
เศรษฐกิจพอเพียง 
แสงเทียนส่องทางชีวิต                                   
สู่ความสุข…สงบที่ยั่งยืน 



“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
วิถีไทย  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน
เพื่อชี้แนะแนวทางในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติตนของ
ประชาชนทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพมาโดยตลอดนานกว่า 
๓๐ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ เป็นต้นมา ให้ด าเนินไปบน ทางสาย
กลาง  มุ่งให้ความส าคัญกับการสร้างพื้นฐาน ความพอมี 
พอกิน พอใช้  ของประชาชนเป็นเบื้องต้นก่อน แล้วจึง
พัฒนา ในล าดับขั้นที่สูงต่อไป  
 



“……การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน 
คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน 
โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้
พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริม
ความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป หากมุ่งแต่
จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว 
โดยไม่ให้แผนปฏิบัติ การสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของ
ประชาชนโดยสอดคล้องด้วย  ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆขึ้น 
ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด….” 

 พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                                                 
พระราชทานแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                  

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ 



เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชู
ตัวเองได้ให้ความพอเพียงกับตัวเอง อยู่ได้โดยไม่ต้อง
เดือดร้อน โดยต้องสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเอง
ให้ดีเสียก่อน คือตั้งตัวให้มีความพอมีพอกินพอใช้ ไม่ใช่
มุ่งหวังแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็ว
แต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียง
พอที่จะพึ่งตนเองย่อมสร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะ
ทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามล าดับต่อไปได้  
 







หลักการพึ่งตนเอง 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
 

ด้านเทคโนโลยี 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านสังคม 
 

ด้านจิตใจ 
 



 ด้านจิตใจ ท ำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเอง มีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตส ำนึกที่ดี  
สร้ำงสรรค์ให้ตนเองและชำติโดยรวม มีจิตใจเอื้ออำทร ประนีประนอม ซื่อสัตย์
สุจริต เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

 ด้านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็น
เครือข่ำยชุมชนที่แข็งแรงเป็นอิสระ 



 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้และจัดกำรอย่ำงฉลำด
พร้อมทั้งกำรเพิ่มมูลค่ำ โดยยึดหลักกำรของควำมยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด 



 ด้านเทคโนโลยี  จำกสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเทคโนโลยีที่เข้ำ
มำใหม่มีทั้งดีและไม่ดี จึงต้องแยกแยะบนพื้นฐำนของภูมิปัญญำชำวบ้ำน และเลือกใช้
เฉพำะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสภำพแวดล้อม ภูมิประเทศ สังคมไทย และควร
พัฒนำเทคโนโลยีจำกภูมิปัญญำของเรำเอง 



 ด้านเศรษฐกิจ  แต่เดิมนักพัฒนำมักมุ่งที่กำรเพิ่มรำยได้ และไม่มีกำรมุ่ง     
ที่กำรลดรำยจ่ำย ในเวลำเช่นนี้จะต้องปรับทิศทำงใหม่ คือจะต้องมุ่งลดรำยจ่ำยก่อนเป็น
ส ำคัญ และยึดหลักพออยู่พอกินพอใช้และสำมำรถอยู่ได้ด้วยตนเอง ในระดับเบื้องต้น 



เป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายร่วม
ที่ส าคัญ คือ มุ่งสร้างความสมดุล
ของกระบวนการพัฒนาทุกมิติที่
มี “คน”เป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งสู่ 
“ความสุข”  
 



พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     
ที่พระราชทานแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทย      
ณ ศาลาดุสิตดาลัย  พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน          
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ สรุปความว่า “ความสุข   
ที่มี คือ ความพอเพียง ถ้าคนมีความพอเพียง คนก็มี
ความสุข เราก็มีความสุข ถ้าคนที่อยากได้โน่นอยากได้นี่
มาก เราเห็นแล้วมันไม่ เพียงพอ เราไม่มีความสุข 
ความสุขของคนแสดงออกมาด้วยความพอเพียง” 
 



ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะส าคัญ ๒ ประการ 

คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง 
 



๑. ลักษณะของผู้ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๑.๑ ความรู้ 

         ความรอบรู ้

ความรอบคอบ 

ความระมัดระวัง  



ความรอบรู้ คือ ความรู้ในสิ่งที่จะท าอย่างถ่องแท้
รอบด้าน  น าความรู้ตามหลักวิชามาใช้ในการ
วางแผนและด าเนินงานทุกขั้นตอน ความรอบรู้      
ในข้อเท็จจริงในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็น
การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 





ความรอบคอบ  เป็นกำรน ำควำมรู้มำ
พิ จ ำ รณำ เพื่ อ ว ำ งแผนกำรปฏิ บั ติ ง ำน                                     
เพื่อพิจำรณำเชื่อมโยงกันด้วยควำมรอบคอบ
ไม่หุนหันพลันแล่น    
 



ความระมัดระวัง  เป็นการใช้ความรู้ ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติ และพร้อมรับค่าการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่างๆ 
 



๑.๒ เป็นคนดีมีคุณธรรม คือการเสริมสร้างพื้นฐาน
จิตใจของคนที่ด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เป็นคนดีมีจิตส านึก และตระหนัก ในคุณธรรม โดยมี
ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่โลภ ไม่คดโกง มีความอดทนและมี
ความเพียร การใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต มีความเมตตา 
ช่วยเหลือ เกื้อกูล และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน มีความ
กตัญญูกตเวที ต่อแผ่นดิน บิดา มารดา และผู้มีพระคุณ 
ตลอดจนไม่หลงตนเอง รู้จักถ่อมตน มุ่งมั่นท าหน้าที่ของ
ตนเองให้ดีที่สุดในขอบเขตของศีลธรรม 
 



๒. คุณลักษณะของความพอเพียง 

ความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 



ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่มาก
เกินไปหรือน้อยเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ความเรียบง่าย คือ 
มีสิ่ งจ าเป็นส าหรับชีวิตอย่างพอเพียง มีความ
สะดวกสบายพอสมควร แต่ไม่ถึงขั้นฟุ่มเฟือยเกิน
ความจ าเป็น 





ความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ
ความพอเพียงจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณา
จากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง ประเมินสถานการณ์และค านึงถึง
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆอย่างรอบคอบ  
ใช้สติปัญญาในการท างาน การท าอะไรควรใช้ข้อมูลความรู้ 
ทางวิชาการ ท างานอย่างมีแบบแผน  ท าเป็นขั้นตอนจาก
น้อยไปหามาก คิดได้คิดเป็น ฉะนั้นความมี เหตุผล           
จะหมายถึง การเรียนรู้ด้วย 





การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึงการเตรียมตัวพร้อมรับ
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และไกล 
เช่น ด้านร่างกาย ควรพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ เพื่อความแข็งแรงไม่เจ็บป่วย 
ด้านสติปัญญาพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ ใฝ่รู้ตลอด
ชีวิต ด้านสังคม ต้องมีเพื่อน มีคนรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ส าหรับองค์กรต่างๆ  ควรเลือกเฟ้นคนดีคนเก่งเข้าท างาน ด้าน
เศรษฐกิจ ต้องมีงานท า มีรายได้ มีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 
หรือออมไว้เพื่อลงทุนเพิ่มเติม มีการจัดท าบัญชีค่าใช่จ่าย 
 





การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.  ยึดทำงสำยกลำง เป็นแนวทำงด ำเนินชีวิตไม่ท ำอะไรสุดโต่ง ไม่มำกไม่น้อย  เกินไป    
      ท ำอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป 
 

๒. ไม่ยึดวัตถุเป็นที่ตั้ง ไม่หลงตำมกระแสนิยม พึ่งตนเองได้ทำงเศรษฐกิจ 
 

๓.   ด ำเนินชีวิตอย่ำงพอเพียง พอมีพอกิน ไม่โลภ 
 

๔.  ใช้จ่ำยอย่ำงมีเหตุผล ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ ใช้ของเกินฐำนะ มีกำรใช ้
       ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 
 

๕.  ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต  
 



การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

๖.   สร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง มีสุขภำพดี ครอบครัวอบอุ่น  
       มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีกำรรวมกลุ่มเป็นเครือข่ำย 
 

๗.  ไม่ท ำอะไรเสี่ยงเกินไป หรือลงทุนเชิงกำรพนันที่ตั้งอยู่บนควำมเสี่ยง 
 

๘.  ใฝ่หำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง 
 

๙.   ขยัน อดทน มีควำมเพียร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ละเลิกแก่งแย่งผลประโยชน์    
       รู้จักกตัญญู  
 

๑๐.  ยึดหลัก รู้รัก สำมัคคี ไม่เบียดเบียน รู้จักกำรให้และแบ่งปัน 
 



เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเกษตรกร 
แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงส ำหรับเกษตรกรตำมแนวพระรำชด ำริ  
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการ ทฤษฎีใหม่ ๓ ขั้น คือ 



 
ขั้นที่หนึ่ง มีควำมพอเพียงเลี้ยงตนเองได้บนพื้นฐำนของควำมประหยัด ขจัดกำรใช้จ่ำย 
 

ขั้นที่สอง รวมพลังกันในรูปกลุ่ม เพื่อท ำกำรผลิต กำรตลำด กำรจัดกำร รวมทั้งด้ำน  
                 สวัสดิกำร กำรศึกษำ กำรพัฒนำสังคม 
 

ขั้นที่สาม สร้ำงเครือข่ำยกลุ่มอำชีพและขยำยกิจกรรมทำงเศรษฐกิจให้หลำกหลำย 
                โดยประสำนควำมร่วมมือกับภำคธุรกิจ ภำคองค์กรพัฒนำเอกชน 
                 และภำครำชกำรในด้ำนเงินลงทุน กำรตลำด กำรผลิต กำรจัดกำร  
                และข่ำวสำรข้อมูล  
                 



เศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับผู้ที่อยู่นอกภาคการเกษตร 

 ส ำหรับคนอยู่นอกภำคกำรเกษตรนั้นเศรษฐกิจพอเพียงสำมำรถน ำมำใช้     
เป็นหลักในกำรด ำเนินชีวิตได้ เพรำะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญำ เป็นแนวปฏิบัติ
ตนไม่ว่ำจะอยู่ในกิจกรรมหรืออำชีพใด ก็ต้องยึดวิถีชีวิตไทยอยู่แต่พอดี อย่ำฟุ่มเฟือย
อย่ำงไร้ประโยชน์ อย่ำยึดวัตถุเป็นที่ตั้ง ยึดเส้นทำงสำยกลำง อยู่กินตำมฐำนะ          
ใช้สติปัญญำในกำรด ำรงชีวิต                 



แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ไขวิกฤตทิางเศรษฐกิจ 
และปัญหาทางสังคมไทย 

 ประการแรก เป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดหลักกำรที่ว่ำ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 
โดยมุ่งเน้นกำรผลิตพืชผลให้เพียงพอกับควำมต้องกำรบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับ
แรกเมื่อเหลือพอจำกกำรบริโภคแล้วจึงค ำนึงถึงกำรผลิตเพื่อกำรค้ำ ผลผลิตส่วนเกินที่
ออกสู่ตลำดก็จะเป็นก ำไรของเกษตรกร 



 ประการที่สอง เศรษฐกิจพอเพียงให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มของ
ชำวบ้ำน ทั้งนี้กลุ่มชำวบ้ำนหรือองค์กรชำวบ้ำนจะท ำหน้ำที่เป็นผู้ด ำเนินกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจต่ำงๆให้หลำกหลำยครอบคลุมทั้งกำรเกษตรแบบผสมผสำน หัตถกรรม กำร
แปรรูปอำหำร กำรท ำธุรกิจค้ำขำย และกำรท่องเที่ยวระดับชุมชน ฯลฯ 



 ประการที่สาม เศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่บนพื้นฐำนของความเมตตา ความ   
เอื้ออาทร และความสามัคคี ของสมาชิกในชุมชน ในกำรร่วมแรงร่วมใจเพื่อประกอบ
อำชีพต่ำงๆ ให้บรรลุผลส ำเร็จประโยชน์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้หมำยถึงรำยได้แต่เพียงมิติ
เดียว หำกแต่ยังรวมถึงประโยชน์ด้ำนอื่นๆด้วย ได้แก่ กำรสร้ำงควำมมั่นคงให้กับ
สถำบันครอบครัว สถำบันชุมชน ควำมสำมำรถในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นฐำนของภูมิปัญญำท้องถิ่น 
รวมทั้งกำรรักษำไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงำมของไทยให้คงอยู่ต่อไป 



การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ยึดควำมประหยัด ตัดทอนค่ำใช้จ่ำยในทุกด้ำน ลดละควำมฟุ่มเฟือยในกำรด ำรงชีพ   
     อย่ำงจริงจัง 
๒. ยึดถือกำรประกอบอำชีพด้วยควำมถูกต้องสุจริต แม้จะตกอยู่ในภำวะขำดแคลนใน  
     กำรด ำรงชีพก็ตำม 
๓. ละเลิกกำรแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทำงกำรค้ำขำยประกอบอำชีพ 
     แบบต่อสู้กันอย่ำงรุนแรงเช่นอดีต 
๔.ไม่หยุดนิ่งที่จะหำทำงให้ชีวิตหลุดพ้นจำกควำมทุกข์ยำก โดยต้องขวนขวำยใฝ่หำ  
     ควำมรู้ให้เกิดมีรำยได้เพิ่มพูนจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้ำหมำยส ำคัญ 
๕.ปฏิบัติตนในแนวทำงที่ดี ลดละสิ่งชั่วให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้ด้วยสังคมไทยที่ล่มสลำยลง  
     เพรำะยังมีบุคคลจ ำนวนมิใช่น้อยที่ด ำเนินกำรโดยปรำศจำกควำมละอำย 
 



“เศรษฐกิจพอเพียง”จึงไม่ใช่แนวคิดลอยๆ ตามกระแสสังคมเท่านั้น  
 

หากแต่สามารถน ามาปรับใช้ และปลงแนวคิดไปสู่การปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม 
 

ซึ่งปัจจุบันปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 
 

จากท้ังประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ  


