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“เศรษฐกจิพอเพยีง 
เป็นเสมอืนรากฐานของชีวติ  

รากฐานความมัน่คงของแผ่นดิน 
เปรียบเสมือนเสาเขม็ 
ทีต่อกรองรับบ้านเรือน 
ตัวอาคารไว้น่ันเอง 

ส่ิงก่อสร้างจะมัน่คงได้ 
กอ็ยู่ทีเ่สาเข็ม 

แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเขม็ 
และลมืเสาเข็มเสียด้วยซ ้าไป” 

พระราชด ารัสพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 



หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ทางสายกลาง  พอเพียง 

มีเหตผุล มีภมิูคุ้มกนัในตวั 

พอประมาณ 

เงื่อนไขความรู้  
รอบรู ้รอบคอบ ระมดัระวงั 

เงื่อนไขคณุธรรม 
ซื่อสตัยส์จุรติ อดทน เพยีร มสีต ิปญัญา 

เศรษฐกจิ     สังคม     ส่ิงแวดล้อม     วัฒนธรรม   

ก้าวหน้า  สมดุล  ม่ันคง  และยัง่ยนื  พร้อมรับการเปลีย่นแปลง 



หลกัของความพอประมาณ (พอด)ี 5 ประการ 

1.พอดด้ีานจิตใจ 

2.พอดด้ีานสังคม 

3.พอดด้ีานทรัพยากร 
  ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

4.พอดด้ีานเทคโนโลยี 

5.พอดด้ีานเศรษฐกิจ 

รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบและเกดิความยัง่ยนื 
สูงสุด 

เข็มแข็ง มีจิตส านึกที่ด ีเอือ้อาทร ประนีประนอม นึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวม 

ช่วยเหลอืเกือ้กูล รู้รักสามัคค ีสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว
และชุมชน 

รู้จักใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการ 
เป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมและเกดิประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและพฒันาจากภูมปัิญญาชาวบ้านก่อน 

เพิม่รายได้ ลดรายจ่าย ด ารงชีวิตอย่างพอควร พออยู่ พอกนิ 
สมควรตามอตัตาภาพและฐานะของตน 



หลกัของความมเีหตุผล 5 ประการ 
1.ยดึความประหยดั ตดัทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดความฟุ่มเฟือยในการด ารงชีวิต 

2.ยดึถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลน 
  ในการด ารงชีวิต 

3.ละเลกิการเก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในทางการค้าขายประกอบอาชีพแบบ 
  ต่อสู้กนัอย่างรุนแรง 

4.ไม่หยุดน่ิงทีห่าหนทางในชีวิต หลุดพ้นจากความทุกข์ยาก 

5.ปฏิบัติตนในแนวทางทีด่ ีลด เลกิ ส่ิงยัว่กเิลสให้หมดส้ินไป ไม่ก่อความช่ัวให้ 
  เป็นเคร่ืองท าลายตวัเอง ท าลายผู้อืน่ พยายามเพิม่พูนรักษาความด ีทีม่อียู่ให้ 
  งอกงามสมบูรณ์ยิง่ขึน้ 



หลกัของความมภูีมคุ้ิมกนั 
 2 ประการ 

ภูมปัิญญา : มคีวามรู้ รอบครอบ และระมดัระวงั 

ภูมธิรรม  : ซ่ือสัตย์ สุจริต ขยนัอดทนและแบ่งปัน 



ความพอเพียงน้ี อาจจะมีของหรูหราก็ได ้

แตว่่าตอ้งไม่เบียดเบียนคนอ่ืน 

ตอ้งใหพ้อประมาณตามอตัภาพ พดูจาก็พอเพียง 

ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบตัตินก็พอเพียง 

 

พระราชด ารสั (๔ ธ.ค. ๒๕๔๑) 

พอเพียง คือ ไม่เบียดเบียน 



คนเราถา้พอในความตอ้งการ  

ก็มีความโลภนอ้ย 

เม่ือมีความโลภนอ้ย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอ้ย. 

ถา้ทุกประเทศมีความคิด-อนัน้ีไม่ใช่เศรษฐกิจ- 

มีความคิดว่าท าอะไรตอ้งพอเพียง 

หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโตง่ 

ไม่โลภอยา่งมาก คนเราก็อยูเ่ป็นสุข. 

พระราชด ารสั  (๔ ธ.ค. ๒๕๔๑) 

โลภนอ้ย คือ พอเพียง 



เป้าหมายของการพฒันา 
การพฒันาคนให้  

 พึง่ตนเองได้ระดบัหนึ่ง  มีศักยภาพ / มทีางเลอืก 
 สุขภาพ ความรู้ ทกัษะ อาชีพ เสรีภาพ 

 อยู่ร่วมกบัผู้อืน่ในสังคม ได้อย่างสันตสุิข 

    ไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบ แบ่งปันเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่  
     มีจิตเมตตา จิตสาธารณะ  

 อยู่ร่วมกบัธรรมชาต ิ& ส่ิงแวดล้อม ได้อย่างยัง่ยนื  
   ไม่ท าลาย เห็นคุณค่า อนุรักษ์ 

พออยู่พอกนิ → อยู่ดมีีสุข 



สรุปเศรษฐกจิพอเพยีงคอือะไร 
• เป็นวิถีการด าเนินชีวิต ท่ีใช้คณุธรรมน าความรู้ 

• เป็นการพฒันาตวัเอง ครอบครวั องคก์ร ชุมชน 
สงัคม ประเทศชาติ ให้ก้าวหน้าไปพร้อมกบัความ
สมดลุ มัน่คง ยัง่ยืน 

• เป็นหลกัปฏิบติัเพ่ือให้อยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุ  
ระหว่างคนกบัคนในสงัคม และคนกบัธรรมชาติ  



การประยุกต์ใช้ 
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 



การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
 โดยพ้ืนฐานก็คือ การพ่ึงตนเอง เป็นหลกั 

การท าอะไรอย่างเป็นขัน้เป็นตอน รอบคอบ ระมดัระวงั 

 พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร ความสมเหตุสมผล 

และการพรอ้มรบัความเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ 

การสรา้งสามคัคีใหเ้กิดข้ึน บนพ้ืนฐานของความสมดลุในแต่

ละสดัส่วน แต่ละระดบั 

ครอบคลุมทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยี ทรพัยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงจิตใจ และวฒันธรรม 



การประยกุต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีงในด้านต่างๆ 
ดา้นเศรษฐกิจ ลดรายจา่ย/เพ่ิมรายได/้ใชชี้วิตอยา่งพอควร/คิดและวางแผน

อยา่งรอบคอบ/มีภูมิคุม้กนัไม่เส่ียงเกินไป/การเผ่ือทางเลือก

ส ารอง 

ดา้นจิตใจ มีจติใจเขม้แข็ง พึ่งตนเองได ้/มีจติส านึกท่ีดี /เอ้ืออาทร

ประนีประนอม /นึกถึงผลประโยชนส์่วนรวมเป็นหลกั 

ดา้นสงัคม ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั /รูร้กัสามคัคี /สรา้งความเขม้แข็งให้

ครอบครวัและชุมชน 

ดา้นทรพัยากร 

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

รูจ้กัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาดและรอบคอบ /เลือกใช ้ 

ทรพัยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชนสู์งสุด /    

ฟ้ืนฟูทรพัยากรเพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนืสูงสุด 

ดา้นเทคโนโลยี รูจ้กัใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ

สภาพแวดลอ้ม (ภูมิสงัคม) /พฒันาเทคโนโลยจีากภูมิปัญญา

ชาวบา้นเองก่อน /ก่อใหเ้กิดประโยชนก์บัคนหมู่มาก 



ตวัอย่างแนวทางการวิเคราะหค์วามพอเพียง 

โดยใช ้หลกัสปัปุริสธรรม ๗ 

๑. รูเ้หตุ  

๒. รูผ้ล     

๓. รูต้น 

๔. รูป้ระมาณ 

๕. รูก้าล 

๖. รูบุ้คคล 

๗. รูชุ้มชน 

ความมีเหตมีุผล 

มีภูมิคุม้กนัที่ดี 

ความพอประมาณ 



คุณลกัษณะของกจิกรรม 
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 

 ความพอประมาณ 

พอเหมาะกบั 

 สภาพ/อตัภาพของตน 

  (ปัจจยัภายใน) 

พอควรกบัภมิูสงัคม/ 

  (ปัจจยัภายนอก) 

 

 

     (สมดุล) 

 ความมีเหตุมีผล 

รูส้าเหต ุ– ท าไม 

รูปั้จจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 วิชาการ/กฏหมาย 

/ความเช่ือ/ประเพณี 

รูผ้ลกระทบที่จะ 

เกิดข้ึนในดา้นตา่งๆ 

  

  (รอบรู/้สติ ปัญญา) 

 มีภูมิคุม้กนัท่ีดี 

ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลง 

ในดา้นตา่งๆ 

รูเ้ทา่ทนัและ 

เตรียมความพรอ้ม 

  (วางแผน/รอบคอบ/เรยีนรู/้ 

พฒันาตน/จติสาธารณะ/ 

รกัษส์ิ่งแวดลอ้ม) 

      (ไม่ประมาท)  

สามารถพ่ึงตนเองได ้และเป็นท่ีพ่ึงของผูอ่ื้นไดใ้นท่ีสุด  



ตวัอย่างการประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีง  
ในระดบับุคคลและครอบครัว 



ตวัอย่างการใชจ่้ายอย่างพอเพียง 

พอประมาณ      : รายจ่ายสมดุลกบัรายรับ 

มีเหตุมีผล        : ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล /มีความจ าเป็น /ไม่ใช้ส่ิงของ
เกนิฐานะ /ใช้ของอย่างคุ้มค่าประหยดั 

มีภูมคุ้ิมกนั       : มีเงนิออม /แบ่งปันผู้อืน่ /ท าบุญ 

ความรู้คู่คุณธรรม : ประกอบอาชีพทีสุ่จริต ด้วยความ
ขยนัหมั่นเพยีร ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจ
และด าเนินการต่างๆ เพือ่ให้เท่าทันต่อการ
เปลีย่นแปลง 



สรุปข้อสังเกตเกีย่วกบั 
การประยกุต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีง 

• การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เกดิได้หลายด้าน 
และหลายรูปแบบ   ไม่มีสูตรส าเร็จ   แต่ละคนจะต้องพจิารณา
ปรับใช้ ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกบัเงือ่นไข และสภาวะ
ทีต่นเผชิญอยู่ 

• ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง จะช่วยให้เรา “ฉุกคดิ” ว่ามี
ทางเลอืกอกีทางหน่ึง ทีจ่ะช่วยให้เกดิความยัง่ยนื มั่นคง และ
สมดุลในระยะยาว 



เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการศึกษา 



ตัวอย่างกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา 
(ด้านเศรษฐกจิ) 

หลกัปฏิบตัิ ตวัอยา่งกิจกรรม 

๑. รูจ้กัการใชจ้า่ยของตนเอง 

ใชจ้า่ยอยา่งมีเหตมีุผล 

อยา่งพอประมาณ 

ประหยดั เท่าท่ีจ  าเป็น 

 

 

บนัทึกบญัชีรายรบัและ

รายจา่ย 

วิเคราะหบ์ญัชีรายรบัและ

รายจา่ย 

แลกเปล่ียนประสบการณ ์

ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการ

บริโภคเพ่ือลดรายจา่ยท่ี

ฟุ่มเฟือย 



ตัวอย่างกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา 
(ด้านเศรษฐกจิ) 

หลกัปฏิบตัิ ตวัอยา่งกิจกรรม 

๒. รูจ้กัออมเงิน มีกลไก  

ลดความเสี่ยง 

ระบบสวสัดิการ 

ระบบออมเงิน 

ระบบสหกรณ ์

ระบบประกนัตา่งๆ 

 

 

• ออมอยา่งพอเพียง 

• สปัดาหก์ารออม 

• จดัตัง้กลุม่/สหกรณ ์

ออมทรพัย ์

 



ตัวอย่างกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา 
(ด้านเศรษฐกจิ) 

หลกัปฏิบตัิ ตวัอยา่งกิจกรรม 

๓. รูจ้กัประหยดั 

ใชแ้ละกินอยา่งมีเหตผุล

ไม่ฟุ่มเฟือย 

ใชพ้ลงังานเท่าที่จ  าเป็น 

ใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่า 

 

 

ปลกูผกัสวนครวัรั้วกินได ้

เล้ียงปลา เล้ียงไก่ ไวกิ้น ไวข้าย 

ใชส้ินคา้ที่ประหยดัพลงังาน 

รีไซเคิลขยะเพื่อน ามาใชใ้หม่ 

น าของเหลือใช ้มาท าใหเ้กิด

ประโยชน ์



ตัวอย่างกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา 
(ด้านเศรษฐกจิ) 

หลกัปฏิบตัิ ตวัอยา่งกิจกรรม 

๔. พึ่งตนเองไดท้างเศรษฐกิจ

โดยผลิต หรือสรา้งรายได ้ท่ี 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

สอดคลอ้งกบัภมิูสงัคม 

สอดคลอ้งกบัภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

สอดคลอ้งกบัทรพัยากร

ทอ้งถ่ิน 

เนน้การผลิตเพื่อพึ่งตนเอง ให้

พอเพียงกบัการบริโภค และ

การผลิตท่ีหลากหลาย เช่น 

 ปลกูพืชผกัผสมผสาน  
 ปลกูพืชสมุนไพรไทย 

 ผลิตสินคา้จากภูมิปัญญา

 ทอ้งถ่ิน 

 จดัอบรมพฒันาอาชีพใน  

   ชุมชน 



ตัวอย่างกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา  
 

หลกัปฏิบตัิ ตวัอยา่งกิจกรรม 

๕. รูจ้กัช่วยเหลือสงัคม 

หรือชุมชน 

ปลกูจติส านึก

สาธารณะ 

ปลกูฝังความสามคัคี 

ปลกูฝังความเสียสละ 

เผยแพรอ่งคค์วามรู ้

เศรษฐกิจพอเพียง 

พฒันาความรูคู้่คุณธรรม ผ่าน

กิจกรรมรวมกลุม่ตา่งๆ  

• จดักิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข 

• จดักิจกรรมช่วยเหลือ  

   ผูด้อ้ยโอกาส 

• จดัค่ายพฒันาเยาวชน 

• จดัตัง้ศนูยเ์รียนรูภ้ายในชุมชน 

(ด้านสังคม) 



ตัวอย่างกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา  
 

หลกัปฏิบตัิ ตวัอยา่งกิจกรรม 

๖. สรา้งสมดลุของ

ทรพัยากรธรรมชาติ 

ปลกูจติส านึกรกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 

ฟ้ืนฟูแหลง่เส่ือมโทรมใน

ทอ้งถ่ิน 

ฟ้ืนฟูและอนุรกัษท์รพัยากรใน

ทอ้งถ่ิน 

ฟ้ืนฟูดแูลสถานท่ีท่องเท่ียวใน

ทอ้งถ่ิน 

พฒันาความรูเ้ก่ียวกบัดิน 

น ้า ป่า เพ่ือฟ้ืนฟู รกัษา 

• โครงการชีววิถี 

• จดัอบรมการอนุรกัษ ์

 ทรพัยากรธรรมชาต ิ

• จดัท าฝายแมว้ 

(ด้านส่ิงแวดล้อม) 



ตัวอย่างกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา 
 

หลกัปฏิบตัิ ตวัอยา่งกิจกรรม 

๗. สืบสานวฒันธรรมไทย 

สรา้งจติส  านึกรกัษไ์ทย  

รกับา้นเกิด 
ฟ้ืนฟูและอนุรกัษอ์าหาร

ประจ  าทอ้งถ่ิน 

ฟ้ืนฟูและอนุรกัษด์นตรีไทย

และเพลงไทย 

ฟ้ืนฟูและอนุรกัษว์ตัถุโบราณ

และโบราณสถาน 

 

• ปลกูฝังมารยาทไทย 

• สง่เสริมอาหารประจ  าทอ้งถ่ิน 

• สง่เสริมการใชภ้าษาไทยและ

ภาษาประจ  าทอ้งถ่ิน 

• ท านุบ ารุงโบราณวตัถุและ

โบราณสถาน 

• พฒันาภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 

• รณรงคก์ารใชส้ินคา้ไทย 

(ด้านวฒันธรรม) 



ตัวอย่างกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา 
(ด้านวฒันธรรม) 

หลกัปฏิบตัิ ตวัอยา่งกิจกรรม 

๘. สง่เสริมพระพทุธศาสนา 

ปลกูจติส านึกความรกั

ชาติ 

ตระหนกัถึงคณุค่าของ

พระพทุธศาสนาและ

ศาสนาที่ตนศรทัธา 

จงรกัภกัดีตอ่

พระมหากษตัริย ์

 

• ใหค้วามส าคญักบัการรกัษาศีล

หรือสวดมนตเ์ป็นประจ  า 

• สง่เสริมการฝึกอบรมสมาธิ

ภาวนา 

• รว่มกนัทะนุบ ารุงศาสนาดว้ย

การปฏิบตัิบูชา และการรว่ม

ดูแลวดั และศาสนสถานตา่งๆ 



การเขียนแผนแบบบรูณาการ 

 ยดึสาระสงัคมเป็นหลกั เพราะสงัคมจะมีหวัขอ้ และเน้ือหา 

ชดัเจนใหส้อดแทรกความคิด/คณุค่า คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคล์ง

ไปได ้

 ยุทธศาสตรก์ารสอนของครู สอดแทรกความรบัผิดชอบ ความคิด

อิสระ ริเริ่มสรา้งสรรคล์งไป 

 เนน้ใหเ้ดก็แสดงความคิดเห็น วิเคราะหปั์ญหาตา่งๆที่อยูร่อบตวั 

โดยมีครูค่อยชกัจงูใหคิ้ดแบบ โยนิโสมนสิการ และมีกลัยาณมิตร 

คอยทว้งตงิ แนะน า ดว้ยความจริงใจ 

 เพื่อความอยูร่ว่มกนัอยา่งเกิดประโยชนแ์ละเป็นสุข ยดึหลกั

เศรษฐกิจพอเพียงในการเรยีนรู ้



สวสัด ี


