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เรียนรูความพอเพียงจาก “พอ”  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 ปริศนา ตันติเจริญ เรียบเรียง 

๑. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ที่มา    

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทาง 

การดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยนับตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๗ จนถึงปจจุบันเปนเวลากวา ๓๐ ป ตั้งแตกอนเกิด

วิกฤติการณทางเศรษฐกิจป พ.ศ.๒๕๔๐ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถ

ดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

  เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง 

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 
 

๒. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความหมาย 

 เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่ตองมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

พอสมควรตอการรับผลกระทบใด ๆ    ที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ตองอาศัย ความรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําหลักวิชาการตาง ๆมาใชในการวางแผนเพื่อดําเนินการทุก

ขั้นตอน ขณะเดียวกันตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจใหมีสํานึกในคุณธรรม   ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่

เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ 

มีความสมดุล มั่นคง ยั่งยืนในชีวิต (ครอบครัว) เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี พรอมรับการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วที่จะเกิดขึ้นไดเปนอยางดี ซึ่งสรุปไดเปน ๓ หวง ๒ เงื่อนไข ดังแผนภูมิที่ ๑ 
 

แผนภูมิที่ ๑ สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economic Philosophy) 

 

 

 

 
 

 ทางสายกลาง (Meddle Path)                พอเพียง 
 

 

 

 

 

 

มีภูมิคุมกันในตัวท่ีด ี

(Self-immunity) 

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดลอม / ทรัพยากรธรรมชาติ (Life, Economy, Society, Environment, Natural resources) 

สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน (Balance / Security / Sustainability) 

นําสู 

พอประมาณ 

(Moderation) 

 มีเหตุผล 

  (Reasonableness) 

 
เง่ือนไขคุณธรรม 

(Ethices and Virtues) 

เง่ือนไขความรู 

(Care and prudence in using knowledge) 
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จากแผนภูมิที่ ๑ อธิบายไดวา 

  เศรษฐกิจพอเพียง คือ การที่เราใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไมวาจะเปน ดิน น้ํา ปาไม แรธาตุ  

ในการผลิตเพื่อบริโภคเองบางหรือเพื่อแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยไมเกินระดับความสามารถในการจายของ

ตนเอง ทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน ในชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

  พอเพียง  แปลวา    พึ่งตนเอง (Self - Sufficiency) 

  พอเพียง   หมายความวา มีอยูมีกิน ไมฟุมเฟอย ไมหรูหรา แตวา “พอ” 

บางอยางอาจดูฟุมเฟอยแตถาทําใหเกิดความสุข ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืนก็สามารถทําได 

  เศรษฐกิจพอเพียง มิไดหมายความแตเพียงวา ใหทํากินทําใชเอง  แตถาเรามีเหลือใชเหลือกินก็ควร

เอื้อเฟอ แบงปน ใหผูอื่นบาง อันจะทําใหเกิดความสุขอยางแทจริง คือ สุขใจ 
 

  กลาวโดยสรุป เศรษฐกิจพอเพียงจะเปนระบบที่สมบูรณไดจะตองประกอบไปดวยลักษณะ ๓ 

ประการ ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันในตัว และเงื่อนไข ๒ ประการ ไดแก ความรูและ

คุณธรรม 
 

  ความพอประมาณ  (Moderation)  หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยและไมมากเกินไป ไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอื่น   และเมื่อพิจารณาวัฒนธรรมและประเพณีที่มีอยูในสังคมไทย จะเห็นไดวา ความพอประมาณเปน 

แนวปฏิบัติที่มีมานาน สังเกตไดจากลักษณะการดํารงชีวิตของคนไทยที่ เรียบงาย ไมฟุงเฟอ หรือฟุมเฟอยจนเกินกวา

ศักยภาพของตน อีกท้ังรูจักชวยเหลือ   เกื้อกูลแกกันโดยการแบงปนสวนที่สามารถหาไดเกินกวาความตองการของตน 

ไปสูผูที่ดอยกวาในสังคม 

ในทางเศรษฐศาสตร  หลักความพอประมาณสามารถชวยใหการใชทรัพยากรของสังคมเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดไดในบางสถานการณ 

   

 

 

  

ความมีเหตุผล (Reasonableness)  หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น 

จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ

กระทํานั้น ๆ จึงอาจกลาวไดวา ความมีเหตุผลในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนการตัดสินใจและการปฏิบัติบนพื้นฐาน

ของความรูและประสบการณ 

ในทางเศรษฐศาสตร   ความมีเหตุผลเนนการคํานึงถึงผลลัพธและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ตัดสินใจ การกระทํา วิธีการ  และเลือกปฏิบัติ   เพื่อใหเกิดผลที่ถูกตอง    ในระดับที่กวางขึ้น   เนนการใชขอมูล 

ขาวสารตาง ๆทั้งในปจจุบันและผลที่คาดวาจะเกิดจากการดําเนินนโยบายในอนาคตประกอบการตัดสินใจ เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

 

 ความพอประมาณ อาจพิจารณาจากความพอดีใน ๗ มิต ิคือ พอดีกับเหตุ พอดีกับผล พอดีกับตน 

พอดีในเชิงปริมาณ พอดีกับกาล พอดีกับชุมชนและพอดีกับบุคคลที่เกี่ยวของ หรือ สัปปุริสธรรม ๗  
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  ความมีเหตุผลจึงเปนปจจัยที่เสริมสรางใหเกิดความเขมแข็งและภูมิคุมกันที่ดีใหเกิดขึ้นในตัวเองโดย

ใชความรู และความรอบคอบในการกลั่นกรองกอนกระทําการใด ๆ  ความมีเหตุผลสามารถเติบโตไดตามกาลเวลา     

ดวยการฝกฝน  แกปญหา  จากระดับจิตใจและความคิดตอเหตุการณภายนอกที่มีความผันผวนตลอดเวลา  

โดยคํานึงถึงผลของการกระทําวาอยูบนพื้นฐานของความถูกตองหรือไม 

 

การมีภูมิคุมกันที่ดีไวในตัว (Self-immunity) หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและ 

การเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ   ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน

อนาคตทั้งใกลและไกล 

ระบบภูมิคุมกันในตัว อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเกิดจากความไมประมาท ความมีเหตุผล  

ความพอประมาณ โดยหลีกเลี่ยงความตองการที่เกินพอของเราเอง การมีวินัยในตนเองจะสามารถปกปองตนเอง 

จากกระแสบริโภคนิยม การแขงขันดานฐานะทางสังคม ไมใหมากระทบกับมาตรฐานการครองชีพของเรา  หรือเกิด

จากการที่พยายามจะสรางภูมิคุมกันใหเกิดขึ้น ใหเปนกลไกรองรับวงจรทุกข สุข ของชีวิต ตลอดจนเปนภูมิคุมกันของ

ครอบครัว และสังคม และภูมิคุมกันในตัว ก็เปนปจจัยเสริมสรางใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เปนไปอยางมีเหตุผล 
 

  ลักษณะทั้ง ๓ ประการ  ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและภูมิคุมกันที่ดี มี

ความสัมพันธกันอยางเปนระบบ กลาวคือ ความมีเหตุผล เปนกระบวนการเสริมสรางใหความพอใจเปนไปอยาง

พอประมาณ และระดับความพอประมาณ จําเปนตอง พอเพียงในเชิงการสรางภูมิคุมกันตัว 
 

 

  สวนเงื่อนไขจําเปน ๒ ประการ คือ ความรูกับคุณธรรม ตองอยูอยางสมดุล หากขาดปจจัยใดปจจัย

หนึ่งแลว ก็สามารถทําใหเกิดกระบวนการตัดสินใจผิดพลาด และไมกอใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืนได เชน หากมี

ความรูอยางเดียวแตถานําความความรูไปใชในทางมิชอบผลแหงการตัดสินใจกระทําการนั้นก็สามารถนําความเสียหาย

มาสูตนเองและสังคมได ในลักษณะเดียวกันหากมีเพียงคุณธรรมแตขาดความรู ก็อาจทําใหกระบวนการตัดสินใจ

เปนไปอยางรูเทาไมถึงการณก็ได และกอใหเกิดความเสียหายไดเชนเดียวกัน 

 

  ความรู  เปนหลักของการทํางานผูที่จะทํางานอยางใดจะตองมีความรูในเรื่องนั้นเปนเบื้องตน 

สวนความคิดเปนเครื่องชวยความรู คือ ชวยใหใชความรูไดอยางถูกตอง เชน จะใชอยางไร ที่ไหน 

เมื่อใด เมื่อมีความรูสําหรับงานมีความคิดสําหรับพิจารณาใชความรูใหถูกตอง ยอมทํางานไดสมบูรณดี 

ยากที่จะผิดพลาด ความรูกับความคิดจึงไมควรแยกกัน… 

               (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรและอนุปริญญาบัตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : ๘  กรกฎาคม  ๒๕๐๘) 

  

 

 

เงื่อนไขความรู (Set of knowledge) ประกอบดวย  
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๑. ความรอบรู คือ ความรู (Stock of all relevant knowledge) เกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน โดยครอบคลุมเนื้อหาของเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนพื้นฐานสําหรับการนําไปใชใน

โอกาสและเวลาตาง ๆ  

๒. ความรอบคอบ คือ ความสามารถที่จะนําความรูและหลักวิชาตาง ๆ เหลานั้นมา

พิจารณาใหเชื่อมโยงกัน (Connectivity of all acquired knowledge) เพื่อประกอบการวางแผน กอนที่จะนําไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติทุกขั้นตอน 

๓. ความระมัดระวัง คือ ความมีสติ ในการปฏิบัติที่ตั้งอยูบนหลักวิชาการตาง ๆ ในขั้นตอน

ปฏิบัติ (Utilization all knowledge at any point of time with carefulness and attentiveness) 

 

เงื่อนไขคุณธรรม (Ethical Qualifications)  คุณธรรมจริยธรรม เปนเรื่องของ “คุณคา” ซึ่งดูได

จากการกระทําของเราเอง  ถาเราจะตัดสินใจความพอประมาณ นอกจากตองคํานึ่งถึงเหตุผลแลวยังตองมีคุณธรรม

กํากับใจดวย  เชน  ความซื่อสัตยสุจริต ความเพียร อดทน มีสติ ปญญา ไมประมาท กตัญูกตเวที  เปนตน 

คุณธรรมที่จะตองเสริมสราง มี ๒ ดาน คือ 

 ๑.   ดานจิตใจ/ปญญา โดยเนนความรูคูคุณธรรม กลาวคือ ตระหนักในคุณธรรมมีความ

ซื่อสัตย มีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

    ๒.   ดานการกระทํา หรือแนวทางการดําเนินชีวิต โดยเนนความอดทน ความเพียร สติ 

ปญญาและความรอบคอบ 
   

เศรษฐกิจพอเพียง คือ การยึดทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ในการดํารงชีวิตอยางเปนขั้นตอน 

  ทางสายกลาง   หมายถึง   วิธีการ หรือการกระทําที่พอประมาณ บนพื้นฐานของความมีเหตุผลและ 

การสรางภูมิคุมกันซึ่งในที่สุดแลวก็จะนําไปสูการพัฒนา 
 

  กลาวโดยสรุป เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุมชูตัวเองได ใหมีความพอเพียงกับ

ตัวเอง (Self Sufficiency) อยูไดโดยไมตองเดือดรอน โดยตองสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอน คือ ตั้ง

ตัวใหมีความพอกิน พอใช ไมใชมุงหวังแตละทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตเพียงอยางเดียว เพราะผูที่

มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนา และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไป

ตามลําดับ 
 

๓. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : หลักแนวคิด 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนหลักการ หลักคิด และหลักปฏิบัติ โดยมีเปาหมายที่ความสมดุล มั่นคง 

ยั่งยืน ของชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรรม 

  หลักคิด  -  ปญหาคืออะไร คิดจากสาเหตุ เลือกทางแกไข / พัฒนาอะไร ใชวิธีการใด 

                            เปาหมายคืออะไร (ทางสายกลาง) 

  หลักการ -  หลักวิชา ความรู ที่จะนํามาใชในการแกปญหา หรือ พัฒนา (ทฤษฎีตาง ๆ) 

  หลักปฏิบัติ -  การประยุกตใช ใครทํา ทําอยางไร (เนนการประหยัด งาย ลดขั้นตอน  

   ทางสายกลาง)  บริบทของหนวยงานเปนอยางไร สังคมโดยรอบเปนอยางไร  
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 กรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. เปนปรัชญาที่ชี้ถึงการดํารงอยูและการปฏิบัติตน (Economy life guiding principles)  

ในทางท่ีควรจะเปน  (i.e. secularized normative prescription) 

๒. เปนปรัชญาที่สามารถประยุกตใชไดตลอดเวลาทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคต (timely / timeless) 

๓. เปนปรัชญาที่มองโลกเชิงระบบที่มีลักษณะเปนพลวัตร (dynamic) คือ มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

๔. เปนปรัชญาที่มุงผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเนนความสมดุล (Balance) ความมั่นคง(security)  

ความยั่งยืน (Sustainability) 

๕. เปนปรัชญาที่เปนกรอบแนวคิด (Paradigm Shift) 

พื้นฐานแนวทางพระราชดําริสูความพอเพียง 

๑. ทางสายกลาง (middle path) 

๒. คอยเปนคอยไป (step by step) 

๓. ระเบิดจากขางใน (inside out) 

๔. ชา ๆ แตมั่นคง (slow but sure) 

๕. ยากทําใหงาย (make it simple) 

๖. ขาดทุน คือ กําไร (loss is gain) 
 

  เศรษฐกิจพอเพียง สามารถจําแนกได ๓ ระดับ คือ 

  ระดับที่ ๑ : เศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นฐาน  เปนความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว คือ 

การที่สมาชิกในครอบครัวมีความเปนอยูที่สามารถพึ่งตนเองได สามารถตอบสนองความตองการพื้นฐาน คือ ปจจัย ๔ 

ของตนเองและครอบครัวได รูจักชวยเหลือเก้ือกูลกัน มีความสามัคคีกลมเกลียว มีความพอเพียงดําเนินชีวิตดวยความ

ประหยัด ลดคาใชจายที่ไมจําเปน จนสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข 

 

  ระดับที่ ๒ :  เศรษฐกิจพอเพียงระดับกลุม หรือ ชุมชน จัดเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา  คือ 

เปนการรวมพลังของกลุม ชุมชน ทองถ่ิน ในรูปของกลุมหรือสหกรณ  เพื่อรวมมือกันดําเนินงานในดานตาง ๆ ทั้งดาน  

การผลิต การตลาด ความเปนอยู สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา โดยอาจไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง 

ๆ 

ที่เก่ียวของ 

  ระดับที่ ๓ : เศรษฐกิจพอเพียงระดับเครือขาย จัดเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนาอีกเชนกัน  

เปนการที่เครือขายรวมมือกับหนวยงานภายนอก เชน ธนาคาร บริษัทตาง ๆ เพื่อขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ที่หลากหลาย ตอลดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต ในดานตาง ๆ เชน การศึกษา ศาสนา สวัสดิการ  
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๔.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  :  ธรรมราชา 

  นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จขึ้นครองราชย และทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ  

ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เมื่อวันศุกรที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เนื่องในวันบรมราชาภิเษก ความวา 
 

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขของปวงชนชาวสยาม” 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงเปนพระมหากษัตริยที่ทรงพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชนสุขของ

อาณาประชาราษฎรอยางแทจริง ตามที่ไดพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการขางตน ดังที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  

ไดเขียนไวในหนังสือหลักธรรม หลักทํา ตามรอยพระยุคลบาท วา  
 

 

 

 

“พระเจาอยูหัวเวลาทําอะไร ทรงมุงมั่นมาก  

เรื่องความขยันไมตองพูด ทรงงานไมมีวันเสารวันอาทิตย ไมมีเวลากลางวันกลางคืน” 
 

พระปฐมบรมราชโองการ ที่ทรงกลาววา  “เราจะครองแผนดินโดยธรรม”  นั้นเห็นไดจากการที่

พระบาทสมเด็จ-พระเจาอยูหัวทรงเปนพระมหากษัตริยที่ทรงไวซึ่ง ทศพิธราชธรรม อันเปนหลักธรรมของ

พระมหากษัตริยตั้งแตครั้งโบราณกาล ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ ไดแก 

  ๑. ทาน  (ทาน)  คือ การใหโดยไมหวังผลประโยชนตอบแทน เปนความเอื้อเฟอเผื่อแผสงเคราะห

ผูอื่นตามโอกาสอันควร 

  ๒. ศีล    (สีล)    คือ การสํารวมในศีล รักษากาย วาจา ใจใหเรียบรอยงดงาม  ปฏิบัติตาม กฎหมาย 

กฎระเบียบ ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

  ๓. การบริจาค  (ปริจาคะ)   คือ การบริจาคเปนการใหจากภายใน หรือทางจิตใจ ไมตองการผูรับ  

เปนการเสียสละสวนตนเพื่อประโยชนของสวนรวม  

  ๔. ความซื่อตรง  (อาชชวะ)  คือ ความเปนผูซื่อตรง ประพฤติตอตนเองและผูอื่นดวยความจริงใจ  

ไมมีมารยาสาไถย มีความซื่อสัตยสุจริต เชน ซื่อสัตยตอหนาที่ ซื่อตรงตอเวลา 

  ๕. อัธยาศัยออนโยน  (มัททวะ)  คือ ความเปนผูออนโยน มีสัมมาคารวะ ออนโยนตอผูใหญ ตอ

บุคคลเสมอกัน วางตนสม่ําเสมอ ไมดูหมิ่นผูอื่น 

  ๖. ความเพียร (ตบะ)  คือ ความเพียร ไดแก ความบากบั่น มุงมั่นเด็ดเดี่ยวใหงานบรรลุผลสําเร็จ  

กาวหนา ไมถอยหลัง ไมหยุดอยูกับที่ เวลามีปญหาตองเขาไปรวมมือชวยเหลือแกไข ไมหนีปญหา 

  ๗. ไมโกรธ  (อักโกธะ)  คือ ความไมโกรธ ไมแสดงอาการโกรธใหปรากฏ ไมพยาบาทมุงรายผูอื่น 

เปนคนเยือกเย็น มีเหตุผล  

  ๘. ความกรุณา  (อวิหิงสา)  คือ ความไมเบียดเบียนผูอื่น ไมกอความทุกขยากใหแกผูอื่นดวยเห็น

เปนการสนุกของตนเพราะอํานาจโมหะ 
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  ๙. ความอดทน  (ขันติ)  คือ ความอดทนตอโทสะ โมหะ อดทนตอความทุกขยากในการปฏิบัติ

หนาที่ทนตอปญหา ทนตออารมณอันไมพึ่งประสงค ขันต ิคูกับ โสรัจจะ ไดแก การทําใจใหสงบจากความคิดที่จะทําชั่ว

พูดชั่วหรือคิดชั่ว  ขันติโสรัจจะ เปนธรรมที่ทําใหงาม คือ ใจงาม กายงาม วาจางาม ความคิดงาม 

  ๑๐. ความไมคลาดในธรรม  (อวิโรธนะ)  คือ การปฏิบัติตามทํานองคลองธรรม ถือความยุติธรรม 

ถูกตองเปนหลัก มีความหนักแนนในธรรมะ คงที่ ไมเอนเอียง หวั่นไหว เพราะถอยคําที่ดีราย ลาภ ยศสรรเสริญ 

สักการะ 

และจากพระปฐมบรมราชโองการ ที่ทรงกลาววา “เพื่อประโยชนสุขของปวงชนชาวสยาม”  จะเห็นไดจาก

การที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนพระมหากษัตริยที่ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมาย เหลือคณานับเพื่อ

แกปญหาทุกขเข็ญของประชาชน  ศึกษาไดจากโครงการพัฒนาตาง ๆ ดังนี้ 
 

  ๑. โครงการตามพระราชประสงค   หมายถึง  โครงการซึ่งทรงศึกษาทดลองปฏิบัติเปนสวนพระองค  

ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อพัฒนาดูแลผลผลิต ซึ่งตองใชพระราชทรัพยสวนพระองค  เมื่อแนพระราชหฤทัยวาโครงการนั้น 

ๆ ไดผลดี เปนประโยชนแกประชาชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหรัฐบาลเขามารับงานตอ 

  ๒.  โครงการหลวง  เปนโครงการที่ทรงมุงพัฒนาชาวไทยภูเขาใหรอดพนจากความทุกขยากลําเค็ญ 

ไดดวยวิธีการปลูกพืชทดแทนฝน และละเลิกการตัดไมทําลายปา มาสูวิถีเกษตรรูปแบบใหมที่ทํารายไดดีกวาเดิม 

  ๓.  โครงการในพระบรมราชานุเคราะห หมายถึง โครงการที่พระองคไดพระราชทานขอแนะนํา 

และแนวพระราชดําริใหเอกชนไปดําเนินการดวยกําลังเงิน กําลังปญญา และกําลังแรงงาน เชน โครงการพัฒนา

หมูบานสหกรณเนินดินแดง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ โครงการพจนานุกรม  ฯลฯ 

  ๔. โครงการพระราชดําริ เปนโครงการที่ทรงวางแผน ทรงเสนอแนะใหรัฐบาลรวมดําเนินการตาม

พระราชดําริ โดยพระองคเสด็จพระราชดําเนินรวมทรงงานกับหนวยงานรัฐบาล ปจจุบันเรียกวา “โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ”  เชน โครงการลุมน้ําปาสักอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (เขื่อนปาสักชลสิทธิ์) จ.ลพบุรี   

โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.กาญจนบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


