
 

 

เศรษฐกจิพอเพยีง    

 

  “เศรษฐกจิพอเพยีง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการ
ด าเนินชีวติแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่ ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวกิฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลงัไดท้รงเนน้ย  ้าแนวทางการแกไ้ขเพื่อให้รอดพน้ และสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืภายใต้
กระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ   มีความหมาย  ดงัน้ี 

เศรษฐกจิพอเพยีง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหน่ึง ๆ ใน
การผลิตสินคา้และบริการทุกชนิดเพื่อเล้ียงสังคมนั้น ๆ   ไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งพาปัจจยัต่างๆ ท่ีเรา
ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ 

เศรษฐกจิพอเพยีง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
ระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมดัระวงัอยา่งยิง่  

เศรษฐกจิพอเพยีงในระดับบุคคลน้ัน คือ ความสามารถในการด ารงชีวติไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน มี
ความเป็นอยูอ่ยา่งประมาณตน ตามฐานะ ตามอตัภาพ   และท่ีส าคญัไม่หลงใหลไปตามกระแส
ของวตัถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พนัธนาการอยูก่บัส่ิงใด 

 

 

 



 

 

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

 

     เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ระดบั 
ครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศใหด้ าเนินไปใน ทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์ 
             ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบ
ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 
ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิง่ ในการน าวชิาการต่าง ๆ มาใชใ้น
การวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐนกัทฤษฎีและนกัธุรกิจในทุกระดบัใหมี้ส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต
และใหมี้ความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 
เพื่อใหส้มดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี  

  
หลกัแนวคิดของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

 
 



 

 

 
 
     การพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพฒันาท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทางสายกลางและ 
ความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ตลอดจน 
ใชค้วามรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตดัสินใจและการกระท า 
 
          ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
      „  กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนในทางท่ี ควรจะเป็น  
โดยมีพื้นฐานมาจากวถีิชีวติดั้งเดิมของสังคมไทย สมารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็นการ 
มองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้จากภยั และวกิฤต เพื่อ 
ความมั่นคง และ ความยัง่ยนื ของการพฒันา 
      „  คุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนไดใ้นทุกระดบั  
โดยเนน้การปฏิบติับนทางสายกลาง และการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 
      „  ค านิยาม ความพอเพียงจะตอ้งประกอบดว้ย  คุณลกัษณะ พร้อม ๆ กนั ดงัน้ี 
 
          „  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน 
              ตนเองและผูอ่ื้น เช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ  
          „  ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไป 
              อยา่งมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
              จากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ  
          „  การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลง 
              ดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ ต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
              ในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล  
 
     เงื่อนไข การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพียงนั้นตอ้งอาศยัทั้งความรู้  
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 



 

 

 เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกบัวชิาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบดา้น 
ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาใหเ้ช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผน  
และความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั  

 เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตอ้งเสริมสร้างประกอบดว้ย มีความตระหนกัในคุณธรรม  
มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ 

3 ห่วง 2 เงื่อนไข : หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
      ท่ีส าคญัท่ีสุด ทุกคนควรเขา้ใจ “ค านิยาม” วา่ความพอเพียงจะตอ้งประกอบดว้ย 3 ห่วง และ 2 
เง่ือนไข โดย 3 ห่วง คือ  
      ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ื้น เช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ  
      ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไปอยา่งมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการกระท า
นั้นๆ อยา่งรอบคอบ  
      การมีภูมิคุ้มกนัทีด่ีในตัว หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้น
การต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน
อนาคตทั้งใกลแ้ละไกล  
 
      ส่วน 2 เงื่อนไข คือการตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ใหอ้ยูร่ะดบัพอเพียงนั้น ตอ้งอาศยั
ทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ประกอบไปดว้ย  
      - เง่ือนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้เก่ียวกบัวชิาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบดา้น ความ
รอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาใหเ้ช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการ วางแผน และความ
ระมดัระวงัในขั้นตอนปฏิบติั  
      - เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบดว้ย มีความตระหนกัในคุณธรรม มีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

หลกัการพึ่งตนเอง 

ด้านจิตใจ ท าตนใหเ้ป็นท่ีพึ่งตนเอง มีจิตส านึกท่ีดี สร้างสรรให้ตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเอ้ือ
อาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 
ด้านสังคม แต่ละชุมชนตอ้งช่วยเหลือเก้ือกลูกนั เช่ือมโยงกนั เป็นเครือข่ายชุมชนท่ีแข็งแรง เป็น
อิสระ 



 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ใหใ้ชแ้ละจดัการอยา่งฉลาด พร้อมทั้งหาทางเพิ่มมูลค่า 
โดยใหย้ดึอยูบ่นหลกัการของความย ัง่ยนื 
ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วเทคโนโลยท่ีีเขา้มาใหม่มีทั้งดีและไม่ดี จึง
ตอ้งแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบา้นและ เลือกใชเ้ฉพาะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
และสภาพแวดลอ้ม และควรพฒันาเทคโนโลยจีากภูมิปัญญาของเราเอง 
ด้านเศรษฐกจิ แต่เดิมนกัพฒันามกัมุ่งท่ีการเพิ่มรายได ้และไม่มีการมุ่งท่ีการลดรายจ่าย ในเวลา
เช่นน้ีจะตอ้งปรับทิศทางใหม่ คือ จะตอ้งมุ่งลดรายจ่ายก่อน เป็นส าคญั และยดึหลกัพออยู ่พอกิน 
พอใช ้
     แนวทางปฏิบัติ/ผลทีค่าดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช ้คือ 
การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยนื พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้มความรู้และเทคโนโลย ี

ประโยชน์เศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ใหป้ระชาชนพออยูพ่อกินสมควรแก่อตัภาพในระดบัท่ีประหยดั ไม่อดอยากและเล้ียงตนเอง 

ไดต้ามหลกัปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” 

2. ในหนา้แลง้มีน ้านอ้ย กส็ามารถเอาน ้าท่ีเกบ็ไวใ้นสระมาปลูกพืชผกัต่าง ๆ ท่ีใชน้ ้ านอ้ยได ้

โดยไม่ตอ้งเบียดเบียนชลประทาน 

3. ในปีท่ีฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน ้าดีตลอดปีทฤษฎีใหม่น ้ากส็ามารถสร้างรายไดใ้หร้ ่ ารวยข้ึนได ้

4. ในกรณีท่ีเกิดอุทกภยักส็ามารถท่ีจะฟ้ืนตวัและช่วยตนเองไดใ้นระดบัหน่ึง โดยทางราชการ 

ไม่ตอ้งช่วยเหลือมากเกินไป อนัเป็นการประหยดังบประมาณดว้ย 

ท่ีมา 
http://blog.hunsa.com/jintju555/blog/14307 

http://bllob.blogspot.com/2008/11/blog-post_571.html 

http://rose-diary.spaces.live.com/blog/cns!8399E3BF9503B531!327.entry 

http://www.eto.ku.ac.th/s-e/main-th.html 


