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“...เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต

รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็ม

ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตวัอาคารไวน้ัน่เอง
สิง่กอ่สรา้งจะมัน่คงไดก้อ็ยูท่ีเ่สาเขม็
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม
และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป...”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากวารสารชัยพัฒนา

ฉบับประจำเดือนสิงหาคม๒๕๔๒
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คำนำ
สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสงัคมแหง่ชาติ (สศช.) โดยคณะอนกุรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ได้ริเริ่มการสร้าง
ขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีความเข้าใจ
ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน
น้อมนำไปใช้เป็นพื้นฐาน และแนวทางในการ
ดำเนินชีวิต

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ฉบับนี้
จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่สาระสำคัญของแนวคิด
และการประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับต่างๆ ด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่าย
โดยจัดทำเป็นฉบับพกพา เพื่อให้สะดวกต่อการ
นำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆ



สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ
เล่มนี้จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ประยุกต์ใช้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้
และนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนนิชวีติ
เพื่อให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน
นำสู่ความก้าวหน้าอย่างสมดุล มั่นคง และ
ยั่งยืนสืบไป


สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
ธนัวาคม๒๕๕๐
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
§◊ออ–‰ร? 




ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปน็แนวทาง
การดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกร
ชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่๓๐ปและไดท้รงเนน้ยำ้
แนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพืน้ฐานของทางสายกลาง
และความไมป่ระมาทโดยคำนงึถงึความพอประมาณ
ความมเีหตผุลการสรา้งภมูคิุม้กนัในตวัทีด่ี ตลอดจน
ใชค้วามรู้และคณุธรรมเปน็พืน้ฐานในการดำรงชวีติ
การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถ
ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
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ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง


“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญา

ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของ

ประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว

ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนา

และบรหิารประเทศใหด้ำเนนิไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้

ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง

หมายถึงความพอประมาณความมเีหตผุล

รวมถึ งความจำ เป็ นที่ จ ะต้ อ งมีระบบ

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผล
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กระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัย

ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ

ระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ

มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ

ทกุขัน้ตอนและขณะเดยีวกนัจะตอ้งเสรมิสรา้ง

พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏีและนักธุรกิจใน

ทกุระดบั ใหม้สีำนกึในคณุธรรมความซือ่สตัย์

สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่ เหมาะสม

ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร

มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้
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สมดลุและพรอ้มตอ่การรองรบัการเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ

สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก

ภายนอกได้เป็นอย่างดี
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สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะหน่วยงาน
หลักในการวางแผนของประเทศตระหนักถึงความ
สำคัญของแนวคิดดังกล่าว จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสาขาต่างๆ มาร่วมกันพิจารณากลั่นกรอง
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปออกมาเป็นนิยามความหมาย “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”

จากนั้ น สศช . ได้นำขึ้ นทู ล เกล้ าฯ ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตนำบทความ
ดังกล่าวไปเผยแพร่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ทุกระดับมีความเข้าใจในหลักปรัชญาฯ และใช้เป็น
พื้นฐานและแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งทรง
พระกรุณาปรับปรุงแก้ไข และโปรดเกล้าฯ
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พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามที่ขอ
พระมหากรุณาเมื่อวันที่๒๙พฤศจิกายน๒๕๔๒

สศช. ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”มาเป็นปรัชญานำทางในการจัดทำแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๙
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) และฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.
๒๕๕๐-๒๕๕๔) รวมทั้งได้เสริมสร้างความเข้าใจ
ไปยงัภาคสว่นตา่งๆเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจเหน็คณุคา่
และน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตต่อไป



โดย...บริษัทณัฐเฟมจำกัด

ภาพจากสื่อการเรียนการสอน
เรื่องวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง



“...คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย
เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
ถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ

มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง
หมายความว่าพอประมาณ
ไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมาก

คนเราก็อยู่เป็นสุข...”

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๔ธันวาคม๒๕๔๑
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“...คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย
เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
ถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ

มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง
หมายความว่าพอประมาณ
ไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมาก

คนเราก็อยู่เป็นสุข...”

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๔ธันวาคม๒๕๔๑

อง§åปร–°อ∫ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง



ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็น
แนวทางปฏิบัติ เพื่ อ ให้ชี วิ ตดำ เนินไปในทาง
สายกลางที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่
อันเรียบง่ายของคนไทย ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์
ใช้ให้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ ทั้งระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และระดับ
ประเทศได้โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี้

•ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อ
ความจำเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง
สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละ
ท้องถิ่น ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และต้อง
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
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•ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจ
ดำเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลัก
วิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง
อย่างถ้วนถี่ โดยคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ



15

•ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที

เงื่อนไขสำคัญ เพื่อให้ เกิดความพอเพียง
การตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัย
ทั้งเงื่อนไขคุณธรรม หลักวิชา และเงื่อนไขชีวิตเป็น
พื้นฐาน

•เงื่อนไขคุณธรรม เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติให้มีความซื่อสัตย์สุจริตรู้รักสามัคคี
ไม่โลภไม่ตระหนี่และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่น

•เงือ่นไขหลกัวชิาอาศยัความรอบรู้ รอบคอบ
และระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่างๆ
มาใช้วางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน
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•เงื่อนไขชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน
มีความเพียร มีสติ และปัญญา บริหารจัดการ
การ ใช้ ชี วิ ต โดยใช้หลั กวิ ชาและคุณธรรม
เป็นแนวทางพื้นฐาน



“...ใหพ้อเพียงนี้ก็หมายความว่า
มีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอ.

แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ถ้าทำให้มีความสุข
ถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัติ.
อันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจ

หรือระบบพอเพียง...พอเพียงนี้อาจจะมีมาก
อาจจะมขีองหรหูรากไ็ด้แตว่า่ตอ้งไมไ่ปเบยีดเบยีนคนอืน่.

ต้องใหพ้อประมาณตามอัตภาพ
พดูจากพ็อเพยีงทำอะไรกพ็อเพยีงปฏบิตัตินกพ็อเพยีง...”

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๔ธันวาคม๒๕๔๑
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ทุกคนสามารถนำหลักปรัชญาฯ มาเป็นหลัก

ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ไม่ใช่เฉพาะในหมู่คนจน
หรอืเกษตรกร โดยตอ้ง“ระเบดิจากขา้งใน”คอืการ
เกดิจิตสำนึกมีความศรัทธาเชื่อมั่นเห็นคุณค่าและ
นำไปปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว
ชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไป

•ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว
มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขทัง้ทางกายและทางใจพึง่พาตนเองอยา่งเตม็
ความสามารถ ไม่ทำอะไรเกินตัว ดำเนินชีวิตโดย
ไม่เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่ รวมทัง้ไฝรู่แ้ละมกีาร
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงใน
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อนาคต และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ในที่สุด เช่น หา
ปัจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากการ
ประกอบสมัมาชพี รูข้อ้มลูรายรบั-รายจา่ยประหยดั
แตไ่มใ่ชต่ระหนี่ ลด-ละ-เลกิ อบายมุข สอนให้เด็ก
รู้จักคุณค่า รู้จักใช้ และรู้จักออมเงินและสิ่งของ
เครื่องใช้ ดูแลรักษาสุขภาพ มีการแบ่งปันภายใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้าง รวมถึงการ
รักษาวัฒนธรรม ประเพณี และการอยู่ร่วมกับ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม

•ความพอเพียงระดับชุมชน คนในชุมชน
มีการรวมกลุ่มกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วย
เหลอืเกือ้กลูกนัภายในชมุชนบนหลกัของความรู้ รกั
สามคัคี สร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันในชุมชน
และนอกชมุชนทัง้ดา้นเศรษฐกจิสงัคมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มเชน่การรวมกลุม่อาชพีองคก์รการเงนิ
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สวัสดิการชุมชน การช่วยดูแลรักษาความสงบ
ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้ง
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาสร้างประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อสร้างเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
และมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง

•ความพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน เริ่มจาก
ความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่หวังผลประโยชน์
หรือกำไรในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น แสวงหา
ผลตอบแทนบนพืน้ฐานของการแบง่ปนัมุง่ใหท้กุฝา่ย
ที่ เกี่ ยวข้องได้ รับประโยชน์อย่างเหมาะสม
และเป็นธรรมทั้งลูกค้าคู่ค้าผู้ถือหุ้นและพนักงาน
ด้านการขยายธุรกิจต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป
รวมทั้งต้องมีความรู้และเข้าใจธุรกิจของตนเอง
รู้จักลูกค้า ศึกษาคู่แข่ง และเรียนรู้การตลาด
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อย่างถ่องแท้ ผลิตในสิ่งที่ถนัดและทำตามกำลัง
สร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการเตรียมความพรอ้ม
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น มีความซื่อสัตย์
รับผิดชอบต่อสั งคมและป้องกันผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญต้องสร้างเสริมความรู้
และจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม

• ความพอเพียงระดับประเทศ เป็นการ
บรหิารจดัการประเทศ โดยเริม่จากการวางรากฐาน
ให้ประชาชนส่ วนใหญ่อยู่ อย่ า งพอมีพอกิน
และพึ่งตนเองได้ มีความรู้และคุณธรรมในการ
ดำเนินชีวิต มีการรวมกลุ่มของชุมชนหลายๆ แห่ง
เพือ่แลกเปลีย่นความรู้สบืทอดภมูปิญัญาและรว่มกนั
พัฒนาตามแนวทางเศรฐกิจพอเพียงอย่างรู้ รัก
สามคัคี เสรมิสรา้งเครอืขา่ยเชือ่มโยงระหวา่งชมุชน
ให้เกิดเป็นสังคมแห่งความพอเพียงในที่สุด
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ด้านเศรษฐกิจ ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ลงทุน
เกนิขนาดคดิและวางแผนอยา่งรอบคอบมภีมูคิุม้กนั
ไม่เสี่ยงเกินไป

ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตสำนึกที่ดี
เอื้ออาทร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว

ด้านสังคมและวัฒนธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
รู้ รัก สามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว
และชุมชน รักษาเอกลักษณ์ ภาษา ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทย
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรู้จัก
ใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ ฟืนฟู
ทรัพยากรเพื่ อ ให้ เกิ ดความยั่ งยืนและคงอยู่
ชั่วลูกหลาน

ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม
พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
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การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง
จะส่ ง ผลให้การพัฒนาประเทศก้าวหน้า ไป
อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านชีวิต เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
อันจะนำไปสู่ “ความอยู เย็นเปนสุขรวมกัน            
ในสังคมไทย” 

โดย...บริษัทณัฐเฟมจำกัด

ภาพจากสื่อการเรียนการสอน
เรื่องวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
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