
“...คนเราถ้าพอในความต้องการ
...มีความโลภน้อย...

เบียดเบียนคนอื่นน้อย”
พระราชด�ารัส ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

“การให้การศึกษานั้น กล่าวสั้นๆ โดยความหมายรวบยอด 
คือการช่วยให้บุคคลค้นพบวิธีการด�าเนินชีวิต อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม ไปสู่ความเจริญ และความสุขตามอัตภาพ”

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (๑๙ มิถุนายน ๒๕๒๒)



หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
ทางสายกลาง

น�ำไป
สู่

ชวีติ / เศรษฐกจิ / สงัคม

สมดลุ / มั่นคง / ยั่งยนื

เงื่อนไขความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั)

เงื่อนไขคณุธรรม
(ซื่อสตัย์สจุรติ สตปิัญญา ขยนัอดทน แบ่งปัน)

พอ
ประมาณ

มี
เหตผุล

มภีมูคิุ้มกนั
ในตวัที่ดี
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หลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข

เป็นบทสรุปของเศรษฐกิจพอเพียง นั่นเอง คือ สรุปให้เข้าใจง่ายๆ ดังต่อไปนี้

๓ ห่วง คือ ทางสายกลาง ประกอบไปด้วย ดังนี้

 ห่วงที่ ๑ คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไป

โดยไม่ต้องเบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือนร้อน

 ห่วงที่ ๒ คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่าง

มีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค�านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�านั้นๆ 

อย่างรอบคอบ

 ห่วงที่ ๓ คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค�านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน

อนาคตทั้งใกล้และไกล

๒ เงื่อนไข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่

 เงื่อนไขที่ ๑ เงื่อนไขความรู ้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความ

รอบคอบที่จะน�าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังใน

ขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มี

ความเพียร ใช้สติปัญญาในการด�าเนินชีวิต

 เงื่อนไขที่ ๒ เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความ

อดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด�าเนินชีวิต

 “เศรษฐกิจพอเพียงจริงๆ คือ หลักการด�าเนินชีวิตที่จริงแท้ที่สุด กรอบแนวคิดของหลักปรัชญามุ่งเน้น

ความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา อันมีคุณลักษณะที่ส�าคัญ คือ สามารถประยุกต์ใช้ในทุกระดับ ตลอด

จนให้ความส�าคัญกับค�าว่าความพอเพียง ที่ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีใน

ตัว ภายใต้เงื่อนไขของการตัดสินใจและการด�าเนินกิจกรรมที่ต้องอาศัยเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม”

 

 “หากทุกฝ่ายเข้าใจกรอบแนวคิด คุณลักษณะ ค�านิยามของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแจ่มชัดแล้ว ก็จะ

ง่ายขึ้นในการน�าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และจะน�าไปสู่ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ การพัฒนาที่สมดุล

และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี”

ด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย / เพิ่มรายได้ / ใช้ชีวิตอย่างพอควร / คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ 

/ มีภูมิคุ้มกัน / ไม่เสี่ยงเกินไป / การเผื่อทางเลือกส�ารอง

ด้านสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูล / รู้รักสามัคคี / สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ / เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้ค่า

และเกิดประโยชน์สูงสุด / ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด

ด้านวัฒนธรรม รักและเห็นคุณค่าในความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย / เห็นประโยชน์และคุ้มค่า

ของภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น / รู้จักแยกแยะและเลือกรับวัฒนธรรมอื่นๆ

ที่มา: http://เศรษฐกิจพอเพียง.net/
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เรียนรู้หลักการทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 “หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ที่ส�านักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (กปร.) รวบรวมไว้มีความ

หลากหลายถึง ๒๓ หลักการ ซึ่งปวงชนชาวไทยสามารถน้อมน�าไปปฏิบัติในวาระและ

โอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่

  ๑. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   ๒. ระเบิดจากข้างใน

  ๓. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก     ๔. ท�าตามล�าดับขั้น

  ๕. ภูมิสังคม      ๖. องค์รวม

  ๗. ไม่ติดต�ารา      ๘. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด

  ๙. ท�าให้ง่าย    ๑๐. การมีส่วนร่วม

 ๑๑.ประโยชน์ส่วนรวม   ๑๒. บริการรวมที่จุดเดียว

 ๑๓. ทรงใช้ธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ ๑๔.ใช้อธรรมปราบอธรรม

 ๑๕. ปลูกป่าในใจคน   ๑๖. ขาดทุนคือก�าไร

 ๑๗. การพึ่งตนเอง   ๑๘. พออยู่พอกิน

 ๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง   ๒๐. ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน

 ๒๑. ท�างานอย่างมีความสุข  ๒๒. ความเพียร : พระมหาชนก

 ๒๓. รู้ รัก สามัคคี

บุคลากรโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมทุกคนน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาขับเคลื่อนในโรงเรียนและบูรณาการในการปฏิบัติงาน

๕



ข้อมูลส่วนตัว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่......................../........................เลขที่........................

ครูที่ปรึกษา คนที่ ๑.............................................................................................................

  คนที่ ๒.............................................................................................................

ชื่อ................................................................นามสกุล................................................................

เกิดวัน..........................ที่..............เดือน.....................................................พ.ศ.........................

มีพี่น้อง.........................คน      เป็นเพศชาย...................คน      เป็นเพศหญิง...................คน

ส่วนสูง..........................ซ.ม.     ความสามารถพิเศษ.................................................................

ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่...............หมู่ที่...............ซอย................................ถนน...............................

ต�าบล......................................อ�าเภอ......................................จังหวัด.......................................

รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์..........................................................................

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่....................................................................................(ของตนเอง)

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่..............................................................................(ของผู้ปกครอง)

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่...................................................................(ของบิดา หรือ มารดา)

เป้าหมายชีวิตของนักเรียน คือ .................................................................................................

..................................................................................................................................................

รูป ๑ นิ้ว
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 โรงเรียนควรมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ในการด�าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างพอเพียง ดังนี้

๑. มีความรู้ ความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักในความส�าคัญของการด�าเนิน

ชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

 ๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการด�าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ๑.๒ มีความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเชื่อมโยงกับระบบ

เศรษฐกิจทั่วไป

 ๑.๓ เห็นประโยชน์ และตระหนักในความส�าคัญของการด�าเนินชีวิต ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนากลุ่ม 

/ โรงเรียน / ชุมชน และพัฒนาสังคมโดยรวม

๒. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการด�าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

 ๒.๑ มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการด�ารงชีวิตและการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับ

ศักยภาพของแต่ละบุคคล และสอดคล้องกับภูมิสังคมต่างๆ เช่น การผลิต และจ�าหน่ายสินค้า 

การให้บริการ การด�าเนินธุรกิจขนาดต่างๆ การใช้จ่ายและการออม การเกษตร ฯลฯ เพื่อให้

สามารถอุ้มชูตัวเองและครอบครัวได้

 ๒.๒ มีทักษะ ค่านิยม และจริยธรรมเบื้องต้นที่จ�าเป็นในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล ไม่เบียดเบียน น�าไปสู่ความสันติสุข และรู้รักสามัคคี

 ๒.๓ ใช้และพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์และความสุข อย่างยั่งยืน

 ๒.๔ สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น หวงแหนทรัพย์สมบัติของ

ชาติ รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย

๓. ปฏิบัติตนและด�าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

 ๓.๑ ปฏิบัติตนให้มีความพอประมาณ รู้จักการประมาณตน รู้จักศักยภาพของตนที่มีอยู่ 

และรู้จักสภาพแวดล้อมของชุมชน / สังคม ที่อาศัยอยู่

 ๓.๒ ปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผล บนพื้นฐานของความถูกต้อง โดยใช้สติ ปัญญา มีความรอบรู้ 

และรอบคอบในการคิด พูด ท�า โดยยึดทางสายกลางในการปฏิบัติ

 ๓.๓ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทั้งภายในและ

ภายนอก ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

 ๓.๔ มีความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สามารถคิดวิเคราะห์และปฏิบัติด้วยความรอบคอบ 

ระมัดระวัง

 ๓.๕ ปฏิบัติตนและด�าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร แบ่งปัน มีสติ ปัญญา มีวินัย พึ่งตนเอง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูล มีความ

รับผิดชอบและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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แผนผังความคิด หรือแผนที่ความคิด (Mind Map)

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมโดยจัดท�าเป็นแผนผังความคิด (Mind Map) 

เงื่อนไขความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน)

น�าสู่

เศรษฐกิจ ........................................................................................................................................

สังคม ..............................................................................................................................................
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สิ่งแวดล้อม ....................................................................................................................................

วัฒนธรรม ......................................................................................................................................

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี



บัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียน

ที่ วัน/เดือน/ปี ถอน ฝาก คงเหลือ ลงชื่อ

เปิดบัญชีครั้งแรกเงินฝากอย่างต�่า ๑๐ บาท : ฝาก - ถอน ที่ธนาคารโรงเรียน



บัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียน

ที่ วัน/เดือน/ปี ถอน ฝาก คงเหลือ ลงชื่อ

เปิดบัญชีครั้งแรกเงินฝากอย่างต�่า ๑๐ บาท : ฝาก - ถอน ที่ธนาคารโรงเรียน



บัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียน

ที่ วัน/เดือน/ปี ถอน ฝาก คงเหลือ ลงชื่อ

เปิดบัญชีครั้งแรกเงินฝากอย่างต�่า ๑๐ บาท : ฝาก - ถอน ที่ธนาคารโรงเรียน



บัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียน

ที่ วัน/เดือน/ปี ถอน ฝาก คงเหลือ ลงชื่อ

เปิดบัญชีครั้งแรกเงินฝากอย่างต�่า ๑๐ บาท : ฝาก - ถอน ที่ธนาคารโรงเรียน



บัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียน

ที่ วัน/เดือน/ปี ถอน ฝาก คงเหลือ ลงชื่อ

เปิดบัญชีครั้งแรกเงินฝากอย่างต�่า ๑๐ บาท : ฝาก - ถอน ที่ธนาคารโรงเรียน



บัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียน

ที่ วัน/เดือน/ปี ถอน ฝาก คงเหลือ ลงชื่อ

เปิดบัญชีครั้งแรกเงินฝากอย่างต�่า ๑๐ บาท : ฝาก - ถอน ที่ธนาคารโรงเรียน



บัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียน

ที่ วัน/เดือน/ปี ถอน ฝาก คงเหลือ ลงชื่อ

เปิดบัญชีครั้งแรกเงินฝากอย่างต�่า ๑๐ บาท : ฝาก - ถอน ที่ธนาคารโรงเรียน



บัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียน

ที่ วัน/เดือน/ปี ถอน ฝาก คงเหลือ ลงชื่อ

เปิดบัญชีครั้งแรกเงินฝากอย่างต�่า ๑๐ บาท : ฝาก - ถอน ที่ธนาคารโรงเรียน



บัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียน

ที่ วัน/เดือน/ปี ถอน ฝาก คงเหลือ ลงชื่อ

เปิดบัญชีครั้งแรกเงินฝากอย่างต�่า ๑๐ บาท : ฝาก - ถอน ที่ธนาคารโรงเรียน



บัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียน

ที่ วัน/เดือน/ปี ถอน ฝาก คงเหลือ ลงชื่อ

เปิดบัญชีครั้งแรกเงินฝากอย่างต�่า ๑๐ บาท : ฝาก - ถอน ที่ธนาคารโรงเรียน



บัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียน

ที่ วัน/เดือน/ปี ถอน ฝาก คงเหลือ ลงชื่อ

เปิดบัญชีครั้งแรกเงินฝากอย่างต�่า ๑๐ บาท : ฝาก - ถอน ที่ธนาคารโรงเรียน



เงื่อนไขความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย์สุจริต สติปัญญา ขยันอดทน แบ่งปัน)

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม /
สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน

พอประมาณ

น�าสู่

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ค�าพ่อสอน เศรษฐกิจพอเพียง

“....ใหพ้อเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ก็

ท�าให้มีความสุข ถ้าท�าได้ก็สมควรที่จะท�า สมควรที่จะปฏิบัติ”

“Self - sufficiency นั้นหมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอยืมคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง...”

“....คนเราถ้าพอในความต้องการ มันก็มีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ 

มีความคิดว่าจะท�าอะไร ต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข...”

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น เช่น 

การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดย

พิจารณาจากเหตุปัจจัย ที่เกี่ยวข้องตลอดจนค�านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�านั้นๆ อย่างรอบคอบ

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

๔๐


