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แผนบริหารการสอนประจำบทท่ี  ๓ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

หัวข้อเนื้อหาประจำบท 
 

๑. ความหมายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ความเป็นมาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ความสำคัญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. พระบรมราโชวาทเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. องค์ประกอบของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. การน้อมนำหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สู่การปฏิบัติ  
๘. บทสรุป 
๙. คำถามทบทวน 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทนี้แล้ว นักศึกษาสามารถกระทำในสิ่งต่อไปนี้ได้  
๑. อธิบายความหมายและความเป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
๒. อธิบายความสำคัญและองค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
๓. อธิบายแนวทางในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติได้ 
๔. สามารถน้อมนำหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สู่การปฏิบัติ ได้อย่างเหมาะสม 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท 
         

๑. วิธีสอน 
๑.๑ การถามตอบ เพ่ือประเมินความรู้เดิม 
๑.๒ การระดมสมอง 
๑.๓ การบรรยายสไลด์จากไฟล์ power point ประกอบการสอน  
๑.๔ ร่วมอภิปรายเนื้อหา และทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน  
๑.๕ มอบหมายคำถามทบทวนเป็นการบ้าน 



๒ 

  
๒. กิจกรรมการเรียนการสอน 

๒.๑ การประเมินความรู้เดิมของนักศึกษา  สอบถามนักศึกษาเพ่ือประเมินความรู้เดิมของ
นักศึกษา  ให้อาจารย์ได้ทราบปัญหาของนักศึกษา  ซึ่งจะช่วยให้จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

๒.๒ การอภิปรายร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา  อาจารย์นำนักศึกษาระดมสมอง
และให้ร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียน เกี่ยวกับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๓ การแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้า  ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทำงานสืบค้นความรู้จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ รวมทั้งฐานข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต  และนำข้อมูลที่ค้นคว้าได้มาเรียบเรียงเป็นเอกสารและ
นำเสนอในชั้นเรียน 

๒.๔ การบรรยายและถามตอบปัญหา  ให้นักศึกษาอ่านเอกสารคำสอนล่วงหน้าก่อนฟัง
บรรยายจากอาจารย์ในชั้นเรียน ซึ่งจะเน้นประเด็นที่นักศึกษาอ่านไม่เข้าใจ หรือสิ่งที่จำเป็นต้องยึดถือ
เป็นหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
 
สื่อการเรียนการสอน 

  

๑. สไลด์ Power point ประกอบการสอน บทที่ ๓ 
๒. VDO ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เอกสาร  หนังสือ  และตำราเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
- เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร (๒๕๔๙)  
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒๕๕๐) 
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย (๒๕๕๐) 
- คําพอสอน ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสเกี ่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

(๒๕๕๑)  
- จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ (๒๕๕๑) 
- จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ...กว่า ๑ ทศวรรษ (๒๕๕๕) 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

๑. สังเกตจากความสนใจของผู้เรียน การซักถาม การมสี่วนร่วมในการเรียนการสอน 
๒. ประเมินการอภิปราย การทำกิจกรรมในชั้นเรียน 
๓. คะแนนจากการทำแบบฝึกหัด  
 



๓ 

 

บทท่ี ๓ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผศ.แพรภัทร  ยอดแก้ว 

 
ศาสตร์ของพระราชา เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็น
แนวทางที่จะนำประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
พระราชดำรัสชี้แนะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติแก่พสก
นิกรชาวไทยมาโดยมากกว่า ๔๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และได้ทรงเน้นย้ำแนว
ทางการพัฒนาที ่ต ั ้งอยู ่บนพื ้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โ ดยคำนึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตลอดจนใช้คุณธรรม ความรู้ และดำเนินชีวิต
ด้วยความเพียร เพื่อป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งประชาชนทุกระดับจนถึงระดับรัฐนำไปใช้ได้ คือ คำ
ว่า“พอ” คือ พอประมาณ เดินเส้นทางสายกลางตลอด ทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลตั้งอยู่ในความพอดี มี
ภูมิคุ้มกันตลอดเวลา และทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม 

 

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร (๒๕๔๙: ๙) ได้
พระราชทานพระราชดำรัสเกี ่ยวกับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง 
หมายถึง พอมี พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าทำให้มี
ความสุข ถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัติ 

 
ดร. อำพน กิตติอำพน (๒๕๕๐: ๑๔) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็น ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร 
ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน และภายนอก 

 



๔ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๐ : ๖) ได้ให้
ความหมายไว้ว ่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีว ิตและวิถีปฏิบัติที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า  ๓๐ ปี
และได้ทรงเน้นย้ำแนวทางพัฒนาที่ตั ้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดย
คำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม
เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตการป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤตและให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

 
สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน (๒๕๕๔: ๘) ได้ให้ความหมายไว้

ว่าเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุมชูตัวเอง (Self-Sufficiency) อยูไดโดยไมตอง
เดือดรอน ตองสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอนคือตั้งตัวใหมีความพอกินพอใช ไมใช
มุงหวังแตจะทุมเทสรางความเจริญยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตเพียงอยางเดียว เพราะผูมีอาชีพและ
ฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นสูงขึ้น
ไปตามลําดับ 

 
สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ (๒๕๕๐: ๑๑) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การชี้แนวทางการ

ดำรงอยู่และการปฏิบัติตัวในทางที่ควรจะเป็นบนพ้ืนฐานการมีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย เป็นการมอง
โลกในเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยการสร้างความ มั่นคงให้กับตนเอง ดำเนินชีวิต
อย่างรอบรู้ มีสติปัญญา และความรอบคอบพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 

 
ประเวศ วะสี (๒๕๕๐ : ๕-๗) ได ้ให ้ความหมายไว ้ว ่า เศรษฐกิจพอเพ ียง หมายถึง 

ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินคาและบริการทุกชนิดเพ่ือ
เลี้ยงสังคมนั้น ๆ ไดโดยไมตองพึ่งพาปจจัยตางๆ ที่เราไมไดเปนเจาของ และตองมีพอเพียงในอย่าง
น้อย ๗ ประการดวยกัน คือ 

๑) พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไมใชเศรษฐกจิแบบทอดทิ้งกัน 
๒) จิตใจพอเพียง ทําใหรักและเอ้ืออาทรคนอ่ืนได 
๓) สิ่งแวดลอมพอเพียง การอนุรักษและเพ่ิมพูนสิ่งแวดลอม ทําใหยังชีพและทํามาหากินได 
๔) ชุมชนเขมแข็งพอเพียง รวมตัวกันแกไขปญหาตาง ๆ เชน ปญหาสังคม ปญหาความ

ยากจนหรือปญหาสิ่งแวดลอม 
๕) ปญญาพอเพียง มีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ และปรับตัวอยางตอเนื่อง 



๕ 

๖) อยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุมชนที่สัมพันธกัน 
อยูกับสิ่งแวดลอมที่หลากหลาย ดังนั้น เศรษฐกิจจึงควรมีสัมพันธและเติบโตขึ้นจากพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมจึงจะมั่นคง 

๗) มีความมั่นคงพอเพียง ไมใชวูบวาบเดี๋ยวเดียวรวยแบบกะทันหัน เดี๋ยวตกงานไมมีกินมีใช 
ถาเปนแบบนั้นประสาทมนุษยคงรับไมไดกับความผันผวนที่เร็วเกินไป จึงสุขภาพจิตเสีย เครียดเพี้ยน
รุนแรง ฆาตัวตาย ติดยา เศรษฐกิจพอเพียงที่มั่นคงจึงจะทําใหสุขภาพจิตดี เมื่อทุกอยางพอเพียงก็เกิด
ความสมดุล ความสมดุลคือความเปนปกติและยั่งยืน ซึ่งอาจเรียกเศรษฐกิจพอเพียงในชื่ออื่น ๆ เชน 
เศรษฐกิจพ้ืนฐาน เศรษฐกิจสมดุล เศรษฐกิจบูรณาการหรือเศรษฐกิจศีลธรรม และนี่คือเศรษฐกิจทาง
สายกลาง หรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปทา เพราะเชื่อมโยงทุกเรื่องเขาดวยกัน ทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ 
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ที่จริงคําวา เศรษฐกิจเปนคําที่มีความหมายที่ดี ที่หมายถึง ความเจริญที่
เชื ่อมโยงจิตใจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมเขาด้วยกัน แตไดมีการเอาคําวาเศรษฐกิจไปใชใน
ลักษณะแบบแยกสวน ที่หมายถึงการแสวงหาเงินเทานั้นเมื่อแยกสวนก็ทําลายสวนอ่ืน ๆ จนเสียสมดุล
และวิกฤติ โดยมีประเด็นที่แตกตาง คือ เศรษฐกิจพอเพียง มิไดหมายถึง แคการใชจายอยางประหยัด 
การหามไมใหเปนหนี้ การเปนอยูโดยไมเกี่ยวของกับใคร การไมขวนขวายทําสิ่งใด ๆ อยางเต็มที่ 
เหตุผลเพื่อใชยอมรับสภาพที่เปนอยู ่

 
สมพร เทพสิทธา (๒๕๔๙: ๒๙-๓๒) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริ มีขอบเขตกวางขวางกวาเศรษฐกิจระบบทุนนิยม ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องวัตถุซึ่งเปนรูปธรรม 
เช่น เงิน ทรัพย กําไร ไมเกี่ยวกับเรื่องจิตใจ ซึ่งเปนนามธรรม แตเศรษฐกิจพอเพียงมีขอบเขตกวาง
ขวางครอบคลุม ๔ ดาน คือ 

๑) มิต ิด านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงเป นเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน ให มีความ
ขยันหมั่นเพียร ประกอบสัมมาอาชีพ เพื่อใหพึ่งตนเองได ใหพนจากความยากจน การปฏิบัติตาม
ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ เปนตัวอยางของการปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง ซึ ่งช วยให
เกษตรกรจํานวนมากมีรายไดเพ่ิมสูงขึ้น มีชีวิตที่เปนสุขตามสมควรแกอัตภาพ พนจากการเปนหนี้และ
ความยากจน สามารถพ่ึงตนเองได มีครอบครัวที่อบอนุและเปนสุข 

๒) มิติดานจิตใจ เศรษฐกิจพอเพียงเนนที่จิตใจที่รูจักพอ คือ พอดี พอประมาณ และพอใจ ใน
สิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได ไมโลภ เศรษฐกิจพอเพียงจะตองเริ่มตนที่ตัวเอง โดยสรางรากฐานทางจิตใจที่ 
มั่นคง โดยเริ่มจากใจที่รูจักพอ เปนการปฏิบัติทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา 

๓) มิติดานสังคม เศรษฐกิจพอเพียงมุงใหเกิดสังคมที่มีความสงบสุข ประชาชนมีความเมตตา
เอื้ออาทรชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมใชตางคนตางอยู มุงใหเกิดความสามัคคีรวมมือกัน เพื่อใหทุก
คนอยูรวมกันไดโดยปราศจากการเบียดเบียน การเอารัดเอาเปรียบกัน การมุงราย ทําลายกัน 



๖ 

๔) มิติดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจพอเพียงมุงใหเกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่ประหยัด อดออม 
มีชีวิตเรียบงาย ไมฟุ้งเฟอ ฟุมเฟอย ไมตกเปนทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ซึ่งทําใหเกิดการเป็น
หนี้สิน เกิดการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งเปนปญหาสังคมที่รายแรงที่สุดปญหาหนึ่งที่บอนทําลาย ความมั่นคง
ของชาติ  

 
ปรียานุช พิบูลสราวุธ (๒๕๕๑: ๗๔-๗๕) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 

ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึง ความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน
และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี
และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม 
ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคมแวดล้อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างด ี

ดังนั ้น เมื ่อประมวลความหมายจากผู ้ร ู ้ที ่ได้นำเสนอในตอนต้นแล้วนำมาประกอบเป็น
ความหมายของคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” จึงสรุปได้ว่า  เศรษฐกจิพอเพียง หมายถึง ปรัชญาและภูมิ
ปัญญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานแนว
ทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติ ผ่านพระราชดำรัส พระบรมราโชวาทและวิธีการต่างๆ ด้วยความมุ่ง
หมายที่จะพัฒนา ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์สุขแก่เหล่าพสกนิกรและส่งผลถึง
มนุษยชาติทั้งปวง ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง สันติสุข และยั่งยืน 
 

ความเป็นมาของหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

ในหนังสือจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ...กว่า ๑ ทศวรรษ  (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ๒๕๕๕: ๖-๘) กล่าวว่า คนไทยเริ่มเรียนรู้
เกี่ยวกับสาระสำคัญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ จากการที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเตือนล่วงหน้าให้มีความระมัดระวังเกี่ยวกับความสมดุลด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ และทรงแนะแนวทางการพัฒนาประเทศอย่าง “เป็นลำดับขั้น” ดังตอนหนึ่งในพระบรม



๗ 

ราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
ความว่า 

"...การพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นเริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือความมีกิน
มีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้น
มั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นที่สูงขึ ้นตามลำดับต่อไป...ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพ่ือป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวและเพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จได้แน่นอน
บริบูรณ์..." 

 
พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ความว่า “...

การที่จะทำโครงการอะไร จะต้องทำด้วยความรอบคอบ และอย่าตาโตเกินไป...แต่ข้อสำคัญที่อยากจะ
พูดถึงคือ ถ้าเราทำโครงการที่เหมาะสม ขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดูหรูหรา แต่จะไม่ล้ม หรือถ้ามีอัน
เป็นไป ก็ไม่เสียมาก...มาเร็วๆ นี้ โครงการต่างๆ โรงงานเกิดข้ึนมามาก จนกระท่ังคนนึกว่าประเทศไทย
นี้ จะเป็นเสือตัวเล็กๆ แล้วก็เป็นเสือตัวโตขึ้น เราไปเห่อว่าจะเป็นเสือ...การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ
สำคัญอยู่ที ่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มี
พอเพียงกับตัวเอง...” 

 
การตระหนักอย่างจริงจังถึงความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เริ ่มเกิดขึ้น

ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. ๒๕๔๐ และจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อน“ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  ซึ ่งพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ห ัวทรงย้ำให้เห ็นความสำคัญที ่ม ี เศรษฐกิจแบบ 
“พอมีพอกิน” พัฒนาคนให้สามารถ “อุ้มชูตัวเองได้” และได้ทรงอธิบายความหมายของเศรษฐกิจ
พอเพียง พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ความตอน
หนึ่งว่า 

“ ...คนเรา ถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืน
น้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด “อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ” มีความคิดว่า ทำอะไรต้องพอเพียง หมายความ
ว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของ
หรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียงทำา
อะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง..."  

 
ที่สำคัญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

จากวารสารชัยพัฒนา ฉบับประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ความว่า 



๘ 

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีว ิตรากฐานความมั ่นคงของแผ่นดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั ่นเอง  สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่
เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป...” 

ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
หน่วยงานหลักในการวางแผนของประเทศตระหนักถึงความสำคัญของแนวคิด เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ มาร่วมกันพิจารณากลั่นกรองพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปออกมา
เป็นนิยามความหมาย “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  จากนั้นเมื่อวันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๔๒ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำความขึ้นกราบบังคมทูล
ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตที่จะเผยแพร่บทความที่
อธิบาย “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ได้มาจากการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขา
อื่นๆ จำนวนหนึ่ง มาร่วมกันประมวลพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพีย งและพระราชดำรัสอื่นที่
เกี่ยวข้อง และเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ สำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือถึงประธาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ
กรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
นำบทความดังกล่าวไปเผยแพร่ได้ เพ่ือเป็นหลักคิดและแนวทางปฏิบัติแก่สำนักงานฯ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
นักทฤษฎี นักธุรกิจ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

หลังจากนั้น สศช. ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการ
จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) และฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. 
๒๕๕๐-๒๕๕๔) รวมทั้งได้เสริมสร้างความเข้าใจไปยังภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ เห็นคุณค่า
และน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตต่อไป (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ๒๕๕๐: ๑๐-๑๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่าง
ต่อเนื ่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๙-๑๑  โดยการจัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ครั ้งนี้ สำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สคช.) ได้จัดทำบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งเป็น
แผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการ
ปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพ่ือ
ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของ



๙ 

แผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (สำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ๒๕๖๐) 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ำถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 

Economy) อีกครั้ง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓ ความตอนหนึ่งว่า 
“...หมายความว่า ประหยัด แต่ไม่ใช่ขี้เหนียว ทำอะไรด้วยความอะลุ่มอล่วยกัน ทำอะไรด้วย

เหตุและผล จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียง แล้วทุกคนจะมีความสุข...” 
 
จากพระราชดำรัสจึงเป็นที่มาของความเข้าใจว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักคิดและหลัก

ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต (หมายถึง หลักพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีบนพื้นฐาน
จิตใจที่มีคุณธรรม และใช้ความรู้อย่างรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ชีวิตสมดุลและพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม- ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ๔ มิติ) ที่ทุกคน 
ทุกประเทศ สามารถนำาไปใช้ในทุกกิจกรรม ทุกสาขาอาชีพ และทุกระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่
สมดุล มั่นคง และยั่งยืน (ปรียานุช, ๒๕๕๗: ๓) การเสริมสร้างความเข้าใจในความสำเร็จของการน้อม
นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอย่างถ่องแท้ จะส่งผลให้
ประชาชนเห็นคุณค่า และเกิดศรัทธาในการปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เพื่อมุ่ งให้ประเทศเข้าสู่ “สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

ความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง มีนักวิชาการหลายท่านได้นำเสนอถึงไว้อย่างหลากหลาย 
ผู้เขียน ได้รวบรวมข้อมูลไว้ ดังนี้ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับ
ความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า “..การรู้จักประมาณตนนี้จะทำให้คนเรารู ้จักใช้ความรู้
ความสามารถที่มีอยู่ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพทั้งยังทำ
ให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้ และเพ่ิมพูนประสบการณ์อยู่เสมอ เพ่ือปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มี
อยู่ในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้น ส่วนการรู้จักประมาณสถานการณ์นั้น ได้แก่ การรู้จักพิจารณาสถานการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ทราบชัดถึงความเป็นมา และที่เป็นอยู่รวมทั้งที่คาดว่าจะเป็นไปในอนาคต การรู้จัก
ประมาณสถานการณ์ได้นี้ จะทำให้สามารถวางแผนและปฏิบัติการได้ถูกต้องตรงกับปัญหาทันต่อ
สถานการณ์ และความจำเป็น  อันจะทำให้งานทีท่ำได้ประโยชน์ที่สมบูรณ์คุ้มค่า การรู้จักประมาณตน



๑๐ 

และรู้จักประมาณสถานการณ์จึงเป็นอุปการะอย่างสำคัญที่จะเกื้อกูลให้บุคคล ชีวิต และกิจการงานไป
ได้อย่างราบรื่น และก้าวหน้า..” 

พลเอก สุรยุทธ จุลานนท ไดกลาวถึง เศรษฐกิจพอเพียงในการประชุมชี้แจงแนวทางการ
บริหารประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันศุกรที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙ วา 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงชี้ใหประชาชนไดเห็น
ถึงแนวทางการปฏิบัติตนที่ควรจะเปน เพ่ือใหสามารถดํารงชีพไดโดยไมเดือดรอน ซึ่งที่จริงแลวก็เป
นแนวทางท่ีมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย และสามารถนําไปใชไดในทุกระดับ ทั้งในระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ... การพัฒนาตองเริ่มจากการพึ่งตนเองใหไดกอน การที่
จะสามารถพ่ึงตนเองได เราก็ตองรูจักประมาณตน และทําทุกอยางดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม
ประมาท สิ่งเหลานี้จะสรางภูมิคุมกันที่ดีใหกับเราตอไปดวย หลักการสําคัญของ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เปนหลักการพ่ึงตนเองเปนหลัก ที่จะทําอะไรอยางเปนขั้นเปนตอน ไมรีบรอน ไม
กาวกระโดด ไมประมาท รูจักการเลือกสรร และการใชอยางเหมาะสม ระมัดระวัง มีความพอดี
พอเหมาะ พอควร ซึ่งใชคําสรุปรวมวา “พอเพียง” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, ๒๕๕๑: ๑๒-๑๓) 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย ไดกลาวถึง เศรษฐกิจพอเพียง ในการ
สัมมนาเรื่องเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาวา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูที่“ทาง
สายกลาง” ไมสุดโตง ซึ่งมีอยูในคําสอนของทุกศาสนา ไมวาจะเปนศาสนาพุทธ คริสตพราหมณ ฮินดู
อิสลาม และศาสนาซิกส การใชชีวิตนั้น อยาสุดโตงดานใดดานหนึ่ง แตใหอยูในทางสายกลาง เชน 
การใชเงินระดับบุคคล นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือครูก็ดี ใชใหพอเพียง พอประมาณหากสุดโตงขาง
หนึ่ง คือ ตระหนี่ หรือขี้เหนียว ตระหนี่ ก็คือไมใชเงิน แมวาจําเปนตองใชเงิน ก็ไมยอมใช แลวไปสราง
ความเดือดรอนใหตนเอง คนในครอบครัว หรือคนในโรงเรียน สวนสุดโตงอีกดานคือ ฟุงเฟอ ฟุมเฟ
อยใชเงินในสิ่งที่ไมจําเปนตองใช และไมมีเหตุผลความจําเปนตองใช เห็นเขามีก็อยากมีตามเขา เขามี
เงินเปนแสนลาน เราจะไปมีตามเขาไดอยางไร ในเมื่อเงินเดือนเราหมื่นสอง...ซึ่งปรัชญาฯ นี้ตองการ
สอนเราวา การที่จะใชชีวิต ใชเงินทอง หรือตัดสินใจบริหารโรงเรียน ตองวางอยบูนความพอเพียง 

 
ปรียานุช พิบูลสราวุธ (๒๕๕๑: ๗๓) กล่าวว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการดำเนินชีวิต

ตามแนวทางสายกลางไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ ง การตัดสินใจหรือปฏิบัติภารกิจใดๆ ต้องอยู่บน
พ้ืนฐานความเป็นจริง ความถูกต้องเป็นอย่างเป็นเหตุเป็นผลและไม่ประมาท เป็นหลักการที่มีพ้ืนฐาน
มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย ที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ใน
ปัจจุบันกับการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ 

 



๑๑ 

สมศักดิ์  คงเที่ยง (๒๕๕๐, ๗) กล่าวว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การดำเนินไปในทาง
สายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยมีความสำนึกในคุณธรรมเป็นองค์กำกับควบคู่ไป
กับการใช้ความรู้เพื่อให้เกิดความสมดุล พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันต่อโลกการสื่อสารไร้
พรมแดน เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปได้อย่างราบรื่นมัน่คง และยัง่ยืน 

 
ดร.ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ ์ ไดใหสัมภาษณพิเศษแกสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อวันศุกรที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐ โดยกลาวถึงเศรษฐกิจพอเพียง
ในประเด็นของความกาวหนาอยางสมดุลและมั่นคงภายใตกระแสโลกาภิวัตนวา ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความหมายโดยยอวา ๓ หวง และ ๒ เงื่อนไข ๓ หวง ซึ่งก็คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และความมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีสวน ๒ เงื ่อนไข คือ เงื่อนไขดานความรูและเงื ่อนไข ดาน
คุณธรรม ดานความรู หมายถึง ความรอบรู ความรอบคอบ ความระมัดระวัง สวนคุณธรรม คือความ
ซ่ือสัตย สุจริต ความขยัน อดทน การใชสติ ปญญา ความเพียร และมีการแบงปนสวนสําคัญเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนะนําใหมีการดําเนินการตางๆ 
อย่างเปนขั้นตอน ซึ่งมี ๒ ขั้นตอน คือ“เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน” กับ “เศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าว
หนา” 

 
ประเวศ วะสี ไดกลาวสรุปความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียงไววา เศรษฐกิจพอเพียง ไมได

แปลวา ไมเกี่ยวของกับใคร ไมคาขาย ไมสง ไมผลิตเพื่อคนอื่นไมทําเศรษฐกิจมหาภาค แตเศรษฐกิจ
พอเพียง หมายถึง เพียงพอในอยางนอย ๗ ประการ (ประเวศ วะสี, ๒๕๕๐: ๔-๗) คือ 

๑. พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไมใชเศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน 
๒. จิตใจเพียงพอ ทําใหรักและเอื้ออาทรคนอื่นได คนที่ไมพอ จะรักคนอื่นไมเปนและทําลาย

มาก 
๓. สิ่งแวดลอมพอเพียง การอนุรักษและเพ่ิมพูนสิ่งแวดลอมทําใหยังชีพและทํามาหากินได เช

น การทําเกษตรผสมผสานซึ่งไดทั้งอาหาร ไดทั้งสิ่งแวดลอม และไดทั้งเงิน 
๔. ชุมชนเขมแข็งพอเพียง ทําใหสามารถแกปญหาตางๆ ได เชน ปญหาสังคม ปญหาคน

ยากจน หรือปญหาสิ่งแวดลอม 
๕. ปญญาพอเพียง มีการเรียนรูรวมกันในการปฏิรูปและปรับตัวไดอยางตอเนื่อง 
๖. อยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุมชนที่สัมพันธอยูกับ

สิ่งแวดลอมที่หลากหลาย ดังนั้น เศรษฐกิจจึงควรสัมพันธและเติบโตขึ้นมาจากฐานทางวัฒนธรรมจึง
มั่นคง 



๑๒ 

๗. มีความมั่นคงพอเพียง ไมใชวูบวาบ เดี๋ยวจน เดี๋ยวรวย แบบกะทันหัน เดี๋ยวตกงานไมมีกิน 
ไมมีใชซ่ึงประสาทมนุษยคงทนไมไหว สุขภาพจิตเสีย เครียด เพี้ยนรุนแรง ฆาตัวตายติดยาเสพติด แต
เศรษฐกิจพอเพียงที่มั่นคงจะทําใหสุขภาพจิตดี 

 
ศรายุทธ บูรณเจริญ และคณะ (๒๕๕๔: ๑๖-๑๗) ไดกลาวถึงความสําคัญของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ๑๐ ประการ ถึงความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอการพัฒนาประเทศ
และพัฒนาคน ดังนี้ 

๑. เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับการขจัดความยากจน และการลด
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ 

๒. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนพื้นฐานของการสรางพลังอํานาจชุมชน และการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งเพ่ือเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศ 

๓. เศรษฐกิจพอเพียง ชวยยกระดับความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทดวยการสรางข้อ
ปฏิบัติในการทําธุรกิจที่เนนผลกําไรระยะยาวในบริบทที่มีการแขงขัน 

๔. หลักการเศรษฐกิจพอเพียง มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการปรับปรุงมาตรฐานของธรร
มาภิบาล ในการบริหารงานภาครัฐ 

๕. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของชาติเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันตอสถานการณที่เขามากระทบโดยฉับพลัน เพื่อปรับปรุงนโยบายตางๆ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
และเพ่ือวางแผนยุทธศาสตรในการสงเสริมการเติบโตที่เสมอภาคและยั่งยืน 

๖. ในการปลูกฝงจิตสํานึกพอเพียง จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนคานิยมและความคิดของคน 
เพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาคน 

๗. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชวยใหมนุษยมีความพออยู พอกิน พอใช พึ่งตนเองได และมี
ความสุขตามอัตภาพ 

๘. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชวยใหมนุษยอยูรวมกับผูอื่นตลอดจนเสรีภาพในสังคมไดอยาง
สันติสุข ไมเบียดเบียน ไมเอารัดเอาเปรียบ แบงปน เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีจิตเมตตาและจิตสาธารณะ 

๙. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชวยใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน
โดยไมทําลาย เห็นคุณคาและมีจิตสํานึกในการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑๐. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชวยใหมนุษยอยูอยางมีรากเหงาทางวัฒนธรรม ประเพณี
ประวัติศาสตร ภูมิปญญา คานิยม และเอกลักษณของแตละบุคคล/สังคม 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลข้างต้น จึงสรุปได้ว่า ความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ แนวคิดหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตในทางสายกลาง โดยไม่ประมาท มีภูมิคุ้มกันในตัวที่
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ดี พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นอย่างมีสติและมีเหตุผล ความพอเพียงสามารถทำให้
ดำรงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน หลุดพ้นจากความทุกข์และมีความสุขในชีวิต 
 
แนวคิดและทฤษฎีหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แนวคิดของหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงชีวิต และปฏิบัติตนของ
ประชาชนทุกระดับตั้งแตครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการดํารงชีวิตประจําวัน การพัฒนา
และบริหารประเทศ ใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวหนาต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก มีนักวิชาการไดใหความหมายของความคิดเห็นไวหลากหลายทัศนะ ดังนี้ 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตนความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันใน
ตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ 
จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชใน
การวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนใน
ชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีจติสํานึกในคุณธรรม ความซื่อ
สัตย สุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทนความเพียรมีสติปญญาและ
ความรอบคอบเพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งด
านวัตถุสังคมสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๕๑: ๗) 

 
ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ เนื่อง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ มีใจความตอนหนึ่งวา 
“...ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะทอผาใสเอ

งอยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยาง
ที่ผลิตไดมากกวาความตองการ ก็ขายได แตขายในท่ีไมหางไกลเทาไหรไมตองเสียคาขนสงมากนัก...” 

พระราชดํารัสที่พระองคทรงพระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ มีใจความตอนหนึ่งวา 

“...ใหพอเพียงนี้ ก็หมายความวา มีกินมีอยูไมฟุมเฟอยไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยาง
อาจจะดฟุูมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข ถาทาํไดก็สมควรที่จะทําสมควรที่จะปฏิบัติ อันนี้ก็ความหมาย
อีกอยางของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียง... คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมี



๑๔ 

ความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุกประเทศมีความคิดอันนี้ ไมใชเศรษฐกิจมีความคิดวา ทํา
อะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยู เปนสุข... 
พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณ
ตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...” 

และอีกพระราชดํารัสที่พระองคพระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ มีใจความตอนหนึ่งวา “...ขอใหทุกคนมีความ
ปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยู พอกิน มีความสงบ และทํางานตั้งอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่
จะใหเมืองไทยอยูแบบพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตมีความพออยูพอกิน มีความสงบเปรียบ
กับประเทศอื่น ๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได... ฉะนั้น ถาทุกทานซึ่ง
ถือวาเปนผูมีความคิด และมีอิทธิพล มีพลังที่จะทําใหผูอื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันชวยกันรักษาสวน
รวมใหอยูดี กินดี พอสมควร ขอย้ําพอควร พออยู พอกินมีความสงบไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบัตินี้
จากเราไปได ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณคาอยูตลอดกาล...” 

พระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อจะใหพสกนิกรชาวไทยไดเขาถึงทางสายกลางของชีวิต และเพื่อคงไวซึ่งทฤษฎีของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดทฤษฎีนี้เปนพื้นฐานของการดํารงชีวิตซึ่งอยูระหวางสังคมระดับทองถิ่นและ
ตลาดระดับสากล จุดเดนของแนวปรัชญานี้ คือ แนวทางที่สมดุล โดยใชหลักธรรมชาติที่เปนเหตุผล
อย่างเชื่อมโยงพัฒนาใหทันสมัยและกาวสูความเปนสากลไดเหมือนนานาประเทศทั่วโลกโดยปราศจาก
การตอตานกระแสโลกาภิวัตน 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญในชวง พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อปที่ประเทศไทยตองการ
รักษาความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพื่อยืนหยัดในการพึ่งตนเอง และพัฒนานโยบายที่
สําคัญเพื่อการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสรางแนวคิดเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองไดซึ่งคนไทยจะ
สามารถเลี้ยงชีพโดยอยูบนพื้นฐานของความพอเพียง และการนําแนวคิดดังกลาวมาใชก็ไดผานการ
ทดลองในพระตําหนักสวนจิตรลดารโหฐาน และโครงการในภูมิภาคต าง ๆ หลายโครงการ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดําริวา มันไมไดมีความจําเปนที่เราจะกลายเปนประเทศ
อุตสาหกรรมใหม (NIC) พระองคไดทรงอธิบายวา ความพอเพียงและการพ่ึงตนเองคือ ทางสายกลางที่
จะปองกันการเปลี่ยนแปลงความไมมั่นคงของประเทศได และการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เชื่อวาจะสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางทางสังคมของชุมชนใหดีขึ้น โดยมีปจจัย ๒ อยาง 
(ศรายุทธ บูรณเจริญและคณะ, ๒๕๕๔: ๑๑-๑๒). คือ 

๑. การผลิตจะตองมีความสัมพันธกันระหวางปริมาณผลผลิตและการบริโภค 
๒. ชุมชนจะตองมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเองอยางครบวงจร ผลที่

เกิดข้ึน คือ 



๑๕ 

 ๒.๑ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถที่จะคงไวซึ่งขนาดของประชากรที่ไดสัดสวน 
 ๒.๒ ใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 
 ๒.๓ รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และปราศจากการแทรกแซงจากปจจัยภายนอก  
 
ในปจจุบันนี้ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดมีการนําไปใชเปนนโยบายของรัฐบาลและ

ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในสวนที่ ๓ แนวนโยบายดานการ
บริหารราชการแผนดิน มาตรา ๗๘ (๑) วา “การบริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพ่ือการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยางยั ่งยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ” (สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ๒๕๕๐: ๒๒) ที่สำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ให้ความสําคัญกับการปฏิรูปประเทศ โดยบัญญัติให้การปฏิรูปประเทศเป็นหมวดหนึ่งใน
รัฐธรรมนูญ (หมวด ๑๖ มาตรา ๒๕๗ – มาตรา ๒๖๑) รวมทั้งได้บัญญัติถึงเป้าหมายของการปฏิรูป
ประเทศไว้ ๓ ประการ คือ ๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้ าน
วัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ ๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัด
ความเหลื่อมล้ำและ ๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



๑๖ 

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนฐานของทางสายกลางและ
ความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัวตลอดจน
ใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทํา 

 
ภาพที่ ๒.๑ แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง ๓ หวง ๒ เงื่อนไข 
 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเปนที่มาของนิยาม "๓ หวง ๒

เงื ่อนไข" ที ่คณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นํามาใชในการรณรงคเผยแพรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผานชอง
ทางสื่อตางๆ อยูในปจจุบัน ซึ่งประกอบดวยความ "พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน" บนเงื่อนไข 
"ความรู" และ "คุณธรรม" (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, ๒๕๔๙: ๑๕) 

สอดคลองกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ คือ ปรัชญาการพัฒนาแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาตลอดนานกวา ๓๐ ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ (ป พ.ศ. 
๒๕๔๐) และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ำแนวทางการแกไข เพื่อใหรอดพนจากความยากจน สามารถ

 



๑๗ 

ดํารงอยูไดอยางมั่นคง มีความยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลงสถานการณ
ต่างๆ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,๒๕๕๒: ๓๓) 

รวมถึงแนวคิดที่วา เศรษฐกิจพอเพียงเปนการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและ
ความไมประมาท โดยคํานึงถึ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว
ตลอดจนการใชความรู  ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการ
กระทําตางๆ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไมมากและไมนอยจนเกินไป ไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื ่น เชน การผลิตและการบริโภคที่พอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การใชหลัก
เหตุผลในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนผลที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นอยางรอบคอบ การมีภูมิคุมกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับตอผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงรอบตัว ปจจัยเหลานี้จะเกิดขึ้นไดนั้น จะตองอาศัยความรู และคุณธรรม เป็น
เงื่อนไขพ้ืนฐาน กลาวคือ เงื่อนไขความรู หมายถึง ความรอบร ูความรอบคอบ และความระมัดระวังใน
การดําเนินชีวิตและการประกอบการงาน สวนเงื่อนไขคุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรมตาง ๆ อาทิ 
ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน ความเพียร การมุงตอประโยชนสวนรวมและการแบงปน เปนตน 
ตลอดเวลาที่ประยุกตใชปรัชญา (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ๒๕๕๑: ๘) 

 
ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ไดพระราชทานเนื่องในโอกาสวันปิด

ภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา ปการศึกษา ๒๕๑๔ ณ ศาลาผกาภิรมย พระราชวังดุสิตเมื่อวันเสารที่ 
๒๕ มีนาคม ๒๕๑๕ มีใจความตอนหนึ่งวา 

“...ความรูในวิชาการเปนสิ่งหนึ่งที่จะทําใหสามารถฟนฝาอุปสรรคได และทําใหเปนคนที่มี
เกียรติ เปนคนที่สามารถ เปนคนที่จะมีความพอใจไดในตัววา ทําประโยชนแกตนเองและแกสวนรวม
นอกจากวิชาความรู ก็จะตองฝกฝนในสิ่งที่ตัวจะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับสังคม สอดคลองกับสมัย
และสอดคลองกับศีลธรรมที่ดีงาม ถาไดทั้งวิชาการท้ังความรูรอบตัว และความรูในชีวิต ก็จะทําใหเป็น
คนที่ครบคน...” (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, ๒๕๕๒: ๔๗) 

 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ไดกลาวถึง หลักเศรษฐกิจพอเพียงวา การพัฒนาชุมชนในลักษณะ

เศรษฐกิจพอเพียง จึงเปนการใช “คน” เปนเปาหมาย และเนน “การพัฒนาแบบองครวม” หรือ“การ
พัฒนาอยางบูรณาการ” ทั้งทางดานเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การเมืองฯลฯ โดย
ใชพลังทางสังคมขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาในรูปของกลุม เครือขาย หรือประชาสังคมกลาวคือเป็น
การผนึกกําลังของทุกฝายในลักษณะ “พหุภาคี” (แปลวา หลายฝาย) ประกอบดวยภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน... กลาวโดยสรุป คือเศรษฐกิจพอเพียง ก็หมายถึงการหันกลับมายึดเสนทางสาย
กลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ในการดํารงชีวิต โดยใชหลักการพึง่ตนเอง ๕ ประการ คือ 



๑๘ 

๑. พึ่งตนเองทางจิตใจ คนที่สมบูรณพรอมตองมีจิตใจที่เขมแข็ง มีจิตสํานึกวาตนนั้นสามารถ
พึงตนเองได ดังนั้น จึงควรที่สรางพลังผลักดันใหมีภาวะจิตใจฮึกเหิมตอสูชีวิตดวยความสุจริตแม
อาจจะไมประสบผลสําเร็จบางก็ตาม มิพึงควรทอแท ใหพยายามตอไป พึงยึดพระราชดํารัส“การ
พัฒนาคน” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววา “...บุคคลตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความ
หนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือ
วิธีการอันแยบยลในการปฏิบัติงานประกอบพรอมกันดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แนนอน และบังเกิดประ
โยชนอันยั่งยืนแกตนเองและแผนดิน...” 

๒. พึ่งตนเองทางสังคม ควรเสริมสรางใหแตละชุมชนในทองถิ่นไดรวมมือชวยเหลือเกื้อกูล
กันนําความรูที่ไดมาถายทอด และเผยแพรใหไดรับประโยชนซ่ึงกันและกัน ดังพระบรมราโชวาทที่วา 
“...เพ่ือใหงานรุดหนาไปพรอมเพรียงกัน ไมลดหลั่น จึงขอใหทุกคนพยายามที่จะทํางานในหนาที่อยาง
เต็มที่ และใหมีการประชาสัมพันธกันใหดี เพ่ือใหงานทั้งหมดเปนงานที่เกื้อหนุนสนับสนุนกัน....” 

๓. พึ่งตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ การสงเสริมใหมีการนําเอาศักยภาพของผูคน
ในทองถิ่นสามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ หรือวัสดุในทองถิ่นที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
ซึ่งสงผลใหเกิดการพัฒนาประเทศไดอยางดียิ่ง สิ่งดีก็คือการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น (Local 
Wisdom) ซึ่งมีมากมายในประเทศ 

๔. พึ่งตนเองไดทางเทคโนโลยี ควรสงเสริมใหมีการศึกษาทดลองทดสอบเพื่อใหไดมาซึ่ง
เทคโนโลยีใหมๆ ที่สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทย และสิ่งสําคัญสามารถนําไปใชปฏิบัติ
ไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับพระราชดําริที ่วา “...จุดประสงคของศูนยการศึกษาฯ คือเป
นสถานที่สําหรับคนควาวิจัยในทองที่ เพราะวาแตละทองที่ สภาพฝนฟา อากาศ และประชาชนในท
องที่ตาง ๆ กัน ก็มีลักษณะแตกตางกันมากเหมือนเดิม...” 

๕. พึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ หมายถึง สามารถอยูไดดวยตนเองในระดับเบื้องตนกลาวคือ 
แมไมมีเงินก็ยังมีขาว ปลา ผัก ผลไม ในทองถิ่นของตนเองเพ่ือการยังชีพ และสามรถนําไปสูการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในระดับมหัพภาคตอไปไดดวย การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้ 

 ๕.๑ ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลด ละ ความฟุมเฟอยในการดํารงชี
พอยางจริงจัง ดังพระราชดําริที่วา“ความเปนอยูที่ตองไมฟุงเฟอ ตองประหยัดไปในทางท่ีถูกตอง” 

 ๕.๒ ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความสุจริตธรรม ดังพระราชดําริที่วา “...ความเจริญ
ของคนท้ังหลาย ยอมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเปนหลักสําคัญ ...” 

 ๕.๓ ละเลิกการแกงแยงผลประโยชน และแขงขันกันในทางการคาขายประกอบอาชีพแบบ
ต่อสูกันรุนแรงดังอดีต ซึ่งมีพระราชดํารัสถึงเรื่องนี้วา “...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึง 



๑๙ 

ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปนธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไมใชได
มาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอ่ืน...” 

 ๕.๔ ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขยากที่เปนอย ูโดยตองขวนขวาย
ใฝหาความรูใหเกิดมีรายไดเพ่ิมพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเปนเปาหมายสําคัญ ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่ง
ที่ใหความชัดเจนวา “...การที่ตองการใหทุกคนพยายามที่จะหาความรูและสรางตนเองใหมั่นคงนี้เพ่ือ
ตนเอง เพื่อที่จะใหตนเองมีความเปนอยูที่กาวหนา ที่มีความสุข พอมีพอกินเปนขั้นหนึ่งและขั้นตอไป 
ก็คือใหมีเกียรติวายืนไดดวยตนเอง...” 

 ๕.๕ ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่วใหหมดสิ้นไป ดังพระราโชวาทที่วา“...พยายาม
ไมกอความชั่วใหเปนเครื่องทําลายตัว ทําลายผูอื ่น พยายามลดพยายามละความชั่วที่ตัวเองมีอยู  
พยายามกอความดีใหแกตัวอยูเสมอ พยายามรักษาและเพ่ิมพูนความดีที่มีอยูนั้นใหงอกงามสมบูรณขึ้น
...”  

สรุปไดวา หลักการเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เปนหลักการที่สอนใหคนทุกระดับทุกฝายรูจักการ
ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม คือ ใหเดินสายกลาง ไมสรางผลกระทบที่เสียหายทั้งแกตนและสวนรวม 
โดยเฉพาะมุงถึงการพัฒนาแบบองครวม ใหสามารถพึ่งตนเองได ทั้งในดานเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี ตลอดจนการเมือง การปกครอง ใชพลังทางสังคมขับเคลื ่อน
กระบวนการพัฒนาในรูปแบบของกลุม เครือขาย หรือประชาสังคม ประกอบดวยภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน 

นอกจากนั้น ยังพบว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารินั้น มีหลักพิจารณา
เริ่มแรกเปนกรอบแนวคิดเปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมี
พ้ืนฐานมาจากวิถีดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิง
ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและ
ความยั่งยืนของการพัฒนา ดังนั้น จึงสรุปไดวา หลักเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวคิดหลักหรือ
ปรัชญาการพัฒนาวิถีการดําเนินชีวิตแบบพ่ึงตนเอง พออยูพอกินในทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
สิ่งแวดลอมโดยใชหลักทางศีลธรรมจรรยา ภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชนอันมั่นคงและยั่งยืนแก
ตนเอง ครอบครัวชุมชน และประเทศ 
 
 
 
 

พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 



๒๐ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคลองกับพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูหัว อันไดทรงพระราชทานไวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๗ มีความตอน
หนึ่งวา 

...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน
พอใช ของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตาม
หลักวิชาการ เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควร และปฏิบัติไดแลวจึงคอยเสริมความเจริญและฐานะ
ทางเศรษฐกิจขั้นสูงขึ้นโดยลําดับตอไป หากมุงแตจะสรางความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นใหรวดเร็วแต
ประการเดียว โดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะของประเทศและประชาชนโดยสอดคลองด
วย ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตางๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเปนความยุงยากลมเหลวในที่สุด ดังเห็นไดที่
อารยประเทศหลายประเทศกําล ังประสบป ญหาทางเศรษฐกิจอย างร ุนแรงอยู ในเวลานี้…
(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, ๒๕๕๗: ๑๒๕) 

 
และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐ มีพระราชดํารัสที ่พระราชทานแกคณะ

บุคคลตางๆ เพื่อทรงเตือนสติคนไทยเกี่ยวกับวิกฤตการณภาวะเศรษฐกิจของไทย เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต มีความตอนหนึ่งวา “...การ
จะเปนเสือนั้น มันไมสําคัญ สําคัญอยูที่เราพออยูพอกิน และมีเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกิน 
แบบพอมีพอกิน หมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง...” (จุมพล, ๒๕๕๐: ๕) 

 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๐: ๘-๑๐) ได้ประมวล

คำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๓ – 
๒๕๔๙ ทีเ่กีย่วข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้  

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ความตอนหนึ่งว่า 
“...การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู ่ที่ เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน 
หมายความว่า อุ ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ก็เคย บอกว่าความพอเพียงนี้ ไม่ได้
หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าใน
หมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียง พอสมควร บางสิ่ งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความ
ต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก...” และพระราชดำรัสเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ความตอนหนึ่งว่า “....เศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้
ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว คือ ไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้จะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ หมายความว่า ถ้าทำได้เศษ



๒๑ 

หนึ่งส่วนสีของประเทศก็จะพอ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และทำได้เพียงเศษหนึ่งส่วนสีjก็พอ
นั้น ไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสีของพ้ืนทีแ่ต่เศษหนึ่งส่วนสีของการกระทำ...” 

 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๐: ๒๒-๒๘) ได้

ประมวลคำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต้ังแต่พ.ศ. ๒๔๙๓ – 
๒๕๔๙ ทีเ่กีย่วข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักความพอประมาณ ดังนี้  

๑) พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๘ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๗ ความตอนหนึ่งว่า “...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้าง
พ้ืนฐาน คือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้
อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึง
ค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นทีสู่งขึน้โดยลำดับต่อไป...”  

๒) พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๙ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๗ ความตอนหนึ่งว่า “...ในการพัฒนาประเทศนั้น จำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น 
เริ่มด้วยการสร้างพ้ืนฐาน คือ ความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการที่ประหยัด ระมัดระวัง แต่
ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพ้ืนฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว... การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการ
ประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอ่ืนเป็นพ้ืนฐานนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด 
เพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้น
ต่อไปได้แน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นไปตามลำดับด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพ่ือป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว...” 

๓) พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ความตอน
หนึ่งว่า “...ถ้าเราทำโครงการทีเ่หมาะสม ขนาดทีเ่หมาะสมอาจจะไม่ดูหรูหราแต่จะไม่ล้ม หรือถ้ามีอัน
เป็นไปก็ไม่เสียมาก...”  

๔) พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ความตอน
หนึ่งว่า “...พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนพอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่ง ถ้าทั้ง
ประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี... ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่า
พอแม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำ สมควรทีจะปฏิบัติ 
อันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียง... แต่พอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางยิ่ง 
กว่านี้อีก คือคำว่า พอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอดังนั้น คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อ
มีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำ
อะไรต้องพอเพียงหมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียง



๒๒ 

นี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ
พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...” 

 

องค์ประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตดำเนินไปในทางสายกลางที่
เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู ่อันเรียบง่ายของคนไทย ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และระดับประเทศได้ โดย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะทีส่ำคัญดังนี้  

 
๑. หลักความพอประมาณ 
มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของหลักความพอประมาณไว้ ดังนี้ 
ปรียานุช พิบูลสราวุธ (๒๕๕๑: ๗๖) กล่าวว่า หลักความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อ

ความจำเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น 
ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปและต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 

 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๐: ๑๓) ความ

พอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจำเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปและต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 

 
ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ (๒๕๕๐: ๑๐) กล่าวว่า หลักความพอประมาณ หมายถึง ไม่มาก ไม่น้อย ไม่

สุดโต่งไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นทางสายกลาง 
 
พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ (๒๕๕๐: ๑๔) กล่าวว่า หลักความพอประมาณ หมายถึง ความ

เหมาะสมของการดำเนินงานทั้งในแง่ของขนาดที่ไม่เล็กเกินไปหรือไม่ใหญ่จนเกินตัวแต่เป็นไปตาม
อัตภาพและสภาพแวดล้อมและในแง่ของจังหวะเวลาทีไ่ม่เร็วเกินไปหรือไม่ช้าจนเกินไป แต่รู้จักทำเป็น
ขัน้ตอนเพ่ือให้การดำเนินงานมีความก้าวหน้าโดยที่ไม่ทำให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือนร้อน 

 
ไพเราะ เลิศวิราม (๒๕๕๐: ๕๘) กล่าวว่า หลักความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่

น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 



๒๓ 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลข้างต้น จึงสรุปได้ว่า หลักความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี
ต่อความจำเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เป็นทางสายกลางในการปฏิบัติ ซึ่งต้องทำเป็นลำดับขั้นต้องสร้างพ้ืนฐาน 
คือ ความพอมีพอกินก่อน สามารถอุ้มชูตนเองและครอบครัวได้โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด 
ระมัดระวัง ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคงแล้ว ปฏิบัติได้แล้วจึงพัฒนาการประกอบอาชีพ 
การดำเนินงานให้มีความก้าวหน้าไปตามลำดับ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและประหยัด เพ่ือ
ป้องกันความผิดพลาด ล้มเหลว 

 
๒. หลักความมีเหตุผล 
มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของหลักความมีเหตุผลไว้ ดังนี้ 
ปรียานุช พิบูลสราวุธ (๒๕๕๑: ๗๖) กล่าวว่า หลักความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจ

ดำเนินการเรื ่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาหลักกฎหมายหลักศีลธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมที่ดีงาม โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระทำนั้นๆ อย่างรอบรู้และรอบคอบ 

 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๐: ๑๔) กล่าวว่า 

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดำเนินการเรื ่องต่างๆอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการหลัก
กฎหมายหลักศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามคิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่ โดยคำนึงถึง
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ 

 
ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ์ (๒๕๕๐: ๑๐) กล่าวว่า หลักความมีเหตุผล หมายถึง อธิบายได้ว่าเป็น

เพราะเหตุผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์ใด มิใช่เรื่องคิดเอาเอง แต่มีคำอธิบายทีร่ับฟังได ้
 
ไพเราะ เลิศวิราม (๒๕๕๐: ๕๘) กล่าวว่า หลักความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ

ระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจน
คำนึงถึงผลทีค่าดว่าจะเกิดขึน้จากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ 

 
พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ (๒๕๕๐: ๑๔) กล่าวว่า หลักความมีเหตุผล หมายถึง การพิจารณาที่

จะดำเนินงานใดๆ ด้วยความถี่ถ้วนรอบคอบ ไม่ย่อท้อ ไร้อคติ คำนึงถึงเหตุและปัจจัยแวดล้อมทั้งหมด
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องดีงาม เกิดประสิทธิผลเกิดประโยชน์และความสุขโดย
ปราศจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 



๒๔ 

 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (๒๕๕๐: ๓๓, ๔๒) ได้

ประมวลคำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่พุทธศักราช 
๒๔๙๓ – ๒๕๔๙ ทีเ่กีย่วข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักความมีเหตุผลดังนี้  

 
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๙ กรกฎาคม 

พ.ศ.๒๕๓๑ ความตอนหนึ่งว่า “...ข้าพเจ้าอยากให้ทุกคนคำนึงถึงกฎแห่งเหตุผล ว่าผลทีเ่กิดขึ้นเพราะ
เหตุ คือ การกระทำและผลนั้น จะเป็นผลดีหรือผลเสีย ก็เพราะกระทำให้ดีหรือให้เสีย ดังนั้น การที่จะ
ทำงานใดให้บรรลุผลที่พึงประสงค์จะต้องพิจารณาถึงวิธีการที่เหมาะสมก่อนเป็นเบื้องต้น แล้วลงมือ
กระทำตามหลักเหตุผลด้วยความตั้งใจจริงและด้วยความสุจริต งานของแต่ละคนจึงจะเป็นผลดีและ
เชื่อได้ว่าผลงานของแต่ละคนจะประมวลกันเป็นความเจริญมัน่คงของบ้านเมืองได้ดังปรารถนา...” 

 
พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓ ความตอน

หนึ่งว่า “...เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ำว่าเป็นการทั้งเศรษฐกิจ หรือความประพฤติ ที่ทำอะไรเพื่อให้
เกิดผลโดยมีเหตุมีผล คือ เกิดผลอันมาจากเหตุ ถ้าทำเหตุที่ดี ถ้าคิดให้ดีให้ผลที่ออกมา คือ สิ่งที่คิด
ตามเหตุ การกระทำ ก็จะเป็นการกระทำที่ ดี และผลของการกระทำนั้น ก็จะเป็นการกระทำที่ดี ดี
แปลว่า มีประสิทธิภาพ ดี แปลว่า มีประโยชน์ ดี แปลว่า ทำให้มีความสุข...” 

 
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลข้างต้น จึงสรุปได้ว่า ความมีเหตุผล หมายถึง การพิจารณา

ตัดสินใจดำเนินการสิ่ง ใดด้วยความถี่ถ้วน รอบคอบ ไม่ย่อท้อ ได้อคติ บนพ้ืนฐานของข้อมูล ความรู้ 
หลักวิชากฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมทีด่ีงาน โดยมีการวิเคราะห์และพิจารณาจากเหตุ
ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ หมายถึง ถ้า
กระทำเหตุดี คือ คิดดี มีวิธีการเหมาะสม ผลของการกระทำนั้น จะดีตามไปด้วย ด้งนั้น การที่จะ
ทำงานใดให้ประสบผลสำเร็จจะต้องพิจารณาถึงวิธีการที่เหมาะสมก่อน แล้วลงมือกระทำ ตามหลัก
เหตุผลด้วยความตั้งใจจริงและด้วยความสุจริต เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องดีงาม เกิด
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์ และความสุขโดยปราศจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

 
๓. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
 
มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีไว้ ดังนี้ 



๒๕ 

กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๐: ๑๐) กล่าวว่า การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีหมายถึง การเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่างๆ ทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๐: ๑๕)  ภูมิคุ้มกันใน

ตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที 

 
ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ์ (๒๕๕๐: ๑๐) กล่าวว่า การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีหมายถึง การพร้อมที่จะรับ

ผลกระทบทีเ่กิดข้ึนไม่ซวนเซไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
 
พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ (๒๕๕๐: ๑๔) กล่าวว่า การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีหมายถึง การจัด

องค์ประกอบของการดำเนินงานให้มีสภาพพร้อมรองรับต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในได้เป็นอย่างดี 

 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๐: ๔๕ -๕๘) ได้

ประมวลคำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่พุทธศักราช 
๒๔๙๓ – ๒๕๔๙ ทีเ่กีย่วข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ดังนี้  

๑) พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ๒๓ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๔ ความตอนหนึ่งว่า “...ท่านทั้งหลายคงจะตระหนักอยู่แล้วว่าการศึกษาเล่า
เรียนเป็นเรื ่องที่ไม่สิ้นสุด ผู้ปรารถนาความเจริญในการประกอบกิจการงานจะต้องหมั่นเอาใจใส่
แสวงหาความรู้ให้เพิ่มพูนอยู่เสมอมิฉะนั้น จะกลายเป็นผู้ทีล่้าสมัยสมรรถภาพไป...” 

๒) พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ความตอน
หนึ่งว่า “...เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพ้นวิกฤตการณ์ได้ดีกว่าหลายประเทศ เพราะประเทศ เพราะ
แผ่นดินนี้ ยังเหมาะสมกับความเป็นอยู่ได้อย่างที่ เคยพูดมาหลายปีแล้วว่า ภูมิประเทศยังให้ คือ 
เหมาะสมแต่ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องอยู่อย่างประหยัด และต้องไปในทางทีถู่กต้อง...” 

๓) พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ความตอน
หนึ่งว่า “...ต้องพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่ของประชาชน คือ อาชีพ ไม่ใช่เพียงแต่ปลูกผัก ถั่ว ปลูกงา
ให้หลานเฝ้า แต่เป็นเรื่องของให้ความอยู่ดี กินดี ความรู้ การศึกษา กล่าวว่า ต้องช่วยให้การศึกษาดีขึ้น 
เพราะถ้าการศึกษาไม่ดี คนไม่สามารถท่ีจะทำงานการศึกษาต้องได้ทุกระดับ...” 

 



๒๖ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๐: ๑๕) กล่าวว่า การ
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพ่ือให้สามารถปรับตัวและรับมือ
ได้อย่างทันท่วงที 

 
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลข้างต้น จึงสรุปได้ว่า การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีหมายถึง การเตรียม

ตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน การศึกษาและการแสวงหาความรู้ให้เพ่ิมพูนอยู่เสมอจึงเป็น
สิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการพัฒนาอาชีพการดำเนินงานและการดำรงชีวิตเพื่อให้สามารถปรับตัว
และรับมือได้กับสถานการณ์อย่างทันท่วงที 

 
๔. เงื่อนไขความรู ้
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (๒๕๕๐: ๖๓-๗๗) ได้

ประมวลคำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พุทธศักราช 
๒๔๙๓ – ๒๕๔๙ ทีเ่กี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเงื่อนไขความรู้ ดังนี้  

๑) พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ความตอนหนึ่งว่า “...ความรู้นั้น เป็นหลักของการงาน ผู้ที่จะ
ทำงานอย่างใดจำต้องมีความรู้ในเรื่องนั้น ก่อนเป็นเบื้องต้น ส่วนความคิดเป็นเครื่องช่วยความรู้ คือ 
ช่วยให้ความรู้ได้ถูกต้อง เช่น จะใช้อย่างไร ที่ไหน เมื่อใด เมื่อมีความรู้สำหรับงาน มีความคิดสำหรับ
พิจารณา ใช้ความรู้ให้ถูกต้องแล้วย่อมทำงานได้ผลสมบูรณ์ดียากที่จะผิดพลาด ความรู้กับความคิดจึง
ไม่ควรแยกจากกัน...”  

๒) พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ความตอน
หนึ่งว่า “...ถ้าเราฟังคนทีมี่ความรู้เราก็ได้ความรู้ ไม่ใช่ความรู้ทีจ่ะมาสอนคนโน้น คนนี้ได ้แต่ได้ความรู้
ทีจ่ะปฏิบัติได้ ถ้าเราฟังคนแล้วก็ฟังจริง ๆ แต่ต้องพิจารณาอันนี้ เป็นข้อสำคัญ ต้องพิจารณาว่าที่ท่าน
พูดนั้น ถูกต้องหรือไม่ ถ้าพูดถูกต้องปฏิบัติได้เราก็ดีเราก็ได้ประโยชน์ ส่วนรวมก็ได้ประโยชน์ เพราะว่า
เราเอาความรู้ทีท่่านพูดไปปฏิบัติต่อ...”  

๓) พระบรมราโชวาทในพิธ ีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ ๗ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๖ ความตอนหนึ่งว่า “...เมื่อมีวิชาความรู้ศึกษาสะสมไว้เป็นอย่างดี มีความไม่
เคร่งเครียดในหลักวิชาจนเกินไป และมีความเข้าใจในสภาพทีเ่ป็นจริงของสิ่งต่าง ๆ อย่างแจ่มแจ้งแล้ว



๒๗ 

ก็จะเกิดความคิดเห็นอันปลอดโปร่ง สว่างไสวจะมีเหตุผลอันถูกต้องถ่องแท้ และจะมีปัญญาอันแยบ
คายทีจ่ะนำมาใช้ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ...” 

 
นอกจากนั้น มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของเงื่อนไขความรู้ไว้ดังต่อไปนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๐: ๑๑) กล่าวว่า เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับ

วิชาการต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู ้เหล่านั ้น มาพิจารณาให้
เชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๐: ๑๕-๑๖) เงื่อนไข

สำคัญเพื่อให้เกิดความพอเพียง การตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัยทั้งเงื่อนไขคุณธรรม 
หลักวิชา และเงื่อนไขชีวิตเป็นพื้นฐาน 

๑.เงื ่อนไขคุณธรรม เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้ รัก 
สามัคคีไม่โลภ ไม่ตระหนี่ และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อ่ืน 

๒.เงื่อนไขหลักวิชา อาศัยความรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการ
ต่างๆมาใช้วางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน 

๓.เงื่อนไขชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติและปัญญาบริหารจัดการการ
ใช้ชีวิตโดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพ้ืนฐาน 

 
ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ์ (๒๕๕๐: ๑๐) กล่าวว่า เงื่อนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้ในวิชาการที่

เกีย่วข้องอย่างรอบด้านอย่างรู้จริงและสามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ 
 
พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ (๒๕๕๐: ๑๔) กล่าวว่า เงื่อนไขความรู้ หมายถึง เครื่องอาศัยของการ

ดำเนินงานเพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ประกอบด้วย ความรอบรู้ คือ ความรู้สึกในงานที่ทำและความรู้
กว้างในสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกี ่ยวพันกับงานที่ทำความระลึกรู้ (สติ) คือ การยั้งคิด
พิจารณาและรู้ทันสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะกระทำการใดๆ และความรู้ชัด (ปัญญา) คือ การเห็น
และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างกระจ่างชัดถูกต้องตามเหตุตามผลและตามจริง 

 
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลข้างต้น จึงสรุปได้ว่า เงื่อนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับ

วิชาการต่างๆ อย่างรอบด้านรู้จริงและรอบรู้ในงานที่ทำสามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จป้องกันความ
ผิดพลาดโดยต้องระมัดระวัง รอบคอบในการใช้ความรู้ให้ถูกต้องโดยไม่ทุจริต คอรัปชั่น และไม่สร้าง



๒๘ 

ความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อ่ืนการใช้ความรู้จึงจำเป็นต้องใช้ควบคู่กับคุณธรรม โดยนำคุณธรรม
มากำกับความรู ้ ซึ ่งการขวนขวายหาความรู ้จะต้องกระทำอย่างต่อเนื ่องเพื ่อพัฒนาอาชีพ การ
ดำเนินงานและการดำเนินชีวิต ให้ประสบความสำเร็จและเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 

 
๕. เงื่อนไขคุณธรรม 
มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของเงื่อนไขคุณธรรมไว้ ดังนี้ 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๐: ๑๕)  เงื ่อนไข

คุณธรรม เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้ รัก สามัคคี  ไม่โลภ ไม่
ตระหนี่ และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อ่ืน 

 
ไพเราะ เลิศวิราม (๒๕๕๐: ๕๘) กล่าวว่า เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วยมีความตระหนักใน

คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต ไม่โลภ 
และไม่ตระหนี่ 

 
ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ (๒๕๕๐: ๑๐) กล่าวว่า เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง ความซื่อสัตย์ สุจริต มี

ความมานะอดทน พากเพียร และใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 
 
พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ (๒๕๕๐: ๑๔) กล่าวว่า เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง เครื่องอาศัยของ

การดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างดีงามประกอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คือ ความประพฤติชอบมี
การพูดและการกระทำซื่อตรงต่อหน้าที่การงานต่อตนเองและต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง มีเจตนาบริสุทธิ์ไม่
คดโกง ไม่หลอกลวง และไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความอดทน มีความเพียร คือ ความบากบัน่ ความกล้า
แข็งมีความหนักแน่น ไม่ท้อถอยทำให้การดำเนินงานรุดหน้าเรื่อยไปจนประสบผลสำเร็จ และความ
รอบคอบระมัดระวัง คือ การพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในทุกแง่ทุกมุมก่อนที่จะดำเนินงานเพื่อมิให้เกิด
ความเผอเรอและพลั้งพลาด 

 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๐: ๙๑, ๙๘) ได้

ประมวลคำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ตั้งแต่พุทธศักราช 
๒๔๙๓ – ๒๕๔๙ ที่เก่ียวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเงื่อนไขคุณธรรม ดังนี้  

๑) พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ๘ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๐ ความตอนหนึ่งว่า “...การที่จะทำงานให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เป็น
ประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ จำเป็นต้องอาศัยความสุจริต 



๒๙ 

ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกต้องเป็นธรรมประกอบด้วย เพราะเหตุว่าความรู้ นั ้น เป็นเหมือน
เครื่องยนต์ ที่ทำให้ยวดยานเคลื่อนไปได้ประการเดียว ส่วนคุณธรรมดังกล่าวแล้วเป็นเหมือนหนึ่ง
พวงมาลัยหรือพวงหางเสือซึ่งเป็นปัจจัยที่นำพาให้ยวดยานดำเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี คือ 
ปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค์ดังนั้น ในการที่จะประกอบการงานเพื่อตนเพื่อส่วนรวม
ต่อไป ขอให้ทุกคนสำนึกไว้เป็นนิตย์โดยตระหนักว่า การงาน สังคมและบ้านเมืองนั้น ถ้าขาดผู้มีความรู้
เป็นผู้บริหารดำเนินการย่อมเจริญก้าวหน้าไปได้โดยยาก แต่ถ้างานใด สังคมใด และบ้านเมืองใดก็ตาม
ขาดบุคคลผู้มีคุณธรรม ความสุจริตแล้วจะดำรงอยู่มิได้เลย...” 

 
 ๒) พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ดังความ

ตอนหนึ่งว่า “...การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ คือ สามารถในการใช้
วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื ่น อีกอย่างหนึ่งทั้งสองประการนี้ต้อง
ดำเนินคู่กันไป และจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิดเห็นที่ เป็นอิสระ
ปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วย จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและ
ประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริง...” 

 
ปรียานุช พิบูลสราวุธ (๒๕๕๑: ๗๗) กล่าวว่า เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง การตระหนักใน

คุณธรรมผรูั้บผิดชอบชั่วดี ซื่อสัตย์สุจริตใช้สติปัญญาอย่างถูกต้อง และเหมาะสมในการดำเนินชีวิต มี
ความขยันหมั่นเพียร อดทน ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ รู้จักแบ่งปนั และรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคม 

 
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลข้างต้น จึงสรุปได้ว่า เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง สิ่งที่เสริมสร้าง

การดำเนินชีวิตและการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างดีงามและประสบความสำเร็จประกอบด้วย ความ
ซ่ือสัตย์สุจริต คือ ประพฤติชอบ มีการพูด มีการกระทำที่ซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
มีเจตนาบริสุทธิ์ ไม่คดโกง ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความเพียร คือ ความบากบั่น ไม่ท้อถอย ในการ
ดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จ ความรอบคอบระมัดระวัง คือ พิจารณาอย่างถี่ถ้วนทุกแง่ทุกมุมก่อนที่
จะดำเนินงานเพ่ือมิให้เกิดความผิดพลาด รู้จักแบ่งปัน คือ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคม ดังนั้น การทำงานและการดำเนินการสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จ จึงจำเป็นต้องมีความรอบรู้ 
และรู้จริงในสิ่งที่ปฏิบัติ และใช้ความรู้อย่างถูกต้อง ไม่คดโกง ไม่ทุจริต ไม่สร้างความเดือนร้อนให้กับ
ตนเองและผู้อื่น โดยนำคุณธรรมที่สำคัญคือความซื่อสัตย์สุจริตมากำกับความรู้ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
หรือการดำเนินการสิ่งใดประสบความสำเร็จ และก่อให้เกิดความสุข 
 



๓๐ 

แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
 

การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่และส่งเสริมให้นำไปปฏิบัติหรือ “ขับเคลื่อน”
ตลอดระยะเวลา ๑๒ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๔ มีการดำเนินงานใน ๓ ช่วงเวลาที่สำคัญ 
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๕: ๑๐-๑๕) ดังนี้ 

ช่วงเริ่มต้นระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๗ นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู ่หัวได้พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ปวงชนชาวไทย โดยพระราชทานให้
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำไปขับเคลื่อนในกระบวนการพัฒนา
ประเทศ ในช่วงเริ ่มต้นเป็นช่วงเวลาที่มุ ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในความหมายของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มผู้นำทางความคิดซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการมีการรวมกลุ่มกันในระดับประเทศ 
เพื ่อวิเคราะห์ปรัชญาจากบทความที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตอย่างละเอียดและ
เชื่อมโยงกับแนวความคิดและทฤษฎีอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ได้สรุปสาระหลักและทำให้เข้าใจง่าย เป็น
ภาพ ๓ ห่วง ๒ เงื ่อนไข ซึ ่งได้นำไปใช้เผยแพร่ควบคู ่ไปกับบทความที่ได้ร ับพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถจดจำและมีความเข้าใจที่ชัดเจนมากข้ึน  

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานและภาควิชาการอ่ืนได้จัดสัมมนาและจัดประชุมระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และการ
สัมมนาผู้นำชุมชนที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีเหตุผลภูมิคุ้มกันในด้านวัตถุ  / สังคม / 
สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม สายกลาง ความพอเพียงนำสู่คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ความเพียร มี
สติ ปัญญา ความรอบรู้ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง บนพื้นฐานการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซึ ่งได้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมกันจัดทำเป้าหมา ยของ
เศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละภาคในระยะเวลา ๓ ปี นับเป็นการขับเคลื่อนสู่ผู้นำชุมชนอย่างเข้มข้นเป็น
ครั้งแรก 

ช่วงที ่สองระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑ โดยในช่วงปลาย พ.ศ. ๒๕๔๖ สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ตั ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงขึ้น เพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานเครือข่ายทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติให้นำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ครอบคลุม ๘ ภาคส่วน ได้แก่ 

๑) ผู้นำทางความคิด 
๒) นักวิชาการในระดับอุดมศึกษา 
๓) สถาบันการศึกษา 
๔) สถาบันการเมือง 



๓๑ 

๕) องค์กรภาครัฐ 
๖) สื่อมวลชนและประชาชน 
๗) ภาคธุรกิจ 
๘) ชุมชนและประชาสังคม 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำแนวการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นปรัชญานำทาง โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๙ สำนักงานฯ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคมในทุก
จังหวัดทั่วประเทศ มีประชาชนเข้าร่วมประมาณ ๒๐ ,๐๐๐ คน สาระตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นหัวข้อสำคัญในการสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งเตือนสติให้มีการดำเนินชีวิตในความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน สามารถ
รองรับผลกระทบของความเปลี่ยนแปลง บนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และต่อเนื่อง ใน พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐบาลขณะนั้นได้กำหนดเป็นนโยบายการ
พัฒนาประเทศโดยให้ทุกแผนงาน / โครงการต้องใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ช่วงที่สามระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ เป็นช่วงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ พร้อมทั้งการเตรียมจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยจากการประเมินสถานการณ์ของประเทศทั้งที่เป็นผลจากวิกฤต
เศรษฐกิจ วิกฤตจากภัยธรรมชาติ และปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คาดว่า การเปลี่ยนแปลงทั้งจากสถานการณ์ภายในและ
ภายนอกประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิต ความมั่นคง
ด้านอาหาร พลังงาน จึงเป็นความเสี่ยงที่ต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนและประเทศชาติ ใน
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ จึงได้ประเมินศักยภาพของ
ประเทศและสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในทุกภูมิภาค ตามหลักปฏิบัติพื้นฐานของการน้อมนำ
ปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงมาใช ้  โดยได ้ว ิ เคราะห ์ท ุนของประเทศใน ๖ ท ุน ท ั ้ งทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางการ
เงินของประเทศเพ่ือนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

นอกจากนั้นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดตั้งมูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพ่ือเป็นกลไกหลักในการพัฒนา
และต่อยอดองค์ความรู้ให้เป็นบรรทัดฐานที่พัฒนาไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติของทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบัน สังคม และประเทศ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในทุกภาค



๓๒ 

ส่วนและระหว่างภาคส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การติดตามความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างชุมชน องค์กร สถาบัน ในภาคส่วนต่างๆ และระหว่างภาคส่วนต่างๆ 
ตลอดทั้งการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายที่การมุ่งสร้างกระแสสังคม ให้มีการ
นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นกรอบความคิด หรือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยทุกคนผ่านการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนทุกคนสามารถนำ
หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้น
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๔๘: ๑๕-๑๘) ได้กำหนดแนวทางหรือยุทธวิธีในการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้เป็นขั้นตอนและชัดเจน ดังนี้ 

๑. เชื่อมโยง กลุ่มหรือบุคคล ที่มีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอยู่
ในปัจจุบัน เพื่อสร้างแกนเครือข่ายขับเคลื่อน ในการสานต่อองค์ความรู้ และรวมพลังเครือข่ายในการ
ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายนี้ จะนำไปสู่การสร้างกระแส
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มย่อยๆ ที่มีความหลากหลาย ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพื้นฐานการขับเคลื่อน
ต่อไป 

๒. ร่วมมือระหว่างแกนเครือข่าย โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเป็น
พื้นฐานสำหรับการสร้างบทเรียน จากกิจกรรมตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม (Show Cases หรือ Best 
Practices) ในสาขาต่างๆ ได้แก่ การเกษตร อุตสาหกรรม บริการตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
ธุรกิจขนาดจิ๋ว เล็ก กลาง ใหญ่ ทั้งท่ีประสบความสำเร็จ และล้มเหลว โดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่ทำให้เกิด
ความพอเพียงหรือไม่พอเพียง ทั้งนี้ ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมและหลากหลาย จะเป็นเครื่องมือที่มีพลังใน
การสื่อความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในสังคม 

๓. พัฒนาแนวคิดให้ชัดเจน โดยการสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาที่มีหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นปรัชญานำทาง เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น 
และนำเสนอเป็นทางเลือกหนึ่งของแนวทางการพัฒนา 

๔. สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยสร้างและเปิดโอกาสให้
ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีประสบการณ์ที่จะผ่านกระบวนการไตร่ตรองและเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
เพื่อตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นกรอบแนวคิดและ
พื้นฐานในการดำเนินชีวิตควบคู่ไปกับการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่พลังศรัทธา และฉันทามติ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในสังคม 

5. สร้างสื ่อเพื ่อการเปลี ่ยนแปลง  (Communication for Change) ที ่ม ีพลังจากการ
ประมวลความรู้และบทเรียนต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้และ
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ความเข้าใจที ่ถ ูกต้อง และเกิดความสนใจเกี ่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการ สร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในกลุ่มเป้าหมาย 

6. ขยายผลในภาคส่วนต่างๆ ในหลายมิติ ให้เกิดพลังเครือข่ายที ่มีแรงมากเพียงพอ 
(Momentum) ที่จะทำให้กระแสเศรษฐกิจพอเพียงขยายไปเรื่อยๆ ในวงกว้างอย่างเป็นธรรมชาติ จน
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ถึงแนวทาง 
วิธีการ และเงื่อนไข ในการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม 

7. เกิดผลลัพธ์จากการขับเคลื่อน คือ ประชาชนในแต่ละพื้นที่และภาคส่วน ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการดำเนินชีวิต โดยน้อมเอาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิต 
และทำให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มสาขาอาชีพและพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 
จนสามารถนำไปสู่การปรับเปลี่ยนระบบและโครงสร้างของสังคมและยึดหลักการพัฒนาที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงในที่สุด 

วิธีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมุ่งประสานพลังในลักษณะพันธมิตรแห่งความร่วมมือและเน้นการเสริมพลังทางบวก โดยการถัก
ทอเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ มีพลังในการขับเคลื่อน โดยเริ่มจากการมองภาพการดำเนินการอย่าง
เป็นองค์รวมก่อนแล้ว จึงกำหนดแนวทางและการดำเนินงานในแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง
และเสริมพลังในการขับเคลื่อน ให้ประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับรากหญ้าถึงระดับมหภาค ได้นำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง 

 
การน้อมนำหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สู่การปฏิบัติ  

 

ประชาชนทุกคนสามารถน้อมนำหลักปรัชญาฯ มาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ โดย
ต้อง “ระเบิดจากข้างใน” คือ การเกิดจิตสำนึกมีความศรัทธา เชื่อมั่น เห็นคุณค่า และนำไปปฏิบัติ
ด้วยตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน องค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป  (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๐: ๑๘-๒๑) 

๑. ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุขทั้งทางกายและทางใจพึ่งพาตนเองอย่างเต็มความสามารถไม่ทำอะไรเกินตัวดำเนินชีวิตโดย
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื ่นรวมทั้งไฝ่รู ้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงใน
อนาคต และเป็นที่พ่ึงให้ผู้อ่ืนได้ในที่สุด เช่น หาปัจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากการประกอบ
สัมมาชีพ รู้ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประหยัดแต่ไม่ใช่ตระหนี่ ลด-ละ-เลิก อบายมุข สอนให้เด็กรู้จัก
คุณค่า รู ้จักใช้ และรู ้จักออมเงินและสิ ่งของ  เครื ่องใช้ ดูแลรักษาสุขภาพ มีการแบ่งปันภายใน
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ครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้าง รวมถึงการรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และการอยู ่ร่วมกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

๒. ความพอเพียงระดับชุมชน คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนบนหลักของความรู้ รัก สามัคคี สร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันใน
ชุมชนและนอกชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การรวมกลุ่ม
อาชีพ องค์กรการเงิน สวัสดิการชุมชน การช่วยดูแลรักษาความสงบ ความสะอาด ความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย รวมทั้ง การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาสร้าง
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง 

๓. ความพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน เริ ่มจากความมุ ่งมั ่นในการดำเนินธุรกิจที ่หวัง
ผลประโยชน์หรือกำไรในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น แสวงหาผลตอบแทนบนพื้นฐานของการแบ่งปัน 
มุ่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และ
พนักงานด้านการขยายธุรกิจต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งต้องมีความรู้และเข้าใจธุรกิจของ
ตนเองรู้จักลูกค้า ศึกษาคู่แข่ง และเรียนรู้การตลาดอย่างถ่องแท้ ผลิตในสิ่งที่ถนัดและทำตามกำลัง
สร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคมและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่
สำคัญต้องสร้างเสริมความรู้และจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม 

๔. ความพอเพียงระดับประเทศ เป็นการบริหารจัดการประเทศ โดยเริ่มจากการวางรากฐาน
ให้ประชาชนส่วนใหญ่อยู่อย่างพอมีพอกินและพ่ึงตนเองได้ มีความรู้และคุณธรรมในการดำเนินชีวิต มี
การรวมกลุ่มของชุมชนหลายๆ แห่งเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ สืบทอดภูมิปัญญา และรว่มกันพัฒนาตาม
แนวทางเศรฐกิจพอเพียงอย่างรู้ รัก สามัคคี เสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชนให้เกิดเป็น
สังคมแห่งความพอเพียงในที่สุด 

แนวทางปฏิบัติ โดยเริ่มจากตัวเองก่อน ด้วยการฝึกจิตข่มใจตนเอง และอบรมเลี้ยงดูคนใน
ครอบครัวให้มีคุณธรรม กินอยู่ตามอัตภาพ พ่ึงพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ทำอะไรเกินตัว ไม่
ลงทุนเกินขนาด ดำเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาและมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงในอนาคต และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ในที่สุด เช่น การหาปัจจัยสี่มาเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวจากการประกอบสัมมาชีพ การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ประหยัด แต่ไม่ใช่
ตระหนี่ ลด ละ เลิกอบายมุข รู้จักคุณค่า รู้จักใช้ รู้จักออมเงิน และสิ่งของเครื่องใช้ดูแลรักษาสุขภาพ
ให้แข็งแรง มีการแบ่งปันภายในครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้าง รวมถึงการรักษาวัฒนธรร ม
ประเพณี และการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งบริหาร
ความเสี่ยงด้วยการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
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ยกตัวอย่างความพอเพียง เช่น ถ้ามีกระเป๋าถืออยู่ ๔ ใบ แต่อยากซื้อใบที่ ๕ ต้องคำนึงถึงหลัก
สำคัญในองค์ประกอบของปรัชญาฯ คือ พอประมาณ มีเหตุผล และภูมิคุ ้มกัน หากซื ้อแล้วต้อง
พิจารณาว่ามีเงินพอใช้ ถึงสิ้นเดอืนหรือไม่ หากไม่พอแสดงว่า ภูมิคุ้มกันบกพร่อง จึงไมค่วรซื้อกระเป๋า 
แต่หากมีเงินเดือนมากพอ ไม่เดือดร้อน และจำเป็นต้องใช้ ก็สามารถซื้อได้แต่ราคาต้องเหมาะสมด้วย 
หรือหากครอบครัวมีปัญหาเรื่องเป็นหนี้ ต้องไปดูเหตุปัจจัยของการเป็นหนี้ ทั้งท่ีควบคุมได้และควบคุม
ไม่ได้ โดยลงบัญชีแบ่งประเภทรายรับรายจ่าย หากรายจ่ายใดสามารถควบคุมได้และเป็นรายจ่ายที่ไม่
จำเป็น ก็ให้ลดหรือยกเลิกไป เช่น โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่หรือสิ่งของที่เป็นอบายมุขท้ังปวง 
 

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ 
 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (๒๕๕๐: ๒๒-๒๓) ได้
เสนอแนะการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

๑.ด้านเศรษฐกิจ ไม่ใช้จ่ายเกินตัวไม่ลงทุนเกินขนาด คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ มี
ภูมิคุ้มกัน ไม่เสี่ยงเกินไป 

๒.ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตสำนึกที่ดีเอื ้ออาทรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว 

๓.ด้านสังคมและวัฒนธรรม ช่วยเหลือเกื ้อกูลกันรู ้ รัก สามัคคีสร้างความเข้มแข็งให้
ครอบครัวและชุมชนรักษาเอกลักษณ์ภาษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

๔.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและคงอยู่ชั่วลูกหลาน 

๕.ด้านเทคโนโลยี ร ู ้จ ักใช ้เทคโนโลยีท ี ่ เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและ
สภาพแวดล้อมพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 

การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง
จะส่งผลให้การพัฒนาประเทศก้าวหน้าไปอย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกด้านทั้งด้านชีวิตเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่“ความอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย” 

 
 
 
 
 
 



๓๖ 

บทสรุป 
 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนาน
กว่า ๔๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไข
เพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่ งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ 
 การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้ได้ผลในการดำเนินชีวิต จำเป็นต้องเริ่มจากความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงอะไรและมีหลักการสำคัญอะไรบ้างที่จะนำไปใช้
เป็นแนวทางในการดำเนินชีว ิต รวมทั ้งเห็นถึงประโยชน์จากการที ่จะนำเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ สร้างแรงบันดาลใจที่จะทดลองนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้งใน
ชีวิตประจำวัน และการดำเนินชีวิตต่างๆ ร่วมกับผู้อื่น โดยคำนึงถึงการพึ่งพาตนเองเป็นเบื้องต้น การ
ทำอะไรที่ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง การใช้เหตุผลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ และการกระทำต่างๆ 
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่ทำอะไรที่เสี่ยง
จนเกินไป จนทำให้ตนเอง หรือคนรอบข้างเดือดร้อนในภายหลัง  
 นอกจากนั้น การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ 
ความไม่โลภ ความรู้จักพอ ความขยันหมั่นเพียร การไม่เบียดเบียน การรู้จักแบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ในการที่จะสร้างภาวะความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างลึกซึ ้ง จำเป็นที่จะต้องผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและกับผู้อ่ืน โดยการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการไตร่ตรอง และเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้ที่มีความสนใจร่วมกัน จะทำให้
สามารถตระหนักถึงประโยชน์และความสุขที่จะได้รับจากการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ แล้วเกิด
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมีจิตสำนึกที่ตระหนักถึงความสุขที่
เกิดจากความพอใจในการใช้ชีวิตอย่างพอดี และรู้จักระดับความพอเพียง จนนำไปสู่ การประกอบ
สัมมาชีพเลี้ยงตนเองอย่างถูกต้อง 
 ที่สำคัญ การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนของสังคม
อย่างจริงจัง จะส่งผลให้การพัฒนาประเทศก้าวหน้าไปอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี อันจะ
นำไปสู่ “ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย” 
 
 
 



๓๗ 

 

คำถามทบทวน  
 

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
๑. จงอธิบายความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. จงอธิบายความเป็นมาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. จงอธิบายความสำคัญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีอะไรบ้าง 
๕. จงยกตัวอย่างพระบรมราโชวาทเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. จงอธิบายและยกตัวอย่าง “หลักความพอประมาณ” 
๗. จงอธิบายและยกตัวอย่าง “หลักความมีเหตุผล 
๘. จงอธิบายและยกตัวอย่าง “การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
๙. จงอธิบายและยกตัวอย่าง “เงื่อนไขความรู้ 
๑๐. จงอธิบายและยกตัวอย่าง “เงื่อนไขคุณธรรม 


