
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (1) 

ปรัชญาแห่งการสร้างความยั่งยืน 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน                

ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป

ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ “ความพอเพียง” 

หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร

ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวงแผนและการด าเนินการ

ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ                   

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้                        

ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและ

พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างด ี

ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง เศรษฐกิจ

พอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราชด ารัสอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้น าไปเผยแพร่  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เพ่ือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป 

 

 

 



ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

  

 

 

 

 

 

 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ชีวิตด าเนินไปในทางสายกลางที่

เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทย ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ

ประชาชนทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และระดับประเทศได้โดยมีคุณลักษณะที่ส าคัญ

ดังนี้ 

 หลักคุณสมบัติของความพอเพียงมี 3 ข้อ คือ 

 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและ

ผู้อื่น การพัฒนาอย่างมีข้ันตอน ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ก้าวกระโดดอย่างเสี่ยง ไม่ละโมบ 

 ความมีเหตุผล หมายถึง การใช้เหตุผลพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ และผลลัพธ์ของการปฏิบัติอย่าง

รอบคอบ ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพของแต่ละคน 

 การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี หมายถึง ความไม่ประมาท การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคต มีการออม การกระจายความเสี่ยง และการร่วมมือช่วยเหลือ

แบ่งปันกัน 



เงื่อนไขของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมให้อยู่ในความพอเพียงมี 2 ประการคือ 

 ความรู้ หมายถึง การแสวงหาความรอบรู้ และน าความรู้ในวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ

ด้านมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือวางแผนการปฏิบัติอย่างรอบคอบ ระมัดระวังให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 คุณธรรม หมายถึง การสร้างความตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันอดทน 

ความเพียร และใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา หาใช่สูตรส าเร็จ เพียงแต่เป็นหลักท่ีสามารถน าไปใช้จัดการ หรือด าเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ ในทางสายกลาง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ ดังนั้น การจะปรับประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ว่าจะเพ่ือพัฒนาคน พัฒนาธุรกิจ หรือพัฒนาประเทศ จึงต้องใช้วิจารณญาณ โดย

ค านึงถึงความสมดุล ความพอเหมาะ พอดี ความมีเหตุมีผล เป็นขั้นเป็นตอน ค่อย ๆ ก้าวและเติบโตอย่างมั่นคง 

สอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทย และพร้อมเสมอที่จะรับมือกับวิกฤติต่าง ๆ ที่อาจจะ                 

ถาโถมเข้ามาด้วยความไม่ประมาท ประเทศไทยถึงจะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในโลกโลกาภิวัตน์ 

การน้อมน าหลักปรัชญามาปฏิบัติ (2) 

ทุกคนสามารถน าหลักปรัชญาฯ มาเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้ไม่ใช่เฉพาะในหมู่คนจนหรือ

เกษตรกร โดยต้อง “ระเบิดจากข้างใน” คือการ เกิดจิตส านึก มีความศรัทธาเชื่อมั่น เห็นคุณค่า และน าไป

ปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

• ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว  มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข ทั้งทางกายและทางใจ พึ่งพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ท าอะไรเกินตัว ด าเนินชีวิตโดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งใฝ่รู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความมั่นคงในอนาคต และ

เป็นที่พ่ึงให้ผู้อ่ืนได้ในที่สุด เช่น หาปัจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากการประกอบสัมมาชีพ รู้ข้อมูล

รายรับ-รายจ่าย ประหยัด แต่ไม่ใช่ตระหนี่ ลด-ละ-เลิก อบายมุข สอนให้เด็กรู้จักคุณค่า รู้จักใช้ และรู้จัก              

ออมเงินและสิ่งของเครื่องใช้ ดูแลรักษาสุขภาพ มีการแบ่งปันภายในครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้าง 

รวมถึงการรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 



• ความพอเพียงระดับชุมชน คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันภายในชุมชนบนหลัก ของความรู้ รัก สามัคคี สร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันในชุมชนและ                  

นอกชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การรวมกลุ่มอาชีพ องค์กร

การเงิน20สวัสดิการชุมชน การช่วยดูแลรักษาความสงบความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งการ

ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาสร้างประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือสร้างเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง 

• ความพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน เริ่มจากความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจที่หวังผลประโยชน์หรือ

ก าไรในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น แสวงหาผลตอบแทนบนพ้ืนฐานของการแบ่งปัน มุ่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงานด้านการขยายธุรกิจต้องท า

อย่างค่อยเป็นค่อยไปรวมทั้งต้องมีความรู้และเข้าใจธุรกิจของตนเองรู้จักลูกค้า ศึกษาคู่แข่ง และเรียนรู้

การตลาดอย่างถ่องแท้ ผลิตในสิ่งที่ถนัดและท าตามก าลังสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างและพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบ

ต่อสังคมและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญต้องสร้างเสริมความรู้และจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน

อย่างเหมาะสม 

• ความพอเพียงระดับประเทศ เป็นการบริหารจัดการประเทศ โดยเริ่มจากการวางรากฐานให้

ประชาชนส่วนใหญ่อยู่อย่างพอมีพอกินและพึ่งตนเองได้ มีความรู้และคุณธรรมในการด าเนินชีวิต มีการ

รวมกลุ่มของชุมชนหลายๆ แห่งเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ สืบทอดภูมิปัญญา และร่วมกันพัฒนาตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างรู้ รักสามัคคี เสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชนให้เกิดเป็นสังคมแห่งความ

พอเพียงในที่สุด 

 

 

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง ๆ 

ด้านเศรษฐกิจ ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ลงทุนเกินขนาด คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ มีภูมิคุ้มกัน ไม่เสี่ยง

เกินไป 



ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตส านึกที่ดี เอ้ืออาทร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์

ส่วนตัว 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้ รัก สามัคคี และชุมชน รักษาเอกลักษณ์ ภาษา                  

ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย3 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ ฟ้ืนฟู ทรัพยากร

เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและคงอยู่ชั่วลูกหลาน 

ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม พัฒนา

เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 

 

หลัก 10 ประการตามรอยพระยุคลบาท 
(3) 

หลัก 10 ประการตามรอยพระยุคลบาท เป็นหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแสดงให้เราดู 

และส านักงาน ก.พ. ได้ประมวลหลักทั้ง 10 ประการที่เราคิดว่าอย่างน้อยที่สุดการเป็นข้าราชการที่ดีนั้นมัน

น่าจะมีอะไรบ้าง  แต่หลักนี้ก็สามารถใช้ได้กับทุกอาชีพ และทุกคน ซึ่งมีดังนี้ 

1. ท างานอย่างผู้รู้จริง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

2. มีความอดทน มุ่งม่ัน ยึดธรรมะและความถูกต้อง 

3. ความอ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่าย และประหยัด 

4. มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก 

5. รับฟังความเห็นของผู้อื่น และเคารพความคิดที่แตกต่าง 

6. มีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร 

7. มีความสุจริต และความกตัญญู 

8. พ่ึงตนเอง ส่งเสริมคนดีและคนเก่ง 

9. รักประชาชน 

10. การเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน 



 

 

 (1) อ้างอิง : ข้อมูลจากหนังสือ “พระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช : แนวทางสร้าง 

               ไทยให้ยั่งยืน” 

(2) อ้างอิง : ข้อมูลจากหนังสือ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

               และสังคมแห่งชาติ 

 (3) อ้างอิง : ข้อมูลจากหนังสือ “หลักธรรม หลักท า ตามรอยพระยุคลบาท” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  

                เลขาธิการมูลนิธชิัยพัฒนา  - 

 


