ในฐานะเป น คริ ส ตชนคาทอลิ ก ชาวไทย คณะผู วิ จั ย สํ า นึ ก ในพระอั จ ฉริ ย ภาพของ
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บทคัดยอ
งานวิ จั ยนี้ มี วั ตถุ ประสงคเพื่อศึกษาความสอดคลองของหลักการดํ าเนิน ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ กับหลักการดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของ
พระวรสารในคริ ส ต ศ าสนา เป น การศึ ก ษาเชิ ง เอกสารโดยทํ า การค น คว า รวบรวม วิ เ คราะห
เปรียบเทียบ สรุปและนําเสนอขอมูลที่ได
ผลการศึกษา สรุปไดวาหลักการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ มีความสอดคลอง
กั บ หลัก การดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามคํา แนะนํ าของพระวรสาร ที่ ใ หค วามสํ าคั ญตอ “คุ ณ คา ของจิต ใจ”
ที่จําเปนตองไดรับการพัฒนาและเสริมสรางอยางตอเนื่อง ดวยกระบวนการของสังคม แมหลักการ
ดําเนินชีวิตของทั้งสองแนวทางจะมีจุดมุงหมายที่แตกตาง แตหลักการดําเนินชีวิตทั้งสองแนวทาง
ตางเสริมสร างและสนับสนุนกั นและกันสูก ารพัฒนาชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมีพื้นฐานของ
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องบนพื้นฐานของคุณธรรมและความรูในบริบทของความจริงของชีวิต
ที่จําเปนตองไดรับการเอาใจใสในทุกมิติ เปนพัฒนาการ บูรณาการและองครวม ทั้งกับตนเอง
คนอื่นและสภาพแวดลอม
จึ ง กล า วได ว า หลั ก การดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัวฯ นอกจากจะมีความเหมาะสม สอดคลองกับปวงชนชาวไทยแลว ยังมีความเหมะสม
สอดคลองกับวิถีชีวิ ตคริ สตชนด วย แม หลักการดําเนินชีวิ ตตามหลักเศรษฐกิจพอเพี ยง จะเปน
“คุณธรรม” ในการดําเนินชีวิตเพื่อความสุขสงบอยางยั่งยืนในชีวิตปจจุบัน มุงสูสังคมที่มั่นคงอยาง
แทจริงและยั่งยืน แตดวยพื้นฐานแนวคิดและวิถีปฏิบัติตามคุณธรรมดังกลาว ยังมีความเหมาะสม
สําหรับเปนพื้นฐานการดําเนินชีวิตที่สามารถเชื่อมตอกับหลักการดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของ
พระวรสาร ซึ่งเปนการดําเนินชีวิตตาม “คุณธรรมทางศาสนา” ที่มุงสูความรอดพนในชีวิตหนา ที่
เริ่มตนตั้งแตในโลกนี้ไดอยางลงตัว
หลักการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ จึงเปนหลักการดําเนินชีวิตที่ควรคาตอ
การศึกษาและนําไปปฏิ บัติ รวมทั้งการศึกษาวิเคราะหเ พื่อเชื่อมโยงกับหลักการดําเนินชีวิตใน
รูปแบบตางๆ โดยเฉพาะหลักการดําเนินชีวิตที่เปน “คุณคา” ที่สอดคลองกับธรรมชาติมนุษยที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองสูความเจริญที่มั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งการมีศักยภาพที่เชื่อมโยงและ
บรรลุ ถึง “ความสุขเที่ ย งแท” หรื อ “ความรอดพน ” ตามหลักธรรมคํ า สอนของศาสนา รวมทั้ ง
หลักการดําเนินชีวิตตามคําสอนคริสตศาสนา หรือวิถีชีวิตคริสตชนที่ดําเนินชีวิตตามวิถีชีวิตของ
พระเยซูเจา ที่เรียกวา “การดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของพระวารสาร”
ข

คําสําคัญ :

1) หลักการดําเนินชีวิต
2) หลักเศรษฐกิจพอเพียง
3) พระวรสารในคริสตศาสนา
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Abstract
The purpose of this research is to study the consistency of principles of life by
sufficiency economy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej with principles of life by Gospel
Value, is document-oriented study by research, data collection, analysis, comparison, summary
and presentation.
The summary is the principles of life by sufficiency economy is consistent with the
principles of life by Gospel Value that focused on “Psychological Value” that need to be
developed and continuously supported by social process. Although both principles of life have
different purposes, they support each other to sustainable and stable life with the basis of self
development based on ethics and context knowledge of meaning of life that need to be attentive in
every dimension which is integrated and holistic development.
So it can be said that principles of life by sufficiency economy of His Majesty King
Bhumibol Adulyadej not only appropriate to Thai people but also appropriate to Christian
lifestyle. Although the principles of life by sufficiency economy is the moral for tranquility and
sustainable life to sustainable and stable society but the basic concepts and moral practices are
suitable for lifestyle that can be connected with the principles of life by Gospel Value as a way of
life by “Religious Virtue” until the next life beginning in this world.
The principles of life by sufficiency economy are principles that are valuable to study
and to live including to analysis for linking with other principles of life especially “Value” that
consistent with human nature that is potential to develop themselves to sustainable progress,
including the ability to acquire “Beatitude” or “Salvation” by doctrine, principles of life by
Catechism or Christian lifestyle by the way of life of Jesus Christ that can be called “Gospel
Value”
Keywords :

1) Principles of Life
2) Sufficiency Economy
3) Gospel Value
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The Study of Consistency of Principles of Life by Sufficiency Economy
with Principles of Life by Evangelical Counsels
บทคัดยอ
งานวิ จั ยนี้ มี วั ตถุ ประสงคเพื่อศึกษาความสอดคลองของหลักการดํ าเนิน ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ กับหลักการดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของ
พระวรสารในคริ ส ต ศ าสนา เป น การศึ ก ษาเชิ ง เอกสารโดยทํ า การค น คว า รวบรวม วิ เ คราะห
เปรียบเทียบ สรุปและนําเสนอขอมูลที่ได
ผลการศึกษา สรุปไดวาหลักการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ มีความสอดคลอง
กับหลักการดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของพระวรสาร ที่ใหความสําคัญตอ “คุณคาของจิตใจ” ที่
จําเปนตองไดรับการพัฒนาและเสริมสรางอยางตอเนื่อง ดวยกระบวนการของสังคม แมหลักการ
ดําเนินชีวิตของทั้งสองแนวทางจะมีจุดมุงหมายที่แตกตาง แตหลักการดําเนินชีวิตทั้งสองแนวทาง
ตางเสริมสรางและสนับสนุนกันและกันสูการพัฒนาชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมีพื้นฐานของการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องบนพื้นฐานของคุณธรรมและความรูในบริบทของความจริงของชีวิต ที่
จําเปนตองไดรับการเอาใจใสในทุกมิติ เปนพัฒนาการ บูรณาการและองครวม ทั้งกับตนเอง คนอื่น
และสภาพแวดลอม
จึงกลาวไดวา หลักการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ นอกจากจะมีความเหมาะสม สอดคลองกับปวงชนชาวไทยแลว ยังมีความเหมะสม
สอดคลองกั บวิถีชีวิ ตคริ สตชนด วย แมหลักการดําเนินชีวิ ตตามหลักเศรษฐกิจพอเพี ยง จะเปน
“คุณธรรม” ในการดําเนินชีวิตเพื่อความสุขสงบอยางยั่งยืนในชีวิตปจจุบัน มุงสูสังคมที่มั่นคงอยาง
แทจริงและยั่งยืน แตดวยพื้นฐานแนวคิดและวิถีปฏิบัติตามคุณธรรมดังกลาว ยังมีความเหมาะสม
สําหรับเปนพื้นฐานการดําเนินชีวิตที่สามารถเชื่อมตอกับหลักการดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของ
พระวรสาร ซึ่งเปนการดําเนินชีวิตตาม “คุณธรรมทางศาสนา” ที่มุงสูความรอดพนในชีวิตหนา ที่
เริ่มตนตั้งแตในโลกนี้ไดอยางลงตัว
หลักการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ จึงเปนหลักการดําเนินชีวิตที่ควรคาตอ
การศึกษาและนํ าไปปฏิ บัติ รวมทั้งการศึกษาวิเคราะหเ พื่อเชื่อมโยงกับหลั กการดําเนินชีวิตใน
รูปแบบตางๆ โดยเฉพาะหลักการดําเนินชีวิตที่เปน “คุณคา” ที่สอดคลองกับธรรมชาติมนุษยที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองสูความเจริญที่มั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งการมีศักยภาพที่เชื่อมโยงและ

บรรลุ ถึง “ความสุ ขเที่ย งแท ” หรื อ “ความรอดพน ” ตามหลักธรรมคํ า สอนของศาสนา รวมทั้ ง
หลักการดําเนินชีวิตตามคําสอนคริสตศาสนา หรือวิถีชีวิตคริสตชนที่ดําเนินชีวิตตามวิถีชีวิตของ
พระเยซูเจา ที่เรียกวา “การดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของพระวรสาร”
คําสําคัญ

1) หลักการดําเนินชีวิต
3) พระวรสารในคริสตศาสนา

2) หลักเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract
The purpose of this research is to study the consistency of principles of life by
sufficiency economy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej with principles of life by
Evangelical Counsels, is document-oriented study by research, data collection, analysis,
comparison, summary and presentation.
The summary is the principles of life by sufficiency economy is consistent with the
principles of life by Evangelical Counsels that focused on “Spiritual Value” that need to be
developed and continuously supported by social process. Although both principles of life have
different purposes, they support each other to sustainable and stable life with the basis of self
development based on ethics and context knowledge of meaning of life that need to be attentive in
every dimension which is integrated and holistic development.
So it can be said that principles of life by sufficiency economy of His Majesty King
Bhumibol Adulyadej not only appropriate to Thai people but also appropriate to Christian
lifestyle. Although the principles of life by sufficiency economy is the moral for tranquility and
sustainable life to sustainable and stable society but the basic concepts and moral practices are
suitable for lifestyle that can be connected with the principles of life by Evangelical Counsels as a
way of life by “Religious Virtue” until the next life beginning in this world.
The principles of life by sufficiency economy are principles that are valuable to study
and to live including to analysis for linking with other principles of life especially “Value” that
consistent with human nature that is potential to develop themselves to sustainable progress,
including the ability to acquire “Beatitude” or “Salvation” by doctrine, principles of life by
Catechism or Christian lifestyle by the way of life of Jesus Christ that can be called “Evangelical
Counsels”
Keywords : 1) Principles of Life 2) Sufficiency Economy
3) Evangelical Counsels
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