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The Sufficiency Economy Philosophy



Buddhist Concept

“Sufficiency Economy” is a 

philosophy that stresses the middle 

path as an overriding principle for 

appropriate conduct by the 

populace at all levels.



The Middle Path

Knowledge condition

(prudent and appropriate 

Knowledge)

Progress of economy/society/environment/culture in a balance, 

stable and sustainable way.

Moderation

Reasonableness Self-immunity

Integrity condition

(honesty, deligence, wisdom sharing, 

perseverance)





Mahatma Gandhi's Self-Sufficiency Concept
แนวคิดการพึ่งพาตนเองของมหาตมคานธี

เน้นการควบคุมตนเอง การควบคุมตน เองเท่ากับการควบคุมโลก ควบคุมบรรยากาศรอบตน เอง 
การพึ่งพาตนเองมิใช่เพื่อชนะสงครามแต่เพื่อ ชัยชนะ เหนือศัตรูด้วยการท าให้เป็นเพ่ือน

มหาตมคานธีกล่าวว่า "เรามีทรัพยากรเพียงพออย่างอุดมสมบูรณ์ แต่ไม่เพียงพอส าหรับคน
โลภ" 

“Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed”

คานธีก็มีแนวคิดพึ่งตนเอง ใช้หลักความสัตย์จริง มายึดมั่น หลักนี้ต้องมีก่อนถึงจะไปสอนคน
อื่นๆได้ "ถ้าชุมชนไม่เข้มแข็ง ก็อย่าหวังว่าประเทศชาติจะเข้มแข็ง ชาติก็คงไม่มั่นคงไปด้วย"





King Bhumibol Concept 

“Sufficiency Economy” which aims at 
enhancing the quality of life of people and 
local communities so that they will become 
self-reliant, thus achieving sustainable 
development.



“...The definition of the term ‘Sufficiency Economy’ cannot yet be found in 

any economics textbook.  That is no surprise since it is a new theory – so 
new and innovative it has not been included in textbooks. Economic 
experts and those who are interested, however, can use it , modify it or 
apply its principles in an effort to improve the country’s economy as well 
as that of the world...” 

H.M. The King’s Address delivered  on the Occasion of His Birthday Anniversary on 
23 December 1999 



His Majesty the King’s principles
His Majesty the King’s principles, as reflected in his work with 
royally initiated projects throughout the six decades of his 
reign, are based on moderation, harmony with the 
surroundings and practicality. These can be summarized as 
follows.



The first principle is that development must focus on 
“people” and adhere to “people’s benefit” and 
“popular participation in the decision-making process”. 

The second principle demands that the project account 
for differences in “socio-geographical conditions” of each 
region and locality.

The third principle expresses the idea that development must start 
from “being self-reliant” which means one needs to know his/her 
limits and carefully lead his/her life. “Doing things in stages”



The Philosophy of Sufficiency Economy and its Three Pillars.
Moderation: Sufficiency at a level of not doing something too little or 
too much at the expense of oneself or others, for example, producing 
and consuming at a moderate level.
Reasonableness: The decision concerning the level of sufficiency must 
be made rationally with consideration of the factors involved and careful 
anticipation of the outcomes that may be expected from such action.

Risk Management: The preparation to cope with the likely 
impact and changes in various aspects by considering the 
probability of future situations.



Decisions and activities must be carried out at a sufficient level 
depending on two conditions:
Knowledge, comprising all-round knowledge in the relevant fields 
and prudence in bringing this knowledge into consideration to 
understand the relationship among the field so as to use them to 
aid in the planning and ensure carefulness in the operation.
Virtue to be promoted, comprising the awareness of honesty, 
patience, perseverance, and intelligence in leading one’s life.



Conclusion

Sufficiency means to lead a reasonably 

comfortable life, without excess, or 

overindulgence in luxury, but enough

“Sufficiency” means moderation, reasonableness, 

and the need of self-immunity for sufficient 

protection from impact arising from internal and 

external changes.



การพัฒนาประเทศกับการประยุกต์ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง



Sufficiency Economy Philosophy 
toward the Country Development

The heart of this Philosophy is “human
development” toward well–being based on
sufficiency, moderation, reasonableness and
resilience.



The doctrine underlying the Philosophy is “to understand, to 
gain insight and access, and to engage in development.” In 
practice, this doctrine must be in harmony with a national 
“social landscape” that respects diversity within geo-ecology, 
economy, culture and tradition



Since the Eighth Economic and Social Development Plan (1997-
2001), which was implemented during a period when Thailand
confronted an economic crisis, the Sufficiency Economy has made its
mark on Thai society and has become the guiding principle of the
country’s development strategy. The conventional development
approach that narrowly focused on economic growth has generated
many social problems and led to the deterioration of natural resources
and the environment. Application of the Philosophy in Thailand can
now be seen in various sectors.



"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ถูกบรรจุเข้าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 
(2545-2549) เป็นครั้งแรก โดยทางส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ ระบุว่าการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นั้นจะท าควบคู่ไปกับกระบวนทรรศน์ของการ
พัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี "คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา" 
อันเป็นต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8



ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นแนวทางในการพัฒนา ที่น าไปสู่
ความยั่งยืนได้อย่างไรนั้น สิ่งส าคัญก็คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ และการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ก่อน จากนั้นจึงจะ
ประสานเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
กล่าวคือให้เริ่มต้นจากการพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่ม
อย่างมีพลัง จากนั้นต้องเติมองค์ความรู้ให้กับประชาชน ในการสร้างการ
รับรู้ เข้าใจถึงปัญหาที่ผ่านมา เข้าใจถึงแนวทางของการพัฒนาในวัน
ข้างหน้า และมีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ได้น้อมน า
หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 โดยการ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ส านัก
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนา
ประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ 



The Philosophy reinforces our capacity for resilience and risk
management, and allows the country to recover from economic
crises better than in the past. Nevertheless, structural problems
continue to be important sources of vulnerability and obstacles
to the future development of the country, particularly in the
form of social inequality and weaknesses in public administration.



In response, by continually adapting the Philosophy, Thailand
will become more resilient and capable of managing risks
through the application of knowledge, technology, innovation,
creativity, and good governance.



Every stage of development has to be driven by knowledge using a 
prudent, step-by-step approach, and correspond to the way of life 
desired in Thai society. The development process includes moral 
values, a sense of virtue, ethics in work, and perseverance in the way of 
life. These principles will prepare family, community, society, and the 
nation for changes



Economic opportunity will be created based on knowledge, 
technology, innovation, and creativity, while taking into account the 
requirement that production and consumption have to stand on eco-
friendly foundations leading toward stable and sustainable 
development. Building the Thai society’s resilience regarding important 
development issues under NSEDP as follow:



1. Human and social development toward a quality society. To
build resilience at individual, family and community levels toward
a quality society that can manage risks, adapt to changes, and
participate in economic, social and political development
efficiently will require the following:



2. Restructuring the economy toward inclusive growth. The domestic
economy will be strengthened, with emphasis on reinforcing firms in the
production and service sectors, especially small and medium businesses, One
Tambon One Product (OTOP) activities, and agricultural enterprises.
Local experience, science, technology and creativity should be utilized to
upgrade these sectors so they are knowledge-based and environmentally
friendly. Interdependence and connectivity across countries in various regions,
and adaptation to external changes will require the following



2.1 Strengthening of the agricultural sector to foster food and 
energy security with emphasis on management of natural resources, 
which are the basis for agriculture. 
2.2 Restructuring of the economy toward quality and sustainable 
growth will be knowledge-based and concentrate on creative 
economic practices and local wisdom



2.3 Building interconnectivity across countries in the region toward 
socio-economic security will focus on linking domestic economic 
expansion to international cooperation. 
Cooperation and partnership will be emphasized for sustainable 
development and mutual benefits at the sub regional and regional levels. 
Key initiatives will promote constructive and interactive cooperation to 
prepare the country for changes brought by the ASEAN Economic 
Community, and empower domestic development partners at every level 
to increase their ability to keep pace with changes. 



3. Management of natural resources and the environment 
toward sustainability. In order to maintain balances within the 
ecosystem, emphasis will be aimed at managing natural 
resources and the environment through a shift of the 
development paradigm and participation by local communities. 



การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในภาคเกษตรกรรม
ขั้นที่ 1 ผลิตอาหารเพื่อบริโภค

แนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ เน้นให้เกษตรกรสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ครอบครัว
ตนเองก่อน โดยท านาข้าวเพื่อเก็บไว้กินตลอดปี เหลือจากการบริโภคจึงขาย โปรดเกล้าฯ ให้ทดลอง
ทฤษฎีใหม่ในท่ีดินส่วนพระองค์ ณ วัดมงคลชัยพัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี จ านวน 
15 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วนตามอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 เน้นการบริหารจัดการที่ดิน
และน้ าซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการเกษตรทฤษฎีใหม่

ขั้นที่ 2 รวมตัวจัดตั้งกลุ่ม ชมรมหรือสหกรณ์
เกษตรกรจะพัฒนาไปสู่ระดับพออยู่พอกินพอใช้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นมีรายได้จากผลผลิตเพิ่มมาก

ขึ้นโดยร่วมมือจัดตั้งเป็นกลุ่ม ชมรม หรือ สหกรณ์ ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกัน



ขั้นที่ 3 ร่วมมือกับองค์กรหรือภาคเอกชนภายนอกชุมชน
เป็นขั้นพัฒนากลุ่ม ชมรม หรือสหกรณ์ให้ก้าวหน้า โดยกู้เงินจากแหล่ง

เงินทุนภายนอกชุมชนมาลงทุนขยายกิจการ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) บริษัทน้ ามัน ฯลฯ หรือขอความช่วยเหลือด้านวิชาการ
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน



ในภาคอุตสาหกรรมการค้าและการบริการ

1) พอประมาณในการผลิต ไม่ผลิตสินค้ามากเกินความต้องการของผู้บริโภคจน
เหลือล้นตลาด ถือเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน และทรัพยากรในการผลิต

2) พอประมาณในผลก าไร ไม่ค้าก าไรเกินควรจนผู้บริโภคเดือดร้อน ไม่กด
ราคารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร มีการแบ่งปันผลก าไรส่วนหนึ่งไปพัฒนา
คุณภาพฝีมือแรงงานและองค์กรของตน รวมทั้งคืนก าไรสู่สังคม โดยตอบแทน
ช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ

ความพอประมาณ 



ความมีเหตุผล 
(1) มีเหตุผลในการพัฒนาองค์กร โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนา

ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรในองค์กร ทั้งพนักงาน ลูกจ้าง และผู้ใช้
แรงงาน ตัดทอนรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น รวมทั้งพัฒนาคุณภาพสินค้า และเพิ่มปริมาณ
ผลผลิต เป็นต้น

(2) มีเหตุผลในการจัดสวัสดิการให้พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ใช้แรงงาน



การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 
(1) ติดตามข่าวสาร และสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งอาจมี

ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของตน เช่น ความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศและภัยธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อให้สามารถตัดสินใจ
บริหารองค์กรธุรกิจของตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

(2) การกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อด าเนินธุรกิจหรือขยายกิจการ ต้องดูตาม
ก าลังฐานะของตนไม่ท าอะไรเกินตัวมิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายได้

(3) มีเงินออมหรือเงินเก็บเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กซึ่ง
ต้องพึ่งตนเองให้มากที่สุด ควรจัดสรรผลก าไรส่วนหนึ่งเป็นเงินออมเพื่อให้มีใช้จ่ายเป็นทุน
หมุนเวียนในการด าเนินกิจการ



ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมคีวามส าคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร

ความส าคัญต่อครอบครัว สมาชิกในครอบครัวด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข เพราะ
ปฏิบัติตามหลักพออยู่ พอกิน พอใช้ ส่งผลให้ไม่ยากจน ไม่มีหนี้สิน มีเงินออม และ
พึ่งตนเองได้

ความส าคัญต่อชุมชน ท าให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มสร้างแรงงานและ
อาชีพ และน าทรัพยากรของชุมชนมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับสังคมประเทศชาติ สังคมเข้มแข็ง ผู้คนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สมาชิกใน
สังคมร่วมกันสืบทอดภูมิปัญญาและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



การพัฒนาเศรษฐกิจ
(Economic Development)



โลกมีพลวัตอยู่ตลอดเวลา พอจะจ าแนกได้เป็น 4 ยุคด้วยกัน 
ยุคที่ 1 เกิดการปฎิวัติในภาคเกษตร หรือที่เรียกกันว่า Green Evolution 
ยุคที่ 2 เกิดการปรับเปลี่ยนสู่สังคมอุตสาหกรรม ผ่าน Industrial Revolution ครั้งที่ 1 และ 2 
ยุคที่ 3 เกิด Digital Revolution เป็นระลอกๆ 
ยุคที่ 4 คือ The Fourth Industrial Revolution หรือยุคปัจจุบัน เกิดการรวมตัวและแตก
ตัวของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 3 Domains หลัก ดังนี้ 



1) Bio Domain เช่น Bioprint, Genetic Transformation 
2) Physical Domain เช่น Autonomous Vehicle (รถที่ขับเองได)้ วัสดศุาสตร์นาโน
เทคโนโลยี และ 3D/4D Printing 
3) Digital Domain เช่น Internet of Thing (IoT), Digital Manufacturing 



โลกในระยะเปลี่ยนผ่าน 
การเคลื่อนจากโลกในศตวรรษที่ 20 มาสู่โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ก่อให้เกิดชุดของโอกาส ภัยคุกคาม เงื่อนไขและ
ข้อจ ากัดชุดใหม่ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาชุดของขีดความสามารถชุด
ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ใน The Fourth Industrial Revolution 
นั้น Artificial Intelligence (AI) จะมาแทน Knowledge Worker 



2) Digitization การติดต่อสื่อสารมีการเปลี่ยนรูปแบบจากการสื่อสารกับ Someone, Somewhere และ
Sometime เป็น Anyone, Anywhere และ Anytime เราก าลังด ารงชีวิตอยู่ใน 2 อารยธรรมไปพร้อมๆกัน 
คืออารยธรรมในโลกจริง และอารยธรรมในโลกเสมือน ในโลกของดิจิตอล ก่อให้เกิด Network Externalities 
ดังนั้น รูปแบบการเติบโตจะไม่เป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์เดิมว่าด้วย Diminishing Return to Scale อีก
ต่อไป แต่รูปแบบการเติบโตจะเปลีย่นไปเป็นแบบ Exponential Return to Scale มากขึ้น 

5 กระแสหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คน
อันเกิดจากการเปลี่ยนผ่าน 

1) Globalization ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลือ่นไหลของทุน สินค้าและบริการ 
ผู้คนอย่างเสรี จนกลายเป็นโลกทีเ่ชื่อมต่อกันอย่างสนิท (Connected World) เกิดการ
ขยับปรับเปลี่ยนจาก One Country, One Destiny เป็น One World, One Destiny 



3)  Urbanization สัดส่วนของผู้คนในเมืองจะมีมากขึ้น โดยในปี 1995 โลกมีคนใน
เมืองเพียงร้อยละ 30 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 54 ในปี 2014 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 66 ในปี 2050 ดังนั้น วิถีชีวิต พฤติกรรม และปฏิสัมพันธ์ของผู้คนจะ
เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง จะเกิดประเด็นท้าทายชุดใหม่
ครอบคลุมทั้งในมิติพลังงาน การคมนาคม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย อาชญากรรม ยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งหากเตรียมการไว้ได้ไม่ดีพอ เมืองเหล่านี้จะ
กลายเป็น Mega-Slums แต่หากเตรียมการได้ดีพอ เมืองเหล่านี้จะถูกปรับเปลี่ยนไป
เป็น Smart Cities 



5) Commonization ในโลกที่ยิ่งเชื่อมต่อกันมากขึ้นเท่าไหร่ ผู้คนก็ยิ่งต้องพึ่งพิงอิง
อาศัยกันมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ความเสี่ยงและภัยคุกคามมิได้ส่งผลกระทบต่อประเทศใด
ประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะ หากแต่ส่งผลกระทบต่อโลกโดยรวม เป็นปัญหาที่ทุก
ประเทศต้องเผชิญที่เรียกกันว่า “Global Commons” อาทิ วิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ โรคระบาด การก่อการร้าย ภาวะโลกร้อน เป็นต้น นั่นหมายความว่า จากนี้ไป 
เวลาสุขประชาคมโลกจะสุขด้วยกัน และเวลาทุกข์ประชาคมโลกก็จะทุกข์ด้วยกันด้วย 

4) Individualization ผู้คนในศตวรรษที่ 21 จะมีความเป็นปัจเจกมากขึ้น มีความคิด
ความอ่านเป็นของตัวเองมากขึ้น ต้องการแสดงออกมากขึ้น ความเป็นปัจเจกจะเกิดขึ้นได้ 2
รูปแบบ คือ Collective Individuals และ Contra-Individuals รูปแบบแรกเป็น
รูปแบบที่สร้างสรรค์ ที่ผูค้นอยากอยู่ร่วมกันเพือ่สร้างสรรคส์ังคม เกิดเป็นสังคมทีเ่ข้มแข็ง
แต่ในรูปแบบที่สอง เป็นรูปแบบทีผู่้คนต่างคนต่างอยู่ มองแต่ประโยชน์ส่วนตน เกดิสังคมที่
เปราะบาง โอกาสที่จะเกดิความขัดแย้งจะมีอยู่สูง



ทั้ง 5 กระแสดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ 
1) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการด ารงอยู่ 
2) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการด าเนินธุรกิจ 
3) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการท างาน 
4) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการเรียนรู้ 



การพัฒนาของประเทศไทยที่ผ่านมา ประเทศไทยเริ่มจากการใช้โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้นการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยเกษตรกรรม มาสู่ไทยแลนด์  2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบาโดยใช้ประโยชน์จาก
ค่าจ้างแรงงานราคาถูกและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มุ่งเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า
เป็นส าคัญจากนั้นประเทศไทยได้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมที่มคีวามซับซ้อนมากขึ้นโดย
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้มาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปตลาดโลกจนมาสู่
โมเดลไทยแลนด์ 4.0



โมเดลไทยแลนด์ 4.0 เป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และ ยั่งยืน ตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมปัญญา  
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการกระจายรายได้และโอกาสอย่างเท่าเทียม ที่มี
ความสมดุลกับสิ่งแวดล้อม เพื่อน าไปสู่สังคมที่มีความหวัง (Hope) เป็นสังคมที่ เปี่ยมสุข 
(Happiness) และเป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) เป็นสังคมท่ีมีความพอเพียง 
โดยมีคนชนชั้นกลางเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เกิดความเท่าเทียมในสังคม มีสิ่งแวดล้อม
และ สุขภาพที่ดี ผ่านกระบวนการที่เน้น การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from 
Within) และการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก (Connect to the World)



การเข้าสู่ Thailand 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ประเทศไทยยังติดอยู่ใน
โมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” จึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ได้มาก” ก็จะต้องเปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสรา้งสรรค์ และนวัตกรรม เช่นการเกษตรก็ต้อง
เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือSmart 
Farming โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ

-เปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
-เปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง
-เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง



ปัจจัยส าคัญที่สุดการขับเคลื่อนโมเดล ไทยแลนด์ 4.0 ก็คือ “คนไทย” เนื่องจากการ
พัฒนาทุนมนุษย์ที่ดี มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จะเป็นรากฐานในการ
เสริมสร้างคุณภาพและความเข้มแข็งให้กับสังคมไทย รวมทั้งสร้างรากฐานความ 
มั่นคงของประเทศในทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการ
พัฒนาคนเป็นหลักส าคัญ



Model Thailand 4.0
ประเทศไทย/คนไทย จะมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

(2560-2579)
Good luck Thailand
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