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“เศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต  

รากฐานความม่ันคงของแผ่นดิน 
เปรียบเสมือนเสาเข็ม 
ที่ตอกรองรับบ้านเรือน 
ตัวอาคารไว้นั่นเอง 

สิ่งก่อสร้างจะม่ันคงได้ 
ก็อยู่ที่เสาเข็ม 

แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม 
และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ ้าไป” 

พระราชด้ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จากวารสารชัยพัฒนาประจ้าเดือน สิงหาคม ๒๕๔๒ 
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทางสายกลาง  พอเพียง 

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัว 

พอประมาณ 

เงื่อนไขความรู้  
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 

เงื่อนไขคุณธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติ ปัญญา 

เศรษฐกิจ     สังคม     สิ่งแวดล้อม     วัฒนธรรม   

ก้าวหน้า  สมดุล  มั่นคง  และยั่งยืน  พร้อมรับการเปล่ียนแปลง 



หลักของความพอประมาณ (พอดี) 5 ประการ 

1.พอดีด้านจิตใจ 

2.พอดีด้านสังคม 

3.พอดีด้านทรัพยากร 
  ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

4.พอดีด้านเทคโนโลย ี

5.พอดีด้านเศรษฐกิจ 

รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบและเกิดความยั่งยืน 
สูงสุด 

เข็มแข็ง มีจิตส้านึกที่ดี เอื ออาทร ประนีประนอม นึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวม 

ช่วยเหลือเกื อกูล รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว
และชุมชน 

รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการ 
เป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมและเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและพัฒนาจากภูมิปัญญาชาวบ้านก่อน 

เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ด้ารงชีวิตอย่างพอควร พออยู่ พอกิน 
สมควรตามอัตภาพและฐานะของตน 



หลักของความมีเหตุผล 5 ประการ 
1.ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดความฟุ่มเฟือยในการด้ารงชีวิต 

2.ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลน 
  ในการด้ารงชีวิต 

3.ละเลิกการเก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในทางการค้าขายประกอบอาชีพแบบ 
  ต่อสู้กันอย่างรุนแรง 

4.ไม่หยุดนิ่งที่หาหนทางในชีวิต หลุดพ้นจากความทุกข์ยาก 

5.ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลด เลิก สิ่งยั่วกิเลสให้หมดสิ นไป ไม่ก่อความชั่วให ้
  เป็นเครื่องท้าลายตัวเอง ท้าลายผู้อ่ืน พยายามเพ่ิมพูนรักษาความดี ที่มีอยู่ให ้
  งอกงามสมบูรณ์ยิ่งขึ น 



หลักของความมีภูมิคุ้มกัน 
 2 ประการ 

ภูมิปัญญา : มีความรู้ รอบครอบ และระมัดระวัง 

ภูมิธรรม  : ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันอดทนและแบ่งปัน 



ความพอเพียงนี้ อาจจะมีของหรูหราก็ได้ 

แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอ่ืน 

ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง 

ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง 

 

พระราชด ารัส (๔ ธ.ค. ๒๕๔๑) 

พอเพียง คือ ไม่เบียดเบียน 

คนเราถ้าพอในความต้องการ  

ก็มีความโลภน้อย 

เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย. 

ถ้าทุกประเทศมีความคิด-อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ- 

มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง 

หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง 

ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข. 

พระราชด ารัส  (๔ ธ.ค. ๒๕๔๑) 

โลภน้อย คือ พอเพียง 



เป้าหมายของการพัฒนา 

การพัฒนาคนให้  
 พึ่งตนเองได้ระดับหนึ่ง  มีศักยภาพ / มีทางเลือก 

 สุขภาพ ความรู้ ทักษะ อาชีพ เสรีภาพ 

 อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ได้อย่างสันติสุข 

    ไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบ แบ่งปันเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่  
     มีจิตเมตตา จิตสาธารณะ  

 อยู่ร่วมกับธรรมชาต ิ& ส่ิงแวดล้อม ได้อย่างย่ังยืน  
   ไม่ท าลาย เห็นคุณค่า อนุรักษ์ 

พออยู่พอกิน → อยู่ดีมีสุข 



สรุปเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 

เป็นวิถีการด าเนินชีวิต ที่ใช้คุณธรรมน าความรู้ 

เป็นการพัฒนาตัวเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน 
สังคม ประเทศชาติ ให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความ
สมดุล มั่นคง ย่ังยืน 

เป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
ระหว่างคนกับคนในสังคม และคนกับธรรมชาติ  



การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 โดยพื้นฐานก็คือ การพึ่งตนเอง เป็นหลัก 

การท าอะไรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รอบคอบ ระมัดระวัง 

พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร ความสมเหตุสมผล 

และการพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

การสร้างสามัคคีให้เกิดขึ้น บนพื้นฐานของความสมดุลในแต่

ละสัดส่วน แต่ละระดับ 

ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงจิตใจ และวัฒนธรรม 



การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ 
ด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้/ใช้ชีวิตอย่างพอควร/คิดและวางแผน

อย่างรอบคอบ/มีภูมิคุ้มกันไม่เส่ียงเกินไป/การเผื่อทางเลือก

ส ารอง 

ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ /มีจิตส านึกที่ดี /เอ้ืออาทร

ประนีประนอม /นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

ด้านสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน /รู้รักสามัคคี /สร้างความเข้มแข็งให้

ครอบครัวและชุมชน 

ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ /เลือกใช้  

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด /    

ฟ้ืนฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด 

ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและ

สภาพแวดล้อม (ภูมิสังคม) /พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญา

ชาวบ้านเองก่อน /ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก 



ตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์ความพอเพียง 

โดยใช้ หลักสัปปุริสธรรม ๗ 

๑. รู้เหตุ  

๒. รู้ผล     

๓. รู้ตน 

๔. รู้ประมาณ 

๕. รู้กาล 

๖. รู้บุคคล 

๗. รู้ชุมชน 

ความมีเหตุมีผล 

มีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

ความพอประมาณ 



คุณลักษณะของกิจกรรม 

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 ความพอประมาณ 

พอเหมาะกับ 

 สภาพ/อัตภาพของตน 

  (ปัจจัยภายใน) 

พอควรกับภูมิสังคม/ 

  (ปัจจัยภายนอก) 

 

 

     (สมดุล) 

 ความมีเหตุมีผล 

รู้สาเหตุ – ท าไม 

รู้ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 วิชาการ/กฏหมาย 

/ความเชื่อ/ประเพณี 

รู้ผลกระทบท่ีจะ 

เกิดขึ้นในด้านต่างๆ 

  

  (รอบรู้/สติ ปัญญา) 

 มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

ค านึงถึงการเปล่ียนแปลง 

ในด้านต่างๆ 

รู้เท่าทันและ 

เตรียมความพร้อม 

  (วางแผน/รอบคอบ/เรียนรู้/ 

พัฒนาตน/จิตสาธารณะ/ 

รักษ์ส่ิงแวดล้อม) 

      (ไม่ประมาท)  

สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ในที่สุด  



ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง  

ในระดับบุคคลและครอบครัว 



ตัวอย่างการใช้จ่ายอย่างพอเพียง 

พอประมาณ      : รายจ่ายสมดุลกับรายรับ 

มีเหตุมีผล        : ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล /มีความจ าเป็น /ไม่ใช้
ส่ิงของเกินฐานะ /ใช้ของอย่างคุ้มค่าประหยัด 

มีภูมิคุ้มกัน       : มีเงินออม /แบ่งปันผู้อื่น /ท าบุญ 

ความรู้คู่คุณธรรม : ประกอบอาชีพท่ีสุจริต ด้วยความ
ขยันหม่ันเพียร ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจ
และด าเนินการต่างๆ เพื่อให้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 



สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ 

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
• การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดได้
หลายด้าน และหลายรูปแบบ   ไม่มีสูตรส าเร็จ   แต่ละคน
จะต้องพิจารณาปรับใช้ ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้อง
กับเง่ือนไข และสภาวะท่ีตนเผชิญอยู่ 

• ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยให้เรา “ฉุกคิด” ว่า
มีทางเลือกอีกทางหนึ่ง ท่ีจะช่วยให้เกิดความย่ังยืน ม่ันคง 
และสมดุลในระยะยาว 



= มี
ความสุ
ข 
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