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ผูเลาเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

อาจารยประยุทธ  

          เทียมสุข 
     เศรษฐกิจพอเพียง นับเปนกรอบแนวคิดซ่ึงมุงใหทุกคนสามารถพ่ึงพา

ตัวเองได รวมถึงการพัฒนาใหดียิ่งข้ึน จนเกิดความยั่งยืน คําวา พอเพียง คือ 

การดําเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยูบนหลักสําคัญสามประการ 

คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันท่ีดี 

ความพอประมาณ 

    คือ การดํารงชีวิตใหเหมาะสม ซ่ึงเราควรจะมีความพอประมาณท้ังการหา

รายได และพอประมาณในการใชจาย ความพอประมาณในการหารายได คือ 

ทํางานหารายไดดวยชองทางสุจริต ทํางานใหเต็มความสามารถ ไมเกียจคราน 

และไมนําคําวา “พอเพียง” “พอแลว” มาเปนเง่ือนไขใหตัวเองไมทํางาน

หรือไมนําศักยภาพท่ีมีอยูออกมาใชใหเต็มท่ี ไมเบียดเบียนผูอ่ืน สวนความ

พอประมาณในการใชจาย หมายถึง การใชจายใหเหมาะกับฐานะความ

เปนอยู ไมใชจายฟุมเฟอยหรือใชจายเกินตัว และในขณะเดียวกัน ก็ใชจายใน

การดูแลตนเอง และครอบครัวอยางเหมาะสม ไมอยูอยางลําบาก และ

ฝดเคืองจนเกินไป 

  

ความมีเหตุผล 

     การดําเนินชีวิตหรือการประกอบกิจการงานตาง ๆ ตองประกอบไปดวย

เหตุผล ไมวาจะเปนการทําธุรกิจ หรือการดํารงชีวิตประจําวัน เราจําเปนตอง

มีการตัดสินใจตลอดเวลา ซ่ึงการตัดสินใจท่ีดี ควรตั้งอยูบนการไตรตรองถึง

เหตุ รวมท้ังคํานึงถึงผลท่ีอาจตามมาจากการตัดสินใจอยางรอบคอบ ไมใช

ตัดสินใจตามอารมณ หรือจากสิ่งท่ีคนอ่ืนบอกมาโดยปราศจากการวิเคราะห 

  

การมีภูมิคุมกันท่ีดี 

      คือ การเตรียมตัวใหพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลง ในโลกท่ีไมมีอะไร

แนนอน ท้ังสภาพลม ฟา อากาศท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการทําเกษตร การ

เปลี่ยนแปลงในบริษัทคูคา การเลิกจางพนักงานในบริษัทใหญ หรือแมแต

ความไมแนนอนของสถานการณท้ังในและตางประเทศท่ีมีผลตอการลงทุน 

เราจึงจําเปนตองเรียนรูท่ีจะดํารงอยูไดดวยการพ่ึงพาตนเอง และตั้งอยูใน

   เศรษฐกิจพอเพียง 

นับเปนกรอบแนวคิดซ่ึงมุง

ใหทุกคนสามารถพ่ึงพา

ตัวเองได รวมถึงการพัฒนา

ใหดียิ่งข้ึน จนเกิดความ

ยั่งยืน คําวา พอเพียง คือ 

การดําเนินชีวิตแบบทางสาย

กลาง โดยตั้งอยูบนหลัก

สําคัญสามประการ 

คือ ความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล และการมี

ภูมิคุมกันท่ีดี 

ตั้งอยูบนพ้ืนฐาน 2 เง่ือนไข 

คือ ความรู และคุณธรรม 

    ถาใครนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชแลว

ก็จะกอใหเกิดความสมดุลใน

ชีวิต พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 



ความไมประมาทอยูเสมอ เชน เตรียมแผนสํารองสําหรับแตละสถานการณ 

การมีรายไดหลายทางเพ่ือลดความเสี่ยงในวันท่ีถูกเลิกจาง หรือการกระจาย

ความเสี่ยงในการลงทุน  

       โดยการดํารงชีวิตตามหลักการท้ังสามขอนั้น จําเปนตองมีความรูและ

คุณธรรมประกอบดวย ความรูชวยสรางภูมิคุมกันท่ีเหมาะสม เชน ความรูใน

การประกอบวิชาชีพชวยใหธุรกิจและการงานเจริญกาวหนา หรือความรูใน

การลงทุนชวยสรางภูมิคุมกันใหนักลงทุน ท้ังนี้ ความรูและประสบการณ จะ

ชวยทําใหเราตัดสินใจไดอยางเปนเหตุเปนผล ถึงแมวา พ้ืนฐานความคิดและ

ประสบการณท่ีแตกตางกันอาจทําใหเหตุผลของแตละคนนั้นแตกตางกัน แต

หากทุกคนยึดม่ันอยูในหลักคุณธรรม ก็จะทําใหการอยูรวมกันในสังคมเปนไป

อยางสงบสุขอยางท่ีกลาวมาขางตน การพ่ึงพาตัวเองไดเปนเพียงสวนเริ่มตน

ของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเม่ือทุกคนสามารถดูแลตัวเอง และ

ครอบครัวไดแลว ข้ันตอไปอาจทําการพัฒนาธุรกิจ โดยมีการรวมกลุมกันใน

วิชาชีพเดียวกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ในการรวมกลุมกันนั้น ไมจํากัดเฉพาะการรวมกลุมของชาวบาน เกษตรกร ใน

รูปของสหกรณ การทํางานในเมืองก็สามารถมีการรวมกลุมกันได เชน การ

แบงปนความรู ประสบการณในการทําธุรกิจของกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน 

การแลกเปลี่ยนแนวคิดการลงทุน เพ่ือเปนการตอยอดความรู รวมไปจนถึง

การแบงปนความชวยเหลือสงกลับคืนสูสังคม ไปสูกลุมท่ียังตองการความ

ชวยเหลืออยู เชน กิจกรรมจิตอาสา เพ่ือสรางสังคมท่ีเขมแข็งและอยูรวมกัน

อยางสงบสุข 

         จะเห็นไดวา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เปนแนวคิดท่ีตั้งอยูบน

ความไมประมาท ดวยการใชความรูและคุณธรรม เพ่ือใหเกิดการพ่ึงพาตัวเอง

ได และเผื่อแผไปถึงสังคม ซ่ึงเราสามารถนําหลักการปฏิบัติไปปรับใชไดท้ังใน

ชีวิตการทํางาน และการดํารงชีวิต 

  

                                                                                                                                                         

คุณลิขิต : นายประยุทธ  เทียมสุข 

 

 

 

 

 

 

https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/guru-financial/investment.html


 

 

ภาพกิจกรรมบันทึกการเลาเรือ่ง 

กิจกรรมถายทอดความรู : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  กลุม  ชุมชนคนวิชาการ 

เรื่องเลาจากคนวิชาการ สูแนวปฏิบัติท่ีดี : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากแนวคิด ทฤษฎี สูการปฏิบัติ  

วันท่ี  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ.2563 
 

  

 

 

 

 



 

รายช่ือคณะกรรมการเครือขายการจัดการความรูภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตร 

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

กลุม ชุมชนคนวิชาการ 
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  คุณเอ้ือ   ผศ.ดร.อํานาจ   เอ่ียมสําอางค คณบดีคณะศิลปศาสตร 

  คุณอํานวย ดร.พงศรัชตธวัช   ววิังสู    รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

  คุณประสาน นางระวิวรรณ ธรณี 

  คุณกิจ  นายประยุทธ    เทียมสุข 

  คุณลิขิต  นายประยุทธ เทียมสุข 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

รายช่ือผูเขารวมกิจกรรมการเลาเรื่อง 

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

กลุม ชุมชนคนวิชาการ 

เรื่องเลาจากคนวิชาการ สูแนวปฏิบัติท่ีดี : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากแนวคิด ทฤษฎี สูการปฏิบัติ  

วันท่ี  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ.2563 

ท่ี ช่ือ สกุล หมายเหตุ 

1 อาจารยประยุทธ  เทียมสขุ ทําหนาท่ีคุณกิจ 

2 อาจายระวิวรรณ  ธรณี  

3 ดร.มณฑรัตน  รุงเรืองธรรม  

4 ผศ.ดร.รพีพรรณ  สุฐาปญณกุล  

5 อาจารยพรกนก  ศรีงาม  

6 อาจารยสุริยา  มากมูล  

7 อาจารยปวีณา  จารุสิร ิ  

8 อาจารยอังคณา  แวซอเหาะ  

9 อาจารยชฎาพร  จีนชาวนา  

10 อาจารยสุทธิมา  วันเพ็ง  

11 นักศึกษาเขารวมกิจกรรมจํานวน 50 คน  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


