
จินางค์กูร โรจนนันต์ 
รองเลขาธิการ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ



1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและหลักการทรงงาน 
2. การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การถอดบทเรียนการน าใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงเพือ่การพฒันาประเทศ 

ประเด็นน าเสนอ  



พ.ศ. 2542  
• ผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่น ๆ  

ร่วมประมวลและกลั่นกรองพระราชด ารัส 
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  

• สศช. ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ให้เผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติโดยท่ัวไป  

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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พอประมาณ 

มีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล 

เงื่อนไขความรู ้
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 

เงื่อนไขคุณธรรม  
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ความเพียร สติ บนพื้นฐาน 

มีภูมิคุ้มกันในด้านวัตถุ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม 

  ทางสายกลาง              ความพอเพียง 

ประเทศชาติ ประชาชน 
มีความสมดุล ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

น าสู ่
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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23 หลักการทรงงานในรัชกาลท่ี  9 
1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
2. ระเบิดจากข้างใน 
3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 
4. ท าตามล าดับขั้น 
5. ค านึงถึงภูมิสังคม 
6. คิดอย่างองค์รวม 
7. ไม่ติดต ารา 
8. ประหยัด เรียบง่าย  
   ได้ประโยชน์สูงสุด 
9. ท าให้ง่าย 
10. การมีส่วนร่วม 
11. ประโยชน์ส่วนรวม 
12. บรกิารที่จุดเดยีว 

 

13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาต ิ
14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 
15. ปลูกป่าในใจคน 
16. ขาดทุนคือก าไร 
17. การพึ่งตนเอง 
18. พออยู่พอกนิ 
19. เศรษฐกจิพอเพียง 
20. ความซื่อสัตย์ สุจรติ 
     จรงิใจต่อกัน 
21. ท างานอย่างมคีวามสุข 
22. ความเพียร 
23. รู-้รัก-สามัคคี 
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1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและหลักการทรงงาน 
2. การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การถอดบทเรียนการน าใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงเพือ่การพฒันาประเทศ 

ประเด็นน าเสนอ  



ภาพรวมของการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-7 “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน” 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นแบบองค์รวมที่เชื่อมโยงมิติ
ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันอย่างสมดุล  

“วิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540” การปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการพัฒนา 
ไม่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการขบัเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 อัญเชิญหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาน าทาง
ในการพัฒนาและบริหารประเทศ 

ให้ความส าคัญ “การพัฒนาท่ีสมดุล ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของคนไทยสู่ความอยู่ดีมีสุข ยึดหลักทางสายกลาง เพื่อให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤต ด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง มีคุณภาพและยั่งยืน 

ราชการเพื่อประชาชน ประชาชนเข้าร่วม 
7 

ปฐมบทของการอัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



ปฐมบทของการอัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 - 11 เผชิญ “กระแสการเปลี่ยนแปลง” ท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีผันผวน 
ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบไดย้าก 

ความเส่ียง 
จากการบริหาร
ภาครัฐที่อ่อนแอ 

ความเส่ียงจาก
ความเส่ือมถอย

ของค่านิยม 

ความเส่ือมโทรม
ของทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ความเส่ียงด้าน
ความมั่นคงของ

ประเทศ 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

เสริมสร้างทุนให้เข้มแข็ง 

เตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลง 

ทุนสังคม 

ทุน 
เศรษฐกิจ 

ทุนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทุนสังคม 

ทุนมนุษย์ ทุนกายภาพ 

ทุนทาง 
การเงิน 

ทุนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทุนทาง
วัฒนธรรม 

รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างย่ังยืน 

9 สังคมสมดุล อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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แผนพัฒนาประเทศ แผนฯ 10 

 
 
 
 
 
 
 

 แผนฯ 10 
(2550-2554) 

 

แผนฯ 10 (2550-2554): 
 การปฏิบัติตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือสร้างสมดุลและมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกนั 

 ยึดกระบวนทรรศนก์ารพัฒนาต่อเนื่อง  จากแผนฯ 8 และ แผนฯ 9 
 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู ้

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคมเป็นฐานท่ีมั่นคงของประเทศ 

ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้
สมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และคุณภาพ สวล. 

   2550     2554   

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์ 

 ความอยู่เย็นเป็นสุขของคนในสังคมและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง และภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นดีขึ้น 
 คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น สถาบันสังคมมีความเข้มแข้งมากขึ้น 
 เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสม ตามศักยภาพของประเทศ 
• ผลิตภาพการผลิตรวมสูงขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
• เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 
• เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ SMEs ต่อ GDP ให้มีสัดส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  

เป้าหมายหลัก 
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การสร้างคนและสังคมคุณภาพ 

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแขง็ของภาคเกษตรและความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน 

• ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

• ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเช่ือมโยงกับประเทศในภูมภิาค 

• ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเตรียมการรองรับความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม  

และการสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล 

และการขับเคลื่อนแผนฯ 11 

แผนฯ 11 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

11 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 



1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน 
2. การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การถอดบทเรียนการน าใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงเพือ่การพฒันาประเทศ  

ประเด็นน าเสนอ  



๙ ก้าวย่าง สู่ความพอเพียง ภาคเอกชน 

วิเคราะห์ทบทวนตนเอง  
อย่างเป็นระบบ รอบคอบ  

รอบด้าน รัดกุม 

วางแผนการด าเนินธุรกิจให้เติบโต 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ยึดหลักจริยธรรม  

สร้างหุ้นส่วนการพัฒนา 
เป็นที่พึ่งของชุมชน สังคมได้ 

สื่อสารภายในองค์กร สร้างความ
เข้าใจอย่างทั่วถึง สื่อสาร

ภายนอกองค์กรสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 

วางแผนการบริหารจัดการ
องค์กร พร้อมก าหนดตัวชี้วัด
เพ่ือให้เกิดการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินธุรกิจ
อย่างสม่ าเสมอ  

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 
ไม่เอาเปรียบคู่ค้า   

เพ่ิมภูมิคุ้มกันในการแข่งขัน 

สนับสนุนให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และพัฒนา
ให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ 

เสริมสร้าง ศักยภาพ
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

STEP ๙ 

STEP ๓ 
STEP ๔ 

STEP  ๑ STEP  ๒ 

STEP ๕ 

STEP ๖ 

STEP ๗ STEP ๘ 

STEP ๑ – ๔ พึง่พาตนเองได้ 
STEP ๕ – ๗ ปรับตวัแข่งขนัได้ 
STEP ๘ – ๙  เป็นทีพ่ึง่ของผู้อ่ืน การติดตามประเมินผลและ

ปรับเปลี่ยน เพ่ือให้เกิด 
การพัฒนา 
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    ๙ ขั้น สู่ความพอเพียง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อปท. และชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ 
ประเมินศักยภาพพื้นที่ และความ
ต้องการของพ้ืนที่อย่างรอบด้าน 

จัดเวทีสร้างความเข้าใจ  
และหาแนวทางการพัฒนา 
ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและบริบทของพื้นที่  

ค้นหาชุมชน/ผู้น าชุมชน/
ครัวเรือนต้นแบบ ที่สมัครใจ 

ร่วมพัฒนา 
ร่วมกันด าเนินกิจกรรม
การพัฒนาชุมชน 

ระเบิดจากข้างใน 

STEP  ๑ STEP  ๒ 

STEP  ๓ STEP  ๔ 

ผู้บริหาร อปท.  
มีวิสัยทัศน์ 

สร้างเครือข่ายภาคี
พัฒนา 

STEP  ๕ 

พัฒนาผู้น า/แหล่งเรียนรู/้ศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบ เพื่อถ่ายทอดแก่ชุมชน/ครัวเรือน
อื่นๆ และขยายผลไปสู่ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

อปท. สรุปบทเรียนและ
จัดการความรู้ ผ่านเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน   

STEP  ๖ STEP  ๗ STEP  ๘ 

การบริหารจัดการ 
ของ อปท. 

ครัวเรือน ชุมชน และ 
อปท. น าใช้ปรัชญาฯ  
อย่างเป็นรูปธรรม 

เผยแพร่/ขยายผล 
การพัฒนาที่ยึดพื้นที่เป็น
ตัวตั้ง 

นโยบาย อปท.  
น าสู่ชุมชนเข้มแข็ง 

STEP  ๙ 

STEP ๑ – ๒  เข้าใจ 
STEP ๓ – ๕  เข้าถึง 
STEP ๖ – ๙  พัฒนา 
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๙ ขั้นตอน การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน 

วิเคราะห์พ้ืนที่ เพื่อให้ทราบ
ข้อมูลภูมิสังคมโดยละเอียด  
(ภูมิประเทศ ประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม ประเพณี อาชีพ ฯลฯ) 

ส ารวจเพื่อให้ทราบ 
ถึงปัญหาหรือประเด็น 
ที่ต้องการจะพัฒนา  

พัฒนาศักยภาพคนใน
พ้ืนทีใ่ห้เกิดกระบวนการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาได้ด้วยตนเอง 

สร้างต้นแบบความส าเร็จ 
และขยายผลการพัฒนาในพ้ืนที่นั้นๆ 

S

T

E

P

 

๒
 

S

T

E

P

 

๑
 

๔
 

S

T

E

P

 

ศึกษาหาความรู ้

S

T

E

P

 

๓
 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

๕
 

S

T

E

P

 

๖
 

S

T

E

P

 

S

T

E

P

 

๗
 

S

T

E

P

 

๘
 

S

T

E

P

 

๙
 

ด าเนินการพัฒนา 
ในพื้นที่ และติดตาม

ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

ติดตาม การพัฒนา   
ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และพร้อม

เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

สื่อสารประเด็น ที่ต้องการจะพัฒนาให้กับ 
คนในพื้นที่ได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ค้นหาผู้น าการเปลี่ยนแปลงทั้งผู้น าธรรมชาติ 

และผู้น าที่จัดตั้งขึ้น  
 

ใช้หลักวิชาการ  
น าองค์ความรู ้

ที่ได้รับ 
มาแก้ไขหรือ

พัฒนาในพื้นที่  

ขยายผล 
ให้คนในพื้นที่เข้ามา 
เป็นส่วนหนึ่งของ 

เครือข่ายการพัฒนา 

STEP ๑ – ๒  เข้าใจ ภูมิสังคมอย่างถ่องแท้ พ่ึงพาตนเองได ้
STEP ๓ – ๕  เข้าถึง ทุกการกระท าวิถีชิวิตของแตล่ะพื้นที ่
STEP ๖ – ๙  พัฒนา อย่างยั่งยืน 

16 



แนวคิดการด าเนินการ 

นโยบาย การปฏิบัติ 

การจัดการ
ความรู้ 

การสื่อสาร 
เพื่อการ

เปลี่ยนแปลง ความรู้ 

การปรับเปล่ียน

พฤติกรรม 

รู้จัก รู้จ า รู้จริง รู้แจ้ง 

    ปฐมวัย 

   วัยเรียน 

  วัยรุ่น/มหาวิทยาลัย 

 วัยแรงงาน 

 สูงวัย 

การขับเคล่ือน 

Modern 

Media 

Tradition

al Media 

29 



เศรษฐกิจพอเพียงกับหนทางข้างหน้า 
องค์กรสหประชาชาติ ได้น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่และใช้ใน 
166 ประเทศ และได้สรุปถึงการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
ดังนี้ 

• เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการขจัดความยากจน 
และการลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนจน 

• ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานของการสร้างพลังอ านาจของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ 

• เศรษฐกิจพอเพียงช่วยยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทด้วยการสร้างข้อปฏิบัติ 
ในการท าธุรกิจ ที่เน้นผลก าไรในระยะยาวในบรบิทที่มีการแข่งขัน 

• หลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาล 
• ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของชาติ เพื่อสร้าง

ภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์ที่เข้ามากระทบโดยฉับพลัน และเพื่อปรับปรุงนโยบายต่างๆ ให้เหมาะสม 18 30 



Example : Huai Sai Royal Development Study Center  

Deforestation Monoculture without 
knowledge support 

Background 

40 yrs later 

Development 
Process 

Soil Degradation/ 
Forest absence Restore forest using 

“Forest Hill System”  
or “Wet Forest” 

Water tank  
on the hill 

Building 
Reservoirs  + 
Check Dams 

around the hill 

Promoting Integrated Farming  
/New Theory Agriculture 
to optimise water usage  

People’s 
sustainable 
happiness 

Planting Vetiver Grass 
to prevent soil erosion 

Soil 
become 
more 
fertile 

Promoting 
new 

theory 
agriculture 

Leading to 
income risk 

management 
in agriculture 

Soil 
become 

less fertile   

Preventing 
soil erosion 
by planting 

Vetiver 
Grass 

Increasing  
Organic 
matter 

content of 
soil by 

plowing crops    

Enhancing 
people’s 

well-being 

 Promoting 
integrated 
farming 
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Linking Huai Sai Royal Development Study Center to SDGs Achievement  

No Poverty 

Zero Hunger 

Decent Works 

Responsible 
Consumption 

Live on Land 

Clean Water 

Affordable 
&Clean 
Energy 

Reduced 
Inequality 

32 



ความก้าวหน้า 
อย่างรวดเร็วของ

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 

ที่มา: ประมวล โดย สศช. จาก Frey, C.B. and Osborne, M.A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?. University of Oxford. และบทความตา่ง ๆ อาท ิCleveland, B. 
(2017). Creating a Job-Ready Workforce to Power the Digital Economy in the 21st Century. < https://www.linkedin.com/pulse/creating-job-ready-workforce-power-digital-economy-21st-cleveland>. 

เช่ือมต่อโลกทั้งในเชิง
กายภาพ การเคลื่อนย้ายคน 

และการเช่ือมด้านจิตใจ 
(Soft sides)  

เกิดการเลื่อนไหล 
ทางวัฒนธรรม  

รูปแบบงานจะมีการใช้เทคโนโลยีเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งงานหลายงานจะถูกทดแทน

ด้วยระบบอัตโนมัติ และจะมีอาชีพ
ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นในอนาคต 

รูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจเปลี่ยนแปลง 

ความท้าทาย 
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Digital Economy 
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