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 บทความนี้  ผูเ้ขยีนไดข้อ้มลูจากแหล่งต่างๆ ทัง้จากการอ่าน การฟงั และเขยีนจากความทรงจ า 
ความเขา้ใจของตนเอง หากผดิพลาดขอใหผู้อ่้านใหอ้ภยัในความรูอ้นัน้อยนิดของผูเ้ขยีนดว้ย   ผูเ้ขยีนจะ
ขอยกตวัอย่างของการน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ที่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล 
อดุลยเดช (รชักาลที ่๙) ทรงมอบใหป้วงชนชาวไทยในการน ามาใช ้ในการสรา้งทฤษฎใีหม่ สรา้งแนวทาง
การปฏบิตังิานของตนเองในการด าเนินชวีติและการหาเลี้ยงชพี ตวัอย่างที่พระองค์ท่านน าหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงไปใช ้ดฉินัคดิว่า คอื การเกษตรทฤษฎใีหม ่
 

 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  กล่าว
โดยสรปุคอื   

การท าความเข้าใจกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้อยา่งมเีหตุผล และรอบคอบ (สรา้งภมูคิุม้กนั)    
การเข้าถึงแหล่งขอ้มลู / ความรู ้ทีจ่ะน ามาใชใ้หส้อดคลอ้งกบับรบิท    
และการพฒันาแนวทางการปฏิบัติงาน / ทฤษฎี เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานที่สามารถ

น ามาใชไ้ด้อย่างเหมาะสม (พอเพยีง / พอประมาณ)  (เมื่อได้แนวคิดและ / หรือทฤษฎี การน ามาใช้ 
จะเริม่จากการทดลองท าตามแนวคดิ / ทฤษฎทีี่ไดน้ัน้  พรอ้มทัง้จดบนัทกึขอ้มูลที่ได้จากการทดลองใช ้ 
เพื่อน ามาปรบัปรุงแนวคดิ / ทฤษฎ ี  และน ามาใชใ้หม่จนไดเ้ป็นแนวทางการปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล)   

กระบวนการทัง้ ๓ ขัน้ตอน คือ การท าความเข้าใจ  การเข้าถึงข้อมูล /ความรู้  และการ
พฒันาแนวทางการปฏบิตัิงาน / ทฤษฎีใหม่  จะต้องน ามาใช้โดยพจิารณาบริบท / สภาพแวดล้อม /
ส่ิงแวดล้อม / ความรู้พื้นฐานท่ีสัง่สมกนัมา / ภมิูปัญญาท้องถ่ิน  ประกอบกนั  เพื่อท าให้แนวทางการ
ปฏบิตัิงานหรอืทฤษฎีที่พฒันาขึ้นสอดคล้องกบับรบิทและสามารถน าไปใช้ได้จรงิอย่างมปีระสทิธภิาพ   
สิง่ส าคญัอกีประการ คอื แนวทางการปฏบิตัทิี่ได้จากการทดลองจะต้องไม่ขดักบัหลกัคณุธรรมท่ีดีงาม  
เพื่อใหก้ารพฒันาทีเ่กดิขึน้เป็นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
 

 ตวัอย่างแนวทางการปฏิบติังานและทฤษฎีท่ีได้จากการน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ ของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช  คือ  การเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช  ทรงเสดจ็ประพาสตามพืน้ที่ต่างๆ ทัว่ประเทศ  
พระองคท์่านทรงเข้าใจสภาพพืน้ทีแ่ละความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย  และทรงต้องการใหเ้กษตรกรมี
สภาพความเป็นอยู่ที่ด ีมคีุณภาพชวีติที่ดขี ึ้น  หลุดพ้นจากการเป็นหนี้  เนื่องด้วยพระองค์ทรงเป็นทัง้
นกัปราชญแ์ละนกัวทิยาศาสตร ์  พระองคท์่านน าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาพฒันาทฤษฎทีีใ่ชท้าง
การเกษตร คอื  การเกษตรทฤษฎีใหม่   ทรงพระราชทานแก่เกษตรกรให้น าไปใช้ได้ทัว่ทุกพื้นที่ใน
ประเทศไทย และปรบัใชไ้ดท้ัว่โลก 
 



๒ 

 

 การเกษตรทฤษฎีใหม่  คอื  การจดัสรรพื้นทีท่ าการเกษตรอย่างมปีระสทิธภิาพ  โดยการแบ่ง
พืน้ทีด่งันี้ 

๑. ขดุบ่อ  / สรา้งบ่อน ้า  ใชพ้ืน้ทีร่้อยละ  ๓๐  ของพืน้ทีท่ ัง้หมด  
๒. ปลกูขา้ว  ใชพ้ืน้ทีร่้อยละ  ๓๐  ของพืน้ทีท่ ัง้หมด 
๓. ปลกูพชืไร ่ ไมผ้ล  ไมท้ีใ่ชไ้ม ้ ใชพ้ืน้ที่ร้อยละ  ๓๐  ของพืน้ทีท่ ัง้หมด 
๔. อื่นๆ  เช่น ปลกูพชืผกัสวนครวั  เพาะเหด็ เลีย้งสตัว ์ เป็นตน้  ใชพ้ืน้ทีร่้อยละ  ๑๐  ของ 

พืน้ทีท่ ัง้หมด 
 

ประโยชน์ของการเกษตรทฤษฎีใหม่  เป็นการใชพ้ืน้ทีท่ าการเกษตรอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดย 
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ ดงันี้ 

๑. สามารถใชพ้ืน้ทีท่ าการเกษตรไดต้ลอดทัง้ปี  โดยการหมนุเวยีนปลกูพชืตลอดทัง้ปี 
๒. เกษตรกรมอีาหารบรโิภคทัง้ปี  เป็นอาหารทีม่คีวามหลากหลายมปีระโยชน์ต่อสุขภาพ 
๓. เกษตรกรมงีานท าตลอดทัง้ปี  ท าใหม้รีายไดอ้ยา่งต่อเนื่อง มคีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ 
๔. ส่งเสรมิคุณภาพชวีติครอบครวั  ผูป้กครองในวยัท างานไมต่อ้งเคลื่อนยา้ยเขา้มาในแหล่ง 

ชุมชนเพื่อหางานท า  ท าใหส้ามารถอบรมเลีย้งดบูุตร ธดิา ไดอ้ยา่งมคีุณภาพ  
๕. ลดการเสยีเงนิตราต่างประเทศ  โดยเน้นการใชเ้ทคโนโลยแีละภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
๖. ระบบเศรษฐกจิของประเทศมัน่คง  เพราะเกษตรกรมรีายไดเ้พยีงพอในการเลีย้งดคูรอบครวั 
๗. เป็นทฤษฎทีีป่ฏบิตัไิดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม (ท่ีมา  การเกษตรทฤษฎใีหม ่ ขอ้มลูจากวทิย ุสถาน ี

วทิย ุมก ออกอากาศ เมือ่วนัที ่๑๓  กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.) 
๘. เกษตรกรแบ่งปนัผลผลติและแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั    (พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

ภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงพระราชทานคุณธรรมของการเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ แจกจ่ายเพื่อนก่อน 
ช่วยเหลอืผูท้ีข่าดแคลน มเีหลอืจงึขาย)  ผูเ้ขยีนนึกถงึภาพวถิชีวีติความเป็นอยู่ดัง้เดมิ คอื มอีาหารน าไป
ที่ว ัดถวายพระที่ว ัด และรบัประทานอาหารร่วมกันที่ว ัด ผู้สูงอายุได้พูด ได้คุย ได้ออกก าลงักายคือ
ท าอาหารและเดนิมาที่วดั บางบา้นเอามะละกอมา บางบ้านน ามะนาว พรกิมา ท าอาหารที่วดั  นี่คอื คน
ไทยสงัคมผูส้งูอายทุีม่คีุณภาพในอดตี 
 

 การน าการเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้  โดยเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ใช้ จะต้องน าหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มาประยุกต์ใช้ในระดับ
ครวัเรอืนที่มบีรบิท /สภาพแวดล้อมแตกต่างกนัในแต่ละพื้นที่  เพื่อก าหนดเป็นแนวทางการปฏบิตัิที่มี
ประสทิธภิาพของตนเอง 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชทรงสรา้งทฤษฎี การเกษตรทฤษฎใีหม่ จาก
แนวคดิในการก าหนดสภาพทีต่อ้งการใหเ้กษตรกร มรีายไดต้ลอดทัง้ปี   มชีวีติความเป็นอยู่ทีด่ ี  และลด
ภาระหนี้สนิและการพึง่พงิ / รอความช่วยเหลอืจากภายนอกใหล้ดน้อยลงใหม้ากทีสุ่ด  หนัมาช่วยเหลอืซึง่
กนัและกนัดว้ยการมสี่วนรว่มของคนในชุมชน และการแลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ปดว้ยกนั  

ดงันัน้เพื่อให้สามารถท าการเกษตรได้ตลอดทัง้ปี ต้องไม่ให้ขาดแคลนน ้าใช้ และท าการเกษตร
แบบผสมผสานเพื่อใหเ้กดิรายไดต้ลอดทัง้ปี  



๓ 

 

 เกษตรกรจะน าทฤษฎีการเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้   จงึตอ้งเข้าใจสภาพทีเ่ผชญิอยูว่่า 
๑. จะวางแผนผงัของพืน้ทีก่ารเกษตรอยา่งไร  เช่น จะขึน้อยูก่บัการวางแผนการท าเกษตรกรรม 

ว่าจะท าอะไร จะปลูกพชืชนิดใดบรเิวณไหน  ถ้าจะปลูกขา้ว  ขา้วเป็นพชืที่มลี าต้นที่เตี้ย ชอบแดด ควร
เลอืกปลกูบรเิวณทีร่บัแสงไดเ้ตม็ที ่ไม่มไีมอ้ื่นมาบงั เพื่อใหก้ารใชแ้สงแดดของพืน้ทีท่ าการเกษตรมคีวาม
เหมาะสม จะเลีย้งไก่กไ็มค่วรใหก้รงอยูใ่นทศิตน้ลมทีจ่ะพดัเขา้บา้น  เป็นต้น  การวางแผนการใชพ้ืน้ที ่จงึ
ขึน้อยูก่บัเกษตรกร เช่น พืน้ทีไ่หนจะปลูกไมย้นืต้น  พืน้ทีขุ่ดบ่อ  พืน้ทีป่ลูกบา้น  พืน้ทีเ่ลีย้งสตัว์ ควรอยู่
ส่วนไหนของทีด่นิ เป็นตน้ 

๒. จะขดุสระน ้า / สรา้งบ่อพกัน ้า / ท ารอ่งน ้าใหม้ปีระสทิธภิาพ   ควรขดุกีแ่ห่ง ตรงไหน  เพื่อให ้
การบรหิารจดัการน ้ามปีระสทิธภิาพ สระน ้าควรมลีกัษณะอย่างไรจงึจะเกบ็กกัน ้าไดด้ี  เช่น  ความกวา้ง  
ความลกึ ขอบสระต้องยกสูงเท่าไร และเพื่อใหค้นตกสระน ้าสามารถขึน้มาไดจ้ะต้องท าอย่างไร  ควรปลูก
ไม้ยนืต้นชนิดใด (ถ้าจะปลูกไม้ยนืต้นรอบขอบสระ ขอบสระควรกว้างอย่างน้อย ๒ เมตร สูง ๒ เมตร 
เพราะเมือ่ดนิแน่นความสงูจะลดลง) ปลกูหญา้แพรกส่วนไหนของสระ จะขดุบรเิวณไหนจงึจะมนี ้าใชต้ลอด
ทัง้ปี   จะท ารอ่งส่งน ้าหรอืไมข่ึน้อยูก่บัชนิดของตน้ไมท้ีจ่ะปลกู เป็นตน้ 

๓. จะวางแผนการใชพ้ืน้ทีป่ลกูขา้วอยา่งไร  เช่น  จะเลอืกพืน้ทีไ่หนในการปลกูขา้วจงึจะได ้
ผลผลติทีด่ ี ตน้ขา้วชอบแสงแดดมากน้อยอยา่งไร  พืน้ทีไ่หนเหมาะสม  พนัธข์า้วทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีแ่ละ
ช่วงเวลาที่ปลูก  (โดยค านึงถึงการปลูกข้าวว่า มลี าดบัขัน้ตอนการจดัการอย่างไร ชอบแดดมากน้อย
อยา่งไร  วธิกีารเลอืกพนัธข์า้วใชอ้ะไรพจิารณา  ใชร้ะยะเวลาในการปลูกนานเท่าไหร่  ฝนตกในพืน้ทีเ่ริม่
เมือ่ไร การจดัการหลงัการเกบ็เกีย่ว  จะตอ้งใชพ้ืน้ทีจ่ะท าอยา่งไรกบัตน้ขา้วหลงัการเกบ็เกี่ยวถ้าไม่ใชก้าร
เผา ปีหนึ่งปลูกข้าวได้กี่ครัง้ ถ้าปลูกเพยีงหนึ่งครัง้  พื้นที่ปลูกข้าวจะสามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้
อยา่งไร เป็นตน้)   

๔. การจะปลกูพชืไร ่ ไมผ้ล  ไมใ้ชไ้ม ้เพื่อใชเ้ป็นอาหารและใชใ้นชวีติประจ าวนั จะเลอืกปลกูพชื 
ชนิดใด จงึจะเหมาะสมกบัการท าการเกษตรของตนเอง เช่น  โดยทัว่ไป 

- จะท ายาฆา่แมลงจากวสัดุธรรมชาตคิวรปลกูสะเดา  มะขาม  มะนาว ฯ  
- จะท าทีก่นัลมพายใุนบรเิวณทีส่รา้งบา้นควรปลกูไผ่  (ขอ้มลูจากอาจารยว์ทิยาลยั 

เกษตรและเทคโนโลยพีะเยา)   
- จะช่วยใหด้นิรว่นและอุม้น ้า ควรเกบ็ฟางขา้วและแกลบมาใช ้แกลบใหน้ ามาผสมดนิ 

ช่วยใหด้นิไม่แขง็และร่วนขึน้  ส่วนฟางขา้วตากให้แหง้แลว้น ามาคลุมดนิในส่วนทีป่ลูกไมผ้ลและพชืสวน
ครวัจะช่วยลดการสญูเสยีน ้าของหน้าดนิ 

- จะใชไ้มใ้นการสรา้งเรอืนเพาะช าและท าถ่าน  ควรปลกูไมโ้ตเรว็ เช่น  มะค่าโมง   
กระถนิณรงค ์ ตะเคยีนทอง  ฯ 

- จะปลกูไมผ้ลเพื่อใหม้อีาหารรบัประทาน ควรเลอืกไมผ้ลทีอ่อกผลไดต้ลอดปี เช่น  
มะยม  มะละกอ  กลว้ย  มะมว่งสามฤดู ฯ 

- จะปลกูพชืทีค่วรอนุรกัษ์  เช่น  อนิ-จนั  กฤษณา  สมนุไพรต่างๆ ในทอ้งถิน่  เพื่อใช ้
ประโยชน์ในอนาคต  ใช้เป็นยาสามญัประจ าบ้าน  และเป็นอาหาร  เช่น  เสลดพงัพอน ไพล  ขงิ  ข่า  
ตะไคร ้ มะกรดู  ใบเตย  ตน้หอม (ตน้หอมอาจปลกูในภาชนะทีไ่มใ่ชแ้ลว้) ฯ 

- จะเลีย้งไก่  ควรปลกูพชืไรท่ีส่ามารถท าอาหารไก่ได ้เช่น ขา้วโพด 



๔ 

 

- จะเลีย้งปลา  อาหารปลาจะไดม้าอยา่งไร  จะตอ้งวางแผน  เช่น  ในเวยีดนามจะใช ้
เศษอาหารทีไ่ดจ้ากรา้นขายอาหาร น ามาต้มจนน่าจะปลอดเชือ้โรคเป็นอาหารเลีย้งปลา (ถ้ามกีารคดัแยก
ขยะ เช่น ในรา้นอาหารมถีงัขยะประจ าโต๊ะให้ทิ้งทชิชู่และพลาสตกิ  ในชาม / จานจะมแีต่อาหารทีเ่หลอื
ทางรา้นจะทิ้งเศษอาหารรวมกนั  ขยะที่มแีต่เศษอาหารน ามาผ่านการต้มให้เป่ือยก่อนเลี้ยงปลา น่าจะ
ปลอดภยัส าหรบัปลาและผูร้บัประทานเนื้อปลา) 

- จะเลีย้งววั  ควาย  ควรปลกูหญา้เนเปีย  หญา้แฝกทีป่ลกูรอบขอบสระ  เป็นตน้ 
- จะท ารัว้ธรรมชาต ิ อาจใชต้น้ชะอมท ารัว้  ตน้มะขามเปรีย้วฝกัใหญ่แลว้คอยตดัแต่ง 

หรอืไมด้อก เช่น ชบา  เป็นตน้ 
- จะปลกูไมห้อม ทีท่นแลง้และน ้าท่วมขงัไดด้พีอควร เช่น  ตน้พะยอม 
- การแสวงหาทางเลอืกทางการเกษตร เช่น เพาะเหด็เมือ่ว่างจากการท านา  หากน ้า 

ไมพ่อส าหรบัท านา จะเลอืกท าอะไร เป็นตน้  
 

การศกึษาวธิปีลกู  คดัเลอืกพนัธท์ีเ่หมาะสมกบัสภาพภมูอิากาศและทอ้งถิน่ ผลผลติเป็น 
ที่ต้องการของท้องตลาด คือ การเข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการ เกษตรกรจะต้องศึกษา  เช่น พื้นที่ท า
การเกษตรของเราวางแผนท าการเกษตรอย่างไร หากต้องการปลูกข้าวเป็นหลกั ก็ต้องศึกษาจากผู้ที่
ประสบความส าเรจ็ในการปลกูขา้ว ว่าเคา้ท าอย่างไร (คุณชยัพร ใน YouTube) การก าหนดชนิดของพชืก็
ควรมขีอ้มลูว่า พชืชนิดไหนตอ้งการน ้ามาก  ชนิดไหนทนแลง้ไดด้ ีและชนิดไหนทนน ้าท่วมไดน้าน  ชนิด
ไหนควรปลูกคู่กนัจะช่วยเรื่องน ้าได้ (มผีู้แนะน าผู้เขยีนว่าควรปลูกกล้วยใกล้กบัพชืที่ต้องการน ้า เพราะ
กลว้ยจะช่วยกกัน ้าได)้  จะรดน ้าอยา่งไร สิง่เหล่านี้เกษตรกรจะต้องท าความเขา้ใจกบัสภาวะทีเ่ผชญิอยู่ให้
เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อน  จากนัน้ก าหนดความต้องการของตนเองให้ชดัเจน  แล้วลงมอืหาข้อมูลมา
สนบัสนุนสิง่ทีว่างแผนการท าการเกษตรของตน (จะท าการเกษตรตลอดทัง้ปี จะใชพ้ืน้ทีอ่ย่างไร ควรปลูก
อะไร เลี้ยงสตัว์ชนิดไหน พชืชนิดใดจะปลูกเพื่อขายความต้องการของตลาดเป็นอย่างไร ชอบสายพนัธ์
ไหน หากสายพนัธน์ัน้ไมเ่หมาะทีจ่ะปลูกกบัพืน้ทีข่องเรา  เราจะน าเสนอสิง่ทีด่กีว่าทีส่ามารถปลูกในพืน้ที่
ของเราไดอ้ย่างไร  และจะขายทีไ่หน เป็นต้น) แผนท่ีวางไว้อาจมีการปรบัเปล่ียนจนกว่าจะได้ข้อมูล
ท่ีแน่ใจว่า โอกาสในการท าการเกษตรให้ประสบความส าเรจ็มีสูง  (คือ ขัน้ของการพฒันา ขัน้นี้
จะตอ้งจดบนัทกึขอ้มลูทีไ่ดศ้กึษามาอยา่งเป็นระบบ  แผนงานทีว่างไวจ้ะท าอะไรบา้ง เมื่อไร  แนวทางการ
ปฏบิตังิานทางการเกษตร เครื่องมอืเครื่องจกัรทีจ่ าเป็นจะต้องประยุกต์อย่างไรเพื่อลดต้นทุน จะรวมกลุ่ม
เพื่อช่วยเหลอืกนัอย่างไร  จะหาวตัถุดิบได้จากที่ไหน  จะท าปุ๋ ยอินทรยี์ ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยผสมระหว่างปุ๋ ย
อนิทรยีก์บัปุ๋ ยเคมใีชส้ตูรไหน) จงึลงมอืปฏบิตัจิรงิ (การทดลองใชจ้รงิครัง้ที ่๑) 

๕.  จะปลูกพชืสวนครวัอะไร  จะเลี้ยงสตัว์อะไร  จะมวีธิกีารอย่างไรในการตดัสนิใจ เช่น ใช้วถิี
ชวีติประจ าวนัของครอบครวัก าหนดชนิดของพชืสวนครวัที่จะปลูก  ใช้ความต้องการของตลาดก าหนด
ชนิดของพชืที่จะใช้ขาย  ใช้นโยบายของรฐับาล / การรวมกลุ่มสหกรณ์ในการก าหนดการท าการเกษตร   
เป็นตน้ 

๖.  สิง่ทีท่ าใหต้น้ทุนการเกษตรสงู  คอื ปุ๋ ยเคม ี จะท าอยา่งไรจงึจะลดตน้ทุนจากการใชปุ้๋ ย และ 
ผลติปุ๋ ยขึน้ใชเ้องใหส้ามารถใชไ้ดด้ที าอยา่งไร  สิง่เหล่านี้ตอ้งศกึษาหาขอ้มลู   
 



๕ 

 

 เมื่อเข้าใจบริบทและสภาพแวดล้อม ของตนในการท าเกษตรกรรม (สภาพภูมอิากาศ ฤดูกาล 
ปรมิาณน ้าฝนเป็นอย่างไร    สภาพของดนิและการเสื่อมโทรมของดนิ    ประโยชน์ของพชืทอ้งถิน่แต่ละ
ชนิด   ภูมปิญัญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกบัการเกษตรมอีะไรบ้าง  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น)    และก าหนด
ความต้องการของตนเอง (การตัง้เป้าหมาย เช่น จะปลูกพชืหรอืเลีย้งสตัวอ์ะไร เพื่อการเลี้ยงชพีและ
การขาย)  เกษตรกรจะต้องหา วิธีเข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการ  เช่น  ไดข้อ้มลูว่าควรปลูกอะไร อย่างไร จะ
ขายให้ใคร หาตลาดอย่างไร  วธิกีารด าเนินงานต่างๆ  อาจหาข้อมูลขา้งต้นจากการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
(การพูดคุยกับปราชญ์ในชุมชน)   การพูดคุยในกลุ่มผู้สนใจเรื่องเดียวกัน   การเข้าร่วมประชุมกับ
ผู้ใหญ่บ้าน   การเข้าร่วมเมื่อมกีารจดัเวทีสาธารณะของหน่วยงานต่างๆ   การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับ
นักวจิยั / หน่วยงานที่เขา้มาช่วยเหลอื   การหาขอ้มูลเพื่อรบับรกิาร / ความช่วยเหลอืจากทางราชการ  
การจดัตัง้สหกรณ์เครื่องมอืเครื่องจกัร  การดูงานตามสถานที่ต่างๆ หรอืเมื่อมกีารจดันิทรรศการทาง
วชิาการ  การซือ้ต ารามาอ่าน (ผลงานวจิยัต่างๆ ทีม่ผีูน้ ามาเขยีนเป็นต ารา) เป็นต้น   น าขอ้มลูทีไ่ดม้าใช้ 
พฒันาแนวคิด / ทฤษฎีการเกษตรของตนเอง / แนวทางการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เมื่อไดแ้นวคดิ / ทฤษฎ ี/ แนวปฏบิตัทิางการท าการเกษตรของตนเองที่คาดว่าจะใชไ้ดจ้รงิ
ในพืน้ทีข่องตนเอง กต็อ้ง ทดลองใช้จริง เพื่อทดสอบสิง่ทีไ่ดพ้ฒันาขึน้  (จะต้องใชก้ารสงัเกตและการจด
บนัทกึ)  ส่วนคณุธรรมขัน้พืน้ฐานทีผู่เ้ขยีนเสนอแนะ คอื การผลติอาหารทีม่คีวามปลอดภยัในการบรโิภค 
 

 การน าแนวคดิ / ทฤษฎี / แนวปฏบิตัิทางการเกษตรที่ตนเองพฒันาขึน้สู่การปฏบิตั ิ   เริม่จาก
การทดลอง  ในการทดลองสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ด คอื การสงัเกต  และการจดบนัทึก  โดยจะต้องวางแผนการ
จดบนัทกึ  

- มีสมดุเล่มเดียว จดรวมทุกสิง่ เช่น  วนั เดอืน ปี ทีเ่ริม่ปลกู ราคาตน้ทุน  ราคาขาย  
- แยกสมดุเป็นเล่ม จดเป็นประเดน็ / เรือ่ง  แต่ละเล่มจดแต่ละประเดน็ / เรือ่ง (รวม 

เรื่องที่เหมอืน / คล้ายกนัมาจดในเล่มเดยีวกนั  เช่น   การท าปุ๋ ยทดลองใช้วธิไีหน   ใช้อะไรท าและมี
สดัส่วนของสิง่ทีใ่ชท้ าปุ๋ ยอยา่งไร  หมกันานเท่าไร   เอาไปใชก้บัพชืชนิดใด  ไดผ้ลเป็นอยา่งไร  ครัง้ต่อไป
จะพฒันาปุ๋ ยอะไร  เป็นตน้)     

- ท าป้ายก ากบั บอกวนัเดอืนปีทีท่ า บอกชนิดของสิง่ของ ชื่อตน้ไม ้วนัเดอืนปีทีป่ลกู  
ใส่ปุ๋ ยอะไร เมื่อไร   บอกสิง่ที่จ าเป็นอื่นๆ   บนัทึกผลท่ีได้  ผลการน าไปใช้และการปรบัปรงุในครัง้
ต่อไป  เขา้สู่กระบวนการทดลองใหม ่ จนกว่าจะไดผ้ลส าเรจ็  จากนัน้เผยแพร่สู่ผู้อื่น / ใหค้วามช่วยเหลอื
เพื่อนบา้น 
  -  ท าบญัชีครวัเรือน  จดรายรบัและค่าใชจ้่ายที่ส าคญัในแต่ละปี  (และเพื่อเป็นการฝึก
ควรเริม่ต้นจดบนัทึกรายรบัและรายจ่ายเป็นรายวนั จนกระทัง่ได้ข้อมูลที่มคีวามถูกต้องที่สามารถใช้
วางแผนค่าใชจ้า่ยได)้ 
 ตรวจสอบผลการปฏบิตังิานในปีที ่๑ ว่าปีต่อไปจะปรบัปรุงอย่างไรให้ดขีึน้  เริม่ต้นกระบวนการ
ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอกีครัง้  ตัง้แต่ การท าความเขา้ใจสิง่ทีเ่กดิ / ผลทีไ่ดใ้นปีที ่๑  เพื่อจะ
ไดรู้ว้่าต้องการขอ้มลูอะไรเพิม่เตมิ  ศกึษาหาขอ้มลูเพิม่และวางแผนงานใหม่ จดบนัทกึแผนงานใหม่  ลง
มอืปฏบิตั ิ ท าไปเรือ่ยๆ อยา่หยดุพฒันา 
 



๖ 

 

 ตวัอย่างที่ภาครฐัควรน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ เช่น  เรื่องการบรหิารจดัการขยะ  
การใช้พลังงานอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  การจดัหาพลังงานทดแทน  การพัฒนาระบบ
ตรวจสอบการทุจรติทัง้ในระบบการเมอืงและการปกครองเพื่อไม่ใหเ้กดิการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั 
สรา้งความเป็นธรรม ความเท่าเทยีมและความเสมอภาคของโอกาสในการเขา้ถงึบรกิาร  การประสานงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมอืของทุกภาคส่วน  โดยการเลอืกใช้ขอ้มูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถอื / การรบั
ขอ้มลูจากบุคคลทีน่่าเชื่อถอืและเป็นผูท้ีค่ านึงถงึประโยชน์ของประเทศชาตเิป็นหลกั  เป็นตน้ 
 

         ๑๐  สงิหาคม ๒๕๕๙ 

บทสรุปการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร ไปใช้ 

          การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้  ที่น าเสนอในบทความ ประกอบด้วย 

๑.  การท าความเข้าใจ  กบั    

     -  สภาพท่ีตอ้งการใหเ้กิด (พระองคท์่านทรงตอ้งการใหพ้สกนิกรของพระองค ์มีความสามารถใน
การเล้ียงชีพใหพ้ออยู ่พอกินไดท้ั้งปี  เป็นตน้) 

     -  มีภูมิคุม้กนั (พระองคท์่าน ทรงให้โอวาท คือ อยา่อายท ากิน) มองภาพในอนาคตวา่หากท าเช่นน้ี
จะเกิดอะไร หรือถา้ท าอยา่งนั้นจะเกิดอะไร เพื่อหาทางป้องกนัไม่ใหส่ิ้งไม่พึงประสงคเ์กิดข้ึน เช่น  โอกาส
ของความผดิพลาดท่ีเกิดจากการไม่คาดการณ์ล่วงหนา้ หรือเกิดความผดิพลาดจากการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอ้มต่างๆ 

๒.  การเข้าถึงข้อมูล / ความรู้  ด้วยการ          

      -  ศึกษาหาความรู้                  

      -  มีเหตุผล / มีวจิารณญาณ เช่น  ไม่เช่ือในส่ิงท่ีไม่สามารถพิสูจน์ได ้

๓.  การพฒันาแนวทางการปฏบิตัิงาน / ทฤษฎ ี โดยใช้หลักการ         

      -  พอประมาณ  เช่น  รู้ค่าของเงิน  ไม่ท าเกินก าลงั / เกินตวั 

                   -  มีคุณธรรม  เช่น  ขยนั  ซ่ือสัตย ์ ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น  อดทน (ไม่ยอ่ทอ้ในส่ิงท่ีดีงาม) 

                     ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 



๗ 

 

 


