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“...เศรษฐกิจพอเพียง แปลวา Sufficiency  Economy 

...คำวา Sufficiency Economy นี้  ไมมีในตำราเศรษฐกิจ.  

จะมีไดอยางไร เพราะวาเปนทฤษฎีใหม 

...Sufficiency Economy นั้น ไมมีในตำรา  

หมายความวาเรามีความคิดใหม... 

และทานผูเชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความวา  

เราก็สามารถที่จะไปปรับปรุงหรือไปใชหลักการ  

เพื่อที่จะใหเศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น...” 

 
พระราชดำรัสเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

 

1การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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คำนำ 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ (สศช.) โดยคณะอนุกรรมการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ไดประสานภาคีตางๆ 
เพื่อสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหประชาชน 
และทุกภาคสวนของสังคมสามารถนำหลักปรัชญาฯ 
ไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม และบังเกิดผล 
อยางเปนรูปธรรม 

หนังสือเรื่อง “การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจ 
พอเพยีง” เลมนีไ้ดรบัความรวมมอืจากสำนกัเลขาธกิาร 
นายกรัฐมนตรีในการจัดทำแนวทางการประยุกตใช 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย
สาระสำคัญ ๒ สวน คือ  

�
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“. . .เศรษฐกิจพอเพียง 
เปนเสมือนรากฐานของชีวิต 

รากฐานความมั่นคงของแผนดิน

เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือน

ตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงได

ก็อยูที่เสาเข็ม  แตคนสวนมากมักไมเห็นเสาเข็ม

และลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ำไป. . .”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
จากวารสารชัยพัฒนา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒

4
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เศรษฐกิจพอเพียง 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะ
แนวทางการดำเนินชี วิ ตแกพสกนิกรชาวไทย 
มาโดยตลอดนานกวา ๓๐ ป ตั้งแตกอนเกิด
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรง
เนนย้ำแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถ 
ดำรงอยู ไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทาง 

การดำรงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดำเนินไปใน
ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให
กาวทนัตอโลกยคุโลกาภวิตัน ความพอเพยีง หมายถงึ 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จำเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร
ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ทัง้ภายนอกและภายใน ทัง้นี ้จะตองอาศัยความรอบรู 
ความรอบคอบและความระมดัระวงัอยางยิง่ในการนำ
วชิาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดำเนนิการ 
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ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาสตางๆ รวมทั้งพระราชดำรัส 
อืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของ โดยไดรบัพระราชทานพระบรมราชานญุาตใหสำนกังานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นำไปใชและเผยแพรได เมื่อวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของทุกฝายและประชาชนโดยทั่วไป 

ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสราง 
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ  
นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสำนึกใน 
คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรู
ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร 
มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุล และ
พรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
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“...คนไมเขาใจวากิจการใหญๆ  

เหมือนการสรางเขื่อนปาสัก 

ก็เปนเศรษฐกิจพอเพียง เหมือนกัน  

เขานึกวาเปนเศรษฐกิจสมัยใหม  

เปนเศรษฐกิจที่หางไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง 

แตที่จริงแลว  

เปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน...” 

 
พระราชดำรัสเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
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การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ในระดับและกลุมตางๆ 

ระดับ 
 • บุคคลและครอบครัว 
 • ชุมชน 
 • ประเทศ 
 

กลุม 
 • เกษตรกร 
 • นักธุรกิจ 
 • นักการเมือง 
 • เจาหนาที่ของรัฐ 
 • ครูและอาจารย 
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การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับบุคคลและครอบครัว 

เริ่มตนจากการเสริมสรางคนใหมีการเรียนรู 
วชิาการและทกัษะตางๆ ทีจ่ำเปน เพือ่ใหสามารถรูเทาทนั
การเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ พรอมทั้งเสริมสราง
คุณธรรม จนมีความเขาใจและตระหนักถึงคุณคา
ของการอยูรวมกันของคนในสังคม และอยูรวมกับ
ระบบนิ เวศอยางสมดุล เพื่อจะไดละเวนการ
ประพฤติมิ ชอบ  ไมตระหนี่  เปนผู ให  เกื้ อกูล   
แบงปน มีสติยั้งคิดพิจารณาอยางรอบคอบกอนที่จะ
ตัดสินใจหรือกระทำการใดๆ จนกระทั่งเกิดเปน
ภูมิคุมกันที่ดีในการดำรงชีวิต โดยสามารถคิดและ

�
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กระทำบนพื้นฐานของความมีเหตุผล พอเหมาะ  
พอประมาณกับสถานภาพ บทบาท และหนาที่ของ
แตละบุคคลในแตละสถานการณ แลวเพียรฝกปฏิบัติ
เชนนี้จนสามารถทำตนใหเปนที่พึ่งของตนเองได และ
เปนที่พึ่งของผูอื่นไดในที่สุด 
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ชุมชนพอเพียง ประกอบดวย บุคคลและ
ครอบครัวตางๆ ที่ใฝหาความกาวหนาบนพื้นฐานของ
ปรัชญาแหงความพอเพียง คือมีความรูและคุณธรรม
เปนกรอบในการดำเนินชีวิตจนสามารถพึ่งตนเองได 
บุคคลเหล านี้ มารวมกลุ มกันทำกิจกรรมตางๆ  
ที่สอดคลองเหมาะสมกับสถานภาพ ภูมิสังคม 
ของแตละชุมชน โดยพยายามใชทรัพยากรตางๆ ที่มี
อยูในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด ผานการรวมแรง 
รวมใจ รวมคิด รวมทำ แลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคล
หลายสถานภาพในสิ่งที่จะสรางประโยชนสุขของคน 

การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชุมชน 
�
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สวนรวม และความกาวหนาของชุมชนอยางมีเหตุผล 
โดยอาศัยสติ ปญญา ความสามารถของทุกฝาย 
ที่เกี่ยวของ และบนพื้นฐานของความซื่อสัตยสุจริต  
อดกลั้นตอการกระทบกระทั่ง ขยันหมั่นเพียร และ 
มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือแบงปนกันระหวาง
สมาชิกชุมชน จนนำไปสูความสามัคคีของคนในชุมชน 
ซึ่งเปนภูมิคุมกันที่ดีของชุมชน จนนำไปสูการพัฒนา
ของชุมชนที่สมดุลและพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ จนกระทั่งสามารถพัฒนาไปสูเครือขายระหวาง
ชุมชนตางๆ 
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แผนการบริหารจัดการประเทศ สงเสริมให
บุคคล/ชุมชนตางๆ มีวิถีปฏิบัติ มีความรวมมือ และ
การพัฒนาในสาขาตางๆ ตามแนวทางของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและดำเนินการตามแผน 
ดังกลาวอยางรอบคอบเปนขั้นตอน เริ่มจากการวาง
รากฐานของประเทศใหมีความพอเพียง โดยสงเสริม
ใหประชาชนสวนใหญสามารถอยูอยางพอมีพอกิน
และพึ่งตนเองไดดวยมีความรูและทักษะที่จำเปน 
ในการดำรงชีวิตอยางเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ และมีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร 
เอื้อเฟอแบงปน และใชสติปญญาในการตัดสินใจและ

การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับประเทศ 
�
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ดำเนินชีวิตพรอมทั้งสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกลุมคนตางๆ จากหลากหลายภูมิสังคม 
หลากหลายอาชพี หลากหลายความคดิ ประสบการณ 
เพื่อสรางความเขาใจและรูความเปนจริงระหวางกัน
ของคนในประเทศ จนนำไปสูความสามัคคี และ
จิตสำนึกที่จะรวมแรงรวมใจกันพัฒนาประเทศให
เจริญกาวหนาไปอยางสอดคลองสมดุลกับสถานภาพ
ความเปนจริงของคนในประเทศอยางเปนขั้นเปนตอน 
เปนลำดับๆ ตอไป 
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การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในกลุมเกษตรกร 
�
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นักธุรกิจพอเพียงจะคำนึงถึงความมั่นคงและ 
ยั่ ง ยืนของการดำเนินธุรกิจมากกวาการแสวงหา 
ผลประโยชนระยะสั้น ฉะนั้น จึงตองมีความรอบรูใน
ธุรกิจที่ตนดำเนินการอยู และมีการศึกษาขอมูลขาวสาร 
อยูตลอดเวลาเพือ่ใหสามารถกาวทนัตอการเปลีย่นแปลง
ตางๆ มีความรอบคอบในการตัดสินใจในแตละครั้ง 
เพื่อปองกันขอบกพรองเสียหายตางๆ ไมใหเกิดขึ้น และ
ตองมีคุณธรรม คือมีความซือ่สัตยสจุรติในการประกอบ
อาชพี ไมผลติหรอืคาขายสนิคาทีก่อโทษหรอืสรางปญหา
ใหกบัคนในสงัคมและสิง่แวดลอม มคีวามขยนัหมัน่เพยีร 
อดทนในการพัฒนาธุรกิจไมใหมีความบกพรองและ

การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ในกลุมนักธุรกิจ 
�
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กาวหนาไปอยางตอเน่ือง โดยมีการพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิต การปรับปรุงสินคาและคุณภาพใหทันกับความ
ตองการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
และในขณะเดียวกันตองมีความรับผิดชอบตอสังคม  
และระบบนิเวศในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ 
โดยการรักษาสมดุลในการแบงปนผลประโยชนของ
ธุรกิจในระหวางผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ อยางสมเหตุ
สมผลตั้งแตผูบริโภค พนักงาน บริษัทคูคา ผูถือหุน 
และสังคมวงกวาง รวมถึงส่ิงแวดลอม 
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นักการเมืองที่มีหลักคิด และหลักปฏิบัติบน 
พืน้ฐานของเศรษฐกจิพอเพยีงจะตองเปนตวัอยางของ
ผูนำที่มีความเขมแข็งทางดานคุณธรรม จริยธรรม  
มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทำความผิด 
แมเพียงเล็กนอย เนื่องจากการกระทำของผูนำ 
สงผลกระทบในวงกวางตอชุมชน/สังคม และ
ในขณะเดียวกันนักการเมืองในทุกระดับจะตองรูจัก
สังคม ชุมชน ที่แตละคนเปนผูแทนอยางถองแท  
มีความเขาใจระบบการปกครองและระเบียบปฏิบัติ
ตางๆ ตามกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณี

การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ในกลุมนักการเมือง 
�
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ของสังคม รอบรูและเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
ในดานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย 
มุง ท่ีจะดำเนินวิถีทางการเมืองเพื่อใหทองถิ่น/
ประเทศชาต ิมคีวามกาวหนาไปอยางสมดลุในทกุๆ ดาน 
และคนในทองถิ่น/ประเทศชาติ อยูอยางพอเพียง  
สมัครสมานสามัคคีปรองดองกัน 

การกำหนดนโยบาย การออกกฎหมายและ 
ขอบัญญัติตางๆ ตองยึดมั่นอยูบนพื้นฐานของความ
พอเพยีง โดยบำรงุรกัษาสิง่ทีด่ทีีม่อียูแลว เชน คานยิม 
องคความรู สิ่งแวดลอมที่ดี ใหคงอยู พรอมทั้ง
ปรับปรุง/แกไข/ยกเลิก สวนที่ไมดีที่เปนเหตุใหเกิด
ความไมสมดุล ไมพอเพียงในสังคม ใหกลับมาสู
แนวทางปฏิบัติที่มุงสูความสมดุลและสนับสนุนใหเกิด
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สิ่งที่ดีเปนประโยชนตอสวนรวมแตยังขาดอยู เชน 
ความกาวหนาดานเทคโนโลยี การพัฒนาฝมืออาชีพ
ตางๆ ใหเกิดขึ้นอยางสมดุลกับศักยภาพและระดับ
การพัฒนาของทองถิ่น/ประเทศชาติ เพื่อนำไปสู
ความสามารถในการพึ่งตนเองไดของคน/ชุมชน 
ในทุกระดับ 
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เจาหนาทีข่องรฐัจะตองเริม่ตนสรางความพอเพยีง 
ใหเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของแตละบุคคลกอน  
โดยตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนในการเปน 
ผูใหบริการแกสังคม และรวมเสริมสรางสภาวะ
แวดลอมที่เอื้อตอการอยูรวมกันของคนในสังคม 
และอยูรวมกับระบบนิเวศไดอยางสมดุล มีสำนึกใน 
คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต มีสติยั้งคิด ใชปญญา
พิจารณาอยางรอบคอบในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติ
หนาท่ีบนพื้นฐานของความมีเหตุมีผล พอประมาณกับ
ศักยภาพและสถานภาพของแตละบุคคลในแตละ

การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในกลุมเจาหนาที่ของรัฐ 
�
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สถานการณ และหมั่นเสริมสรางความรูใหเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ เพื่อจะไดมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

การเตรยีมนโยบาย แผนงาน หรอืโครงการตางๆ 
ตองสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเนนการพัฒนาที่ สร างความสมดุลในด าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม  
ใหเกิดขึ้นพรอมๆ กับการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ โดยมุงใหประชาชน/ชุมชน สามารถพึ่งตนเอง
และสามารถเปนที่พึ่งของสังคม/ประเทศชาติได 
ในที่สุด 

เจ าหน าที่ ของรั ฐ ไมควรสั่ งการหรือชี้ น ำ
ประชาชน/ชุมชนมากเกินไป แตควรสนับสนุนให
ประชาชน/ชุมชนสามารถชวยตนเอง กำหนดทิศทาง
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การพัฒนาหรือแผนงาน กิจกรรมที่ยืนอยูบนขาตนเอง 
พึง่พาตนเองได แลวใหเจาหนาทีข่องรฐัมาชวยสนบัสนนุ 
ใหแผนงาน กิจกรรมนี้เปนจริงขึ้นมา ตามหลักการ
พัฒนา “ชวยเหลือประชาชน/ชุมชนเพื่อใหเขาชวย 
ตัวเองได”  
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ครูและอาจารยจะตองทำตนใหเปนตัวอยาง 
แกนักเรียนและนักศึกษา ในการดำเนินชีวิตอยาง 
พอเพียงใหไดกอน จึงจะสามารถถายทอด ปลูกฝง 
อบรม และทำตนใหเปนตัวอยางแกนักเรียนและ 
นักศึกษา ใหเขาใจเศรษฐกิจพอเพียงอยางถูกตอง 
และสามารถนำไปประยุกตใชไดในชีวิตประจำวันของ
แตละคน ผานการบูรณาการในสาระเรียนรูวิชาตางๆ 
ตลอดจนสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตางๆ  

การดำเนินชีวิตอยางพอเพียง ตองเริ่มจากการ
ตระหนักถึงความจำเปนของการอยูรวมกันของคน 

การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ในกลุมครูและอาจารย 
�



29

ในสังคม และอยูรวมกับระบบนิเวศไดอยางสมดุล 
และเขาใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางถองแท  
จนเห็นวาเปนหลักคิดและหลักปฏิบัติที่จะเสริมสราง
ใหสังคมเกิดสันติสุข มีความเจริญกาวหนาอยาง 
สมดุลและยั่งยืน และคนในสังคมมีความสามัคคี 
ปรองดองกัน แลวฝกปฏิบัติตนใหมีสำนึกในคุณธรรม 
ความซื่อสัตยสุจริต มีสติยั้งคิด ใชปญญาพิจารณา
อยางรอบคอบ ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหนาที่ 
บนพืน้ฐานของความมเีหตผุล พอประมาณกบัศกัยภาพ 
และสถานภาพของแตละบุคคล ในแตละสถานการณ
และหมั่นเสริมสรางความรูในดานตางๆ ใหเทาทัน 
การเปลี่ยนแปลงเพื่อจะไดมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
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เนื่องจากความรูและความมีเหตุมีผลมีความ
สำคัญย่ิง ครูและอาจารยจึงมีบทบาทสำคัญยิ่ง 
ในเรื่องนี้ แตอยาลืมวาตองเปนความรูที่รอบคอบ 
ระมัดระวัง และเหมาะสมกับแตละภูมิสังคมดวย 
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“...ในการพัฒนาประเทศนั้นจำเปนตองทำตามลำดับขั้น 
เริ่มดวยการสรางพื้นฐาน คือความมีกินมีใช 

ของประชาชนกอน ดวยวิธีการที่ประหยัด  ระมัดระวัง  
แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐาน 

เกิดขึ้นมั่นคงพอควรแลว จึงคอยสรางเสริม 
ความเจริญขั้นที่สูงขึ้นตามลำดับตอไป...การถือหลัก 
ที่จะสงเสริมความเจริญใหคอยเปนไปตามลำดับ  

ดวยความรอบคอบ ระมัดระวังและประหยัดนั้น  
ก็เพื่อปองกันการผิดพลาดลมเหลว  

และเพื่อใหบรรลผุลสำเร็จไดแนนอนบริบูรณ...” 
 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗ 
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“...ประหยัด พอเพียง ทุกสิ่งทุกอยางท่ีพอเพียง จะตองทำจริง             
แลวก็พอเพียง ทฤษฎีนี้ใชได...” 

 
พระราชดำรัสพระราชทานแกเอกอัคราชฑูตและกงสุลใหญไทยฯ 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
 



หากทานผูใดสนใจที่จะขอขอมูลเพิ่มเติม 
สามารถติดตอไดที่ 

กลุมงานเศรษฐกิจพอเพียง 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส  
เขตปอมปราบ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 
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