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เศรษฐกจิพอเพียงปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

“...คนเราถาพอใจในความตองการ กม็คีวามโลภนอย เมือ่มคีวาม
โลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย  ถาทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไมใช
เศรษฐกจิ มคีวามคดิวาทำอะไรตองพอเพยีง หมายความวา พอประมาณ
ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข...”



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

เศรษฐกิจพอเพียง
ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

๒ เศรษฐกจิพอเพียงปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

เศรษฐกจิพอเพยีง : ทรงเตอืนภยัลวงหนา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนหนึ่งในแนวพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ไดพระราชทานเปน
ปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี
มีเหตุมีผลและความไมประมาท ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงถือปฏิบัติดวยพระองคเอง ทำอยาง
ตอเนือ่งยาวนาน ดำรงชวีติเปนแบบอยางไดอยางสมบรูณ
อีกทั้งไดพระราชทานพระราชดำริใหแกคนไทยนำไป
ปฏิบัติตั้งแตป ๒๕๑๗ ดังพระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปรญิญาบตัร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เมือ่
วนัพฤหสับดทีี ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความตอนหนึง่วา

๓



เศรษฐกจิพอเพียงปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

เศรษฐกจิพอเพยีง : ทรงเตอืนภยัลวงหนา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนหน่ึงในแนวพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ไดพระราชทานเปน
ปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี
มีเหตุมีผลและความไมประมาท ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงถือปฏิบัติดวยพระองคเอง ทำอยาง
ตอเนือ่งยาวนาน ดำรงชวีติเปนแบบอยางไดอยางสมบรูณ
อีกทั้งไดพระราชทานพระราชดำริใหแกคนไทยนำไป
ปฏิบัติตั้งแตป ๒๕๑๗ ดังพระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปรญิญาบตัร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เมือ่
วนัพฤหสับดทีี ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความตอนหนึง่วา

๓



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

“การพัฒนาประเทศจำเปนตองทำตามลำดับขั้น
ตองสร างพื้นฐาน คือความพอมีพอกิน พอใช
ของประชาชนสวนใหญเปนเบือ้งตนกอน โดยใชวธิกีาร
และใชอุปกรณที่ประหยัดแตถูกตองตามหลักวิชา
เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติไดแลว
จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ
ขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสราง
ความเจริญ ยกเศรษฐกจิข้ึนใหรวดเร็วแตประการเดียว
โดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะของประเทศ
และของประชาชนโดยสอดคลองดวย กจ็ะเกดิความไม
สมดลุในเรือ่งตาง ๆ ขึน้ ซึง่อาจกลายเปนความยงุยาก
ลมเหลวไดในที่สุด ดังเห็นไดที่อารยประเทศหลาย
ประเทศกำลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง
อยูในเวลานี้”

๔



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

“การพัฒนาประเทศจำเปนตองทำตามลำดับขั้น
ตองสร างพื้นฐาน คือความพอมีพอกิน พอใช
ของประชาชนสวนใหญเปนเบือ้งตนกอน โดยใชวธิกีาร
และใชอุปกรณที่ประหยัดแตถูกตองตามหลักวิชา
เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติไดแลว
จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ
ขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสราง
ความเจริญ ยกเศรษฐกจิข้ึนใหรวดเร็วแตประการเดยีว
โดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะของประเทศ
และของประชาชนโดยสอดคลองดวย กจ็ะเกดิความไม
สมดลุในเรือ่งตาง ๆ ขึน้ ซึง่อาจกลายเปนความยงุยาก
ลมเหลวไดในที่สุด ดังเห็นไดที่อารยประเทศหลาย
ประเทศกำลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง
อยูในเวลานี้”

๔ เศรษฐกจิพอเพียงปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

และเมือ่คราวเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิ ป ๒๕๔๐ ไดเหน็
ประโยชนอยางชดัเจนขึน้ เม่ือวกิฤตเิศรษฐกจิของสงัคม
ไทยที่สะสมตอเนื่องหลายป ความฟุงเฟอจากภาวะ
เศรษฐกิจตั้งแต ป ๒๕๓๐ เปนตนมา ทำใหสังคมไทย
ขาดจิตสำนึกของความพอดีและพอเพียง มีการจับจาย
ใชสอยอยางฟมุเฟอยทัง้ในภาครฐั เอกชน และประชาชน
การดำเนินงานดานตาง ๆ ตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ความไมระมัดระวัง ขาดความประหยัด และขาดสติ ที่
จะปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง เพ่ือเปนแนวทางการแกไขปญหาภาย
ใตกระแสโลกาภวิตันและความเปลีย่นแปลงตาง ๆ  ทีเ่กดิ
ขึ้นอยางตอเนื่อง ชวยใหสามารถดำรงชีวิตอยูไดอยาง
มัน่คงและยัง่ยนื ทรงเหน็ความสำคญัของความ “พออยู
พอกิน” ซึง่มผีลตอราษฎรและประเทศชาต ิทีส่ำคญั คอื
เปนแบบอยางทีด่ใีหคนไทยดำเนนิชวีติบน ทางสายกลาง

๕



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาชีพ รูจักใช
ทรพัยากรทีม่อียใูหเกดิประโยชนสงูสดุ รจูกัประมาณตน
และดำรงชวีติอยางรจูกั “คดิ อย ูใช กนิ อยางพอเพยีง”

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พระราชดำรสัในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ซึง่

ประมวลและกลัน่กรองจากพระราชดำรทิีพ่ระราชทานใน
โอกาสตาง ๆ  รวมทัง้พระราชดำรสัอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของ โดย
ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนำไปเผยแพร
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัติของทุกฝายและประชาชนโดยทั่วไป ดังนี้

๖



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาชีพ รูจักใช
ทรพัยากรทีม่อียใูหเกดิประโยชนสงูสดุ รจูกัประมาณตน
และดำรงชวีติอยางรจูกั “คดิ อย ูใช กนิ อยางพอเพยีง”

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
พระราชดำรสัในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ซึง่

ประมวลและกลัน่กรองจากพระราชดำรทิีพ่ระราชทานใน
โอกาสตาง ๆ  รวมทัง้พระราชดำรสัอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของ โดย
ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนำไปเผยแพร
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัติของทุกฝายและประชาชนโดยทั่วไป ดังนี้

๖ เศรษฐกจิพอเพียงปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการ
ดำรงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดำเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาว
ทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเปน
ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู 
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ ง
ในการนำวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและ
การดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตอง
เสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ
ใหมี จิ ตสำนึก ในคุณธรรม  ความซื่ อสัตยสุ จริ ต
และใหมีความรอบรูที่ เหมาะสม ดำเนินชีวิตดวย
ความอดทน ความเพยีร มสีติปญญา และความรอบคอบ
เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปน
อยางดี

๗



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

แนวพระราชดำริ
“...คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทย

ลาสมยั วาเมอืงไทยเชย วาเมอืงไทยไมมสีิง่ทีส่มยัใหม
แตเราอยพูอมีพอกนิ และขอใหทกุคนมคีวามปรารถนา
ที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความสงบและทำงาน
ตัง้จติอธษิฐาน ตัง้ปณธิานในทางนี ้ทีจ่ะใหเมอืงไทยอยู
แบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวา
มีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับ
ประเทศอืน่ ๆ ถาเรารกัษาความพออยพูอกนินีไ้ด เรา
ก็จะยอดยิง่ยวดได...”

พระราชดำรสัพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
เนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชวงัดสุติ
วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗

๘



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

แนวพระราชดำริ
“...คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทย

ลาสมยั วาเมอืงไทยเชย วาเมอืงไทยไมมสีิง่ทีส่มยัใหม
แตเราอยพูอมีพอกนิ และขอใหทกุคนมคีวามปรารถนา
ที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความสงบและทำงาน
ตัง้จติอธิษฐาน ตัง้ปณธิานในทางนี ้ทีจ่ะใหเมอืงไทยอยู
แบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวา
มีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับ
ประเทศอืน่ ๆ ถาเรารกัษาความพออยพูอกนินีไ้ด เรา
ก็จะยอดยิง่ยวดได...”

พระราชดำรสัพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
เนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชวงัดสุติ
วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗

๘ เศรษฐกจิพอเพียงปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

“...ภาวะทางเศรษฐกจิและสงัคมในหลายประเทศ
เปลีย่นแปลงไป กลาวคอื การทมุเทสรางเครือ่งจกัรกล
อันกาวหนา และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นใชในการผลิต
ทำใหผลผลิตทางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรวดเร็วและ
มากมาย จนอาจถึงขั้นฟุมเฟอย พรอมกันนั้นก็
ทำใหคนวางงานลงเพราะถูกเครื่องจักรกลแยงไปทำ
เปนเหตุใหเกิดความยุงยากตกต่ำทางเศรษฐกิจข้ึน
เพราะคนทีว่างงานยากจนลงและผผูลติกข็าดทนุเพราะ
สินคาขายไมออก จึงนาจะตองดัดแปลงแนวคิด
แนวปฏิบัติในการสงเสริมความเจริญดานอุตสาหกรรม
ไปบาง ใหสมดลุกบัดานอืน่ ๆ เพือ่ความอยรูอด...”

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานแกผสูำเรจ็การศกึษา

จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๘

๙



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

“...ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณในทางดี ที่
เขาเรียกวาเล็งผลเลิศ ก็เห็นวาประเทศไทยเรานี่
กาวหนาดี การเงินการอุตสาหกรรมการคาดี มีกำไร
อีกทางหนึ่งก็ตองบอกวาเรากำลังเสื่อมลงไปสวนใหญ
ทฤษฎีวา ถามี เงินเทานั้น ๆ มีการกู เทานั้น ๆ
หมายความวา เศรษฐกจิกาวหนา แลวก็ประเทศกเ็จรญิ
มหีวงัวาจะเปนมหาอำนาจ ขอโทษเลยตองเตอืนเขาวา
จรงิตวัเลขด ีแตวาถาเราไมระมดัระวงัในความตองการ
พื้นฐานของประชาชนนั้น ไมมีทาง...”

พระราชดำรสัเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

“...การจะเปนเสือนั้นไมสำคัญ สำคัญอยูที่เรามี
เศรษฐกจิแบบพอมพีอกนิ  แบบพอมพีอกนินัน้ หมาย
ความวา อมุชตูวัเองได ใหมพีอเพียงกบัตวัเอง...

๑๐



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

“...ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณในทางดี ที่
เขาเรียกวาเล็งผลเลิศ ก็เห็นวาประเทศไทยเรานี่
กาวหนาดี การเงินการอุตสาหกรรมการคาดี มีกำไร
อีกทางหนึ่งก็ตองบอกวาเรากำลังเสื่อมลงไปสวนใหญ
ทฤษฎีวา ถามี เงินเทานั้น ๆ มีการกู เทานั้น ๆ
หมายความวา เศรษฐกจิกาวหนา แลวกป็ระเทศกเ็จรญิ
มหีวงัวาจะเปนมหาอำนาจ ขอโทษเลยตองเตอืนเขาวา
จริงตวัเลขด ีแตวาถาเราไมระมดัระวงัในความตองการ
พื้นฐานของประชาชนนั้น ไมมีทาง...”

พระราชดำรสัเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

“...การจะเปนเสือนั้นไมสำคัญ สำคัญอยูที่เรามี
เศรษฐกจิแบบพอมพีอกนิ  แบบพอมพีอกนินัน้ หมาย
ความวา อมุชตูวัเองได ใหมพีอเพียงกบัตวัเอง...

๑๐ เศรษฐกจิพอเพียงปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

. . .ความพอเพียงนี้ ไมไดหมายความวาทุก
ครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตองทอผา
ใสเอง อยางนัน้มนัเกนิไป แตวาในหมบูานหรอืในอำเภอ
จะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางที่
ผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายได แตขายในที่ไม
หางไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก อยางนี้
ทานนักเศรษฐกิจตาง ๆ ก็มาบอกวาลาสมัย จริงอาจ
จะลาสมัย คนอื่นเขาตองมีการเศรษฐกิจ ที่ตองมี
การแลกเปลี่ยน เรียกวา เปนเศรษฐกิจการคา ไมใช
เศรษฐกิจความพอเพียง เลยรูสึกวาไมหรูหรา แต
เมอืงไทยเปนประเทศทีม่บีญุอยวูา ผลติใหพอเพยีงได...

. . .ถาสามารถที่จะเปลี่ยนไป ทำใหกลับเปน
เศรษฐกจิแบบพอเพยีง ไมตองทัง้หมดแมแตครึง่กไ็มตอง
อาจจะสกัเศษหนึง่สวนสี ่กจ็ะสามารถอยไูด การแกไข
อาจจะตองใชเวลา ไมใชงาย ๆ โดยมากคนก็ใจรอน
เพราะเดือดรอน แตถาทำตั้งแตเด๋ียวนี้ก็สามารถที่
จะแกไขได...”

พระราชดำรสัพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
พระราชทานเนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชวงัดสุติ
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐

๑๑



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

“...คำวาพอเพียง มีความหมายอีกอยางหนึ่ง
มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการ
มีพอสำหรับใชของเทานั้น แตมีความหมายวาพอมี
พอกิน...พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียง
นัน่เอง...”

“ . . .พอเพียงนี้ ก็ หมายความว า  มีกินมีอยู
ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยาง
อาจจะดูฟุมเฟอย แตถาทำใหมีความสุข ถาทำได
ก็สมควรทีจ่ะทำ สมควรทีจ่ะปฏบิัต.ิ..”

“...Self - Sufficiency นั้น หมายความวา
ผลิตอะไร มีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูได
ดวยตนเอง...”

๑๒



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

“...คำวาพอเพียง มีความหมายอีกอยางหนึ่ง
มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการ
มีพอสำหรับใชของเทานั้น แตมีความหมายวาพอมี
พอกิน...พอมีพอกินนี้ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียง
นัน่เอง...”

“ . . .พอเพียงนี้ ก็ หมายความว า  มีกินมีอยู
ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยาง
อาจจะดูฟุมเฟอย แตถาทำใหมีความสุข ถาทำได
ก็สมควรทีจ่ะทำ สมควรทีจ่ะปฏบิัต.ิ..”

“...Self - Sufficiency นั้น หมายความวา
ผลิตอะไร มีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูได
ดวยตนเอง...”

๑๒ เศรษฐกจิพอเพียงปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

“...คนเราถาพอในความตองการ กม็คีวามโลภนอย
เมือ่มคีวามโลภนอยกเ็บยีดเบยีนคนอืน่นอย ถาทกุประเทศ
มีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทำอะไร
ตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณไมสุดโตง
ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข...”

พระราชดำรสัพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
พระราชทานเนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชวงัดสุติ
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

“...เม่ือป ๒๕๑๗ วันนั้นไดพูดถึงวา เราควร
ปฏบิตัใิหพอมพีอกนิ พอมพีอกนินี ้กแ็ปลวา เศรษฐกจิ
พอเพียงนั่นเอง ถาแตละคนมีพอมีพอกิน ก็ใชได
ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทย
เวลานั้นก็เริ่มจะเปนไมพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก
บางก็ไมมีเลย...”

พระราชดำรสัพระราชทานแกคณะบคุคลตาง ๆ  ทีเ่ขาเฝาฯ
ถวายชยัมงคลเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชวงัดสุติ
วันศุกรที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

๑๓



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

“...เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเขาตีความวาเปน
เศรษฐกิจชุมชน หมายความวา ใหพอเพียงในหมูบาน
หรือในทองถิ่น ใหสามารถที่จะมีพอกิน เริ่มดวย พอมี
พอกนิ พอมพีอกนินีไ้ดพดูมาหลายป ๑๐ กวาปมาแลว
ใหพอมพีอกนิ แตวาพอมพีอกนินี ้ เปนเพยีงเริม่ตนของ
เศรษฐกจิ เมือ่ปทีแ่ลวบอกวา ถาพอมพีอกนิ คอื พอมี
พอกินของตัวเองน้ัน ไมใชเศรษฐกิจพอเพียง เปน
เศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินนั้นเปนเศรษฐกิจพอเพียง
เหมอืนกนั แตวาคอย ๆ พฒันาขึน้มา...”

พระราชดำรสัพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
พระราชทานเนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชวงัดสุติ
เมือ่วนัที ่๒๓ ธนัวาคม ๒๕๔๒

“...เศรษฐกิจพอเพียงที่ไดย้ำแลวย้ำอีก แปลเปน
ภาษาองักฤษวา Sufficiency Economy ภาษาไทยกต็อ
วาไมม ีSufficiency Economy แตวาเปนคำใหมของ
เราก็ได ก็หมายความวา ประหยัด แตไมใชขี้เหนียว
ทำอะไรดวยความอะลุมอลวยกัน ทำอะไรดวยเหตุ
และผล จะเปนเศรษฐกิจพอเพียงแลวทุกคนจะมี
ความสุขแตพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงนี้ เปนสิ่งที่
ปฏิบัติยากที่สุด...”

พระราชดำรสัพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
พระราชทานเนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชวงัดสุติ
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓

๑๔



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

“...เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเขาตีความวาเปน
เศรษฐกิจชุมชน หมายความวา ใหพอเพียงในหมูบาน
หรือในทองถิ่น ใหสามารถที่จะมีพอกิน เริ่มดวย พอมี
พอกนิ พอมพีอกนินีไ้ดพดูมาหลายป ๑๐ กวาปมาแลว
ใหพอมพีอกนิ แตวาพอมพีอกนินี ้ เปนเพยีงเริม่ตนของ
เศรษฐกจิ เมือ่ปทีแ่ลวบอกวา ถาพอมพีอกนิ คอื พอมี
พอกินของตัวเองน้ัน ไมใชเศรษฐกิจพอเพียง เปน
เศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินนั้นเปนเศรษฐกิจพอเพียง
เหมอืนกนั แตวาคอย ๆ พฒันาขึน้มา...”

พระราชดำรสัพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
พระราชทานเนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชวงัดสุติ
เมือ่วนัที ่๒๓ ธนัวาคม ๒๕๔๒

“...เศรษฐกิจพอเพียงที่ไดย้ำแลวย้ำอีก แปลเปน
ภาษาองักฤษวา Sufficiency Economy ภาษาไทยกต็อ
วาไมม ีSufficiency Economy แตวาเปนคำใหมของ
เราก็ได ก็หมายความวา ประหยัด แตไมใชขี้เหนียว
ทำอะไรดวยความอะลุมอลวยกัน ทำอะไรดวยเหตุ
และผล จะเปนเศรษฐกิจพอเพียงแลวทุกคนจะมี
ความสุขแตพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงนี้ เปนสิ่งที่
ปฏิบัติยากที่สุด...”

พระราชดำรสัพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
พระราชทานเนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชวงัดสุติ
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓

๑๔ เศรษฐกจิพอเพียงปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

“...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือ
ทำอะไรใหเหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือทำจาก
รายได ๒๐๐-๓๐๐ บาทขึน้ไป เปน ๒ หมืน่ ๓ หมืน่บาท
คนชอบเอาคำพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกัน
เลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือ ทำเปน Self-
Sufficiency มันไมใชความหมาย ไมใชแบบที่ฉันคิด
ทีฉ่นัคดิ คอื เปน Self-Sufficiency of Economy เชน
ถาเขาตองการด ูTV กค็วรใหเขามดี ูไมใชไปจำกดัเขา
ไมใหซือ้ TV ด ูเขาตองการดเูพ่ือสนุกสนาน ในหมบูาน
ไกล ๆ ทีฉ่นัไป เขาม ี TV ด ูแตใชแบตเตอรี ่ เขาไมมี
ไฟฟา แตถา Sufficiency นั้นมี TV เขาฟุมเฟอย
เปรียบเสมือนคนไมมีสตางคไปตัด Suit และยังใส
Necktie Versace อนันีก้เ็กนิไป...”

พระราชดำรสัพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
พระราชทาน ณ พระตำหนักเปยมสุข

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๔

๑๕
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แนวพระราชดำริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานไวนั้น
กระชบัและชดัเจนยิง่ นอกจากนี ้ ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ (สำนกังาน กปร.)
ยังไดกลาวสรุปความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดำร ิดงันี ้“เศรษฐกจิทีส่ามารถอมุชตูวัเอง
ได ใหมคีวามพอเพยีงกบัตวัเอง (Self-Sufficiency) อยู
ไดโดยไมเดือดรอน ซึ่งตองสรางพื้นฐานทางดาน
เศรษฐกจิของตนเองใหดเีสยีกอน คอืใหตนเองสามารถ
อยไูดอยางพอกนิพอใช มไิดมงุหวงัทีจ่ะสรางความเจรญิ
ยกเศรษฐกิจใหเจริญอยางรวดเร็วแตเพียงอยางเดียว”
จะเหน็ไดวา เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดำรเิปน
เรื่องที่เขาใจไดงาย มีความหมายที่ชัดเจนไมยากแก
การรับรูและการนำไปปฏิบัติ ดังจะเห็นเปนรูปธรรมที่
ปรากฏชัดเจนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่
เกิดผลสำเร็จแลวมากมาย

๑๖
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แนวพระราชดำริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานไวนั้น
กระชบัและชดัเจนยิง่ นอกจากนี ้ ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ (สำนกังาน กปร.)
ยังไดกลาวสรุปความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดำร ิดงันี ้“เศรษฐกจิทีส่ามารถอมุชตูวัเอง
ได ใหมคีวามพอเพยีงกบัตวัเอง (Self-Sufficiency) อยู
ไดโดยไมเดือดรอน ซึ่งตองสรางพื้นฐานทางดาน
เศรษฐกจิของตนเองใหดเีสยีกอน คอืใหตนเองสามารถ
อยไูดอยางพอกนิพอใช มไิดมงุหวงัทีจ่ะสรางความเจรญิ
ยกเศรษฐกิจใหเจริญอยางรวดเร็วแตเพียงอยางเดียว”
จะเหน็ไดวา เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดำรเิปน
เรื่องที่เขาใจไดงาย มีความหมายที่ชัดเจนไมยากแก
การรับรูและการนำไปปฏิบัติ ดังจะเห็นเปนรูปธรรมที่
ปรากฏชัดเจนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่
เกิดผลสำเร็จแลวมากมาย

๑๖ เศรษฐกจิพอเพียงปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

ตวัอยางของเศรษฐกจิพอเพยีงทีม่หีลายระดบั
ไฟฟา
“...ไฟดบัถามคีวามจำเปน หากมเีศรษฐกจิพอเพยีง

แบบไมเต็มที่ เรามีเคร่ืองปนไฟก็ใชปนไฟ หรือถาขั้น
โบราณกวา มืดก็จุดเทียน คือมีทางที่จะแกปญหาเสมอ
ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียง ก็มีเปนขั้น ๆ แตจะบอกวา
เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ใหพอเพียงเฉพาะตัวเองรอย
เปอรเซ็นตนี่เปนสิ่งที่ทำไมได จะตองมีการแลกเปลี่ยน
ตองมกีารชวยกนั ถามกีารชวยกนั แลกเปลีย่นกนั กไ็ม
ใชพอเพียงแลวแตวาพอเพียงในทฤษฎีในหลวงนี้ คือให
สามารถที่จะดำเนินงานได...”

พระราชดำรสัพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๗

 เมื่อยามปกติเราใชไฟฟาโดยมีรัฐ (การไฟฟา)
เปนผูลงทุน และจายคาไฟใหโดยเราจายคาไฟคืนใหรัฐ
และเปล่ียนกัน แตหากเกิดเหตุไมปกติ (ไฟดับ) ถามี
ภมูคิมุกนัโดยใชเศรษฐกจิพอเพยีงทีต่วัเองมอีย ู บานเลก็
ใชเทียน บานใหญหรือธุรกิจใชเคร่ืองปนไฟ ก็จะทำให
แกไขปญหาเองได แมจะไมเต็มที่แบบปกติ

ปาสกั
“...ไอนี่มันใหญกวา แตวันนี้ก็เปนเศรษฐกิจ

พอเพียงเหมือนกัน คือ คนไมเขาใจวากิจการใหญ ๆ
เหมือนสรางเขื่อนปาสักก็เปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือน
กนั เขานกึวาเปนเศรษฐกจิสมัยใหมเปนเศรษฐกจิท่ีไกล
จากเศรษฐกิจพอเพียง นี่เราวัดไดวา เปนเศรษฐกิจ
พอเพียงอันนี้เปนตัวอยาง...”
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ความหมายของเศรษฐกจิพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถ

อุมชูตัวเองได ใหมีความพอเพียงกับตัวเอง (Self
Sufficiency) อยูไดโดยไมตองเดือดรอน โดยตองสราง
พืน้ฐานทางเศรษฐกจิของตนเองใหดเีสยีกอน คอื ตัง้ตวั
ใหมีความพอกินพอใช ไม ใชมุ งหวั งแตจะทุม เท
สรางความเจริญยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตเพียงอยาง
เดยีว เพราะผทูีม่อีาชีพและฐานะเพยีงพอทีจ่ะพึง่ตนเอง
ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนา และฐานะทาง
เศรษฐกิจข้ันท่ีสูงขึ้นไปตามลำดับตอไปได

ปาสักชลสิทธิ์มีประโยชนทั้งในชวงน้ำแลงและน้ำ
ทวม เปนเครือ่งมอืทีส่รางภมูคิมุกนัใหแกกรงุเทพมหานคร
ปองกนัความเสยีหายของสภาพชวีติของประชาชนจากน้ำ
ทวม พรอมกันนี้ยังทำหนาที่แจกจายน้ำใหแกพื้นที่
เกษตรกรรม ใหแกบริเวณทั่วลุมน้ำเจาพระยาฝง
ตะวนัออกตอนลางกวา ๒.๓ ลานไร ทำใหเกษตรกรบรเิวณ
ลุมน้ำเกิดมีผลผลิตในชวงฤดูฝนแลง รวมถึงยังเปน
แหลงประมงน้ำจดืขนาดใหญ และเปนสถานทีท่องเท่ียว
ที่สำคัญอีกดวย

๑๘
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ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจท่ีสามารถ

อุมชูตัวเองได ใหมีความพอเพียงกับตัวเอง (Self
Sufficiency) อยูไดโดยไมตองเดือดรอน โดยตองสราง
พืน้ฐานทางเศรษฐกจิของตนเองใหดเีสยีกอน คอื ตัง้ตวั
ใหมีความพอกินพอใช ไม ใชมุ งหวั งแตจะทุม เท
สรางความเจริญยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตเพียงอยาง
เดียว เพราะผทูีม่อีาชีพและฐานะเพยีงพอทีจ่ะพึง่ตนเอง
ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนา และฐานะทาง
เศรษฐกิจขั้นท่ีสูงขึ้นไปตามลำดับตอไปได

ปาสักชลสิทธิ์มีประโยชนทั้งในชวงน้ำแลงและน้ำ
ทวม เปนเครือ่งมอืทีส่รางภมูคิมุกนัใหแกกรงุเทพมหานคร
ปองกนัความเสยีหายของสภาพชวีติของประชาชนจากน้ำ
ทวม พรอมกันนี้ยังทำหนาที่แจกจายน้ำใหแกพื้นท่ี
เกษตรกรรม ใหแกบริเวณทั่วลุมน้ำเจาพระยาฝง
ตะวนัออกตอนลางกวา ๒.๓ ลานไร ทำใหเกษตรกรบรเิวณ
ลุมน้ำเกิดมีผลผลิตในชวงฤดูฝนแลง รวมถึงยังเปน
แหลงประมงน้ำจดืขนาดใหญ และเปนสถานทีท่องเท่ียว
ที่สำคัญอีกดวย

๑๘ เศรษฐกจิพอเพียงปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

หลักการพึ่งตนเอง
หนักลบัมายดึเสนทางสายกลาง (มชัฌมิาปฏปิทา)

ในการดำรงชีวิตใหสามารถพึ่งตนเองได โดยใชหลักการ
พึง่ตนเอง ๕ ประการ คอื

๑ . ดานจิตใจ ทำตนใหเปนที่พึ่งของตนเอง
มจีติใจทีเ่ขมแขง็ มจีติสำนกึทีด่ ีสรางสรรคใหตนเองและ
ชาติโดยรวม มีจิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอม ซื่อสัตย
สุจริต เห็นประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง ดังกระแส
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับ
การพฒันาคน ความวา

“. . .บุคคลตองมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือ
ความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรมและความมุงมั่น
ที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนสำเร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือ
วธิกีารอนัแยบยลในการปฏบิตังิาน ประกอบพรอมดวย
จงึจะสมัฤทธผิลทีแ่นนอน และบงัเกดิประโยชนอนัยัง่ยนื
แกตนเองและแผนดิน...”

๑๙

๒. ดานสังคม แตละชุมชนตองชวยเหลือเก้ือกูล
กนั เชือ่มโยงกนัเปนเครอืขายชมุชนทีแ่ข็งแรงเปนอสิระ
ดังกระแสพระราชดำรัส ความวา

“...เพือ่ใหงานรดุหนาไปพรอมเพรยีงกนั ไมลดหลัน่
จึงขอใหทุกคนพยายามที่จะทำงานในหนาที่อยางเต็มที่
และใหมกีารประชาสมัพนัธกนัใหด ี เพือ่ใหงานทัง้หมด
เปนงานที่เกื้อหนุนสนับสนุนกัน...”

๓. ดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ให
ใชและจดัการอยางฉลาดพรอมทัง้การเพิม่มลูคา โดยให
ยึดหลักการของความยั่งยืนและเกิดประโยชนสูงสุด
ดังกระแสพระราชดำรัส ความวา
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“...ถารกัษาสิง่แวดลอมใหเหมาะสมนกึวาอยไูดอกี
หลายรอยป ถึงเวลานั้นลูกหลานของเราก็อาจหาวิธีแก
ปญหาตอไป เปนเรื่องของเขา ไมใชเรื่องของเรา
แตเราก็ทำได ไดรักษาสิ่งแวดลอมไวใหพอสมควร...”

๔ .  ดานเทคโนโลยี จากสภาพแวดลอมที่
เปลีย่นแปลง รวดเรว็ เทคโนโลยทีีเ่ขามาใหมมทีัง้ดแีละ
ไมดี จึงตองแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปญญาชาวบาน
และเลือกใชเฉพาะท่ีสอดคลองกับความตองการของ
สภาพแวดลอม ภมูปิระเทศ สงัคมไทย และควรพฒันา
เทคโนโลยีจากภูมิปญญาของเราเอง ดังกระแส
พระราชดำรัส ความวา

“...การเสริมสรางสิ่งที่ชาวบานชนบทขาดแคลน
และตองการ คือความรูในดานเกษตรกรรม โดยใช
เทคโนโลยีสมัยใหมเปนสิ่งที่เหมาะสม...”

“...การใชเทคโนโลยีอยางใหญโตเต็มรูปหรือ
เต็มขนาด ในงานอาชีพหลักของประเทศยอมจะมี
ปญหา...”

๒๐
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“...ถารกัษาสิง่แวดลอมใหเหมาะสมนกึวาอยไูดอกี
หลายรอยป ถึงเวลาน้ันลูกหลานของเราก็อาจหาวิธีแก
ปญหาตอไป เปนเรื่องของเขา ไมใชเรื่องของเรา
แตเราก็ทำได ไดรักษาสิ่งแวดลอมไวใหพอสมควร...”

๔ .  ดานเทคโนโลยี จากสภาพแวดลอมที่
เปลีย่นแปลง รวดเรว็ เทคโนโลยทีีเ่ขามาใหมมทีัง้ดแีละ
ไมดี จึงตองแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปญญาชาวบาน
และเลือกใชเฉพาะท่ีสอดคลองกับความตองการของ
สภาพแวดลอม ภมูปิระเทศ สงัคมไทย และควรพฒันา
เทคโนโลยีจากภูมิปญญาของเราเอง ดังกระแส
พระราชดำรัส ความวา

“...การเสริมสรางสิ่งที่ชาวบานชนบทขาดแคลน
และตองการ คือความรูในดานเกษตรกรรม โดยใช
เทคโนโลยีสมัยใหมเปนสิ่งที่เหมาะสม...”

“...การใชเทคโนโลยีอยางใหญโตเต็มรูปหรือ
เต็มขนาด ในงานอาชีพหลักของประเทศยอมจะมี
ปญหา...”

๒๐ เศรษฐกจิพอเพียงปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

๕. ดานเศรษฐกิจ แตเดิมนักพัฒนามักมุงที่
การเพิม่รายได และไมมกีารมงุทีก่ารลดรายจาย ในเวลา
เชนนี้จะตองปรับทิศทางใหม คือ จะตองมุงลดรายจาย
กอนเปนสำคัญ และยึดหลักพออยูพอกินพอใชและ
สามารถอยูไดดวยตนเองในระดับเบ้ืองตน ดังกระแส
พระราชดำรัส ความวา

“.. .การที่ตองการใหทุกคนพยายามที่จะหา
ความรูและสรางตนเองใหมั่นคงนี้ เพื่อตนเอง เพื่อที่
จะใหตัวเองมีความเปนอยูที่กาวหนาที่มีความสุข พอมี
พอกนิเปนขัน้หนึง่และขัน้ตอไป กค็อืใหมเีกยีรตวิายนืได
ดวยตนเอง...”

“ . . .หากพวกเรารวมมือร วมใจกัน ทำสัก
เศษหนึ่งสวนสี่ ประเทศชาติของเราก็สามารถรอดพน
จากวกิฤตไิด...”

๒๑



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกร
ทางออกของการแกปญหาวิกฤติเศรษฐกิจและ

สังคม คือ จะตองชวยใหประชาชนที่อยูในภาคเกษตร
และที่กลับคืนสูภาคเกษตรมีงานทำ มีรายได ในขณะ
เดียวกันก็จะตองสรางรากฐานของชนบทใหแข็งแรง
เพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองไดในระยะยาว

แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงสำหรับ
เกษตรกรตามแนวพระราชดำริ ตั้งอยูบนพื้นฐานของ
หลกัการ “ทฤษฎใีหม” ๓ ขัน้ คอื

ขั้นที่หนึ่ง
มีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองไดบนพื้นฐานของ

ความประหยัด ขจัดการใชจาย
ขั้นที่สอง
รวมพลงักนัในรปูกลมุ เพือ่ทำการผลติ การตลาด

การจดัการ รวมทัง้ดานสวัสดิการ การศกึษา การพฒันา
สังคม

๒๒



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกร
ทางออกของการแกปญหาวิกฤติเศรษฐกิจและ

สังคม คือ จะตองชวยใหประชาชนที่อยูในภาคเกษตร
และท่ีกลับคืนสูภาคเกษตรมีงานทำ มีรายได ในขณะ
เดียวกันก็จะตองสรางรากฐานของชนบทใหแข็งแรง
เพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองไดในระยะยาว

แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงสำหรับ
เกษตรกรตามแนวพระราชดำริ ตั้งอยูบนพื้นฐานของ
หลกัการ “ทฤษฎใีหม” ๓ ขัน้ คอื

ขั้นที่หนึ่ง
มีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองไดบนพื้นฐานของ

ความประหยัด ขจัดการใชจาย
ขั้นที่สอง
รวมพลงักนัในรปูกลมุ เพ่ือทำการผลติ การตลาด

การจดัการ รวมทัง้ดานสวัสดิการ การศกึษา การพฒันา
สังคม

๒๒ เศรษฐกจิพอเพียงปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

ขั้นที่สาม
สรางเครือขายกลุมอาชีพและขยายกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจใหหลากหลาย โดยประสานความรวมมือกับ
ภาคธุรกิจ ภาคองคกรพัฒนาเอกชน และภาคราชการ
ในดานเงินทุน การตลาด การผลิต การจัดการ และ
ขาวสารขอมลู โดยมนียัสำคญั คอื

๑. ใหประชาชนพออยูพอกินสมควรแกอัตภาพใน
ระดับที่ประหยัด ไมอดอยากและเล้ียงตนเองไดตาม
หลกัปรชัญาของ “เศรษฐกจิพอเพยีง”

๒. ในหนาแลงมนี้ำนอย กส็ามารถเอาน้ำท่ีเกบ็ไว
ในสระมาปลูกพืชผักตาง ๆ ที่ใชน้ำนอยได โดยไมตอง
เบียดเบียนชลประทาน

๓. ในปที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน้ำดีตลอดป
ทฤษฎีใหมนี้ก็สามารถสรางรายไดใหร่ำรวยขึ้นได

๔. ในกรณีที่เกิดอุทกภัยก็สามารถที่จะฟนตัวและ
ชวยตนเองไดในระดับหนึ่ง โดยทางราชการไมตอง
ชวยเหลอืมากเกนิไป อนัเปนการประหยดังบประมาณดวย

๒๓



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

ดั ง น้ันการทำการเกษตรทฤษฎี ใหม  จึ งมี
ความสำคัญและมีบทบาทตอภาคการเกษตร ซึ่งจะสง
ผลกระทบไปสูการเจริญเติบโตของประเทศอยางย่ังยืน
อยางไรกต็ามตองมอีงคประกอบหลายประการ ทีจ่ะทำให
การทำเกษตรวิธีนี้ประสบผลสำเร็จ และกาวไปอยางมั่น
คงไมลมเลกิกลางครนั มกีารขยายผลทีเ่หมาะสมในทกุ ๆ
ดาน ไมขยายผลรวดเร็วเกินไป ในขณะที่ผูมีสวนรวม
ยังคงขาดความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีใหมที่แทจริง

ทฤษฎีใหมทำใหเกษตรกรไดรับการตอบสนอง
ทั้งดานสวนตัวและสังคมไดในระดับสูง ไดผลผลิต
ทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีน้ำเพียงพอ มี
รายไดเพิ่มขึ้น ครอบครัวอบอุน มีความสามคัคีในระดับ
ชุมชนและในระดับสถาบัน เปนการสงผลเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน สภาพพื้นดินที่ เคยแหงแลงขาดแคลนน้ำ
กลบักลายเปนแผนดินท่ีอดุมสมบรูณมากขึน้ เปนการรกัษา

๒๔



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

ดั ง น้ันการทำการเกษตรทฤษฎี ใหม  จึ งมี
ความสำคัญและมีบทบาทตอภาคการเกษตร ซึ่งจะสง
ผลกระทบไปสูการเจริญเติบโตของประเทศอยางยั่งยืน
อยางไรกต็ามตองมอีงคประกอบหลายประการ ทีจ่ะทำให
การทำเกษตรวิธีนี้ประสบผลสำเร็จ และกาวไปอยางมั่น
คงไมลมเลกิกลางครนั มกีารขยายผลทีเ่หมาะสมในทกุ ๆ
ดาน ไมขยายผลรวดเร็วเกินไป ในขณะที่ผูมีสวนรวม
ยังคงขาดความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีใหมที่แทจริง

ทฤษฎีใหมทำใหเกษตรกรไดรับการตอบสนอง
ทั้งดานสวนตัวและสังคมไดในระดับสูง ไดผลผลิต
ทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีน้ำเพียงพอ มี
รายไดเพิ่มขึ้น ครอบครัวอบอุน มีความสามคัคีในระดับ
ชุมชนและในระดับสถาบัน เปนการสงผลเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน สภาพพื้นดินที่ เคยแหงแลงขาดแคลนน้ำ
กลบักลายเปนแผนดินท่ีอดุมสมบรูณมากขึน้ เปนการรกัษา

๒๔ เศรษฐกจิพอเพียงปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

สมดลุใหกบัดนิและธรรมชาต ิสิง่ทีพ่งึระวงั คอื การนำชือ่
ทฤษฎีใหมไปใชในโครงการตาง ๆ ควรเนนใหชัดเจนวา
โครงการนั้น ๆ มีการพัฒนาการเกษตรในลักษณะ
แนวพระราชดำริทฤษฎีใหมอยางแทจริง เพื่อมิใหเกิด
ความสับสนในสาระแทจริงของทฤษฎีใหม

แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการ
แกไขวิกฤติทางเศรษฐกิจและปญหาทางสังคมของไทย

ประการแรก
เป นระบบเศรษฐกิ จที่ ยึ ดถื อหลั กการที่ ว า

“ตนเปนที่พึ่งแหงตน” โดยมุงเนนการผลิตพืชผล
ใหเพียงพอกับความตองการบริโภคในครัวเรือนเปน
อันดับแรก เมื่อเหลือพอจากการบริโภคแลวจึงคำนึงถึง
การผลติเพือ่การคา ผลผลติสวนเกนิทีอ่อกสตูลาดกจ็ะเปน
กำไรของเกษตรกร ลักษณะเชนนี้เกษตรกรจะมีหลาย
สถานะ  โดยจะเปนผูกำหนดหรือเปนผูกระทำตอตลาด
แทนที่วาตลาดจะเปนตัวกระทำหรือเปนตัวกำหนด
เกษตรกร ดังเชนที่เปนอยูและหลักใหญสำคัญยิ่ง คือ
การลดคาใชจายในการสรางสิง่อปุโภคบรโิภคในทีด่นิของ
ตนเอง เชน ขาว น้ำ ปลา ไก ไข ไมผล พชืผกั ฯลฯ

๒๕



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

ประการที่สอง
เศรษฐกิจพอเพียงใหความสำคัญกับการรวมกลุม

ของชาวบาน ทัง้นี ้กลมุชาวบานหรอืองคกรชาวบานจะทำ
หนาที่เปนผูดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ให
หลากหลายครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน
หตัถกรรม การแปรรปูอาหาร การทำธรุกจิคาขาย และ
การทองเที่ยวระดับชุมชน ฯลฯ เมื่อองคกรชาวบาน
เหลานี้ไดรับการพัฒนาใหเข็มแข็ง และมีเครือขายที่
กวางขวางมากขึ้นแลว เกษตรกรทั้งหมดในชุมชนก็จะ
ไดรับการดูแลใหมีรายไดเพิ่มข้ึน รวมทั้งไดรับการแกไข
ปญหาในทุก ๆ ดาน ซึ่งจะทำใหเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศเติบโตไดอยางมีเสถียรภาพ ซึ่งหมายความวา
เศรษฐกจิสามารถขยายตวัตอสภาวการณดานการกระจาย
รายไดที่ดีขึ้น

๒๖



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

ประการที่สอง
เศรษฐกิจพอเพียงใหความสำคัญกับการรวมกลุม

ของชาวบาน ทัง้นี ้กลมุชาวบานหรอืองคกรชาวบานจะทำ
หนาที่เปนผูดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ให
หลากหลายครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน
หตัถกรรม การแปรรปูอาหาร การทำธรุกจิคาขาย และ
การทองเที่ยวระดับชุมชน ฯลฯ เมื่อองคกรชาวบาน
เหลานี้ไดรับการพัฒนาใหเข็มแข็ง และมีเครือขายที่
กวางขวางมากขึ้นแลว เกษตรกรทั้งหมดในชุมชนก็จะ
ไดรับการดูแลใหมีรายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งไดรับการแกไข
ปญหาในทุก ๆ ดาน ซึ่งจะทำใหเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศเติบโตไดอยางมีเสถียรภาพ ซึ่งหมายความวา
เศรษฐกจิสามารถขยายตวัตอสภาวการณดานการกระจาย
รายไดที่ดีขึ้น

๒๖ เศรษฐกจิพอเพียงปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

ประการที่สาม
เ ศ รษฐกิ จพอ เพี ย ง ตั้ ง อ ยู บ นพื้ น ฐ านขอ ง

ความเมตตา ความเอื้ออาทร และความสามัคคีของ
สมาชกิในชมุชน ในการรวมแรงรวมใจเพือ่ประกอบอาชพี
ตาง ๆ ใหบรรลุผลสำเร็จประโยชนที่เกิดขึ้นจึงไมได
หมายถึงรายไดแตเพียงมิติเดียว หากแตยังรวมถึง
ประโยชนในดานอื่น ๆ ดวย ไดแก การสรางความ
มัน่คงใหกบัสถาบนัครอบครวั สถาบนัชุมชน ความสามารถ
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนบนพื้นฐานของ
ภูมิปญญาทองถิ่น รวมทัง้การรกัษาไวซึง่ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีที่ดีงามของไทยใหคงอยูตลอดไป

๒๗



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผูที่อยู นอก
ภาคการเกษตร

สำหรับคนอยูนอกภาคการเกษตรนั้น เศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถนำมาใชเปนหลักในการดำเนินชีวิตได
เพราะเศรษฐกจิพอเพยีงเปนปรชัญา เปนแนวปฏบิตัติน
ไมวาจะอยใูนกิจกรรมหรอือาชพีใด กต็องยึดวถิไีทยอยแูต
พอด ีอยาฟมุเฟอยอยางไรประโยชน อยายดึวตัถเุปนท่ีตัง้
ยึดเสนทางสายกลาง อยูกินตามฐานะ ใชสติปญญาใน
การดำรงชวีติ เจรญิเตบิโตอยางคอยเปนคอยไป อยาใช
หลกัการลงทนุเชงิการพนนั ซึง่ตัง้อยบูนความเสีย่ง กเูงิน
มาลงทุนโดยหวังรวยอยางรวดเร็ว แลวก็ไปสูความ
ลมละลายในที่สุด ตั้งอยูบนหลักของ “รู รัก สามัคคี”
ใชสติปญญาปกปองตนเองไมใหหลงกระแสโลกาภิวัตน
โดยไมรถูงึเหตแุละผลตามสภาพแวดลอมของไทย ใหรจูกั
แยกแยะสิ่งดี สิ่งเลว สิ่งที่เปนประโยชนตามสภาพ
ความเปนจริงของบานเมืองเราเปนท่ีตั้ง ใหมีความรัก

๒๘



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผูที่อยู นอก
ภาคการเกษตร

สำหรับคนอยูนอกภาคการเกษตรนั้น เศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถนำมาใชเปนหลักในการดำเนินชีวิตได
เพราะเศรษฐกจิพอเพยีงเปนปรชัญา เปนแนวปฏบิตัติน
ไมวาจะอยใูนกิจกรรมหรอือาชพีใด กต็องยดึวถิไีทยอยแูต
พอด ีอยาฟมุเฟอยอยางไรประโยชน อยายึดวตัถเุปนท่ีตัง้
ยึดเสนทางสายกลาง อยูกินตามฐานะ ใชสติปญญาใน
การดำรงชวีติ เจรญิเตบิโตอยางคอยเปนคอยไป อยาใช
หลกัการลงทนุเชงิการพนนั ซึง่ตัง้อยบูนความเสีย่ง กเูงนิ
มาลงทุนโดยหวังรวยอยางรวดเร็ว แลวก็ไปสูความ
ลมละลายในที่สุด ตั้งอยูบนหลักของ “รู รัก สามัคคี”
ใชสติปญญาปกปองตนเองไมใหหลงกระแสโลกาภิวัตน
โดยไมรถูงึเหตแุละผลตามสภาพแวดลอมของไทย ใหรจูกั
แยกแยะสิ่งดี สิ่งเลว สิ่งที่เปนประโยชนตามสภาพ
ความเปนจริงของบานเมืองเราเปนที่ตั้ง ใหมีความรัก

๒๘ เศรษฐกจิพอเพียงปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

ความเมตตา ทีจ่ะชวยเหลอืสงัคมใหรอดพนจากภยัพบิตัิ
และรวมพลั งกันด วยความสามัคคี เปนหมู เหล า
ขจัดขอขัดแย ง ไปสู ความประนีประนอม  รักษา
ผลประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง

ในโอกาสนี้ภาคเอกชนไดรวมพลังครั้ งใหญ
ผลกัดนัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ประยกุตใชกบัองคกร
ธุรกจิอยางจรงิจงั หวงัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยเตบิโตแบบ
ยั่งยืน โดยทุกภาคสวนของสังคมไดเ ร่ิมหันมาตาม
รอยพระยคุลบาท โดยยดึหลกัการทัง้หลายทีท่รงแสดงให
เห็นมาใชเปนหลักปฏิบัติ โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy)

๒๙



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

เศรษฐกจิพอเพยีงสามารถนำมาใชกบัธรุกจิไดจรงิ
เพราะเศรษฐกจิพอเพยีงไมไดหมายถงึ  เศรษฐกจิระบบปด
ที่ไมเกี่ยวของกับใคร ไมคาขาย ไมสงออก ไมผลิต
เพ่ือคนอื่น ไมไดสนับสนุนการปดประเทศ หรือหันหลัง
ใหกบักระแสโลกาภวิตัน แตเนนการสรางภมูคิมุกนัในตวั
ไมประมาทและไมโลภมากเกินไป จนเมื่อแข็งแรงพอ
สามารถเขาสกูารแขงขนัในแบบทีส่รางสรรค ใชประโยชน
จากกระแสโลกาภวิตันอยางชาญฉลาด รเูทาทนั สามารถ
เลือกรับเฉพาะสิ่ งที่ กอให เกิดประโยชนตอสังคม
ในระยะยาว

เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกตใชใน
ธรุกจิโดยไมขดักบัหลกัการ การทำกำไร แตการไดมาของ
กำไรตองไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น หรือแสวงหากำไรจน
เกนิควร เกนิเหต ุขดูรดี เบยีดเบยีนประโยชนของสงัคม

นอกจากนี้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมได
ปฏิเสธการเปนหน้ีสิน การกูยืมเงิน แตเนนการบริหาร
ความเสีย่ง คอืแมจะกยูมืเงนิมาลงทนุกเ็พือ่ดำเนนิกิจการ
ที่ไมกอใหเกิดความเสี่ยงมากจนเกินไป

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไมไดหามไมใหลงทุน
หรือขยายธุรกิจ แตเนนใหทำธุรกิจท่ีไมเสี่ยงมากเกินไป
ควรลงทุนใหเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง

๓๐



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

เศรษฐกจิพอเพยีงสามารถนำมาใชกบัธรุกจิไดจริง
เพราะเศรษฐกจิพอเพยีงไมไดหมายถงึ  เศรษฐกจิระบบปด
ที่ไมเกี่ยวของกับใคร ไมคาขาย ไมสงออก ไมผลิต
เพื่อคนอื่น ไมไดสนับสนุนการปดประเทศ หรือหันหลัง
ใหกบักระแสโลกาภวิตัน แตเนนการสรางภมูคิมุกนัในตวั
ไมประมาทและไมโลภมากเกินไป จนเมื่อแข็งแรงพอ
สามารถเขาสกูารแขงขนัในแบบทีส่รางสรรค ใชประโยชน
จากกระแสโลกาภวิตันอยางชาญฉลาด รเูทาทัน สามารถ
เลือกรับเฉพาะสิ่ งที่ กอให เกิดประโยชนตอสังคม
ในระยะยาว

เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกตใชใน
ธรุกจิโดยไมขดักบัหลกัการ การทำกำไร แตการไดมาของ
กำไรตองไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น หรือแสวงหากำไรจน
เกนิควร เกนิเหต ุขดูรดี เบยีดเบยีนประโยชนของสงัคม

นอกจากนี้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมได
ปฏิเสธการเปนหน้ีสิน การกูยืมเงิน แตเนนการบริหาร
ความเสีย่ง คอืแมจะกยูมืเงนิมาลงทนุกเ็พ่ือดำเนนิกจิการ
ที่ไมกอใหเกิดความเสี่ยงมากจนเกินไป

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไมไดหามไมใหลงทุน
หรือขยายธุรกิจ แตเนนใหทำธุรกิจที่ไมเสี่ยงมากเกินไป
ควรลงทุนใหเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง

๓๐ เศรษฐกจิพอเพียงปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

ประเทศไทยสเูศรษฐกจิพอเพยีง
รอบคอบ – อยาตาโต
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ทรงเปนหวงในเรือ่ง

ความโลภของคนอันเปนผลจากการที่เศรษฐกิจขยายตัว
รวดเร็ วอย า งต อ เนื่ อ ง  ดั งนั้ น  จึ งจะ เห็น ได ว า
ความพอเพียง พอสมควร ตามอัตตภาพ นั้ น
เปนจุดเนนมาโดยตลอด เปนประเด็นของการลด
ความเสี่ยงอันเกิดจากสภาพความไมแนนอนในทุกดาน
ซึ่งเมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในป ๒๕๔๐ ไดทรงขยาย
ความใหเห็นถึงรูปธรรมของการไมประมาณตนเองของ
ความโลภ เหน็แกได โดยไมคำนงึถงึผลไดผลเสยีแกตนเอง
และแกผูอื่นอยางละเอียด ซึ่งพระองคทรงมีหลักการ
ในการทำโครงการวา ตองรอบคอบอยาตาโต

๓๑



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

 มีความโลภนอย
“...คนเราถาพอใจความตองการ กม็คีวามโลภนอย

เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก
ประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวา
ทำอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ
ไมสดุโตง ไมโลภอยางมาก คนเรากอ็ยเูปนสขุ...”

รากฐานทีม่ัน่คง แขง็แรง
เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนการฝงราก

ปกเสาเข็มและคำนวณใหแบกรับน้ำหนักกอนสรางบาน
หรอือกีนยัหนึง่ เปนการวางรากฐานของบานใหมัน่คงกอน
จะกอสรางตัวบานตอไป ฉะน้ัน เศรษฐกิจพอเพียงก็คือ
การวางรากฐานอนัมัน่คงและยัง่ยนืของชวีติเรานัน่เอง

๓๒



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

 มีความโลภนอย
“...คนเราถาพอใจความตองการ กม็คีวามโลภนอย

เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุก
ประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวา
ทำอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ
ไมสดุโตง ไมโลภอยางมาก คนเรากอ็ยเูปนสขุ...”

รากฐานทีม่ัน่คง แขง็แรง
เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนการฝงราก

ปกเสาเข็มและคำนวณใหแบกรับน้ำหนักกอนสรางบาน
หรอือกีนยัหนึง่ เปนการวางรากฐานของบานใหมัน่คงกอน
จะกอสรางตัวบานตอไป ฉะน้ัน เศรษฐกิจพอเพียงก็คือ
การวางรากฐานอนัมัน่คงและยัง่ยนืของชวีติเรานัน่เอง

๓๒ เศรษฐกจิพอเพียงปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

เศรษฐกจิพอเพยีง อาจจะหมายถงึ การดำเนนิงาน
อยางเต็มศักยภาพ (ไมใชการหอตัว) จากฐานรากของ
ตวัเองทีม่อีย ูอนัไดแก ทนุสงัคม การศกึษา ทนุทรพัยากร
เปนตน

“...อาคารบานเรอืน ตัง้อยไูดอยางมัน่คง กเ็พราะ
ความแขง็แรงของรากฐาน หรอืเสาเขม็ ซึง่เรามองไม
เห็น และมักจะลืมไปวาเราอยูไดบนฐานรากอะไร...”

๓๓



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

เศรษฐกิจพอเพียงสูยุทธศาสตรประเทศ
ความพอประมาณและความมีเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นมิใชเปนเพียงแนวคิดหรือ

ปรชัญา แตเปนขอสรปุทีไ่ดจากการปฏบิตัจิรงิ และมใิช
เปนเพยีงปรชัญาในการดำเนนิชวีติของปจเจกบคุคล แต
นาจะเปนยทุธศาสตรของการพฒันาประเทศทีอ่าจจะเรยีก
ไดวา เปนวถิกีารผลติของประเทศ สามารถนำไปประยกุต
ไดกับกิจกรรม ซึ่งจะตองพัฒนาความคิดนี้ ขึ้นไปสู
แนวทางใหมของการพัฒนาประเทศ ที่ลดทัศนคติของ
การพึง่พา โดยเฉพาะอยางยิง่ในหมชูาวชนบท เนนวธิกีาร
ทีจ่ะทำใหคนไทย ครอบครวั และชุมชนมคีวามเขมแขง็
เปนการวิเคราะหเศรษฐกิจจากเบื้องลางมาสูนโยบาย
มหภาค แทนการศึกษานโยบายระดับมหภาคแลวนำไป
สูการปฏิบัติในเบื้องลาง ซึ่งมักจะไมเกิดผลตามที่คาดไว

๓๔



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

เศรษฐกิจพอเพียงสูยุทธศาสตรประเทศ
ความพอประมาณและความมีเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นมิใชเปนเพียงแนวคิดหรือ

ปรชัญา แตเปนขอสรปุทีไ่ดจากการปฏบิตัจิรงิ และมใิช
เปนเพยีงปรชัญาในการดำเนนิชวีติของปจเจกบุคคล แต
นาจะเปนยทุธศาสตรของการพฒันาประเทศทีอ่าจจะเรยีก
ไดวา เปนวถิกีารผลติของประเทศ สามารถนำไปประยกุต
ไดกับกิจกรรม ซึ่งจะตองพัฒนาความคิดนี้ ขึ้นไปสู
แนวทางใหมของการพัฒนาประเทศ ที่ลดทัศนคติของ
การพึง่พา โดยเฉพาะอยางยิง่ในหมชูาวชนบท เนนวิธกีาร
ทีจ่ะทำใหคนไทย ครอบครวั และชมุชนมคีวามเขมแขง็
เปนการวิเคราะหเศรษฐกิจจากเบื้องลางมาสูนโยบาย
มหภาค แทนการศึกษานโยบายระดับมหภาคแลวนำไป
สูการปฏิบัติในเบื้องลาง ซึ่งมักจะไมเกิดผลตามที่คาดไว

๓๔ เศรษฐกจิพอเพียงปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

การปฏิบั ติ ตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
แบบพอเพียง

๑. ยดึความประหยดั ตดัทอนคาใชจายในทกุดาน
ลดละความฟุมเฟอยในการดำรงชีพอยางจริงจัง ดัง
กระแสพระราชดำรสั ความตอนหนึง่วา “...ความเปนอยู
ทีต่องไมฟงุเฟอ ตองประหยดัไปในทางทีถ่กูตอง...”

๒. ยดึถอืการประกอบอาชพีดวยความถกูตองสจุรติ
แมจะตกอยูในภาวะขาดแคลนในการดำรงชีพก็ตาม ดัง
กระแสพระราชดำรสั ความตอนหนึง่วา “...ความเจรญิ
ของคนทั้งหลาย ยอมเกิดจากการประพฤติชอบและ
การหาเลี้ยงชีพชอบเปนหลักสำคัญ...”

๓๕
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๓. ละเลกิการแกงแยงผลประโยชนและแขงขนักนั
ในทางคาขาย ประกอบอาชพีแบบตอสกูนัอยางรนุแรงเชน
ในอดีต ดังกระแสพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งวา

“...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึง
ความสุ ขความ เ จ ริญที่ บุ ค คลแสวงหา ได ด ว ย
ความเปนธรรม ทัง้ในเจตนาและการกระทำ ไมใชไดมา
ดวยความบงัเอญิ หรอืดวยการแกงแยงเบยีดบงัมาจาก
ผูอื่น...”

๔ . ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจาก
ความทุกขยาก โดยตองขวนขวายใฝหาความรูใหเกิดมี
รายไดเพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเปนเปาหมายสำคัญ
ดังกระแสพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่ใหความหมายชัดเจน
วา

“.. .การที่ตองการใหทุกคนพยายามที่จะหา
ความรูและสรางตนเองใหมั่นคงนี้ เพื่อตนเอง เพื่อที่
จะใหตวัเองมคีวามเปนอยทูีก่าวหนา ทีม่คีวามสขุ พอมี
พอกินเปนขั้นหนึ่ง และขั้นตอไปก็คือ ใหมีเกียรติวา
ยืนไดดวยตัวเอง...”

๓๖
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๓. ละเลกิการแกงแยงผลประโยชนและแขงขนักนั
ในทางคาขาย ประกอบอาชพีแบบตอสกูนัอยางรนุแรงเชน
ในอดีต ดังกระแสพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งวา

“...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึง
ความสุ ขความ เ จ ริญที่ บุ ค คลแสวงหา ได ด ว ย
ความเปนธรรม ทัง้ในเจตนาและการกระทำ ไมใชไดมา
ดวยความบงัเอญิ หรอืดวยการแกงแยงเบยีดบงัมาจาก
ผูอื่น...”

๔ . ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจาก
ความทุกขยาก โดยตองขวนขวายใฝหาความรูใหเกิดมี
รายไดเพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเปนเปาหมายสำคัญ
ดังกระแสพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่ใหความหมายชัดเจน
วา

“.. .การที่ตองการใหทุกคนพยายามที่จะหา
ความรูและสรางตนเองใหมั่นคงนี้ เพื่อตนเอง เพ่ือที่
จะใหตวัเองมคีวามเปนอยทูีก่าวหนา ทีม่คีวามสขุ พอมี
พอกินเปนขั้นหนึ่ง และขั้นตอไปก็คือ ใหมีเกียรติวา
ยืนไดดวยตัวเอง...”

๓๖ เศรษฐกจิพอเพียงปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

๕. ปฏบิตัตินในแนวทางทีด่ ีลดละสิง่ชัว่ใหหมดสิน้
ไป ทั้งนี้ดวยสังคมไทยที่ลมสลายลงเพราะยังมีบุคคล
จำนวนมิใชนอยที่ดำเนินการโดยปราศจากความละอาย
ดังกระแสพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งวา

“...พยายามไมกอความชัว่ใหเปนเครือ่งทำลายตวั
ทำลายผอูืน่ พยายามลด พยายามละความชัว่ทีต่วัเอง
มีอยู พยายามกอความดีใหแกตัวอยูเสมอ พยายาม
รั กษาและเพิ่ มพูนความดีที่ มี อยู นั้ น ให งอกงาม
สมบูรณขึ้น...”

๓๗



เศรษฐกจิพอเพียง ปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

เศรษฐกจิพอเพยีง คอื การดำรงชวีติในความพอดี
มีชีวิตใหม คือ หวนกลับมาใชวิถีชีวิตไทยเปนการสราง
รากฐานหรือพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจทั้งหมด

แนวทางปฏบิตัเิชนนีท้ำใหชาตบิานเมอืงและตวัเรา
หลุดพนจากความทุกข มีความสุขอยางมั่นคงยั่งยืนและ
พอเพยีง และดวยเหตนุีจ้งึทำใหองคการสหประชาชาตไิด
ทลูเกลาฯ ถวายรางวลัความสำเรจ็สงูสดุ ดานการพฒันา
มนุษย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ พรอมทั้งได
ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยหูวั ความวา

“สหประชาชาติมีความปลาบปลื้มยินดีในเกียรติ
ยิ่งใหญ ที่ไดพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให
เขาเฝาทูลเกลาฯ ถวายรางวัล “ความสำเร็จสูงสุด
ดานการพัฒนามนุษย” ซึ่งเปนรางวัลชิ้นแรกของ
โครงการพฒันาแหงสหประชาชาติ (UNDP) จดัทำขึน้
เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสแหงการเฉลิมฉลอง
สิริราชสมบัติครบหกสิบป

๓๘
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เศรษฐกจิพอเพยีง คอื การดำรงชวีติในความพอดี
มีชีวิตใหม คือ หวนกลับมาใชวิถีชีวิตไทยเปนการสราง
รากฐานหรือพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจทั้งหมด

แนวทางปฏบิตัเิชนนีท้ำใหชาตบิานเมอืงและตวัเรา
หลุดพนจากความทุกข มีความสุขอยางมั่นคงยั่งยืนและ
พอเพยีง และดวยเหตนุีจ้งึทำใหองคการสหประชาชาตไิด
ทลูเกลาฯ ถวายรางวลัความสำเรจ็สงูสดุ ดานการพฒันา
มนุษย เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ พรอมท้ังได
ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยหูวั ความวา

“สหประชาชาติมีความปลาบปลื้มยินดีในเกียรติ
ยิ่งใหญ ที่ไดพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให
เขาเฝาทูลเกลาฯ ถวายรางวัล “ความสำเร็จสูงสุด
ดานการพัฒนามนุษย” ซึ่งเปนรางวัลชิ้นแรกของ
โครงการพฒันาแหงสหประชาชาติ (UNDP) จดัทำขึน้
เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสแหงการเฉลิมฉลอง
สิริราชสมบัติครบหกสิบป

๓๘ เศรษฐกจิพอเพียงปรชัญาชีถ้งึแนวทางการดำรงชวีติ

ใตฝาละอองธลุพีระบาท ไดทรงมงุมัน่บำเพญ็
พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีของปวงชนชาวไทยอยูเปนนิจศีล เปนที่ประจักษแก
สายตาชาวโลก จึงตางกลาวขานพระนามพระองควา
ทรงเปน “พระมหากษัตริยนักพัฒนา” ใตฝาละออง
ธลุพีระบาท มพีระราชหฤทยัเปยมลนดวยพระเมตตาตอ
พสกนกิรผยูากไรและผดูอยโอกาส โดยไมทรงแบงแยก
สถานะ ศาสนา ชาตพินัธ ุหรอืหมเูหลา ทรงสดบัรบัฟง
ปญหาความทุกขยากของราษฎรและพระราชทาน
แนวทางการดำรงชีพ เพื่อใหประชาชนของพระองค
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน

โครงการในพระราชดำริตาง ๆ เพือ่พฒันาชนบท
มจีำนวนมากมายและมอิาจนบัได สงผลตอการสรางสรรค
ความรแูละนวตักรรมทีเ่อือ้ตอความกาวหนาในการพฒันา
ยังประโยชนใหแกพสกนิกรทั่วหลา อาทิ โครงการที่
มุงเนนการเกษตรขนาดเล็กดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
โครงการทีม่กีารอนรุกัษและใชประโยชนจากทรพัยากรน้ำ
อยางยั่งยืน รวมทั้งโครงการปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนจากน้ำทวมและภัยแลง

ดวยพระปรีชาสามารถในการเปนนักคิดของ
ใตฝาละอองธุลีพระบาท และคุณูปการตอการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ทำใหนานาประเทศตื่นตัวในการปรับรูป
การพัฒนาอยางยัง่ยนืภายใตแนวคดิใหม ดวยพระมหา
กรุณาธิคุณของใตฝาละอองธุลีพระบาท ที่มีตอ
ประชาราษฎร ที่ไดพระราชทานปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึง่ชีถ้งึแนวทางการพฒันาทีเ่นนความสมดลุ
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล สำนึกในคุณธรรม

๓๙
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และการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี พอที่จะตานทานและ
ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ จากกระแส
โลกาภวิตัน ดวยปรชัญาดงักลาวน้ี องคการสหประชาชาติ
จึงมุงเนนเพียรพยายามและสงเสริมการพัฒนาคน
ใหความสำคัญตอความอยูดีมีสุขของประชาชนเปน
เปาหมายศูนยกลางในการพัฒนา

รางวัลความสำเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษยนี้
ขาพระพทุธเจาทัง้หลายมปีณธิานทีจ่ะสงเสรมิประสบการณ
และนำแนวทางการปฏิบัติในการนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงอนัทรงคณุคาอยางหาทีส่ดุมิไดของพระองคทาน
มาชวยจุดประกายแนวความคิดในปรัชญาดังกลาวสู
นานาประเทศตอไป ในโอกาสนี้ขาพระพุทธเจามี
ความปลื้มปติ และภาคภูมิใจทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุด ดานการพัฒนามนุษย
แดใตฝาละอองธุลีพระบาท”

๔๐





จัดพิมพ์โดย
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบ�งยี่ขัน เขตบ�งพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๗-๘๕๐๐-๖ โทรส�ร ๐๒-๔๔๗-๘๕๖๒
http://www.rdpb.go.th
พิมพ์ครั้งที่ ๙
มีน�คม ๒๕๕๙




