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หลกัแนวคิด/หลกัการของปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
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ลองคิด ลองตอบ ? 

• แนวทางการด าเนินชีวติท่ีตั้งอยูบ่นทางสายกลางและความไมป่ระมาท 

• แนวทางการด าเนินชีวติเพื่อน าไปสู่ความพอเพียง 

• แนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนเพื่อใหก้า้วทนัต่อยุคโลกาภิวตัน์ 

• ใชจ้า่ยอยา่งพอดี ไมน่้อยเกินไปและไม่มากเกินไป 

• ใชจ้า่ยเท่าท่ีมี โดยไมเ่บียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 

• ใชจ้า่ยเท่าท่ีจ าเป็น 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องเก่ียวกบัอะไร 

ใชจ้า่ยอยา่งไรจงึจะเรยีกว่า พอประมาณ 
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ลองคิด  ลองตอบ ? 

• ด าเนินชีวิตตามหลกัแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงแลว้ โดยการใชจ้า่ย 

อยา่งประหยดั เลือกซ้ือแต่ส่ิงของท่ีจ าเป็นและมีประโยชน์ 

• ด าเนินชีวิตตามหลกัแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงแลว้ โดยการจดัสรร 

เงินรายไดส้่วนหน่ึงส าหรบัเก็บออม 

• ไมไ่ดด้ าเนินชีวิตตามหลกัแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

นกัเรยีนด าเนินชีวิตตามหลกัแนวคิดของเศรษฐพอเพียงหรอืไม่ อยา่งไร 



624 

3. หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง 

“เศรษฐกิจพอเพียง” ปรชัญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่ 



625 625 

 เมื่อวนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัได้

พระราชทานพระบรมราโชวาท เกี่ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียงวา่ 

“...ค าวา่ พอเพียง มีความหมายอีกอยา่งหน่ึง มีความหมายกวา้งออกไปอีก  

ไม่ไดห้มายถึง การมีพอส าหรบัใชเ้องเท่าน้ัน แต่มีความหมายวา่พอมีพอกิน...

พอมีพอกินก็แปลวา่เศรษฐกิจพอเพียงนัน่เอง” 

หลกัแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
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หลกัแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 การเก็บออมเป็น 

การสรา้งภูมิคุม้กนั

ใหก้บัเราในอนาคต 
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พอประมาณ 

มีภูมิคุม้กนั

ในตวัท่ีดี 
มีเหตุผล 

หลกัแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3 ห่วง 

  

ชีวิต 

เศรษฐกิจ 

สงัคม

ส่ิงแวดลอ้ม 

________ 
สมดุล 

มัน่คง 

ยัง่ยนื 

 

 2 เง่ือนไข 

 ความรู ้

 คุณธรรม 
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หลกัแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

คณุลกัษณะ

ความ

พอเพียง 

(3 ห่วง) 

ความพอประมาณ ความพอดีท่ีไมน่้อยเกินไปและ    

ไมม่ากเกินไป โดยไมเ่บียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 

ความมีเหตผุล การตดัสินใจท่ีเป็นไปอยา่งมีเหตุผล 

ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะไดร้บั  

การมีภูมิคุม้กนัในตวัที่ดี การเตรียมตวัใหพ้รอ้มรบั

ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้ น 
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หลกัแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความรู ้ คณุธรรม 

เง่ือนไขความพอเพียง 

(2 เง่ือนไข) 

 มีความรอบรู ้

รอบคอบ และ

ระมดัระวงัในการ

น าความรูแ้ละ

วิทยาการต่าง ๆ 

มาใช ้

 มีความตระหนัก 

ซ่ือสตัยสุ์จริต  

มีความอดทน  

มีความเพียร  

ใชส้ติปัญญาใน

การด าเนินชีวิต 

629 



630 

หลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

• การพฒันาคนจะตอ้งสรา้งความเขม้แข็งใหค้นในชุมชน 

ท่ีจะเขา้ไปพฒันาใหม้ีสภาพพรอ้มท่ีจะรบัการพฒันาก่อน 

แลว้จึงขยายออกมาสู่สงัคมภายนอก 

ระเบิดจากขา้งใน 

• การมองอยา่งครบวงจร โดยทรงมองเหตุการณท่ี์จะเกิดขึ้ น
และแนวทางแกไ้ขอยา่งเช่ือมโยง 

องคร์วม 

• การรบัฟังความความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องท่ีมี
ผลกระทบต่อชีวติของประชาชนทุกคน 

ประชาพิจารณ ์

• การใหแ้ละการเสียสละ เป็นการกระท าอนัมีผลเป็นก าไร  
คือความอยูดี่มีสุขของประชาชนในประเทศชาติ 

 ขาดทุนคือก าไร 
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หลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

• การอุม้ชูตวัเองใหม้ีพอเพียงกบัตวัเอง พออยูพ่อกิน 

• ความสามารถด ารงตนใหอ้ยูไ่ดอ้ยา่งอิสระ มัน่คง สมบรูณ ์ทั้ง

ของบุคคลและชุมชน สามารถเปล่ียนแปลงได ้ โดยมีแนวทาง

ในการพึ่งตนเองท่ีส าคญั ไดแ้ก ่เทคโนโลย ีเศรษฐกิจ

ทรพัยากรธรรมชาติ จิตใจ และสงัคม 

การพึ่งตนเอง 

• เศรษฐกิจท่ีสามารถอุม้ชูตวัเองได ้มีความพอเพียง  และ

อยูไ่ดโ้ดยไมต่อ้งเดือดรอ้น 
เศรษฐกิจพอเพียง 

• ปรชัญาช้ีถึงแนวการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชน

ในทุกระดบัใหด้ าเนินไปในทางสายกลาง 

 ปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
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นักเรียนเคยไดย้นิค าวา่ หลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  

มากอ่นหรือไม ่อยา่งไร 

• เคย โดยอ่านเจอในหนังสือ/หนังสือพิมพ/์อินเทอรเ์น็ต หรือไดย้นิจากโทรทศัน์ 

• ไมเ่คย 

หลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเร่ืองใดท่ีนักเรียนสามารถน ามา

ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดบ้า้ง อยา่งไร 

• ประชาพิจารณ ์โดยการรบัฟังความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครวั เพื่อนใน

โรงเรียน  

• พออยูพ่อกิน โดยการใชจ้า่ยอยา่งประหยดั ไมซ้ื่อสินคา้ท่ีไมจ่ าเป็นหรือไมม่ี

ประโยชน์ 

ตอบค าถาม ? 



เรื่องน่ารู ้ หลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเป็น 

การด าเนินงานในลกัษณะทางสายกลางท่ีสอดคลอ้งกบั 

วิถีชีวิตสงัคมไทยและสามารถปฏิบติัไดจ้ริง สรุปไดด้งัน้ี  

 ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ  

 ระเบิดจากขา้งใน 

 แกปั้ญหาท่ีจุดเล็ก 

 ท าตามล าดบัขั้น 

 ภูมิสงัคม 

 องคร์วม 

 ไมติ่ดต ารา 

 ท าใหง้า่ย 

 ประหยดั เรียบงา่ย  

 ไดป้ระโยชน์สูงสุด 

 การมีส่วนรว่ม 

 ประโยชน์ส่วนรวม 

 บริการรวมท่ีจุดเดียว 

 ทรงใชธ้รรมชาติช่วย

ธรรมชาติ 

 ใชอ้ธรรมปราบอธรรม 

 ปลูกป่าในใจคน 

 ขาดทุนคือก าไร 

 การพึ่งตนเอง 

 พออยูพ่อกิน 

 เศรษฐกิจพอเพียง 

 ความซ่ือสตัย ์สุจริต จริงใจ

ต่อกนั 

 ท างานอยา่งมีความสุข 

 ความเพียร: พระมหาชนก 

 รู ้รกั สามคัคี 
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โครงการตามพระราชด าริ 

 โครงการตามพระราชด าริเป็นโครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

ทรงวางแผนและทรงเสนอแนะใหร้ฐับาลร่วมด าเนินการโดยท่ีพระองค์

เสด็จฯ ร่วมทรงงานดว้ย  

 ปัจจุบนัเรียกวา่ โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
634 
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โครงการตามพระราชด าริ 

1. การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ เป็นงานท่ีมุ่งแกไ้ขปัญหาอย่างเร่งด่วน 

เช่น การแกไ้ขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร การป้องกนัน ้าท่วม 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ลกัษณะของโครงการ 
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2. การพฒันาตามขั้นตอน ตามล าดบั

ความจ าเป็น ประหยดั เป็นการสรา้งความ

เขม้แข็งใหชุ้มชนในลกัษณะการพึ่งตนเอง ก่อน

ขยายออกสู่สงัคมภายนอก 

3. การพึ่งตนเอง เนน้การ

แกไ้ขปัญหาความยากจนของ

ราษฎร เช่น โครงการธนาคารขา้ว 

โครงการธนาคารโค-กระบือ 

โครงการตามพระราชด าริ 
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โครงการตามพระราชด าริ 

4. ภูมิสงัคม การพฒันาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีเกิดในภูมิภาค

น้ัน ๆ โดยค านึงถึงลกัษณะภูมิศาสตรแ์ละลกัษณะทางสงัคมของพื้ นท่ี 

5. ความเรียบง่ายและประหยดั เป็นการแกไ้ขปัญหาการพฒันา 

และช่วยเหลือราษฎรดว้ยธรรมชาติ เรียบง่าย และประหยดั 
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6. การสง่เสริมความรูแ้ละเทคนิควิชาการสมยัใหม่ท่ีเหมาะสม 

เป็นการสรา้งเสริมใหร้าษฎรในชนบทท าการเกษตรโดยใชเ้ทคนิคสมยัใหม่ 

โครงการตามพระราชด าริ 



639 

โครงการตามพระราชด าริ 

7. การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยนื เป็นการให้

ความส าคญักบัการพฒันา อนุรกัษ์ และท านุบ ารุงสภาพของทรพัยากร 

ธรรมชาติต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี 
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โครงการตามพระราชด าริ 

  โรงสีขา้วตวัอยา่ง   พืชผกัโครงการหลวง 
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สรุปความรู ้

 หลกัแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรชัญาในการด าเนินชีวิต 

ท่ีตั้งอยูบ่นพื้ นฐานของทางสายกลางและความไมป่ระมาท โดยค านึง 

ถึงคุณลกัษณะ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  

และการมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี ตลอดจนใชค้วามรูแ้ละคุณธรรม 

เป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต 

 หลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไดแ้ก่ ระเบิด

จากขา้งใน องคร์วม ประชาพิจารณ ์ขาดทุนคือก าไร พออยูพ่อกิน 

การพึ่งตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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สรุปความรู ้

 โครงการตามพระราชด าริมีหลกัการส าคญั 7 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ การพฒันาตามขั้นตอน ตามล าดบั

ความจ าเป็น ประหยดั การพึ่งตนเอง ภูมิสงัคม ความเรียบง่าย 

และประหยดั การส่งเสริมความรู ้

และเทคนิควิชาการสมยัใหม ่     

ท่ีเหมาะสม และการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยนื 


