
เกร็ดความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐ
 

“เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดิน 
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะ
มั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็มแตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ํา
ไป” (พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จากวารสารชัยพัฒนา
 
          “เศรษฐกิจพอเพียงแปลวา Sufficiency Economy
Economy นี้ ไมมีในตําราเศรษฐกิจ
Sufficiency Economy นั้น ไมมีในตําราเพราะหมายความวาเรามีความคิดใหม
และโดยที่ทานผูเชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความวา เราก็สามารถ
หลักการเพื่อที่จะใหเศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๓ 
 
          เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของ ทาง
สายกลาง คํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และ
คุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทํา
 
          อยางไรก็ตาม ประชาชนสวนใหญยังมีความเขาใจที่หลากหลายและไมชัดเจน ถึงความหมายและหลักแนวคิดที่
แทจริงของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุงเนนความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา อันมีคุณลักษณะ ที่สําคัญ คือ 
สามารถประยุกตใชไดในทุกระดับ คํานิยามของความพ
ภายใตเงื่อนไขของการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมที่ตองอาศัยเงื่อนไขความรูและเงื่อนไขคุณธรรม

วางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใ
ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม
          ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความ
รอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอ
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี

เกร็ดความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดิน 
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะ
มั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็มแตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ํา

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จากวารสารชัยพัฒนา) 

Sufficiency Economy  คําวา Sufficiency 
นี้ ไมมีในตําราเศรษฐกิจ. จะมีไดอยางไร เพราะวาเปนทฤษฎีใหม 

นั้น ไมมีในตําราเพราะหมายความวาเรามีความคิดใหม…
และโดยที่ทานผูเชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความวา เราก็สามารถที่จะไปปรับปรุง หรือไปใช
หลักการเพื่อที่จะใหเศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น”(พระราชดํารัส

๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒) 

(Sufficiency Economy) เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ
วทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของ ทาง

สายกลาง คํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และ
คุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทํา 

อยางไรก็ตาม ประชาชนสวนใหญยังมีความเขาใจที่หลากหลายและไมชัดเจน ถึงความหมายและหลักแนวคิดที่
แทจริงของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุงเนนความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา อันมีคุณลักษณะ ที่สําคัญ คือ 
สามารถประยุกตใชไดในทุกระดับ คํานิยามของความพอเพียงคือความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุมกันที่ดีในตัว 
ภายใตเงื่อนไขของการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมที่ตองอาศัยเงื่อนไขความรูและเงื่อนไขคุณธรรม

 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          เศรษฐกิจพอเพียง
ดํารงอยูและปฏิบัติตนของป
ระดับครอบครัวระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน ทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุค
โลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ 
จะตองอาศัยความรอบรู  ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆมาใชในการ

วางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่
ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม 

ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความ
รอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

 

เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ
วทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของ ทาง

สายกลาง คํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และ

อยางไรก็ตาม ประชาชนสวนใหญยังมีความเขาใจที่หลากหลายและไมชัดเจน ถึงความหมายและหลักแนวคิดที่
แทจริงของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุงเนนความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา อันมีคุณลักษณะ ที่สําคัญ คือ 

อเพียงคือความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุมกันที่ดีในตัว 
ภายใตเงื่อนไขของการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมที่ตองอาศัยเงื่อนไขความรูและเงื่อนไขคุณธรรม 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการ

ดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต
ระดับครอบครัวระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน ทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุค
โลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ

คุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ 
จะตองอาศัยความรอบรู  ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆมาใชในการ

จของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่

ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความ
ยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม 



          การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม 
ประกอบการตัดสินใจ และการกระทํา 

หลักพิจารณาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยูดวยกัน 

          1. กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีลักษณะพลวัตร มุงเนน
การรอดพนจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒ
คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง 
และการพัฒนา อยางเปนขั้นตอน 
          2. คํานิยาม ความพอเพียง 
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและ
การบริโภค ที่อยูในระดับพอประมาณ 
          3. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตุปจจัยที่ เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆอยางรอบคอบ
การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดย
คํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลและไกล
          4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้งความรู และคุณธรรม
เปนพื้นฐาน กลาวคือ 
          - เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ อยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรู
เหลานั้นมาพจิารณาใหเชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

          - เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต และมีความ
อดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต

 

 

 
หลักแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพียง 

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท 
ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม 

“ถาพอมีพอกิน คือพอมีพอกินของตัวเองนั้น
ไมใชเศรษฐกิจพอเพียง เปนเศรษฐกิจสมัยหิน
สมัยหินนั้นเปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน
แตวาคอยๆพัฒนาขึน้มา ตองมีการแลกเปลี่ยนกัน
มีการชวยระหวางหมูบาน
หรือระหวางจะเรียกวาอําเภอ จังหวัด ประเทศ
จะตองมีการแลกเปลี่ยน มีการไมพอเพียง
จึงบอกวาถามีเศรษฐกิจพอเพียง
เพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็จะพอแลว จะใชได
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๒๓ ธันวาคม 

ขอมูลจาก www.okmd.or.th

 
หลักพิจารณาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยูดวยกัน ๕ สวน ดังนี้ 

เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีลักษณะพลวัตร มุงเนน
การรอดพนจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา  
คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง 

ความพอเพียง (Sufficiency) จะตองประกอบดวย ๓ คุณลักษณะ พรอมๆ กัน ดังนี้
ามพอดี ที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและ

หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดย
อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆอยางรอบคอบ

การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดย
คํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลและไกล 

การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้งความรู และคุณธรรม

เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ อยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรู
จารณาใหเชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต และมีความ
อดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท 
ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม 

ถาพอมีพอกิน คือพอมีพอกินของตัวเองนั้น  
ไมใชเศรษฐกิจพอเพียง เปนเศรษฐกิจสมัยหิน.  
สมัยหินนั้นเปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน  

นมา ตองมีการแลกเปลี่ยนกัน  
มีการชวยระหวางหมูบาน  
หรือระหวางจะเรียกวาอําเภอ จังหวัด ประเทศ  
จะตองมีการแลกเปลี่ยน มีการไมพอเพียง  
จึงบอกวาถามีเศรษฐกิจพอเพียง  
เพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็จะพอแลว จะใชได.”  
พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ธันวาคม ๒๕๔๒) 
www.okmd.or.th 

เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีลักษณะพลวัตร มุงเนน

คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง 

คุณลักษณะ พรอมๆ กัน ดังนี้   
ามพอดี ที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและ

หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดย
อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆอยางรอบคอบ  

การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดย

การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้งความรู และคุณธรรม

เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ อยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรู
จารณาใหเชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต และมีความ



 

          5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือการพัฒนาที่
สมดุลและสามารถพรอมตอการเปลี่ยนแปลง ในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และ ความรูและเทคโนโลยี 

“ถาไมมีเศรษฐกิจพอเพียงเวลาไฟดับ…  
จะพังหมดจะทําอยางไร. ทีท่ี่ตองใชไฟฟาก็ตองแยไป.  
          …หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไมเต็มที่  
ถาเรามีเครื่องปนไฟ ก็ใชปนไฟ  
หรือถาข้ันโบราณกวา มืดก็จุดเทียน  
คือมีทางแกไขปญหาเสมอ  
          …ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ก็มีเปนขั้นๆ  
แตจะบอกวาเศรษฐกิจพอเพียงนี้  
ใหพอเพียงเฉพาะตัวเองรอยเปอรเซ็นต นี่เปนสิ่งที่ทําไมได  
จะตองมีการแลกเปลี่ยน ตองมีการชวยกัน  
พอเพียงในทฤษฎีในหลวงนี้ คือใหสามารถที่ดําเนินงานได”  
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๔๒) 

 

 


