ่งตนเอง
ไดดวยวิธีงาย ๆ คอยเปนคอยไปตามกำลัง ใหพอมีพอกินไมอดอยาก มีการผลิต 
ขาวบริโภคพอเพียงประจำป 

 ท้ังนี้ “ทฤษฎีใหม” จะเนนการ
บริหารและจัดแบงที่ดินแปลงเล็ก ออก
เปนสดัสวนทีช่ดัเจน เพือ่ประโยชนสงูสดุ
ของเกษตรกร อีกทั้ง มีการคำนวณโดย
หลักวิชาการเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะ
กักเก็บใหพอเพียงตอการเพาะปลูกได
ตลอดป และมกีารวางแผนทีส่มบรูณแบบ 
โดยทฤษฎีใหมประกอบดวย 3 ข้ันตอน 
ไดแก  
 ทฤษฎีใหมขั้นที่ ๑ คือ เนนความ
พอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว 

กลาวคือ การที่สมาชิกในครอบครัวมี
ความเปนอยูในลักษณะที่สามารถพึ่งพา
ตนเองได ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 
ทัง้ทางกายและใจ ตนเอง และครอบครวั
มีความพอเพียงในการดํารงชีวิต ลดคา
ใชจายทีไ่มจาํเปน โดยใชทรพัยากรธรรมชาต ิ
ทีห่าไดในทองถิน่ ทาํใหไมเปนหนีเ้ปนสนิ
และไมจาํเปนตองเบยีดเบยีนผูอืน่ หากแต
สามารถสนองความตองการขั้นพื้นฐาน 
เชน ความตองการในปจจัยสี่ของตนเอง
และครอบครัวไดอยางพอเพียง  
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 ทฤษฎีใหมขั้นที่ ๒ คือ เนนความ
พอเพียงในระดับชุมชนและระดับองคกร 
เปนเรื่องของการสนับสนุนใหครอบครัว
รวมพลงักนัในรปูกลุมหรอืสหกรณ หรอื
การที่ธุรกิจตางๆ รวมตัวกันในลักษณะ
เครือขายวิสาหกิจ กลาวคือ เมื่อสมาชิก
ในแตละครอบครัวหรือองคกรตางๆ มี
ความพอเพียงขั้นพื้นฐานเปนเบื้องตน
แลวก็จะรวมกลุมกัน เพ่ือรวมมือกัน
สรางประโยชนใหแกกลุมและสวนรวม
บนพื้นฐานของการไมเบียดเบียนกัน 
การแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามกำลังและความสามารถของตน 
ซึ่งจะสามารถทำใหชุมชนโดยรวม 

หรือเครือขายวิสาหกิจนั้นๆ เกิดความ
พอเพียงในวิถีปฏิบัติอยางแทจริง   
 ทฤษฎีใหมขัน้ท่ี ๓ คอื เมือ่องคกร
หรอืกลุมหรอืสหกรณ เกดิความเขมแขง็ 
สามารถชวยเหลือกันเองไดแลว จึงรวม
กับคนภายนอกคาขาย รวมประสาน
ประโยชนรวมกัน โดยรวมมือกับแหลง
เงินทุน (ธนาคาร) และแหลงพลังงาน 
มีการรวมมือรวมใจกับบุคคลภายนอก

ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใหเกิดหนวย
เศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจทองถิ่น 
โดยตัง้อยูบนพ้ืนฐานผลประโยชนรวมกนั 
แบงหนาทีค่วามรบัผดิชอบตามความถนดั 
เชน หนวยการผลิต หนวยขนสง หนวย
การจัดการ หนวยติดตอหาตลาด หนวย
การจำหนาย หนวยการลงทุน เปนตน 
แตทุกหนวยจะตองทำงานเหมือนบริษัท
เดยีวกนั ทำงานเปนทมีประสานงานรวมกนั 
ทำใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีดาน
การบริหารการจัดการ การดำเนินธุรกิจ 
เกิดขบวนการเรียนรูซึ่งกันและกัน ทำให
ทราบความตองการทั้งชนิด ปริมาณ 
คณุภาพ และราคาสนิคา นสิยัการบรโิภค
และอุปโภคของลูกคา สิ่งสำคัญจะตอง
มีกลไก กฎระเบียบขอบังคับรวมกัน 
การจัดสรรปนสวนผลประโยชนที่เกิด
ขึ้นตองยุติธรรมและมีคุณธรรม 
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  เพ่ือใหทานผูอานไดเขาใจและ
เรียนรูแนวทางการนำหลักทฤษฎีใหม
ไปใชในชีวติของตนเองไดอยางเหมาะสม 
จึงขอหยิบยกตัวอยางผูที่ไดนำหลัก
ทฤษฎีใหมไปใชแลวเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ในการดำเนินชีวิต สามารถพึ่งตนเองได
อยางยั่งยืนและพรอมท่ีจะเปนแบบอยาง
แหงการดำเนินชีวิตที่เรียบงาย สงบสุข 
ทามกลางสังคมแหงการตอสูและการ
แขงขันที่ไมมีใครรูวา ใครจะชนะ... 

พระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เธอเปน
ผูที่สามารถนำหลักทฤษฎีใหมขั้นที่ ๑ 
มาปฏิบัติไดเหมาะสมกับวิถีชีวิตของ
ตนเองและครอบครัว 
 ปจจบุนัเปรยีวจนัทรฯ มอีาย ุ๔๓ ป 
อาศัยอยูกับสมาชิกในครอบครัวอีก  
๔ คน ที่บานสันทราย ตำบลเชียงเคี่ยน 
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ชวงแรก
เริ่มของการสรางครอบครัวยึดการทำ
เกษตรเชิงเดี่ยวเปนอาชีพหลัก และคิด
วาการใชสารเคมีและยาปราบศัตรูพืชท่ี
หาไดตามทองตลาดจะชวยสรางความ
สะดวกสบายในการทำงานใหมากยิ่งขึ้น 
แตแนวทางดังกลาวกลับสรางแตภาระ
และความทุกขยากใหกับตนเองและ
คนในครอบครวั รายไดจากการทำเกษตร
เชิงเดี่ยวไมประสบผลสำเร็จตามท่ีคาด
หวงัไว สขุภาพของตนและครอบครวัเริม่
ยำ่แยจากสารเคมีทีน่ำมาใชในแปลงเกษตร 

 “นางเปรียวจันทร ตะตนยาง” 
เกษตรกรไทย ผูยึดมั่นและดำเนินชีวิต
ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเสมอมา จนไดรับรางวัล
ชนะเลศิ ถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั จากการประกวดผลงานตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒ 
ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม ที่จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
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เมื่อความทุกขจากเหตุการณตางๆ ทวี
ความรุนแรงขึน้ทกุวนั ทุกคนในครอบครัว
จึงตองหันหนาเขาหากันและรวมคิด
เพื่อหาแนวทางขจัดปญหาที่เกิดขึ้นกับ
ครอบครวั และในทีส่ดุกค็ดิวาปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ
ทางสวางทีจ่ะนำพาครอบครัวรอดพนจาก
ปญหาตางๆ และเปนแนวทางท่ีสามารถ
สรางความยั่งยืนและความมั่นคงในการ
ดำเนินชีวิตไดอยางยิ่งยวด 
 ดังนั้น ต้ังแตป ๒๕๔๒ เปนตนมา 
เปรยีวจนัทรฯ และครอบครัวไดปรบัเปล่ียน
วิถีชีวิตมาทำเกษตรทฤษฎีใหมในพื้นที่ 
๒๕ ไร โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น 
ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคนิคทาง 
การเกษตรในแบบตางๆ มาผสมผสานกนั
แบบลงตวั ไดแก การทำนา การปลกูผกั 
ไมผล ไมยืนตน อีกทั้งมีการเลี้ยงสัตว 

และขุดสระน้ำภายในแปลง นอกจากนี้ 
ยังไดเลิกใชสารเคมีทุกชนิดและเรียนรูที่
จะทำปุยหมักชีวภาพและน้ำยาปราบศัตรู
พืชที่ทำจากวัสดุธรรมชาติดวยตนเอง  
 แนวคดิทีส่ำคญัท่ีเปรยีวจนัทรฯใชใน
การบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรของ
ตนเองและเปนแนวคิดที่เปนหลักของ
การดำเนินชีวิตของตัวเองและครอบครัว
คือ “เงินไมมี ความหมาย ทำอยางไร
ใหชวีติอยูได” โดยวธิดีำเนนิการคอื มุงเนน
เพาะปลูกในสิ่งที่คนในครอบครัวบริโภค 
ไมเนนผลติเพือ่จำหนาย นอกจากนี ้ ส่ิงที่
สำคัญคือ ตองทำทุกอยางเพ่ือสราง
สขุภาพท่ีดีใหแกคนในบาน ละเวนสารเคมี
ทุกชนิด ใชธรรมชาติชวยสรางธรรมชาต ิ
ใหมากทีส่ดุ จงึทำใหโครงสรางการบริหาร
จัดการภายในแปลงเกษตรออกมาใน
ลักษณะการสรางความเก้ือกูลซึ่งกันและ
กันของระบบนิเวศน ยกตัวอยางเชน 

การปลูกตนกามปูบนคันนาเพื่อใชเปน
แนวกนัลม และใชใบของกามปทูีร่วงหลน
เปนปุยที่ดีเยี่ยมสำหรับนาขาว อีกทั้งมี
การปลูกตนออย เพื่อนำไปทำน้ำตาลไว
บริโภคในครัวเรือนและนำกากน้ำตาลที่
เหลือไปทำปุยหมักชีวภาพไวบำรุงพืชผล
ทางการเกษตร 
 นอกจากนี้ ครอบครัวของ 
เปรียวจันทรฯ ยังใหความสำคัญกับการ
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอยางดียิ่ง 
ทกุคนในครอบครัวจะบรโิภคอาหารประเภท
ชีวจิตและทำสิ่งแวดลอมในบริเวณบาน
ใหถูกสุขอนามยัเสมอ เชน มีการแยก
ขยะพรอมทัง้ไมสรางมลพิษใหกบัธรรมชาติ 
อกีทัง้ เปรยีวจนัทรฯ และครอบครัวมีการ
ดำเนินชีวิตอยูบนพื้นฐานแหงศีลธรรม
อนัดีงาม และยนิดยีิง่ทีจ่ะเผยแพรความรู
ทีต่นเองไดจากการทำ การเกษตรสูบคุคล
ที่สนใจ สุดทายเปรียวจันทรฯ ยังไดฝาก
ขอคดิใหบคุคลอ่ืนๆ ไดลองนำไปคดิไววา 
“เงินไมสำคัญ ชีวิตนั้นสำคัญยิ่งกวา” 
 อีกหน่ึงตัวอยางแหลงความสำเร็จ
ในการนำหลักทฤษฎีใหมมาปรับใชใน
การดำเนินชีวิต คือ  กมาใน

กกันน
าง

การดำเนินชีวิต คือ
นนแแลละะ
งเชน

การดำเนนชวต คอ
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สวนรวมเสมอ แตปจจุบนันี ้คณะกรรมการ
กลุมเริ่มเปดโอกาสใหคนรุนใหมไดเขา
มามีสวนรวมในการบริหารจัดการแลว 
เพราะมุงหวงัใหเกดิการสรางกระบวนการ
ถายทอดการเรียนรูจากรุนสูรุน และ
มุงหวังใหคนรุนใหมสืบทอดการดำเนิน
กิจกรรมของกลุมตอไป 
 ๒. กจิกรรม กลุมเกษตรกรทำสวน
บานถ้ำมีกิจกรรมสงเสริมกระบวนการ
ทำงานอยางเปนขั้นตอนและสามารถ

เขามุงหวังใหเกิดกลุมเกษตรทฤษฎีใหม
ในชุมชนบานถ้ำ คือ การไดรวมศึกษา
ดูงานการทำเกษตรทฤษฎีใหมของกลุม
อินแปง จังหวัดสกลนคร ซึ่งทำใหเขา
ไดคนพบความสุขของชีวิตที่หลีกพน
จากการแกงแยงและแขงขัน นอกจากน้ี 
เพื่อใหเกิดความมั่นคงและตองการสราง
กระบวนการนับถือซึ่งกันและกันของ
กลุม อินแปงยึดคติที่วา “ผูนำกลุมตอง
ไมยุงเกีย่วดานการเงนิ” 
 ดงันัน้ การบรหิารจดัการดานการเงนิ
ของกลุมจึงมีคณะกรรมการผูที่ไดรับ
การยอมรับและนับถือจากคนในชุมชน
เปนผูรับผิดชอบดูแล อีกทั้ง กรรมการ
ของกลุมเกษตรกรทำสวนบานถำ้ ลวนแต
เปนผูเฒาผูแกในชุมชนที่มีอายุยาง
เขา ๖๐ ปทกุคน เพราะสมาชกิในกลุมมี
ความเชื่อมั่นและยกยองนับถือบุคคล
เหลานี้ และแมจะเปนคณะกรรมการท่ีมี 
อายมุากแลว แตกเ็ปนผูสูงอายุที่เต็มไป
ดวยพละกำลัง ความสามารถและพรอม
จะอุทิศเวลาสวนตัวมาทำประโยชนเพื่อ

 “กลุมเกษตรกรทำสวนบานถ้ำ” 
กลุมนี้เปนการรวมตัวของคนในชุมชน
ที่สามารถสรางกระบวนการพ่ึงตนเอง
ไดของแตละคนแลว จึงรวมตัวกันจัดตั้ง
เปนกลุม เพือ่รวมกนัสรางประโยชนใหกบั
ตนเอง ชุมชน และสังคม โดยแตละคน
ตางชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยยึดหลัก
การดำเนินการตามหลักทฤษฎีใหมขั้นที่ 
๒ และพัฒนาสูขั้นที่ ๓ ในลำดับตอไป 
 กลุมเกษตรกรทำสวนบานถ้ำ 
ตั้งอยูที่ตำบลบานถ้ำ อำเภอดอกคำใต 
จังหวัดพะเยา เปนกลุมที่จัดต้ังขึ้นเม่ือ
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๒ โดยมีสมาชิก
ทั้งสิ้น ๑๓๙ ราย ทั้งนี้ มีสมาชิกที่ทำ
เกษตรทฤษฎีใหมในท่ีดินของตนเอง 
จำนวน ๖๐ ราย สวนสมาชิกที่เหลือทำ
เกษตรแบบผสมผสาน ปจจุบันกลุมนี้
ประสบผลสำเร็จจนไดรับรางวัลชนะเลิศ 
ถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว จากการประกวดผลงาน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ครัง้ที ่๒ ประเภทกลุมเกษตรทฤษฎใีหม 
 เหตุผลสำคัญที่กลุมเกษตรกรทำ
สวนบานถ้ำสมควรที่จะเปนตัวอยาง
แหงความสำเร็จในการนำหลักทฤษฎี
ใหมขั้นที่ ๒ และ ๓ มาใช คือ การที่
กลุมมีความเขมแข็งครบถวนทั้ง ๕ ก. 
ซึ่งไดแก  
 ๑. กรรมการ กลุมเกษตรกรทำ
สวนบานถ้ำมีคณะกรรมการของกลุม 
จำนวนทั้งสิ้น ๗ คน แตละคนจะไดรับ
มอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบที่
สอดคลองตามความสามารถและความ
เหมาะสมของบคุคลนัน้ๆ ทัง้น้ี นายอนิทวน 
เครอืบญุ ในฐานะประธานกลุม เปนบคุคล
สำคญัทีช่วยผลกัดนัใหการปฏบิตังิานของ
กลุมดำเนนิไปดวยความราบร่ืน อนิทวนฯ 
ไดเลาใหฟงวา แรงบนัดาลทีย่ิง่ใหญทีท่ำให
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สรางชื่อเสียงใหแกชุมชนบานถ้ำ อีกทั้ง
กิจกรรมที่กลุมไดรวมดำเนินการยัง
เปนอีกหนึ่งชองทางสรางรายไดใหแก
สมาชิกของกลุม ซึ่งก็คือ การผลิตปุย
อินทรีย โดยมีการบรรจุกระสอบตาม
มาตรฐาน ใชตราสัญลักษณ “ปุยอินทรีย 
เกษตรทฤษฎีใหม” และผานการตรวจสอบ
และรับรองจากกรมสงเสริมการเกษตร 

ทั้งนี้ ปุยอินทรียที่กลุมผลิตจะจำหนาย
ใหแกสมาชิกในราคาเพียงกระสอบละ 
๕๐ บาทและจำหนายใหแกบคุคลภายนอก
ในราคากระสอบละ ๘๐ บาท สำหรับ
วัตถุดิบและแรงงานในการผลิตลวน
เกิดจากความรวมมือรวมใจของสมาชิก
กลุมทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
การผลิตขาวกลองอินทรีย บรรจุถุงละ 
๒ กิโลกรัมและ ๕ กิโลกรัม อีกท้ัง 
กลุมยังมีโรงสีขาวที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสำนักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดพะเยามาใหบริการสีขาว
ใหกับสมาชิก โดยคิดราคากิโลกรัมละ 
๒ บาท            
 ๓. กองทุน กลุมนี้มีกองทุนที่ใช
ในการบริหารจัดการงานของกลุมที่
เขมแข็ง แรกเริ่มกอตั้งกลุมมีเงินทุน

49ÇÒÃÊÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ 
»‚·Õè ø ©ºÑº·Õè ò »ÃÐ¨Óà´×Í¹ àÁÉÒÂ¹ - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ òõõó 



เพียง ๒,๘๐๐ บาท ปจจุบันมีเงินทุน
ถงึ ๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยเงนิทนุท่ีเกดิขึน้
ไดมาจากการระดมเงินทุนจากที่ตางๆ 
ไดแก ระดมทุนจากสมาชิก โดยการให 
สมาชิกซื้อหุนๆ ละ ๕๐ บาท ผูที่สมัคร

สมาชิก ครั้งแรกตองซื้อหุนไมต่ำกวา
คนละ ๒ หุน อีกทั้ง ระดมเงินฝากสัจจะ
ออมทรัพยจากสมาชิก โดยกำหนดให
ทกุวนัท่ี ๕ ของเดอืน สมาชกิทกุคนตอง
นำเงินมาฝากไมต่ำกวาคนละ ๕๐ บาท 
นอกจากนี้ กลุมยังมีเงินสำรองอื่นๆ ท่ี
ไดรบัการสนบัสนนุจากหนวยงานราชการ  
 ๔. กตกิา สมาชกิของกลุมเกษตรกร
ทำสวนบานถ้ำจะมีกฎระเบียบขอบังคับ
ของกลุมที่ทุกคนตองรวมปฏิบัติและ
ยึดถือเปนกฎเกณฑสำคัญไมวาจะเปน
สมาชิกทุกคนตองมารวมประชุมทุกวัน
ที่ ๕ ของเดือน สมาชิกตองถือหุนของ
กลุมและออมเงนิ อกีทัง้ตองนำสมดุออม
มาทุกครั้ง  นอกจากนี้ กรณีที่สมาชิก
ไมนำดอกเบี้ยมาจายเมื่อครบกำหนด
ตามสัญญา เมื่อมีการทวงถาม จะถูก
ปรับครั้งละ ๕๐ บาท หามมิใหสมาชิก
ขาดการประชุมติดตอกันเกิน ๓ ครั้ง 
ภายใน ๓ เดือน ถาเกินจะถูกพิจารณา
ใหออกทันที และที่สำคัญสมาชิกตอง
ชำระเงินกูทั้งตนและดอกเบ้ียภายใน 
วนัที ่๕ มนีาคมของทกุป ซึง่แมกฎระเบยีบ
ที่กลุมไดตั้งขึ้นจะดูเหมือนทำยากและ
เขมงวดตอการปฏิบัติ แตสมาชิกทุกคน
ก็พรอมใจและยินดีที่จะปฏิบัติตามโดย
เครงครัด  
 ๕. การจัดการ คณะกรรมการและ
สมาชิกกลุมจะรวมมือรวมใจในการ
วางแผนและกำหนดแนวทางการบริหาร
จัดการใหเหมาะสมกับสถานการณ
อยูตลอดเวลา โดยการบริหารจัดการที่
เกิดขึ้นจะมุงแกไขปญหาการผลิตและ
การตลาดใหกับสมาชิก อีกทั้ง จัดหา
แหลงจำหนายผลผลิตใหกับสมาชิก 
โดยไดจัดแหลงจำหนายผลผลิตของ
สมาชิก ณ ที่ทำการกลุม ทุกวัน หรือ

นอ
ได

ทำ
ขอ
ยึด
สม
ที่ 
กล
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และกนัของคนในชมุชน ไมตางคนตางอยู 
หากใครมปีญหาการดำเนนิชวีติในเรือ่งใด 
กลุมจะรวมระดมความคิดและการชวยเหลอื
ใหกับคนเหลานั้น ไมตองถูกทอดทิ้งให
ผจญปญหาแตเพียงลำพัง อีกท้ัง การ
รวมตัวกันเปนกลุมยังสงเสริมใหเกิด
กระบวนการตอรองกับผูคาภายนอกใน
การผลิตและจำหนายผลผลิตทางการ
เกษตรของสมาชิกภายในกลุม 
 จาก ๒ ตัวอยางแหงความสำเร็จ
ทีไ่ดนำแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
มาใชใหกอเกดิประโยชนสงูสดุแกชวีติน้ัน 
คงเปนอีกหนึ่งแรงพลังที่จะชวยผลัก
ดันใหบุคคลท่ีกำลังคนหาแนวทางการ
ดำเนินชีวิตเพื่อใหหลุดพนจากความ
ทุกขยากและหลุดพนจากกิ เลศที่   
รายลอมอยูรอบตัวเราตลอดเวลา ชีวิต
ที่พอเพียงและเพียงพอไมใชสิ่งที่เรา 
ทำไมได และเอื้อมไมถึง 
 เพียงแคเราเร่ิมหนักลบัมามองความ
เปนจริงและเปดใจยอมรับสภาพที่ควร
จะเปนชวีติทีส่ดชืน่ สดใสและไรความทกุข
หมนหมอง คงอยูใกลแคเอ้ือม          

หากมีงานแสดงสินคาในระดับอำเภอ/
จงัหวดั คณะกรรมการกลุมก็จะไปจบัจอง
สถานท่ีไวใหสมาชกิไดนำสินคาไปจำหนาย
ในงานนั้นๆ  
 การรวมกลุมของ “กลุมเกษตรกร
ทำสวนบานถ้ำ” สามารถชวยใหสมาชิก
ในกลุมเกิดกระบวนการพึ่งพิงซึ่งกัน
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ปริญญวัฒน วัชรอาภากร* 

¼ÅÊÓàÃç¨μÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ

Å¡¸ØÃ¡Ô¨¡ÑºàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
¤ÇÒÁ¾Íà¾ÕÂ§·Õèà»š¹¨ÃÔ§ : 
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*เจาหนาที่กลุมประสานงานโครงการพื้นท่ีภาคเหนือ 

เศรษฐกิจโลภ : โลภเสรี 
 สภาวะปจจบุนั ทีเ่ศรษฐกจิขบัเคล่ือน
ดวยระบบทุนนิยมเสรี อันเปนสภาวะ
ของโลกที่เปนอยูดวยสวนเกิน ปจเจก
ชนถูกเราใจ บำเรอจริตจากภาคธุรกิจ
ดวยความมากเกินไปจนหลายสิ่งท่ี
เกินจำเปนตองมีในบางคน ไดกลายเปน
สิ่งจำเปนที่ตองมขีองหลายคน 
 มิหนำซ้ำ การถูกปดลอมดวยทุน
โลกาภวิตัน ประหน่ึงกระดาษซบั ที่ได

ซับน้ำทุกหยดไปจากคนสวนใหญของ

สังคม ดังจริงที่วา ประเทศไทย คนจน

รอยละ ๒๐ ของประเทศ มีสวนแบง

รายไดเพียงรอยละ ๔ แตคนรวยรอยละ 

๒๐ มีสวนแบงรายไดรวมของประเทศ

ถึงรอยละ ๕๔ ซ่ึงนับเปนความเหลื่อม

ล้ำทางรายไดที่สูงมาก  

 หากเพงเฉพาะภาคธุรกิจ ท่ีเปน

สวนสำคัญในการสรางสมสินทรัพย และ

ไดรับประโยชนจากระบบโลกปจจุบัน 

ความยากที่สำคัญก็คือ เราจะออกแบบ

ธุรกิจที่จะชวยแปลงพลังใหเกิดดุลยภาพ

ใหม ในหนทางที่มุงรับผิดชอบ สานขาย

ขยายประโยชนที่เปนธรรมตอสังคมใน

ระยะยาวไดอยางไร และธุรกิจไทย 

เปนไปไดไหมวาเศรษฐกิจพอเพียงจะ

สามารถเปนคำตอบ ท่ีนำไปสูหนทาง

ของความเปนไปไดที่เปนจริง 
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ภาคธุรกิจ : เศรษฐกิจเกินพอเพียง สูเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตนธารของเศรษฐกจิพอเพยีงในสังคมไทย เริม่มาจากวกิฤตเศรษฐกจิป ๒๕๔๐ 
ทีภ่าคธรุกจิถกูขับเคลือ่นดวยความเกนิพอ ดำเนนิธรุกจิแบบสุมเสีย่ง จนเกดิภาวะเสือ่มถอย 
และลมสลาย ตลอดระยะท่ีผานมามีการเอยถึง ตีความ เชื่อมโยง และนำวิธีคิด
แบบเศรษฐกิจพอเพียงไปใชกันอยางหลากหลายในแตละภาคสวน  
 แตกระนั้น ในภาคธุรกิจความทาทายสำคัญที่ดำรงอยูเรื่อยมา ก็คือ การขยับ
ขยายพรหมแดนความรูของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มักถูกสื่อความใหมี
ความหมายอยางกวางๆ กินความไปทั่ว กระท่ังบางครั้งถูกกลืนกลายเปนความหมาย
ทีไ่รนำ้หนกั มาสูการกระชบัความหมาย ยกระดบัพลังอธบิาย ตลอดจนยกระดบัการใชงาน 
ทีแ่สดงไดถงึรปูธรรมของหลกัการ หรือแมแบบมาตรฐาน ท่ีมเีครือ่งบงชีส้ำคญัถงึการเปน
ธุรกิจที่พอเพียง และมีนัยที่สอดคลองตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ความตอนหนึ่งวา 
 “...เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไมไดหมายความวาขาดทุน ขาดทุนก็ขาดทุน แตวา
ขาดทุนกำไรของเราเองกันเอง...” 
 “...ขอใหไปศึกษาตอเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงคืออะไร ไมใชเพียงพอ 
เพราะไมไดหมายความวาใหทำกำไรเล็กๆ นอยๆ เทานัน้เอง ทำกำไรกท็ำ ถาเราทำกำไร
ไดดมีนักด็ ีแตวาขอใหพอเพยีง คอืถาเอากำไรหนาเลือดเกนิไป มนัไมใชพอเพยีง...” 
 “...ไมใชเรื่องของการคาเทานั้นเอง เปนเรื่องของการพอเหมาะพอดี แลวทำ
พอเหมาะพอดี ก็ดี...” 

 กลาวเฉพาะภาคธรุกจิไทย ในลกัษณะ
ของการดำเนนิธรุกจิขนาดใหญ ขนาดกลาง
และขนาดยอม คณะอนุกรรม การคดัเลอืก
ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงแตละคณะ ไดสรางเกณฑของ
ความพอเพยีงในการดำเนนิธรุกจิ ไวอยาง
ครอบคลุม เพือ่เปนการระบผุล และบงชีว้า 
ธุรกิจใดบาง ที่ดำเนินธุรกิจอยางมี
ความเขาใจ และเขาถึงความพอเพียง 
กลาวโดยพื้นฐานคือ 
 ดานบริหารธุรกิจ ที่ระบุไดวาทุกๆ 
การตัดสินใจทางธุรกิจ มีภูมิคุมกันที่ดี 
ตลอดจนจะสงผลในทางที่เปนประโยชน
ตอคน สังคม และการพัฒนาประเทศ  
 ดานสังคม ที่มุงสูการมีหัวใจเอื้อ
ตอสังคม (care & share)อยางจริงใจ 
เกื้อหนุนใหเกิดการพัฒนามนุษย และ
เสริมสรางสังคมใหดีขึ้น 
 ดานสิง่แวดลอม ทีก่จิกรรม ผลผลิต 
อนัเกดิจากการดำเนินธรุกจิไมกอผลกระทบ 
ไมเปนอนัตรายตอสงัคมและสิง่แวดลอม 
 จากการประกวดผลงานตามปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง ครัง้ที ่๒ ไดชวยให
คนพบ ขยับขยายพื้นที่การใชงานของ
วถิคีวามพอเพยีง ไปสูภาคธรุกจิไดอยาง
ครอบคลุมและมีรูปธรรมในวิถีปฏิบัติได
อยางชัดเจนยิ่งขึ้น ท้ังจากภาคการผลิต 
และภาคบรกิารทีห่ลากหลาย ทัง้ในธรุกจิ
การสือ่สาร อตุสาหกรรมเกษตร สถาบนั
การเงนิ สถาบนัการศกึษา อสงัหารมิทรัพย 
บรกิารทางการแพทย และธรุกจิพลงังาน 
โดยประเภทธุรกิจขนาดใหญ มีบริษัท
บางจากปโตรเลยีม จำกดั มหาชน ไดรบั
รางวัลถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ประเภทธุรกิจขนาดกลาง 
ไดแกบริษัท บาธรูม ดีไซน จำกัด และ
ประเภทธุรกิจขนาดยอม ไดแกบริษัท
พรทิพย (ภูเก็ต) จำกัด 
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บางจากปโตรเลียม พลังงานพอเพียง 
 บางจาก เปนบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจพลังงานและธุรกิจตอเนื่อง มา
ตัง้แตป ๒๕๒๘ โดยประกอบธุรกจิปโตรเลียมครบวงจร ต้ังแตการจดัหานำ้มนัดบิ ผลติ 
และจำหนายน้ำมันสำเร็จรูป มีกำลังผลิตสูงสุด ๑๒๐,๐๐๐ บาเรลตอวัน จำหนาย
น้ำมันเชื้อเพลิงผานเครือขายสถานีบริการมาตรฐานจำนวน ๕๑๕ แหง และสถานี
บริการชุมชนจำนวน ๕๕๐ แหง รวมถึงจำหนายใหผูใชโดยตรง ยึดมั่นในวฒันธรรม
การดำเนนิงานทีจ่ะ “พฒันาธรุกจิอยางยัง่ยนืไปกบัส่ิงแวดลอมและสงัคม” 
 แนวทางการดำเนนิธรุกจิของบางจาก กลาวไดวามคีวาม เขาขาย เขาใจ และเขาถงึ
หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยมุงสรางความสมดลุระหวาง “มลูคา” และ “คณุคา” 
โดยยอมรับกำไรในระดับพอประมาณ มีเหตุมีผล ไมเอารัดเอาเปรียบคูคา ไมสราง
ผลกระทบตอชุมชนและสังคม ตลอดจนมุงสรางประโยชนตอชุมชน และเปนองคกร
ทีม่คีณุคาของสงัคม โดยสามารถสะทอนวถิบีางจากตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ไดดงัน้ี 
 ๑. มกีารดำเนนิธรุกจิทีม่คีวามสมดลุ ระหวางมูลคาและคุณคา โดยมุงพัฒนา
ธรุกจิอยางยัง่ยนืควบคูไปกบัส่ิงแวดลอมและสังคม กลาวคือ 
  • ดำเนินธุรกิจดวยการเลือกลงทุนจากมุมมองระยะยาว (long-term view) 
ที่มุงเนน “พลังงานสะอาด” วางเปาหมายสูการเปนผูนำพลังงานทดแทนอันดับ ๑ 
ของเอเชีย ดวยรูปธรรมชัดเจน เชน ศูนยผลิตไบโอดีเซล โรงงานผลิตเอทานอล 
โรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย เปนตน 

  • เลือกใชเทคโนโลยีสะอาด
ในทุกกระบวนการผลิต มีการลงทุน
เพื่อลดการใชทรัพยากร เชน โรงกลั่น
ใชเชื้อเพลิงสะอาดเปนหลัก ใชระบบ 
reverse osmosis นำนำ้ทิง้จากกจิกรรม
ตางๆ มาใชใหม 
  • เปนผูนำในการปฏิรูประบบ
พลงังาน ดวยการดำเนนิธรุกจิดานพลงังาน
ทดแทนตามแนวพระราชดำริมาต้ังแต
ป ๒๕๔๔ โดยการลงทนุสรางหนวยผลติ
ไบโอดีเซล รวมทั้ง รับซื้อน้ำมันพืชที่
ใชแลวจากประชาชน แทนการทิ้งลงสู
ลำน้ำและการนำไปใชทอดซ้ำ 
  • ผูบรหิารองคกรมคีวามเขาใจ
ในหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสงู 
สามารถบรหิารจดัการและมปีระสบการณ
ในการผานวิกฤตเศรษฐกิจ ตลอดจน
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กำหนดทิศทางธุรกิจ ที่คำนึงถึงความ
สมดุลของผูมีสวนไดเสียและสมรรถนะ
ขององคกร 
 ๒. จัดวางระบบพันธกิจเพ่ือสังคม 
(CSR-in-Process) มีการดำเนินธุรกิจ
ที่มีความรับผิดชอบตอสังคมมายาวนาน 
ตอเนื่องและกอใหเกิดผลกระทบเชิง
สรางสรรคแกคนและสังคมอยางเปน
รูปธรรม กลาวคือ 
  • ริเริ่มใหเกิดนวัตกรรมทาง
สงัคม โดยใชพลงัของระบบตลาดทำงาน
ใหเกิดเปนจุดเชื่อมโยงระหวางธุรกิจ
พลังงานกับภาคเกษตรกรรมในรูป
แบบปมชุมชน ๕๕๐ แหง ทั่วประเทศ 
เอื้อประโยชนแกสมาชิกสหกรณกวา 
๔,๐๐๐,๐๐๐ คน 
  • เอือ้โอกาสสูสงัคม ขยบัขยาย
ใหเกิดกิจการเพื่อสังคม สูการดำเนิน
กิจการเพื่อชวยเหลือชุมชน ดวยการ

  • มีความเปน Role Model 
ดาน CSR ในระดับเนื้อในของธุรกิจ 
โรงกลั่นน้ำมันเปนแหลงเรียนรูของ
ชุมชนและสังคม รวมทั้งไมเอาเปรียบ

พัฒนาผลิตภัณฑ คัดสรรมาเปนของ
สมนาคุณใหผูใชบริการที่สถานีบริการ 
รวมทั้งชวยบรรเทาปญหาสินคาเกษตร
ลนตลาดหรือราคาตกต่ำ 
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ผูใชบริการ แมในสถานการณผันผวน
ของธุรกิจน้ำมันโลก มีการควบคุมและ
ติดตามใหมีน้ำมันในสถานีบริการ
ตลอดเวลา 
 3. มีการดำเนินธุรกิจที่ถือไดวา
เปนความริเริ่ม อันแสดงถึงความใสใจ
ตอคณุภาพของสภาพธรรมชาติแวดลอม
และผูมีสวนไดเสียอยางเปนรูปธรรม 
กลาวคือ 
  • จัดการสิ่งแวดลอมเชิงรุก 
โปรงใส เปดเผยขอมลูคณุภาพสิง่แวดลอม
แบบ real time บริเวณหนาโรงกลั่น
และในชุมชนใกลเคียง เปนแหงแรกและ
แหงเดียวในประเทศไทย 
  • รับผิดชอบ จริงใจตอการ
แกปญหาสิ่งแวดลอม เชน หาก
กระบวนการผลิตมีปญหา บริษัทเลือก
ที่จะปดโรงกล่ันเพื่อแกปญหาทั้งระบบ
ไมใชวิธีการแกเฉพาะจุด 

  • ริเริ่มทำบัญชีคาใชจาย ดาน
สิ่งแวดลอม และเผยแพรสูสาธารณะใน
รายงานการพฒันาทีย่ัง่ยนื (sustainability 
report) 
  • มี road map ท่ีชัดเจน
พรอมประกาศตวัเปนบรษิทั Zero global 
warming discharge  
  • พฒันาผลติภัณฑทีม่คีณุภาพ
ดตีอสิ่งแวดลอม โดยในป ๒๕๕๑ ได
ผลิต E๘๕ และ B๕ ไดกอนที่รัฐจะ
บังคับใช โดยมีปริมาณกำมะถันลดลง
ถงึ ๗ เทา ซ่ึงสงผลดตีอเครือ่งยนตและ
สิ่งแวดลอม 

บาธรูม ดีไซน บนกาวยางทีพ่อเพยีง 
 บริษัท บาธรูม ดีไซน จำกัด เริ่ม
ดำเนินธุรกิจเมื่อป ๒๕๓๘ โดยเริ่มตน
จากการนำสนิคาตางประเทศเขามาจำหนาย 

ตอมาชวงวิกฤตเศรษฐกิจป ๒๕๔๐ 
ประสบปญหากำลังซื้อชะลอตัว หนี้สิน
เพ่ิมขึน้กวาเทาตวัจงึไดนำหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใช โดยให
ความสำคัญกับการสรางความสมดุล
กบัผูมสีวนไดเสยี ท้ังผูถอืหุน ลกูคา คูคา 
พนกังาน สงัคม และสิง่แวดลอม ตลอดจน
วางระบบรองรับความเปลี่ยนแปลงจึง
สามารถผานวกิฤตการณมาได จนปจจุบนั
ธุรกิจมีความเขมแข็ง สามารถผลิตและ
สรางแบรนดของตนเองจนสามารถแขงขนั
ไดในระดบัโลก ปจจบุนัวางเปาหมายธรุกิจ
มุงสูการเปนผูนำดานนวัตกรรมสินคา
ในหองน้ำ ๑ ใน ๕ ของโลก  
 เขาใจและเขาถึง ความพอเพียง 
 ความพอประมาณ : มุงดำเนิน
ธุรกิจที่มีความชำนาญ ไมดำเนินธุรกิจ
ดานที่ตนไมมีความเชี่ยวชาญหรือ
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ขาดประสบการณ ขยายกิจการอยางระมัดระวัง โดยใชเงินกำไรสะสมและเงินกู
ภายในประเทศบางสวน บริหารสัดสวนหน้ีสินไมเกินเงินทุน บริหารกระแสเงินสด
รับใหมากกวากระแสเงินสดจาย ตลอดจนบริหารสินคาคงคลังใหนอยที่สุดและ
หมุนเวียนเร็วที่สุด 
 ความมีเหตุผล : ใชมาตรฐานการรับรองคุณภาพสินคามาควบคุมกระบวนการ
ผลติอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน คำนงึและใสใจตอผูมสีวนไดเสยีอยางมธีรรมาภบิาล 
ซื่อสัตยตอคูคา มีการเลือกตลาดเปาหมายในแตละกลุม มีการบริการกอนและ
หลงัการขายแกผูบริโภคอยางเปนธรรม จายคาจางพนกังานสงูกวามาตรฐาน ตลอดจน
จัดระบบสวัสดิการและทุนการศึกษาแกพนักงาน 
 ภมูคิุมกนั : มกีารดำเนินธรุกจิอยางบูรณาการในหลายดาน จนเกดิเปนภูมคิุมกนั
ที่ชวยปองกันผลกระทบจากภายนอกในหลายๆ ดาน ทั้งวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม 
และวัฒนธรรม มีระบบการตรวจสอบองคกรและมาตรฐานสินคาจากภายในและภายนอก 
มีหนวยงานเฉพาะในการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนวางแผนการตลาดเพื่อสราง 
Global Brand การสรางภาพลักษณสินคามุงสูการยกระดับตราสินคาสูตลาดโลก
ในอนาคต 

 ความรู : มีการวางระบบวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑเชิงนวัตกรรมอยาง
ตอเนื่อง ออกแบบผลิตภัณฑที่ทันสมัย 
สอดคลองความตองการผูบรโิภค ผูบรหิาร
มีความเขาใจในปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนอยางดี สามารถผสมผสาน
เขากับหลักศาสนาไดลงตัว ถายทอดสู
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พนักงานและบุคคลทั่วไปอยางตอเนื่อง 
ตลอดจนพฒันาศกัยภาพ ทกัษะ ความรู 
แกบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ อีกทั้งเปด
โอกาสใหบคุคลภายนอกไดเขามาเรยีนรู 
 คณุธรรม : ทำกิจกรรมเพือ่สงัคม
อยางสมํา่เสมอ หลากหลายรปูแบบ เปด
โอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ เนนการพัฒนาบุคลากรในดาน
จติใจและคณุธรรมอยางตอเนือ่ง ท่ีสำคญั 
ไดจัดทำคูมือจรรยาบรรณของบริษัทให
พนักงานยึดถือเปนหลักสำคัญในการ
ดำเนินชวีติและการทำงานอยางมคีณุธรรม 

พรทพิย (ภเูกต็) พอเพียง สูพอเพียง 
 เริ่มตนออกเดินทางในโลกธุรกิจ
จากเงินออมของตนเอง ศึกษาลูทาง
ผลิตสินคาจากวัตถุดิบในทองถิ่นแถบ
ภูเก็ต พังงา จนป ๒๕๔๕ ไดกอตั้ง

บริษัทพรทิพย (ซีสโตร) เปนโรงงาน
แปรรูปสินคา ของฝาก โดยไดรับรางวัล
มาตรฐาน GMP ในป ๒๕๔๖ ปจจุบัน 
มีลักษณะการดำเนินธุรกิจเปนบริษัท 
แปรรูปอาหารทะเล พนักงาน ๔๙ คน 

ผลิตภัณฑมีชื่อไดแก น้ำพริกกุงเสียบ 
ไตปลา และสินคาพื้นเมืองหลากชนิด 
เปนราน OTOP ระดับ ๕ ดาว มชีองทาง
จดัจำหนายท้ังในประเทศและตางประเทศ 
ทีผ่านมาสามารถยนืหยดั รบัมอืกบัวิกฤต
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มีความรอบรู รอบคอบโดยออกแบบ
ผลิตภัณฑและจัดการระบบการให
บริการดวยตนเอง 
 มีเหตุผล : เนนคุณภาพทั้งระบบ
ผลิตและการใหบรกิาร ใชทรพัยากรผลติ
ในทองถิน่ เลอืกวตัถดุบิทีด่ทีีส่ดุในทองถิน่ 
เลือกใชเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

ทีส่ะอาด มกีารวเิคราะหตลาด บริหารงาน

เศรษฐกิจมาไดถึง ๓ ครั้ง จนมี Brand 
ของตนเองที่ชัดเจน มีผลประกอบการ
ที่มั่นคงตอเนื่องจนปจจุบัน  
 เขาใจและเขาถึง ความพอเพียง  
 พอประมาณ : มีขนาดการลงทุน
ที่เหมาะสม ทำกำไรในระดับท่ีเหมาะสม 
ใชแรงงานในทองถิน่ เนนคุณภาพพนกังาน 
ขยายการลงทุนกิจการจากเงินภายใน 

แบบระบบเปด มกีารสำรวจความพึงพอใจ

ของลูกคาและพนักงาน 

 ภูมิคุมกัน : มีระบบกระจาย

ความเสี่ยงโดยมีผลิตภัณฑหลากชนิด 

ถูกหลักอนามัย ไดมาตรฐานสากล 

มีฐานกลุมลูกคาที่มั่นคง สรางชองทาง

จดัจำหนายหลายทาง สงเสรมิคนดคีนเกง 

พัฒนาความรูใหมๆ และบำรุงรักษา

วัสดุอุปกรณใหพรอมใชงานอยูเสมอ 

 ความรู : รูจกัผสมผสานภมูปิญญา

ทองถ่ิน ใหสอดคลองไปกันไดกบัการพฒันา

คุณภาพผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีการ

ผลติท่ีสะอาด ใหเกดิเปนสนิคาทีน่าสนใจ 
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เชน น้ำพริกกุงเสียบ ปลาขาวสาร 
แกงไตปลา ปลาฉิง้ฉาง มะมวงหมิพานต 
ขนมเกี๊ยมโกย อาหารทะเลแปรรูปและ
สินคาพื้นเมือง รวมทั้งแสวงหาความรู
ใหกาวทันสถานการณ 
 คุณธรรม : ประกอบธุรกิจดวย
ความเพียรมาอยางตอเน่ือง เนนความ
ซื่อสัตยตอคูคาและลูกคา เอื้อประโยชน
ตอชุมชนอยางสม่ําเสมอ จัดระบบ
สวัสดิการแกพนักงาน ใหความสำคัญ
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจน
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของทองถิ่น
อยางจริงใจ 

 ดังนี้แลว ในภาคธุรกิจที่เปนกลไก
สำคญัตอเงือ่นไขความยัง่ยนืทางเศรษฐกจิ 
การเลือกใชทางเลือกทีด่กีวา เพือ่นำไปสู
การทำกำไรของธรุกจิในระดบัทีเ่หมาะสม 
ดำเนนิธุรกจิดวยการมภีมูคิุมกนั พรอมๆ 
ไปกับการใหคุณคาตอความรับผิดชอบ
ตอสงัคมและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยนื ดวย
ความเขาใจ และเขาถงึ หลกัคดิ วธิปีฏบิตั ิ
และวฒันธรรมธุรกจิแบบเศรษฐกจิพอเพยีง 
นาจะเปนทางออกท่ีเปนไปได และใชไดจรงิ 
ในโลกธรุกจิ ในโลกของเรา ท่ีไมใชโลก
ใบเดิม 
 

ลวนเคลื่อนตาม ความพอเพียง 
 โลกใบใหม ในกระแสความ
เปลีย่นแปลงระลอกใหญ (Macrotrends) 
ที่มีแนวโนมจะสงผลกระทบมหาศาล
ตอสังคมเศรษฐกิจโลกในทศวรรษ 
ถัดจากนี้ ไมวาจะเปนสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง วิกฤตพลังงาน อาหาร 
น้ำ และความยากจน ลวนเปนปญหา
ที่มนุษยชาติตองเผชิญ รูเทาทันและ
หาทางออกอยางยั่งยืนรวมกัน ดวย
แนวคิดใหม องคความรูใหม ที่ใหพลัง
สรางสรรคกวาเดิม  
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สุทัศน โพธิศิริกุล* 

*เจาหนาที่ศูนยสารสนเทศ สำนักงาน กปร. 

ÊÒÃÐ¹‹ÒÃÙŒ

สทัศน โพธิศิริกล*

¢ØÁ·ÃÑ¾Â�·Ò§»˜ÞÞÒ
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 “...คน นักเรียนมีความรูไมพอ มีความรูไมพอเพราะวารากฐาน ฐานรากของการเรียนไม
พอไมดี แลวก็ฐานรากจะมาจากไหน ก็มาจากโรงเรียนตั้งแตชั้นอนุบาล จนกระทั่งชั้นประถม 
ชั้นมัธยมและถึงขั้นอุดมศึกษาตองพัฒนาใหดี และพัฒนาวิธีคิด ใหมีความซุกซนในความรู คือ 
ซุกซนอยากเรียนรูสิ่งที่เปนประโยชน อันนี้เปนสิ่งสำคัญ...” 

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
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สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน 
โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 เปนสารานุกรมไทยแบบเปนชุด เนนความรูที่เกิดขึ้นและใชอยูในประเทศไทย 
จัดทำโดยคนไทย เพื่อใหคนไทยทุกเพศทุกวัยมีโอกาสไดอาน แตละเลมรวบรวม
เนื้อเรื่องจากหลากหลายสาขาวิชาเน้ือหาของเรื่องตางๆ เรียบเรียงใหเหมาะสมกับ 
๓ ระดับความรู 
 ไดแก ความรูที่เหมาะกับเด็กรุนเล็ก เด็กรุนกลาง และเด็กรุนใหญ รวมท้ัง
ผูใหญที่สนใจทั่วไป แตละเรื่องเริ่มตนดวยเนื้อหาของระดับเด็กรุนเล็กตามดวยเนื้อหา
ของรุนกลาง และรุนใหญ ตามลำดับ 

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ มีอะไรบาง? 
 CD-ROM สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ป ๒๕๕๐ จัดทำขึ้นเน่ืองใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
สารานุกรมไทยฯ (บรรจุเนื้อหาในสารานุกรมไทยฯ ๓๒ เลม) ดังนี้ 
 - บรรจุเนื้อหาจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ๓๒ เลม ทุกเรื่องมี ๓ 
ระดับความรูเหมาะกับทุกเพศทุกวัย 
 - หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับกาญจนาภิเษก 
หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก 
 หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก พิมพขึ้นในป ๒๕๔๒ มี
ทั้งหมด ๖๐ เรื่องโดยแบงเปน ๙ หมวด 
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 

 สำหรับผูสนใจส่ังซ้ือหนังสือสามารถทำไดโดยการโหลดเอกสารใบสั่งซื้อหนังสือ และ กรอกขอความ พรอมทั้งแนบใบโอนพรอมท่ีอยู 
และจำนวนหนังสือ ที่สั่งซื้อ หรือสอบถามเพ่ิมเติมที่ 
 โครงการสารานกุรมไทยสำหรบัเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั อาคารโครงการสารานกุรมไทยฯ สนามเสือปา 
ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร: ๐-๒๒๘๐-๖๕๓๘, ๐-๒๒๘๐-๖๕๔๑, ๐-๒๒๘๐-๖๕๘๐ โทรสาร : ๐-๒๒๘๐-๖๕๘๙ 
E-mail : sara@kanchanapisek.or.th 

 หมายเหตุ : ปจจุบันหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เลม ๑-๑๒ เลิกผลิตและไมมีจำหนายแลว 
 สาระความรูที่นาสนใจน้ีไดมาจาก http://webboard.search.sanook.com/forum/247 

 เปนหนังสือที่บรรจุสรรพวิชาไวครบทุก
แขนง สำหรับอานเพ่ือเพิ่มพูนความรูและ
อางอิงเรื่องตางๆ ได โดยมีผูเขียนที่เปนผูที่
เช่ียวชาญในสาขาวิชา 

 กรณีคนหาขอมูลเก่ียวกับงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ควรคนหาจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เลมที่ ๑๒ 
พิมพขึ้นในป ๒๕๓๑ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐ เร่ือง คือ 
 การแพทย การศกึษา การสังคมสงเคราะห การพฒันาชาวเขาและการเกษตรทีส่งู การพัฒนาการเกษตรในชนบท การศึกษา
การพัฒนา การสหกรณ การพัฒนาแหลงน้ำ การพัฒนาปจจัยการผลิต และแผนที่ 
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 จุดวิกฤติในเวลานี้เปนที่ทราบกัน
วาประเทศไทยประสบกับปญหาความ
ยากลำบากในหลายๆ ดานพรอมกัน 
ไมวาจะเปนเร่ืองเศรษฐกิจตกต่ำ สังคม
สับสนวุนวายและภัยธรรมชาติที่คอย
ซ้ำเติมใหเกิดความเสียหายมากขึ้นจน
ดูเหมือนคนไทยรูสึกขาดความสุขตาง

¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¾Íà¾ÕÂ§
à¾×èÍ»ÃÐªÒª¹¾ÍÁÕ¾Í¡Ô¹

สุวิทย ดุลยะนันท* 

จากที่เคยมีมาในอดีต สาเหตุหนึ่งที่กอ
ใหเกิดสภาพเชนนี้ก็นาจะมาจากคนไทย
เริ่มใชชีวิตที่ผิดวิถีหรือสุดโตงเกินไป
จนขาดความสมดุลและขาดภูมิคุมกันใน
ตนเองท่ีดพีอสมควรตอการรบัผลกระทบ
ใดๆ อนัเกดิจากการเปล่ียนแปลงทัง้ภายใน
และภายนอก ดังน้ันหนวยงานในภาครัฐ

*ผูอำนวยการกลุมนิติกร สำนักงาน กปร. 

àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
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ทุกภาคสวนที่เปนกำลังสำคัญของชาติ
ในการพัฒนาประเทศและปฏิบัติงาน
เพื่อใหประชาชนอยูดีมีสุข จึงจำเปน
ตองหันกลับมาทบทวนตนเองและ
ทิศทางการพัฒนาประเทศไปในทางที่
พึ่งตนเองไดและสรางความสมดุลของ
ชาติในทุกมิติ โดยนอมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดพระราชทานแกคนไทย
ทุกหมูเหลาเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดำเนินชีวิตมาใชเปนหลักในการดำเนิน
งานของหนวยงานในทุกมิติและใชใน
การพัฒนาประเทศใหกลับสูความสมดุล
และความผาสกุอกีครัง้ 
 จากการประกวดผลงานตามปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ ๒ ในป 
๒๕๕๒-๒๕๕๓ ของสำนักงาน กปร. 

นับเปนครั้งแรกที่มีการคัดเลือกหนวย
งานในภาครัฐ พบวามีหนวยงานหลาย
หนวยงานทั่วประเทศไดเริม่นอมนำหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การบริหารและปฏิบัตงิานหลัก ซึ่งก็ได
ผลสัมฤทธิ์แตกตางกันไปตามสภาพ
ปจจยัเกือ้หนุน ความรูและความสามารถ
ของหนวยงาน จึงขอนำเสนอแบบอยาง
องคกรภาครฐัพอเพยีงทัง้ของสวนกลาง
และสวนภูมิภาค ที่ประสบผลสำเร็จ
อยางดียิ่งกับการสรางความพอเพียง
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ภายในองคกรและสงเสรมิเศรษฐกิจพอเพยีง
ในชมุชน ซ่ึงปนหนวยงานทีไ่ดรบัรางวัล
ชนะเลศิจากการประกวดในครัง้นี ้
 สำหรบัองคกรภาครัฐสวนกลางนัน้คอื 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนธนาคารพัฒนา
ชนบททีม่ั่นคง ไดกอต้ังเมื่อป ๒๔๙๐ 
มีจำนวนบุคลากร ๑๖,๔๐๕ คน และ
เกษตรกรลูกคา จำนวน ๔,๕๔๓,๖๗๒ 
ครัวเรือน เริ่มมีแนวคิด ในการนำหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชตัง้แต
ป ๒๕๓๐ ดวยการระดมเงนิฝากจากลูกคา 
(เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป) เพื่อลด
ภาระเงินงบประมาณแผนดินและการ
ใชเงนิกูจากตางประเทศ โดยกำหนดเปน
วัฒนธรรมองคกรกระจายไปธนาคาร
สาขาทุกภูมิภาค ถึงแมวาป ๒๕๔๐ จะ
ประสบปญหาภายใตวิกฤติเศรษฐกิจ 
ของโลก แต ธ.ก.ส. กไ็ดนอมนำหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเปนหลักชยัใน
การดำเนินงานของธนาคาร โดยขบัเคลือ่น
พรอมกันทั้ง ๓ ดาน คือ ดานลูกคา 
(Customers) ดานพนกังาน (Employee) 
และดานองคกร (Organization) เพื่อ
เปนพลังแหงการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ใหสามารถฟนฝาภาวะการเปลี่ยนแปลง

ภายใตสถานการณตาง ๆ ไดอยางมัน่คง 
การดำเนนิงานมไิดมุงการใหสนิเชือ่ เพ่ือ
ใหไดผลกำไรสงูสดุจากลกูคา (เกษตรกร) 
แตดูแลถึงดานการประกอบอาชีพ (การ
พฒันาอาชพี เพือ่สรางตนเอง ครอบครวั
และชมุชน) สวสัดิการ (การจดัตัง้กองทนุ 
เพ่ือมีหลักประกันชีวิตและลดภาระผูอื่น) 
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และมรดกความดี (สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห เพื่อใหสิ่งท่ีดีแกคนขางหลัง)  
 เปาหมายของการทำงาน ของ ธ.ก.ส. 
จะกลมกลืนเปนอันหน่ึงอันเดียวกับ
ความมุงหวังของลูกคา น่ันคือ ใหครัว
เรือนเกษตรกรมคีวามเขมแขง็ พึง่พา
ตนเองได และเปนผูสนับสนุนปจจัยอื่น 
ๆ ที่ชุมชนตองการ เพือ่สรางใหเปนศนูย
แลกเปล่ียนเรียนรูขยายผลการดำเนิน

การตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงให
กวางขวางออกไปอยางตอเนื่อง สิ่งนี้
ยอมเปนตัวชี้วัดใหเห็นถึงความยั่งยืน
ของการดำเนินงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในองคกร  
 จุดเดน ของ ธ.ก.ส. ทั้งองคกร
สวนกลางและสาขาทั่วประเทศสามารถ
เปนกำลังขับเคลื่อนความพอเพียงสู
เกษตรกรและชุมชนตนแบบ สามารถ
ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไดอยางกวางขวาง โดยสนับสนุนปจจัย

และความรูสูชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งพา
ตนเองได ฉะนั้น ธ.ก.ส. จึงเปนองคกร
ตนแบบพอเพยีงท่ียัง่ยนืเคยีงคูเกษตรกร
ที่เปนกระดูกสันหลังของชาติไดอยาง
มั่นคงภายใตภาวะวิกฤติ กลาวคือดาน
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ความพอประมาณ มีการบูรณาการ
แนวทางการบริหารองคกรภายใตกรอบ
การบริหารและการกำกับดูแลองคกรที่ดี 
๙ ประการ ไดแก การสรางสรรคุณภาพ 
การประหยดัคุมคา การรกัษาสิง่แวดลอม   
การรวมคิดรวมทำ เปดเผย โปรงใส   
ซือ่สตัยสจุรติ เสมอภาคเปนธรรม สำนกึ
รบัผิดชอบ และสนบัสนนุการเรยีนรู ดาน
ความมีเหตุผล สงเสริมเกษตรกรให
ดำรงชีพอยางพอเพียง โดยไมเนนการ
ทำธุรกิจที่คากำไรสูงสุด ตามปณิธานที่
ประกาศวา “ธ.ก.ส. มุงมั่นดำเนินงาน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดวยการบรหิารจดัการองคกรทีด่ ี มคีวาม
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  
สรางสรรคบริการที่มีคุณคาและหลาก
หลาย เพือ่ใหเกษตรกรรายยอยมคีณุภาพ
ที่ดีขึ้น” ดานภูมิคุมกัน มีการบริหาร
เงินทุนของธนาคารไดอยางมั่นคงจาก
ความเชื่อมั่นของลูกคาและไมหว่ันไหว
ตอภาวะวิกฤติ  เพื่อพัฒนาการสงเสริม
ใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใน
แตละระดับจากการพึ่งพาตนเอง พึ่งพา
ซึ่งกันและกัน และการสรางเครือขาย
ชมุชนทีม่คีวามมัน่คง ดานความรู สงเสรมิ
และเผยแพรองคความรูอยางเปนรปูธรรม
และขยายโอกาสการเรียนรูดวยระบบ 
e-Learning และดานคุณธรรม มีการ
กำหนดจรรยาบรรณและแนวทางการ
ปฏบิตัใินทกุระดบัของกรรมการ ผูบรหิาร
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และผูปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
ของธนาคารกับผลประโยชนสวนตน
อยางชัดเจน และยึดมั่นดำเนินการตาม
ปณธิานทีต่ัง้ไวเปนวฒันธรรมขององคกร 
อยางย่ังยนื ซึง่ผลสำเรจ็จากการประยกุต
ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก
แนวคิด ไดนำมาใชในการบริหารจัดการ
องคกร โดยเลือกและปรับใชความรูทาง
วชิาการใหเหมาะสมกบักจิการ จนมรีปูแบบ 
Best Practice สวนพนักงานและเกษตรกร
ลูกคาไดนำความรูที่ไดรับมาปรับใชใน 
การประกอบอาชีพและสรางวิถีชีวิตใหมี
ความเปนอยูอยางพอเพียง ซึ่งสามารถ
ขยายความรูตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงไปสูเกษตรกรและชุมชนพอเพยีง
ตนแบบไดทกุภมูภิาค รวมทัง้มรีางวลัตางๆ 
เปนหลกัประกนัของความสำเรจ็ในคร้ังนี ้
ไดแกผลการดำเนนิงานดเีดน ป ๒๕๔๘ - 
๒๕๕๑ เกยีรตยิศคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ
ดเีดน ป ๒๕๕๑ การดำเนนิงานดานสังคม
และสิ่งแวดลอมดีเดนป ๒๕๕๑ การ

ดำเนินงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
ดีเดนป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ และทายสุด
องคกรเกิดความสมดุลในการดำเนิน
กิจการไดอยางมั่นคงระยะยาว 
 สวนองคกรภาครัฐสวนภูมิภาค 
เปนหนวยงานพอเพียงเล็กๆ แหงหนึ่ง
ในภาคใตหนวยงานนัน้คอื เทศบาลตำบล
ปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จงัหวดั
กระบี่ มีเจาหนาที่รวม ๘๐ คน พื้นที่
ปกครอง ๑๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุม ๕ หมูบาน ๑,๗๗๐ ครวัเรอืน 
ประชากร ๕,๕๘๐ คน สวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา
มีอาชีพคาขาย 
 จุดเริ่มตน ของความพอเพียงเกิด
จากแรงบนัดาลใจของคณะผูบรหิารเทศบาล
ที่มุงมั่นสรางคุณประโยชนใหแกประชาชน
และแผนดินตามรอยพระยุคลบาทแหง
กษตัรยินกัพฒันาประกอบกบัความมอีสิระ
ในการบรหิารงานจึงรวมกนัประกาศนโยบาย
ในการนอมนำหลักการทรงงานและหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาขับเคลือ่น

ในองคกรและยทุธศาสตรการพัฒนาชมุชน 
ตั้งแตวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ รวม
ทั้งสิ้น ๑๔ หลัก เชน หลักการจัดระบบ
บรหิารจดัการใหเปนขัน้เปนตอน หลกัการ
ระเบิดจากขางใน  หลักการพัฒนาแบบ
คอยเปนคอยไป หลกัการคดิแบบองครวม 
หลกัภมูสิงัคม หลกัความพอเพยีงเรยีบงาย 
ประหยัดและพึ่งตนเอง เปนตน โดยเร่ิม
สรางความเขมแขง็ของเทศบาลและกลุม
ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นรวม ๗ ชุมชน จากนั้น
ใชกลไกของกระบวนการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนแบบภาคีรวมพัฒนาใน
ทุกขั้นตอนของการพัฒนาชุมชนแบบ 
“รวมคิด รวมวางแผน และรวมดำเนนิการ” 
อยางมีเหตุมีผลตามสภาพปญหากับ
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ความตองการของชุมชนเปนหลัก และ
ยงัสรางความเก่ียวพนัเชือ่มโยงกันในการ
พัฒนาและรับผลการพัฒนารวมกัน
ระหวางชมุชนไปพรอมๆ กบัการสรางวิถี
ชวีติพอเพยีงโดยประยกุตใชหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตาม
แนวพระราชดำริ และแนวพระราชดำรัส
เปนองคความรูและเปลี่ยนเปนทักษะ
ในการบริหารองคกร การพัฒนาชุมชน 
ตลอดจนการปรบัเปลีย่นวถิกีารดำรงชวีติ
ไปจนถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอมใหเกดิความพอม ี พอกนิ 
ความสงบสุขและสมดุลอยางยั่งยืน 
สมดังวิสัยทัศนของเทศบาลวา “เมือง
ปลายพระยานาอยู กาวสูสังคมคุณภาพ
และความเปนธรรมมาภิบาล” 
 จุดเดน ของเทศบาลตำบล
ปลายพระยา คือ การประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติ
หรือครบในบริบทขององคกร คือ ดาน
นโยบายและการบริหารจัดการองคกร 
ดานกำลังคนหรือทรัพยากรบุคคลซึ่ง
ถือเปนปจจัยความสำเร็จที่สำคัญที่สุด 
ดานทรัพยากรและงบประมาณ ดานการ
พัฒนาชุมชน ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการสราง
ความตอเนือ่งยัง่ยนืในลักษณะของความ
เปนวถิปีฏบิตัหิรอืวฒันธรรมองคกรตอไป
ในอนาคต กลาวคอื ดานความพอประมาณ 
มีการใชทรัพยากรทางการบริหารอยาง
ประหยดัคุมคาภายในองคกร มกีารสราง
ระบบภาคีรวมพฒันาและศนูยบรกิารรวม
เพื่อรวมทรัพยากรและลดตนทุนทางการ
บริหาร มกีารใชงบประมาณเพือ่การพัฒนา
คณุภาพชวีติประชาชนมากกวารอยละ ๗๐ 
และสงเสริมใหกลุมกอตั้งของชุมชนใช
เงินงบประมาณแบบเงินทนุหมนุเวยีน เพือ่
ใหกลุมเขมแข็งและพึ่งตนเองได มีการ

บรหิารแผนกำลงัคนใหเหมาะสมกบัภารกจิ
พรอมกับการปรับวิถีการดำรงชีวิตของ
เจาหนาที่และประชาชนเขาสูวิถีชีวิตแหง
ความพอเพยีงรวมกนั ดานความมเีหตผุล 
ไดสรางการมสีวนรวมจากทุกภาคสวนใน
การบริหารงานและการพัฒนาชุมชนได
อยางปราศจากขอขัดแยงไมวาในทาง
ผลประโยชนหรือในทางการเมือง และ
เนนการดำเนนิงานอยางเปนกระบวนการ 
เปนขั้นเปนตอนและคอยเปนคอยไป
ตามสภาพของชุมชนหรือภูมิสังคมโดย
ใชแผนงานและแผนพฒันาแบบมสีวนรวม
ในระดับตางๆ เปนเครื่องมือโดยรอยละ 
๘๐ ของแผนพฒันาชมุชนมาจากขอเสนอ
ของชุมชนเอง ดานภูมิคุมกัน เนนการ

สรางความเขมแข็งจากภายในเทศบาล
และกลุมชุมชนตามหลักระเบิดจากขางใน
และสรางระบบบริหารจดัการท่ีดตีามหลกั
ธรรมาภบิาลอยางไดผลชัดเจน วางระบบ
บรหิารความเส่ียง ตลอดจนการตรวจสอบ
และการติดตามผลอยางเปนระบบสราง
ความซื่อสัตยสุจริตเปนเกราะปองกัน 
สำหรับในระดับบุคคลไดสรางคนดี
ปลายพระยาข้ึนเปนตนแบบขององคกร
และชุมชน โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
พอเพียงใหมีความพรอมทั้งรางกาย
และจติใจไมวาในเชิงการปฏบิตังิานอาชพี
และการใชชวีติครอบครวัไปจนถงึการสราง
รากฐานทีม่ัน่คงในอนาคต อกีทัง้ไดสราง
จิตสำนึกตอสาธารณะรวมกันระหวาง
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เจาหนาทีแ่ละชมุชนในการสรางประโยชน
สาธารณะ ดานความรู มแีผนพฒันาความรู
และการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
และจดัตัง้ศูนยเรยีนรูปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ประกอบดวยองคความรู
และกิจกรรม/โครงการพัฒนาที่มีความ
หลากหลายผสมผสานภมูปิญญาทองถิน่
จนองคกรสามารถเปนแหลงศึกษาดงูานได  
ดานคุณธรรม มีการใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานและระบบคุณธรรม
ในการบริหารกำลงัคน ตลอดจนประกาศ
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมข้ึนปฏิบัติ โดยเสริมดวยหลัก
ของศาสนาและศีลธรรมเขาพัฒนาจิตใจ 
จนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรที่ดีและ
จากการพัฒนาคุณภาพดังกลาวเทศบาล
ตำบลปลายพระยาจึงไดรบัรางวัลชนะเลิศ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการ
บรหิารจดัการทีด่ใีนระดบัภาคใต  ประเภท
เทศบาลในป ๒๕๕๒ 
 จุดประกายความหวัง แหงความ
พอเพยีงในหนวยงานภาครฐัทัง้ของ ธ.ก.ส. 
และเทศบาลตำบลปลายพระยาเกดิจาก
ผลงานความดทีีส่รางไว จงึไดรบัการพจิารณา
คัดเลือกเปนหนวยงานชนะเลิศผลงาน
ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ประเภท
หนวยงาน / องคกรภาครฐั ในสวนกลาง
และสวนภูมิภาคป ๒๕๕๓ ซ่ึงจะไดรับ
พระราชทานถวยรางวัลพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว อันเปนเกียรติยศสูงยิ่งที่
จะตองรักษาคุณความดีแหงการเปนตน
แบบใหมัน่คงยัง่ยนืตลอดไป และเปนแบบ
อยางของการขยายผลไปสูหนวยงานตางๆ 
ซึ่งจะชวยสรางเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิด

แกชมุชนท่ัวประเทศได นัน่หมายความวา 
ความบอบช้ำที่ผานมาจากน้ำมือมนุษย
ก็ยอมแกไขใหคืนดีไดดวยน้ำมือมนุษย
เชนกัน 
 ขอเพียงแตองคกรภาครัฐ ภาค
เอกชนและภาคประชาชน รวมพลังสราง
แรงบันดาลใจนอมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงมาสรางเปนวถิชีวีติไทย
ทั่วทั้งแผนดิน ก็รอดพนจากวิกฤติได 
อยางมั่นคงและคนไทยทั้งมวลจะพอม ี      
พอกนิและกลับมามคีวามผาสกุทีย่าวนาน     
อีกคร้ัง                                                 
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นายอำพล เสนาณรงค องคมนตรี นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 
เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 

จังหวัดสกลนคร และเปนประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนยศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๓ ซ่ึงจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่
ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ณ ศูนยศกึษาการพฒันา
ภพูานอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ จงัหวดัสกลนคร โดยมีผูเขารวมประชมุจากศนูยศกึษา

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓

เฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปรายอำพล เสนาณรงค องคมนตรี นายเฉ

ระหวางวันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ระหวางวัันทีี่่่่่่ ๒๙ ๓๐ เมษ
¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

วันทีี่่่่่่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕
¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

วันที่่่่่ พฤษภาคม ๒๕๕
¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีพรอมดวย นายกจิจา ผลภาษ ีท่ีปรกึษาสำนกังาน กปร. 
นายดนุชา สนิธวานนท รกัษาการท่ีปรกึษาดานการประสานงานโครงการ สำนักงาน กปร. 

สุราษฎรธานี พรอมกับรับฟงการบรรยายสรุปสถานการณ ณ เขื่อนรัชชประภา (หรือเขื่อนเชี่ยวหลานเดิม) จังหวัดสุราษฎรธานี 
และประโยชนที่ไดรับจากเขื่อนแหงนี้ เขื่อนรัชชประภาเปนเขื่อนท่ีมีวัตถุประสงคหลักในการเก็บกักน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟา ดังนั้น 
ราษฎรท่ีอยูตอนลางของเขื่อนจะใชประโยชนจากน้ำไดเฉพาะในแมน้ำเดิมหรือลำน้ำเดิมที่เขื่อนปลอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา
เทานั้น แตในสภาพปจจุบันการดำรงชีวิตของราษฎรที่ประกอบอาชีพการเกษตร ตลอดจนสภาพฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาล 
ทำใหความตองการน้ำมากขึ้น  
 ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไดใหคำแนะนำ ใหสำนักงาน กปร. ติดตามเรงรัดในการศึกษาการ
จัดทำระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรโดยกรมชลประทานตามที่คณะกรรมการลุมน้ำตาปมีมติ เพื่อแกไขปญหาใหกับราษฎร
ตำบลพระแสง และตำบลพรุไท อำเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี ตอไป 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
นายโกวทิย เพงวาณชิย รองเลขาธิการ 

กปร. พรอมคณะไดเดินทางไปติดตาม
สถานการณภัยแลงภาคใตในพื้นที่จังหวัด

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง ๖ ศูนย  
 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อแสดงความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ แลกเปลี่ยนความรู 
ประสบการณระหวางศูนยศึกษาการพัฒนาทั้ง ๖ ศูนย และรวมระดมความคิดเห็นจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ในการแกไข
ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการดำเนินงาน รวมทั้งสรุปผลองคความรูที่ไดจากศูนยศึกษาฯ และวิธีการขับเคล่ือนการดำเนินงาน
ของศูนยศึกษาฯ ตอไป 

และคณะไดเดินทางไปติดตามสถานการณการ
แกไขปญหาภัยแลงในพื้นที่จังหวัดตาก และเย่ียม
ชมการผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ำของเขื่อนภูมิพล 
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และโครงการแกมลิง
ทุงทะเลหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

แ
แ
ช
อ
ท

è ä

ุ

72 ÇÒÃÊÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ 
»‚·Õè ø ©ºÑº·Õè ò »ÃÐ¨Óà´×Í¹ àÁÉÒÂ¹ - ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ òõõó 



จากหนวยงานทีเ่กีย่วของไดเดนิทางไปตดิตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดำร ิ การปฏบิตังิานแกไขปญหาภยัแลง และเย่ียมชม
เขื่อนเก็บกักน้ำ ประกอบดวย เขื่อนแมงัดสมบูรณชล อำเภอแมแตง เขื่อนแมกวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ และเขื่อนแควนอยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก และรับฟงการ
บรรยายสรุปถึงสถานการณน้ำ ตลอดจนแนวทางในการบริหารจัดการ พรอมกันน้ีไดใหกำลังใจเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานแกไขปญหา
ภัยแลง ซึ่งไดสรางขวัญและกำลังใจใหกับเจาหนาที่เปนอยางยิ่ง 

 
ระหวางวันที่ ๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ระหวางวัันทีี่่่่่่ ๒ ๓ มิถนาย

¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

ระหวางวันที่ ๑๖- ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓

ระหวางวันที่ ๑๐ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
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นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พรอมดวยนายสวัสดิ์ 
วฒันายากร องคมนตร ีและคณะฯ ไดเดนิทางไปตรวจเยีย่ม และ

ตดิตามผลการดำเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ และ
รบัทราบปญหาภัยแลงในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ประกอบดวย 
โครงการพฒันาพืน้ทีลุ่มนำ้ทอนอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ จงัหวดั
หนองคาย โครงการอางเก็บน้ำหวยสามพาดอนัเน่ืองมาจากพระราชดำร ิ
จงัหวัดอดุรธาน ีและโครงการสงนำ้และบำรุงรกัษานำ้อนูฯ จงัหวดั
สกลนคร พรอมกบัใหขอเสนอแนะในการดำเนินงานของโครงการ
อางเกบ็นำ้หวยสามพาดฯ จงัหวดัอดุรธาน ีเนือ่งจากมกีารใชนำ้กนั
อยางมากเปนเหตใุหปรมิาณนำ้เริม่ขาดแคลน ดงันัน้จงึขอใหพจิารณา
หาแนวทางชวยเหลือราษฎรบานหนองแสงโดยเพ่ิมศักยภาพ
ปรมิาณนำ้ในอางฯ ท้ังนี ้กรมชลประทานจะไดทำการศกึษาความ

ดานพชืพลงังานทดแทน ทัง้นีเ้พือ่ชวยเหลือราษฎรทีย่ากจนในชนบท และโครงการสงนำ้และบำรงุรกัษาหวยโมงฯ จงัหวัดหนองคาย 
พรอมกับใหขอเสนอแนะการดำเนินงานของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาหวยโมง ที่สามารถสงน้ำใหกับราษฎรเพื่อทำการเกษตร
ในฤดูแลงไดอยางเต็มศักยภาพ ทำใหราษฎรไมประสบปญหาขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้ ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของชวยพิจารณา
เสนอแนะแนวทางใหกับราษฎร ใชน้ำอยางประหยัด ถูกวิธีและใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

เปนไปไดระบบการผนันำ้ขามลุมนำ้ เพือ่ชวยเหลอืราษฎรตอไป และ
ขอความรวมมอืใหรวมกนัใชนำ้อยางประหยดัตอไป 
 สำหรับโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนฯ จังหวัด
สกลนคร มกีารบรหิารจดัการน้ำ และวางแผนจดัสรรน้ำใหกบัพ้ืนที่
เปาหมายของราษฎรในการปลูกพืช โดยขอใหจงัหวัดสกลนคร
พจิารณาวางแผน ผลกระทบในดานการตลาดเก่ียวกบัผลผลติของ
เกษตรกร เพ่ือเปนประโยชนแกหนวยราชการตาง ๆ ในพื้นที่

นายอำพล เสนาณรงค องคมนตรี พรอมดวยนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ 
เลขาธกิาร กปร. และเจาหนาทีจ่ากหนวยงานท่ีเกีย่วของ เดนิทางไปตรวจเยีย่ม 

ั  โ ั ั

ตดิตามความกาวหนาโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ และสงัเกตการณระดบันำ้
ในเข่ือนตาง ๆ ซึ่งเกิดวิกฤตปญหาภัยแลง ประกอบดวย โครงการเขื่อนอุบลรัตน 
โครงการสาธิตตนแบบการสรางพลังงานทดแทนจากพืชสบูดำ จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนโครงการ
สาธิตตนแบบการสรางพลังงานทดแทนจากพืชสบูดำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการพึ่งตนเอง

เปนไปไดระบบการผันันำ้ขามลมนำ้ เพือ่ชวยนันำ้ ยเหลอืราษฎรตอไป และยเหลื

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จงึไดแนะนำให
ไปศกึษาดงูานในศนูยศกึษาการพฒันาภพูาน
อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ เพือ่เปนแนวทาง
ในการสงเสริมราษฎรในพื้นที่ใกลเคียง
ตอไป 

ุุ

จากพระราชดำริ การปฏบิตังิานแแกไขปญหาภยัแลง และเยีย่มชมแกไ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายสวัสดิ์ วัฒนายากร 
องคมนตรี พรอมดวย นายกิจจา ผลภาษ ีทีป่รกึษาสำนกังาน 

กปร. นายสวุฒัน เทพอารกัษ รองเลขาธิการ กปร. และเจาหนาที่
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“ควรมีการติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกา ๆ เพื่อใหทราบถึงสถานะการใชประโยชนของ
โครงการเพื่อโครงการฯ จะไดมีการใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ” 
 ดังนั้น สำนักงาน กปร. จึงไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
รวบรวมขอมูลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริทีก่ระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวบรวมไวอยางเปนระบบบนฐาน
ขอมลูทีถ่กูตองจากหนวยงานตาง ๆ โดยในรอบเดอืนมกราคม ถงึ มนีาคม ๒๕๕๓ สำนกังาน กปร. ไดจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารฯ 
ไปแลว จำนวน ๔ คร้ัง และในชวงเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๕๓ ไดจัดประชุม ๕ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ครัง้ที ่ ๕ วนัที ่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ในเขตพ้ืนทีภ่าคเหนอื 
ตอนลาง ประกอบดวย ๙ จังหวัด ไดแก จังหวัดพิษณุโลก 
สโุขทยั อุตรดิตถ ตาก กำแพงเพชร พจิติร อทุยัธานี เพชรบรูณ 
และนครสวรรค โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
เปนประธานเปดการประชุม ทัง้นี ้ สำนกังาน กปร. ไดรวบรวม  
ขอมูลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ทั้ง 
๑๓ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๑๗๔ โครงการ  
 ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ ในเขตพื้นทีภ่าคใต 
ประกอบดวย ๗ จังหวัด ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สุราษฎรธานี ระนอง กระบ่ี พังงา ชุมพร และภูเก็ต โดยมี
นายสวัสดิ ์วฒันายากร องคมนตร ี เปนประธานเปดการประชมุ 
ทัง้น้ี สำนกังาน กปร. ไดรวบรวมขอมลูโครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชดำริในเขตพ้ืนทีท่ัง้ ๗ จงัหวดั รวมทัง้ส้ิน ๑๖๕ โครงการ 
 ครัง้ที ่๗ วนัที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ในเขตพืน้ท่ีภาคใต
ตอนลาง ประกอบดวย ๗ จงัหวดั ไดแก ปตตาน ียะลา สงขลา 
สตูล ตรัง พัทลุง และนราธิวาส โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ 
องคมนตรี เปนประธานเปดการประชุม ทั้งนี้ สำนักงาน กปร. 
ไดรวบรวมขอมูลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริในเขต
พื้นที่ทั้ง ๗ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๓๕๑ โครงการ 
 ครั้งที่ ๘  วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ในเขตพื้นที่ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน จำนวน ๑๐ จงัหวดั ไดแก จงัหวดั
ขอนแกน กาฬสินธุ นครราชสีมา อุดรธานี หนองคาย รอยเอ็ด 
หนองบัวลำภู ชัยภูมิ มหาสารคาม และเลย โดยมีนายอำพล 
เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานเปดการประชุมทั้งน้ี 

สำนักงาน กปร. ไดรวบรวมขอมูลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริในเขตพืน้ทีท่ัง้ ๑๐ จังหวัด รวมท้ังสิน้ ๔๒๙ โครงการ 
 ครั้งที่ ๙ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรม 
รามาการเดนส กรุงเทพมหานคร โดยมนีายอำพล เสนาณรงค 
องคมนตร ี เปนประธานการประชมุ ซึง่ไดเชญิผูแทนจากหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของมาเพ่ือช้ีแจงถงึผลการดำเนนิงาน ปญหาอุปสรรค เพือ่ที่
สำนกังาน กปร. จะไดรวบรวมขอมลูดงักลาวฯ ทีไ่ดจากการประชุม
ในครัง้น้ี นำมาจดัทำฐานขอมลูโครงการอนัเนือ่งมาจากพะราชดำริ
ทีถ่กูตอง ตลอดจนสถานะของโครงการฯ เพือ่จะไดนำ 
ไปใชเปนแนวทางในการปรบัปรงุพฒันาและใหการ 
สนบัสนนุโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ 
ใหเกดิประโยชนสงูสดุตอ 
ประชาชนตอไป 

สํานักงาน กปร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๙ ครั้ง ในพื้นที่ทั้ง ๕ ภาค ของ
ประเทศ ทัง้นีส้บืเนือ่งมาจากทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีไดพระราชทานพระราชดำรสั ความวา 

่่ ้ ้ ่ ้

ระหวางเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๓ 

ดตอ

จะไดนำ
การ

ระหวางเดืือน เมษายน มิ
¢‹ÒÇ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ
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¤³Ð·Õè»ÃÖ¡ÉÒ 
๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ และพระบรมวงศ 

๒. เพ่ือเผยแพรพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

และพระบรมวงศ ท่ีไดพระราชทานแนวพระราชดำริ

ดานการพัฒนาประเทศใหบังเกิดความย่ังยืน 

๓. เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใหแกประชาชน 

หนวยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนใหไดรับทราบ

ขอมูลอยางถูกตองและกวางขวางย่ิงข้ึน 

´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ´Â 
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นายวรกานต จุฑานนท 
นายศุภรัชต อินทราวุธ 
นางสาวสมลักษณ บุนนาค 
นายปริญญวัฒน วัชรอาภากร 
นายวัชระ หัศภาค 
นางศศิพร ปาณิกบุตร 
นางวิไล หมอกอรุณ 
นางกุญชัชญา ทองคำ 
นายวิชาญ ธีระสืบสกุล 
 

 

กลุมประชาสัมพันธ 
 

 

ฝายโสตทัศนูปกรณ 
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