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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสอดคลองของหลักการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ กับหลักการดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของ
พระวรสารในคริสตศาสนา  เปนการศึกษาเชิงเอกสารโดยทําการคนควา รวบรวม วิเคราะห 
เปรียบเทียบ สรุปและนําเสนอขอมูลท่ีได  

ผลการศึกษา สรุปไดวาหลักการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ มีความสอดคลอง
กับหลักการดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของพระวรสาร ท่ีใหความสําคัญตอ “คุณคาของจิตใจ”  
ท่ีจําเปนตองไดรับการพัฒนาและเสริมสรางอยางตอเนื่อง ดวยกระบวนการของสังคม แมหลักการ
ดําเนินชีวิตของท้ังสองแนวทางจะมีจุดมุงหมายที่แตกตาง แตหลักการดําเนินชีวิตท้ังสองแนวทาง
ตางเสริมสรางและสนับสนุนกันและกันสูการพัฒนาชีวิตท่ีม่ันคงและยั่งยืน โดยมีพื้นฐานของ 
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและความรูในบริบทของความจริงของชีวิต 
ท่ีจําเปนตองไดรับการเอาใจใสในทุกมิติ เปนพัฒนาการ บูรณาการและองครวม ท้ังกับตนเอง  
คนอ่ืนและสภาพแวดลอม  

จึงกลาวไดวา หลักการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวฯ นอกจากจะมีความเหมาะสม สอดคลองกับปวงชนชาวไทยแลว ยังมีความเหมะสม
สอดคลองกับวิถีชีวิตคริสตชนดวย แมหลักการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะเปน 
“คุณธรรม” ในการดําเนินชีวิตเพื่อความสุขสงบอยางยั่งยืนในชีวิตปจจุบัน มุงสูสังคมท่ีม่ันคงอยาง
แทจริงและยั่งยืน  แตดวยพื้นฐานแนวคิดและวิถีปฏิบัติตามคุณธรรมดังกลาว ยังมีความเหมาะสม
สําหรับเปนพื้นฐานการดําเนินชีวิตท่ีสามารถเชื่อมตอกับหลักการดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของ
พระวรสาร ซ่ึงเปนการดําเนินชีวิตตาม “คุณธรรมทางศาสนา” ท่ีมุงสูความรอดพนในชีวิตหนา ท่ี
เร่ิมตนตั้งแตในโลกนี้ไดอยางลงตัว  

หลักการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ จึงเปนหลักการดําเนินชีวิตท่ีควรคาตอ
การศึกษาและนําไปปฏิบัติ รวมท้ังการศึกษาวิเคราะหเพื่อเช่ือมโยงกับหลักการดําเนินชีวิตใน
รูปแบบตางๆ  โดยเฉพาะหลักการดําเนินชีวิตท่ีเปน “คุณคา” ท่ีสอดคลองกับธรรมชาติมนุษยท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองสูความเจริญท่ีม่ันคงและยั่งยืน รวมท้ังการมีศักยภาพที่เช่ือมโยงและ
บรรลุถึง “ความสุขเที่ยงแท” หรือ “ความรอดพน” ตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา รวมทั้ง
หลักการดําเนินชีวิตตามคําสอนคริสตศาสนา หรือวิถีชีวิตคริสตชนท่ีดําเนินชีวิตตามวิถีชีวิตของ
พระเยซูเจา ท่ีเรียกวา “การดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของพระวารสาร” 
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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 
 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสอดคลองของหลักการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ กับหลักการดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของ
พระวรสารในคริสตศาสนา  เปนการศึกษาเชิงเอกสารโดยทําการคนควา รวบรวม วิเคราะห 
เปรียบเทียบ สรุปและนําเสนอขอมูลที่ได  

ผลการศึกษา สรุปไดวาหลักการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ มีความสอดคลอง
กับหลักการดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของพระวรสาร ท่ีใหความสําคัญตอ “คุณคาของจิตใจ” ท่ี
จําเปนตองไดรับการพัฒนาและเสริมสรางอยางตอเนื่อง ดวยกระบวนการของสังคม แมหลักการ
ดําเนินชีวิตของท้ังสองแนวทางจะมีจุดมุงหมายที่แตกตาง แตหลักการดําเนินชีวิตท้ังสองแนวทาง
ตางเสริมสรางและสนับสนุนกันและกันสูการพัฒนาชีวิตท่ีม่ันคงและยั่งยืน โดยมีพื้นฐานของการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องบนพื้นฐานของคุณธรรมและความรูในบริบทของความจริงของชีวิต ท่ี
จําเปนตองไดรับการเอาใจใสในทุกมิติ เปนพัฒนาการ บูรณาการและองครวม ท้ังกับตนเอง คนอ่ืน
และสภาพแวดลอม  

จึงกลาวไดวา หลักการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ นอกจากจะมีความเหมาะสม สอดคลองกับปวงชนชาวไทยแลว ยังมีความเหมะสม
สอดคลองกับวิถีชีวิตคริสตชนดวย แมหลักการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะเปน 
“คุณธรรม” ในการดําเนินชีวิตเพื่อความสุขสงบอยางยั่งยืนในชีวิตปจจุบัน มุงสูสังคมท่ีม่ันคงอยาง
แทจริงและยั่งยืน  แตดวยพื้นฐานแนวคิดและวิถีปฏิบัติตามคุณธรรมดังกลาว ยังมีความเหมาะสม
สําหรับเปนพื้นฐานการดําเนินชีวิตท่ีสามารถเชื่อมตอกับหลักการดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของ
พระวรสาร ซ่ึงเปนการดําเนินชีวิตตาม “คุณธรรมทางศาสนา” ท่ีมุงสูความรอดพนในชีวิตหนา ท่ี
เร่ิมตนตั้งแตในโลกนี้ไดอยางลงตัว  

หลักการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ จึงเปนหลักการดําเนินชีวิตท่ีควรคาตอ
การศึกษาและนําไปปฏิบัติ รวมท้ังการศึกษาวิเคราะหเพื่อเช่ือมโยงกับหลักการดําเนินชีวิตใน
รูปแบบตางๆ  โดยเฉพาะหลักการดําเนินชีวิตท่ีเปน “คุณคา” ท่ีสอดคลองกับธรรมชาติมนุษยท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองสูความเจริญท่ีม่ันคงและยั่งยืน รวมท้ังการมีศักยภาพที่เช่ือมโยงและ



บรรลุถึง “ความสุขเที่ยงแท” หรือ “ความรอดพน” ตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา รวมทั้ง
หลักการดําเนินชีวิตตามคําสอนคริสตศาสนา หรือวิถีชีวิตคริสตชนท่ีดําเนินชีวิตตามวิถีชีวิตของ
พระเยซูเจา ท่ีเรียกวา “การดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของพระวรสาร” 
 
คําสําคัญ 1) หลักการดําเนินชีวิต    2) หลักเศรษฐกิจพอเพยีง    

3) พระวรสารในคริสตศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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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1) บาทหลวงวุฒิชัย  อองนาวา  
 อาจารยประจําสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 

การศึกษา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  วิทยาลัยแสงธรรม  (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา  วิทยาลัยแสงธรรม  (เกียรตินิยมอันดับสอง)  

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ผลงานทางวิชาการ 
เอกสารประกอบการสอน  

  - ศาสนาคริสต  (พ.ศ. 2549) 
- ปรัชญาเบ้ืองตน (พ.ศ. 2550) 

ตํารา  
  - ปรัชญาศาสนา (พ.ศ. 2552) 

หนังสือ 
มนุษย ภาพลักษณของพระเจา (พ.ศ. 2550) 

 งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร  
- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (2552) 

  - การศึกษาเชิงวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน (2552) 
- การพัฒนากระบวนทัศนทางปรัชญาโดยอาศัยการฝกปฏิบัติการเขียนบทความ 

ตามหัวขอท่ีกาํหนดในรายวชิาปรัชญาเบ้ืองตน (2553) 
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

- การศึกษาวิชาปรัชญาในวทิยาลัยแสงธรรม : พื้นฐานสูความเขาใจมิตทิางคริสต
ศาสนาและบริบทสังคมไทย  (2552) 
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2) บาทหลวงสมชัย  พิทยาพงศพร 
  อาจารยประจําสาขาวิชาเทววิทยา คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 
การศึกษา 
เทียบศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา  วิทยาลัยแสงธรรม 
ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช 
Licentia  (Theology)  Pontificia Studiorum U.A.S., Italy 
ผลงานทางวิชาการ 
ตํารา 
 พัฒนาการวิถีชีวิตจิตคริสตชน  (พ.ศ. 2551) 
หนังสือ 
 วิถีชีวิตจิตคริสตชน  (พ.ศ. 2550) 
 

3) นายสิทธิโชค  ดํารงศักดิ ์
บัณฑิตสาขาวชิาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร  วทิยาลัยแสงธรรม 
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