
เศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราช
ดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอน

วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพน และ

สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน

ในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ

ใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ

ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก

และภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนํา

วิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตอง

เสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุก

ระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวย

ความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจาก

โลกภายนอกไดเปนอยางดี 
 
 

“เศรษฐกิจพอเพียง แปลวา Sufficiency Economy 
คําวา Sufficiency Economy นี้ไมมใีนตําราเศรษฐกิจ 

จะมีไดอยางไร เพราะวาเปนทฤษฎีใหม 
Sufficiency Economy นั้น ไมมีในตาํรา 
เพราะหมายความวาเรามีความคิดใหม 

และโดยที่ทานผูเช่ียวชาญสนใจ ก็หมายความวา 
เราก็สามารถที่จะไปปรับปรุง หรือไปใชหลักการ 

เพ่ือที่จะใหเศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีข้ึน” 
 

พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธนัวาคม 2542 
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“อันนี้เคยบอกวา ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา 
ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว 
จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป 

แตวาในหมูบานหรือในอําเภอ จะตองมีความพอเพียงพอสมควร 
บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการ ก็ขายได 
แตขายในที่ไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนกั” 

 
พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2540 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทาง

สายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกัน

ที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ

และการกระทํา 

3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู 5 สวน ดังนี้ 
1) กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทาง

ที่ควรจะเปน โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชได

ตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพน

จากภัยและวิกฤต เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 
2) คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตน

ไดในทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 
3) คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอม ๆ กันดังนี้ 

(1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมาก

เกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 
(2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความ

พอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึง

ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ 
(3) การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับ

ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของ

สถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล 
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4) เง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียง

นั้น ตองอาศัยทั้งความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ 
(1) เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตาง ๆ ที่

เก่ียวของอยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน เพ่ือ

ประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
(2) เง่ือนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนัก

ในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 
5) แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตใช คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน 

ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี 
 
 

“ถาไมมี เศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดบั 
จะพังหมด จะทําอยางไร ที่ที่ตองใชไฟฟาก็ตองแยไป 

หากมี เศรษฐกิจพอเพียง แบบไมเต็มที ่
ถาเรามีเครื่องปนไฟ ก็ใหปนไฟ 

หรือถาข้ันโบราณกวา มดืก็จดุเทียน 
คือมีทางที่จะแกปญหาเสมอ 

ฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียง นี้ ก็มีเปนขั้น ๆ 
แตจะบอกวา เศรษฐกิจพอเพียง นี้ 

ใหพอเพียงเฉพาะตัวเองรอยเปอรเซ็นต นี่เปนสิ่งที่ทําไมได 
จะตองมีการแลกเปลี่ยน ตองมีการชวยกัน 

พอเพียงในทฤษฎีหลวงนี้ คือใหสามารถที่จะดําเนินงานได” 
 

พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม เปนแนวทางในการพัฒนา

ที่นําไปสูความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับตาง ๆ อยางเปนขั้นตอน โดยลดความเสี่ยง

เก่ียวกับความผันแปรของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตาง ๆ โดยอาศัยความ

พอประมาณและความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดี มีความรู ความเพียรและความอดทน    

สติและปญญา การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี 
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เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวางกวาทฤษฎีใหม โดยที่เศรษฐกิจพอเพียง

เปนกรอบแนวคิดที่ ช้ีบอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม ในขณะที่แนว

พระราชดําริเกี่ยวกับทฤษฎีใหมหรือเกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร

อยางเปนขั้นตอนนั้น เปนตัวอยางการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ที่เปนรูปธรรม

เฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสม 
ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมี

อยู 2 แบบ คือ แบบพื้นฐานกับแบบกาวหนา ไดดั้งนี้ 
ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกร เปนเศรษฐกิจ

พอเพียงแบบพื้นฐาน เทียบไดกับทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 ที่มุงแกปญหาของเกษตรกรที่อยูหางไกล

แหลงน้ํา ตองพ่ึงน้ําฝนและประสบความเสี่ยงจากการที่น้ําไมพอเพียง แมกระทั่งสําหรับการปลูก

ขาวเพื่อบริโภค และมีขอสมมติวา มีที่ดินพอเพียงในการขุดบอเพ่ือแกปญหาในเรื่องดังกลาวจาก

การแกปญหาความเสี่ยงเรื่องน้ํา จะทําใหเกษตรกรสามารถมีขาวเพื่อการบริโภคยังชีพในระดับ

หนึ่งได และใชที่ดินสวนอื่น ๆ สนองความตองการพื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขายในสวนที่

เหลือเพ่ือมีรายไดที่จะใชเปนคาใชจายอื่น ๆ ที่ไมสามารถผลิตเองได ทั้งหมดนี้เปนการสราง

ภูมิคุมกันในตัวใหเกิดข้ึนในระดับครอบครัว 
อยางไรก็ตาม แมกระท่ังในทฤษฎีใหมข้ันที่ 1 ก็จําเปนที่เกษตรกรจะตองไดรับ

ความชวยเหลือจากชุมชนราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม 
ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองคกรเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ

กาวหนา ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหมขั้นที่ 2 เปนเร่ืองของการสนับสนุนใหเกษตรกรรวมพลังกัน 

ในรูปกลุมหรือสหกรณ หรือการที่ธุรกิจตาง ๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ 
กลาวคือ เมื่อสมาชิกในแตละครอบครัวหรือองคกรตาง ๆ มีความพอเพียง   

ข้ันพื้นฐานเปนเบื้องตนแลว ก็จะรวมกลุมกันเพื่อรวมมือกันสรางประโยชนใหแกกลุมและสวนรวม

บนพื้นฐานของการไมเบียดเบียนกัน การแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกันตามกําลังและ

ความสามารถของตน ซึ่งจะสามารถทําใหชุมชนโดยรวมหรือเครือขายวิสาหกิจนั้น ๆ เกิดความ

พอเพียงในวิถีปฏิบัติอยางแทจริง 
ความพอเพียงในระดับประเทศเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ซึ่ง

ครอบคลุมทฤษฎีใหมขั้นที่ 3 ซึ่งสงเสริมใหชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจสรางความรวมมือกับ

องคกรอื่น ๆ ในประเทศ เชน บริษัทขนาดใหญ ธนาคาร สถาบันวิจัย เปนตน 
การสรางเครือขายความรวมมือในลักษณะเชนนี้จะเปนประโยชนในการสืบทอด

ภูมิปญญา แลกเปล่ียนความรู เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา หรือรวมมือกันพัฒนา  

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหประเทศอันเปนสังคมใหญอันประกอบดวยชุมชน องคกร 

และธุรกิจตาง ๆ ที่ดําเนินชีวิตอยางพอเพียง กลายเปนเครือขายชุมชนพอเพียงที่เช่ือมโยงกันดวย

หลักไมเบียดเบียน แบงปน และชวยเหลือซึ่งกันและกันไดในที่สุด 
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“ขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน 
มีความสงบและทํางานตั้งอธิษฐาน ตั้งปณิธาน 
ในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพอกนิ 

ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตมีความความพออยูพอกิน มีความสงบ 
เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ได 

เราก็จะยอดยิง่ยวดได 
ฉะนั้นถาทุกทานซึ่งถือวาเปนผูมีความคิดและมีอิทธิพล 

มีพลังที่จะทําใหผูอ่ืน ซึ่งมีความคิดเหมือนกัน 
ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร ขอย้ําพอควร 

พออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอืน่มาแยงคุณสมบัตนิี้จากเราไปได 
ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณคาอยูตลอดกาล” 

 
พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การสรางขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
เสนอใหริเร่ิมการสรางขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสานตอความคิดและ

เช่ือมโยงการขยายผลที่เกิดจาการนําหลักปรัชญาฯ ไปใชอยางหลากหลาย รวมทั้งเพ่ือจุดประกาย

ใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง ซึ่งจะนําไปสูการยอมรับ และการนําไปประยุกตใชใหเกิดผล

ในทางปฏิบัติในทุกภาคสวนของสังคมอยางจริงจัง 
 

“ในการพฒันาประเทศนั้นจาํเปนตองทําตามลําดับข้ัน 
เร่ิมดวยการสรางพ้ืนฐาน คอืความมีกินมใีชของประชาชนกอน 
ดวยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แตถูกตองตามหลักวิชา 

เม่ือพ้ืนฐานเกดิขึ้นมั่งคงพอควรแลว 
จึงคอยสรางเสริมความเจริญขั้นสูงข้ึนตามลําดบัตอไป 

การถือหลักที่จะสงเสริมความเจริญ ใหคอยเปนไปตามลําดบั 
ดวยความรอบคอบระมดัระวังและประหยัดนั้น 

ก็เพ่ือปองกันความผดิพลาดลมเหลว 
และเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จไดแนนอนบริบรูณ” 

 
พระบรมราชโชวาทในพิธีพระราชทานปรญิญาบตัรของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 19 กรกฎาคม 2517 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระองค นับตั้งแตป 2517  

เปนตนมา จะพบวาพระองคทานไดทรงเนนย้ําแนวทางการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐานของการ

พ่ึงตนเอง ความพอมีพอกิน พอมีพอใช การรูจักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล 

การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการ

พัฒนาตามลําดับขั้นตอนที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีคุณธรรมเปนกรอบในการ

ดํารงชีวิตซึ่งทั้งหมดนี้เปนที่รูกันภายใตช่ือวา เศรษฐกิจพอเพียง 
สศช. จึงไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสาขาตาง ๆ มารวมกันกลั่นกรองพระราชดํารัสฯ

สรุปเปนนิยาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และไดอัญเชิญมาเปนปรัชญานําทางในการจัดทํา

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีความเขาใจและนําไปประกอบการ

ดําเนินชีวิต 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีเปาหมายหลักเพ่ือสรางเครือขายเรียนรู ใหมี

การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเปนกรอบความคิด เปนแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนเปน

สวนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยในทุกภาคสวน 
วัตถุประสงคของการขับเคล่ือน เพ่ือสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับ

หลักเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนทุกคนสามารถนําหลักปรัชญาฯ ไปประยุกตใหไดอยาง

เหมาะสม และปลูกฝงปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการดํารงชีวิตใหอยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ

พอเพียง ตลอดจนนําไปสูการปรับแนวทางการพัฒนาใหอยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เปนการเสริมพลังใหประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปไดอยางมั่นคงภายใตกระแสโลกาภิวัตน โดยใหความสําคัญกับการสรางฐานรากทาง

เศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็งรักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติตาง ๆ ตลอดจน

สามารถปรับตัวพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดอยางเทาทัน และนําไปสูความอยูเย็น 

เปนสุขของประชาชนชาวไทย 
การขับเคลื่อนจะเปนลักษณะเครือขายและระดมพลังจากทุกภาคสวน แบงเปน 2 

เครือขายสนับสนุนตามกลุมเปาหมายเบื้องตน ไดแก 
1) เครือขายดานประชาสังคมและชุมชน และ 
2) เครือขายธุรกิจเอกชน 
นอกจากนี้แลวยังมีเครือขายสนับสนุนที่รวมมือกันทํางานตามภารกิจ 3 ดาน ไดแก 
1) เครือขายพัฒนาวิชาการและสงเสริมการศึกษาวิจัย 
2) เครือขายสรางกระบวนการเรียนรู 
3) เครือขายสรางความเขาใจและเผยแพรประชาสัมพันธ 
ทั้ งนี้แกนกลางขับเคล่ือนมี 3 ระดับ ไดแก คณะที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง และกลุมงานเศรษฐกิจพอเพียงใน สศช. ซึ่งจะเปน
หนวยปฏิบัติงานในการดําเนินงาน 
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การขับเคลื่อนจะเปนในลักษณะเครือขายและระดมพลังจากทุกภาคสวน โดยมี

แกนกลางขับเคลื่อน 3 ระดับ ไดแก คณะที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจพอเพียง และกลุมงานเศรษฐกิจพอเพียงใน สศช. ซึ่งจะเปนหนวยปฏิบัติในการ
ดําเนินงาน และจะทูลเกลาทูลกระหมอมถวายผลการดําเนินงาน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 80

พรรษา ในเดือนธันวาคม 2550 

แหลงอางอิง

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. “เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร”. 
(ออนไลน) แหลงที่เขาถึง : http://www.sufficiencyeconomy.org/detail.swf 

 
 
 
 
 


