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เศรษฐกิจพอเพียง  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิต
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเนน้ย้ าแนวทางการ
แก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมัน่คงและยั่งยนืภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏบิัตตินของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้
ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวฒัน ์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบ
รู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวชิาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนนิการทุกขั้นตอนและ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาตโิดยเฉพาะเจ้าหนา้ที่ของรัฐนักทฤษฎแีละนักธุรกิจในทุกระดบัให้มีส านึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวติด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความ
รอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทัง้ด้านวัตถุ สังคม สิง่แวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  

หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาทีต่ั้งอยู่บนพืน้ฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท
โดยค านงึถึงความพอประมาณความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรม
ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระท า 
 
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

       มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี ้
                   1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาทีช่ี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ไดต้ลอดเวลา และเปน็การมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

                    2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบน
ทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขัน้ตอน 

                      3. ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบดว้ย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี ้



- ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ทีไ่ม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น 
การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 

- ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดบัของความพอเพียงนั้น จะต้องเปน็ไปอย่างมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนค านึงถึงผล 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านัน้ ๆ อย่างรอบคอบ  

- การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเปน็ไปได้ของสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน กลา่วคือ 

- เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะ
น าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  
เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขัน้ปฏบิัติ  

- เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์และมีความอดทน 
มีความเพียรใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

5. แนวทางปฏิบัต/ิผลที่คาดวา่จะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกดา้นทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ  

เศรษฐกิจพอเพียงและแนวปฏิบตัิของทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางการพัฒนาทีน่ าไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองใน
ระดับต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นเปน็ตอน ลดความเสี่ยงเก่ียวกับความผันแปรของธรรมชาติ อาศยัความพอประมาณและความมีเหตุผล 
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ ความเพียร และความอดทน สติ และปัญญา การชว่ยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี 

เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกว้างกว่าทฤษฏีใหม่ โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการ 
และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ ในขณะที่แนวพระราชด าริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่หรือเกษตรทฤษฏีใหม่ เป็นแนวทางการพัฒนาภาค
เกษตรอย่างเป็นขั้นตอน เปน็ตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบตัิที่เป็นรปูธรรมเฉพาะในพืน้ที่ที่เหมาะสม 

เศรษฐกิจพอเพียง มี 2 รูปแบบ คือ 

เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน สามารถพึ่งตนเองได้โดยไมโ่ลภมาก และไม่เบียดเบียนคนอื่น 

เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกัน เพื่อท าให้ส่วนร่วมได้รับประโยชน ์ และ
น าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสงัคมให้เจริญอย่างยั่งยืน 

ทางสายกลาง 

 

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม 

 

น าสู่ 

 

เงื่อนไขคุณธรรม 

(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันอดทน  

สติปญัญา แบ่งปัน) 

 

สมดุล/มัน่คง/ยั่งยืน/ 

 

พอประมาณ 

 

มีเหตุผล 

 

มีภูมิคุ้มกันใน 

ตัวที่ด ี

 

 
เงื่อนไขความรู ้

(รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวัง) 

 



เกษตรทฤษฎใีหม่ เป็นตัวอยา่งที่เป็นรูปแบบของการใช้ปรชัญาเศรษฐกิจด้านการเกษตร แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน  

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 เป็นการท าการเกษตรที่มีระบบการผลิตทีส่ามารถเลี้ยงตนเองในระดับที่ประหยัด และสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้โดยเร่ิมจากการแบ่งพื้นที่ออกเป็น  4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นพืน้ที่สระน้ าเพือ่เก็บกักน้ าฝนไว้ใช้ในไรน่าเพื่อปลูกพืช
และเลี้ยงสัตว์ ส่วนที่ 2 เป็นพืน้ที่ปลูกข้าว เพื่อใช้ส าหรับการบรโิภคในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี ส่วนที่ 3 เป็นพืน้ทีป่ลูกไมผ้ล ไม้
ยืนต้น พชืไร่ และอื่น ๆ เพื่อเป็นอาหารและยาส าหรับบริโภคในครัวเรือน เหลือจึงจ าหน่ายเปน็รายได้ ส่วนที่ 4 เป็นพืน้ที่อยู่อาศัย 
เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือน 

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 เป็นการรวมพลังของเกษตรกรในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ร่วมกันด าเนินการในการผลิต การตลาด 
การเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ และเอกชน 

ทฤษฎีใหม่ขั้นที ่ 3 เป็นการประสานเพื่อจัดหาทนุและแหล่งเงินมาช่วยในการลงทนุและพฒันาคุณภาพชีวิต โดย
ได้รับประโยชน์ร่วมกัน 

ดังนั้น การที่จะเลือกใช้ทฤษฎีใหม่ทั้งทฤษฎีใหม่ขั้นต้น และทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าในการส่งเสริมเกษตรกรให้เป็น
รูปธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับเกษตรกรแต่ละกลุ่มหรือแต่ละชุมชน จะต้องมีความเข้าใจและ
ยึดหลักการในการบริหารจัดการที่ดิน และน้ าเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เปรียบเทียบเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่  

             ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกร เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน เทียบได้กบัทฤษฎี
ใหม่ขั้นที่ 1 

            ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองค์กร เปน็เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหนา้ ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 

            ความพอเพียงในระดับประเทศ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหน้า ซึง่ครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 

1. พิจารณาจากความสามารถในการพึ่งตนเองเปน็หลัก ที่เน้นความสมดุลทั้ง 3 คุณลักษณะ คือ พอประมาณ มี
เหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน มาประกอบการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ เป็นขั้นเปน็ตอน รอบคอบ ระมัดระวัง พิจารณาถึงความพอดี 
พอเหมาะ พอควร และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ที่มีองค์ประกอบครอบคลุม 
ทั้ง 5 ประการ คือ 

(1) ด้านจติใจ มีจิตใจเข้มแข็ง ฝึกตนเองได้ มีจิตส านึกทีด่ี เอ้ืออาทร ประณีประนอม และนึกถึงประโยชน์สว่นรวม
เป็นหลัก 

(2) ด้านสังคม มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน รู้จักผนึกก าลัง มี
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากรากฐานที่มัน่คงแข็งแรง 



(3) ด้านเศรษฐกิจ ด ารงชีวิตอยูอ่ย่างพอดี พอมี พอกิน สมควรตามอัตภาพ และฐานะของตนประกอบอาชีพสุจริต 
(สัมมาอาชีวะ) ด้วยความขยนัหม่ันเพียร อดทน  ใช้ชีวติเรียบง่าย โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น มีรายไดส้มดุลกบัรายจา่ย รู้จัก
การใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างมีเหตุผลเท่าที่จ าเป็น ประหยัด รู้จักการเก็บออมเงินและแบ่งปันผู้อื่น 

(4) ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและภูมินิเวศ พฒันาเทคโนโลยีจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม  

(5) ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ สามารถเลือกใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด  

2. พิจารณาความรู้คู่คุณธรรม มีการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (ทั้งภาคทฤษฎแีละการปฏิบตัิ
จริง) ในวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิต ใช้สตปิัญญาในการตัดสนิใจต่าง ๆ อย่างรอบรู้ รอบคอบ และมีเหตุผลที่จะน า
ความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นมาปรบัใช้อย่างมีขั้นตอนและระมัดระวังในการปฏิบัติ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความเพียรความอดทน และใชส้ติปัญญาอย่างชาญฉลาดในการด าเนินชวีิตในทางสายกลาง  

“คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมน ามาปฏิบัติ มี 4 ประการคือ  

ประการแรก คือ การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏบิัติแต่สิง่ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 

ประการที่ 2 คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสัจจะความดีนัน้ 

ประการที่ 3 คือ ความอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าดว้ยเหตุประการใด 

ประการที่ 4 คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพือ่ประโยชน์ส่วนใหญ่     
ของบ้านเมือง 

คุณธรรม 4 ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติ
บังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพฒันาให้ม่ันคง ก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์.................... 

 

วิธีการพัฒนาชีวิตโดยเศรษฐกจิพอเพียง  

คนแต่ละคนมีชีวิตแตกต่างกันไปตามแบบแผนของสังคมที่สลับซับซ้อน เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา แต่ทุกคนก็ยังมี
ความต้องการที่ประสบความส าเร็จในชีวิตโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนัน้ ยังมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทีท่รงชี้แนะ
และมอบแนวทางในการด ารงชวีิตในทางสายกลางที่สมดุล คือ มีความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันภายใต้เงื่อนไขของความรู้
และคุณธรรม ที่เรียกว่า เศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตความเปน็อยู่ของคนเกี่ยวข้องทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และอื่น ๆ 
โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจ ซึ่งเปน็ความจ าเป็นพืน้ฐานที่แตล่ะคนมีระดับความต้องการไม่เทา่กัน เพราะแต่ละคนย่อมมีโอกาสของการ
พัฒนาการที่แตกต่างออกไป เชน่ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การสร้างรายได้ การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร เป็นตน้ ใน
ขณะเดียวกันด้านสังคมเริ่มต้นจากการด ารงชีวติจะมองถึงความสามารถในการพึ่งตนเอง ความร่วมมือของคนในครอบครัวและคน
รอบข้าง สมาชิกในสังคมยอมรับ มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต เป็นต้น ดงันัน้ การพัฒนาชีวิตควรด าเนินการ ดังนี้ 



1. ค้นหาความต้องการของตนเองให้พบว่า มีความต้องการอะไร มีเปูาหมายในการด าเนินชีวิตอย่างไร เช่น ต้องการมีชีวิตที่มี
อนาคตก้าวหน้า มีความเป็นอิสระ มีเวลาเพื่อครอบครัวและสังคม มีทรัพย์สินเพียงพอ มีความสุข หลุดพ้นจากความยากล าบาก 

2. วิเคราะห์ข้อมูลของตนเองและครอบครัว ซึ่งจะท าให้รู้สถานภาพ รู้สาเหตุของปัญหา รู้ปัจจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง รู้ผลกระทบต่าง 
 ๆที่เกิดขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

2.1 ศักยภาพของตนเอง เช่น ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ (ทักษะ) ชื่อเสียง ประสบการณ์ ความมั่นคง 
ความก้าวหน้า สภาพทางการเงิน การสร้างรายได้การใช้จ่าย การออม คุณธรรมและศีลธรรม 

2.2 ศักยภาพของครอบครัว เช่น วิถีการด ารงชวีิต ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม 
วัฒนธรรม ประเพณี คุณภาพชวีิตของคนในครอบครัว ฐานะทางสังคม ฐานะทางการเงิน ที่เปน็ทรัพย์สนิและหนีส้ินของครัวเรือน 
รายได้ รายจา่ย ของครัวเรือน  

3. วางแผนการด าเนินชีวิต 

3.1 พัฒนาตนเอง ให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่อง (ใฝุเรียนรู)้ สร้างวินัยกับตนเอง โดยเฉพาะวินัยทางการเงิน 

3.2 สร้างนิสัยที่มีความคิดก้าวหน้ามุ่งมัน่ในเปาูหมายชีวติ หมั่นพิจารณาความคิด ตัดสนิใจแก้ปญัหา เป็นระบบ
โดยใช้ความรู้ (ที่รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และครอบครวั 

3.3 หม่ันบริหารจิตใจให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักชาติ เสียสละ สามัคคี เที่ยงธรรม ศีลธรรม 

3.4 ควบคุมจิตใจให้ตนเอง ประพฤติในสิ่งที่ดีงาม สรา้งสรรค์ ความเจริญรุ่งเรือง 

3.5 พัฒนาจิตใจ ให้ลด ละ เลิก อบายมุข กิเลส ตัณหา ความโกรธ ความหลง 

3.6 เสริมสร้างและฟื้นฟูความรู้และคุณธรรมของตนเองและครอบครัว เช่น เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกทักษะ ใน
วิชาการตา่ง ๆ หรือวิชาชีพ หมั่นตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอ 

3.7 ปรับทัศนคติในเชิงบวก และมีความเป็นไปได้  

4. จดบันทึกและท าบัญชีรับ – จ่าย 

5. สรุปผลการพัฒนาตนเองและครอบครัว โดยพิจารณาจาก 

5.1 ร่างกายมีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง 

5.2 อารมณ์ต้องไม่เครียด มีเหตุมีผล มีความเชื่อมั่น มีระบบคิดเป็นระบบเปน็ขั้นเปน็ตอน มีแรงจูงใจ กล้าคิดกล้า
ท า ไม่ท้อถอย หรือหมดก าลังใจ เมื่อประสบปัญหาในชีวิต 

5.3 สิ่งเหล่านี้ได้ลด ละ เลิก ไดแ้ก่ รถปูายแดง เงินพลาสติก โทรศัพท์มือถือ สถานเริงรมย์ เหล้า บุหร่ี การพนัน  

 



[1] ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดเ้ชิญผู้ทรงคณุวุฒิในแนวทางเศรษฐกจิและสาขาต่าง ๆ มาร่วมกันประมวล
และกลั่นกรองพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานไว้ในวโรกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราช
ด ารัสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้น าไปเผยแพรเ่พื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝุายและประชาชนท่ัวไป เมื่อ
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2542 

[2] เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร (พิมพ์ครั้งที่ 3) โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ มีนาคม 2549 

[3] เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร (พิมพ์ครั้งที่ 3) โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ มีนาคม 2549 

[4] พระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบรูพามหากษัตริยาธิราชเจ้า : 25 เมษายน 2525. 
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