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เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะอธิบายใน เชิง
สาเหตุและผลลัพธ์ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  

สําหรับผลของการพัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่ การเพ่ิมขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคต่างๆ 
ระบบสื่อสารที่ทันสมัย หรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่ผลด้านบวกเหล่านี้ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนใน
ชนบท หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมน้อย  
แต่ว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เกิดผลลบติดตามมาด้วย เช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความ
อ่อนแอในหลายด้าน ทั้งการต้องพ่ึงพิงตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพื่อการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่เดิมแตก สลายลง ภูมิความรู้ที่เคยใช้
แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่ม สูญหายไป  
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สิ่งสําคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการดํารงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทําให้คนไทยสามารถพ่ึงตนเอง และดําเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ภายใต้อํานาจและความมีอิสระในการกําหนด ชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพ่ือให้ตนเองได้รับการสนองตอบ
ต่อความต้อง การต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพ้ืนฐานที่คนไทยและ
สังคมไทยเคยมีอยู่แต่ เดิม ต้องถูกกระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆ 
ที่เกิดขึ้น ล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฎการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี  

 พระราชด าริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  
 
“...การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทําตามลําดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้
วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริม
ความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับต่อไป...” (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗)  
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมานานกว่า ๓๐ ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของ
วัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
สร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิต ที่สําคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะ
นําไปสู่ “ความสุข” ในการดําเนินชีวิตอย่างแท้จริง 
“...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอ กิน และขอให้ทุกคนมี
ความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และทํางานต้ังจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน 
ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอด
ยิ่งยวดได.้..” (๔ ธันวาคม ๒๕๑๗) 
พระบรมราโชวาทนี้ ทรงเห็นว่าแนวทางการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลักแต่ เพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดปัญหา
ได ้จึงทรงเน้นการมีพอกินพอใช้ของ ประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน เมื่อมีพ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรแล้ว จึงสร้างความเจริญ
และฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น  

ซึ่งหมายถึง แทนที่จะเน้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนําการพัฒนาประเทศ ควรที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพ้ืนฐานก่อน นั่น
คือ ท าให้ ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่พอมีพอกินก่อน เป็นแนวทางการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้ เพื่อสร้างพ้ืนฐานและความมั่นงคงทาง
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ก่อนเน้นการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป  

ทรงเตือนเรื่องพออยู่พอกิน ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ คือ เมื่อ ๓๐ กว่าปีที่แล้ว  
แต่ทิศทางการพัฒนามิได้เปลี่ยนแปลง  
“...เมื่อปี ๒๕๑๗ วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็
ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย...” (๔ ธันวาคม 
๒๕๔๑) 

เศรษฐกิจพอเพียง  
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดําริชี้แนะแนวทาง การดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมา
โดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถ
ดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ เปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้
ในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นัก



ทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้  
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคที่
อยู่ในระดับพอประมาณ  

๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อย่างรอบคอบ  

๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยมี เง่ือนไข ของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ  ดังนี ้ 
๑. เงื่อนไขความรู ้ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้
เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ  
๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้
สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 

 พระราชด ารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  
“...เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาของเศรษฐกิจ การที่ต้องใช้รถไถต้องไปซื้อ เราต้องใช้ต้องหาเงินมาสําหรับซื้อน้ํามันสําหรับรถไถ เวลารถไถเก่าเรา
ต้องยิ่งซ่อมแซม แต่เวลาใช้นั้นเราก็ต้องป้อนน้ํามันให้เป็นอาหาร เสร็จแล้วมันคายควัน ควันเราสูดเข้าไปแล้วก็ปวดหัว ส่วนควายเวลาเราใช้เราก็
ต้องป้อนอาหาร ต้องให้หญ้าให้อาหารมันกิน แต่ว่ามันคายออกมา ที่มันคายออกมาก็เป็นปุ๋ย แล้วก็ใช้ได้สําหรับให้ที่ดินของเราไม่เสีย...” 
พระราชดํารัส เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  

ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙ 

“...เราไม่เป็นประเทศร่ํารวย เรามีพอสมควร พออยู่ได้ แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก เราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก 
เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยกลับ ประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลังและถอยหลัง
อย่างน่ากลัว แต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่าแบบคนจน แบบที่ไม่ติดกับตํารามากเกินไป ทําอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากัน จะอยู่ได้
ตลอดไป...” 
พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ 

“...ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณ์ในทางดี ที่เขาเรียกว่าเล็งผลเลิศ ก็เห็นว่าประเทศไทย เรานี่ก้าวหน้าดี การเงินการอุตสาหกรรมการค้าดี มี
กําไร อีกทางหนึ่งก็ต้องบอกว่าเรากําลังเสื่อมลงไปส่วนใหญ่ ทฤษฎีว่า ถ้ามีเงินเท่านั้นๆ มีการกู้เท่านั้นๆ หมายความว่าเศรษฐกิจก้าวหน้า แล้วก็
ประเทศก็เจริญมีหวังว่าจะเป็นมหาอํานาจ ขอโทษเลยต้องเตือนเขาว่า จริงตัวเลขดี แต่ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังในความต้องการพ้ืนฐานของ
ประชาชนนั้นไม่มีทาง...” 
พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ 

“...เดี๋ยวนี้ประเทศไทยก็ยังอยู่ดีพอสมควร ใช้คําว่า พอสมควร เพราะเดี๋ยวมีคนเห็นว่ามีคนจน คนเดือดร้อน จํานวนมากพอสมควร แต่ใช้คําว่า 
พอสมควรนี้ หมายความว่าตามอัตตภาพ...” 



พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ 

“...ที่เป็นห่วงนั้น เพราะแม้ในเวลา ๒ ปี ที่เป็นปีกาญจนาภิเษกก็ได้เห็นสิ่งที่ทําให้เห็นได้ว่า ประชาชนยังมีความเดือดร้อนมาก และมีสิ่งที่ควร
จะแก้ไขและดําเนินการต่อไปทุกด้าน มีภัยจากธรรมชาติกระหน่ํา ภัยธรรมชาตินี้เราคงสามารถที่จะบรรเทาได้หรือแก้ไขได้ เพียงแต่ว่าต้องใช้
เวลาพอใช้ มีภัยที่มาจากจิตใจของคน ซึ่งก็แก้ไขได้เหมือนกัน แต่ว่ายากกว่าภัยธรรมชาติ ธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งนอกกายเรา แต่นิสัยใจคอของคน
เป็นสิ่งที่อยู่ข้างใน อันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่อยากให้จัดการให้มีความเรียบร้อย แต่ก็ไม่หมดหวัง...” 
พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ 

“...การจะเป็นเสือนั้นไม่สําคัญ สําคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับ
ตนเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้าน
หรือในอําเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสีย
ค่าขนส่งมากนัก...” 
พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙. 

“...เมื่อปี ๒๕๑๗ วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็
ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย...” 
พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

“...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือคําว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมี
ความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าทําอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่
โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน...”  
พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

“...ไฟดับถ้ามีความจําเป็น หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่เต็มที่ เรามีเครื่องปั่นไฟก็ใช้ปั่นไฟ หรือถ้าขั้นโบราณกว่า มืดก็จุดเทียน คือมีทางที่จะ
แก้ปัญหาเสมอ ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเป็นขั้นๆ แต่จะบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นสิ่งทําไม่ได้ 
จะต้องมีการแลกเปลี่ยน ต้องมีการช่วยกัน ถ้ามีการช่วยกัน แลกเปลี่ยนกัน ก็ไม่ใช่พอเพียงแล้ว แต่ว่าพอเพียงในทฤษฎีในหลวงนี้ คือให้สามารถ
ที่จะดําเนินงานได้...” 
พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

“...โครงการต่างๆ หรือเศรษฐกิจที่ใหญ่ ต้องมีความสอดคล้องกันดีที่ไม่ใช่เหมือนทฤษฎีใหม่ ที่ใช้ที่ดินเพียง ๑๕ ไร่ และสามารถที่จะปลูกข้าว
พอกิน กิจการนี้ใหญ่กว่า แต่ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน คนไม่เข้าใจว่ากิจการใหญ่ๆ เหมือนสร้างเขื่อนป่าสักก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียง
เหมือนกัน เขานึกว่าเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่ เป็นเศรษฐกิจที่ห่างไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง แต่ที่จริงแล้ว เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน...” 
พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ 



“...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ทําอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือทําจากรายได้ ๒๐๐-๓๐๐ บาท ขึ้นไปเป็นสองหมื่น สาม
หมื่นบาท คนชอบเอาคําพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือทําเป็น Self-Sufficiency มันไม่ใช่
ความหมายไม่ใช่แบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิดคือเป็น Self-Sufficiency of Economy เช่น ถ้าเขาต้องการดูทีวี ก็ควรให้เขามีดู ไม่ใช่ไป
จํากัดเขาไม่ให้ซื้อทีวีดู เขาต้องการดูเพ่ือความสนุกสนาน ในหมู่บ้านไกลๆ ที่ฉันไป เขามีทีวีดูแต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า 
Sufficiency นั้น มีทีวีเขาฟุ่มเฟือย เปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ไปตัดสูทใส่ และยังใส่เนคไทเวอร์ซาเช่ อันนี้ก็เกินไป...”  
พระตําหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล  
๑๗ มกราคม ๒๕๔๔ 

ประเทศไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง  
เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้ขอบเขต ข้อจํากัดของรายได้ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ไป
ก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพ่ึงพา เพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง และลดภาวะการเสี่ยงจากการไม่สามารถ
ควบคุมระบบตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เศรษฐกิจพอเพียงมิใช่หมายความถึง การกระเบียดกระเสียนจนเกินสมควร หากแต่อาจฟุ่มเฟือยได้เป็นครั้งคราวตามอัตภาพ แต่คนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ มักใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะที่หามาได ้

เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปสู่เป้าหมายของการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได้  เช่น โดยพ้ืนฐานแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน้นที่เศรษฐกิจการเกษตร เน้นความมั่นคงทางอาหาร เป็นการสร้างความมั่นคงให้เป็นระบบเศรษฐกิจ
ในระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลดความเสี่ยง หรือความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวได ้ 
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไม่จําเป็นจะต้องจํากัดเฉพาะแต่ภาคการเกษตร หรือภาค
ชนบท แม้แต่ภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ  

โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือ เน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม 

การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริพอเพียง  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้น เมื่อได้พระราชทานแนวพระราชดําริ หรือพระบรมราโชวาทในด้านต่างๆ จะ
ทรงคํานึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของประชาชนด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด ที่อาจนําไปสู่ความขัดแย้งในทางปฏิบัติได้  
แนวพระราชดําริในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง  
๑. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต  

๒. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต  

๓. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่าง รุนแรง  
๔. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้เพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมาย
สําคัญ  

๕. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา 

 

 ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 ทฤษฎีใหม ่ 

ทฤษฎีใหม่ คือ ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่เด่น ชัดที่สุด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
พระราชดํารินี้ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่มักประสบปัญหาทั้งภัยธรรมชาติและปัจจัยภาย นอกที่มีผลกระทบต่อการทําการเกษตร ให้
สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ําได้โดยไม่เดือดร้อนและยากลําบากนัก  

ความเสี่ยงที่เกษตรกร มักพบเป็นประจํา ประกอบด้วย  
๑. ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตร  



๒. ความเสี่ยงในราคาและการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตสมัยใหม่จากต่างประเทศ  

๓. ความเสี่ยงด้านน้ํา ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง 
๔. ภัยธรรมชาติอ่ืนๆ และโรคระบาด 

๕. ความเสี่ยงด้านแบบแผนการผลิต  

- ความเสี่ยงด้านโรคและศัตรูพืช 

- ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงาน 

- ความเสี่ยงด้านหนี้สินและการสูญเสียที่ดิน  

ทฤษฎีใหม่ จึงเป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ํา เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 ทฤษฎีใหม ่

ความส าคัญของทฤษฎี ใหม่  
๑. มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร ซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน  

๒. มีการคํานวณโดยใช้หลักวิชาการเกี่ยวกับปริมาณน้ําที่จะกักเก็บให้พอเพียงต่อ การเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมตลอดปี  
๓. มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบสําหรับเกษตรกรรายย่อย โดยมีถึง ๓ ขั้นตอน  

 

ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น  

ให้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ซึ่งหมายถึง  
พ้ืนที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ ๓๐% ให้ขุดสระเก็บกักน้ําเพื่อใช้เก็บกักน้ําฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์
และพืชน้ําต่างๆ 

พ้ืนที่ส่วนที่สอง ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพ่ือใช้เป็นอาหารประจําวันสําหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอด ปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและ
สามารถพ่ึงตนเองได้ 
พ้ืนที่ส่วนที่สาม ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไป
จําหน่าย 
พ้ืนที่ส่วนที่สี่ ประมาณ ๑๐% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือนอ่ืนๆ 

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง  
เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มขั้นที่สอง คือให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ 
สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันดําเนินการในด้าน  

(๑) การผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)  
- เกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิต โดยเริ่ม ตั้งแต่ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช ปุ๋ย การจัดหาน้ํา และอื่นๆ เพื่อการเพาะปลูก  

(๒) การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การจําหน่ายผลผลิต)  
- เมื่อมีผลผลิตแล้ว จะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น การเตรียมลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวม
ข้าว เตรียมหาเครื่องสีข้าว ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตให้ได้ราคาดีและลดค่าใช้จ่ายลงด้วย  
(๓) การเป็นอยู่ (กะปิ น้ําปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ)  
- ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต เช่น อาหารการกินต่างๆ กะปิ น้ําปลา เสื้อผ้า ที่
พอเพียง  
(๔) สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู้)  
- แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการที่จําเป็น เช่น มีสถานีอนามัยเมื่อยามป่วยไข้ หรือมีกองทุนไว้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน  

(๕) การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา)  
- ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพื่อการศึกษาเล่าเรียนให้แก่เยาวชนของชมชนเอง  



(๖) สังคมและศาสนา  
- ชุมชนควรเป็นที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว  
โดยกิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าส่วนราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกใน
ชุมชนนั้นเป็นสําคัญ  

 

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม  
เมื่อดําเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สามต่อไป คือติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทุน 
หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัท ห้างร้านเอกชน มาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคาร หรือบริษัทเอกชนจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ  

- เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา)  
- ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาตํ่า (ซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง)  
- เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาตํ่า เพราะรวมกันซื้อเป็นจํานวนมาก (เป็นร้านสหกรณ์ราคาขายส่ง)  
- ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพ่ือไปดําเนินการในกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลดีย่ิงขึ้น 

 หลักการและแนวทางส าคัญ  

 
๑. เป็นระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับ ที่ประหยัดก่อน ทั้งนี้ ชุมชนต้องมีความสามัคคี ร่วมมือ
ร่วมใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทํานองเดียวกับการ “ลงแขก” แบบดั้งเดิมเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานด้วย  
๒. เนื่องจากข้าวเป็นปัจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะต้องบริโภค ดังนั้น จึงประมาณว่าครอบครัวหนึ่งทํานาประมาณ ๕ ไร่ จะทําให้มีข้าวพอกิน
ตลอดปี โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง เพื่อยึดหลักพ่ึงตนเองได้อย่างมีอิสรภาพ  

๓. ต้องมีน้ําเพื่อการเพาะปลูกสํารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง หรือระยะฝนทิ้งช่วงได้อย่างพอเพียง ดังนั้น จึงจําเป็นต้องกันที่ดินส่วนหนึ่งไว้ขุดสระน้ํา 
โดยมีหลักว่าต้องมีน้ําเพียงพอที่จะเพาะปลูกได้ตลอดปี ทั้งนี้ ได้พระราชทานพระราชดําริเป็นแนวทางว่า ต้องมีน้ํา ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อการ
เพาะปลูก ๑ ไร่ โดยประมาณ ฉะนั้น เมื่อทํานา ๕ ไร่ ทําพืชไร่ หรือไม้ผลอีก ๕ ไร่ (รวมเป็น ๑๐ ไร)่ จะต้องมีน้ํา ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี 

ดังนั้น หากตั้งสมมติฐานว่า มีพ้ืนที่ ๕ ไร่ ก็จะสามารถกําหนดสูตรคร่าวๆ ว่า แต่ละแปลง ประกอบด้วย  
- นาข้าว ๕ ไร่  
- พืชไร่ พืชสวน ๕ ไร ่ 
- สระน้ํา ๓ ไร่ ขุดลึก ๔ เมตร จุน้ําได้ประมาณ ๑๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ําที่เพียงพอที่จะสํารองไว้ใช้ยามฤดูแล้ง  
- ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ๒ ไร ่ 
รวมทั้งหมด ๑๕ ไร ่ 
แต่ทั้งนี้ ขนาดของสระเก็บน้ําขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล้อม ดังนี้  
- ถ้าเป็นพื้นที่ทําการเกษตรอาศัยน้ําฝน สระน้ําควรมีลักษณะลึก เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําระเหยได้มากเกินไป ซึ่งจะทําให้มีน้ําใช้ตลอดทั้งปี  
- ถ้าเป็นพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทาน สระน้ําอาจมีลักษณะลึก หรือตื้น และแคบ หรือกว้างก็ได้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เพราะ
สามารถมีน้ํามาเติมอยู่เรื่อยๆ  

การมีสระเก็บน้ําก็เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้อย่างสม่ําเสมอทั้งปี (ทรงเรียกว่า Regulator หมายถึงการควบคุมให้ดี มีระบบน้ําหมุนเวียนใช้
เพื่อการเกษตรได้โดยตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าแล้งและระยะฝนทิ้งช่วง แต่มิได้หมายความว่า เกษตรกรจะสามารถ
ปลูกข้าวนาปรังได้ เพราะหากน้ําในสระเก็บน้ําไม่พอ ในกรณีมีเขื่อนอยู่บริเวณใกล้เคียงก็อาจจะต้องสูบน้ํามาจากเขื่อน ซึ่งจะทําให้น้ําในเขื่อน
หมดได้ แต่เกษตรกรควรทํานาในหน้าฝน และเมื่อถึงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงให้เกษตรกรใช้น้ําที่เก็บตุนนั้น ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรอย่าง
สูงสุด โดยพิจารณาปลูกพืชให้เหมาะสมกับฤดูกาล เพื่อจะได้มีผลผลิตอ่ืนๆ ไว้บริโภคและสามารถนําไปขายได้ตลอดทั้งปี 
๔. การจัดแบ่งแปลงที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคํานวณและคํานึงจากอัตราการถือครองที่ดินถัว เฉลี่ย
ครัวเรือนละ ๑๕ ไร่ อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครองน้อยกว่านี้ หรือมากกว่านี้ ก็สามารถใช้อัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ เป็นเกณฑ์
ปรับใช้ได้ กล่าวคือ 



ร้อยละ ๓๐ ส่วนแรก ขุดสระน้ํา (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ํา เช่น ผักบุ้ง ผักกะเฉด ฯลฯ ได้ด้วย) บนสระอาจสร้างเล้าไก่และบนขอบสระน้ํา
อาจปลูกไม้ยืนต้นที่ไม่ใช้น้ํามากโดยรอบ ได้  
ร้อยละ ๓๐ ส่วนที่สอง ทํานา  
ร้อยละ ๓๐ ส่วนที่สาม ปลูกพืชไร่ พืชสวน (ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย ไม้เพ่ือเป็นเชื้อฟืน ไม้สร้างบ้าน พืชไร่ พืชผัก สมุนไพร เป็นต้น)  
ร้อยละ ๑๐ สุดท้าย เป็นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ (ทางเดิน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ 
พืชสวนครัวหลังบ้าน เป็นต้น)  
 
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าวเป็นสูตร หรือหลักการโดยประมาณเท่านั้น สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับ
สภาพของพื้นที่ดิน ปริมาณน้ําฝน และสภาพแวดล้อม เช่น ในกรณีภาคใต้ที่มีฝนตกชุก หรือพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ํามาเติมสระได้ต่อเนื่อง ก็อาจลด
ขนาดของบ่อ หรือสระเก็บน้ําให้เล็กลง เพื่อเก็บพ้ืนที่ไว้ใช้ประโชน์อ่ืนต่อไปได ้ 

๕. การดําเนินการตามทฤษฎีใหม่ มีปัจจัยประกอบหลายประการ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น ดังนั้น เกษตรกร
ควรขอรับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ด้วย และที่สําคัญ คือ ราคาการลงทุนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขุดสระน้ํา เกษตรกรจะต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากส่วนราชการ มูลนิธิ และเอกชน  

๖. ในระหว่างการขุดสระน้ํา จะมีดินที่ถูกขุดขึ้นมาจํานวนมาก หน้าดินซึ่งเป็นดินดี ควรนําไปกองไว้ต่างหากเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการปลูก
พืชต่างๆ ในภายหลัง โดยนํามาเกลี่ยคลุมดินชั้นล่างที่เป็นดินไม่ดี หรืออาจนํามาถมทําขอบสระน้ํา หรือยกร่องสําหรับปลูกไม้ผลก็จะได้
ประโยชน์อีกทางหนึ่ง 

ตัวอย่างพืชที่ควร ปลูกและสัตว์ที่ควรเลี้ยง  
ไม้ผลและผักยืนต้น : มะม่วง มะพร้าว มะขาม ขนุน ละมุด ส้ม กล้วย น้อยหน่า มะละกอ กะท้อน แคบ้าน มะรุม สะเดา ขี้เหล็ก กระถิน ฯลฯ 
ผักล้มลุกและดอกไม้ : มันเทศ เผือก ถั่วฝักยาว มะเขือ มะลิ ดาวเรือง บานไม่รู้โรย กุหลาบ รัก และซ่อนกลิ่น เป็นต้น 

เห็ด : เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง เห็ดเป๋าฮื้อ เป็นต้น 

สมุนไพรและเครื่องเทศ : หมาก พลู พริกไท บุก บัวบก มะเกลือ ชุมเห็ด หญ้าแฝก และพืชผักบางชนิด เช่น กะเพรา โหระพา สะระแหน่ แมงลัก 
และตะไคร้ เป็นต้น 

ไม้ใช้สอยและเชื้อเพลิง : ไผ่ มะพร้าว ตาล กระถินณรงค์ มะขามเทศ สะแก ทองหลาง จามจุรี กระถิน สะเดา ขี้เหล็ก ประดู่ ชิงชัน และยางนา 
เป็นต้น 

พืชไร่ : ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ อ้อย มันสําปะหลัง ละหุ่ง นุ่น เป็นต้น พืชไร่หลายชนิดอาจเก็บเกี่ยวเมื่อผลผลิตยังสดอยู่ 
และจําหน่ายเป็นพืชประเภทผักได้ และมีราคาดีกว่าเก็บเมื่อแก่ ได้แก่ ข้าวโพด ถัวเหลือง ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ อ้อย และมันสําปะหลัง 
พืชบํารุงดินและพืชคลุมดิน : ถั่วมะแฮะ ถั่วฮามาต้า โสนแอฟริกัน โสนพ้ืนเมือง ปอเทือง ถั่วพร้า ขี้เหล็ก กระถิน รวมทั้งถั่วเขียวและถั่วพุ่ม เป็น
ต้น และเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วไถกลบลงไปเพื่อบํารุงดินได ้
หมายเหตุ : พืชหลายชนิดใช้ทําประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งชนิด และการเลือกปลูกพืชควรเน้นพืชยืนต้นด้วย เพราะการดูแลรักษาในระยะหลังจะ
ลดน้อยลง มีผลผลิตทยอยออกตลอดปี ควรเลือกพืชยืนต้นชนิดต่างๆ กัน ให้ความร่มเย็นและชุ่มชื้นกับที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และควรเลือก
ต้นไม้ให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ เช่น ไม่ควรปลูกยูคาลิปตัสบริเวณขอบสระ ควรเป็นไม้ผลแทน เป็นต้น 

 
สัตว์เลี้ยงอื่นๆ ได้แก ่ 

สัตว์น้ํา : ปลาไน ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาดุก เพื่อเป็นอาหารเสริมประเภทโปรตีน และยังสามารถนําไปจําหน่ายเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย 
ในบางพ้ืนที่สามารถเลี้ยงกบได้ 
สุกร หรือ ไก่ เลี้ยงบนขอบสระน้ํา ทั้งนี้ มูลสุกรและไก่สามารถนํามาเป็นอาหารปลา บางแห่งอาจเลี้ยงเป็ดได ้

ประโยชน์ของทฤษฎีใหม่  
๑. ให้ประชาชนพออยู่พอกินสมควรแก่อัตภาพในระดับที่ประหยัด ไม่อดอยาก และเลี้ยงตนเองได้ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
๒. ในหน้าแล้งมีน้ําน้อย ก็สามารถเอาน้ําที่เก็บไว้ในสระมาปลูกพืชผักต่างๆ ที่ใช้น้ําน้อยได้ โดยไม่ต้องเบียดเบียนชลประทาน  

๓. ในปีที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน้ําดีตลอดปี ทฤษฎีใหม่นี้สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้โดยไม่เดือดร้อนในเรื่องค่า ใช้จ่ายต่างๆ  



๔. ในกรณีที่เกิดอุทกภัย เกษตรกรสามารถที่จะฟื้นตัวและช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง โดยทางราชการไม่ต้องช่วยเหลือมากนัก ซึ่งเป็นการ
ประหยัดงบประมาณด้วย 

 ทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์  

ทฤษฎีใหม่ที่ดําเนินการโดยอาศัยแหล่งน้ํา ธรรมชาติ น้ําฝน จะอยู่ในลักษณะ “หมิ่นเหม่” เพราะหากปีใดฝนน้อย น้ําอาจจะไม่เพียงพอ ฉะนั้น 
การที่จะทําให้ทฤษฎีใหม่สมบูรณ์ได้นั้น จําเป็นต้องมีสระเก็บกักน้ําที่มีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ โดยการมีแหล่งน้ําขนาดใหญ่ที่
สามารถเพิ่มเติมน้ําในสระเก็บกักน้ําให้เต็มอยู่ เสมอ ดังเช่น กรณีของการทดลองที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริ จังหวัดสระบุรี  

ระบบทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์ 

อ่างใหญ่ เติมอ่างเล็ก อ่างเล็ก เติมสระน้้า 

จากภาพ วงกลมเล็ก คือสระน้ําที่เกษตรกรขุดขึ้นตามทฤษฎีใหม่ เมื่อเกิดช่วงขาดแคลนน้ําในฤดูแล้ง เกษตรกรสามารถสูบน้ํามาใช้ประโยชน์ได้ 
และหากน้ําในสระน้ําไม่เพียงพอก็ขอรับน้ําจากอ่างห้วยหินขาว (อ่างเล็ก) ซึ่งได้ทําระบบส่งน้ําเชื่อมต่อทางท่อลงมายังสระน้ําที่ได้ขุดไว้ในแต่ละ
แปลง ซึ่งจะช่วยให้สามารถมีน้ําใช้ตลอดป ี 

กรณีที่เกษตรกรใช้น้ํากันมาก อ่างห้วยหินขาว (อ่างเล็ก) ก็อาจมีปริมาณน้ําไม่เพียงพอ ก็สามารถใช้วิธีการผันน้ําจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (อ่าง
ใหญ่) ต่อลงมายังอ่างเก็บน้ําห้วยหินขาว (อ่างเล็ก) ก็จะช่วยให้มีปริมาณน้ํามาเติมในสระของเกษตรกรพอตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องเสี่ยง  
ระบบการจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถทําให้การใช้น้ํามีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จากระบบ
ส่งท่อเปิดผ่านไปตามแปลงไร่นาต่างๆ ถึง ๓-๕ เท่า เพราะยามหน้าฝน นอกจากจะมีน้ําในอ่างเก็บน้ําแล้ว ยังมีน้ําในสระของราษฎรเก็บไว้พร้อม
กันด้วย ทําให้มีปริมาณน้ําเพิ่มอย่างมหาศาล น้ําในอ่างที่ต่อมาสู่สระจะทําหน้าที่เป็นแหล่งน้ําสํารอง คอยเติมเท่านั้นเอง 

แปลงสาธิตทฤษฎีใหม่ของมูลนิธิชัยพัฒนา  
 
ท่านที่สนใจสามารถขอคําปรึกษาและเยี่ยมชมแปลงสาธิตทฤษฎีใหม่ได้ ดังนี ้ 
๑. สํานักบริหารโครงการ สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๔๔๒๕  โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๓๓๔๑  

๒. โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสระบุรี  
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๓๖๔๙ ๙๑๘๑  

๓. โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดําริ (ทฤษฎีใหม่) อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๓๒๓๓ ๗๔๐๗  

๔. โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๓๒๕๙ ๔๐๖๗  

๕. โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์ 
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๔๓๘๕ ๙๐๘๙  

๖.โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๔๔๓๒ ๕๐๔๘ 
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 ระบบงานภายใน  

 ค้นหาข้อมูล  

 โครงสร้างเว็บไซต์  

 ENGLISH 

 ติดต่อมูลนิธิ  

 ดาวน์โหลดใบสมัครงาน  
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