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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งหลักคิดและแนวทางการปฏิบัติตน       
ในการดําเนินชีวิต โดยเน้นการปฏิบัติตนบนทางสายกลาง เพื่อให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
และรอดพ้นจากวิกฤติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยคุณลักษณะที่สําคัญของความพอเพียง”  
มี ๓ ประการ5 คือ 

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจําเป็นและเหมาะสม
ก ับฐานะตนเอง  ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป ไม่ เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น              
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย จะพบว่าความพอประมาณน้ัน 
นับเป็นแนวปฏิบัติที่มีมายาวนานแล้ว สังเกตได้จากการดําเนินชีวิตของคนไทย “พออยู่ 
พอกิน” “พึ่งตนเอง” “ประหยัด เรียบง่าย และได้ประโยชน์สูงสุด” โดยมุ่งเน้นให้มีการ
ใช้ทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่หรือที่ชุมชนท้องถิ่นของตนมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

                                                  
5 ประมวลจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๐),เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล 
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549, หน้า 10-11),  และร่วมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือการพัฒนาที่ยังยืน (สํานักงาน กศน., หน้า 3-4) 
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ก่อนที่จะแสวงหาแหล่งทุน วัตถุดิบ หรือส่ิงของจากภายนอก มีการวางแผนการใช้       
ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการใช้อย่างรู้คุณค่า 
ดูแลรักษาสิ่งที่มีและพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น  

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียง      
และการดําเนินการอย่างพอเพียงนั้นต้องเป็นไปอย่างมี เหตุผลตามหลักวิชาการ                
หลักกฎหมาย หลักคุณธรรม และวัฒนธรรมทีด่ีงามโดยคํานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
คํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อย่างรอบคอบ ถ้วนถี่ “รู้จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส อุปสรรค” และคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ “รู้เขา รู้เรา รู้จักเลือกนําส่ิงที่ดี
และเหมาะสมมาประยุกต์ใช้” ทั้งนี้ ความมีเหตุผลในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
มีความหมายที่สะท้อน ถึงความเข้าใจผลที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทํา ณ สถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึ่ ง โดยความมี เหตุผลจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการสั่ งสมความรู้              
และประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบและรู้วิธีประมวล
ปัจจัยที่ซับซ้อนมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ เพื่อให้ความคิดและการกระทําอยู่ในกรอบ 
ที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล ดังนั้น ความมีเหตุผลในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
เน้นการตัดสินใจและการปฏิบัติบนพื้นฐานของความรู้และประสบการณ์ 

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การไม่ประมาทในการดําเนินชีวิต      
มีการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้สามารถบริหาร
ความเส่ียง ปรับตัว และรับมือได้อย่างทันท่วงที โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้              
ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว         
ทั้งนี้ การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากความไม่ประมาท 
ซึ่งต้องดําเนินไปพร้อม ๆ กับความมีเหตุผล และความพอประมาณ หลีกเล่ียงความต้องการ  
ที่ เกินพอดีของแต่ละบุคคล เป็นการสร้างวินัยในตัวเองให้เกิดขึ้นในระดับบุคคล          
เพื่อปกป้องตัวเองจากกระแสบริโภคนิยม หรือความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแส  
โลกาภิวัตน์ต่าง ๆ เป็นกลไกการรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ โดยดําเนินการ
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มจากการ “แก้ไขปัญหาที่จุดเล็ก” หรือ คิด Macro ทํา Micro 

ในการดําเนินชีวิตให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งเงื่อนไขความรู้     
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังนี้  

 ความรู้ คือ ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ซึ่งจะช่วย
พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยจําเป็นต้องมี
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ความรอบคอบในการนํ าความรู้ เหล่านั้ นมาพิจารณาให้ เชื่ อมโยงสัมพันธ์ กั น               
เพื่อการวางแผน และความระมัดระวังในการนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ     
ทุกขั้นตอน โดยนําหลักวิชาและความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ ทั้งในขั้นการวางแผน
และปฏิบัติอย่างรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง กล่าวคือ นําวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง      
มาศึกษาอย่างรอบด้าน และมีความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยง
กันเพื่อประกอบการวางแผน ตลอดจนมีความระมัดระวังในขั้นของการปฏิบัติ 

 คุณธรรม คือ ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความอดทน มีความเพียร 
และใช้สติปัญญา ในการดําเนินชีวิต ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของบุคคล สังคม และประเทศชาติ 

เมื่อมีการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งในระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน/หมู่บ้าน องค์กร และสังคมไทย จะนําไปสู่การพัฒนาที่สมดุลพร้อมรับ
การเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และมีความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
และวัฒนธรรม 

 

หลกัการทรงงาน  
ในการดําเนินการขับเคล่ือนการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตต้องมีการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่พสกนิกรในทุกพื้นที่ได้อย่างสอดคล้อง กับภูมิสังคม ด้วยการ “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” และยึดหลักการทรงงาน 23 ประการ ดังนั้น จึงควรน้อมนํามาเป็น
แบบอย่างในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน และพัฒนาสังคมโดยรวมต่อไป     
ซึ่งหลักการทรงงาน 23 ประการ ประกอบด้วย 
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หลกัการทรงงาน 23 ประการ6 
1. ศกึษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

การท่ีจะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่ง จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียด
อย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ 
นักวิชาการ และราษฎรในพ้ืนที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อที่จะพระราชทาน 
ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตามความต้องการของประชาชน 

2. ระเบดิจากข้างใน   
หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่ เราเข้าไปพัฒนา  

ให้มีสภาพพร้อม ที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน มิใช่การนําเอาความเจริญหรือบุคคล  
จากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว 

3. แกป้ญัหาทีจุ่ดเลก็ 
ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาจะเร่ิมจาก  

จุดเล็ก ๆ (Micro) คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม “...ถ้าปวดหัว 
คิดอะไรไม่ออก…ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อนเพื่อให้อยู่ในสภาพที่คิดได้...” 

4. ทําตามลําดบัขัน้ 
ทรงเริ่มต้นจากส่ิงที่จําเป็นที่ สุดของประชาชนก่อน ได้แก่ สาธารณสุข  

ต่อไปจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสิ่งจําเป็นสําหรับประกอบอาชีพ  
การพัฒนาประเทศต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชน  
ส่วนใหญ่ก่อน จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริมความเจริญ และเศรษฐกิจขั้นสูงโดยลําดับต่อไป 

5. ภูมิสงัคม 
การพัฒนาใด ๆ ต้องคํานึงถึง  
(1) ภูมิประเทศของบริเวณน้ัน (ดิน, น้ํา, ป่า, เขา ฯลฯ) 
(2) สังคมวทิยา (นิสัยใจคอของผู้คน ตลอดจนวฒันธรรมประเพณีของท้องถิ่น) 

6. องค์รวม 
ทรงมีวิธี คิดอย่างองค์รวม (Holistic) หรือมองอย่างครบวงจรทรงมอง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง 
7. ไม่ตดิตํารา 

การพัฒนาตามแนวพระราชดําริมีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอม

                                                  
6 หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (สํานักพระราชวัง) 
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กับสภาพธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน 

8. ประหยดั เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
ทรง ใช้ ห ลัก ในการแก้ ไ ขปัญหา ด้ วยความ เ รี ยบง่ า ยและประหยั ด  

ราษฎรสามารถทําได้เอง หาได้ในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้ส่ิงที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ 
มาแก้ไขปัญหา โดยไม่ต้องลงทุนสูง หรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก “ให้ปลูกป่า 
โดยไม่ต้องปลูกป่า โดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติ จะได้ประหยัดงบประมาณ” 

9. ทําใหง้่าย (Simplicity) 
ทรงคิด ค้น  ดัดแปลง  ปรับปรุ ง  และแก้ ไขงานการพัฒนาประเทศ  

ตามแนวพระราชดําริโดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทรงโปรดที่จะทําส่ิงยาก  
ให้กลายเป็นง่าย ทําส่ิงที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย 

10. การมีส่วนร่วม 
ทรง เ ป็นนักประชาธิปไตย  เปิด โอกาสใ ห้สาธารณชน  ประชาชน  

หรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องคํานึงถึง
ความคิดเห็นของประชาชน หรือความต้องการของสาธารณชน “...ต้องหัดทําใจ
ให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์
จากผู้อื่นอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดน้ันแท้จริง คือ การระดม
สติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายมาอํานวยการปฏิบัติบริหารงาน  
ให้ประสบความสําเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง...” 

11. ประโยชนส์่วนรวม 
“...ใครต่อใครก็มาบอกว่า ขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจ  

ว่าให้ ๆ อยู่เรื่อย  แล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่า คนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้น  
มิได้ ให้แต่ ส่วนรวมอย่างเดียว เป็นการให้ เพื่อตัวเองสามารถที่มี ส่วนรวม  
ที่จะอาศัยได้...” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงระลึกถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญเสมอ 

12. บริการที่จดุเดียว 
ทรงให้ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” เป็นต้นแบบ  

ในการบริหารรวมที่จุดเดียวเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่จะมาใช้บริการ  
จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาร่วมดําเนินการ
และให้บริการประชาชน ณ ที่แห่งเดียว “...เป็นสองด้าน ก็หมายถึงว่า ที่สําคัญ
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ปลายทาง คือ ประชาชนจะได้รับประโยชน์ และต้นทางของเจ้าหน้าที่จะให้
ประโยชน์” 

13. ใชธ้รรมชาติช่วยธรรมชาติ 
การเข้ าใจถึ งธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ  

ทรงมองอย่างละเอียด ถึงปัญหาของธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ  
จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ เช่น การแก้ไขปัญหาป่าเส่ือมโทรม โดยพระราชทาน
พระราชดําริ การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก (ต้นไม้) ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟู
ธรรมชาติ 

14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 
ทรงนําความจริ ง ในเรื่ องความเป็นไปแห่งธรรมชาติ  และกฎเกณฑ ์ 

ของธรรมชาติมาเป็นหลักการและแนวปฏิบัติที่ สําคัญในการแก้ปัญหาและ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะท่ีไม่ปกติ เช่น การนําน้ําดีขับไล่น้ําเสีย การใช้
ผักตบชวาบําบัดน้ําเสีย โดยดูดซึมส่ิงสกปรกปนเป้ือนในนํ้า 

15. ปลกูป่าในใจคน 
“...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้น  

ก็จะพากันปลูกต้นไม้ ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...” การที่จะ  
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสํานึกให้คนรักป่าเสียก่อน 

16. ขาดทุนคอืกําไร 
“...ขาดทุนคือกําไร Our loss is our gain… การเสียคือการได้  ประเทศ  

ก็จะก้าวหน้าและการที่คนจะอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...” 
หลักการ คือ “การให้”และ “การเสียสละ” เป็นการกระทําอันมีผลเป็นกําไร คือ 
ความอยู่ดีมีสุขของราษฎร “...ถ้าเราทําอะไรท่ีเราเสีย แต่ในที่สุดที่เราเสียนั้น  
เป็นการได้ทางอ้อม ตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรง เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่ง 
คือ เงินของประชาชน ถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีก็ต้องลงทุน...” 

17. การพึง่ตนเอง 
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพื่อแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้นด้วยการ  

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้เขาแข็งแรงพอที่จะดํารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไป
ก็คือ การพัฒนาให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อม และสามารถ 
“พึ่งตนเองได้” ในที่สุด 



บทที่ ๒ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานคืออะไร12

หลกัการทรงงาน 23 ประการ6 
18. พออยู่พอกนิ 

สําหรับประชาชนที่ตกอยู่ในวงจรแห่งความทุกข์เข็ญนั้นได้พระราชทาน  
ความช่วยเหลือให้เขาได้สามารถอยู่ในขั้น “พออยู่พอกิน” เสียก่อนแล้วจึงค่อย
ขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป “...ถ้าโครงการดี ในไม่ช้าประชาชน
จะได้กําไร จะได้ผล ราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้น จะได้ประโยชน์ต่อไป...” 

19. เศรษฐกจิพอเพียง 
เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งหรือภูมิคุ้มกันทุกด้าน  

ซึ่งจะสามารถทําให้อยู่ได้อย่างสมดุลในโลกแห่งการเปล่ียนแปลง ปรัชญาน้ี
สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน องค์กร และทุกภาคส่วน 

20. ความซือ่สตัย ์สจุริต จริงใจตอ่กนั 
“...ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทําประโยชน์  

ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ...” 
21. ทํางานอยา่งมีความสุข 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระเกษมสําราญ
และทรงมีความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชน “...ทํางานกับฉัน ฉันไม่มี
อะไรจะให้นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทําประโยชน์ให้กับผู้อื่น...” 

22. ความเพยีร : พระมหาชนก 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงริเริ่มทําโครงการต่าง ๆ  

ในระยะแรกที่ไม่มีความพร้อมมากนัก และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งส้ิน  
แต่พระองค์ก็มิได้ท้อพระราชหฤทัย มุ่งมั่นพัฒนาบ้านเมืองให้บังเกิดความร่มเย็น  
เป็นสุข 

23. รู้ – รัก – สามัคค ี
รู้ : การที่เราจะลงมือทําส่ิงใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา

และรู้ถึงวิธีแก้ปัญหา 
รัก : เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้วจะต้องเห็นคุณค่า เกิดศรัทธา  

เกิดความรักที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาน้ัน ๆ 
สามัคคี : เมื ่อถึงขั ้นลงมือปฏิบัติต้องคํานึงเสมอว่าเราทําคนเดียวไม่ได้  

ต้องร่วมมือร่วมใจกัน สามัคคีกันเป็นหมู่คณะ จึงจะเกิดพลังในการ
แก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วยด ี


