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บทที่ 8
การพัฒนาสู่ ความพอเพียง
8.1.การพัฒนาเศรษฐกิจ
8.1.1 ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ
คำว่ำ การพัฒนา (Development) ในเชิ งสังคมศำสตร์ หมำยถึ ง กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิ จ
และสังคมที่ทำให้คุณภำพชี วิตของคนในสังคมดีข้ ึน อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำเศรษฐกิ จมักถู กมองว่ำมี
ควำมสำคัญเป็ นพิเศษ เพรำะคนทัว่ ไปมักเข้ำใจว่ำ กำรพัฒนำเศรษฐกิจสู งขึ้นมำกเท่ำใดจะทำให้ประเทศ
พัฒนำมำกขึ้นเท่ำนั้น
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ คือ กำรเปลี่ยนแปลงเทคนิคกำรผลิต ตลอดจนเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของ
สถำบันทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง อันจะทำให้รายได้ ประชาชาติ หรื อ รายได้ เฉลี่ยต่ อบุคคล
เพิ่มขึ้นตำมเป้ ำหมำยที่กำหนดเอำไว้ในระยะยำว นอกจำกนั้นยังกล่ำวถึงในเรื่ องของควำมเจริ ญเติบโต
พร้อม ๆ กับกำรกระจำยรำยได้ที่เสมอภำคและเท่ำเทียมกัน ลดปั ญหำกำรว่ำงงำน อันจะนำมำซึ่ งระดับ
คุณภำพชีวติ ที่ดีข้ ึนของประชำชนไปพร้อม ๆ กันด้วย
8.1.2 การวัดการพัฒนาเศรษฐกิจ
1. เครื่ องมือชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็ นเครื่ องชี้วดั ที่จะดูจำกรำยได้ประชำชำติ คำว่ำ
รำยได้ ป ระชำชำติ เป็ นค ำกลำงๆ ที่ ใ ช้ ก ล่ ำ วอ้ำ งถึ ง ผลผลิ ต หรื อ รำยได้ ร วมของชำติ ซึ่ งในทำง
เศรษฐศำสตร์ มีกำรจำแนกประเภทของรำยได้ประชำชำติเพื่อประโยชน์ในกำรวิเครำะห์ออกเป็ น 7 ชนิ ด
ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ภำยในประเทศเบื้องต้น (Gross Domestic Product เรี ยกย่อๆ ว่ำ GDP)
2. ผลิตภัณฑ์ประชำชำติเบื้องต้น (Gross National Product เรี ยกย่อๆ ว่ำ GNP)
3. ผลิตภัณฑ์ในประเทศสุ ทธิ (Net Domestics Product เรี ยกย่อๆ ว่ำ NDP)
4. ผลิตภัณฑ์ประชำชำติสุทธิ (Net National Product เรี ยกย่อๆ ว่ำ NNP)
5. รำยได้ประชำชำติ (National Income เรี ยกย่อๆ ว่ำ NI)
6. รำยได้ส่วนบุคคล (Personal Income เรี ยกย่อๆ ว่ำ PI)
7. รำยได้ที่พึงใช้จ่ำยได้ (Disposable Income เรี ยกย่อๆ ว่ำ DI)
ที่กล่ำวข้ำงต้นเป็ นเครื่ องชี้วดั ควำมเจริ ญเติบโตทำงเศรษฐกิจแต่ในที่น้ ีเรำจะศึกษำเพียง 3 ชนิด ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ ภ ายในประเทศเบื้องต้ น หรื อ GDP (Gross Domestic Product) คื อ มู ลค่ำของ
สิ นค้ำและบริ กำรขั้นสุ ดท้ำยที่ผลิตขึ้นได้ภำยในประเทศ โดยยึดอำณำเขตทำงกำรเมือง(Political Frontier)
เป็ นสำคัญ กล่ำวคือ สิ นค้ำและบริ กำรใดก็ตำมที่ผลิตขึ้นภำยในประเทศนั้น โดยไม่คำนึ งว่ำทรัพยำกรที่
น ำมำผลิ ต สิ น ค้ำ นั้ น เป็ นของชนชำติ ใ ด กล่ ำ วโดยเจำะจงชำวต่ ำ งประเทศที่ น ำทรั พ ยำกรเข้ำ มำตั้ง
โรงงำนผลิตสิ นค้ำในประเทศไทย ผลผลิตที่ได้จะรวมอยูใ่ น GDP ของไทย ในทำงตรงกันข้ำม คนไทย
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ที่นำทรัพยำกรออกไปผลิตสิ นค้ำในต่ำงประเทศ ผลผลิ ตที่ได้ก็จะรวมอยู่ใน GDP ของประเทศนั้น จะ
นำมำรวมไว้ใน GDP ของประเทศไทยไม่ได้
2. ผลิตภัณฑ์ ประชาชาติเบื้ องต้ น หรื อ GNP (Gross National Product) คือ มู ลค่ำสิ นค้ำและ
บริ กำรขั้นสุ ดท้ำยที่ผลิตขึ้นด้วยทรัพยำกรของประเทศในระยะเวลำหนึ่ ง ขอให้สังเกตว่ำสิ นค้ำที่ผลิตขึ้น
ด้วยทรัพยำกรของประเทศไม่จำเป็ นต้องมีมูลค่ำเท่ำกับสิ นค้ำที่ผลิ ตภำยในประเทศเสมอไปอำจแตกต่ำง
กันได้ถำ้ มีกำรนำทรัพยำกรออกไปผลิตในประเทศอื่น และ/หรื อประเทศอื่นนำทรัพยำกรเข้ำมำผลิตใน
ประเทศ ดังนั้น GNP จะเท่ำกับ GDP เฉพำะเมื่อไม่มีกำรเคลื่อนย้ำยทรัพยำกรระหว่ำงประเทศ แต่ถำ้ มี
กำรเคลื่อนย้ำยทรัพยำกรระหว่ำงประเทศ GNP จะต่ำงกับ GDP เท่ำกับรำยได้สุทธิ จำกต่ำงประเทศ (Net
Factor Income Payment from the Rest of the World) เขียนเป็ นสมกำร ดังนี้
GNP = GDP + รำยได้สุทธิ จำกต่ำงประเทศ
3. รายได้ ประชาชาติ หรื อ NI (National Income) หมำยถึง ผลิ ตภัณฑ์ประชำชำติสุทธิ นนั่ เอง
แต่แตกต่ำงจำกผลิ ตภัณฑ์ประชำชำติสุทธิ (NNP) ที่กล่ำวมำแล้วคือ NI เป็ นผลิตภัณฑ์ประชำชำติสุทธิ
ตำมรำคำปั จ จัย ผลิ ต (NNP at Factor Costs) แต่ NNP เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ต ำมรำคำตลำด ( NNP at Market
Prices) ด้วยเหตุน้ ี เพื่อป้ องกันกำรสับสนจึงได้เรี ยกชื่ อแตกต่ำงกัน ข้อแตกต่ำงระหว่ำงรำคำปั จจัยผลิ ต
(Factor Costs) และรำคำตลำด (Market Price) คื อ รำคำปั จจัยผลิ ต หมำยถึ ง ค่ำใช้จ่ำยโดยตรงในกำร
ผลิ ต ซึ่ งได้แก่ ค่ำจ้ำง ค่ำเช่ ำ ดอกเบี้ ย และกำไร รำคำตลำด นอกจำกจะรวมรำคำปั จจัยผลิ ตแล้ว ยัง
รวมภำษี ทำงอ้อมธุ รกิ จ (Indirect Business Tax) อีกด้วย ด้วยเหตุ น้ ี กำรหำมู ลค่ำรำยได้ประชำชำติ จำก
NNP จึงจำเป็ นต้องหักภำษีทำงอ้อมธุ รกิจ ดังนี้
NI = NNP – ภำษีทำงอ้อมธุ รกิจ
ในกรณี ที่ไม่มีภำษีทำงอ้อมธุ รกิจ รำยได้ประชำชำติและ NNP จะมีค่ำเท่ำกันพอดี
รายได้ เฉลี่ยต่ อบุคคล หรื อรำยได้ต่อบุคคล (Per Capital Income)
หมำยถึง ค่ำของรำยได้ประชำชำติต่อจำนวนประชำกร 1 คน สำมำรถ
คำนวณได้จำกสู ตรต่อไปนี้
รำยได้ประชำชำติ
_____________________________________________
รำยได้ต่อบุคคล =
จำนวนประชำกรในประเทศ
กลุ่มประเทศที่มีรำยได้สูง หมำยถึง ประเทศที่มีรำยได้ต่อหัวไม่นอ้ ยกว่ำ 7,620 U.S.$
กลุ่มประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง หมำยถึ ง ประเทศที่มีรำยได้ต่อหัวมำกกว่ำ 610 U.S. $ และไม่
2.วัดเกิจากการกระจายรายได้
ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีผลผลิตจะถูกแบ่ งสรรไปยังผู้บริโภค
น 7,620 U.S. $
มากน้ อยตามกาลังซื้อ ซึ่ งมำจำกรำยได้ของแต่ละคน ดังนั้นกำรกระจำยรำยได้จึงเป็ นภำพสะท้อนถึง
ลักษณะกำรแบ่งสรรผลผลิตของระบบเศรษฐกิจ

เอกสำรประกอบกำรเรี ยนวิชำ เศรษฐศำสตร์ ส40105
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3. การวัดจากความจาเป็ นพื้นฐานหรื อคุณภาพชี วิต การวัดการพัฒนาเศรษฐกิจต้ องคานึงถึง
ระดับความเป็ นอยู่และคุณภาพชี วิตของประชากรด้ วย ตัวอย่ำงเช่น อัตรำกำรรู ้หนังสื อ อัตรำกำรเกิด กำร
สำธำรณสุ ข อัตรำค่ำจ้ำงแรงงำน เป็ นต้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 1 – ฉบับปัจจุบัน
นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีกำรติดต่อกับประเทศโลกตะวันตกมำกขึ้น เป็ นผลให้แนวทำงใน
กำรพัฒนำประเทศและเศรษฐกิ จเป็ นไปตำมแบบอย่ำงของตะวันตก ซึ่ งต่อมำได้มีกำรจัดตั้งสำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชำติ (ศคช.) ซึ่ งมี หน้ำที่กำหนดนโยบำยและวำงแผนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทย
สรุ ปสาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 1 – ฉบับปัจจุบัน

บับที่ 1
พ.ศ. 25042509

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
สั งคม และการเมือง
- เศรษฐกิ จด้อยพัฒ นำ ประชำชนส่ ว น
ใหญ่ทำกำรเกษตร รำยได้ต่อหัวต่ำ
- ทรัพยำกรสมบูรณ์ สิ่ งแวดล้อมดี
- โลกแบ่ ง ออกเป็ น 2 ค่ ำ ยกำรเมื อ ง คื อ
ประชำธิปไตย และเผด็จกำร

ฉบับที่ 2
พ.ศ. 25102514

- เหมือนแผนฯ ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 3
พ.ศ. 25152519

- เศรษฐกิจเริ่ มประสบปั ญหำวิกฤตกำรณ์
น้ ำมันครั้งที่ 1
- มีปัญหำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ

ฉบับที่ 4
พ.ศ. 25202524

- กำรเมืองประสบปั ญหำ หลังเหตุกำรณ์
14 ตุลำคม 2516
- ปั ญ หำกำรกระจำยรำยได้ และควำม
เสื่ อมโทรมของทรัพยำกรและสิ่ งแวดล้อม
เริ่ มชัดเจน
- กำรเมืองเริ่ มมีเสถียรภำพขึ้น

แผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 5
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แนวทางการพัฒนาทีส่ าคัญ
- เน้นด้ำนเศรษฐกิจ
- ลงทุ นด้ำนสำธำรณู ปโภคพื้ นฐำนและ
สำธำรณู ปกำร เช่น ถนน เขื่อน ไฟฟ้ำ เป็ น
ต้น
- ดำเนิ นกำรต่อจำกแผนฯ 1 โดยกระจำย
ไปสู่ เขตทุรกันดำร
- มีโครงกำรพัฒนำชำวชนบท
- ลดช่องว่ำงกำรกระจำยรำยได้
- สนับ สนุ น กำรคุ ม ก ำเนิ ด ลดอัตรำกำร
เกิดของประชำกร
- เร่ งรัดกำรส่ งออกแทนกำรนำเข้ำ
- รั กษำเสถี ยรภำพทำงเศรษฐกิ จ รั ก ษำ
ระดับรำคำสิ นค้ำที่จำเป็ นต่อกำรยังชีพ
- ฟื้ นฟูเศรษฐกิจ
- กระจำยรำยได้และงำนสู่ ภูมิภำค
- กระตุน้ อุตสำหกรรม ผลิตเพื่อส่ งออก
- เริ่ ม อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม
- มีโครงกำรพัฒนำพื้นที่ต่ำงๆ เช่น พื้นที่

4

แผนพัฒนาฯ
พ.ศ. 25252529

ฉบับที่ 6
พ.ศ. 25302534

ฉบับที่ 7
พ.ศ. 25352539

ฉบับที่ 8
พ.ศ. 25402544

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาทีส่ าคัญ
สั งคม และการเมือง
- เศรษฐกิ จ ยัง ชะงัก (หลัง วิ ก ฤตกำรณ์ ชำยฝั่ ง ทะเลตะวัน ออก พื้ น ที่ เมื อ งหลัก
น้ ำมันครั้งที่ 2)
พื้นที่ชนบท ฯลฯ
- แก้ปัญหำควำมยำกจนในชนบท
- รักษำเสถียรภำพกำรเงินเป็ นพิเศษ เช่ น
ระดมเงินออม ฯลฯ
- กระจำยอุตสำหกรรมไปยังส่ วนภูมิภำค
- คล้ำยกับแผนฯ ฉบับที่ 5
- สถำนกำรณ์ ทำงเศรษฐกิ จ ระหว่ ำ ง
ประเทศไม่ค่อยดี
- มีปัญหำเศรษฐกิจและสังคมหลำยด้ำน

- เริ่ มกำรพั ฒ นำวิ ท ยำศำส ตร์ และ
เทคโนโลยี
- พัฒนำฝี มือแรงงำน และคุณภำพชีวติ
- เพิ่ ม บทบำทองค์ ก รท้ อ งถิ่ น ในกำร
พั ฒ น ำ ท รั พ ย ำก ร ธ ร ร ม ช ำ ติ แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อม
- มีแผนพัฒนำรัฐวิสำหกิจ
- กระจำยควำมเจริ ญสู่ ภูมิภำค
- กำรเมืองเข้ำสู่ ยุคประชำธิ ปไตยจำกกำร - เน้นอัตรำกำรเจริ ญเติบโตทำงเศรษฐกิจ
เลือกตั้งมำกขึ้น
- น ำวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี ม ำ
- โลกเข้ำสู่ ยคุ โลกำภิวฒั น์
พัฒนำประเทศ
- เน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
- เน้นกำรพัฒนำส่ วนภูมิภำค
- กระจำยรำยได้และพัฒนำชนบท
- พัฒ นำเมื อ งศู น ย์ก ลำงควำมเจริ ญ ใน
ภูมิภำค
- ต่อจำกแผนฯ ฉบับที่ 7 ซึ่ งเกิ ดควำมไม่ - พัฒนำศักยภำพของคน
สมดุ ล ระหว่ำ งกำรพัฒ นำด้ำ นเศรษฐกิ จ - จั ด ห ำท รั พ ย ำก รธ รรม ช ำติ แ ล ะ
สังคม และสิ่ งแวดล้อมมำกขึ้น
สิ่ งแวดล้อม
- พัฒ นำภู มิ ภ ำค เพื่ อ ยกระดับ คุ ณ ภำพ
ชีวติ อย่ำงทัว่ ถึง
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แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9
พ.ศ. 25452549

ฉบับที่ 10
พ.ศ. 25502554

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
สั งคม และการเมือง
- เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่ำงรุ นแรง
เปลี่ ย นแปลงระบบอัตรำแลกเปลี่ ยนเป็ น
แบบลอยตัว
- ภำยนอกประเทศไม่สงบ
- โลกหั น มำสนใจกำรพัฒ นำเศรษฐกิ จ
แบบยัง่ ยืน

- ฟื้ นฟู และกระตุน้ เศรษฐกิจ
- บรรเทำปัญหำสังคม
- แก้ปั ญ หำ และสร้ ำ งโอกำสให้ ก ับ คน
ยำกจน

- คนไทยประสบปั ญหำวิกฤตค่ำนิ ยม วัตถุ
นิยม และ กำรพัฒนำชนบทไม่สมดุล
- เศรษฐกิ จฟื้ นตัว แต่กำรกระจำยรำยได้
ยังมีปัญหำ รำคำน้ ำมันเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ
- สภำพแวดล้อมเสื่ อมโทรมมำก เกิ ดภัย
ธรรมชำติ และมีปัญหำกำรจัดกำรสำรเคมี
และขยะ

- พัฒนำคนให้มีคุณภำพ คุณธรรม
- เส ริ มส ร้ ำ งเศรษ ฐกิ จ ให้ มี คุ ณ ภำพ
เสถียรภำพ และเป็ นธรรม
- ด ำรงควำมหลำกหลำยชี ว ภำพ สร้ ำ ง
ควำมมัน่ คงของทรัพยำกรธรรมชำติ
- พัฒนำระบบจัดกำรประเทศให้เกิ ดธรร
มำภิบำล

แนวทางการพัฒนาทีส่ าคัญ

ฉบับที่ 11 ตำมวิสั ย ทัศ น์ 3 พัน ธกิ จ 3 วัต ถุ ป ระสงค์ 4 เป้ ำหมำยหลัก และ 7 ยุท ธศำสตร์ ตำม
ฉบับปัจจุบนั กำรศึกษำจำกบริ บทตลอดจนจุดแข็ง จุดอ่อนโอกำสและภัยคุกคำมของประเทศไทย
พ.ศ. 2555- วิสัยทัศน์ "ประเทศมีควำมมัน่ คงเป็ นธรรม และมีภูมิคุม้ กันต่อกำรเปลี่ยนแปลง"
2559
3 พันธกิจ ได้แก่ กำรพัฒนำฐำนกำรผลิตและบริ กำร กำรสร้ำงควำมเป็ นธรรม
และ ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจ สังคม และสร้ำงภูมิคุม้ กันจำกวิกฤตกำรณ์
3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทรัพยำกรและสิ่ งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์อย่ำงยัง่ ยืน คน
ไทยอยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข และพร้อมเชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเป็ นสุ ข
4 เป้ ำหมำยหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งสมดุล ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันสู งขึ้น มีหลักประกันสังคมที่ทวั่ ถึง และสังคมไทยมีควำมสุ ขอย่ำงมีธรรมำภิบำล
7 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ กำรสร้ำงฐำนกำรผลิตให้เข้มแข็ง สมดุล อย่ำงสร้ำงสรรค์
กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อกำรผลิ ต กำรค้ำ กำรลงทุน กำรพัฒนำคุ ณภำพ
คน ทั้งควำมรู ้คู่คุณธรรม สังคม มัน่ คงเป็ นธรรม มีพลังและเอื้ออำทร เน้นกำรผลิ ตและ
บริ โภคที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อม มี ควำมมัน่ คงของพลังงำนและอำหำร และเพิ่ มขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
จะเห็นได้วำ่ แผนฉบับที่ 11 นั้น เน้นกำร "ตั้งรับ" มำกกว่ำ "รุ ก" โดยเน้นกำร
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แผนพัฒนาฯ

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาทีส่ าคัญ
สั งคม และการเมือง
ป้ องกันปั ญหำจำกวิกฤตกำรณ์ ที่อำจเกิ ดขึ้ นในอนำคต เพรำะเรำเพิ่งผ่ำนวิกฤตกำรณ์
เศรษฐกิจโลก และวิกฤตกำรณ์ทำงกำรเมือ
ภำยในประเทศมำหมำดๆ
กำรเน้ น "ภู มิ คุ ้ม กัน " นั้น เป็ นเพี ย งเป้ ำหมำยขั้น ต่ ำเหมื อ นคนที่ ป ลอดโรค
เพรำะมีภูมิตำ้ นทำนโรค แต่ไม่ได้บอกว่ำสุ ขภำพแข็งแรงมีกำลังวังชำดี เพียงไร เชื่ อว่ำ
พวกเรำไม่ได้ตอ้ งกำรเพียงให้ประชำชนพอมี กินประชำชนควรจะ "กิ นดี อยู่ดี" และมี
"คุ ณ ภำพชี วิต" ที่ ดีข้ ึ นกว่ำเดิ ม อี ก นัยหนึ่ ง ผลโดยรวมประเทศไม่ ควรมี ส ถำนะเพี ย ง
เกณฑ์เฉลี่ยของประเทศอำเซี ยนด้วยกันหรื อเพียงแต่ดีกว่ำ พม่ำ ลำว กัมพูชำ บ้ำง แต่เรำ
ควรจะตั้งเป้ ำหมำยให้ประเทศไทยมีควำม "มัง่ คัง่ " อยูใ่ นชั้นแนวหน้ำของอำเซี ยน ที่จะ
แข่ ง ขัน กับ ประเทศ อิ น โดนี เซี ย มำเลเซี ย และสิ ง คโปร์ ไ ด้ และตัว อย่ำ งที่ ดี ๆ ของ
ประเทศนอกอำเซี ยนอื่นๆ เช่น เกำหลี และจีน เป็ นต้น

8.2 เศรษฐกิจพอเพียง
1. ความหมาย
เศรษฐกิจพอเพียง หมำยถึง ควำมสำมำรถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรื อภูมิภำค หนึ่ง ๆ ใน
กำรผลิตสิ นค้ำ หรื อบริ กำรทุกชนิด เพื่อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ได้โดยไม่ตอ้ งพึ่งพำปั จจัยต่ำง ๆ ที่เรำไม่ได้เป็ น
เจ้ำของ

2. แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่
กำรยกระดับรำยได้ต่อหัวของประชำชนให้สูงขึ้น แนวคิดและทฤษฎีกำรพัฒนำเศรษฐกิจยุคใหม่
จะเน้นควำมเจริ ญเติบโตทำงเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจกับต่ำงประเทศ ใน
ลักษณะเกื้อกูลกันและเป็ นหุ น้ ส่ วนกัน คือได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำทั้ง 2 ฝ่ ำย ช่องว่ำงระหว่ำง
ประเทศที่พฒั นำแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนำก็จะลดลง ขณะเดียวกันช่องว่ำงระหว่ำงคนรวยกับคนจน
หรื อช่อง ว่ำงระหว่ำงคนในเมืองกับในชนบทจะลดลงด้วย ในระยะแรกอำจจะต้องพึ่งพำกำรลงทุนจำก
ต่ำงประเทศ และค่อย ๆ ลดลงจนถึงขั้น ควำมเจริ ญก้ำวหน้ำไปด้วยตนเอง
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นกำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวพระรำชดำริ ของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศ โดยยึดหลักสำคัญให้เกษตรกรมีควำม
เพียงพอ เลี้ยงตนเองได้ ดำรงชีวติ อยูด่ ว้ ยควำมประหยัด และมีควำมสำมัคคีในท้องถิ่น
เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็ นปรำชญำที่ช้ ีแนะแนวทำงในกำรดำรงอยูแ่ ละกำรปรับตนให้กบั ประชน
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในกำรพัฒนำและบริ หำรประเทศให้
ดำเนินใน “ทำงสำยกลำง” โดยเฉพำะกำรพัฒนำเศรษฐกิจเพื่อให้กำ้ วทันต่อโลกยุคโลกำภิวตั น์
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3. ความเป็ นมาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงมีพระรำชดำรัสชี้แนวทำงกำร
ดำเนินชี วติ แก่พสกนิกรชำวไทยมำโดยตลอดนำนกว่ำ 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ ระกอบอำชีพในภำคเกษตรกรรม โดยพระองค์ทรงมีพระรำชวินิจ ค้นคว้ำสำรวจ รวบรวม
ข้อมูล ทำกำรทดสอบเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ ที่ดิน พันธุ์พืช เพื่อให้เกษตรสำมำรถดำรงชีวิตอยู่
ได้ในพื้นที่ของตนเอง โดยตั้งเป็ นทฤษฎีใหม่ ใช้หลักกำรบริ หำรจัดกำรที่ดินและน้ ำเพื่อกำรเกษตรในที่ดิน
ขนำดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด อันเป็ นแนวทำงกำรพัฒนำกำรเกษตรแบบพึ่งพำตนเอง โดยกำร
ผสมผสำนกิจกรรมพืช สัตว์ และประมง ให้เกิดกำรพัฒนำแบบยัง่ ยืน โดยทำกำรเกษตรในลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดควำมพออยูพ่ อกิน พระองค์ทรงนำทฤษฎีใหม่ไปทำกำรทดลอง ทดสอบใน
โครงกำรต่ำง ๆ ของมูลนิธิชยั พัฒนำ ซึ่ งประสบควำมสำเร็ จเป็ นอย่ำงดี
ในช่วงพ.ศ. 2540 ประเทศไทยเกิดภำวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่ำงรุ นแรง ประชำชนทุกสำขำอำชีพ
ได้รับควำมเดือดร้อน พระองค์จึงได้พระรำชทำนพระรำชดำรัสเรื่ อง เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทำงใหม่ที่
จะช่วยแก้ปัญหำ โดยนำหลักกำรวิธีกำรที่ใช้ในภำคเกษตรกรรมมำประยุกต์ในกำรบริ หำรจัดกำรกำร
ดำเนินชีวติ
4. เหตุผลและความจาเป็ นการใช้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง
จำกวิกฤตกำรณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดภำวะผันผวนอย่ำงรุ นแรง ทำให้กำรลงทุนสะดุด
หยุดชะงักเกิดภำวะว่ำงงำนขึ้นทัว่ ประเทศอย่ำงรุ นแรง นอกจำกนี้แผนพัฒนำประทศในอดีตที่ผำ่ นมำ
มุ่งเน้นควำมเจริ ญทำงเศรษฐกิจ เป็ นหลักสำคัญ จึงทุมเทขยำยกำรผลิตไปในด้ำนอุตสำหกรรมมำกกว่ำ
ด้ำนเกษตรกรรม ซึ่ งเป็ นกำรผลิตที่เน้นวัฒนธรรมประจำชำติมำตั้งแต่อดีต
ประเทศไทยตกอยูใ่ นกระแสโลกำภิวตั น์ (Globalization) ทำให้คนไทยหลงกระแส เกิดควำมเชื่ อ
ว่ำ สำกลหรื อต่ำงชำติเป็ นของดี จนลืมพื้นฐำน ทุนสังคม สภำพแวดล้อม และวิธีชีวติ ไทยของตนเอง มุ่ง
เข้ำเปลี่ยนแปลงระบบต่ำง ๆ ตลอดจนเปิ ดเสรี โดยเฉพำะทำงด้ำนกำรเงินกำรคลัง ปรำศจำกควำมพร้อม
ใด ๆ ไม่วำ่ ด้ำนบริ หำร ด้ำนกฎหมำย ถ้ำปรำศจำกควำมเข้ำใจในสำระที่เป็ นหลักสำคัญของเรื่ องต่ำง ๆ ใน
สังคมเช่น ประชำธิ ปไตย สิ ทธิ มนุษยชน กำรอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็ นต้น ทำให้เกิดภำวะหลงใหลในวัตถุ
นิยม โลภ โกง คอรัปชัน่ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน เกิดกำรขัดแย้งผลประโยชน์กนั เอง ดำรงชี วติ
แบบขำดสติปัญญำ สิ่ งเหล่ำนี้ กำลังเกิดขึ้นในสังคมและครองงำชีวติ ประจำวันของคนไทย
ดังนั้นควำมเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นครั้งนี้ รุ นแรงและรวดเร็ วจนภำครัฐและ
ภำคเอกชนตั้งรับไม่ทนั และมิได้มีแผนรับรองกำรล้มทำงเศรษฐกิจ ในลักษณะเช่นนี้มำก่อน ทิศทำงของ
กำรดำรงชีพอยูอ่ ย่ำงประคองตัว เพื่อช่วยเหลือตนเอง โดยใช้วธิ ี กำรแบบที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั
ทรงเรี ยกว่ำ “เศรษฐกิจแบบพอเพียงตนเอง”
5 หลักการพึง่ ตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7
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การพึง่ พาตนเอง ยึดหลักสาคัญ 5 ประการ
1) ด้ านจิตใจ คนที่สมบูรณ์ตอ้ งมีจิตใจที่เข้มแข็ง ทำให้เป็ นที่พ่ ึงของตนเอง มีจิตสำนึกที่ดี มี
จิตใจเอื้ออำทร ประณี ประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็ นที่ต้ งั
2) ด้ านสั งคม แต่ละสังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็ นเครื อข่ำยชุมชนที่เข็มแข็ง
นำควำมรู ้ที่ได้รับมำถ่ำยทอดและเผยแพร่ ให้ได้รับประโยชน์ซ่ ึ งกันและกัน
3) ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม คือกำรส่ งเสริ มให้มีกำรนำเอำศักยภำพของผูค้ นใน
ท้องถิ่น ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่มีอยูม่ ำกในประเทศ ตลอดจนสำมำรถแสวงหำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ หรื อวัสดุในท้องถิ่นที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ใช้อย่ำงฉลำด และ
เพิ่มมูลค่ำโดยยึดอยูห่ ลักควำมยัง่ ยืน ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดกำรพัฒนำประเทศอย่ำงดียงิ่
4) ด้ านเทคโนโลยี จำกสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ ว เทคโนโลยีที่เข้ำมำใหม่มีท้ งั ดี
และไม่ดี ต้องแยกแยะโดยภูมิปัญญำชำวบ้ำน โดยเลือกใช้เฉพำะที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรและสภำพแวดล้อม และควรพัฒนำเทคโนโลยีจำกภูมิปัญญำของเรำเองเพื่อ
สอดคล้องกับพื้นที่
5) ด้ านเศรษฐกิจ คือควำมสำมำรถที่อยูไ่ ด้ดว้ ยตนเองในระดับเบื้องตน กล่ำวคือ ต้องมุ่งลด
รำยจ่ำยก่อนเป็ นสำคัญ ยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้ แม้ไม่มีเงินก็มีขำ้ ว ปลำ ผัก ผลไม้ ใน
ท้องถิ่นของตนเอง เพื่อกำรยังชีพ และสำมำรถนำไปสู่ กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศใน
ระดับมหภำคต่อไป
6. แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงสาหรับเกษตรกร
แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงสำหรับเกษตรกรตำมแนวพระรำชดำริ ตั้งอยูบ่ นพื้นฐำนของ
หลักกำร “ทฤษฎีใหม่” 3 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นที่ 1 มีควำมพอเพียง เลี้ยงตนเองได้บนพื้นฐำนของควำมประหยัด ขจัดกำรใช้จ่ำยที่
ฟุ่ มเฟื อย
2) ขั้นที่ 2 รวมพลังกันในรู ปกลุ่ม เพื่อทำกำรผลิต กำรตลำด กำรจัดกำร รวมทั้งด้ำนสวัสดิกำร
กำรศึกษำ กำรพัฒนำสังคม
3) ขั้นที่ 3 สร้ำงเครื อข่ำยกลุ่มอำชีพ และขยำยกิจกำรทำงเศรษฐกิจให้หลำกหลำย โดยประสำน
ควำมร่ วมมือกับภำคธุ รกิจ ภำคองค์กรพัฒนำเอกชน และภำครำชกำร ในด้ำนเงินทุน
กำรตลำด กำรผลิต กำรจัดกำรและข่ำวสำรข้อมูล
7. การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง
1) ยึดควำมประหยัด ลดละควำมฟุ่ มเฟื อยในกำรดำรงชีวิตอย่ำงจริ งจัง
2) ยึดถือกำรประกอบอำชีพด้วยควำมถูกต้อง สุ จริ ต แม้ตกอยูใ่ นภำวะขำดแคลนในกำรดำรงชีพ
3) ละเลิกกำรแก่งแย่งผลประโยชน์และกำรแข่งขันในกำรค้ำขำยประกอบอำชีพ
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4) พัฒนำตนเองโดยกำรขวนขวำยใฝ่ หำควำมรู ้ให้เกิดมีรำยได้เพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็ น
เป้ำหมำยสำคัญ
สรุ ปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ ดังนี้
1. กรอบแนวคิด มีพ้ืนฐำนมำจำกวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย ซึ่ งสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้
ได้ตลอดเวลำ เป็ นกำรมองโลกในเชิงระบบที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลำ เน้นกำรรอดจำกภัยและ
วิกฤต เพื่อควำมมัน่ คง และยัง่ ยืนของกำรพัฒนำ
2. คุ ณ ลั ก ษณะ เน้ น กำรปฏิ บ ัติ บ นทำงสำยกลำง และกำรพัฒ นำอย่ำ งเป็ นขั้น ตอน โดย
ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อมๆ กัน ดังนี้
- ความพอประมาณ คือ ควำมพอดี ไม่นอ้ ยไป ไม่มำกไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น
- ความมีเหตุผล คือ พิจำรณำจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึ งถึ งผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำก
กำรกระทำนั้นๆ อย่ำงรอบคอบ
- การมีภูมิค้ ุมกันที่ดีในตัว คือ กำรเตรี ยมตัวให้พร้อมรับผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ
ในอนำคต เช่น กำรเข้ำมำของเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมีสติควบคุมอยูเ่ สมอ
3. เงื่อนไข
- มี ค วามรู้ รอบรู ้ เกี่ ย วกับ วิ ช ำกำรต่ ำ งๆ อย่ำ งรอบด้ำ น น ำควำมรู ้ ม ำพิ จ ำรณำเชื่ อ มโยง
กล่ำวคือ รู ้เท่ำทันโลก เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
- มีคุณธรรม นอกจำกควำมรู ้แล้ว ต้องมีคุณธรรมกำกับ เช่ น ซื่ อสัตย์ อดทน มีควำมเพียร ใช้
สติ ปัญญำ ไม่โลภ และไม่ตระหนี่ ซึ่ งแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียงนั้นสอดคล้องกับหลักธรรมทำงพุทธ
ศำสนำหลำยประกำร เช่น ทิถตั ธรรมมิกตั ถประโยชน์ เป็ นต้น

การประยุกต์ ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในชี วติ ประจาวัน
1. ประหยัด ลดกำรใช้จ่ำยที่ไม่จำเป็ น ลดละควำมฟุ่ มเฟื อย ฟุ้งเฟ้อตำมค่ำนิยม ตำมแฟชัน่
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2. ไม่ เห็นแก่ตัว เห็นแก่ส่วนรวม ไม่แก่งแย่งผลประโยชน์กนั เช่น กำรประกอบอำชีพ
ค้ำขำยไม่ตอ้ งแข่งกันอย่ำงรุ นแรงจนลืมคุณธรรม เป็ นต้น
3. การประกอบอาชี พ สุ จริ ต ท ำให้ ไ ม่ โ ลภ สำมำรถพึ่ งพำตนเองอย่ ำ งถู ก ต้อ ง แต่ ใ น
ขณะเดียวกันก็ขวนขวำยพัฒนำควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ขยันทำมำหำกิน หำรำยได้เพิ่มพูน
4. มีค่านิยมที่ดี มีคุณธรรมและหลักธรรมในการดาเนินชี วติ เช่น ควำมขยันหมัน่ เพียร ควำม
ซื่ อสัตย์ ควำมไม่ประมำทในกำรดำเนินชีวติ ไม่ฟุ้งเฟ้อ เป็ นต้น

8.3. ยกตัวอย่างเกษตรกรทีด่ าเนินตาม
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เศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจเอกชน
เป็ นที่ทรำบกันโดยทัว่ ไปว่ำ กำรดำเนินธุ รกิจเอกชน ส่ วนใหญ่จะเน้นกำไรให้ได้สูงสุ ด และเป็ น
ที่สงสัยกันมำกกว่ำ ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจะสำมำรถประยุกต์ใช้กบั ภำคธุ รกิจเอกชนได้มำกน้อย
เพียงใด
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสำมำรถนำประยุกต์ใช้กบั กำรบริ หำรงำนของธุ รกิจได้ ดังนี้
1. ความพอประมาณ : มุ่งผลประโยชน์ ระยะยาวมากกว่ าระยะสั้ น
กำรแสวงหำกำไรจะยึดถือหลักกำรแบ่งปั น ไม่เบียดเบียนคู่คำ้ ให้ร่วมกันเป็ นพันธมิตรทำง
ธุ รกิ จในระยะยำวและเกิ ด ควำมไว้วำงใจ รวมทั้งให้ ค วำมส ำคัญ ต่ อ กำรจ่ ำยเงิ น ให้ แก่ พ นัก งำนและ
supplier อย่ำงรวดเร็ วตลอดจนกันกำไรส่ วนหนึ่งสำหรับพัฒนำควำมรู ้และกิจกรรมสังคม
2. ความมีเหตุผล : ต้ องรู้ จักลูกค้ า รู้ จักตลาด รู้ จักคู่แข่ ง และรู้ จักตัวเอง
ส่ วนกำรประยุกต์ใช้หลักควำมมีเหตุผล ของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงกับกำรดำเนินธุ รกิจคือ
กำรรู ้ จกั ลู กค้ำ รู ้จกั ตลำด รู ้ จกั คู่แข่งและรู ้ จกั ตัวเอง ซึ่ งทำให้กำรบริ หำรมีลกั ษณะที่ สำคัญ ๆ เข้ำใจใน
ธุ รกิ จของตน และตลำดที่ ต นแข่ ง ขัน อยู่อย่ำ งถ่ อ งแท้ ซึ่ งจำเป็ นต้อ งสร้ ำงเอกลัก ษณ์ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์
ส ำหรั บ ธุ ร กิ จ ที่ อิ ง กับ เทคโนโลยี ต้อ งพัฒ นำควำมรู ้ ข องพนั ก งำนอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ใช้ ท รั พ ยำกรที่ มี
กระบวนกำรผลิตอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ โดยกระจำยกำรผลิตบำงส่ วนไปในประเทศที่มีแรงงำนถูกกว่ำเพื่อ
รั กษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และคิ ดค้นกระบวนกำรที่ จะนำวัตถุ ดิบ ที่ มี ตน้ ทุ นสู ง หรื อหำยำก
กลับมำใช้ใหม่
3. การสร้ างภูมิค้ ุมกันทีด่ ี ต้ องเตรียมพร้ อมต่ อการเปลีย่ นแปลงอย่ างเหมาะสม
สำหรั บกำรประยุกต์ใช้กำรสร้ ำงภู มิคุม้ กันที่ ดีในกำรดำเนิ นธุ รกิ จคื อ จะต้องเตรี ยมพร้ อม
สำหรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเหมำะสมโดย กระจำยผลิตภัณฑ์และตลำดเพื่อลดควำมเสี่ ยง โดยกำรปรับ
ผลิตภัณฑ์จำกสิ นค้ำฟุ่ มเฟื อยมำเป็ นสิ นค้ำที่ลูกค้ำใช้ประจำ และกระจำยตลำดในหลำยประเทศ เพื่ อลด
ผลกระทบจำกวัฎจักรเศรษฐกิ จต่อสิ นค้ำฟุ่ มเฟื อย ควบคุ มกระบวนกำรจัดหำวัตถุ ดิบให้ต่อเนื่ อง โดย
ลงทุนในแหล่งวัตถุดิบของตนเอง รักษำอัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำนให้อยูใ่ นระดับต่ำ
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เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 กำรพัฒนำคนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือกำร
พัฒนำให้แต่ละคนมีหลักคิดและหลักปฏิบตั ิในกำร
ดำเนินชี วติ อย่ำงพอเพียง โดยใช้คุณธรรมนำควำมรู ้ เพื่อ
พัฒนำตนเอง/ครอบครัว/ชุมชน/ชำติ ให้สำมำรถ
พึ่งตนเองได้และก้ำวหน้ำไปพร้อมกับควำมสมดุล
ตลอดจนพร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำง ๆ
 แนวทำงกำรพัฒนำคนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นกำรฝึ กให้คิดพูด-ทำ อย่ำงพอดี พอเหมำะ พอควร บนหลักเหตุผล ไม่ประมำท โดยใช้สติและ
ปั ญญำในทำงที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มทำงเลือกและพัฒนำศักยภำพของแต่ละคน ให้สำมำรถอุม้ ชูตวั เองและ
ครอบครัวได้ โดยไม่เบียดเบียนตัวเองและผูอ้ ื่น และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่ำงสงบสุ ข – รู ้รัก
สำมัคคี อยูร่ ่ วมกับธรรมชำติได้อย่ำงสมดุลและยัง่ ยืน และมีค่ำนิยมที่ดีงำม ร่ วมรักษำคุณค่ำของควำม
เป็ นไทย
 กำรขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็ นวัฒนธรรมหลักในกำรใช้ชีวติ ของคนในสังคม ต้องมี
กระบวนกำรหล่อหลอม ให้ทุกคนมีควำมเชื่อมัน่ และสำมำรถนำหลักกำรนี้ไปประยุกต์ใช้ได้จริ งใน
ชีวติ ประจำวันและกำรศึกษำเป็ นเครื่ องมือสำคัญที่จะทำให้เกิดกระบวนกำรดังกล่ำว
 เป้ ำหมำยสำคัญของกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง คือ กำรปลูกฝังให้เด็กและ
เยำวชนรู ้จกั กำรใช้ชีวติ ที่พอเพียง เห็นคุณค่ำของทรัพยำกรต่ำง ๆ ฝึ กกำรอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่ำง
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่และแบ่งปั นมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่ำของวัฒนธรรมค่ำนิยมเอกลักษณ์/
ควำมเป็ นไทย
การจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการได้ ใน 2 ส่ วน
1. กำรบริ หำรศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ
2. กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ซึ่งประกอบด้วย
- กำรสอดแทรกสำระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสู ตรและสำระเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน(สำระ
กำรเรี ยนรู ้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม สำระที่ 3 เศรษฐศำสตร์ และบูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง
8 กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ประถมศึกษำปี ที่ 1 – มัธยมศึกษำปี ที่ 6) หรื อ
เทียบเท่ำ รวมทั้งระดับอำชีวศึกษำ และกำรศึกษำนอกโรงเรี ยน)
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ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่ คือ แนวพระรำชดำริ ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ว่ำด้วยกำรจัดกำรบริ หำร
ที่ดิน ให้มีสัดส่ วนในกำรใช้พ้นื ที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด

ความเป็ นมาของทฤษฎีใหม่
จำกกำรเสด็จพระรำชดำเนินแปรพระรำชฐำนในภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศไทย พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห่ วั ฯ ทอดพระเนตรเห็นควำมเป็ นอยูข่ องรำษฎร ซึ่ งทำกำรเกษตรไม่ได้ผล เพรำะปั ญหำ
กำรขำดแคลนน้ ำ จึงมี พระรำชดำริ เรื่ อง “ทฤษฎี ใหม่” และทรงทดลองที่วดั มงคลชัยพัฒนำ อ.เฉลิ ม
พระเกียรติ จ.สระบุรี จนสำเร็ จเป็ นแบบอย่ำง

หลักการของทฤษฎีใหม่ เบื้องต้ น
เริ่ มจำกกำรแบ่งที่ดินที่มีอยูอ่ อกเป็ นแปลงๆ เพื่อก่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์สูงสุ ด โดยแบ่งเป็ น
อัตรำส่ วนตำมแผนภูมิ ดังนี้
ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็ น 4 ส่ วน ตำมอัตรำส่ วน 30 : 30 : 30 : 10 ซึ่งหมำยถึง
พื้นที่ส่วนที่หนึ่ ง ประมำณ 30 % ให้ขุดสระกักเก็บน้ ำฝนในฤดูฝน เพื่อนำน้ ำที่เก็บไว้มำช่วย
ในกำรปลูกพืชในฤดูแล้ง รวมถึงเป็ นที่เลี้ยงสัตว์น้ ำและปลูกพืชน้ ำต่ำงๆ
พื้ น ที่ ส่ วนที่ ส อง ประมำณ 30% ให้ปลู ก ข้ำวในฤดู ฝน เป็ นอำหำรหลัก ของครอบครัวให้
เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่ำใช้จ่ำยและสำมำรถพึ่งตนเองได้
พื้นที่ส่วนที่สำม ประมำณ 30% ใช้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อ
เป็ นอำหำรประจำวัน หำกเหลือจำกกำรบริ โภคก็นำไปจำหน่ำย
พื้นที่ส่วนที่สี่ ประมำณ 10 % เป็ นที่อยูอ่ ำศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทำง และโรงเรื อนอื่นๆ

ที่อยูอ่ ำศัยโรงเรื อน
เลี้ยงสัตว์ พืชสวนผัก
ปลูกพืชผักอื่นๆ
(ไม้ผล พืชไร่ และอื่นๆ)

10 %
30 %
30 %
30 %

แหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร
(เลี้ยงสัตว์น้ ำ ปลูกพืชน้ ำ)
ทำนำ ปลูกข้ำว

แผนภูมแิ สดงการจัดแบ่ งทีด่ ินตามหลักทฤษฎีใหม่
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