


พระราชดาํรสั เกี่ยวกบัเศรษฐกจิพอเพียง

“ เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมอืนรากฐานของชวีติ

รากฐานความมัน่คงของแผนดนิ เปรียบเหมอืนเสาเขม็

ที่ถูกตอกรองรับบานเรอืนตวัอาคารไวนัน่เอง

สิง่กอสรางจะมัน่คงไดก็อยูทีเ่สาเข็ม

แตคนสวนมากมองไมเหน็เสาเข็ม

และลมืเสาเขม็เสยีดวยซ้าํไป ”

พระราชดาํรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จากวารสารชัยพัฒนา ฉบบัประจําเดอืนสิงหาคม ๒๕๔๒



สารของผูบัญชาการทหารสูงสุด 
 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปนปราชญที่มีพระอัจฉริยภาพในหลายดาน  ซึ่งหนึ่งใน
พระอัจฉริยภาพที ่เปนที ่ประจักษแกพสกนิกรชาวไทย    ตลอดจนนานาอารยประเทศคือ  ดานสังคม
จิตวิทยาและวัฒนธรรมที่พระองคไดทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกปวงชนชาวไทยเพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตทั้งในระดับปจเจกบุคคล  ระดับชุมชน ระดับองคกร ระดับรัฐ ใหรอดพนจาก
วิกฤตและสามารถดํารงอยู ได อย างสมดุล  มั ่นคง   และยั ่งย ืนภายใต กระแสโลกาภ ิว ัตนและความ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
 ปจจุบัน  กระแสโลกาภิวัตนไดกอใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอประเทศไทย 
ทั้งในดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซ่ึงทุก ๆ องคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชนจําเปนตองปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบดังกลาว  กองบัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหนวยงาน 
ดานความมั่นคงและเปนกลไกหนึ่งของรัฐบาล   ตระหนักถึงคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เชื่อมั่นวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางที่ทุกภาคสวนของสังคมสามารถนําไปประยุกตใชไดอยาง
สอดคลอง  เหมาะสม  กับการเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน  รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  นอกจากนี้  
กองบัญชาการทหารสูงสุด   ยังเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเผยแพรองคความรู    เกี ่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกภาคสวนของสังคม  จึงไดมอบหมายให สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
กองบัญชาการทหารสูงสุด จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อสราง  ความรู  ความเขาใจที่ถูกตอง   
อันนําไปสูการยอมรับและการนําไปประยุกตใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงใจ  เพื่อใหประเทศชาติอัน
เปนที่รักยิ่งของประชาชนไทยมีความมั่นคง  ยั่งยืนอยางแทจริง 
 ในปพุทธศักราช  ๒๕๕๐  เปนปมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงมีพระชนมายุ 
๘๐ พรรษา  จึงขอเชิญชวนใหทุกทานรวมเฉลิมฉลองในวโรกาสนี้  ดวยการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชใหเปนรูปธรรม  อันจะนําไปสูความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศชาติตอไป 
 ในโอกาสนี้  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก  ตลอดจน 
พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และสมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ   ไดโปรดดลบันดาล
พระราชทานพรใหทุกทานประสบแตสุขสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล  ถึงพรอมดวยจตุรพิธพรชัย  และสัมฤทธิผลในสิ่ง 
อันพึงปรารถนาทุกประการ 
 
       พลเอก 

        ( บุญสราง   เนียมประดิษฐ) 
            ผูบัญชาการทหารสูงสุด 
 
 
 
 



คํานํา  
 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชทานแกปวงชนชาวไทยมา
เปนเวลากวา ๓๐ ปเปนปรัชญาอันทรงคุณคาที่ใชเปนแนวทางการดํารงชีวิตเพื่อใหรอดพนจากวิกฤตและ
สามารถดํารงอยูไดอยางสมดุล มั่นคง และยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ  
 สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด  ตระหนักถึงความสําคัญของการสราง
ความรู ความเขาใจ ที่ถูกตองในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกภาคสวนของสังคม และใหสามารถนําไป
ประยุกตใชเพื่อใหประเทศชาติมีความมั่นคง ยั่งยืน สถาบันวิชาการปองกันประเทศ จึงนําผลการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย” ที่จัดโดย สถาบันวิชาการปองกันประเทศ รวมกับ
คลังสมอง วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  เพื่อสังคม เมื่อ  ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ มาจัดทําเปนหนังสือโดยมี
ความมุงหมายเพื่อสรางความรู ความเขาใจ ที่ถูกตอง รวมทั้งจุดประกายและสรางความตระหนักถึงคุณคาของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ตลอดจนเพื่อสรางความเชื่อมั่นในความสําเร็จของการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชทั้งในระดับบุคคล  ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับองคกร และระดับประเทศ  
                    เนื้อหาของหนังสือเลมนี้ประกอบดวย  หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน ๓ ระดับ โดยในระดับชาติเปนการบรรยายพิเศษเรื่อง “การอัญเชิญปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและบริหารประเทศเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน” โดย  ดร.อําพน กิตติอําพน เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   และรองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  
สวนในระดับองคกรธุรกิจระดับครอบครัวภาคเกษตรกรรมและนักวิชาการเปนการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความมั่นคงและยั่งยืนของสังคมไทย”   โดย  ดร.ธันวา จิตตสงวน รองอธิการบดี
ฝายวิเทศสัมพันธ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  ดร.ณรงค โชควัฒนา 
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกลุมแพน  คุณวริสร  รักษพันธุ    กรรมการผูจัดการ  บริษทัชมุพร   คาบานา    
และคุณประยงค รณรงค     ปราชญชาวบานและเจาของรางวัลแมกไซไซ   พ.ศ.๒๕๔๖   โดยมี   คุณกิตติ  สิงหาปด 
รองผูอํานวยการฝายขาวสถานีโทรทัศนไอทีวี เปนผูดําเนินรายการ และในตอนสุดทายเปนการสรุปภาพรวมของ
ประโยชนที่ไดรับจากการประชุมสัมมนาฯ โดย พลเอก จรัล  กุลละวณิชย  ประธานคลังสมองวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักรเพื่อสังคม 
 สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ขอขอบคุณผูบังคับบัญชาชั้นสูง ที่กรุณามอบแนวทางการ
ดําเนินงาน ตลอดจนหนวยงานและเจาหนาที่ทุกฝายที่ใหการสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่กรุณามอบหนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร” 
หนังสือ “นานาคําถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  และสรุปสาระสําคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ รวมทั้งสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ที่ไดมอบหนังสือ   
“รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ป ๒๕๕๐” ซ่ึง สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ไดนําหนังสือดังกลาว
แจกจายใหกับผูเขารวมการประชุมสัมมนาฯ   
 สถาบันวิชาการปองกันประเทศ หวังเปนอยางยิ่งวาเนื้อหาสาระของหนังสือเลมนี้จะสามารถ
นําไปใชประโยชนทั้งในดานวิชาการและการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช  เพื่อใหประเทศชาติ 
อันเปนที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยมีความมั่นคง ยั่งยืนอยางแทจริง 

พลเอก 

                                                                                                      (ปฐมพงษ  เกษรศกุร) 
                                                                                       ผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
                                                                                                   กองบัญชาการทหารสูงสุด 

 
 



สารบัญ 
  หนา 

 พระราชดํารัสพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  

 สารของผูบัญชาการทหารสูงสุด  

 คํานํา  

 บทสรุปสําหรับผูบริหาร ๑ 

 กําหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ๕ 

 พิธีเปดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  

     -  คํากลาวเรยีนเชิญประธานเปดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ        ๖ 

     -  คํากลาวเปดการประชมุสัมมนาทางวิชาการของผูบัญชาการทหารบก/ ประธาน
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 

 

๘ 

 การบรรยายพิเศษ เร่ือง “ การอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและบรหิาร
ประเทศเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน” 

 

๙ 

 การอภิปรายทางวิชาการ เร่ือง “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงกับความมั่นคงและยั่งยืนของ
สังคมไทย” 

 

๑๒ 

 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ๑๖ 

 คํากลาวสรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการของ พลเอก จรัล  กุลละวณิชย ๑๗ 

 พิธีปดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  

     -  คํากลาวเรยีนเชิญประธานปดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ของผูบัญชาการ
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

๑๙ 

     -  คํากลาวปดการประชุมสมัมนาทางวิชาการ ของผูบัญชาการทหารสูงสุด ๒๐ 

 ผนวก ก  สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ๒๑ 

 
 

ผนวก ข  การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการกําหนดยุทธศาสตร 
               การพัฒนาประเทศของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
               แหงชาติ 

 
๒๕ 

 ผนวก ค  คณะผูดําเนินการจดัการประชุมสมัมนาทางวิชาการ ๓๓ 

 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ความเปนมา 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  เปนแนวทางการดํารงชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรง
พระราชทานแกปวงชนชาวไทย    เพื่อใหรอดพนจากวกิฤตและสามารถดํารงอยูไดอยางสมดุล มั่นคง 
และยัง่ยนืภายใตกระแสโลกาภิวตันและความเปลีย่นแปลงตาง ๆ   กองบญัชาการทหารสูงสุดไดเล็งเหน็ 
ถึงความความสําคัญของการเผยแพรองคความรู และการสรางความเขาใจอันดเีกีย่วกับปรัชญาเศรษฐกจิ 
พอเพียงใหกับทุกภาคสวนของสังคมใหมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง อันนําไปสูการยอมรับและการ
นําไปประยุกตใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ   จึงไดนําผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง   “ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย”   ทีจ่ัดโดย สถาบันวิชาการปองกนัประเทศ กองบญัชาการทหารสูงสดุ
รวมกับคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม เมื่อ  ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ มาจัดทําเปนหนังสือ โดยมีความมุงหมาย 
เพื่อสรางความรู   ความเขาใจ    ที่ถูกตอง    รวมทั้งจุดประกายและสรางความตระหนักถึงคุณคาของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ตลอดจนเพื่อสรางความเชื่อมัน่ในความสําเร็จของการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในทุกระดับ ทั้งระดบับุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดบัองคกร  และ
ระดับรัฐ   ซ่ึงในการประชุมสัมมนาครั้งนี้มีผูแทนจากหนวยตาง ๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  ประชาสังคม
องคกรพัฒนาเอกชน  ส่ือมวลชน  มีจํานวนมากกวา ๓๕๐ คน 

การบรรยายพเิศษทางวิชาการ  เร่ือง  “การอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาและบริหาร
ประเทศเพื่อความมั่นคงและยั่งยนื” 

วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ  :  ดร.อําพน  กิตติอําพน    เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ/รองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

ความหมายของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                         เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับตัง้แตระดับครอบครัว ระดับชมุชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ใหดําเนินไปในทางสายกลาง     โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภวิัตน 
ความพอเพยีงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีภูมิคุมกันใน
ตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก   ทั้งนี้
จะตองอาศยัความรอบรู ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ  มาใชใน
การวางแผนและการดําเนนิงานทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคน 
ในชาติ   โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ   นักทฤษฎี     และนักธุรกิจในทกุระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม 
ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนนิชีวิตดวยความอดทน ความเพยีร มีสติปญญา  
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และความรอบคอบ  เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง
ทั้งดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางด ี

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 หลักความพอเพียง ประกอบดวยหลักสําคญั ๓ ประการ ไดแก ความพอประมาณ ความมี

เหตุผล การมีภูมิคุมกันในตวัที่ด ี

เงื่อนไขปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 เงื่อนไขปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย ๒ เงื่อนไข ไดแก เงื่อนไขความรู (รอบรู 

รอบคอบ ระมัดระวัง) และเงือ่นไขคุณธรรม (ซ่ือสัตย สุจริต ขยัน อดทน สติปญญา แบงปน) 

เปาประสงคของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 เปาประสงคของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อนําไปสูชีวติ/เศรษฐกจิ/สังคม/ ส่ิงแวดลอม

ที่ สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน 

การนอมนําปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช ในระดับชาต ิ

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดอัญเชิญปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง มาเปนปรัชญานําทางในการจัดทําแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐  

(พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)     ทีมุ่งเนนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี  คนเปนศูนยกลางการ

พัฒนาเพื่อใชเปนแนวทางขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศใหเกิดความสมดุล เปนธรรมและยั่งยืน มุงสู 

“สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน”  โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา  ๕ ประการประกอบดวย 
 -   ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
 -  ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชมุชนและสังคมเปนฐานที่มัน่คงของประเทศ 
 -  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกจิใหสมดุลและยั่งยืน 
 -  ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชวีภาพและสรางความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและคุณภาพสิ่งแวดลอม                                            
                                - ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 

การอภิปรายทางวิชาการ  เร่ือง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความมั่นคงและยั่งยืนของสงัคมไทย”  

ผูรวมอภิปราย : ดร.ธันวา  จติตสงวน    รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพนัธ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  ดร.ณรงค โชควัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
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บริหารกลุมแพน  คุณวริสร รักษพันธุ   กรรมการผูจัดการ    บริษัทชุมพร  คาบานา  และคุณประยงค 
รณรงค ปราชญชาวบาน เจาของรางวัลแมกไซไซ พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมีคณุกติติ  สิงหาปด รองผูอํานวยการ 
ฝายขาว สถานีโทรทัศนไอทีวี เปนผูดําเนินรายการ 

ดร.ธันวา  จิตตสงวน  : การนอมนําปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใชในระดับรัฐบาล 
                    ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงถือ เปนแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศและการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และเปนนโยบายของรัฐบาล รวมทัง้ไดกําหนดอยูในแผนพฒันาฯ  ฉบับที ่๑๐ 
แตในทางปฏิบัติยังไมปรากฏเปนรูปธรรมเทาที่ควร เนื่องจากหนวยงานตาง ๆ ยังไมมกีารจัดทาํแผนงาน
รองรับยทุธศาสตรการพัฒนาตามทีก่ําหนดไวในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที ่๑๐ 
                     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมิไดปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตนและระบบทุนนยิม และการที่จะทํา
ใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนที่ยอมรับนั้น    จําเปนตองใชคนจํานวนมากในการขับเคลื่อน  โดยใชหลัก 
“สอนใหจํา   ทําใหดู  อยูใหเห็น”      เพื่อใหสังคมทกุภาคสวนนําไปประยกุตใชและสามารถดํารงอยูไดอยาง
สมดุล มัน่คงและยัง่ยนื ทามกลางกระแสโลกาภวิัตนและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   

ดร.ณรงค  โชควัฒนา  :  การนอมนําปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในธุรกิจขนาดใหญ 
                      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเปนปรัชญาที่มีคุณคาสามารถนําไปประยุกตใชในการแกไข
จุดออน และผลกระทบที่เกิดจากกระแสโลกาภิวตัน  และระบบทุนนยิมที่มุงเนนในดานวตัถุและกาํไร
สูงสุด  และสงผลใหเกดิชองวางทางสังคมเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงจะนํามาสูความแตกแยกในที่สุด  การแกไข
ปญหาที่เกิดจากระบบทุนนิยมดังกลาว จะตองสรางใหประชาชนสวนใหญของประเทศเปนผูกาํหนด 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง  
                      ธุรกิจขนาดใหญสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชได   โดยการปรับเปลี่ยน 
เปาหมายทีไ่มมุงเนนใหมีกําไรสูงสุดเพียงดานเดยีว แตใหความสําคัญกับการพัฒนาคน อาทิ ในระดับ
ผูบริหารใหมคีวามรูความสามารถควบคูกับคุณธรรม  สวนในระดับพนักงานใหสามารถพึ่งพาตนเอง
ได  นอกจากนีย้ังไดรวมแสดงความคิดเหน็วาเศรษฐกิจพอเพียงมิใชการปดประเทศหรือการหยุดชีวิต
อยูกับท่ีและความยากจน         รวมท้ังมิไดขัดแยงกับโลกาภิวัตนและระบบทุนนิยม แตเปนการกาวไป
ขางหนากับโลกาภิวัตนและระบบทุนนิยมอยางรูเทาทัน   มีสติปญญา   และมีภูมิคุมกัน   ตลอดจนให
ความสําคัญกับความสุข  คุณภาพชวีิตและการพัฒนาคนทางดานสังคม  

คุณวริสร  รักษพันธุ  :  การนอมนําปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใชในธุรกิจขนาดเล็ก 
 ประสบการณในการประกอบธุรกิจที่พักตากอากาศที่จังหวดัชุมพร      ที่ตนเองไดลงทุนใน 
กิจการอยางขาดความระมดัระวัง และเมื่อเกดิภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อป ๒๕๔๐ ทําใหตนเองตองประสบ
ภาวะหนี้สินจํานวนมาก         ซ่ึงตอมาไดนําเอาหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกจิ 
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พอเพียงมาปฏบิัติ โดยยดึหลักความมีเหตุผล ความพอประมาณ  หลักวิชาการ/ความรอบรู  ความรอบคอบ
ในการประกอบธุรกิจและลงทุนในภาวะวิกฤติ    การดําเนินธุรกิจอยางมีสติปญญาและไมประมาท คํานึงถึง
ประโยชนสุขของผูอ่ืนไมแสวงหากําไรเกินควรหรือกําไรระยะสั้นและคํานึงถึงความยั่งยนื การรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    การใหความสําคัญกับการออม การลดตนทนุรายจายการผลิต       ตลอดจนยึด
ความสุขและกระจายผลประโยชนไปสูคนรอบขาง      ซ่ึงการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาวมา
ปฏิบัติทําใหตนเองสามารถผานพนวิกฤติมาไดอยางยั่งยนื 
 
คุณประยงค  รณรงค  :  การนอมนําปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในระดับครัวเรือน 
                                       ภาคเกษตรกรรม 
                    จากเจตนารมณที่จะสรางหลักประกันในชวีติใหมั่นคง   มคีวามสุข  และเปนเกษตรกรที่
สามารถเกษียณตนเองไดเมือ่อายุ ๕๕ ป โดยยดึตามแนวทางพระราชดาํริ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงและ 
ทํางานมุงที่ความสุขใจ ไมยดึถือความร่ํารวยหรืออํานาจ จนประสบความสําเร็จตามประสงค  และคิด
ชวยเหลือชุมชน    โดยจดัตั้งศูนยพัฒนาชุมชนไมเรียงขึ้น  เพื่อพัฒนาคน  และเปนศนูยการเรียนรูของ
ชุมชนใหมีขดีความสามารถแกปญหาของตนเองได  ตลอดจนสามารถจัดการทรัพยากรของตนเองได
อยางมีประสิทธิภาพ  โดยไมหวังผลตอบแทนเพื่อเปนการทดแทนคณุแผนดิน 
 

**************************************** 
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กําหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  
เรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย” 

วันจันทรท่ี ๑๒ กุมภาพนัธ  ๒๕๕๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
ณ  หองเรียนรวม วิทยาลยัปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

---------------------------------------------- 
 

๐๗.๐๐ น. ผูเขารวมการประชุมสัมมนาฯ ลงทะเบียน 
๐๗.๕๐ น. ผูเขารวมการประชุมสัมมนาพรอมในหองสัมมนาฯ 

๐๘.๐๐-๐๘.๑๕ น. -  พลเอก ปฐมพงษ  เกษรศุกร  ผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ กลาวรายงาน
การจัดประชุมสัมมนาฯ 
-  ประธานในพิธี พลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการทหารบก /ประธานคณะมนตรี 
    ความมั่นคงแหงชาติ  กลาวเปดการประชุมสัมมนาฯ   

๐๘.๑๕-๐๙.๑๕ น. ดร.อําพน  กิตติอําพน   เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
บรรยายพิเศษ เร่ือง  “การอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและบริหาร

ประเทศเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน” 
๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น. รับประทานอาหารวาง 
๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. การอภิปรายทางวิชาการ เร่ือง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงกับความมั่นคงและและยั่งยนื

ของสังคมไทย”  โดย   ดร.ธันวา จิตตสงวน   ดร.ณรงค โชควัฒนา   คณุประยงค รณรงค   
และ คุณวริสร  รักษพันธุ   ดาํเนินรายการโดย คุณกิตติ  สิงหาปด 

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. ตอบขอซักถามและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 
๑๒.๐๐-๑๒.๒๐ น. -  การสรุปผลการประชุมสัมมนาฯโดย พลเอก จรัล  กุลละวณิชย  ประธานคลังสมอง  วปอ. 

เพื่อสังคม 
-  พลเอก ปฐมพงษ  เกษรศุกร  ผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ   กลาวเรียนเชิญ
ประธานปดการประชุมสัมมนาฯ 
-  การปดการสัมมนาฯ โดย พลเอก บุญสราง  เนียมประดิษฐ  ผูบัญชาการทหารสูงสุด 

๑๒.๒๐-๑๔.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  หองอาหาร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจกัร  
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ  

 
---------------------------------------------- 

 
 



 ๖

 
คํากลาวเรียนเชิญประธานเปดการประชุมสมัมนาทางวชิาการ  

เร่ือง  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย” 
โดย พลเอก ปฐมพงษ  เกษรศุกร 

ผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
        -------------------------------------------------------------------- 

เรียน  ผูบัญชาการทหารบก/ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติและผูเขารวมการประชุมสัมมนาฯ  
              ทุกทาน 

ตามที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ      ดําริใหกองบัญชาการทหารสูงสุดดําเนินการ 
จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรูและเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานแกปวงชนชาวไทย เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติให
ประเทศชาติสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน  ประกอบกับใน
ปจจุบันยังมีประชาชนและขาราชการบางสวนขาดความรู  ความเขาใจอยางถองแทในปรัชญาดังกลาว 
จึงไมสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได  

กองบัญชาการทหารสูงสุด ไดมอบใหสถาบันวิชาการปองกันประเทศ ดําเนินการ
จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย” ขึ้น  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี
พระชนมายุ ๘๐ พรรษา   ตลอดจนเพื่อสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองชัดเจนเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   และเพื่อเผยแพรองคความรูใหกับผูบริหารทั้งภาครัฐและเอกชนใหเกิดความ
เชื่อมั่นและสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม   

ก า รป ร ะชุ ม สั ม มน าฯ  ในค รั้ ง นี้  
ประกอบดวย การบรรยายพิเศษเพื่อใหความรูดาน
นโยบายและแผนการปฏิบัติที่ อัญ เชิญปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการกําหนดทิศทางในการ
พฒันาและบริหารประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐  รวมทั้งการอภิปรายทาง
วิชาการ โดยภาควิชาการและภาคธุรกิจ  ทั้งธุรกิจระดับประเทศ ธุรกิจชุมชน และภาคการเกษตร  ซ่ึงจะ
ใหความรูและประสบการณที่เปนตัวอยางของความสําเร็จอยางยั่งยืนจากการนําปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปประยุกตใชในสถานการณที่มีความเสี่ยงในยุคโลกาภิวัตน 



 ๗

 

การประชุมสัมมนาฯ คร้ังนี้มีผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูแทนจากสวนราชการ
ตางๆ ทั้งทหาร ตํารวจ พลเรือน  รวมทั้งคณาจารยมหาวิทยาลัย นักธุรกิจ ผูบริหารสื่อมวลชน ผูแทน
ภาคประชาสังคม  และประชาชน   โดยได รับการสนับสนุนจากคลังสมองวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักรเพื่อสังคม รวมเปนเจาภาพในการจัด ตลอดจนสวนราชการตางๆ ของกองบัญชาการ - 
ทหารสูงสุด  และหนวยงานในภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ทําใหการประชุมสัมมนาฯ ในวันนี้เปนไปตาม
วัตถุประสงค 

ในโอกาสนี้  กระผมขอเรียนเชิญทานผูบัญชาการทหารบก/ประธานคณะมนตรีความ
มั่นคงแหงชาติ   กรุณาเปดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  เร่ือง  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
สังคมไทย”  และใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอไปครับ  
 

**************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘

คํากลาวเปดการประชุมสัมมนาทางวชิาการ 
เร่ือง  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย” 

โดย พลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน 
ผูบัญชาการทหารบก/ประธานคณะมนตรคีวามมั่นคงแหงชาต ิ

---------------------------------------------------------------- 
 

เรียน ทานผูบัญชาการทหารสูงสุด  ขาราชการชั้นผูใหญ    เพื่อนขาราชการผูแทนภาคเอกชน    
             ภาคประชาสังคม  ส่ือมวลชนและผูมีเกียรติทุกทาน   

ผมมีความยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดมาเปนประธานในการเปดการประชุม 
สัมมนาทางวิชาการ  เร่ือง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย”  ในวนันี้  การประชุมสัมมนาใน
คร้ังนี้เปนการรวมพลังแสดงความจงรักภักดี     เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั
ทรงมีพระชนมาย ุ  ๘๐ พรรษา    ผมเองมีความเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งในหลกัการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัพระราชทานแกปวงชนชาวไทย ในดาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเปนหลักการที่มีคณุคาอยางยิ่ง    สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมใน
ทุกระดับภายใตกระแสโลกาภิวตันอยางเชนในปจจุบนั  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  มไิดเพยีงแตสามารถ 
นําไปใชไดอยางเหมาะสมในระดับครัวเรือนของภาคเกษตรกรรมเทานั้น  แตยังสามารถนําไปประยุกต 
ใชไดทั้งในระดับปจเจกบุคคล  ระดับธุรกิจ ระดับชุมชน ระดับชาติ  และระหวางประเทศ  รวมทั้ง 
เปนปรัชญาทีเ่กื้อกูลตอระบบเศรษฐกจิแบบเสรีนยิมทีจ่ะนําไปสูความมัน่คงและยัง่ยนืของประเทศชาติ  

  การที่ผูเขารวมประชุมทุกทานมาจากทุกภาคสวน เปนโอกาสอันดีที่ทุกทานจะไดเรียนรู
และทําความเขาใจรวมกันถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน  รวมทั้งทุกทาน 
จะไดทําความรูจักกันในเครอืขายการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม  
ตลอดจนเผยแพรไปสูภาคประชาชนและสังคมทั่วไปทั้งในประเทศและตางประเทศ  อันจะเปนประโยชน
ในดานการบูรณาการแผนงานและโครงการตางๆ รวมกันอยางมีประสิทธิภาพตอไป   
 

**************************************** 
 
 
 
 
 



 ๙

การบรรยายพเิศษ 
เร่ือง   “การอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาและ

บริหารประเทศเพื่อความมั่นคงและยัง่ยืน” 
โดย  ดร.อําพน  กิตติอําพน 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
  -------------------------------------------------------------- 

   ๑.  เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 
                   พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  ทรงมพีระราชดํารัสคาํวา “ เศรษฐกจิพอเพียง”  คร้ังแรก 
เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ หลังจากที่พระองคทรงพระราชทานแนวทางพออยู  พอกนิ พอดี พอประมาณ

มามากกวา ๓๓ ป   และสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาตไิดขอพระบรม - 

ราชานุญาตรวบรวมหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและนําออกเผยแพร   เมือ่พฤศจิกายน  ๒๕๔๒   ซ่ึงใน

เนื้อหาของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  สามารถสรุปได คือ  

                                   ๑.๑  เปาประสงคของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     คือ   ปรัชญาช้ีถึงแนวทางการ

ดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทกุระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน  จนถึงระดบัรัฐ

ในการพัฒนาและบรหิารประเทศใหดําเนนิไปในทางสายกลาง    โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให

กาวทันตอโลกยุคโลกาภิวตัน 

                     ๑.๒  หลักความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล   รวมถึงความ

จําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกนัในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งภายในและภายนอก 

                              ๑.๓  เงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียง   คือ    ความรอบรู   ความรอบคอบ    และความ

ระมดัระวงัอยางยิ่งในการนาํวชิาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและดําเนนิการทกุขั้นตอน ขณะเดยีวกัน 

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ   โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ  นักทฤษฎี   และนักธุรกิจ

ในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคณุธรรมความซื่อสัตย  สุจริต  ใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชวีิตดวย

ความอดทน ความเพยีร มีสติปญญา และความรอบคอบ 

                                ๑.๔  ประโยชนของเศรษฐกิจพอเพียง คือ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลก

ภายนอกไดเปนอยางดี 
 
 
 



 ๑๐

  หากพิจารณาอยางลึกซึ้งแลว  เศรษฐกิจพอเพียง คือ หลักการพัฒนาแบบ   
  ยั่งยืนและมั่นคงของประเทศ    ทั้งนี้   เมื่อ   ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๔๙   
  นายโคฟ  อันนัน  เลขาธิการองคการสหประชาชาติ ไดเขาเฝาฯ ถวาย    
  รางวัล “ความสําเร็จสูงสุดดานการพฒันามนุษย”  (Lifetime Achievement 
  in  Human  Development)      ของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ     
  (UNDP)    อันเปนรางวัลเกยีรตยิศทีอ่งคการสหประชาชาติริเร่ิมขึ้นเปน

คร้ังแรก ดวยปรากฎใหเห็นในพระอัจฉริยภาพ    เนื่องจากไดพบวาปญหาของประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย
คือการวางแผนพัฒนาโดยมุงเนนเศรษฐกจิ ซ่ึงกอใหเกิดปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมที่จําเปนตองแกไข
ในเวลาตอมา   แตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงประกอบกับตวัอยางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดทรง
ปฏิบัติในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินับพันโครงการ   กลับเปนแนวทางการวางพื้นฐานการ
พัฒนาประเทศที่มีความสมดุล เนื่องจากทรงใชหลักการพัฒนา “คน”   เพื่อผลประโยชนของประชาชน 
โดยประชาชนมีสวนรวมในการตดัสินใจ  โดยพระองคจะตรัสถามประชาชนถึงปญหาและใหประชาชน 
รวมตดัสินใจเสมอมา    และยึดหลัก     “ภมูิสังคม”    เนื่องจากแตละพืน้ที่มีความหลากหลายของระบบ
ภูมินิเวศ วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  ประเพณ ี เพื่อให เขาใจ เขาถึง พัฒนา  นอกจากนี้ยัง เนนการพัฒนาที่
เร่ิมตนจาก  “การพึ่งพาตนเอง”   ดําเนินการดวยความรอบคอบ  วิเคราะห  ระมัดระวัง  “ทําตามลําดับ
ขั้นตอน”    ซ่ึงพระองคทรงสรางรูปแบบสําหรับเปนตัวอยางของการเรียนรูจํานวนมากภายใตช่ือ 
“ศูนยศึกษา การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” 

   ๒.  เศรษฐกิจพอเพียงกับกระแสโลกาภิวัตน  
                                กระแสโลกาภิวตันสงผลให
ระบบเศรษฐกจิในโลกปจจุบนัมีความซับซอนและ
เปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีเสรีในการ
เคลื่อนยายสินคาและทุน      มีกลไกดานการเงินที่
เชื่อมโยงกนัและมกีารใหความสําคัญดานพลังงาน   
โลกาภิวัตนยังสงผลใหเทคโนโลยีกาวไปสูขั้นนาโน
เทคโนโลยี ซ่ึงการพัฒนาเหลานี้จําเปนตองใหความ 
สําคัญกับทรัพยสินทางปญญา  นอกจากนี้ยังสงผลตอสังคมใหกาวไปสูสังคมผูสูงอายุที่มีอัตราสวนแรงงาน 
นอยกวา   และตองแบกรับภาระจากผูสูงอายุที่มีจํานวนมากขึ้นอยางตอเนื่อง โลกปจจุบันมีภาวะการ
เคลื่อนยายคนและขอมูลขาวสารอยางเสรี รวมทั้งมีการใชทรัพยากรธรรมชาติเกินกวาอัตราการสราง
ทดแทน   สงผลใหธรรมชาติขาดสมดุล มีการเปลี่ยนแปลงจนกลายเปนอุบัติภัยธรรมชาติ    และโรค
อุบัติใหมในทีสุ่ด      ซ่ึงผลเสียจากกระแสโลกาภิวัตนดังกลาวเกิดจากระบบทุนนิยมเสรีที่มีการคิดถึง
เพียงแตทุนทางเศรษฐกิจ  ทําใหการพัฒนาเปนไปแบบกาวกระโดดควบคูไปกับการแกไขปญหาดาน



 ๑๑

สังคมและสิ่งแวดลอม   ในขณะที่ เศรษฐกจิพอเพียงจะพฒันาประเทศไป    โดยคํานึงถึงทุนทางดาน
เศรษฐกิจ  ทนุสังคมและจริยธรรม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ   ซ่ึงแมวาการคํานึงถึงทุนหลายดานไป
พรอมกันไมอาจทําใหประเทศพัฒนาแบบกาวกระโดดได   แตสามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาแบบ
คอยเปนคอยไป    และมีความยั่งยืนมัน่คงได 

๓.  เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการพัฒนาประเทศและความมั่นคง 

             ผลจากกระแสโลกาภิวัตนที่สรางปญหาตอเนื่องใหกับประเทศ   ตลอดจนความ
ตระหนักในความไมมั่นคงของชาติ   เนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกหลายประการ  เชน ราคา

น้ํามันที่ผันผวน ระบบเศรษฐกิจของ    ประเทศมหาอํานาจเปนหลักในการ
สงออกที่ทําใหสินคาไทยมีการชะลอตัวเปนตน ส่ิงเหลานี้เปนตัวแปรทีไ่ม
อาจควบคุมได    ทําใหรัฐบาลโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ ๑๐ ขึ้น โดยการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเปน

หลักในการพัฒนาและบริหารประเทศ และไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา  ๕ ประการ  คือ ยุทธศาสตร
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู     ยุทธศาสตรการสรางความ
เขมแข็งของชุมชนและสังคมเปนฐานที่มั่นคงของประเทศ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจให
สมดุลและยั่งยืน   ยุทธศาสตรการพัฒนาบน
ฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสราง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรและคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม      และยุทธศาสตรการเสริมสราง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  ซ่ึง
สามารถนํา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐  ไปสูการปฏิบัติไดในทุกระดับ   เพื่อลดความเสี่ยงทั้งในระดับ
ครอบครัว  ระดับองคกร  ระดับชุมชน  และระดับรัฐ 
 
 

**************************************** 
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           การอภิปรายทางวชิาการ 

เร่ือง“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความมั่นคงและยัง่ยนืของ
สังคมไทย” โดย  ดร.ธันวา  จิตตสงวน  ดร.ณรงค  โชควัฒนา  
คุณประยงค  รณรงค และ คณุวริสร  รักษพันธ ดําเนินรายการโดย 
คุณกิตติ  สงิหาปด 
                 ------------------------ 

๑. ดร.ธันวา  จิตตสงวน   ไดอภิปรายวา 
  

 ๑.๑  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปจจุบันถือเปนกรอบในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เนื่องจากไดระบุไวใน แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 
๑๐   ประกอบกับ พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท นายกรัฐมนตรี   ได
ประกาศเปนนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบัน  อยางไรก็ตามยังไมมีความ
เขมขนเชิงนโยบาย  เนื่องจาก คณะรัฐมนตรียังไมไดจัดทําการประชุม
เชิงปฏิบัติการและจัดทําแผนรองรับ ๕ ยุทธศาสตรพัฒนาที่กําหนดไว
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐  ใหเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมสําหรับนําไป

ปฏิบัติได ดังนั้นในป ๒๕๕๐ นี้ จึงควรจะเปนปที่ประชาชนทั้งประเทศและทุกภาคสวนตระหนักใน
คุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนําไปปฏิบัติใหเกิดผล หลังจากที่มีการเผยแพร ทําการวิจัย 
คัดสรรบุคคลตัวอยาง และสรางกระแสประชาสัมพันธมาตลอดหวงเวลาสองปที่ผานมา 
      ๑.๒  จากการที่ส่ือตางประเทศวจิารณใน ๔ ประเด็นวา  
                     ๑.๒.๑  เศรษฐกิจพอเพียงยังมีการตีความที่สับสนทําใหสังคมไทยยังไม
เขาใจชัดเจน  
            ๑.๒.๒  ศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไมชัดเจน   
                   ๑.๒.๓  มีความลาสมัยเพราะนํามาใชตั้งแตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐  ซ่ึง
ไมสามารถนํามาประยุกตใชได และ  
             ๑.๒.๔  เปนแนวทางที่ปฏิเสธโลกาภิวัตนและระบบทุนนิยม  ทําใหเศรษฐกิจ
ถดถอยและประเทศลาหลัง  
              บทวิจารณเหลานี้มีประเด็นที่ถูกตองเพียงสองประเด็นขางตน เทานั้น 
สําหรับในประเด็นที่สามไมถูกตอง  เนื่องจากในความเปนจริงเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นมาเปน
ระยะเวลายาวนานเพียงแตมิไดบัญญัติเปนคําศัพทแตยังสามารถประยุกตใชไดมาจนถึงปจจุบัน  และ
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ในประเด็นที่ส่ี ไมถูกตอง  เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงมิไดปฏิเสธทั้งโลกาภิวัตนและระบบทุนนิยม 
แตจะยอมรับในสิ่งที่เปนประโยชน และมีความพรอมที่จะรับภายใตกรอบความพอเพียง   
       ๑.๓  เศรษฐกิจพอเพียง  เปนหลักคิดที่ใหคนเปนศูนยกลางเปนหลักวิชาที่ตองการความ 
หลากหลายในการดําเนินชีวิตเพื่อปองกันความเสี่ยง และเปนหลักปฏิบัติที่มุงเนนความงาย ความ
ประหยัด ทําไดในทุกระดับโดยมีความเหมาะสมกับสังคมไทย 
        ๑.๔  การทําใหเศรษฐกิจพอเพียงเปนที่ยอมรับของชาวไทยทุกภาคสวนตองใชคน
จํานวนมากในการขับเคลื่อนดวยหลัก “สอนใหจํา” เพื่อใหผูรับการสอนนําไปปฏิบัติ “ทําใหดู” ตาม
หลักพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุมกันเพื่อเปนตัวอยางในการปฏิบัติ และ “อยูใหเห็น” เพื่อเปน
ตัวอยางใหเห็นวาทุกคนสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุขภายใตแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนี้ 

๒.  ดร.ณรงค  โชควัฒนา  ไดอภิปรายวา 
      ๒.๑ การพัฒนาแบบทุนนิยม จะมุงเนนเรื่องการ
เพิ่มรายได การอํานวยความสะดวกในการดํารงชีพของ
มนุษย มากกวาการพัฒนา ความรู คุณธรรมและจริยธรรม 
ทั้งนี้กระบวนการ พัฒนาในระบอบทุนนิยม คือกลไกการ
แขงขัน   กลไกตลาด   การเพิ่มในดานวัตถุ  และความ
สะดวกสบายโดยวัดจากคา GDP ที่สูงขึ้น ทําใหเปนจุดออน
ของระบบทุนนิยมที่ไมสามารถแกไขได เนื่องจากสังคมใน
ทุกประเทศ ในโลก ลวนมีทั้งผูออนแอและผูที่แข็งแรงใน

อัตราสวนที่ไมเทากัน โดยคนออนแอจะมีจํานวนมากกวาคนแข็งแรง ซ่ึงหากนํากลไกการแขงขันเสรี
มาใชก็จะทําใหคนแข็งแรงจํานวนนอยรวยขึ้น เกิดชองวางในระบบเศรษฐกิจและสังคม ทําใหเกิด
ความขัดแยง  คนออนแอที่จนลงจะเริ่มตอสูโดยการประทวง ซ่ึงเปนอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ 
     ๒.๒  ระบบทุนนิยมที่สรางปญหาดังกลาว ไมสามารถถูกแกไขดวยการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากคนรวยจํานวนนอยมักจะสามารถเขาสูอํานาจและไมดําเนินการแกไข
ปญหาทุนนิยมที่สรางผลประโยชนใหแกตนและ
พวกพอง จึงมีเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเทานั้นที่
สามารถแกไขปญหาระบบทุนนิยมได เนื่องจากไม
มุงเนนการแขงขันเสรี  แตเนนการสรางคนในชาติ
สวนใหญซ่ึงเปนคนออนแอใหแข็งแรงขึ้นและ
พึ่งตนเองได ใหมีความรอบรู รอบคอบ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีศักดิ์ศรี ซ่ึงคนแข็งแรงคือคนที่
พอเพียงและพรอมจะให 
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        ๒.๓  ปจจุบันเราซื้อสินคาสติปญญาและความสามารถของประเทศอื่นมาใช เปน
การสรางงานและสรางรายไดใหกับประเทศผูผลิตสินคาสติปญญาและความสามารถเหลานั้น โดยเรา
จายคาสินคาดวยเงินกู และเงินที่ไดจากการขายทรัพยากรที่มีอยูและกําลังจะหมดลง ไมมีเหลือไวให
คนรุนตอไป และคนไทยไมไดมีความรูความสามารถเพิ่ม แตเศรษฐกิจพอเพียง มุงพัฒนาคนเปน
ศูนยกลาง ใหมีความรู ความสามารถ จึงเปนระบบเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ 
        ๒.๔  คนไทยจํานวนหนึ่งยังมีความเขาใจวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนระบบที่ออนแอ โดย
ไมตระหนักวาปจจุบันภายใตระบบทุนนิยมเราเขาสูภาวการณแขงขันโดยเราสูญเสียอยางตอเนือ่งเขาสู
ภาวะออนแอและไรพันธมิตร 

๓.  นายวริสร รักษพันธุ   ไดอภิปรายวา    การลงทุนในกิจการอยางไมมีความระมัดระวังทําใหธุรกิจ
ที่พักตากอากาศตองประสบภาวะหนี้สินจํานวน
มาก     อันเปนผลพวงจาก  วิกฤตเศรษฐกิจ  ป 
๒๕๔๐ และยังถูกซ้ําเติมดวยอุทกภัยจากพายุ  ซึ่ง
ในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรง
ใหเจาหนาที่ในกองงานสวนพระองคมาชวยเหลือ
ผูประสบภัย   ทําใหมีความซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณ  และนํ าหลักการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ

เพื่อผานพนวิกฤต ดวยการชวยเกษตรกรในชุมพรปลูกขาว  รวมทั้ง พนักงานของรีสอรทในการชวยเหลือ
ตนเองแบบพอเพียง  และรับซื้อผลผลิตในทองถ่ินนํามาใชในกิจการ  สามารถทําใหทุกคนอยูไดอยางมี
ความสุขและผานพนวิกฤติได  ดวยยึดถือที่จะใหคนอื่นมากกวาที่จะรับจากคนอื่น  ดังพระราชดํารัสที่วา  
“Our lost is our gain.”  จนสามารถประสบความสําเร็จในการสรางความเขมแข็ง ใหแกธุรกิจชุมชน
และประชาชนในพื้นที่ได 

๔.  นายประยงค  รณรงค   ไดอภิปรายถึงแนวทางในการดําเนินชวีิตวามีความตั้งใจทาํงานหนกั   และ 
วางแผนชีวิตระยะตนเพื่อความมั่นคงระยะยาว  โดยเริ่มปฏิบัติในป 
๒๕๐๔ ยึดอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพถาวร มีการทําสวนยางเปน
อาชีพหลัก  ทําสวนผลไม (สวนผสม) เปนอาชีพรอง  มีการเลี้ยงสัตว
และทําอยางอื่นบางเล็กนอย  เพื่อรายไดเสริม  และมีความตั้งใจวา
จะตองสรางสวัสดิการหรือบํานาญใหตนเองและภรรยา ใหสามารถ
ปลดเกษียณจากการเกษตรใหไดเมื่ออายุ ๕๕ ป  โดยคิดวาถาตั้งใจ
ทํางานหนักและมีการวางแผนเรื่องรายไดและรายจายอยางดีแลว  



 ๑๕

ในเวลา ๓๐ ปตอไปขางหนาครอบครัวจะมีความมั่นคงและพึ่งตนเองไดแนนอน ในระหวางที่กําลัง
ทํางานหนักดวยความมุงมั่นที่จะกาวไปสูเปาหมายระยะยาวของชีวิตตามที่ไดวางแผนไวนั้น  บางครั้ง
ก็เกิดปญหาอุปสรรคขึ้น  กอใหเกิดความลังเลและความทอแทกังวลวาสิ่งที่กําลังทําอยูจะเปนทศิทางที่
ถูกตองหรือไม  ในป ๒๕๒๕  ไดทราบถึงพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเร่ือง 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  จึงมีความมั่นใจยิ่งขึ้น และไดศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งไดปฏิบัติตามอยาง
เขมขนมากขึ้นตามแผนชีวิตที่วางไว  จนกระทั่งป 
๒๕๓๕ ก็ประสบความสําเร็จในชีวิตตามเปาหมาย 
จากนั้นจึงคิดที่จะใชเวลานําประสบการณที่มีอยูทํา
ประโยชนใหกับสังคมสวนรวมโดยไมตองการสิ่งตอบ
แทน จึงเริ่มตนทํางานใหชุมชน ซ่ึงชุมชนมีความเห็น
พองตองกันวาสิ่งที่ชุมชนขาดแคลนคือ “ความรูและ
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร” ทั้งที่โดย
ขอเท็จจริงประชาชนเปนเจาของทรัพยากร  ดังนั้นถาทําใหคนมีความรูจะแกไขปญหาตนเองได จึงได
รวมกันจัดตั้งศูนยและพัฒนาชุมชนไมเรียงขึ้น ในป ๒๕๓๕ เปนองคกรชุมชนที่ไมเปนทางการ จดัตัง้
เพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ใชเปนศูนยการเรียนรูของชุมชน เปนเวทีของชุมชน เปน
แหลงขอมูลชุมชน เปนที่ฝกอบรมและเปนสถานที่ปฏิบัติการเพื่อทดลองการทํากิจกรรมตางๆ อยาง
หลากหลาย  เพื่อสนองความตองการของชุมชน  ทั้งการพัฒนาอาชีพหลัก  สรางอาชีพรอง  และอาชีพ
เสริมสําหรับผูที่สนใจ ใหทุกคนไดเรียนรูในสิ่งที่ตองการรู  เพื่อนําไปปฏิบัติอยางไมมีความเสี่ยง 
นอกจากนี้ยังไดนําความสําเร็จจากประสบการณ ไปขยายผลใหผูอ่ืนที่สนใจ สอบถามและนําไป
แกปญหาของตนได  เปนตัวอยางตอเนื่องที่นําไปปฏิบัติไดอยางกวางขวางมากขึ้น   จึงอาจกลาวโดย
สรุปไดวา เศรษฐกิจพอเพียงเหมาะสําหรับผูออนแอ ซ่ึงหมายรวมถึงตัวบุคคล  หนวยงาน  องคกร  
ชุมชน  หรือสังคม ที่ตองการเริ่มตนเพื่อกาวขั้นตอไปอยางเขมแข็ง  โดยเริ่มจากพออยูพอกิน กาวไปสู
ความอยูดีกินดี  จากนั้นใหมองดูรอบตัว หากพบวาเพื่อนบานเดือดรอนจึงใหความชวยเหลือ ก็จะกาว
ไปสูความอยูดีมีสุข  ซ่ึงเปนสุดยอดปรารถนาของคนในที่สุด ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงไมเพียงแต
เหมาะสมสําหรับคนยากจนหรือเกษตรกรดังที่มีความเขาใจกันโดยทั่วไปเทานั้น  เศรษฐกจิพอเพยีงยงั
เหมาะสมกับผูออนแออีกดวย  เชน  บริษัทหรือธุรกิจที่มีเงินลงทุนเปนรอยลาน  แตมีหนี้สินมากกวา
สินทรัพยซ่ึงถือวาเปนผูออนแอจึงควรเริ่มที่เศรษฐกิจพอเพียงกอน  เมื่อเขมแข็งแลว คอยกาวสูระบบ
ทุนนิยมอยางไมมีปญหา 
 

**************************************** 
 
 



 ๑๖

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูเขารวมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
     ๑.  ควรมีมาตรการรองรับแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง
ตามที่มีการกําหนดไวในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๐ โดยเปนมาตรการ 
ที่เปนอุดมการณแหงชาติ   ขบัเคลื่อนโดยกระทรวงศึกษาธิการ
และสถานศึกษาทุกระดับ นอกจากนี้อาจยกขึ้นเปนวาระแหงชาติ  
เพื่อใหทกุรัฐบาลเขามาดําเนนิการเรื่องนี้โดยตอเนื่อง 
     ๒.  ควรกําหนดใหมหีนวยงานรับผิดชอบการ 

ดําเนินการและกํากับดแูลการปฏิบัต ิจะทําใหการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนรูปธรรม 
และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
     ๓.  ควรสรางความเขาใจในเรื่องภูมิคุมกนัทั้งในระดับบุคคล  ระดับครอบครัว   ระดับ
ชุมชน ระดับองคกร และระดับรัฐ 
         ๔.  ควรจดัการอบรมแลกเปลี่ยนความรูแกประชาชนทุกระดับ   เพือ่ใหความรูเกีย่วกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเขาถึงชุมชน   เชน   จัดใหมีการ
ทัศนศึกษาชมกิจการตวัอยาง  
         ๕.  รัฐบาลควรมีงบประมาณสวนหนึ่งจัดสรร
เปนทุนใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติใหเปนรูปธรรม  
         ๖.  ควรสรรหาบุคคลตัวอยาง เพื่อเปนตัว
แบบในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จเปนรูปธรรม  โดยไมควร
มุงไปที่บุคคลระดับสูง   เพราะอาจทําใหเปนเรื่องยากที่ผูที่อยูในระดับตาง ๆ  จะใชเปนแบบอยางใน
การดําเนนิชีวติ 
 

**************************************** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗

คํากลาวสรุปผลการประชุมสมัมนาทางวชิาการ 
เร่ือง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสงัคมไทย” 

โดย  พลเอก จรัล  กุลละวณิชย 
ประธานคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม 

------------------------------------------------- 
 

เรียน   ผูบัญชาการทหารสูงสุด  ผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ  ผูแทนหนวย  และ  
              ผูมีเกียรติทุกทาน  
                        ขอขอบคุณผูบัญชาการทหารบก/ประธานคณะ
มนตรีความมั่นคงแหงชาติ  ที่กรุณาใหเกียรติมาเปนประธานใน
พิธีเปดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับสังคมไทย  ขอบคุณสถาบันวิชาการปองกันประเทศ  
คลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม วิทยากรพรอมทั้งผูดําเนินรายการทุก
ทานที่ไดจัดและดําเนินการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  ซ่ึงทําให
เปนทั้งการประชุมและสัมมนาที่ไดใหความรูใน เร่ืองปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ เกี่ ยวของกับสังคมไทยเพิ่มมากยิ่ งขึ้น   
การประชุมสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้สามารถสรุปไดเปน ๔ ประเด็น คือ 
         ๑.  การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงมี
พระราชดํารัสไว ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒  และไดอัญเชิญมาจัดทําเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ฉบับที่ ๑๐ 

        ๒. ความสํานกึในคณุคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีจ่ะนํามาใชในประเทศไทย 
 ๓.  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเปนแนวทางในการปฎิบัติในภาคธุรกิจ  โดย
คุณวริสร รักษพันธุ  และ ดร.ณรงค โชควัฒนา 
     ๔.  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเปนแนวทางในภาคการเกษตร  โดย 
คุณประยงค  รณรงค   
 ซ่ึงอาจกลาวไดวา   เศรษฐกจิพอเพียงเปนปรัชญาที่เหนอืกวายทุธศาสตร เปนคานิยม
ของสังคมไทยที่ไดรับผลกระทบจากโลกาภิวัตน  นับตั้งแตที่ประเทศไทยมีการคาขายกับตางประเทศ
ในสมัยสุโขทัย   แตมีความแตกตาง 
กับสภาพแวดลอมในปจจุบนั  การติดตอส่ือสารมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  ถึงแมคานยิมของ
สังคมไทยในเรื่องเศรษฐกจิพอเพียงเปลี่ยนแปลงไปมาก  ในหวงหลังสงครามโลกครั้งที่  ๒   เนื่องจาก
กระแสของทนุนิยมไดแพรเขามาสูประเทศไทย   แตโดยแทจริงแลว    คานิยมทางวฒันธรรมและ
ประเพณไีทยยงัคงอยู   เชน   การทําเกษตรแบบครบวงจร คือ  การทําไรนาสวนผสม  เปนสิ่งที่มีความ



 ๑๘

สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง           ตัวอยางของชุมชน
เขมแข็ง เชน ทีบ่านเหมืองใหม อําเภออัมพวา จังหวดัสมุทรสาคร 
เปนตน ก็ถือเปนการปฏิบัติตามแนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
เปนแนวทางเดยีวกับหลักพุทธศาสนา  คือ ตองใชสติปญญา ตอง
เขาใจหลักธรรมของศาสนา   สวนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กลาวถึงสัจธรรมของชีวิตที่เปนคานิยมของคนไทย   คือ   มีความ
กตัญูกตเวที     มีอิทธิบาท   ๔   มีทศพิศราชธรรม   ในอันที่จะ
สงเสริมใหเกิดความพอเพยีงในสังคมไทย       แมในปจจุบันคานิยมของสังคมไทยไดถดถอย ยอหยอนไป
ยึดติดกับวัตถุนิยม  เพราะไดรับอิทธิพลของทุนนิยมมากขึน้    ดังนั้น การปลูกฝงคานิยมของสังคมไทยใน
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนสิ่งที่จะตองดําเนินตอไป การดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง จําเปน 
ตองคอยเปนคอยไป  ตามพระราชกระแสของสมเด็จพระเจาอยูหวัที่ทรงพระราชทานไววา “บานเมืองของ
เราจะมีความมัน่คงอยูไดตองคอยเปนคอยไป  ดวยความพยายาม  มานะ  อดทน    ดวยความเขาใจลึกซึ้งใน
สังคมของเราดวยกันทุกคน   ดวยการไมมีความโลภ   ความหลง”   ประเทศไทยไดรับการพัฒนามาจนถึง
ปจจุบัน ทามกลางกระแสของโลกที่เปลี่ยนผานไป  แมระบบเศรษฐกิจจะเปนแบบทุนนิยม  สังคมนิยม  
หรือเผด็จการ     แตเพราะคานยิมของสังคมไทย    ซ่ึงเปนรากฐานของประเทศไทย    คือ   ระบบเศรษฐกจิ
พอเพียงทําใหประเทศไทยไมไดถอยหลังกลับเขาคลอง   แตเปนการเสริมความมั่นคงใหกับสังคมของเรา
มากขึ้น  ดวยคณุคาแหงปรัชญาชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัพระราชทานใหกับพวกเราประชาชน
ชาวไทยนั่นเอง 
 

**************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙

 
คํากลาวเรียนเชิญประธานปดการประชุมสมัมนาทางวชิาการ       

เร่ือง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย” 
โดย พลเอก ปฐมพงษ  เกษรศุกร 

ผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
------------------------------------------------ 
 

เรียน   ผูบัญชาการทหารสูงสุด  และผูเขารวมการสัมมนาฯ ทุกทาน  

ในนามของคณะผูจดัการประชุมสัมมนาฯ   ขอขอบคุณผูบัญชาการทหารสูงสุด  ที่ 
กรุณาใหเกยีรติมารวมการประชุมสัมมนาฯ และเปนประธานปดการประชุมสัมมนาฯ ในวันนี้   การ
ประชุมสัมมนาฯในครั้งนี้ไดรับความรวมมอืเปนอยางดจีากสวนราชการตาง ๆ  ทั้งในกองบัญชาการ
ทหารสูงสุด  สวนราชการอื่น ๆ  และภาคเอกชน  ตลอดจนผูเขารวมการประชุมสัมมนาฯ ไดใหความ
สนใจและรวมแสดงความคิดเห็นทีเ่ปนประโยชน   สงผลใหการประชุมสมัมนาฯ  ประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคทุกประการ โดยผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ  ไดรับความรู  ความเขาใจที่ถูกตองเกีย่วกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ตลอดจนไดทราบถึงแนวทางการนําไปปฏิบัติทั้งในระดับชาตริะดับธุรกิจและ
ระดับครอบครัวในภาคเกษตรกรรม     อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสิ่งที่สําคัญที่สุด 
คือ  การที่ทกุคนไดรวมพลังในการเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลอง   เนื่องในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหวั ทรงมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา 

 นอกจากประโยชนที่เกิดขึน้ตอผูเขารวมการประชมุสัมมนาฯ ในวนันี ้สถาบันวิชาการ 
ปองกันประเทศ จะไดนําผลของการประชมุสัมมนาฯ เผยแพรออกไปสูสังคมในวงกวางทางสื่อตาง ๆ   
ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ เพื่อใหทกุภาคสวนไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยุกตใช 
เพื่อใหประเทศชาติมีความมัน่คงและยัง่ยืนตลอดไป  
 

**************************************** 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐

คํากลาวปดการประชุมสัมมนาทางวชิาการ 
เร่ือง  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย” 

โดย พลเอก บุญสราง  เนียมประดิษฐ 
ผูบัญชาการทหารสูงสุด 

-------------------------------------------------- 
 

เรียน พลเอก จรัล  กลุละวณชิย  ประธานคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม ขาราชการ นักธุรกจิ  คณาจารย 
           ส่ือมวลชน  และผูมีเกียรติทกุทาน        

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทยในวนันี ้
เปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของผูรวมสัมมนา   และผูมีสวนเกีย่วของกับการจัดการสัมมนาฯ 
ทุกทาน  ดวยการนอมนําพระราชดาํริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัตามปรชัญา 
เศรษฐกิจพอเพยีงมารวมกนัศกึษาทําความเขาใจปรัชญาของพระองคทาน  จนสามารถนอมนํามาประยกุต 
ใชไดดวยตนเอง    และนําไปเผยแพรสูสาธารณชน ในวงกวางได    เพือ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหวั  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา   

  เศรษฐกิจพอเพยีง เปนปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควร
จะเปนโดยมีพืน้ฐานมาจากวถีิชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปน
การมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในยุคโลกาภิวัตน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของการ
พัฒนา หลักสําคัญ  ๓  ประการ ของปรัชญานี้   คือ   ความพอประมาณ   มีความพอดีที่ไมนอยเกนิไปและ
ไมมากเกนิไป  ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน  ความมีเหตุผล  มีการตัดสินใจเกี่ยวกบัระดบัความพอเพยีง
อยางมีเหตุมีผล  โดยพิจารณาเหตุปจจัยที่เกีย่วของอยางรอบคอบ  การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี   มีการเตรยีม
ตัวใหพรอมรับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต  ภายใตเงื่อนไข  การมีความรูเกี่ยวกับวิชาการตาง  ๆ 
ที่เกี่ยวของ สามารถนําความรูเหลานั้นมาพจิารณา ใหเชื่อมโยงกันไดอยางถูกตองเหมาะสม รวมทั้ง การมี
คุณธรรม ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ความอดทนและความเพียรเปนตน  กลาวโดยสรุปไดวาหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพยีงมีความเหมาะสม   และสอดคลองกับสังคมไทย   และสามารถนํามาใชไดในยุคโลกาภวิัตน   
องคความรูที่ไดจากผูบรรยาย  ผูอภิปราย  และการแลกเปลีย่นขอคิดเห็น   ในการสัมมนาครั้งนี้   มีคุณคา
อยางยิ่ง ตอทกุภาคสวนของสงัคม ผมขอเชิญชวนใหทุกทานไดนอมนําไปใช ในการบริหารและนาํออก
เผยแพรตอไปยังชุมชน  และประชาชน  รวมทั้งเผยแพรไปสูนานาประเทศดวย 

  ผมขอขอบคณุคณะผูจดัการสมัมนา ผูใหการสนับสนนุ ผูบรรยาย   ตลอดจนวิทยากร
ทุกทานที่ทําใหการจัดการสัมมนาครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  และบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวทุกประการ 

**************************************** 



 ๒๑

ผนวก ก 
สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
-------------------------------------------------- 

 
๑. เศรษฐกิจพอเพียง   เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา  ๓๐  ป     ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ  
และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน   และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียง ถือวาเปนปรัชญา
ที่ช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชน
จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน ทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน  ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  
รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร   ตอการมีผลกระทบใด ๆ   อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน    ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรูความรอบคอบ     และระมัดระวัง
อยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ       มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกัน
จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุก
ระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม    ความซื่อสัตยสุจริต    และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม     ดําเนินชีวิตดวย
ความอดทน   ความเพียร  มีสติ  ปญญา    และความรอบคอบ   เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง  ทั้งดานวัตถุ  สังคม  ส่ิงแวดลอม   และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกไดเปนอยางดี 

๒. หลักแนวคิดของเศรษฐกจิพอเพียง   
การพฒันาตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง  คอื การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพืน้ฐานของทางสายกลาง 

และความไมประมาทโดยคํานึงถึง   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล    การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว  
ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม  ประกอบการวางแผน  การตัดสินใจและการกระทํา  
ดวยเหตนุี้จึงกาํหนดใหมหีลักพิจารณาอยูดวยกัน  ๕ สวน  ดังนี ้

๒.๑  กรอบแนวคิด    เปนปรชัญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏบิัติตนในทาง 
ท่ีควรจะเปน โดยมีพืน้ฐานมาจากวิถีชีวิตดัง้เดิมของสังคมไทย  สามารถนาํมาประยกุตใชไดตลอดเวลา 
และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภยัและวิกฤต  เพื่อ
ความมั่นคง  และความยัง่ยืน ของการพัฒนา 

๒.๒  คุณลักษณะ  เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยกุตใชกับการปฏิบัติตนได 
ทุกระดับ  โดยเนนการปฏิบัตบินทางสายกลาง  และการพฒันาอยางเปนขั้นตอน 



 ๒๒

๒.๓   คํานิยาม  ความพอเพียงจะตองประกอบดวย   ๓  คุณลักษณะ  พรอม ๆ  กัน  
ดังนี ้

                        ๒.๓.๑  ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีที่ไมนอยเกินไป และไมมาก
เกินไปโดยไมสามารถเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 

                      ๒.๓.๒ ความมีเหตผุล  หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพยีง 
นั้น   จะตองเปนไปอยางมเีหตุผล     โดยพิจารณาจากเหตปุจจยัที่เกีย่วของตลอดจนคาํนึงถึงผลที่คาดวา
จะเกิดขึ้นจากการกระทํานัน้ ๆ อยางรอบคอบ 

                    ๒.๓.๓  การมภีูมิคุมกันท่ีดีในตัว  หมายถึง การเตรยีมตวัใหพรอมรับผลกระทบ 
และการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ทีจ่ะเกิดขึน้ โดยคํานงึถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวา
จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล 

๒.๔.  เงื่อนไข   การตัดสินใจและการดําเนนิกิจกรรมตาง ๆ  ใหอยูในระดับพอเพียง 
นั้น  ตองอาศัยทั้งความรู และคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ 

            ๒.๔.๑  เงื่อนไขความรู  ประกอบดวย  ความรอบรู  เกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่
เกีย่วของอยางรอบดาน  ความรอบคอบ  ทีจ่ะนาํความรูเหลานั้นมาพจิารณาใหเชื่อมโยงกนัเพือ่ประกอบ 
การวางแผน  และความระมัดระวังในขัน้ปฏิบัติ 

                  ๒.๔.๒  เงื่อนไขคณุธรรม  ทีจ่ะตองเสริมสรางประกอบดวย    มีความตระหนกั 
ในคุณธรรม มคีวามซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชวีิต ไมโลภ  
และไมตระหนี่ 

๒.๕   แนวทางปฏบิัติ/ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
มาประยุกตใช  คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทกุดาน ทั้งเศรษฐกิจ  
สังคม  ส่ิงแวดลอม  ความรูและเทคโนโลยี 
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๓. การสรางขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   (สศช.)  เสนอใหริเร่ิม 

การสรางขบวนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง    เพื่อสานตอความคิดและเชื่อมโยงการขยายผลที่เกิดจาก
การนําหลักปรัชญาฯ ไปใชอยางหลากหลาย รวมทั้งเพื่อจุดประกายใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง  ซ่ึง
จะนําไปสูการยอมรับ     และการนําไปประยุกตใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติในทุกภาคสวนของสังคมอยาง
จริงจัง   จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระองค   นับตั้งแตป ๒๕๑๗   เปนตนมา  จะพบวา
พระองคทานไดเนนย้ําแนวทางการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง   ความพอมีพอกิน   พอมี
พอใช    การรูจักความพอประมาณ   การคํานึงถึงความมีเหตุผล    การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว   และทรง
เตือนสติประชาชนคนไทยไมใหประมาณตระหนักถึงการพัฒนาตามลําดับขั้นตอนที่ถูกตองตามหลักวิชา  
ตลอดจนมีคุณธรรมเปนกรอบในการดํารงชีวิตซึ่งทั้งหมดนี้เปนที่รูจักกันภายใตช่ือวา เศรษฐกิจพอเพียง 
  สศช. จึงไดเชญิผูทรงคุณวุฒจิากสาขาตาง ๆ  มารวมกันกลั่นกรองพระราชดํารัสฯ  สรุป
เปนนิยาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และไดอัญเชิญมาเปนปรัชญานําทางในการจดัทํา  แผนพฒันาฯ 
ฉบับท่ี ๙  และ แผนพฒันาฯ  ฉบับท่ี ๑๐   เพือ่สงเสริมใหประชาชนทุกระดบัมีความเขาใจและนําไปประกอบ 
การดําเนนิชีวิต   การขับเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพียง  มีเปาหมายหลัก    เพื่อสรางเครื่อขายเรียนรู ใหมีการนํา
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  ไปใชเปนกรอบความคิด เปนแนวทางในการปฏบิัติ    ตลอดจนเปนสวนหนึ่งของ
วิถีชีวติของคนไทยในทุกภาคสวน 
  วัตถุประสงคของการขับเคล่ือน   เพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง   เกี่ยวกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนทุกคนสามารถนําหลักปรัชญาฯ  ไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม   และ
ปลูกฝงปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการดํารงชีวิตใหอยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจน
นําไปสูการปรับแนวทางการพัฒนาใหอยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพยีง  เปนการเสริมพลังใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได
อยางมั่นคงภายใตกระแสโลกาภิวัตน  โดยใหความสําคัญกับการสรางฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมให
เขมแข็งรักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติตาง ๆ      ตลอดจนสามารถปรับตัวพรอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดอยางรูเทาทัน  และนําไปสูความอยูเย็นเปนสขุของประชาชนชาวไทย 
  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพยีง   จะเปนในลักษณะเครือขายและการระดมพลังจากทุก
ภาคสวน  ไดแก 

  ๑.   เครือขายดานผูนําทางความคิด 
๒.  เครือขายดานประชาสังคม 
๓.  เครือขายดานสื่อมวลชนและประชาชน 

       ๔.  เครือขายดานสถาบันการศึกษาและเยาวชน 
๕.  เครือขายดานองคกรภาคธุรกิจเอกชน 



 ๒๔

๖.   เครือขายดานองคกรภาครัฐ 
๗.  เครือขายดานวิชาการ 
๘.  เครือขายดานสถาบันการเมือง 

     ทั้งนี้ แกนกลางขับเคล่ือนมี ๓ ระดับ ไดแก  คณะที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง    และกลุมงานเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง ในสํานักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   (สศช.)  รวมกับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  (ทก.)  
ทําหนาที่สํานักงานเลขานุการปฎิบัติงานในการขับเคลื่อน    และจะทูลเกลาทูลกระหมอมถวายผลการ
ดําเนินงาน       เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว     เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิม 
พระชนมพรรษาครบ  ๘๐ พรรษา  ใน ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

 

 
 

 



 ๒๕

ผนวก ข 
การนอมนําปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการกําหนดยุทธศาสตรการพฒันาประเทศของ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
----------------------------------------------------------------------------------- 

  ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซอน

มากยิ่งขึ้น    จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม โดยเสริมสรางความแข็งแกรง

ของโครงสรางของระบบตาง ๆ  ภายในประเทศใหมีศักยภาพ แขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตน และสราง

ฐานความรูใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางรูเทาทัน ควบคูไปกับการกระจายการพัฒนา 

ที่เปนธรรม   และเสริมสรางความเทาเทยีมกนัของกลุมคนในสังคม  และความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน 

พรอมทั้งฟนฟแูละอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหคงความสมบรูณเปนรากฐาน

การพัฒนาที่มั่นคง และเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

ในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับ  อันจะนําไปสูการพฒันาประเทศทีม่ั่นคงและยั่งยนื สามารถดํารง

อยูในประชาคมโลก ไดอยางมีเกียรตภิูมิและมีศักดิ์ศรี  

                    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ   (สศช.)    ไดอัญเชิญ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง     มาเปนปรัชญานําทางในการจดัทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)   ที่มุงเนนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มีคนเปนศูนยกลาง 

การพัฒนา  เพือ่ใชเปนแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเกิดความสมดุล เปนธรรมและยั่งยนื 

มุงสู “สังคมอยูเยน็เปนสุขรวมกัน”  โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา  ๕ ประการ ประกอบดวย 

      ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู ใหความสําคัญกับ 

      ๑.๑  การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู
กับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต เร่ิมตั้งแตวัยเด็กใหมีความรูพื้นฐานเขมแข็ง 
มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานใหสอดคลองกับความตองการ พรอมกาวสู
โลกของการทํางานและการแขงขันอยางมีคุณภาพ สรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศโดยเฉพาะใน
การสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรู สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
จัดการองคความรูทั้งภูมิปญญาทองถ่ินและองคความรูสมัยใหมตั้งแตระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถ
นําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

      ๑.๒  การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีนาอยู เนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร มุงการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน 



 ๒๖

การฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ เสริมสรางคนไทยใหมีความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ 

         ๑.๓   การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข มุงเสริมสราง
ความสัมพันธที่ดีของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ดํารงชีวิตอยางมั่นคงทั้งในระดับ
ครอบครัวและชุมชน พัฒนาระบบการคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุม
ทั่วถึง สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน  สงเสริมการดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย นาอยู บนพื้นฐาน
ของความยุติธรรมในสังคม เสริมสรางกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและการบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจังควบคูกับการเสริมสรางจิตสํานึกดานสิทธิและหนาที่ของพลเมือง และความ
ตระหนักถึงคุณคาและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพื่อลดความขัดแยง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคมไทยสูสังคม
แหงภูมิปญญาและการ

เรียนรู

พัฒนาคนใหมีคุณธรรม
นําความรูเกิดภูมิคุมกัน

พัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีจิตใจดีงาม  มีสํานึก
สาธารณะ  มีสติปญญา เพ่ิมพูน   ความรู              
และทักษะใหแกแรงงาน เรงผลิต            
นักวิทยาศาสตร/นักวิจัย สงเสริม                          
การเรียนรูตลอดชีวิตและจัดการ                           
องคความรูทองถิ่นและสมัยใหม

เสริมสรางสุขภาวะคนไทย
ใหแขง็แรง

พัฒนาระบบการรักษา ควบคูกับการปองกัน และ
ฟนฟูรางกาย/จิตใจสงเสริมการบริโภคที่ปลอดภัย     
ใชสมุนไพรภูมิปญญาไทย รวมกับเทคโนโลยี

สะอาดในการผลิต ลดละเลิก             
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ

สรางครอบครัวใหเขมแข็ง สรางหลักประกันที่มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม ใหประชาชน     ดานอาชีพ 
สวัสดิการสังคม การออม การดํารงชีวิตที่ปลอดภัยสงบสุข รวมทั้งขยายบริการสังคมแกผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส

เสริมสรางคนไทยอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข

 
 

       ๒.  ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่ม่ันคง
ของประเทศ ใหความสําคัญกับ 

       ๒.๑  การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง    ดวยการสงเสริมการรวมตัว 
รวมคิด รวมทําในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตามความพรอมของชุมชน มี
กระบวนการจัดการองคความรูและระบบการเรียนรูของชุมชนอยางเปนขั้นตอน มีเครือขายการเรียนรู 
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน มีกระบวนการเสริมสรางศักยภาพชุมชนและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหสามารถพัฒนาตอยอดใหเกิดประโยชนแกชุมชนในการนําไปสูการพึ่งตนเอง รวมทั้งการ
สรางภูมิคุมกันใหชุมชนพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง 

       ๒.๒  การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ดวยการบูรณาการกระบวนการ
ผลิตบนฐานศักยภาพ และความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยาง



 ๒๗

พอเพียงภายในชุมชน สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูปสหกรณ กลุมอาชีพ สนับสนุนการนํา
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินมาใชในการสรางสรรคคุณคาของสินคาและบริการและสรางความ
รวมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนสรางอาชีพและรายไดที่มีการจัดสรรประโยชนอยางเปนธรรมแก
ชุมชน สงเสริมการรวมลงทุนระหวางเครือขายองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้ง
สรางระบบบมเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคูกับการพัฒนาความรูดานการจัดการ การตลาด และทักษะใน
การประกอบอาชีพ 

       ๒.๓  การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสันติและเกื้อกูล  ดวยการสงเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการสงวนอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ใชประโยชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
รวมทั้งการสรางกลไกในการปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  

 

 
 

 ๓.   ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ใหความสําคัญกับ 
        ๓.๑  การปรับโครงสรางการผลติเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสนิคาและบริการ 

บนฐานความรูและความเปนไทย  โดยปรับโครงสรางภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม   และภาคบริการ
ที่ใชกระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซอุปทาน   รวมทั้งเครือขายชุมชนบนรากฐานของความรู
สมัยใหม ภูมปิญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ  เพื่อสรางสินคาที่มี
คุณภาพและมลูคาสูง มีตราสินคาเปนที่ยอมรับของตลาด  รวมทั้งสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดี   เพื่อ

ยุทธศาสตรการสรางความเขมแขง็ของชุมชนและสังคมเปน
ฐานที่ม่ันคงของประเทศ

การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแขง็การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแขง็
สงเสริมการรวมกลุมเปดพื้นที่สาธารณะจัดกิจกรรม เผยแพรขอมูล
ขาวสาร ปรับปรุงกลไก กฎระเบียบ เพ่ือสนับสนุนการสรางชุมชน

เขมแข็ง จัดการองคความรูชุมชนและระบบการเรียนรูอยางครบวงจร  
และพัฒนาตอยอดสรางครอบครัว ระบบความสัมพันธในชุมชน       

ใหม่ันคงเขมแข็งเปนภมิูคุมกัน

รวมกลุมในรูปสหกรณนําภมิูปญญา     
ทองถ่ินมาสรางสรรคคุณคาสินคา            

และบริการ 

สรางความมั่นคงของสรางความมั่นคงของ              
เศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจชุมชน

เสริมสรางศักยภาพเสริมสรางศักยภาพ                          
ของชุมชนอยูรวมกับของชุมชนอยูรวมกับ            
ทรัพยากรอยางเกื้อกูลทรัพยากรอยางเก้ือกูล

ใหสิทธิชุมชนรวมบริหารจัดการ  
ทรัพยากรสรางกลไกใหชุมชน               
ปกปองคุมครองทรัพยากร

 



 ๒๘

ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ     และสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ     ตลอดจนการบรหิาร 
องคความรูอยางเปนระบบ      การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส    การปฏิรูปองคกร 
การปรับปรุงกฎระเบียบ และพัฒนาระบบมาตรฐานในดานตาง ๆ   รวมทั้งการดําเนนินโยบายการคา
ระหวางประเทศใหสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต   และการเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขนั 
ของประเทศ 

        ๓.๒  การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ   โดยการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยาง 
มีประสิทธิภาพ    เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหมั่นคง  และสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต
โดยการระดมทุนไปสูภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ       พัฒนารัฐวิสาหกิจใหมกีารดาํเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพบนหลักการบริหารจัดการทีด่ี   เพื่อใหการใชทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพและสวัสดกิาร
สูงสุดแกประเทศ  การสงเสริมการออมอยางเปนระบบ   เพื่อเปนแหลงระดมทุนและเปนหลักประกนั
ในชวีิตของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือก 
เพื่อลดการพึ่งพิงการนําเขาพลังงานและประหยดัเงินตราตางประเทศ  

๓.๓  การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรมและการกระจายผลประโยชนจาก
การพัฒนาอยางเปนธรรม  โดยสงเสริมการแขงขันการประกอบธุรกิจในระบบอยางเสรี เปนธรรม 
และปองกันการผูกขาด  กระจายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไปสูภูมิภาคอยางสมดุลและเปนธรรม 
ใหประชาชนเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง เพียงพอ และสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการใหบริการของระบบการเงินฐานรากใหสามารถสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ดวยการพัฒนาองคกรการเงินชุมชนใหเขมแข็ง 
รวมทั้งดําเนินนโยบายการคลังเพื่อสงเสริมการกระจายรายได โดยกระจายอํานาจการจัดเก็บภาษี การ
จัดทํางบประมาณและการเบิกจาย และการกอหนี้ภายใตกรอบการรักษาวินัยทางการคลังสูทองถ่ิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
ใหสมดุลและยั่งยืน

สนับสนุนใหเกิดการแขงขนัที่เปนธรรม และกระจาย
ผลประโยชนการพัฒนาอยางเปนธรรม

สงเสริมการแขงขันการประกอบธุรกิจอยางเสรีและเปนธรรม กระจายการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานสูภมิูภาคอยางสมดุล เปนธรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ
ระบบการเงินฐานราก  ดําเนินนโยบายการคลังเพ่ือสงเสริมการกระจายรายได 

ปรับโครงสรางการผลิต
ปรับโครงสรางภาคเกษตร/ 
อุตสาหกรรม/บริการ                            
พัฒนาปจจัยสนับสนุนการปรับ
โครงสรางการผลิต

สรางภูมิคุมกันระบบเศรษฐกิจ
บริหารเศรษฐกิจสวนรวมใหมี      
ประสิทธิภาพ สงเสริมการออม

เพ่ิมทางเลือกระดมทุน      
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

เรงรัดใชพลังงานทดแทน
 



 ๒๙

                            ๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับ 

       ๔.๑  การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อรักษาสมดุล
ระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางองคความรู สงเสริม
สิทธิชุมชนและการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการรวมเพื่อ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหความสําคัญกับการกําหนดเขต และการจัดการเชิงพื้นที่
ภายใตการจัดทําขอตกลงกับชุมชนทองถ่ินในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหลัก ไดแก ดิน น้ํา ปาไม 
ทรัพยากรทะเลและชายฝง ทรัพยากรแร รวมถึงการมีมาตรการหยุดใชทรัพยากรที่สําคัญที่ถูกทําลาย
สูงเปนการชั่วคราว และการสรางกลไกแกปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี รวมทั้งการพัฒนาระบบ
การจัดการและการปองกันภัยพิบัติ 

       ๔.๒  การสรางสภาพแวดลอมท่ีดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยการปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสูการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อลด
ผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยกําหนดนโยบายสาธารณะ และใชกลไก
ทางเศรษฐศาสตรทั้งดานการเงินและการคลัง รวมทั้งการสรางตลาดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะ
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต โดยผลักดันใหเกิดระบบประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ระบบ
ประเมินผลกระทบทางสังคมและสุขภาพในโครงการพัฒนาของรัฐ หรือที่รัฐอนุมัติใหเอกชน
ดําเนินการ ควบคูกับการยกระดับขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมตลอดจนมีกลไกกําหนดจุดยืนตอพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศ
ดานสิ่งแวดลอม 

       ๔.๓  การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น โดยใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางสําคัญ      เร่ิมจากการจดัการองคความรูและสรางภูมิคุมกนั 
การคุมครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจากการคุกคามภายนอก  โดยเฉพาะจากพันธกรณี
ระหวางประเทศ สรางระบบการคุมครองสิทธิชุมชน  และการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม สงเสริม 
การใชความหลากหลายทางชีวภาพในการสรางความมัน่คงของภาคเศรษฐกิจทองถ่ินและชุมชน  รวมทั้ง 
พัฒนาขีดความสามารถและสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เปนเอกลักษณของประเทศ  
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          ๕.  ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุงเสริมสราง
ความเปนธรรมในสังคมอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับ 
                              ๕.๑  การเสริมสราง  และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเปน 
สวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย   โดยสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานยิม
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกเยาวชน      และประชาชนทุกระดับอยางตอเนื่องจริงจัง 
พรอมทั้งพัฒนาภาวะความเปนผูนําประชาธปิไตยที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสังคม
ทุกระดับเพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีในสังคม  ตลอดจนวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตย โดยให
ประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง       และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและกระบวนการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐและการเมืองใหเขมแข็งและเปนอิสระมากขึ้น 

       ๕.๒  เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหาร
จัดการประเทศ โดยสงเสริมใหประชาชนรวมตัวและรวมกลุมสรางเครือขายการทํางานรวมกันให
เขมแข็ง สงเสริมใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียม และรวมในกระบวนการบริหารจัดการ
ประเทศใหเกิดความเปนธรรมและความโปรงใสในการพัฒนาประเทศ เสริมสรางความเขมแข็ง และ
สรางเครือขายการทํางานของกลไกตรวจสอบภาคประชาชน เพื่อติดตามตรวจสอบการใชอํานาจของ
ภาครัฐไดอยางเขมแข็งมีประสิทธิภาพ  

       ๕.๓   สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนนการบริการแทน
การกํากับควบคุม และทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา เนนการพัฒนาประสิทธิภาพและความคุมคา
ในการปฏิบัติภารกิจดวยการปรับบทบาทโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ลดการบังคับควบคุม คํานึงถึงความตองการของประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และ
สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและคณุภาพสิ่งแวดลอม

มีการผลิตและการบริโภคที่เปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม พัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือลดมลพิษ

สรางสภาพแวดลอมท่ีดี 
เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน

จัดการองคความรู 
สรางภมิูคุมกัน สรางนวัตกรรม 

จากทรัพยากรชีวภาพ

พัฒนาคุณคาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และภูมิปญญา

ทองถิ่น

พัฒนาระบบฐานขอมูล สรางองคความรู สงเสริมสิทธิชุมชนรวม
จัดการดิน นํ้า ปา แร พัฒนาระบบจัดการรวมในการอนุรักษ 
ฟนฟูทรัพยากร และแกปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี

รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุล   
ของระบบนิเวศ
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และทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการสาธารณะ และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ตลอดจน
พัฒนากลไกการกํากับดูแลที่เขมแข็งเพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม โปรงใส โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศและคุมครองผูใชบริการ โดยดําเนินการควบคูไปกับการปลูกฝงจิตสํานึก
ขาราชการใหเห็นความสําคัญและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และยึด/ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเครงครัด 

       ๕.๔   การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถิ่น และชุมชน
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดยพัฒนาศักยภาพ และกระจายอํานาจการตัดสินใจใหทองถ่ินมีบทบาทสามารถ
รับผิดชอบในการบริหารจัดบริการสาธารณะ ตลอดจนแกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ และสามารถสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกทองถ่ินอยางแทจริง 
พรอมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

       ๕.๕   สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล โดยมี
มาตรการสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหธุรกิจเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และธุรกิจ
เอกชนทั่วไปเปน “บรรษัทภิบาล” เพิ่มมากขึ้น สรางจิตสํานึกในการประกอบธุรกิจอยางซื่อสัตย 
ยุติธรรมตอผูบริโภค และเปนธรรมกับธุรกิจคูแขง พรอมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม แบง
บันผลประโยชนคืนสูสาธารณะ ตลอดจนสนับสนุนสถาบันวิชาชีพธุรกิจประเภทตาง ๆ ใหมีบทบาท
ในการสรางธรรมาภิบาลแกภาคธุรกิจมากขึ้น 

       ๕.๖   การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา ดวยการเปด
โอกาสใหภาคีและกลุมตางๆ มีสวนรวมในการเสนอแนะและตรากฎหมายเพื่อประสานประโยชน
ของภาคสวนตาง ๆ ใหเสมอภาคและมีความสมดุล โดยการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสรางความเปนธรรม
ทางเศรษฐกิจ ลดการใชดุลพินิจของขาราชการและเจาหนาที่ รวมทั้งสรางความเขมแข็งของกลไกการ
บังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ เพื่อสรางความเปนธรรมตอ
ผูประกอบการขนาดเล็กและผูประกอบการใหม 

        ๕.๗  การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ประเทศสูดุลยภาพและความยั่งยืน โดยการพัฒนาศักยภาพ บทบาท และภารกิจของหนวยงานดาน
การปองกันประเทศ ความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบรอย ใหมีประสิทธิภาพมีความพรอมใน
การปองกันประเทศและตอบสนองตอภัยคุกคามในทุกรูปแบบสถานการณไดฉับไว พรอมทั้งผนึก
พลังรวมกับภาคสวนตางๆ ดําเนินการปองกันและพัฒนาประเทศใหสามารถพิทักษรักษาเอกราช 
สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสามารถสรางความมั่นคงของประชาชนและสังคมใหมีความ
อยูรอดปลอดภัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ 
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ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล                
ในการบริหารจัดการประเทศ

พัฒนาวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย

สรางกระบวนการเรียนรู     
ปลูกฝงจิตสํานึกพัฒนาภาวะผูนํา

ประชาธิปไตยทุกระดับ

สรางความ เขมแข็ง
ภาคประชาชน

สรางเครือขาย กลไก
ตรวจสอบภาค
ประชาชนใหเขมแข็ง

ปฏิรูปกฎหมาย
กฎระเบียบ

ใหภาคีตางๆ รวมเสนอแนะ/
ตรากฎหมาย เพ่ือสรางความเสมอภาค

เปนธรรม

สรางภาคราชการ   
รัฐวิสาหกิจให   
มีประสิทธิภาพ   
มีธรรมาภิบาล

ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
รับผิดชอบสวนรวม    

ลดการบังคับควบคุม

กระจายอํานาจ
สูภูมิภาค ทองถิ่นชุมชน

ใหทองถ่ินรับผิดชอบ      
จัดบริการสาธารณะ
ใหประชาชนรวม
พัฒนาทองถ่ินของตน

สงเสริมภาคธุรกิจเอกชน
เปนบรรษัทภิบาล

สรางจิตสํานึกที่   
ซือ่สัตยยุติธรรม   

เปนธรรมรับผิดชอบ   
ตอสังคม

พัฒนาศักยภาพ บทบาท ภารกิจ 
หนวยงานดานการปองกันประเทศ    

สรางความมั่นคงของ                           
ประชาชน/สังคม

รักษาและเสริมสราง     
ความม่ันคง

สงเสริมบทบาทการมี
สวนรวมมากขึ้น

 



 ๓๓

ผนวก ค 
คณะผูดําเนนิการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

เร่ือง  “เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย” 
เม่ือ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐  ณ  หองเรียนรวมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

-------------------------------------------------- 
 

๑.  คณะที่ปรึกษา 
 ๑.๑ พลเอก บุญสราง  เนียมประดิษฐ ผูบัญชาการทหารสูงสุด 
 ๑.๒ พลเอก จรัล  กลุละวณิชย ประธานคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม 
 ๑.๓ พลเอก ธีระวฒัน  ปทมานนท นักวิชาการคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม 
 ๑.๔     พลเอก ปฐมพงษ  เกษรศุกร ผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๑.๕ พลโท ปติ  กัมพูพงศ ผูอํานวยการวทิยาลัยปองกันราชอาณาจักร   
   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๑.๖ พลโท เอกชัย  ศรีวิลาส หัวหนาฝายเสนาธิการทหาร ประจําเสนาธิการทหาร 
 ๑.๗ พลโท วุฒินันท  ลีลายุทธ รองผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๑.๘ พลโท วรพงษ  สงาเนตร เจากรมยุทธการทหาร 
 ๑.๙ พลตรี พนา  ถนอมสิงห ผูชวยผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๑.๑๐ พลตรี สุรพงษ  สุวรรณอัตถ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร 
 ๑.๑๑ พลอากาศตรี ไมตรี  โอสถหงษ รองผูบัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  
   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ  
 ๑.๑๒ พลตรี วีระยุทธ  จิตตศิริ ผูอํานวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง   
   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

๒. ฝายวชิาการ 
 ๒.๑ พลตรี วิสิษฐ  แจงประจักษ ผูอํานวยการสถาบันวิจยัทางยุทธศาสตร   
   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๒.๒ คุณวริมา  โพธิสมบัติ นักวิชาการคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม 
 ๒.๓ คุณวัลภา  บุรุษพัฒน นักวิชาการคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม 
 ๒.๔ พันเอก สุรยุทธ  ชาญกลราว ี รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร   
   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๒.๕ พันเอก โสภณ  กอนแกว รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร   
   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๒.๖ พันเอก ชัชวาลย  จรูญรัชฎ ผูอํานวยการกองกิจการระหวางประเทศ  สถาบันวิจัย 
   ทางยุทธศาสตร  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
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 ๒.๗  นาวาอากาศเอก สมชาย  สังขมณ ี ผูอํานวยการกองกิจการภายในประเทศ สถาบันวิจยั 
   ทางยุทธศาสตร  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๒.๘ พันเอก สนธิ   นวกุล ผูอํานวยการกองการศึกษา กองบัญชาการสถาบัน 
   วิชาการปองกนัประเทศ 
 ๒.๙ พันเอก สุภมนสั  ภารพบ ผูอํานวยการกองพัฒนาและวิจัย  กองบัญชาการ 
   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๒.๑๐ พันเอกหญิง อารยา  จุลานนท รองผูอํานวยการกองกิจการภายในประเทศ  สถาบัน 
   วิจัยทางยุทธศาสตร  สถาบันวิชาการปองกนัประเทศ 
 ๒.๑๑ นาวาอากาศโทหญิง กัญญา  หาญเดนศิริกลุ ประจํากองกจิการภายในประเทศ   สถาบันวิจยั 
   ทางยุทธศาสตร   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๒.๑๒ พันตรี บุรฉัตร  มั่งมี ประจํากองกจิการระหวางประเทศ สถาบันวิจยั 
   ทางยุทธศาสตร   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

๓. ฝายสถานที ่
 ๓.๑ พันเอก สุรยุทธ  ชาญกลราวี รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร   
   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๓.๒ พันเอก โชคดี  เกตสัมพันธ ชวยราชการสถาบันวิจยัทางยุทธศาสตร   
   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๓.๓ นาวาอากาศเอกหญิง บุญฉวี  สุคนธสิงห รองผูอํานวยการ กองอํานวยการวิทยาลยัปองกัน 
   ราชอาณาจกัร  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๓.๔ นาวาอากาศโทหญิง กัญญา  หาญเดนศิริกลุ ประจํากองกจิการภายในประเทศ  สถาบันวิจัย 
   ทางยุทธศาสตร  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๓.๕ พันโท วิทยา  เดชฉ่ํา หัวหนาแผนกธุรการ สถาบันวิจยัทางยุทธศาสตร  
   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๓.๖ พันตรี สภา  เผาฉาน  ประจํากองกจิการพิเศษ สถาบันวิจยัทางยุทธศาสตร    
          สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๓.๗ รอยเอก สมเดช  สันคม ประจํากองกจิการพิเศษ  สถาบันวิจยัทางยทุธศาสตร   
   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๓.๘ รอยตรี เมธา  มวงเจริญ นายทหารคนสนิท ผูอํานวยการสถาบันวิจยั 
   ทางยุทธศาสตร  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๓.๙  เจาหนาทีว่ิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

๔.  ฝายตอนรับและลงทะเบียน 
 ๔.๑ พันเอก โสภณ  กอนแกว รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร   
   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 



 ๓๕

 ๔.๒ พันเอก สุรเชษฐ  ศรดิษฐพนัธ ผูอํานวยการศูนยบรรณสาร กองบัญชาการสถาบัน 
   วิชาการปองกนัประเทศ 
 ๔.๓ พันเอกหญิง เจษฎา  มีบุญลือ ชวยราชการสถาบันวิจยัทางยุทธศาสตร  สถาบัน 
   วิชาการปองกนัประเทศ 
 ๔.๔ พันเอก ฦๅชัย  สิงหพงษ ชวยราชการสถาบันวิจยัทางยุทธศาสตร  สถาบัน 
   วิชาการปองกนัประเทศ 
 ๔.๕ พันเอกหญิง รัชเกลา  กองแกว รองผูอํานวยการกองกิจการระหวางประเทศ  
   สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๔.๖ พันเอกหญิง ฐานีย  บุญสิลา รองผูอํานวยการกองกิจการพิเศษ สถาบันวิจัย 
   ทางยุทธศาสตร  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๔.๗ พันเอกหญิง อารยา  จุลานนท รองผูอํานวยการกองกิจการภายในประเทศ สถาบัน 
   วิจัยทางยุทธศาสตร  สถาบันวิชาการปองกนัประเทศ 
 ๔.๘ นาวาอากาศโทหญิง กัญญา  หาญเดนศิริกลุ ประจํากองกจิการภายในประเทศ  สถาบันวิจัยทาง 
   ยุทธศาสตร  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๔.๙ จาสิบเอกหญิง ฐิติรัตน  ศรพรหม เสมียนแผนกธุรการ สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร  
   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๔.๑๐ จาเอกหญิง พรพรรณ  ดาวเรือง เสมียนแผนกธุรการ สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร  
   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๔.๑๑ สิบโท วินัย  แสนจําลาห เสมียนกองกิจการพิเศษ  สถาบันวิจยัทางยทุธศาสตร  
   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๔.๑๒  เจาหนาทีก่องบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

๕. ฝายงานเลี้ยงรบัรอง 
 ๕.๑ พันโท วิทยา  เดชฉ่ํา หัวหนาแผนกธุรการ สถาบันวิจยัทางยุทธศาสตร   
   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๕.๒ พันโทหญิง วภิา  คุมฤทธิ์ ประจํากองกจิการระหวางประเทศ สถาบันวิจยั 
   ทางยุทธศาสตร  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๕.๓ จาสิบเอก สุดใจ  มาประเสริฐ เสมียนแผนกธุรการ สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร  
   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๕.๔ นางสาวรัชยา   นาชัยเวช พนักงานธุรการ สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร   
   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๕.๕ นางสาวจุฑารตัน   มีธรรมยุติ พนักงานธุรการ สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร   
   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 
 



 ๓๖

๖. ฝายประชาสัมพันธ 
 ๖.๑ พันเอก เทอดศักดิ์  ตรีรัตนกูล ผูอํานวยการกองกิจการปองกันประเทศ  สถาบันวิจยั 
   ทางยุทธศาสตร  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๖.๒ พันเอก สุรเชษฐ  ศรดิษฐพนัธ ผูอํานวยการศูนยบรรณสาร กองบัญชาการสถาบัน 
   วิชาการปองกนัประเทศ 
 ๖.๓ สิบตรี กิตติชัย  บัววนัเพ็ญ   พลขับรถแผนกธุรการ  สถาบันวิจยัทางยุทธศาสตร   
   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๖.๔ นางสาวณภัทร  มาเพ็ง เสมียนแผนกธุรการ  สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร   
   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๖.๕ เจาหนาที่ศนูยบรรณสาร  กองบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

๗. ฝายรักษาความปลอดภยั 
 ๗.๑ พันเอก โชคดี  เกตสัมพันธ ชวยราชการสถาบันวิจยัทางยุทธศาสตร   
   สถาบันวชิาการปองกันประเทศ 
 ๗.๒ นาวาเอก ยงยทุธ  สุวรรณปรีดี   ผูอํานวยการกองกลาง กองบัญชาการสถาบันวิชาการ 
   ปองกันประเทศ 
 ๗.๓ พันเอก ธนากร   บุปผาพันธุ รองผูอํานวยการกองกลาง กองบัญชาการสถาบัน 
   วิชาการปองกนัประเทศ 
 ๗.๔ พันโท ธีรพล  อมราพิทักษ ประจํากองกจิการปองกันประเทศ สถาบันวิจัย 
    ทางยุทธศาสตร  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๗.๕ จาสิบเอก ปณธิิ  ศรีหิน เสมียนกองกิจการพิเศษ สถาบันวิจยัทางยุทธศาสตร  
   สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 ๗.๖ เจาหนาที่ศนูยรักษาความปลอดภัย 
 ๗.๗ เจาหนาที่สารวัตรทหาร  กรมยุทธบริการทหาร 

๘. พิธีกร 
 ๘.๑ พลโท เอกชัย  ศรีวิลาศ หัวหนาฝายเสนาธิการทหาร ประจําเสนาธกิารทหาร
 ๘.๒ พันเอกหญิง รัชเกลา  กองแกว รองผูอํานวยการกองกิจการระหวางประเทศ  
   สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
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