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เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาประยกตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนไดใ้นทุกระดบั ตั้งแต่ระดับ ครอบครวั 

ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรฐั ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศ ใหด้ าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะ

การพฒันาเศรษฐกิจเพื่อกา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวฒัน์

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรชัญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อย ูห่วัทรงมีพระราชด ารสัช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิต

และการปฏิบติัแก่พสกนิกรชาวไทยในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวถิีชีวติดัง้เดิมของสงัคมไทยสามารถน ามา

ประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ ยนแปลตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพน้ภัยจาก

วกิฤต เพ่ือความมัน่คงและความยัง่ยนืของการพฒันาภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และความเปลี่ ยนแปลงตา่งๆ

ประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภมูิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควร ต่อการมีผล

กระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน

ความพอเพียง หมายถึง ความพอ

อยา่งยิง่ในการน าวชิาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนและการด าเนินการ

ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสรา้งพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีของรฐั 

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดบั ใหม้ีส านึก

ในด าเนินชีวติดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ 

จะตอ้งอาศยัความรอบรู ้ความ

คุณธรรมความซ่ือสตัย ์สุจริต และใหม้ีความรอบรูท่ี้

เหมาะสม

ทั้งน้ี

รอบคอบ และความระมดัระวงั
เง่ือนไข

เพื่อใหส้มดุล

และพรอ้มต่อการรองรบัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง ทั้งดา้นวตัถุ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม 

และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี

แนวปฏิบตัแิละ

ผลที่คาดหมาย

คุณลกัษณะ

กรอบแนวคิด

ค านิยาม



หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทางสายกลาง พอเพียง

มีเหตผุล มีภมิูคุ้มกนัในตวั

พอประมาณ

เศรษฐกิจ     สังคม     สิ่งแวดล้อม     วัฒนธรรม  

ก้าวหน้า  สมดุล  ม่ันคง  และยั่งยืน  พร้อมรับการเปล่ียนแปลง

เงื่อนไขความรู้ 
รอบรู ้รอบคอบ ระมดัระวงั

เงื่อนไขคณุธรรม
ซื่อสตัยส์จุรติ อดทน เพยีร มสีต ิปญัญญญ 
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 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่มาก

เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการ

บริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ

 ความมีเหตผุล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความ

พอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตผุล โดยพิจารณาจากเหตุ

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการ

กระท านั้นๆอยา่งรอบคอบ

 การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้รอ้มรบั

ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นตา่งๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน

อนาคตทั้งใกลแ้ละไกล
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รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบและเกดิความยั่งยืน
สูงสุด

เข็มแข็ง มีจติส านึกที่ดี เอือ้อาทร ประนีประนอม 
นึกถงึประโยชน์ส่วนรวม

ช่วยเหลือเกือ้กูล รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว
และชุมชน

รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการ
เป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมและเกดิประโยชน์ต่อส่วนรวม
และพฒันาจากภมูปัิญญาชาวบ้านก่อน

เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ด ารงชีวิตอย่างพอควร พออยู่ พอกนิ
สมควรตามอัตตาภาพและฐานะของตน

1. พอดีด้านจติใจ

2.  พอดีด้านสังคม

3.   พอดีด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

4.  พอดีด้านเทคโนโลยี

5.  พอดีด้านเศรษฐกจิ
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หลักของความมีเหตุผล 5 ประการ
1. ยดึความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดความฟุ่ มเฟือย
ในการด ารงชีวิต

2. ยดึถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะ
ขาดแคลนในการด ารงชีวิต

3. ละเลิกการเก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในทางการค้าขายประกอบ
อาชีพแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง

4. ไม่หยุดน่ิงที่จะหาหนทางในชีวิต ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยาก

5. ปฏบิัตตินในแนวทางที่ดี ลด เลิก สิ่งยั่วกเิลสให้หมดสิน้ไป ไม่ก่อ
ความช่ัวให้เป็นเคร่ืองท าลายตัวเอง ท าลายผู้อ่ืน พยายามเพิ่มพนู
รักษาความดี ที่มีอยู่ให้งอกงามสมบรูณ์ยิ่งขึน้
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เศรษฐกิจพอเพียง

คืออะไร

9

PLAY

เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร/เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร.DAT


สรุปเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร

 เป็นวิถีการด าเนินชีวิต ท่ีใช้คณุธรรมน าความรู้
 เป็นการพฒันาตวัเอง ครอบครวั องคก์ร ชมุชน  
สงัคม ประเทศชาติ ให้ก้าวหน้าไปพร้อมกบัความ
สมดลุ มัน่คง ยัง่ยืน

 เป็นหลกัปฏิบติัเพ่ือให้อยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุ 
ระหว่างคนกบัคนในสงัคม และคนกบัธรรมชาติ 
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 โดยพื้นฐานก็คือ การพึ่งตนเอง เป็นหลัก
การท าอะไรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รอบคอบ ระมัดระวัง

 พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร ความสมเหตุสมผล 
และการพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ

 การสร้างสามัคคีใหเ้กิดขึ้น บนพืน้ฐานของความสมดุลในแต่
ละสัดส่วน แต่ละระดับ

 ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงจิตใจ และวัฒนธรรม
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การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกจิพอเพยีงส าหรับเยาวชน

ในเร่ืองนีเ้ป็นสว่นท่ีมีความส าคญัส าหรับชีวิตของ
นกัเรียน เน่ืองจากวยันี ้ย่งัไมส่ามารถประกอบอาชีพ และมีรายได้
เป็นของตนเอง ยงัต้องพึง่พาผู้ปกครองอยู่ จงึจ าเป็นท่ีจะต้องรู้จกั
ประมาณตน ไม่ฟุ้ งเฟ้อ ไม่นิยมวตัถตุามแฟชัน่สมยัใหม่ ต้องเป็น
คนท่ีรู้จกัคา่ของเงินท่ีกวา่จะได้มานัน้ ผู้ปกครองต้องเหนื่อยยาก
แสนสาหสั ต้องใช้จ่ายให้เหมาะสมกบัความจ าเป็นตอ่การเรียน
และการด ารงชีวิต รู้จกัประหยดั อดออมไว้ส าหรับในยามจ าเป็น
ส าหรับตนเอง ท่ีส าคญั ต้องรู้และเข้าใจในสถานภาพของ
ครอบครัวและยอมรับให้ได้.
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 เร่ืองที่ 1 ความพอเพียง



การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกจิพอเพยีงส าหรับนักเรียน

ในชีวิตนกัเรียน ตวันกัเรียนจะต้องพึง่ตนเองเป็นสิ่งส าคญั
ท่ีสดุ โดยเฉพาะในเร่ืองเรียน ต้องพึง่ตนเองให้มาก ทัง้ในเร่ืองกิจกรรม
ตา่ง ๆ ท่ีครูมอบหมายให้ปฏิบตัิ และในเร่ืองการดแูลตนเองให้เป็นผู้
ประพฤติปฏิบตัิตนที่เหมาะสม ดงัค าที่วา่ "อตตาหิ อตตโนนาโถ : ตน
เป็นท่ีพึง่แหง่ตน" นอกจากนีย้งัต้องมีความอดทนตอ่ความ
ยากล าบาก มีความขยนัหมัน่เพียร งานทกุอยา่งไมย่ากเกินก าลงั
ความสามารถ แตถ้่าเหลือก าลงัที่จะท าได้ ก็ควรขอค าปรึกษาจากผู้ใหญ่ 
หรือ บคุคลที่นกัเรียนไว้วางใจ ได้แก่ คณุพอ่คณุแม ่, ครู หรือ 
แม้กระทัง่เพื่อนที่สนิทและไว้ใจ เป็นต้น.
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การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกจิพอเพยีงส าหรับเยาวชน

เร่ืองที่ 2 การพึ่งตนเอง (การมีภูมคุ้ิมกันในตัวที่ดี)



การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกจิพอเพยีงส าหรับนักเรียน

 เร่ืองที่ 3 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
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การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกจิพอเพยีงส าหรับเยาวชน

เป็นเร่ืองท่ีส าคญัส าหรับชีวิตในวยัเรียนของนกัเรียน ท่ีจะต้อง
หมัน่ศกึษาหาความรู้ให้ได้มากท่ีสดุ ด้วยยทุธวิธีท่ีหลากหลาย ตาม
ลกัษณะของแตล่ะคน เป็นคนท่ีหมัน่แสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้
ท่ีมีอยูโ่ดยทัว่ไป ไม่วา่จะเป็นหนงัสือพิมพ์ หนงัสอืเรียน หนงัสือ
วารสาร โทรทศัน์ วิทยุ จนกระทัง่ในปัจจบุนัเป็นท่ีนิยมและแพร่หลาย
มาก ก็คือ การค้นหาความรู้ผ่านทาง INTERNET เพ่ือน าความรู้
เหลา่นัน้ไปใช้ในการพฒันาตนเอง ครอบครัว ท้องถ่ินชมุชน และ
ประเทศชาติ สดุท้ายท าให้เป็นคนท่ีทนัสมยั ทนัตอ่เหตกุารณ์ ท่ี
แปรเปลี่ยนอยูต่ลอดเวลา 



การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกจิพอเพยีงส าหรับนักเรียน

การเป็นผู้ มีความรู้ เป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้ เป็นสิ่งท่ีดีและ
ส าคญัท่ีสดุส าหรับนกัเรียน ท่ีจะน าความรู้นีไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การด ารงชีวิตในสงัคมในอนาคต แตค่งไม่เพียงพอท่ีจะท าให้ชีวิตของ
คนเราสมบรูณ์ และมีความสขุได้ ถ้าคนเราขาดคณุธรรม ด้วยเหตุ
นี ้ คณุธรรมจงึเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นควบคูไ่ปกบัการเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ เรียกได้
วา่ ขาดอยา่งใดอยา่งหนึ่งไม่ได้ ซึง่คณุธรรมท่ีควรยดึเป็นหลกัในการ
ด าเนินชีวิต ได้แก่ ความซื่อสตัย์สจุริต ความอดทน ความ
ขยนัหมัน่เพียร ความรับผิดชอบ การยอมรับฟังความคดิเห็นของ
ผู้ อ่ืน การท างานด้วยใจท่ีบริสทุธ์ิและเป็นธรรม โปร่งใส ท างานเป็น
ทีมเป็นคณะด้วยความสมคัรสมานสามคัคี สิ่งเหลา่นีจ้ะช่วยให้ชีวิต
ของคนเรามีความสมบรูณ์พร้อม.
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การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกจิพอเพยีงส าหรับเยาวชน

 เร่ืองที่ 4 เป็นผู้มีคุณธรรม



การใช้จ่าย
อย่างพอเพียง
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PLAY

หนังสั้นเศรษฐกิจพอเพียง.mht
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พอประมาณ : รายจ่ายสมดุลกับรายรับ
มีเหตุมีผล : ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล /มีความจ าเป็น /ไม่ใช้

สิ่งของเกินฐานะ /ใช้ของอย่างคุ้มค่า
ประหยัด

มีภมูิคุ้มกัน : มีเงนิออม /แบ่งปันผู้อ่ืน /ท าบุญ
ความรู้คู่คุณธรรม : ประกอบอาชีพที่สุจริต ด้วยความ

ขยันหมั่นเพยีร ใช้สตปัิญญาในการ
ตัดสินใจและด าเนินการต่างๆ เพื่อให้เท่า
ทนัต่อการเปล่ียนแปลง
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เกมส์วางแผนธุรกิจ แนวคิดพอเพียง

 แบ่งน้องๆ เป็น 5 กลุ่ม

 ลงทุนในธุรกิจที่สนใจ ภายใต้งบประมาณ 500,000 บาท

เงื่อนไข ดังนี ้
◦ บริหารกจิการโดยใช้แนวทาง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

◦ รูปแบบธุรกจิ

◦ วางแผนการด าเนินงาน (โดยสังเขป)

◦ วางแผนทางการเงนิ (โดยสังเขป)
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 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เกิด
ได้หลายด้าน และหลายรูปแบบ  ไม่มีสูตรส าเร็จ
แต่ละคนจะต้องพจิารณาปรับใช้ ตามความ
เหมาะสม ให้สอดคล้องกับเงื่อนไข และสภาวะที่ตน
เผชิญอยู่

 ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง จะช่วยให้เรา “ฉุกคดิ”
ว่ามีทางเลือกอีกทางหน่ึง ที่จะช่วยให้เกิดความ
ยั่งยืน มั่นคง และสมดุลในระยะยาว
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“การบริโภคอย่างพอดี พอประมาณ ตามความ
จ าเป็นพ้ืนฐาน และน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยค านึงถึง
การใช้ฐานทรัพยากรและความสามารถที่รองรับได้ของระบบ
นิเวศ ซึ่งก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความสุขในการด าเนิน
ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้ มีการแบ่งปันให้กับสังคมรอบข้าง 
และการรักษาฐานทรัพยากรให้สามารถใช้ในกิจกรรมการผลิต
และบริการอย่างต่อเน่ืองไปถงึคนรุ่นอนาคต

ท่ีมา: โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การบริโภคท่ียัง่ยืน
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย
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ใช้
ทรัพยากร
อยา่ง
ประหยดั

ถนอมธรรมชาติ

ซ่ือสตัย์ตอ่ผู้บริโภค

จ าเป็น

พอดี

พอเหมาะ

ไมเ่กินตวั
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ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย



สิ่งแวดล้อมกับ
การบริโภคที่ยัง่ยืน
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PLAY

สารคดีโลกร้อน.mht


ความพอประมาณ

พอเหมาะกบั

สภาพ/อตัภาพของตน

(ปัจจยัภายใน)

พอควรกบัภมิูสงัคม/

(ปัจจยัภายนอก)

(สมดุล)

ความมีเหตุมีผล

รูส้าเหต ุ– ท าไม
รูปั้จจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

วิชาการ/กฏหมาย

/ความเช่ือ/ประเพณี

รูผ้ลกระทบที่จะ

เกิดข้ึนในดา้นตา่งๆ

(รอบรู/้สติ ปัญญา)

มีภูมิคุม้กนัท่ีดี

ค านึงถึงการเปล่ียนแปลง

ในดา้นตา่งๆ

รูเ้ทา่ทนัและ

เตรียมความพรอ้ม

(วางแผน/รอบคอบ/เรยีนรู/้

พฒันาตน/จติสาธารณะ/

รกัษส์ิ่งแวดลอ้ม)

(ไม่ประมาท)
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กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพียง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจ
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านสังคม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ใช้ ศกพพ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจ.DAT


 ให้การศกึษา

 ให้ความรู้

 ให้ข้อมลูแก่ผู้บริโภค

 รู้ข้อมลู

 สงัคมช่วยสร้างคา่นิยม

 ประหยดั ยดึหลกัความพอเพียง

 ผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพ

 บรูณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

 สร้างกฎกติกา ควบคมุ
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เก็บมาฝาก
ก าลังใจจาก
พี่ๆ ทีมงาน ครับ
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เป็นกำลังใจให้ครับ.wmv
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