
เศรษฐกจิพอเพยีง
แสงเทยีนส่องทางชีวติ                                   
สู่ความสุข…สงบทีย่ัง่ยืน



“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
วิถีไทย  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน
เพ่ือช้ีแนะแนวทางในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติตนของ
ประชาชนทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพมาโดยตลอดนานกว่า 
๓๐ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ เป็นต้นมา ให้ด าเนินไปบน ทางสาย
กลาง มุ่งให้ความส าคัญกับการสร้างพื้นฐาน ความพอมี 
พอกิน พอใช้ ของประชาชนเป็นเบ้ืองต้นก่อน แล้วจึง
พฒันา ในล าดบัขั้นทีสู่งต่อไป 



“……การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน 
คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองต้นก่อน 
โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เม่ือได้
พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริม
ความเจริญและฐานะทางเศรษฐกจิขั้นทีสู่งขึน้โดยล าดับต่อไป หากมุ่งแต่
จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว 
โดยไม่ให้แผนปฏิบัติ การสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของ
ประชาชนโดยสอดคล้องด้วย  ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเร่ืองต่างๆขึ้น 
ซ่ึงอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในทีสุ่ด….”

พระราชด ารัสพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

เม่ือวนัที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗



เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชู
ตัวเองได้ให้ความพอเพียงกับตัวเอง อยู่ได้โดยไม่ต้อง
เดือดร้อน โดยต้องสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเอง
ให้ดีเสียก่อน คือตั้งตัวให้มีความพอมีพอกินพอใช้ ไม่ใช่
มุ่งหวังแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกจิให้รวดเร็ว
แต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้ที่ มีอาชีพและฐานะเพียง
พอที่จะพึ่งตนเองย่อมสร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะ
ทางเศรษฐกจิขั้นทีสู่งขึน้ไปตามล าดับต่อไปได้







จ ำแนกไดเ้ป็นองคป์ระกอบ  5 ส่วน  คือ 

1.  กรอบแนวคดิ เป็นปรชัญำช้ีแนะแนวทำงกำรด ำรงอยู่และปฏิบตัตินในทำงท่ีควรจะเป็น  

โดยพ้ืนฐำนวิถชีีวิตของสังคมไทย

2.  คุณลักษณะ น ำมำประยุกตใ์ชก้บักำรปฏิบตัิตนไดใ้นทุกระดบั  เนน้ทำงสำยกลำง

3.  ค ำนิยม ควำมพอเพียง มี  3 องคป์ระกอบพรอ้มกนั  คือ 

1) ควำมพอประมำณ ควำมพอดี ท่ีไม่นอ้ยไป  ไม่มำกไป

2) ควำมมีเหตผุล ตดัสินใจ  มีเหตผุล  อธิบำยได้

3) กำรมีภมิูคุม้กนัท่ีดีในตวั เตรยีมตวัใหพ้รอ้มกบัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน

ในอนำคต

4.  เง่ือนไข 1)  เง่ือนไขควำมรู ้          2)  เง่ือนไขคุณธรรม

5.  แนวทำงปฏิบตัิ ประยุกตใ์หเ้กิดกำรพฒันำท่ีสมดลุและยั่งยืน

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง



แนวทางการวเิคราะห์ความพอเพยีง

๑. รูเ้หตุ

๒. รูผ้ล

๓. รูต้น

๔. รูป้ระมำณ

๕. รูก้ำล

๖. รูบุ้คคล

๗. รูชุ้มชน

สัปปริุสธรรม ๗

ควำมมีเหตุผล

ควำมพอประมำณ

มีภมิูคุม้กนัในตวัท่ีดี



หลักกำรพ่ึงตนเอง  ยึดหลัก  เสน้ทำงสำยกลำง  (มชัฌิมำปฏิปทำ)  

ในกำรด ำรงชีวิตใหส้ำมำรถพ่ึงตนเองได ้ 5 ประกำร  คือ

กำรพ่ึงตนเอง

T ด้านเทคโนโลยี รู้จกัใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสม สอดคล้องกบัความต้องการและ
สภาพแวดล้อม (ภูมิสังคม) /พฒันาเทคโนโลยจีากภูมิปัญญาชาวบ้าน
เองก่อน /ก่อให้เกดิประโยชน์กบัคนหมู่มาก

E ด้านเศรษฐกจิ เดมิมุ่งเพิม่รายได้  แต่ ไม่ลดรายจ่าย  กลบัทิศทางใหม่ มุ่ง ลด
รายจ่าย  โดยยดึหลกั  พออยู่ พอกนิ พอใช้ และสามารถอยู่ได้ด้วย
ตนเอง  

R ด้านทรัพยากร

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

รู้จกัใช้และจดัการอย่างฉลาดและรอบคอบ /เลอืกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่าและเกดิประโยชน์สูงสุด / ฟ้ืนฟูทรัพยากรเพือ่ให้เกดิ
ความยัง่ยนืสูงสุด

M ด้านจติใจ มีจติใจเข้มแขง็ พึง่ตนเองได้ /มีจติส านึกที่ด ี/เอือ้อาทร
ประนีประนอม /นึกถงึผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั

S ด้านสังคม ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั /รู้รักสามัคค ี/สร้างความเข้มแขง็ให้ครอบครัว
และชุมชน



หลกัการพึง่ตนเอง

ด้านเศรษฐกจิ

ด้านเทคโนโลยี

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ด้านสังคม

ด้านจิตใจ



ด้านจิตใจ ท ำตนใหเ้ป็นท่ีพึ่งของตนเอง มีจิตใจเขม้แขง็ มีจิตส ำนึกท่ีดี  
สร้ำงสรรคใ์ห้ตนเองและชำติโดยรวม มีจิตใจเอ้ืออำทร ประนีประนอม ซ่ือสัตย์
สุจริต เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง

ด้านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเก้ือกูลกัน เช่ือมโยงกันเป็น
เครือข่ำยชุมชนท่ีแขง็แรงเป็นอิสระ



ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้ใชแ้ละจดักำรอยำ่งฉลำด
พร้อมทั้งกำรเพ่ิมมูลค่ำ โดยยดึหลกักำรของควำมยัง่ยนื และเกิดประโยชน์สูงสุด



ด้านเทคโนโลยี จำกสภำพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วเทคโนโลยีท่ี เขำ้
มำใหม่มีทั้งดีและไม่ดี จึงตอ้งแยกแยะบนพื้นฐำนของภูมิปัญญำชำวบำ้น และเลือกใช้
เฉพำะท่ีสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของสภำพแวดลอ้ม ภูมิประเทศ สังคมไทย และควร
พฒันำเทคโนโลยจีำกภูมิปัญญำของเรำเอง



ด้านเศรษฐกจิ  แต่เดิมนกัพฒันำมกัมุ่งท่ีกำรเพ่ิมรำยได ้และไม่มีกำรมุ่ง     
ท่ีกำรลดรำยจ่ำย ในเวลำเช่นน้ีจะตอ้งปรับทิศทำงใหม่ คือจะตอ้งมุ่งลดรำยจ่ำยก่อนเป็น
ส ำคญั และยดึหลกัพออยูพ่อกินพอใชแ้ละสำมำรถอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง ในระดบัเบ้ืองตน้



เป้าหมายเศรษฐกจิพอเพยีง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายร่วม
ทีส่ าคญั คือ มุ่งสร้างความสมดุล
ของกระบวนการพฒันาทุกมิติที่
มี “คน”เป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งสู่ 
“ความสุข” 



พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     
ที่พระราชทานแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทย
ณ ศาลาดุสิตดาลัย  พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน          
เม่ือวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ สรุปความว่า “ความสุข   
ที่มี คือ ความพอเพียง ถ้าคนมีความพอเพียง คนก็มี
ความสุข เราก็มีความสุข ถ้าคนที่อยากได้โน่นอยากได้น่ี
มาก เราเห็นแล้วมันไม่ เพียงพอ เราไม่มีความสุข 
ความสุขของคนแสดงออกมาด้วยความพอเพยีง”



ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมีลกัษณะส าคญั ๒ ประการ

คุณลกัษณะของเศรษฐกจิพอเพยีง



๑. ลกัษณะของผู้ปฏิบัตติามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

๑.๑ ความรู้

ความรอบรู้

ความรอบคอบ

ความระมดัระวงั



ความรอบรู้ คือ ความรู้ในส่ิงที่จะท าอย่างถ่องแท้
รอบด้าน  น าความรู้ตามหลักวิชามาใช้ในการ
วางแผนและด าเนินงานทุกขั้นตอน ความรอบรู้
ในข้อเท็จจริงในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็น
การรู้เท่าทนัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้





ความรอบคอบ เ ป็นกำรน ำควำมรู้มำ
พิ จ ำ รณำ เพื่ อ ว ำ งแผนกำรป ฏิบั ติ ง ำน                                     
เพื่อพิจำรณำเช่ือมโยงกนัดว้ยควำมรอบคอบ
ไม่หุนหนัพลนัแล่น   



ความระมัดระวัง เ ป็นการใช้ความรู้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติ และพร้อมรับค่าการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่างๆ



๑.๒ เป็นคนดีมีคุณธรรม คือการเสริมสร้างพื้นฐาน
จิตใจของคนทีด่ าเนินชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ให้เป็นคนดีมีจิตส านึก และตระหนัก ในคุณธรรม โดยมี
ความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่โลภ ไม่คดโกง มีความอดทนและมี
ความเพยีร การใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวติ มีความเมตตา 
ช่วยเหลือ เกื้อกูล และเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ รู้จักแบ่งปัน มีความ
กตัญญูกตเวที ต่อแผ่นดิน บิดา มารดา และผู้มีพระคุณ 
ตลอดจนไม่หลงตนเอง รู้จักถ่อมตน มุ่งม่ันท าหน้าที่ของ
ตนเองให้ดีทีสุ่ดในขอบเขตของศีลธรรม



๒. คุณลกัษณะของความพอเพยีง

ความพอประมาณ

ความมเีหตุผล

การมภูีมคุ้ิมกนัในตวัทีด่ี



ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่มาก
เกนิไปหรือน้อยเกนิไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อ่ืน รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ความเรียบง่าย คือ 
มี ส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวิตอย่างพอเพียง มี ความ
สะดวกสบายพอสมควร แต่ไม่ถึงขั้นฟุ่มเฟือยเกิน
ความจ าเป็น





ความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ
ความพอเพียงจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณา
จากเหตุปัจจัยทีเ่กีย่วข้อง ประเมินสถานการณ์และค านึงถึง
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท าน้ันๆอย่างรอบคอบ 
ใช้สติปัญญาในการท างาน การท าอะไรควรใช้ข้อมูลความรู้ 
ทางวิชาการ ท างานอย่างมีแบบแผน ท าเป็นขั้นตอนจาก
น้อยไปหามาก คิดได้คิดเป็น ฉะน้ันความมีเหตุผล
จะหมายถึง การเรียนรู้ด้วย





การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึงการเตรียมตัวพร้อมรับ
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น โดยค านึงถึ งความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และไกล 
เช่น ด้านร่างกาย ควรพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ออกก าลังกายสม ่าเสมอ เพ่ือความแข็งแรงไม่เจ็บป่วย 
ด้านสติปัญญาพฒันาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ ใฝ่รู้ตลอด
ชีวิต ด้านสังคม ต้องมีเ พ่ือน มีคนรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ส าหรับองค์กรต่างๆ  ควรเลือกเฟ้นคนดีคนเก่งเข้าท างาน ด้าน
เศรษฐกิจ ต้องมีงานท า มีรายได้ มีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 
หรือออมไว้เพ่ือลงทุนเพิม่เตมิ มกีารจัดท าบัญชีค่าใช่จ่าย





การเรียนรูต้ามรอยพระยุคลบาท

ความหมาย

การเรียนรู ้ = การศึกษาเพ่ือใหเ้กิดความรู ้ ความเขา้ใจ  เพ่ือใหท้ราบ

ตามรอย = การเลียนแบบ  หรือเอาอยา่ง  ไม่ขดั  ไม่ฝ่าฝืน

พระยุคลบาท= เทา้ทั้งคู่ของพระเจา้อยูห่วั (พ่อหลวง) ในหลวง

ตามรอยพระยุคลบาท = การประพฤต ิ ปฏิบตัติามแบบอยา่งของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  



2.2 ควำมอดทน  มุ่งมั่น  ยึดธรรมะ  และควำมถกูตอ้ง

ทุกชีวิต.... ไม่ได้โรยด้วยกลีบกหุลาบ  
ถูกกดดนั  เกลียดชัง  อิจฉา  ท าลาย  
ต้องอดทน  พระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
ปริญญาบัตร

ต้ังแต่ปี 2493 เป็นต้นมา รวมน ้าหนัก
ทั้งส้ิน 220 ตัน ทรงงานหนักประทับอยู่
ในป่าในดง มืดค า่  แมลงบินเข้าหน้าเข้า
ตา  กอ็ดทนมุ่งม่ัน



การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

๑. ยดึทำงสำยกลำง เป็นแนวทำงด ำเนินชีวิตไม่ท ำอะไรสุดโต่ง ไม่มำกไม่นอ้ย  เกินไป   
ท ำอยำ่งค่อยเป็นค่อยไป

๒. ไม่ยดึวตัถุเป็นท่ีตั้ง ไม่หลงตำมกระแสนิยม พ่ึงตนเองไดท้ำงเศรษฐกิจ

๓. ด ำเนินชีวติอยำ่งพอเพียง พอมีพอกิน ไม่โลภ

๔. ใชจ่้ำยอยำ่งมีเหตุผล ประหยดั ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ ใชข้องเกินฐำนะ มีกำรใช้
ทรัพยำกรอยำ่งคุม้ค่ำ

๕. ใชส้ติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 



การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (ต่อ)

๖. สร้ำงภูมิคุม้กนัท่ีดี เพ่ือรองรับกำรเปล่ียนแปลง มีสุขภำพดี ครอบครัวอบอุ่น 
มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีกำรรวมกลุ่มเป็นเครือข่ำย

๗. ไม่ท ำอะไรเส่ียงเกินไป หรือลงทุนเชิงกำรพนนัท่ีตั้งอยูบ่นควำมเส่ียง

๘. ใฝ่หำควำมรู้อยำ่งต่อเน่ือง รู้เท่ำทนักำรเปล่ียนแปลง

๙. ขยนั อดทน มีควำมเพียร ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั ละเลิกแก่งแยง่ผลประโยชน์   
รู้จกักตญัญู 

๑๐. ยดึหลกั รู้รัก สำมคัคี ไม่เบียดเบียน รู้จกักำรใหแ้ละแบ่งปัน



เศรษฐกจิพอเพยีงส าหรับเกษตรกร
แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงส ำหรับเกษตรกรตำมแนวพระรำชด ำริ
ตั้งอยูบ่นพืน้ฐานของหลกัการ ทฤษฎใีหม่ ๓ ขั้น คือ



ขั้นทีห่นึ่ง มีควำมพอเพียงเล้ียงตนเองไดบ้นพ้ืนฐำนของควำมประหยดั ขจดักำรใชจ่้ำย

ขั้นทีส่อง รวมพลงักนัในรูปกลุ่ม เพ่ือท ำกำรผลิต กำรตลำด กำรจดักำร รวมทั้งดำ้น 
สวสัดิกำร กำรศึกษำ กำรพฒันำสังคม

ขั้นทีส่าม สร้ำงเครือข่ำยกลุ่มอำชีพและขยำยกิจกรรมทำงเศรษฐกิจใหห้ลำกหลำย
โดยประสำนควำมร่วมมือกบัภำคธุรกิจ ภำคองคก์รพฒันำเอกชน
และภำครำชกำรในดำ้นเงินลงทุน กำรตลำด กำรผลิต กำรจดักำร 
และข่ำวสำรขอ้มูล 



เศรษฐกจิพอเพยีง
ส าหรับผู้ทีอ่ยู่นอกภาคการเกษตร

ส ำหรับคนอยู่นอกภำคกำรเกษตรนั้นเศรษฐกิจพอเพียงสำมำรถน ำมำใช ้    
เป็นหลกัในกำรด ำเนินชีวิตได ้เพรำะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญำ เป็นแนวปฏิบติั
ตนไม่วำ่จะอยูใ่นกิจกรรมหรืออำชีพใด กต็อ้งยดึวิถีชีวิตไทยอยูแ่ต่พอดี อยำ่ฟุ่มเฟือย
อย่ำงไร้ประโยชน์ อย่ำยึดวตัถุเป็นท่ีตั้ ง ยึดเส้นทำงสำยกลำง อยู่กินตำมฐำนะ          
ใชส้ติปัญญำในกำรด ำรงชีวิต                



แนวคดิของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการแก้ไขวกิฤตทิางเศรษฐกิจ
และปัญหาทางสังคมไทย

ประการแรก เป็นระบบเศรษฐกิจท่ียึดหลกักำรท่ีว่ำ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
โดยมุ่งเนน้กำรผลิตพืชผลให้เพียงพอกบัควำมตอ้งกำรบริโภคในครัวเรือนเป็นอนัดบั
แรกเม่ือเหลือพอจำกกำรบริโภคแลว้จึงค ำนึงถึงกำรผลิตเพื่อกำรคำ้ ผลผลิตส่วนเกินท่ี
ออกสู่ตลำดกจ็ะเป็นก ำไรของเกษตรกร



ประการที่สอง เศรษฐกิจพอเพียงให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มของ
ชำวบำ้น ทั้งน้ีกลุ่มชำวบำ้นหรือองคก์รชำวบำ้นจะท ำหนำ้ท่ีเป็นผูด้  ำเนินกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจต่ำงๆให้หลำกหลำยครอบคลุมทั้งกำรเกษตรแบบผสมผสำน หัตถกรรม กำร
แปรรูปอำหำร กำรท ำธุรกิจคำ้ขำย และกำรท่องเท่ียวระดบัชุมชน ฯลฯ



ประการที่สาม เศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของความเมตตา ความ   
เอื้ออาทร และความสามัคคี ของสมาชิกในชุมชน ในกำรร่วมแรงร่วมใจเพ่ือประกอบ
อำชีพต่ำงๆ ให้บรรลุผลส ำเร็จประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจึงไม่ไดห้มำยถึงรำยไดแ้ต่เพียงมิติ
เดียว หำกแต่ยงัรวมถึงประโยชน์ด้ำนอ่ืนๆด้วย ได้แก่ กำรสร้ำงควำมมั่นคงให้กับ
สถำบนัครอบครัว สถำบนัชุมชน ควำมสำมำรถในกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม กำรพฒันำกระบวนกำรเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นฐำนของภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งกำรรักษำไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงำมของไทยใหค้งอยูต่่อไป



การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง
๑. ยดึควำมประหยดั ตดัทอนค่ำใชจ่้ำยในทุกดำ้น ลดละควำมฟุ่มเฟือยในกำรด ำรงชีพ  

อยำ่งจริงจงั
๒. ยดึถือกำรประกอบอำชีพดว้ยควำมถูกตอ้งสุจริต แมจ้ะตกอยูใ่นภำวะขำดแคลนใน 

กำรด ำรงชีพกต็ำม
๓. ละเลิกกำรแก่งแยง่ผลประโยชน์และแข่งขนักนัในทำงกำรคำ้ขำยประกอบอำชีพ

แบบต่อสู้กนัอยำ่งรุนแรงเช่นอดีต
๔.ไม่หยดุน่ิงท่ีจะหำทำงใหชี้วิตหลุดพน้จำกควำมทุกขย์ำก โดยตอ้งขวนขวำยใฝ่หำ 

ควำมรู้ใหเ้กิดมีรำยไดเ้พ่ิมพนูจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้ำหมำยส ำคญั
๕.ปฏิบติัตนในแนวทำงท่ีดี ลดละส่ิงชัว่ใหห้มดส้ินไป ทั้งน้ีดว้ยสังคมไทยท่ีล่มสลำยลง 

เพรำะยงัมีบุคคลจ ำนวนมิใช่นอ้ยท่ีด ำเนินกำรโดยปรำศจำกควำมละอำย



“เศรษฐกจิพอเพยีง”จึงไม่ใช่แนวคดิลอยๆ ตามกระแสสังคมเท่าน้ัน 

หากแต่สามารถน ามาปรับใช้ และปลงแนวคดิไปสู่การปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม

ซ่ึงปัจจุบันปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

จากทั้งประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ 


