


ความหมายของตราสัญลักษณ์

l	 ตัวเลข	50	พร้อมข้อความ	“50	ปี	กรมส่งเสริมการเกษตร”	และ
	 ตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมการเกษตร	แทนวาระครบรอบ	50	ปี	 
	 สถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร	ออกแบบให้ตัวเลข	50	เกี่ยวพันกัน 
	 เหมือนสัญลักษณ	์infinity	ซึ่งหมายถึง	ความไม่มีที่สิ้นสุด	

l	 ใบไม	้แสดงถึงสัญลักษณ์ทางการเกษตร	มาจากตราสัญลักษณ์ประยุกต ์
	 ของกรมส่งเสริมการเกษตร	

	 	 ความหมายเป็น	 50	 ปีท่ีมุ่งมั่นปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง	 
ด้วยความสามัคคีและเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	 เป็นผู้ส่งเสริมน�าความส�าเร็จ	ความก้าวหน้า	
มาสู่กิจการเกษตรกรรมด้านต่างๆ	 และมีการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเพื่อประโยชน์
แก่เกษตรกรตลอดไป

50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

(พ.ศ. 2510 - 2560)
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เศรษฐกิจพอเพียงกับภาคการเกษตร
พิมพ์ครั้งที่ 1 :	 จ�านวน	5,000	เล่ม	เมษายน	พ.ศ.	2561
จัดพิมพ ์ :	 กรมส่งเสริมการเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพ์ที่ :	 บริษัท	นิวธรรมดาการพิมพ	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด



เอกสารค�าแนะน�าเรื่อง	“เศรษฐกิจพอเพียงกับภาคการเกษตร” 

เป็นเอกสารเผยแพร่ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท�าขึ้นเพื่อ 

น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบด	ีจักรีนฤบดินทร	สยามมินทราธิราช	

บรมนาถบพิตร	 ที่มีต่อปวงชนชาวไทย	 ท่ีทรงพระราชทานแนวทางหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ตั้งแต	่พ.ศ.	2517	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ารงชีวิตและ 

การประกอบอาชีพ	 โดยใช้หลักความพอประมาณ	 ความมีเหตุผล	 การมีภูมิคุ้มกันที่ด	ี 

โดยมีเงื่อนไข	 องค์ความรู้ควบคู่กับคุณธรรม	 ในการน้อมน�ากระแสพระราชด�ารัส 

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ�าวันของเกษตรกรได้ตามความเหมาะสม	 

เพื่อสร้างพื้นฐาน	 ความพอมี	 พอกิน	 พอใช้	 ในเบ้ืองต้นอันเป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิต	 

ที่ส�าคัญจะต้องมี	“สติปัญญาและความเพียร”	ซึ่งจะน�าไปสู	่“ความสุข”	ในการด�าเนินชีวิต 

อย่างแท้จริง

	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารค�าแนะน�าเล่มนี้	 จะมีประโยชน์

และเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในภาคการเกษตร	

เพื่อเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวในการประกอบอาชีพ	 ให้กับพี่น้องเกษตรกร	 ประชาชนทั่วไป	 

ในการสร้างความรัก	ความสามัคคี	ความเข้าใจ	ความมั่นคง	ตั้งแต่ครอบครัว	ชุมชน	สังคม

และประเทศชาติต่อไป	 คณะผู้เรียบเรียงขอขอบคุณและน้อมรับค�าติชม	 เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ในโอกาสต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตร
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พระราชด�ารัสว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

	 “การพฒันาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดบัขัน้	ต้องสร้างพืน้ฐาน

คือความพอม	ีพอกิน	พอใช้	 ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน	 โดยใช ้

วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด	 แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 เมื่อได้พื้นฐาน

ความมั่นคงพร้อมพอสมควร	 และปฏิบัติได้แล้ว	 จึงค่อยสร้างค่อยเสริม 

ความเจริญ	และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นสูงขึ้นโดยล�าดับต่อไป”

	พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	
พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์เมื่อวันที	่4	ธันวาคม	2517

“ค�าว่า	พอ	ก็พอเพียง

คนเราถ้าพอในความต้องการ	ก็มีความโลภน้อย

เมื่อมีความโลภน้อย	ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย

ถ้าทุกประเทศมีความคิด	ท�าอะไรต้องพอเพียง

พอประมาณไม่สุดโต่ง	ไม่โลภอย่างมาก

คนเราก็อยู่เป็นสุข...”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	4	ธันวาคม	2541

	 “...เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความ

มัน่คงของแผ่นดนิเปรยีบเสมอืนเสาเขม็ทีถ่กูตอกรองรบับ้านเรอืนตวัอาคาร

ไว้นั่นเอง	 ส่ิงก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็น 

เสาเข็ม	และลืมเสาเข็มเลยด้วยซ�้าไป...”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร
จากวารสารชัยพัฒนา

R

R
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เศรษฐกิจพอเพียง

 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงมี 

พระราชด�ารัสชี้แนะแนวทางการด�าเนินชีวิตแก่พสกนิกร 

ชาวไทยมาตลอด	 โดยเริ่มตั้งแต่ในงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เมื่อวันพฤหัสบดีที	่

18	 กรกฎาคม	 2517	 เป็นต้นมา	 ในแนวทางของการพัฒนา 

บนหลักแนวคิดพ่ึงตนเอง	 และเม่ือเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ

ในปี	 2540	 ได้ทรงเน้นย�้าแนวทางการแก้ไข	 เพ่ือให้รอดพ้น

และสามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส

โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	

กรมส่งเสริมการเกษตร2



ที่มา :	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ2549	 
	 “เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร”	(พิมพ์ครั้งที	่3)

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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 เศรษฐกิจพอเพียง	คือ	เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้	ให้มีความพอเพียงกับ 

ตัวเองอยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน	 โดยต้องสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนให้ดีเสียก่อน	

คือ	 ตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้	 เพื่อที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจ

ขั้นที่สูงขึ้นต่อไปได้

	 จากความหมายดังกล่าว	 ท�าให้มองเห็นบทบาทและความส�าคัญของเศรษฐกิจ 

แบบพอเพียงดังนี้

	 1.	 เป็นแนวคิดที่มุ่งให้เกิดการพึ่งตนเองเป็นหลัก	 เน้นการใช้ศักยภาพของคน 

	 	 เสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่	 เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด 

	 	 เพื่อให้ชีวิตของตนเอง	ครอบครัวและชุมชนอยู่รอด

	 2.	 ท�าให้เกิดความเข้มแข็งในจิตใจ	 โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง	 ทางพุทธศาสนา 

	 	 เมื่อพึ่งตนเองได้แล้วก็ท�าให้จิตใจสงบ	เข้มแข็ง	ไม่วิตกกังวล

	 3.	 เกิดความร่วมมือ	ร่วมใจ	สมัครสมานสามัคคีภายในชุมชนเดียวกัน

	 4.	 แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง	 กล่าวคือ	 ถ้าพอมีพอกินแล้วก็จะท�าให้ 

	 	 ลดปัญหาความยากจนได้

บทบาทและความส�คัญ 
ของเศรษฐกิจแบบพอเพียง

กรมส่งเสริมการเกษตร4



 เศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นปรัชญาชี้แนวทางการด�ารงอยู ่และปฏิบัติตนของ 

ประชาชนในทุกระดับต้ังแต่ครอบครัว	 ระดับชุมชน	 จนถึงระดับรัฐในการพัฒนาและ 

บริหารประเทศให้ด�าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ 

ก้าวหน้าทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์

	 ความพอเพียง	 หมายถึง	 ความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	 รวมถึงความจ�าเป็น 

ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ	 อันเกิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน	 ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรู้	 ความรอบคอบ	 และ

ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�าวิชาการต่างๆ	มาใช้ในการวางแผน	และการด�าเนินการ

ทุกขั้นตอน	 และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ	 โดยเฉพาะ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส�านึกในคุณธรรม	 ความซื่อสัตย์

สุจริต	 และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมเพื่อให้ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน	 ความเพียร	 

มีสติปัญญา	 และความรอบคอบ	 เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็ว	และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก

ได้เป็นอย่างดี

	 ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 เรื่อง	 เศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งพระราชทานใน 

โอกาสต่างๆ	 รวมทั้งพระราชด�ารัสอื่นๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป 

ได้น�าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว	 ทรงพระกรุณา

ปรับปรุงแก้ไขพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานพระบรม 

ราชานุญาต	 ตามท่ีขอพระมหากรุณาตามหนังสือท่ี	 รล.	 003/18888	 ลงวันที	่ 

29	พฤศจิกายน	2542	ส�านักราชเลขาธิการพระบรมมหาราชวัง	กทม.

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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เศรษฐกิจพอเพียงเปน็ำการดำ�เนำินำชีวิตทางสายกลาง  
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันำในำตัวทีด่ำี  

และใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรม ควรยึดำหลักการปฏิบัติตนำ ดำังนำี้

1. ดำ้านำจิตใจ

 l	 มีจิตใจที่เข้มแข็ง	พึ่งตนเองและสามารถฝึกฝนตนเองได้

 l	 มีจิตใจส�านึกที่ดี

 l	 สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวม

 l	 มีจิตใจเอื้ออาทร	ประนีประนอม

 l	 ค�านึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

2. ดำ้านำสังคมและชุมชนำ

 l	 ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

 l	 สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง

 l	 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากรากฐานที่มั่นคง	และเข้มแข็ง

3. ดำ้านำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดำล้อม

 l	 การจัดการอย่างชาญฉลาด	เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด

 l	 รู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 l	 ตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
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4. ดำ้านำเทคโนำโลยี

 l	 ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมสอดคล้อง 

กับความต้องการและสภาพแวดล้อม

 l	 ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 l	 พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง

5. ด้ำานำเศรษฐกิจ

 l	 มุ่งลดรายจ่าย

 l	 การออม	:	สะสมเงินเป็นทุน	เป็นภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงแนวทาง

การปฏิบัติตนตามเศรษฐกิจพอเพียง

 l	 ยึดหลัก	3	พอ	คือ	พออยู	่พอกิน	พอใช้

 l	 ประหยัด	 โดยตัดทอนรายจ่าย	 จากความฟุ่มเฟือยในการด�ารงชีพ	 

“ความเป็นอยู่ไม่ฟุ้งเฟ้อ	ต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง”

 l	 หารายได้เพิ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไป

 l	 ประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต	มีคุณธรรม

 l	 ภูมิปัญญาพื้นบ้านและที่ดินท�ากินคือทุนทางสังคม

 l	 ตั้งสติที่มั่นคง	 ร่างกายท่ีแข็งแรง	 ปัญญาท่ีเฉียบแหลม	 น�าความรู ้

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน
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“พอใจ” แล้ว ใจจะพอเพียง

	 คนไทยมีอะไรหลายอย่างท่ีต่างชาติไม่มี	 แม้ในทางกลับกัน	 เราก็อาจจะไม่มี 

ในสิ่งที่เขาครบครัน	 ความไม่มีไม่ได้หมายความว่าขาด	 บางคราก็อาจจะไม่เหมาะกับ 

วิถีของเรา	ระเบิดจากภายใน	มองเรื่องเล็กๆ	ใกล้ตัว	แล้วขยายวงสู่เรื่องใหญ่ๆ	ระดับชาติ	 

ชีวิตก็ด�ารงอยู่ได้อย่างที่ควรจะเป็น	 ไม่แก่งแย่ง	 ไม่แข่งขัน	 เพียงช่วยเหลือเก้ือกูลกัน	 

บ้านเราท�าน�้าพริกอร่อยก็แบ่งปันให้ข้างบ้าน	 ขณะที่ป้าข้างบ้านแกงรสชาติดีก็แบ่งให้

บ้านเราช่วยชิมบ้าง	หรือบางทีที่ไม่มีรถยนต์ขับ	อาจเป็นเพราะคุณไม่เหมาะกับการขับรถ 

ด้วยตัวเอง	 สินค้าแบรนด์เนมก็อาจไม่เหมาะกับบุคลิกของคุณก็เป็นได้	 แก่นแท้ของ 

ความสุขไม่มีขายที่ห้างสรรพสินค้า	 สั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ตก็ไม่ขาย	 หัวใจที่เหนื่อยล้า 

เพราะมัวแต่วิ่งตามหาวัตถุก็ไม่มีบริการสปาไว้บ�าบัด	หากแต่ต้องปลูก	รดน�า้	พรวนดิน	 ใส่ปุ๋ย	

แล้วความสุขที่แท้และยั่งยืนจะงอกงามตามวิถีธรรมชาติในหัวใจของคุณเอง

การดำ�เนำินำชีวิตตามแนำวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร

	 วิถีชีวิตของเกษตรกรไทยในปัจจุบัน	 ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	 ท�าให้มีต้นทุนการผลิตสูง	 

มีรายได้ไม่เพียงพอและเป็นหนี้สิน	 จึงจ�าเป็นต้องปรับระบบการเกษตรของครัวเรือน 

ให้สอดคล้องกับสภาวะการผลิต	 และการตลาดในปัจจุบันตามความเหมาะสมของ 

ระบบนิเวศเกษตร	 โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 ซ่ึงจะท�าให้ครัวเรือนเกษตรกร 

มีความมั่นคงในอาชีพ	และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

ใช้ชีวิตอย่าง ”เพียงพอ”  
เพื่อความสุขที่ “พอเพียง”
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ลดำรายจ่าย
	 เพื่อเป็นการประหยัด	 ลดรายจ่ายในครอบครัว

และเป็นผลดีต่อสุขภาพ	การท�าพืชผักสวนครัวรั้วกินได ้

เป็นอาหารส�าหรับการบริโภคในครัวเรือน	 นับเป็น 

งานอดิเรกที่สร ้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว	 

พ่อ	แม่	ลูกมีเวลาพูดคุยกันและช่วยกันท�างาน	แม้ไม่มีพื้นที่ก็สามารถท�าสวนครัว 

ในบ้านได้	 เช่น	 การปลูกพริกในกระถาง	 หรือปลูกในภาชนะแขวน	 ฯลฯ	 

พืชที่ปลูกก็เป็นพืชที่ใช้เป็นประจ�าในครัว	 เช่น	 พริก	 มะเขือ	 กะเพรา	 ชะพลู	 

หอม	ผักช	ีชะอม	ต�าลึง	ผักหวาน	เป็นต้น

เพิ่มรายไดำ้
	 การเพิ่มรายได ้โดยทรัพยากรท่ีมีอยู ่ ใน 

ครัวเรือนและเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ในการ 

สร้างรายได	้ เช่น	การถนอมอาหาร	การแปรรูปอาหาร

และแปรรูปงานฝีมือหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์	 การผลิต 

กล้าไม้ดอก-ไม้ประดับ	 เล้ียงสัตว์-ประมง	 เพาะถั่วงอก	 เพาะเห็ด	 เป็นต้น	 

ท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท�ากิจกรรมการเกษตร

ขยายโอกาส
	 เกดิจากการพฒันาศกัยภาพตนเอง	ครอบครวั

ชุมชน	 โดยการร่วมมือการสร้างอาชีพได้เหมาะสม

กับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า	 บุตร-หลานได้รับการ

ศึกษาสูงขึ้น	 ชุมชนมีความเข้มแข็ง	 สามารถรวมกัน

จัดหาตลาด	 แหล่งเงินทุน	 และเครือข่ายมาใช้ในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน	

ท�าให้ครอบครัวมีความมั่นคงและอบอุ่นต่อไป
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เศรษฐกิจพอเพียงส�หรับเกษตรกร
	 ทางออกของการแก้ปัญหาวกิฤตเิศรษฐกจิและสงัคม	คอื	จะต้องช่วยให้ประชาชน

ที่อยู่ในภาคเกษตรและที่กลับคืนสู่ภาคเกษตรมีงานท�า	มีรายได	้ ในขณะเดียวกันก็จะต้อง

สร้างรากฐานของชนบทให้แข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว

	 แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงส�าหรับเกษตรกรตามแนวพระราชด�าร	ิ 

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการ	“ทฤษฎีใหม่”	3	ขั้น	คือ

 ขัน้ำที่หนำึ่ง
	 มีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้บนพื้นฐานของความประหยัด	ขจัดการใช้จ่าย

 ขัน้ำที่สอง
	 รวมพลังในรูปกลุ่ม	เพื่อท�าการผลิต	การตลาด	การจัดการ	รวมทั้งด้านสวัสดิการ	

การศึกษา	การพัฒนาสังคม

 ขัน้ำที่สาม
	 สร้างเครือข่ายกลุ ่มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หลากหลาย	 

โดยประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ	 ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน	 และภาคราชการ	 

ในด้านเงินทุน	การตลาด	การผลิต	การจัดการ	และข่าวสารข้อมูล
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	 ดังนั้น	 การท�าการเกษตรทฤษฎีใหม่	 จึงมีความส�าคัญและมีบทบาทต่อภาค

การเกษตร	ซึ่งจะส่งผลกระทบไปสู่การเจริญเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน	อย่างไรก็ตาม

ต้องมีองค์ประกอบหลายประการ	 ท่ีจะท�าให้การท�าเกษตรวิธีนี้ประสบผลส�าเร็จ	 และ 

ก้าวไปอย่างมั่นคงไม่ล้มเลิกกลางครัน	 มีการขยายผลที่เหมาะสมในทุกด้าน	 ไม่ขยายผล

รวดเร็วเกินไป	ในขณะที่ผู้มีส่วนร่วมยังคงขาดความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ที่แท้จริง

	 ทฤษฎีใหม่	 ท�าให้เกษตรกรได้รับการตอบสนองทั้งด้านส่วนตัวและสังคมได ้

ในระดับสูง	 ได้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น	 เนื่องจากมีน�า้เพียงพอ	มีรายได้เพิ่มขึ้น	 

ครอบครัวอบอุ่น	 มีความสามัคคีในระดับชุมชนและในระดับสถาบัน	 เป็นการส่งผล 

เกื้อกูลซึ่งกันและกัน	 สภาพพื้นดินท่ีเคยแห้งแล้งขาดแคลนน�้ากลับกลายเป็นแผ่นดิน	 

ที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้น	เป็นการรักษาสมดุลให้กับดินและธรรมชาติ

	 สิ่งที่ พึงระวัง	 คือ	 การน�าชื่อทฤษฎีใหม่ไปใช ้ควรเน ้นให้ชัดเจนว ่า 
ในโครงการนั้นๆ	 มีการพัฒนาการเกษตรในลักษณะแนวพระราชด�าริทฤษฎีใหม่ 
อย่างแท้จริง	เพื่อมิให้เกิดความสับสนในสาระแท้จริงของทฤษฎีใหม่
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ประโยชนำ์ของทฤษฎีใหม่
	 จากพระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

บรมนาถบพิตร	 ท่ีได้พระราชทานในโอกาสต่างๆ	 นั้น	 พอจะสรุปถึงประโยชน์ของ 

ทฤษฎีใหม่ได้	ดังนี้

	 1.	 ให้ประชาชนพออยู่พอกินสมควรแก่อัตภาพในระดับที่ประหยัด	ไม่อดอยาก

และเลี้ยงตนเองได้ตามหลักปรัชญาของ	“เศรษฐกิจพอเพียง”

	 2.	 ในหน้าแล้งมีน�้าน้อย	 ก็สามารถเอาน�้าท่ีเก็บไว้ในสระมาปลูกผักต่างๆ	 

ที่ใช้น�า้น้อยได	้โดยไม่ต้องเบียดเบียนชลประทาน

	 3.	 ในปีที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน�้าดีตลอดปีทฤษฎีใหม่นี้ก็สามารถสร้าง 

รายได้ให้ร�่ารวยขึ้นได้

	 4.	 ในกรณีที่เกิดอุทกภัยก็สามารถที่จะฟื้นตัวและช่วยตนเองได้ในระดับหนึ่ง	 

โดยทางราชการไม่ต้องช่วยเหลือมากเกินไป	อันเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย
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แนำวคิดำของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กับการแก้ไขวิกฤติทางเศรษฐกิจ 

และปัญหาทางสังคมของไทย

ประการแรก

 เป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการที่ว ่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”	 โดย 

มุ่งเน้นการผลิตพืชผลให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรก	 

เม่ือเหลือพอจากการบริโภคแล้วจึงค�านึงถึงการผลิตเพื่อการค้า	 ผลผลิตส่วนเกิน 

ที่ออกสู่ตลาดก็จะเป็นก�าไรของเกษตรกร	 ลักษณะเช่นนี้เกษตรกรจะมีหลายสถานะ	 

โดยจะเป็นผู้ก�าหนดหรือเป็นผู้กระท�าต่อตลาด	 แทนท่ีว่าตลาดจะเป็นตัวกระท�าหรือ 

เป็นตัวก�าหนดเกษตรกร	 ดังเช่นที่เป็นอยู่และหลักใหญ่ส�าคัญยิ่ง	 คือ	 การลดค่าใช้จ่าย 

ในการสร้างสิ่งอุปโภคบริโภคในท่ีดินของตนเอง	 เช่น	 ข้าว	 น�้าปลา	 ไก่	 ไข่	 ไม้ผล	 

พืชผัก	ฯลฯ
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ประการที่สอง

 เศรษฐกิจพอเพียงให้ความส�าคัญกับการรวมกลุ ่มของชาวบ้าน ทั้งนี้	 

กลุ่มชาวบ้านหรือองค์กรชาวบ้านจะท�าหน้าที่เป็นผู้ด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ	

ให้หลากหลายครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน	 หัตถกรรม	 การแปรรูปอาหาร	 

การท�าธุรกิจค้าขาย	 และการท่องเท่ียวระดับชุมชน	 ฯลฯ	 เม่ือองค์กรชาวบ้านเหล่านี ้

ได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็ง	 และมีเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้นแล้ว	 เกษตรกรทั้งหมด 

ในชุมชนก็จะได้รับการดูแลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น	 รวมท้ังได้รับการแก้ไขปัญหาในทุกๆ	 ด้าน	

ซึ่งจะท�าให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ	ซึ่งหมายความว่า

เศรษฐกิจสามารถขยายตัวต่อสภาวการณ์ด้านการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น

ประการที่สาม

 เศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเมตตา ความเอื้ออาทร และ

ความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน	 ในการร่วมแรงร่วมใจเพ่ือประกอบอาชีพต่างๆ	 ให้ 

บรรลุผลส�าเร็จ	 ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจึงไม่ได้หมายถึงรายได้แต่เพียงมิติเดียว	 หากแต่ 

ยังรวมถึงประโยชน์ในด้านอื่นๆ	ด้วย	 ได้แก่	 การสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัว	 

สถาบันชุมชน	 ความสามารถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น	 รวมทั้งการ 

รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป
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กล่าวโดำยสรุปคือ
	 แนวคิดของระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่มีสาระส�าคัญดังกล่าว 

ข้างต้น	 น่าจะน�ามาใช้เป็นแบบอย่างของการพัฒนาประเทศไทยในระยะต่อไป	

แม้ว่าวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในขณะน้ีอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเล่ียงได	้ 

แต่ผลกระทบต่างๆ	 จะไม่รุนแรงมากนัก	 ถ้าหากทุกภาคทุกส่วนของสังคม 

มีการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	 โดยยึดหลักความพอดีกับศักยภาพของ

ตนเอง	 บนพ้ืนฐานของการพึ่งพาตนเอง	 รวมท้ังมีความเอื้ออาทรต่อคนอื่นๆ	 

ในสังคมเป็นประการส�าคัญ	 ถึงแม้ว่าข้อคิดท้ังหมดจะมุ่งหน้าไปสู่กลุ่มเกษตรกร

หรือผู้มีที่ดินทั้งหลาย	 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องกลับไปสู่ภาค

เกษตรกรรมหมด	ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในสภาพความเป็นจริง
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ตัวอย่าง
ความส�เร็จของเกษตรกร

ทีท่�การเกษตร
ตามแนำวเศรษฐกิจพอเพียง
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“สิ่งทีท่�นั้นำจับต้องไดำ้ ใคร ๆ  กท็�ไดำ้
และจะเป็นำต้นำแบบให้กับเกษตรกรรุน่ำใหม่เดำินำตามรอยเท้าพ่อหลวงให้ไดำ้”

นำายสุทินำ ทองเอ็ม
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาไร่นาสวนผสม

อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ประจ�าปี 2560

อาย ุ : 39 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์

สถานภาพ : สมรส มีบุตร 2 คน

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 65 หมู่ 3 ต�าบลป่าแฝก 

  อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โทรศัพท ์ : 08 6917 7052

ความคดิำริเริ่มและความพยายาม

	 อาชีพเกษตรกรรม	 เป็นอาชีพของบรรพบุรุษ	 เน่ืองจากพ่อ	 แม่และญาติพี่น้อง 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร	 ประกอบกับมีใจรักในการเกษตร	 อยากปลูก 

ผักปลอดสารพิษไว้บริโภคเอง	 เหลือจากแบ่งปันให้เพื่อนบ้านก็แบ่งจ�าหน่าย	 นายสุทิน	 

ทองเอ็ม	จึงได้เริ่มท�าอาชีพเกษตรกรรมมาโดยตลอด	ตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ก็ได้ช่วยครอบครัว

ด�าเนินกิจกรรมไร่นาสวนผสมมาอย่างต่อเนื่อง
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	 ภายหลังจากเรียนจบได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม	 ศึกษา 

จากแปลงที่ประสบผลส�าเร็จ	 แล้วได้ด�าเนินกิจกรรมไร่นาสวนผสมด้วยตนเอง	 โดยใน 

ระยะแรก	 ท�าในพื้นที่ของครอบครัวเป็นหลัก	 หลังจากได้สมรส	 ก็ได้ลงมือท�าในกิจกรรม

ของตนเองอย่างเต็มที่	 ได้น�าความรู้จากการศึกษาด้วยตนเองและดูแบบอย่างที่ประสบ 

ผลส�าเร็จมาปรับใช้ในแปลงของตนเอง	 มีการเพิ่มเติมกิจกรรมเร่ือยมา	 เน้นการใช้พื้นที่ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	กิจกรรมมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน	ลดต้นทุน	การผลิตลดความเสี่ยง

จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว	มีรายได้ต่อเนื่องและยั่งยืน	เน้นการท�าการเกษตรปลอดสารพิษ 

มีการใช้น�้าหมักชีวภาพ	 ปุ๋ยหมัก	 ปุ๋ยคอก	 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากกลุ่ม	 ท�าให้ปลอดภัย 

ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค	 ที่ส�าคัญมีบ่อเก็บกักน�้าไว้ใช้อุปโภคและเพื่อการเกษตรได้ตลอดปี	 

ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้แปลงไร่นาสวนผสมตัวอย่างของเกษตรกรในชุมชนและข้างเคียง

การนำ้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

	 จากการเดินทางไปเยี่ยมชมและไปศึกษาดูงานต้นแบบการปฏิบัติตามแนวทาง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 จากพื้นท่ีท่ีท�านาเพียงอย่างเดียว	 เริ่มขุดบ่อเลี้ยงปลา	 

จ�านวน	 1	 บ่อ	 ดินที่ขุดน�ามาถมเพื่อปรับเป็นที่พักอาศัย	 เร่ิมปลูกพืชผักสวนครัว	 ไม้ผล	 

และไม้ใช้สอย	 ต่อมาขุดบ่อเพิ่มเพื่อเก็บกักน�้าใช้ในการเกษตรตลอดทั้งพื้นที่	 ปัจจุบัน 

พัฒนาพื้นที่เป็นสวนผสมนา	ยึดหลักในความพออยู่พอกินพอใช้	ประหยัดในการด�ารงชีพ	

ปลูกพืชเศรษฐกิจ	 เลี้ยงเป็ด	 เลี้ยงไก่	 เลี้ยงปลา	 ไว้บริโภค	 ลดรายจ่าย	 เหลือกินเหลือใช	้ 

แบ่งค้าแบ่งขายเพิ่มรายได้	สร้างเสริมสุขภาพและอนามัย	โดยเน้นหลัก

 l	 ลดรายจ่าย	เพิ่มรายได้

 l	 ขยายโอกาส

 l	 จัดระบบการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมกับพื้นที่

 l	 เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ
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แนำวคดิำที่ตัดำสนิำใจเดิำนำตามรอยเท้าพ่อหลวง

	 พื้นฐานหรือรากฐานเป็นเกษตรกร	 พ่อชาวนา	 แม่ชาวนา	 เติบโตมาบนวิถี 

ของเกษตรกร	 มองว่าถ้าเกษตรไทยรู้จักปรับเปลี่ยนวิธีคิด	 พฤติกรรมที่ท�าซ�้าๆ	 ซากๆ	 

และหันมาท�าในสิ่งที่ไม่เคยท�า	 กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง	 มาท�าหลายๆ	 อย่างเพื่อลด 

ความเสี่ยงในการด�าเนินชีวิต	 ความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรไทยจะต้องมั่นคง	 และ 

มีความเป็นอยู่ที่ดีไม่น้อยหน้ากว่าอาชีพอื่นๆ	แน่นอน	เพราะ

 l	 ได้อยู่กับครอบครัวไม่ต้องจากถิ่นฐานไปท�างานที่อื่น

 l	 ได้ดูแลคนที่เรารักและคนที่รักเรา

 l	 ได้กิน	ได้ใช้ของดีมีคุณภาพ

 l	 ได้ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ

 l	 ได้อยู่กับธรรมชาติและบรรยากาศที่ดี

 l	 ได้พักผ่อนตามที่เราต้องการ

 l	 ได้มิตรภาพที่แท้จริง

 l	 ไม่ต้องเป็นลูกน้องใคร

	 จึงมีแนวคิดว่าจะต้องท�าให้เกษตรกรคนอื่นๆ	 เห็นว่าสิ่งที่ท�านั้นจับต้องได้ใครๆ	

ก็ท�าได้และจะเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่เดินตามรอยเท้าพ่อหลวงให้ได้	 ด้วยวิธ ี

การลงมือท�าทันที	 โดยไม่ต้องรอใคร	 ไม่รองบประมาณ	 ไม่กังกลว่าสินค้าจะล้นตลาด	 

ไม่คิดร�่ารวยจากการท�าการเกษตรผสมผสาน	 (เพราะการตั้งเป้าหมายของความร�่ารวย 

จะท�าให้เราไม่คิดท�าอย่างอื่นประกอบความเสี่ยงจะสูง)	โดยใช้หลัก	3	ต.ด�าเนินการ	ดังนี้

 1. ต้นทุน	 มีน้อยท�าน้อยไม่ต้องรอใครสนับสนุน

 2. ตลาด	 สินค้าที่เราท�า	ศึกษาแนวทางความน่าจะเป็นของตลาด

 3. แตกต่าง	 ของที่เราผลิตออกมาจะต้องสร้างความแตกต่าง

	 	 	 จากท้องตลาดที่มีอยู่
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แนำวคดิำในำการท�งานำ

 ความพอเพียงด้ำานำเศรษฐกิจ
  l	 ลดรายจ่าย	สร้างรายได้ใช้ชีวิตอย่างพอควร

  l	 พึ่งพาตนเองได้

  l	 จัดท�าบัญชีครัวเรือน

  l	 ไม่เสี่ยงเกินไป	มีทางเลือกรองรับ

  l	 คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ

 ความพอเพียงด้ำานำสังคม
  l	 ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

  l	 รู้รัก	สามัคคี

  l	 สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน

 ความพอเพียงด้ำานำจิตใจ
  l	 มีจิตสามัคคี

  l	 เอื้ออาทร	ประนีประนอม

  l	 นึกถึงส่วนรวมเป็นหลัก

  l	 ซื่อสัตย์	สุจริต	อดทน	พอเพียง
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การวางแผนำการผลิต

 พื้นำที่ท�การเกษตร	จ�านวน	34	ไร	่2	งาน
  l	 ที่อยู่อาศัย	1	ไร่
  l	 ปลูกข้าว	23	ไร่
  l	 ปลูกพืชหมุนเวียน	2	ไร	่1	งาน
  l	 ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น	1	ไร	่3	งาน	
	 	 	 (ไผ่	1	ไร่/มะม่วง	มะปราง	มะพร้าว	ขนุน	3	งาน)
  l	 เลี้ยงปลา	3	ไร่	
	 	 	 (ปลาดุก	ปลาสวาย	ปลาบึก	ปลาหมอ	ปลาช่อน	ปลานิล	ปลาทับทิม
	 	 	 และหอยขม)
  l	 บ่อกบ
  l	 ไก่ไข่	และนกกระทา
	 	 	 (ไก่พันธุ์ไข่	ไก่สวยงาม	ไก่พื้นเมือง	และไส้เดือนไว้ผลิตปุ๋ย)
  l	 สระบัว	ผักบุ้ง	1	ไร่	2	งาน
  l	 สระน�้า	2	ไร่
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ผลงานำและความส�เร็จของผลงานำทั้งปริมาณและคุณภาพ
ตลอดำจนำระยะเวลาที่ปฏิบัติงานำและความยั่งยนืำในำอาชีพ

 1. มีกิจกรรมการผลิตอาหาร
  l	 มีบ่อเลี้ยงปลา	ได้แก	่ปลาทับทิม	ปลานิล	ปลาดุกและบ่อปลาช่อน

  l	 แปลงพืชผักปลูกพืชผักหมุนเวียนในแต่ละรอบ	เช่น	แตงกวา	คะน้า	

	 	 	 บวบ	ฟักทอง

  l	 ไม้ผล	เช่น	มะม่วง	ฝรั่ง	น้อยหน่า	แก้วมังกร

  l	 ปลูกไผ่	เพื่อจ�าหน่าย	หน่อไม้	และจ�าหน่ายกิ่งพันธุ์

  l	 นาข้าว	ท�านาข้าวอินทรีย์เพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน	

	 	 	 เหลือบริโภคก็จ�าหน่ายเป็นข้าวอินทรีย์

 2. ความสมบูรณ์ของแปลงพืช สัตว์ ประมง
	 	 ด�าเนินการตั้งแต่ป	ีพ.ศ.	 2550	 เริ่มจากการเลี้ยงเป็ดเนื้อ	 จ�านวน	100	ตัว	 

เพื่อจ�าหน่าย	ที่ตลาดสุโขทัย	พอมีรายได้เริ่มขยับเป็นการเลี้ยงสัตว์สวยงาม	เช่น	กระต่าย	

ไก่สวยงาม	จ�าหน่ายให้กับลูกค้าภายในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง
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รายละเอียดำกิจกรรมในำไร่นำาสวนำผสม

 กิจกรรมสร้างรายไดำ้

 1. ท�นำา 23 ไร่ ผลผลิตประมาณ	 800	 กิโลกรัมต่อไร่	 ผลิตเพื่อการบริโภค	 

เหลือจึงจ�าหน่าย	 พื้นที่ปลูกข้าว	 จ�านวน	 23	 ไร่	 ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี	 โดยการ 

ใช้สารชีวภัณฑ์	รายได้จากการท�านาประมาณปีละ	150,000-200,000	บาท

 2. ปลูกพืชหมุนำเวียนำ 2 ไร่ 1 งานำ ได้แก่	 พืชไร่	 กล้วยน�้าว้า	 กล้วยไข	่ 

กล้วยหอม	มะละกอ	พืชผักสวนครัว	เพื่อบริโภคในครัวเรือน	และจ�าหน่ายเป็นรายได้

 3. ปลูกไผ่ 1 ไร่
	 	 ไผ่	 เป็นพืชที่ต้นทุนการดูแลต�่า	 แต่ให้ผลตอบแทนสูง	 สามารถใช้ประโยชน์ 

ได้ทั้งล�า	ได้แก่	กิ่งแขนง	ยอด	ล�าไผ่	ปลูกไผ่พันธุ์ตงลืมแล้ง	จ�าหน่ายกิ่งพันธุ์	โดยใช้วิธีการ 

ตัดกิ่งแขนงมาเพาะช�า	 โดยใน	 1	 หน่อ	 สามารถตัดกิ่งแขนงมาช�า	 ได้ประมาณ	 5-6	 กิ่ง	

ราคากิ่งละ	 50	 บาท	 หน่อไผ่จะไว้เพ่ือให้ไผ่แตกยอดแล้วใช้ประโยชน์จากยอด	 โดยการ 

น�ามาแปรรูปเป็นหน่อไม้ดอง	 ขายได้กิโลกรัมละ	 40	 บาท	 ส่วนล�าที่ไม่ใช้แล้วน�าไปเผา 

แบบภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการใช้ดินกลบ	 ได้เป็นถ่านน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป	 การบ�ารุง

รักษา	 ใช้ประโยชน์จากกระบวนการก�าจัดของเสียที่ได้จากน�้าบ่อกบ	 บ่อปลา	 ปล่อยลง 

แปลงปลูกไผ่	 แล้วใส่มูลไก่	 มูลนกกระทา	 น�าฟางจากนาข้าวไปปิดทับเพื่อเป็นปุ๋ยหมัก 

ให้กับแปลงปลูกไผ่	รายได้จากการขายกิ่งไผ่	หน่อไผ่	60,000–70,000	บาทต่อปี
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 4. ขุดำบ่อเลี้ยงปลา 8 บ่อ (บนำเนำื้อที่ 2 ไร่) และบ่อนำ�้าลึก (1 ไร่)
	 	 เลี้ยงปลาดุก	 ปลานิล	 ปลาสลิด	 ปลาทับทิม	 ปลาหมอ	 ปลาช ่อน	 

หอยขม	ปลาบึก	ปลาสวาย	ปลาแรด	เพื่อบริโภค	และจ�าหน่ายเป็นรายได้ของครัวเรือน

 5. เล้ียงกบ 1 บ่อ เลี้ยงในบ่อดิน	 แบบกึ่งธรรมชาติ	 กบที่เลี้ยงแบบนี้จะ 

แข็งแรงกว่าเลี้ยงในบ่อซีเมนต์	 รายได้จากเลี้ยงกบและปลา	 ประมาณ	 6,000	 บาท	 

นอกจากนี้	 ไร่นาสวนผสมของนายสุทิน	 ทองเอ็ม	 แห่งนี้	 ยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู ้ 

การฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนต�าบลป่าแฝก	 

อ�าเภอกงไกรลาศ	 โดยนายสุทิน	ทองเอ็ม	 ได้ให้บริการสถานที่	 และเป็นวิทยากรบรรยาย 

ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงกบในบ่อแก่ผู้สูงอายุที่ได้มาศึกษา	 และฝึกการเลี้ยงกบ	 รายได้ 

ที่เกิดจากการเลี้ยงกบ	ก็จะเป็นเงินกองกลางของกลุ่มผู้สูงอายุ

 6. เลี้ยงไก่ไข่ 20 ตัว

 7. นำกกระทา 100 ตัว สร้างรายได้ประมาณ	30,000	บาทต่อปี

 8. เลี้ยงไก่สวยงาม 20 คู่
	 	 เพาะเลี้ยงไก่สวยงามทุกชนิดท่ีตลาดต้องการ	 โดยนายสุทิน	 ทองเอ็ม	 

มีความคิดว่า	 การเลี้ยงไก่ไม่ควรจะเลี้ยงเพียงชนิดเดียว	 เช่น	 ไก่พื้นเมือง	 หรือไก่ไข ่

เพียงอย่างเดียว	 ควรเลี้ยงไก่หลายชนิดเพื่อจะได้มีรายได้หลายทาง	 ในการเล้ียง 

ไก่สวยงามได้พยายามศึกษาความต้องการของตลาด	 สอบถามผู ้รู ้ 	 หาเครือข่าย 

ผู้เลี้ยงไก่สวยงาม	 และศึกษาข้อมูลจากแหล่งสืบค้นออนไลน์	 ท�าให้ปัจจุบันประสบ 
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ความส�าเร็จในการเลี้ยงไก่สวยงาม	 มีเครือข่ายต่างจังหวัด	 ซื้อขายผ่านระบบออนไลน์	 

สร้างรายได้เป็นจ�านวนมาก

 9. ไก่พืน้ำเมืองเป็นำแม่พันำธุ์ 5 ตัว

 10. ปลูกบัวสาย และบัวดำอก รายได้จากการจ�าหน่ายดอกบัว	 และสายบัว	 

ต่อปีประมาณ	10,000	บาท
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ประเสริฐวัฒน์	 กองกันภัย	 และคณะ.	 เศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรที่ยั่งยืน.	 กรมส่งเสริม 

การเกษตร.	 กรุงเทพมหานคร	 :	 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง 

ประเทศไทย	จ�ากัด.

พระราชด�ารัส	พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ	ที่เข้าเฝ้าฯ	ถวายชัยมงคล	 เนื่องในวโรกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา	 ณ	 ศาลาดุสิตาลัย	 สวนจิตรลดา	 พระราชวังดุสิต	 

วันพุธที่	 4	 ธันวาคม	 2517.	 กรุงเทพมหานคร	 :	 บริษัท	 อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ 

พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน).	ตุลาคม	2541.

พระราชด�ารัส	พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ	ที่เข้าเฝ้าฯ	ถวายชัยมงคล	 เนื่องในวโรกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา	 ณ	 ศาลาดุสิตาลัย	 สวนจิตรลดา	 พระราชวังดุสิต	 

วันพฤหัสบดีที่	4	ธันวาคม	2540.	กรุงเทพมหานคร	:	บริษัท	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์

พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน).	เมษายน	2541.

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร.	 วารสาร

มูลนิธิชัยพัฒนา.	ประจ�าเดือนสิงหาคม	2542.

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ.	 

เศรษฐกิจพอเพียง.	มิถุนายน	2547.	กรุงเทพมหานคร	:	ม.ป.ท.

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	2549.	เศรษฐกิจพอเพียง

คืออะไร.	พิมพ์ครั้งที่	3	:	กรุงเทพมหานคร

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ.	

เศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด�ารงชีวิต,	 กันยายน	 2557.	 

พิมพ์ครั้งที่	7	:	กรุงเทพมหานคร.

เอือ้	เชงิสะอาด	และคณะ.	2550.	เศรษฐกจิพอเพยีงภาคการเกษตร.	กรมส่งเสรมิการเกษตร.	

พิมพ์ครั้งที่	2	(แก้ไขเพิ่มเติม)	:	กรุงเทพมหานคร

บรรณานำุกรม
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ที่ปรึกษา
นายสมชาย	ชาญณรงค์กุล	 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายประสงค์	ประไพตระกูล	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	
นายส�าราญ	สาราบรรณ์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	
ว่าที่ร้อยตรี	ดร.สมสวย	ปัญญาสิทธิ์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นางดาเรศร	์กิตติโยภาส	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	
นางอัญชล	ีสุวจิตตานนท์	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
นายวุฒินัย	ยุวนานนท์	 ผู้อ�านวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

เรียบเรียง
นางสมคิด	นุ่มปราณี	 ผู้อ�านวยการกลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน
นางเนตรนริศ	ผดุงศิลป์	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการพิเศษ
นางสาวเสาวณิต	เทพมงคล	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ
นางสาวพิมประภา	สินค�า้คูณ	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ
นางสาวพีรชา	มณีชาติ	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวรัตนาภรณ์	นพพูน	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวอารีย์วรรณ	เหลืองทอง	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร	
กรมส่งเสริมการเกษตร
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ส�านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	
กรมส่งเสริมการเกษตร




