
  หน้า 1 จาก 4 

 

รวมรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  http://valrom.igetweb.com  

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

เศรษฐกิจพอเพียง 

 เป็นปรัชญาที่ช้ีแนวทางการด ารงชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 

พระราชทานพระราชด ารัสหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งแรกในงานพระราชทานปริญญาบัตร ณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่  18 กรกฎาคม 2517 ในความตอนหนึ่งว่า “การพัฒนาประเทศ 

จ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมี  พอกิน พอใช้ ของประชาชนเป็นเบื้องต้นก่อน 

โดยใช้วิธีการ และอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควร และ

ปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริม ความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงสุดข้ึนโดยล าดับต่อไป หากมุ่ง

แต่จะทุ่มเทแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกฐานะทางเศรษฐกิจข้ึนได้รวดเร็ว แต่ประการเดียว โดยไม่ให้

แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ และของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย จะเกิดความไม่สมดุลใน

เรื่องต่างๆ ได้ ซ่ึงอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวในที่สุด 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงชีวิตและปฏิบัติตน ของประชาชนทุกระดับ

ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวัน การพัฒนาและการบริหารประเทศ ให้

ด าเนินการไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวหน้าต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 

 เศรษฐกิจพอเพียง จึงหมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง                     

(Self sufficiency) อยู่ได้โดยไม่สร้างความเดือนร้อนให้ตนเอง และผู้อ่ืน ซ่ึงต้องต้องสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ของตนเองให้ดีเสียก่อน มีความพอกิน พอใช้ สามารถพ่ึงตนเองได้ ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าและ

ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศได้  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1. กรอบแนวคิด  

          เป็นปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏบิัติตนในทางที่ควรจะเปน็ โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิต

ดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชงิระบบที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอด

พ้นจากภัย และวิกฤต เพ่ือความมัน่คง และความยั่งยนืของการพัฒนา 

ส่วนที่ 2. คณุลักษณะ  

           เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบตัตินได้ในทุกระดับ โดยเนน้การปฏิบตัิบน

ทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

ส่วนที่ 3. ค านิยาม  

           ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้  

           ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง 

และผู้อ่ืน เช่นการผลิต และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 
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           ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี

เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ 

อย่างรอบคอบ 

           การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงด้านต่าง 

ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้ และไกล 

ส่วนที่ 4. เงื่อนไข  

            การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และ

คุณธรรมเป็นพื้นฐาน 2 เงื่อนไข ดังนี้ 

            เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความ

รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังใน

ขั้นปฏิบัติ 

            เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์

สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

ส่วนที่ 5. แนวทางปฏิบัติ / ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

             จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับ

ต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 

การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยร่วมปฏิบัติดังนี้  

1) ยึดหลักประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ที่ไม่จ าเป็นในทุกด้าน ลด ละ ความฟุ่มเฟือยในชีวิต 

2) ประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการด ารงชีพ 

3) ละเลิกการแก่งแย้งผลประโยชน์ที่รุนแรงและไม่ถูกต้อง 

4) ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจาปกความทุกข์ โดยขวนขวายหาความรู้ ให้เกิดรายได้เพ่ิมพูนจนถึงขั้น

พอเพียง 

5) ปฏิบัติตนในทางที่ดี ลดละส่ิงชั่วร้ายให้หมดส้ินไป 

 

ทฤษฎีใหม่  

ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลท่ี 9 เกี่ยวกบั

การจัดพื้นที่ดินเพ่ือการอยูอ่าศัย และมีชวิีตอย่างยั่งยืน โดยมีแบ่งพืน้ที่เปน็ส่วนๆ  

ความส าคัญของทฤษฎี 

 1. มีการบริหารและจัดแบง่ที่ดินแปลงเล็กออกเปน็สัดส่วนที่ชัดเจน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร ซ่ึงไม่

เคยมใีครคิดมาก่อน 

2. มีการค านวณโดยใช้หลกัวิชาการเก่ียวกับปริมาณน้ าท่ีกักเก็บให้พอเพียงต่อการเพาะปลูกได้ อย่าง

เหมาะสมตลอดป ี
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3. มีการวางแผนท่ีสมบรูณ์แบบส าหรับเกษตรกรรายย่อย โดยมีถึง 3 ขั้นตอน  

ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 

 ให้แบ่งพืน้ที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 

พื้นท่ีส่วนท่ี 1  ประมาณ 30 เปอรเ์ซ็นต์ ให้ขุดสระเก็บกักน้ า เพ่ือใช้เก็บกักน้ าฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการ

ปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเล้ียงสตัว์และพืชน้ าตา่งฟๆ 

พื้นท่ีส่วนท่ี 2  ประมาณ 30 เปอรเ์ซ็นต์ ให้ปลกูข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจ าวัน ส าหรับครอบครัวให้

เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและพ่ึงตนเองได้ 

พื้นท่ีส่วนท่ี 3  ประมาณ 30 เปอรเ์ซ็นต์ ให้ปลกูไม้ผล ไม้ยนืต้น พืชผัก พืชไร่ พชืสมุนไพร  ฯลฯ เพื่อใช้เป็น

อาหารประจ าวัน หากเหลือบริโภคกน็ าไปจ าหน่าย  

พื้นท่ีส่วนท่ี 4  ประมาณ 10 เปอรเ์ซ็นต ์เป็นที่อยู่อาศยั เลี้ยงสตัว์  ถนนหนทาง และโรงเรือนอ่ืนๆ 

 

ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 2 

เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการ และได้ปฏิบัติในที่ดินของตน จนได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มขั้นที่  2 คือให้

เกษตรรวมพลังกันในรูปกลุ่ม หรือสหกรณ์ร่วมแรงร่วมใจกันในด้าน 

2.1 การผลติ เกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิต โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช ปุ๋ย การ

หาน้ า และอ่ืนๆเพ่ือการเพาะปลูก 

 2.2 การตลาด เมื่อมีผลผลิตแล้ว จะตอ้งเตรียมการต่างๆ เพื่อการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด

เช่น การเตรียมลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้าว เตรยีมหาเคร่ืองสีข้าว ตลอดจนการร่วมกนัขาย

ผลผลิตใหไ้ด้ราคาดี และลดค่าใช้จ่ายลงด้วย  

 2.3 ความเป็นอยู ่ในขณะเดียวกันเกษตรกร ต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร โดยปัจจัยพ้ืนฐานใน

การด ารงชีวิต เช่น อาหารการกนิต่างๆ กะปิ น้ าปลา เส้ือผ้าที่พอเพียง  

 2.4 สวัสดิการ แต่ละชุมชน ควรมีสวสัดิการทีจ่ าเป็น เช่น มีโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพเม่ือยามป่วย

ไข้ หรือมีกองทุนไว้ให้กู้ยมื เพ่ือประโยชนใ์นกิจการต่างๆ 

 2.5 การศึกษา  มีโรงเรยีนและชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มกีองทุนเพ่ือการศึกษา

เล่าเรียนให้แก่เยาวชนของชุมชนเอง  

 2.6 สังคมและศาสนา ชุมชนควรเปน็ศูนย์กลางในการพัฒนาสังคมและจติใจ โดยมีศาสนาเป็นที่ยึด

เหนี่ยวจิตใจ 

 ขั้นที่ 2 มี 6 กจิกรรมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องไดร้ับความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่า

ส่วนราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนเป็นส าคัญ  

ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 3 ขั้นก้าวหน้า 

 เมื่อด าเนนิการผ่านพน้ขั้นที ่2 แล้ว เกษตรกรจะมรีายได้ดีขึ้น ฐานะมั่นคงข้ึน เกษตรกรหรือกลุ่ม

เกษตรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที ่3 ต่อไปคือ ติดต่อประสานงาน เพื่อจัดงานทนุ หรือแหล่งเงิน เชน่ 
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ธนาคาร หรือบริษัทห้างร้านเอกชน มาช่วยในการท าธุรกิจ การลงทนุและการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งนี้ ทั้งฝ่าย

เกษตรกรและฝ่ายกับบริษัท จะไดร้ับประโยชนร์่วมกัน กล่าวคือ 

 เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาสูง (ไมถู่กกดราคา) 

 ธนาคารกับบริษทัสามารถซ้ือข้าวบริโภคในราคาต่ า (ซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกร และมาสีเอง) 

 เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่ า เพราะรวมกนัซื้อเป็นจ านวนมาก (เป็นร้านสหกรณ์ใน

ราคาส่ง) 

 ธนาคารกับบริษทัจะสามารถกระจายบคุลากร (เพ่ือไปด าเนนิการในกิจการต่างๆใหเ้กิดผลดีย่ิงขึ้น) 
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