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     เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อก�รเกษตร         
   ทีพ่ึง่พ�ตนเอง		เป็นปรัชญ�ทีพ่ระบ�ทสมเดจ็

พระบรมชนก�ธิเบศร	 มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช	
บรมน�ถบพิตร	 ทรงมีพระร�ชดำ�รัสชี้แนะแนวท�งในก�รดำ�เนินชีวิตแก่พสกนิกร 
ช�วไทยตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตก�รณ์ท�งเศรษฐกิจ	 และเมื่อภ�ยหลังทรงยำ้�ถึง
แนวท�งแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและส�ม�รถดำ�รงชีวิตอย่�งไม่เดือดร้อน	 มีคว�ม 
เป็นอยู่อย่�งพอเพียงประม�ณตน	 ต�มฐ�นะ	 ต�มอัตภ�พทำ�กิจกรรมที่เหม�ะสม 
กับตนเอง	 และส�ม�รถพึ่งตนเองได้	 โดยนำ�เรื่องทฤษฎีใหม่	 ขั้นที่หน่ึง	 :	 
ฐ�นก�รผลิตคว�มพอเพียงม�ใช้ในไร่น�ของตนเอง	 ซึ่งก�รผลิตก�รเกษตร 
สำ�หรบัเกษตรกรในชนบทนัน้		จะต้องทำ�ก�รผลติในลกัษณะพึง่พ�อ�ศยัทรพัย�กร 
ในไร่น�และทรพัย�กรธรรมช�ตเิป็นส่วนใหญ่		เน้นก�รพ่ึงพ�และคว�มหล�กหล�ย 
ของกิจกรรมในไร่น�	 กิจกรรมเก้ือกูลซึ่งกันและกัน	 ก�รใช้แรงง�นในครอบครัว 
และก�รลดต้นทุนในก�รผลิต	 ก�รเสริมร�ยได้	 ตลอดจนก�รผสมผส�นกิจกรรม 
ในไร่น�ให้เกิดประโยชน์
	 กรมส่งเสริมก�รเกษตร	 ซึ่งเป็นหน่วยง�นของรัฐในก�รส่งเสริมและ
สนับสนุนเกษตรกรทั่วประเทศให้ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รประกอบอ�ชีพ	 
และมีคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 จึงได้จัดทำ�เอกส�รคำ�แนะนำ�	 “เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง” เพื่อใช้เป็นคู่มือและแนวท�งสำ�หรับเกษตรกร								
เพือ่ให้เกษตรกรมคีว�มรูค้ว�มเข้�ใจและส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อก�รประกอบอ�ชีพ	และส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้
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      “เศรษฐกิจพอเพียง” เป ็นปรัชญ�ท่ีพระบ�ท 
สมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร	 มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช	 
บรมน�ถบพิตร 	 ทรงมีพระร�ชดำ � รั ส ชี้ แนะแนวท�งก�ร 
ดำ�เนินชีวิตแก่พสกนิกรช�วไทยม�โดยตลอดน�นกว่�	 45	 ปี 
ตั้งแต ่ก ่อนเกิดวิกฤตก�รณ์ท�งเศรษฐกิจ	 และเมื่อภ�ยหลัง 
ได ้ทรงเน ้นยำ้�แนวท�งก�รแก้ไขเพื่อให ้รอดพ้นและส�ม�รถ
ดำ�รงอยู ่ ได ้อย ่�งมั่นคงและยั่งยืนภ�ยใต ้กระแสโลก�ภิวัฒน์ 
และคว�มเปลี่ยนแปลงต่�ง	ๆ

เศรษฐกิจพอเพียง
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เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง 

  เศรษฐกจิพอเพยีง  เปน็ปรชัญ�ชีแ้นวก�รดำ�รงอยูแ่ละปฏบิตัตินของประช�ชน 
ในทุกระดับตั้งแต่	 ครอบครัว	 ระดับชุมชน	 จนถึงระดับรัฐในก�รพัฒน�และ 
บริห�รประเทศให้ดำ�เนินไปในท�งส�ยกล�ง	 โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�เศรษฐกิจ 
เพื่อให้ก้�วทันต่อโลกยุคโลก�ภิวัฒน์	
  คำวามพอเพียง หม�ยถึง	คว�มพอประม�ณ	คว�มมีเหตุผล	รวมถึงคว�มจำ�เป็น 
ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อก�รมีผลกระทบใด	 ๆ	 อันเกิดจ�กก�ร 
เปล่ียนแปลงทั้งภ�ยนอกและภ�ยใน	 ทั้งน้ี	 จะต้องอ�ศัยคว�มรู้คว�มรอบคอบ	 
และคว�มระมัดระวังอย่�งยิ่งในก�รนำ�วิช�ก�รต่�ง	 ๆ	 ม�ใช้ในก�รว�งแผน	 และ 
ก�รดำ�เนินก�รทุกขั้นตอน	 และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้�งพ้ืนฐ�นจิตใจ 
ของคนในช�ติ	 โดยเฉพ�ะเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 นักทฤษฎี	 และนักธุรกิจในทุกระดับ 
ให้มีสำ�นึกในคุณธรรม	 คว�มซื่อสัตย์สุจริต	 และให้มีคว�มรอบรู้ ท่ี เหม�ะสม 
ดำ�เนินชีวิตด้วยคว�มอดทน	 คว�มเพียร	 มีสติปัญญ�	 และคว�มรอบคอบเพื่อให้สมดุล 
และพร้อมต่อก�รรองรับก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว	 และกว้�งขว�งท้ังด้�น 
วัตถุ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรมจ�กโลกภ�ยนอกได้เป็นอย่�งดี	
	 	 (ประมวลและกลั่นกรองจ�กพระร�ชดำ�รัสของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งพระร�ชท�นในโอก�สต่�ง	 ๆ	 รวมท้ังพระร�ชดำ�รัสอื่น	 ๆ	 
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประช�ชนทั่วไป	 ได้นำ�คว�มกร�บบังคมทูลพระกรุณ�ทร�บ 
ฝ�่ละอองธลุพีระบ�ทแลว้		ทรงพระกรุณ�ปรับปรุงแกไ้ขพระร�ชท�น		และทรงพระกรณุ�
โปรดเกล้�	ฯ	พระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุญ�ต	ต�มที่ขอพระมห�กรุณ�	ต�มหนังสือ 
ท่ี	 รล.	 0003/18888	 ลงวันที่ 	 29	 พฤศจิก�ยน	 2542	 สำ�นักร�ชเลข�ธิก�ร 
พระบรมมห�ร�ชวัง	กทม.)	

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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กรมส่งเสริมการเกษตร

	 	 สมัยก่อน	 เกษตรกรจะทำ�ก�รผลิตเพื่อก�รบริโภค	 โดยอ�ศัยธรรมช�ติต�ม 
สภ�พแวดล้อมมีก�รปลูกพืชหล�กหล�ยชนิดคละกัน	 ท้ังพืชผัก	 ไม้ผล	 ไม้ยืนต้น	 
พืชสมุนไพร	 พืชใช้สอย	 ในลักษณะของสวนผสมพืชเหล่�นี้จะมีคว�มสัมพันธ์ 
ท�งนิเวศวทิย�ซ่ึงกนัและกนั		มคีว�มต้องก�รสิง่แวดลอ้มทีเ่หม�ะสมกบัก�รเจรญิเตบิโต 
แตกต่�งกันไป	 เกี่ยวกับแสงแดด	 อุณหภูมิ	 คว�มชื้น	 ดิน	 เป็นต้น	 เช่น	 พืชทรงพุ่ม 
ขน�ดเล็กต้องก�รแสงน้อย	 อยู่ใต้พืชที่ทรงพุ่มใหญ่	 ก�รทำ�ล�ยของโรคแมลงที่เกิดขึ้น 
ก็จะเป็นก�รควบคุมพืชบ�งชนิดให้มีปริม�ณเหม�ะสมในระบบนิเวศของพืช	 
พืชทีข่ึน้ปะปนหรอืคละกนัมคีณุสมบตัชิว่ยยบัยัง้ก�รระบ�ดของโรคแมลงพชืชนดิอืน่ได	้
ทำ�ให้ส�ม�รถดำ�รงชีวิตอยู่ได้
	 	 ต่อม�มีก�รพัฒน�เป็นเกษตรเพื่อบริโภคและจำ�หน่�ยจนถึงปัจจุบัน	 เกษตรกร 
ส่วนใหญ่ของประเทศมุ่งเพ่ิมร�ยได้จึงทำ�ก�รเกษตรเพื่อจำ�หน่�ย	 ทำ�ให้ต้องใช้ 
ทรัพย�กรจ�กภ�ยนอกม�กขึ้น	ต้นทุนก�รผลิตสูงขึ้น	กอปรกับเกิดวิกฤตท�งเศรษฐกิจ 
ของประเทศ	 ทำ�ให้ต้องหันกลับม�ทำ�ก�รเกษตร	 เพื่อบริโภคและจำ�หน่�ยในลักษณะ
ท�งเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง
  เศรษฐกิจพอเพียง อ�จจะขย�ยคว�มได้ว่�เป็นก�รดำ�เนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของ 
คนไทยให้อยู่อย่�งพอประม�ณตน	 เดินท�งส�ยกล�ง	 มีคว�มพอดีและพอเพียง	 
กับตนเอง	 ครอบครัว	 และชุมชน	 โดยไม่ต้องพึ่งพ�ปัจจัยภ�ยนอกต่�ง	 ๆ	 ท่ีเร�ไม่ได้ 
เป็นเจ้�ของ	สิ่งสำ�คัญต้องรู้จักก�รพึ่งพ�ตนเองโดยไม่ทำ�ให้ผู้อื่นเดือดร้อน	
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ปัจจัยพื้นฐานในการดำ�เนินชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง 

ได้แก่ (ปัจจัย	4)

5

อ�ห�ร  	 			 :		 อ�ห�รให้โปรตีน	ได้แก่	ถั่วเหลือง	ไก่	เป็ด	ปล�

	 	 		 			 :		 อ�ห�รที่ให้พลังง�น	ได้แก่	ข้�ว	เผือก	อ้อยเคี้ยว	มันเทศ

	 	 		 			 :		 อ�ห�รที่ให้วิต�มินและเกลือแร่	 ได้แก่	 พืชผักผลไม้และพืชผัก	 

	 	 		 			 	 เช่น	 คะน้�	 แมงลัก	 กว�งตุ้ง	 ผักหว�น	 ชะอม	 ตำ�ลึง	 ฟักทอง	 

	 	 		 			 	 ยอดแค	 กระถิน	 พริก	 กระเจี๊ยบ	 ผลไม้	 เช่น	 มะม่วง	 มะน�ว	 

	 	 		 			 	 มะละกอ	ฝรั่ง	กล้วย

เครื่องนุ่งห่ม 		 :		 ผลผลิตจ�กฝ้�ย	และไหม	ใช้ถักทอผ้�

ที่อยู่อ�ศัย 			 :		 บ้�นที่อยู่อ�ศัย	 และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์	 อ�จทำ�พื้นบ้�นและฝ�เรือน 

	 	 		 			 	 จ�กไม้ไผ่	 มะพร้�ว	 หม�ก	 ต�ล	 มุงหลังค�	 โดยใช้ใบไม้	 ใบหญ้�	 

	 	 		 			 	 เช่น	ใบสัก	ใบต�ล	ใบจ�ก	หญ้�ค�	หญ้�แฝก

ย�รักษ�โรค   :		 พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ	 ได้แก่	 ขิง	 ขมิ้น	 ร�งจืด	 ฟ้�ทะล�ยโจร	 

	 	 		 			 	 กะเพร�	ตะไคร้	 กระช�ย	 โหระพ�	มะกรูด	กระเทียม	มะแว้งเครือ 

	 		 		 			 	 ชุมเห็ดเทศ	สะเด�	ไพล	ขี้เหล็ก	ชะพลู



กรมส่งเสริมการเกษตร

  สำ�หรับก�รดำ�เนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจพอเพียงต�มแนวพระร�ชดำ�ริ 
ส�ม�รถแบ่งได้เป็น 2 ระดับด้วยกัน
	 	 	1.		เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลทั่วไป
	 	 	2.		เศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกร
  เศรษฐกิจพอเพียงในระดำับบุคำคำล	 เป็นคว�มส�ม�รถในก�รดำ�รงชีวิตอย่�ง 
ไม่เดือดร้อน	 มีคว�มเป็นอยู่อย่�งพอประม�ณตนต�มฐ�นะ	 ต�มอัตภ�พ	 และท่ี 
สำ�คัญไม่หลงใหลต�มกระแสวัตถุนิยม	 มีอิสรภ�พในก�รประกอบอ�ชีพ	 เดินท�ง 
ส�ยกล�ง	ทำ�กิจกรรมที่เหม�ะสมกับตนเอง	และส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้
  เศรษฐกิจพอเพียงระดัำบเกษตรกร เป็นเศรษฐกิจเพื่อก�รเกษตรท่ีเน้น 
ก�รพึ่งพ�ตนเอง	 เกษตรกรจะใช้คว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�รท่ีดิน	 
โดยเฉพ�ะแหล่งน้ำ�		และกจิกรรมก�รเกษตรไดอ้ย�่งเหม�ะสมสอดคลอ้งกบัสภ�พพืน้ที ่
และคว�มต้องก�รของเกษตรกรเองด้วยก�รนำ�เรื่องทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่ง	:	ฐ�นก�รผลิต 
คว�มพอเพียงม�ใช้ในไร่น�ของตนเอง	 โดยเริ่มจ�กก�รผลิต	 จะต้องทำ�ในลักษณะ 
พ่ึงพ�อ�ศัยทรัพย�กรในไร่น�และทรัพย�กรธรรมช�ติเป็นส่วนใหญ่	 ให้มีคว�ม 
หล�กหล�ยของกิจกรรมก�รเกษตรในไร่น�	 มีกิจกรรมเกื้อกูลกัน	 กิจกรรมเสริมร�ยได้	
ใช้แรงง�นในครอบครัวทำ�ง�นอย่�งเต็มที่ลดต้นทุนในก�รผลิต	ตลอดจนก�รผสมผส�น
กิจกรรมก�รปลูกพืช	เลี้ยงสัตว์	และประมง	ในไร่น�ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
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เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง 

คำวามหลากหลายของกิจกรรมการเกษตรในไร่นา 

ได้แก่ ก�รทำ�กิจกรรมหล�ยชนิดในพื้นที่เดียวกัน	เช่น

7

ข้�ว 	 		 			 	 		 :		 พืชอ�ห�รหลักของคนไทย	สำ�หรับบริโภคในครอบครัว

สระน้ำ� 		 			 	 		 :		 แหล่งน้ำ�ในไร่น�และเลี้ยงสัตว์น้ำ�

พืชผัก  	 			 	 		 :		 ใช้บริโภคในครัวเรือน	ช่วยลดร�ยจ่�ยประจำ�วัน

พืชสมุนไพร			 	 		 :		 เป็นอ�ห�รและย�พื้นบ้�น

ไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอย :		 ใช้เป็นไม้ฟืน	ทำ�โรงเรือนและเครื่องจักส�น

เลี้ยงสัตว์	 			 	 		 :		 แหล่งอ�ห�รโปรตีนและเสริมร�ยได้

ไม้ดอกไม้ประดับ  	 :	 เพื่อคว�มสวยง�ม	พักผ่อนจิตใจและเสริมร�ยได้

ปุ๋ยหมัก  			 	 		 :		 บำ�รุงดิน	รักษ�สมดุลธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม



กรมส่งเสริมการเกษตร

 ก�รเลี้ยงปล�ในน�ข้�ว 
	 	 			 ผลผลิตจ�กข้�วเป็นอ�ห�รปล�
	 	 			 ปล�กินแมลงศัตรูข้�ว
	 	 			 มูลปล�เป็นปุ๋ยต้นข้�ว
 ปลูกผักกับก�รเลี้ยงไก่ 
	 	 			 ไก่กินเศษพืชผัก
	 	 			 มูลไก่เป็นปุ๋ยสำ�หรับพืชผัก
 ก�รใช้ทรัพย�กรในไร่น� 
	 	 			 มูลสัตว์เป็นปุ๋ยคอก
	 	 			 เศษหญ้�ใบไม้ทำ�ปุ๋ยหมัก
	 	 			 เศษพืชผักเป็นอ�ห�รปล�
	 	 			 ฟ�งข้�ว	ใช้เพ�ะเห็ด	ทำ�ปุ๋ยหมัก	คลุมดิน	อ�ห�รสัตว์

     แปรรูปและถนอมอ�ห�ร	 เช่น	 พริกแห้ง	 มะน�วดอง	 กล้วยต�ก	 ไข่เค็ม	
กระเทียมดอง	ผักดอง	น้ำ�พริกเครื่องแกง
     จักส�นหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ เช่น	 ดอกไม้ใบย�ง	 เครื่องใช้ 
และเครื่องจักส�นจ�กผักตบชว�	ไม้ไผ่	กล้วย

กิจกรรมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

ใช้แรงงานในคำรอบคำรัวท�กิจกรรม ลดำรายจ่าย และเสริมรายไดำ้
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เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง 

การประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ส�ม�รถทำ�ได้ ดังนี้
	 	 1.		 ทำ�ไร่น�สวนผสมและเกษตรผสมผส�น	 เพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้นเศรษฐกิจพอเพียง 
	 	 2.		 ปลูกผักสวนครัวลดร�ยจ่�ยด้�นอ�ห�รในครอบครัว
	 	 3.		 ใช้ปุ๋ยคอก	 และทำ�ปุ๋ยหมักใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อลดร�ยจ่�ยและช่วย 
ปรับปรุงบำ�รุงดิน
	 	 4.		 เพ�ะเห็ดฟ�งจ�กฟ�งข้�วและเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่น�
	 	 5.		 ปลูกไม้ผลสวนหลังบ้�นและไม้ใช้สอย
	 	 6.		 ปลูกพืชสมุนไพรช่วยส่งเสริมสุขภ�พอน�มัย
	 	 7.		 เลี้ยงปล�ในร่องสวน	 ในน�ข้�วและสระน้ำ�	 เพ่ือเป็นอ�ห�รโปรตีน	 และ 
ร�ยได้เสริม
	 	 8.		 เล้ียงไก่พ้ืนเมืองและไก่ไข่ประม�ณ	10	-	15	ตัว	เพ่ือเป็นอ�ห�รต่อครอบครัว	
โดยใช้ข้�วเปลือก	 รำ�	 ปล�ยข้�วจ�กก�รทำ�น�	 ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์จ�กก�รปลูกพืชไร่	 
เศษพืชผักจ�กก�รปลูกพืชผัก
	 	 9.		 ก�รทำ�ก๊�ซชีวภ�พจ�กมูลสุกร	 หรือโค	 เพ่ือใช้เป็นพลังง�นในครัวเรือน 
	 	 10.		ทำ�ส�รสกัดชีวภ�พ	 จ�กเศษพืชผักผลไม้	 และพืชสมุนไพร	 ใช้ในไร่น� 
	 	 ก�รดำ�เนินชีวิตในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นก�รประกอบอ�ชีพ 
ต�มทรัพย�กรที่มีอยู่โดยอ�ศัยคว�มรู้	 คว�มส�ม�รถ	 เพื่อให้เกิดคว�มพอเพียง 
ในลักษณะพออยู่พอกิน	ก่อให้เกิดคว�มสุขคว�มสบ�ยภ�ยในครอบครัว	ห�กเหลือจ�ก 
ก�รดำ�รงชีพส�ม�รถนำ�ไปข�ยเพื่อเป็นร�ยได้และเก็บออมเป็นเงินทุนสำ�รองต่อไป 
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กรมส่งเสริมการเกษตร

ดังนี้
  1.  ด้�นจิตใจ 
	 	 		 -		 ทำ�ตนให้เป็นที่พึ่งตนเอง
	 	 		 -		 มีจิตใจสำ�นึกที่ดี
	 	 		 -		 สร้�งสรรค์ให้ตนเองและช�ติโดยรวม
	 	 		 -		 มีจิตใจเอื้ออ�ทร	ประนีประนอม
	 	 		 -		 คำ�นึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
  2.  ด้�นสังคมและชุมชน
	 	 		 -		 ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
	 	 		 -		 สร้�งเครือข่�ยชุมชนที่เข็มแข็ง
  3.  ด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม
	 	 		 -		 ก�รจัดก�รอย่�งช�ญฉล�ด
	 	 		 -		 รู้คุณค่�ของทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม
	 	 		 -		 ตั้งอยู่บนพื้นฐ�นก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่�งยั่งยืน
  4.  ด้�นเทคโนโลยี
	 	 		 -		 ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้�นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหม�ะสม	 สอดคล้อง 
กับคว�มต้องก�รและสภ�พแวดล้อม
	 	 		 -		 ใช้ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น
	 	 		 			 พัฒน�เทคโนโลยีจ�กภูมิปัญญ�ของเร�เอง
  5.  ด้�นเศรษฐกิจ
	 	 		 -		 เพิ่มร�ยได้
	 	 		 -		 ลดร�ยจ่�ย
	 	 		 -		 ก�รออม	:	สะสมเป็นเงินทุน

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดำ�เนินชีวิต
ทางสายกลางยึดำหลักการพึ่งพาตนเอง 
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	 	 		 -		 ยึดหลัก	3	พอ	คือ พออยู่ พอกิน พอใช้
	 	 		 -	 ประหยัดโดยตัดทอนร�ยจ่�ย	 จ�กคว�มฟุ่มเฟือยในก�รดำ�รงชีพ	 
“คว�มเป็นอยู่ไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องประหยัดไปในท�งที่ถูกต้อง” 
	 	 		 -		 ประกอบอ�ชีพด้วยคว�มถูกต้องและสุจริต	 “...คว�มเจริญของคน 
ทั้งหล�ย ย่อมเกิดม�จ�กก�รประพฤติชอบ และก�รห�เลี้ยงชีพชอบเป็นสำ�คัญ..” 
	 	 		 -		 ละเลกิก�รแกง่แยง่ผลประโยชนแ์ละแขง่ขนัในก�รค�้ข�ยประกอบอ�ชพี
แบบต่อสู้กันอย่�งรุนแรง
	 	 		 -		 มุ่งเน้นห�ข้�วห�ปล�ก่อนมุ่งเน้นห�เงินทอง
	 	 		 -		 ทำ�ม�ห�กินก่อนทำ�ม�ค้�ข�ย
	 	 		 -		 ภูมิปัญญ�พื้นบ้�นและที่ดินทำ�กินคือทุนท�งสังคม
	 	 		 -		 ตั้งสติท่ีมั่นคง	 ร่�งก�ยที่แข็งแรง	 ปัญญ�ท่ีเฉียบแหลม	 นำ�คว�มรู้ 
คว�มเข้�ใจอย่�งลึกซึ้งม�ปรับใช้ในชีวิตประจำ�วัน

แนวทางการปฏิบัติตนตามเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง 11



กรมส่งเสริมการเกษตร

เกษตรทฤษฎีใหม่
30: 30: 30: 10

สัดส่วนการใช้พื้นที่ทำาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 
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ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก

ที่พักอาศัยและอื่น ๆ

นาข้าวสระน้ำา

30%
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เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง 

 “...หลักมีว่�แบ่งท่ีดินเป็นส�มส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นที่สำ�หรับ

ปลูกข้�ว อีกส่วนหนึ่งสำ�หรับปลูกพืชไร่พืชสวนและก็มีที่สำ�หรับ 

ขุดสระน้ำ�ดำ�เนินก�รไปแล้ว ทำ�อย่�งธรรมด�อย่�งช�วบ้�น ในที่สุด 

ก็ได้ข้�วได้ผักข�ย...”

  พระร�ชดำ�รัส เมื่อวันที่ 4 ธันว�คม 2537 ณ ศ�ล�ดุสิด�ลัย สวนจิตรลด� 

“ทฤษฎีใหม่”

	 	 พระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร	มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช		บรมน�ถบพิตร 
ทรงมพีระมห�กรณุ�ธคุิณต่อปวงชนช�วไทย		ทรงบำ�เพ็ญพระร�ชกรณยีกจิเพือ่ประโยชน ์
แก่ประช�ชน	 ด้วยทรงมีพระร�ชหฤทัยมุ่งมั่นในก�รช่วยเหลือและแก้ไขปัญห�คว�ม 
แปรปรวนของดินฟ้�อ�ก�ศ	 ฝนตกไม่สม่ำ�เสมอ	 ฝนทิ้งช่วง	 น้ำ�ไหลบ่�	 เมื่อฝนตกหนัก 
อนัเกดิจ�กสภ�พป�่ถกูทำ�ล�ย		และเกดิภ�วะแหง้แล้งท่ัวไป		พระองคท์รงมพีระร�ชดำ�ร ิ
ที่จะแก้ไขปัญห�ภัยแล้งและยกระดับก�รพัฒน�คว�มเป็นอยู่ของร�ษฎรในภ�ค
เกษตรกรรมให้เกิดคว�ม	“พออยู่พอกิน” พระองค์ทรงมีพระร�ชวินิจฉัย	ค้นคว้�	สำ�รวจ 
รวบรวมข้อมูล	 และทดสอบเกี่ยวกับก�รจัดก�รทรัพย�กรน้ำ�	 ท่ีดิน	 พันธ์ุพืชสำ�หรับ 
ก�รบริโภคและอุปโภค	 เพื่อให้ส�ม�รถดำ�รงชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่ของตนเองโดยตั้งเป็น 
“ทฤษฎีใหม่” ซึ่งผ่�นก�รสรุปผลจ�กก�รทดลองของมูลนิธิชัยพัฒน�ในพระองค์ที่ 
วัดมงคลชัยพัฒน�	 ตำ�บลห้วยบง	 และตำ�บลเข�ดินพัฒน�	 อำ�เภอเมือง	 (ปัจจุบันคือ	 
อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ)	 จังหวัดสระบุรี	 ซึ่งเป็นแนวท�งก�รพัฒน�ก�รเกษตร 
แบบพึง่พ�ตนเอง	โดยก�รผสมผส�นกจิกรรมพชื	สตัว	์และประมงใหม้คีว�มหล�กหล�ย
น�น�พันธ์ุ	 เกิดก�รพัฒน�แบบยั่งยืน	 โดยทำ�ก�รเกษตรในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง	
เพื่อให้เกิด	“พออยู่พอกิน”	ในระยะแรก	ๆ	
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กรมส่งเสริมการเกษตร

	 	 จ�กแนวพระร�ชดำ�ริ	 ของพระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร	 มห�ภูมิพล
อดุลยเดชมห�ร�ช	 บรมน�ถบพิตร	 ซึ่งพระร�ชท�นไว้แก่พสกนิกรช�วไทยเกี่ยวกับ 
ทฤษฎีใหม่เพื่อก�รเกษตร	โดยก�รแบ่งพื้นที่ทำ�ก�รเกษตรออกเป็น	4	ส่วน	คือ	สระน้ำ�	 
พื้นที่ทำ�น�	พื้นที่ทำ�ไร่	ทำ�สวน	และพื้นที่ที่อยู่อ�ศัย	ในอัตร�ส่วน	30	:	30	:	30	:	10	 
และส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ให้เหม�ะสมกับสภ�พพื้นที่	 เศรษฐกิจ	 และสังคมเกษตรกร 
โดยพจิ�รณ�ถงึคว�มหล�กหล�ยของกจิกรรมก�รเกษตรมรีะบบและสดัสว่นทีเ่หม�ะสม 
ในแต่ละสภ�พพื้นที่	ดังนี้

  1.  กิจกรรมดำ้านแหล่งน้�  
	 	 		 น้ำ�มีคว�มสำ�คัญ	 ในระบบก�รผลิตของเกษตรกร	 เนื่องจ�กพื้นที่ส่วนใหญ่ 
ยังคงอ�ศัยน้ำ�ฝนและบ�งพื้นที่ถึงแม้ว่�เป็นที่ร�บและลุ่ม	 ส�ม�รถเก็บกักน้ำ�ได้เพียง 
ไมก่ีเ่ดอืน		ในฤดแูล้งน้ำ�จงึมคีว�มสำ�คญัยิง่ยวดต่อระบบก�รผลติก�รเกษตร		ในทกุพืน้ที ่
ไม่ว่�จะเป็นพื้นที่ขน�ดใหญ่	 ขน�ดกล�งหรือขน�ดเล็ก	 ดังนั้น	 สระน้ำ�เพื่อก�รเกษตร 
ต�มทฤษฎใีหมข่องพระบ�ทสมเดจ็พระบรมชนก�ธเิบศร	มห�ภมูพิลอดลุยเดชมห�ร�ช	 
บรมน�ถบพิตร	 จึงเป็นแนวพระร�ชดำ�ริท่ีเหม�ะสมที่สุดในสังคมเกษตรกรไทย	 
อย่�งไรก็ต�มสระน้ำ�ในท่ีนี้ยังหม�ยถึงแหล่งน้ำ�ที่ใช้เพ่ือก�รเกษตรและอุปโภคบริโภค
ในครอบครัวเกษตรกร	 นอกจ�กนี้แหล่งน้ำ�ยังส�ม�รถเลี้ยงปล�และสัตว์น้ำ�อื่น	 ๆ	 
เพื่อก�รบริโภคและจำ�หน่�ย	 ตลอดจนนำ�น้ำ�จ�กแหล่งดังกล่�วม�ใช้ในก�รเพ�ะ 
ปลูกพืชผลในเรือกสวนไร่น�	 และกิจกรรมก�รผลิตอื่น	 ๆ	 เช่น	 ก�รเพ�ะเห็ด	 
ก�รเลี้ยงสัตว์และพืชผักสวนครัว	 ไม้ดอกไม้ประดับ	 เป็นต้น	 ในสภ�พพื้นที่ที่มีคูคลอง
ธรรมช�ตหิรือแหล่งน้ำ�จ�กรอ่งน้ำ�ในสวนไม้ผลและพชืผกั		เกษตรกรส�ม�รถนำ�น้ำ�ม�ใช ้
ในระบบก�รผลิตในไร่น�ได้	 อนึ่ง	 ในฤดูแล้งน้ำ�ในบริเวณสระน้ำ�	 ร่องสวนและคูคลอง
ธรรมช�ติ	 อ�จจะแห้งหรือมีน้ำ�ไม่เพียงพอต่อก�รเพ�ะปลูกเลี้ยงสัตว์	 และใช้บริโภค 
และอุปโภคในครอบครัว	 เกษตรกรควรมีก�รเติมน้ำ�จ�กแหล่งน้ำ�ขน�ดใหญ่	 เหมือง	 
ฝ�ยทดน้ำ�	ห้วย	คลอง	บึง	ต�มธรรมช�ติ	เป็นต้น

  2.  กิจกรรมดำ้านอาหาร 
	 	 		 ซึ่งเป็นกิจกรรมก�รเกษตรที่มนุษย์ใช้บริโภคในครอบครัว	 ตลอดจนเป็น
อ�ห�รสัตว์เพ่ือให้สัตว์เจริญเติบโต		ส�ม�รถนำ�ม�เป็นอ�ห�รของมนุษย์ได้		เช่น		ข้�ว		พืชไร่ 
(ข้�วโพด	 ข้�วฟ่�ง	 ถั่วเหลือง	 ถั่วเขียว	 ถั่วลิสง	 ท�นตะวัน	 ง�	 ละหุ่ง)	 พืชผักสวนครัว 
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เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง 

(แตงกว�	 ถั่วฝักย�ว	 พริกช้ีฟ้�)	 พืชสมุนไพร	 (กะเพร�	 โหระพ�	 สะระแหน่)	 ไม้ผล	 
ไม้ยืนต้นบ�งชนิด	 (มะพร้�ว	 กล้วย	 มะละกอ	 ไผ่ตง)	 สัตว์น้ำ�	 (กบ	 ปู	 ปล�	 กุ้ง	 หอย)	 
ก�รเลี้ยงสัตว์ปีก	(เป็ด	ไก่	นก)	และสัตว์ใหญ่	(สุกร	โค	กระบือ)	เป็นต้น

  3.  กิจกรรมที่ท� รายไดำ้ (ด้�นเศรษฐกิจ)	
	 	 		 โดยพย�ย�มเน้นด้�นก�รเพิ่มร�ยได้เป็นหลักและก่อให้เกิดร�ยได้ต่อเน่ือง	
ร�ยวัน	ร�ยสัปด�ห์	ร�ยเดือน	และร�ยปี
	 	 		 -		 ร�ยได้ร�ยวัน	 ได้แก่	 กิจกรรมพืชผัก	 (ผักบุ้ง	 ผักกระเฉด	 ตะไคร้	 ขิง	 
ข่�	 กะเพร�	 เป็นต้น)	 กิจกรรมด้�นสัตว์	 สัตว์ปีก	 ให้ผลผลิต	 ไข่	 (ไก่	 เป็ด	 นกกระท�)	 
และก�รเลี้ยงโคนม
	 	 		 -		 ร�ยได้ร�ยสัปด�ห์ ได้แก่	 ไม้ดอกไม้ประดับ	 พืชผักบ�งชนิด	 เช่น	 
ชะอม	กระถินและผักกินใบ
	 	 		 -		 ร�ยได้ร�ยเดือน	 หรือต�มฤดูก�ลผลิต	 2	 -	 4	 เดือน	 ได้แก่	 ก�รทำ�น�	 
ก�รทำ�พืชไร่	 ก�รปลูกพืชผัก	 ก�รเลี้ยงสัตว์	 (ก�รเลี้ยงสัตว์ปีก	 เพื่อผลิตเนื้อ	 
ก�รเลี้ยงสุกร	 แม่พันธ์ุผลิตลูก	 ก�รเลี้ยงโคนม	 และสุกรขุนและก�รเลี้ยงสัตว์น้ำ�	 
(ปล�	กบ	เป็นต้น)
	 	 		 -	 ร�ยได้ร�ยปี	 ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมไม้ผลไม้ยืนต้น	 พืชไร่	 อ�ยุย�ว	 
เช่น	มันสำ�ปะหลัง	สับปะรด	อ้อย	ก�รเลี้ยงสัตว์ใหญ่	เช่น	โคเนื้อ	โคขุน	สุกร	เป็นต้น
	 	 		 นอกจ�กน้ีแล้วในระยะย�วส�ม�รถสร้�งคว�มสมดุลท�งธรรมช�ติ	 
ทำ�ให้เกิดระบบนิเวศเกษตรชุมชนที่ดีขึ้น	 เนื่องจ�กระบบก�รผลิตท่ีมีไม้ผลและ 
ไม้ยืนต้น	 ตลอดจนมีพืชแซมและพืชคลุมดินจะช่วยสร้�งสภ�พระบบนิเวศเกษตร 
ด้�นบรรย�ก�ศและป้องกันก�รสูญเสียคว�มอุดมสมบูรณ์ของดิน	 ซ่ึงในระบบก�รผลิต
ดังกล่�วจะมีคว�มหล�กหล�ยของพืชยืนต้นและพืชล้มลุก

  4.  กิจกรรมพื้นที่บริเวณบ้าน 
	 	 		 ซึ่งกิจกรรมเหล่�น้ี	 มีทั้งก�รปลูกพืชผักสวนครัว	 พืชสมุนไพร	 ไม้ดอก 
ไม้ประดับ	 ไม้ผลไม้ยืนต้น	 ไม้ใช้สอย	 ตลอดจนก�รเลี้ยงสัตว์และก�รเพ�ะเห็ด 
กิจกรรมต่�ง	 ๆ	 ภ�ยในบริเวณบ้�นจะช่วยประหยัดร�ยจ่�ยและเหลือข�ยเป็นร�ยได้	 
เสริมสร้�งก�รใช้ที่ดินและแรงง�นครอบครัวให้เกิดประโยชน์	 และมีประสิทธิภ�พ	 
ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภ�พชีวิตและคว�มเป็นอยู่ดีขึ้น
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กรมส่งเสริมการเกษตร

 ก�รนำ�ทฤษฎีใหม่ม�ใช้ในไร่น�ทำ�ให้เกษตรกร 
      “มีน้� มีท่า  มีกินมีใช้  และคำรอบคำรัวอยู่สุขสบาย”

คำ�ว่� “มีน้ำ�มีท่�”  

คำ�ว่� “มีกิน”

คำ�ว่� “มีใช้”

คำ�ว่� “ครอบครัวอยู่
สุขสบ�ย”
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มีแหล่งน้ำ�ในไร่น�	เช่น	น้ำ�ในร่องสวนไม้ผล	และพืชผัก	บ่อเลี้ยงปล�	 
บ่อบ�ด�ล	 สระน้ำ�	 เพื่อมีไว้ใช้ในก�รเพ�ะปลูกและเลี้ยงสัตว์ 
ในฤดูแล้ง

มีกิจกรรมพืชอ�ห�รโดยเฉพ�ะ	 ก�รทำ�น�ส�ม�รถมีข้�วไว้บริโภค
ตลอดท้ังปีในครอบครัว	 ห�กเหลือจึงจำ�หน่�ย	 ทั้งนี้ยังส�ม�รถ 
ปลูกพืชท่ีเป็นอ�ห�รแทรกในกิจกรรมก�รเกษตรอื่น	 ๆ	 โดยก�ร 
ปลูกพืชหมุนเวียน	 ก�รปลูกพืชแซมในสวนไม้ผลในพื้นที่ในไร่น�	 
เช่น	 พืชตระกูลถั่ว	 ถั่วเหลือง	 ถั่วเขียว	 ง�	 ข้�วโพด	 ข้�วฟ่�ง	 
ตลอดจนพืชผัก	และก�รเลี้ยงสัตว์บก	สัตว์น้ำ�

มีคว�มมั่นคงท�งด้�นเศรษฐกิจเพิ่มร�ยได้	 และลดต้นทุนก�รผลิต 
โดยก�รสง่เสรมิก�รปลกูไมผ้ลไมย้นืตน้		ก�รปลกูพชืแซมในสวนไม้ผล 
และไม้ยืนต้น	 ได้แก่	 กิจกรรมพืชไร่	 พืชผัก	 และไม้ดอกไม้ประดับ	
นอกจ�กน้ีแล้วยังส�ม�รถปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นเป็นไม้ใช้สอย	 
และใช้ประโยชน์อย่�งอื่น	 ๆ	 อีกม�กม�ย	 เช่น	 เป็นแนวรั้วและ 
ขอบเขตเป็นพืชบังลม	 เป็นพืชที่สร้�งคว�มชุ่มชื้นให้กับระบบ 
ก�รผลิตก�รเกษตรทำ�ให้ระบบนิเวศเกษตรดีขึ้น

เกษตรกรมบี�้นเรอืน		โดยอยูอ่�ศยัในพืน้ทีท่ำ�ก�รเกษตรทำ�ใหส้�ม�รถ 
ดูแลเรือกสวนไร่น�และกิจกรรมก�รเกษตรได้เต็มที่	 นอกจ�กน้ี 
ยังส�ม�รถทำ�กิจกรรมก�รเกษตรรอบ	 ๆ	 บริเวณที่อยู่อ�ศัยเพ่ือใช้ 
ในก�รบริโภคและใช้สอยอื่น	 ๆ	 เช่น	 ปลูกไม้ผลสวนหลังบ้�น	 
พืชผักสวนครัว	ไม้ดอกไม้ประดับ	พืชสมุนไพร	และใช้วัสดุที่มีอยู่ใน 
ไรน่�และทอ้งถิน่ใหเ้กดิประโยชน	์	เชน่		ก�รเพ�ะเหด็		ก�รทำ�ปุย๋หมกั 
และก�รเลี้ยงสัตว์ทำ�ให้ลดร�ยจ่�ยด้�นอ�ห�รและย�	 นอกจ�กน้ี 
ยังมีร�ยได้เสริมจ�กก�รข�ยผลผลิตที่เหลือจ�กก�รบริโภค



เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง 

หลักการของทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นตอน

ทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นตอน

ขั้นที่ 1 พออยู่พอกิน
จัดก�รพื้นที่ก�รเกษตรออกเป็น	4	ส่วน	

30	:	30	:	30	:	10

ขั้นที่ 3 ประส�นประโยชน์ร่วมกัน 
ร่วมกับคนภ�ยนอกค้�ข�ย	
และสร้�งเครือข่�ยเศรษฐกิจ

ขั้นที่ 2 รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์
เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สร้�งคว�มเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร
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กรมส่งเสริมการเกษตร

ทฤษฎีใหม่ : ขั้นที่หนึ่ง (พออยู่พอกิน) 

พื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 
พืชไร่ พืชผัก 5 ไร่

	 	 ฐ�นก�รผลิตคว�มพอเพียง	 เน้นถึงก�รผลิตที่พึ่งพ�ตนเอง	 สร้�งคว�มเข้มแข็ง 
ของตนเองให้ส�ม�รถดำ�รงชีพอยู่ได้ในพ้ืนที่ของตนเอง	 กล่�วคือ	 “พออยู่พอกิน”  
ไม่อดอย�ก	ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นเรื่องของก�รจัดก�รพื้นที่ก�รเกษตรออกเป็น 4 ส่วน 
สัดส่วนก�รใช้พื้นที่ทำ�ก�รเกษตรต�มแนวทฤษฎีใหม่	 เพื่อให้ตัวเลขง่�ยต่อก�รจดจำ� 
ในพื้นที่	15	ไร่	ดังนี้	30	 :	30	 :	30	 :	10	 (พื้นที่ทำ�น�	สระน้ำ�	พื้นที่ปลูกพืชแบบผสม
ผส�น	และที่อยู่อ�ศัย)
	 	 1)		 น�ข้�ว	5	ไร่	(ประม�ณ	30%	ของพื้นที่)
	 	 2)		 สระน้ำ�	3	ไร่	ลึก	4	เมตร	(ประม�ณ	30%	ของพื้นที่)
	 	 3)		 พื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น	พืชไร่	พืชผัก	5	ไร่	(ประม�ณ	30%	ของพื้นที่)
	 	 4)		 ที่อยู่อ�ศัย	และอื่น	ๆ	2	ไร่	(ประม�ณ	10%	ของพื้นที่)
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สัดส่วนการใช้พื้นที่ทำ�การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่�15�ไร่
30 : 30 : 30 : 10

ที่อยู่อ�ศัย และอื่น ๆ 
2 ไร่

สระน้ำ� 3 ไร่ 

น�ข้�ว 5 ไร่

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่ง

พออยู่พอกิน

จัดการพื้นที่การเกษตรออกเป็น 4 ส่วน 30 : 30 : 30 : 10



เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง 

    ข้าว พ้ืนที่ส่วนหนึ่ง คือ พื้นที่ทำ�น�	 ในก�รปลูกข้�วเพื่อก�รบริโภค	 
ข้�วเป็นพืชที่มีคว�มสำ�คัญท�งด้�นเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับครอบครัว	 
ในระดับประเทศถือได้ว่�ส�ม�รถนำ�เงินตร�สู่ประเทศอย่�งม�กม�ยในแต่ละปี	 
หรือกล่�วอีกนัยหนึ่งได้ว่�	 ข้�วเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยในแง่ของ 
ง�นประเพณีต่�ง	ๆ	และข้�วเป็นพืชที่ปลูกไว้สำ�หรับคนไทยทั้งประเทศเพื่อก�รบริโภค 
ในระดับครอบครัวปลูกไว้บริโภคและห�กผลผลิตเหลือจึงจำ�หน่�ยเป็นร�ยได้	 
ข้�วยังแสดงถึงฐ�นะคว�มเป็นอยู่ของเกษตรกรและทรัพย์สินในแต่ละครอบครัว 
ข้�วเป็นสินค้�ที่เกษตรกรส�ม�รถเก็บไว้ได้น�นขึ้นอยู่กับคว�มต้องก�รว่�ต้องก�ร 
บริโภคเมื่อไร	 ต้องก�รเปลี่ยนจ�กผลผลิต	 (ข้�วเปลือก)	 เป็นเงินตร�ไว้สำ�หรับใช้จ่�ย 
ในครัวเรือนเมื่อไรก็ได้	 ซึ่งจะต่�งกับสินค้�เกษตรอื่น	 ๆ	 โดยทั่วไป	 คนไทยบริโภคข้�ว 
เฉลี่ยคนละ	 200	 กิโลกรัมข้�วเปลือกต่อปี	 เกษตรกรมีครอบครัวละ	 3	 -	 4	 คน	 
ดังนั้นควรปลูกข้�ว	5	ไร่	ผลผลิตประม�ณ	30	ถัง	ซึ่งเพียงพอต่อก�รบริโภคตลอดปี

    สระน�้  พื้นที่ส่วนที่สอง คือ	 สระน้ำ�ในไร่น�	 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในก�ร 
เกษตรกรรมเป็นหลัก	 ดังน้ันห�กเกษตรกรมีสระน้ำ�ก็เปรียบเสมือนมีตุ่ม	 เก็บกักน้ำ� 
ในฤดูฝน	 ช่วยป้องกันน้ำ�ไหลหล�กท่วมไร่น�ของเกษตรกร	 ตลอดจนช่วยมิให้น้ำ� 
ไหลหล�กลงสู่แม่น้ำ�ลำ�คลอง	 ส�ม�รถนำ�น้ำ�จ�กสระน้ำ�ม�ใช้ในฤดูฝน	 กรณีเกิด 
ข�ดแคลนน้ำ�หรือฝนท้ิงช่วง	 สำ�หรับฤดูแล้ง	 ห�กมีน้ำ�ในสระเหลือส�ม�รถนำ�ม�ใช้ 
ในก�รเพ�ะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์	 ก�รที่เกษตรกรมีสระน้ำ�ในไร่น�ยังแสดงถึงก�ร 
มีหลักประกันคว�มเสี่ยงในก�รผลิตท�งก�รเกษตร	 ถ้�เกิดก�รข�ดแคลนน้ำ�ข้ึน 
ในก�รเพ�ะปลูก	 นอกจ�กนี้	 สระน้ำ�ยังเป็นทรัพย�กรในก�รสนับสนุนก�รเพ�ะปลูก 
และเลี้ยงสัตว์ในไร่น�ให้คว�มชุ่มชื้น	 และสร้�งระบบนิเวศเกษตรท่ีเหม�ะสมในบริเวณ
พื้นที่ขอบสระน้ำ�	ก�รคำ�นวณว่�ต้องมีน้ำ�	1,000	ลูกบ�ศก์เมตรต่อก�รเพ�ะปลูก	1	ไร่	
โดยประม�ณ	 และบนสระน้ำ�อ�จสร้�งเล้�ไก่	 เล้�หมูไว้ด้วย	 เพร�ะฉะนั้นพื้นท่ี	 10	 ไร่	
ต้องใช้น้ำ�อย่�งน้อย	10,000	ลูกบ�ศก์เมตร
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กรมส่งเสริมการเกษตร

   ปลูกพืชแบบผสมผสาน พื้นท่ีส่วนท่ีส�ม ไว้เพ�ะปลูกพืชแบบผสมผส�น 
ทั้งไม้ผล	ไม้ยืนต้น	พืชไร่	พืชผัก	พืชสมุนไพร	และไม้ดอกไม้ประดับ	 เป็นแหล่งอ�ห�ร	 
ไม้ใช้สอยและเพิ่มร�ยได้	 ก�รปลูกพืชหล�ย	 ๆ	 ชนิด	 จะช่วยรักษ�คว�มสมดุล 
ท�งธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม	 ตลอดช่วยกระจ�ยคว�มเสี่ยงจ�กคว�มแปรปรวน 
ของระบบตล�ด	 และภัยท�งธรรมช�ติ	 ก�รปลูกพืชผสมผส�นยังส�ม�รถช่วยเกื้อกูล 
ซึ่งกันและกัน	ลดก�รพึ่งพ�ปัจจัยก�รผลิตภ�ยนอกไร่น�	และตัดวงจรศัตรูพืชบ�งชนิด
ได้อีกด้วย
   ตัวอย่�งของพืชที่ควรปลูก	ได้แก่
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พืชสวน (ไม้ผล) 	 	 :		 เช่น	 มะม่วง	 มะพร้�ว	 มะข�ม	 ขนุน	 ละมุด	 ส้ม	 มะม่วง	 
	 	 		 			 	 	 	 	 กล้วย	น้อยหน่�		มะละกอ	และกระท้อน	เป็นต้น	
พืชสวน (ผักไม้ยืนต้น)	 :		 เช่น	 แคบ้�น	 มะรุม	 สะเด�	 เหลียง	 เนียง	 ชะเอม	 ผักหว�น	 
	 	 		 			 	 	 	 	 ขจร	ขี้เหล็ก	และกระถิน	เป็นต้น	
พืชสวน (พืชผัก)   : พริก	 กะเพร�	 โหระพ�	 ตะไคร้	 ขิง	 ข่�	 แมงลัก	 สะระแหน่ 
	 	 		 			 	 	 	 	 มันเทศ	เผือก	ถั่วฝักย�ว	ถั่วพู	และมะเขือ	เป็นต้น
พืชสวน (ไม้ดอก) 	 	 :		 เช่น	 มะลิ	 ด�วเรือง	 บ�นไม่รู้โรย	 กุหล�บ	 รัก	 และซ่อนกล่ิน	 
	 	 		 			 	 	 	 	 เป็นต้น
เห็ด 	 		 			 	 	 	 :		 เช่น	เห็ดน�งฟ้�	เห็ดฟ�ง	เห็ดเป๋�ฮื้อ	เป็นต้น	
สมุนไพร และเครื่องเทศ	 :		 เช่น	หม�ก	พลู	พริกไทย	บุก	บัวบก	มะเกลือ	ชุมเห็ด	หญ้�แฝก 
		 	 		 			 	 	 	 	 กะเพร�	 โหระพ�	 สะระแหน่	 แมงลัก	 และตะไคร้	 เป็นต้น 
ไม้ยืนต้น 	 			 	 	 	 :		 เช่น	 ไผ่	 มะพร้�ว	 ต�ล	 มะข�มเทศ	 สะแก	 ทองหล�ง 
(ใช้สอยและเชื้อเพลิง)	 	 จ�มจุรี	 กระถิน	 ยูค�ลิปตัส	 สะเด�	 ขี้เหล็ก	 ประดู่	 ชิงชัน 
		 	 		 			 	 	 	 	 และย�งน�	เป็นต้น	
พืชไร่ 	 		 			 	 	 	 :		 เช่น	 ข้�วโพด	 ถั่วเหลือง	 ถั่วลิสง	 อ้อย	 มันสำ�ปะหลัง	 ละหุ่ง 
		 	 		 			 	 	 	 	 เป็นต้น	 พืชไร่บ�งชนิดอ�จเก็บเกี่ยวเมื่อผลผลิตยังสดอยู่	 
	 	 		 			 	 	 	 	 จำ�หน่�ยได้	
พืชบำ�รุงดิน   	 	 	 	 :		 เช่น	 ทองหล�ง	 ข้ีเหล็ก	 กระถิน	 ถั่วเขียว	 ถั่วแดง	 ถั่วพร้�	 
และพืชคลุมดิน 	 	 	 	 ถ่ัวมะแฮะ	 ถั่วลิสง	 ถ่ัวเหลือง	 ถั่วพุ่ม	 โสน	 ถั่วฮ�ม�ต้�	 
	 	 		 			 	 	 	 	 เป็นพืชท่ีควรปลูกแซมไม้ผลไม้ยืนต้นขณะท่ีต้นยังเล็กอยู่	 
	 	 		 			 	 	 	 	 ปลูกหมุนเวียนกับข้�วหรือปลูกต�มหัวไร่ปล�ยน�	 พืชเหล่�นี้ 
	 	 		 			 	 	 	 	 บ�งชนิด	ใช้กินใบและดอกได้ด้วย



เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง 

    ที่อยู่อาศัย พื้นที่ส่วนที่สี่ เป็นที่อยู่อ�ศัยหรือบ้�น	 ไว้ดูแลเรือกสวนไร่น� 
และบริเวณบ้�น	 ทำ�ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 เช่น	 มีไม้ผลหลังบ้�นไว้บริโภค	 ปลูกผัก 
สวนครัว	 พืชสมุนไพร	 นำ�เศษวัสดุเหลือใช้ม�ทำ�ปุ๋ยหมัก	 เพ�ะเห็ดฟ�ง	 ก�รเลี้ยงสัตว์ 
เพื่อสร้�งคุณค่�อ�ห�รและโภชน�ก�ร	 ตลอดจนเสริมร�ยได้	 นอกจ�กนี้มูลสัตว์ 
ยังเป็นปุ๋ยคอกสำ�หรับพืชในลักษณะเกษตรผสมผส�น	 มีก�รหมุนเวียนทรัพย�กร 
ในไร่น�ให้มีประสิทธิภ�พ	 ดังนั้น	 ก�รจัดก�รพื้นที่ส่วนที่สี่	 ให้มีที่อยู่อ�ศัยน้ันยัง 
หม�ยถึง	 ก�รสร้�งจิตสำ�นึกและนิสัยให้มีคว�มผูกพันกับอ�ชีพก�รเกษตรของตนเอง 
เพ่ือให้ส�ม�รถดำ�รงชีพอยู่ได้โดยไม่มีจิตฟุ้งเฟ้อ	 หลงใหลในวัตถุนิยม	 ดังเช่น	 
สังคมเมือง	 ส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�กบริเวณบ้�น	 และที่อยู่อ�ศัย	 มีเวล�ม�กพอ 
ในก�รทำ�ก�รเกษตรดูแลเรือกสวนไร่น�ของตนเอง	 มีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก 
ในก�รดำ�เนินชีวิตขั้นพ้ืนฐ�นอย่�งพอเพียง	 ได้อ�ห�รจ�กพืช	 สัตว์และประมง	 
มีย�รักษ�โรคจ�กพืชธรรมช�ติและพืชสมุนไพร	 มีผลไม้ไว้บริโภค	 และมีใช้สอย 
ในครอบครัว

 สรปุ คว�มสมัพนัธข์องทฤษฎใีหมขั่น้ตอนทีห่นึง่ คอื	เนน้ก�รผลติทีพ่ึง่พ�ตนเอง 
โดยทำ�กิจกรรมหล�กหล�ย	 เช่น	 ข้�ว	 ไม้ผลไม้ยืนต้น	 พืชไร่	 พืชผัก	 มีแหล่งน้ำ� 
ในไร่น�	มีที่อยู่อ�ศัย	มีผลผลิตและอ�ห�รเพื่อก�รบริโภค	มีก�รใช้แรงง�นในครอบครัว
สม่ำ�เสมอและมีง�นทำ�ในพื้นที่ตลอดปี	 มีร�ยได้จ�กกิจกรรมก�รเกษตรอย่�งต่อเนื่อง	 
ลดก�รพึ่งพ�ปัจจัยภ�ยนอกโดยมีก�รหมุนเวียนก�รใช้ทรัพย�กรในไร่น�อย่�งเต็มท่ี	 
เพื่อลดคว�มเส่ียงจ�กภัยธรรมช�ติ	 และคว�มแปรปรวนของร�ค�ผลผลิตลดร�ยจ่�ย 
ในครอบครัว	 ลดก�รใช้ส�รเคมี	 ทำ�ให้คุณภ�พของดินและระบบนิเวศเกษตรของไร่น� 
และชุมชนดีขึ้น	 สม�ชิกมีเวล�อยู่กับครอบครัวม�กข้ึน	 ครอบครัวมีคว�มสุข	 และ 
มีคุณภ�พชีวิตที่ดี	เป็นครอบครัวที่เข้มแข็งและพึ่งพ�ตนเองได้
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ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง

รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ 

เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร
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เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง 

ทฤษฎีใหม่ : ขั้นที่สอง (รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์)

	 	 	เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 โดยสร้�งคว�มพอเพียง 
ในขั้นที่หนึ่ง	 ทำ�ให้เกิดคว�มเข้มแข็งในแต่ละคนแต่ละครอบครัว	 จึงเกิดกลุ่มกิจกรรม 
ที่เข้มแข็งและเกิดพลัง	 ในขั้นที่สอง ก�รรวมกลุ่มจึงร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
มิใช่ม�ขอคว�มช่วยเหลือฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งเพียงแต่ฝ่�ยเดียว ก�รรวมกลุ่มให้เกิดพลัง 
ในก�รดำ�รงชีพและดำ�เนินกิจกรรมก�รเกษตร	 โดยก�รร่วมแรงร่วมมือในก�รผลิต	 
ก�รตล�ด	 ร่วมคิดร่วมว�งแผนและระดมทรัพย�กรในก�รผลิต	 จัดระบบก�รผลิต	 
ศึกษ�ระบบก�รตล�ด	 ก�รค้�ข�ย	 ก�รจำ�หน่�ยผลผลิตร่วมกัน	 สร้�งสวัสดิก�ร 
คว�มเป็นอยู่	 ด้�นก�รศึกษ�และอน�มัยร่วมกันในชุมชนและกลุ่มเป็นอันดับแรก	 
ทำ�ให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน	 กลุ่มมีคว�มเข้มแข็งช่วยเหลือตนเองได้	 เกิดคว�ม 
ส�มัคคีปรองดองกัน	 ส�ม�รถร่วมดำ�เนินธุรกิจด้วยกันโดยก�รร่วมกันซื้อร่วมกันข�ย	
ซ่ึงจะช่วยในก�รลดค่�ขนส่ง	 ทำ�ให้เกิดก�รเรียนรู้แหล่งผลิต	 ซื้อข�ยปัจจัยก�รผลิต 
และผลผลิต	 นอกจ�กนี้แล้วก�รรวมกลุ่มและรูปแบบสหกรณ์ทำ�ให้มีผลผลิต 
ในปริม�ณที่ม�กพอส�ม�รถเพ่ิมอำ�น�จในก�รต่อรองร�ค�ในก�รจำ�หน่�ยพืชผล 
ท�งก�รเกษตร
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ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม
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ประสานประโยชน์ร่วมกัน 

ร่วมกับคนภายนอกค้าขาย 
และสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจ



เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง 

ทฤษฎีใหม่ : ขั้นที่สาม (ประสานประโยชน์ร่วมกัน)

	 	 	ในขั้นตอนที่สองเมื่อองค์กรหรือกลุ่มหรือสหกรณ์เกิดคว�มเข้มแข็งส�ม�รถ 
ช่วยเหลือกันเองได้แล้วจึงร่วมกับคนภ�ยนอกค้�ข�ย	 ร่วมประส�นประโยชน์ร่วมกัน	 
โดยร่วมมือกับแหล่งเงินทุน	 (ธน�ค�ร)	 และกับแหล่งพลังง�น	 ในขั้นตอนที่ส�ม  
โดยยึดหลกัฐ�นก�รผลติเดมิ  ระบบและรปูแบบก�รรวมกลุม่ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 
และประส�นผลประโยชน์ร่วมกัน	 ก�รจัดตั้งและบริห�รโรงสี	 ร้�นค้�สหกรณ์	 
ในลักษณะบริษัทร่วมทุน	ช่วยกันลงทุนในรูปแบบทรัพย�กรก�รผลิต	ทรัพย�กรมนุษย์	
(ตัวบุคคลช่วยกันทำ�ง�น)	 เงินทุน	 และอุปกรณ์ก�รผลิตก�รก่อสร้�ง	 เป็นต้น	 ในก�ร 
ร่วมมือร่วมใจกับบุคคลภ�ยนอก	 ในก�รดำ�เนินธุรกิจเพื่อให้เกิดหน่วยเศรษฐกิจชุมชน 
และเศรษฐกจิทอ้งถิน่		จะตัง้อยูบ่นพืน้ฐ�นผลประโยชนร์ว่มกนั	แบ่งหน�้ท่ีคว�มรับผดิชอบ 
ต�มคว�มถนัด	 เช่น	 หน่วยก�รผลิต	 หน่วยขนส่ง	 หน่วยก�รจัดก�ร	 หน่วยติดต่อ 
ห�ตล�ด	 หน่วยก�รจำ�หน่�ย	 หน่วยก�รลงทุน	 เป็นต้น	 แต่ทุกหน่วยจะต้องทำ�ง�น 
เหมือนบริษัทเดียวกัน	ทำ�ง�นเป็นทีมประส�นร่วมกันทำ�ให้เกิดก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี 
ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	 ก�รดำ�เนินธุรกิจ	 เกิดขบวนก�รเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 ทำ�ให้ 
ทร�บคว�มต้องก�รทั้งชนิด	 ปริม�ณ	 คุณภ�พ	 และร�ค�สินค้�	 นิสัยก�รบริโภค 
และอุปโภคของลูกค้�	 ส่ิงสำ�คัญจะต้องมีกลไก	 กฎระเบียบข้อบังคับร่วมกัน	 ก�รจัดสรร 
ปันส่วนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต้องยุติธรรมและมีคุณธรรม
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กรมส่งเสริมการเกษตร

แนวทางการประยุกต์ทฤษฎีใหม่
ส�หรับเศรษฐกิจพอเพียง

	 1.1		 ทฤษฎีใหม่ไม่ใช่วิธีก�รหรือเทคนิคเดียวเท่�น้ันในก�รที่จะแก้ไขปัญห� 
ของเกษตรกรได้ทุกกรณีทุกพื้นที่
	 1.2		 ทฤษฎีใหม่เป็นท�งเลือกท�งหนึ่งที่มุ่งหวังแก้ไขปัญห�ให้ส�ม�รถอยู่ได้ 
ในระดับพอเพียง	(พออยู่	พอกิน)
	 1.3		 ทฤษฎีใหม่เป็นก�รจัดก�รหรือวิธีก�รจัดก�รทรัพย�กร	 หรือก�รจัดก�ร
พืน้ทีเ่ก่ียวกับดนิและน้ำ�		ก�รปลกูพชืและพนัธุไ์มใ้หส้�ม�รถดำ�รงชพีและประกอบอ�ชพี
ก�รเกษตรอย่�งเหม�ะสม	อยู่ได้ในพื้นที่ของตนเองอย่�งพออยู่พอกินในเบื้องต้น
	 1.4		 ทฤษฎีใหม่ในข้ันท่ีหน่ึงเป็นระบบก�รทำ�ฟ�ร์มท่ีมีระบบย่อยอยู่ในระบบใหญ่ 
ได้แก่	 ระบบก�รทำ�น�	 ระบบก�รปลูกพืช(ผสมผส�น)	 ระบบก�รจัดก�รน้ำ�	 และ 
ระบบครัวเรือนเกษตรกร
	 1.5		 ทฤษฎีใหม่ในข้ันท่ีหน่ึง	เป็นก�รจัดก�รพ้ืนท่ีในสัดส่วน	30	:	30	:	30	:	10	 
ต�มทฤษฎี	 แต่ในท�งปฏิบัติมิใช่สูตรต�ยตัว	 ส�ม�รถปรับเปลี่ยนต�มคว�มเหม�ะสม
ของแต่ละพื้นที่	
	 1.6		 ทฤษฎีใหม่มุ่งพัฒน�คว�มรู้	 คว�มส�ม�รถ	 และทักษะก�รบริห�ร	 
ก�รจัดก�ร	และก�รใช้น้ำ�ให้มีประสิทธิภ�พ
	 1.7		 ทฤษฎีใหม่สร้�งคว�มเข้มแข็งจ�กก�รพึ่งพ�ตนเอง
	 1.8		 ทฤษฎีใหม่ต้องอ�ศัยคว�มขยันหมั่นเพียร	คว�มอดทน	ก�รประหยัด
	 1.9		 ทฤษฎีใหม่สอนให้คนรู้รักส�มัคคีรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
	 1.10	 ทฤษฎีใหม่สอนให้คนรู้จักก�รทำ�ง�นร่วมกันกับผู้อื่นทั้งใกล้ชิดและ 
ห่�งไกลโดยอ�ศัยคว�มยุติธรรมและคุณธรรม

1. คำวามรู้และคำวามเข้าใจ
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	 2.1		 สภ�พพื้นที่	 เช่น	 ที่ดินและแหล่งน้ำ�ในไร่น�	 เป็นต้น	 บ�งสภ�พพื้นที่ 
ทำ�ได้	ดินเหม�ะสมดินส�ม�รถปลูกพืชได้	และเก็บกักน้ำ�ได้
	 2.2		 เทคโนโลยีก�รผลิต	ก�รจัดก�ร	และก�รตล�ด
	 2.3		 เงินลงทุน	และเงินทุนหมุนเวียนเล็กน้อยห�กมีคว�มเพียร
	 2.4		 ในก�รปรับเปลี่ยนวิธีก�รผลิต	 และวิถีชีวิตคว�มเป็นอยู่ของเกษตรกร	 
เช่น	 เคยปลูกพืชอย่�งเดียวกลับม�ปลูกหล�ยชนิด	ทำ�ง�นในไร่น�บ�งฤดูก�ลกลับต้อง
ทำ�ง�นตลอดปีอย่�งมีคว�มสุข	และมีคว�มอบอุ่นกับครอบครัว
	 2.5	 มีทักษะคว�มขยันหมั่นเพียร	 อดทน	ทดลอง	 ศึกษ�	 เรียนรู้จริงจ�กก�ร
ปฏิบัติและรอคอยคว�มสำ�เร็จ

	 3.1		 ร่วมมือกับภ�คร�ชก�ร	เอกชน	และประช�ชน
	 3.2		 คว�มร่วมมือของคนในกลุ่ม	ชุมชน	และท้องถิ่น
	 3.3		 คว�มส�มัคคีร่วมกัน	เอื้ออ�ทรต่อกัน
	 3.4		 ระดมทุน	ทรัพย�กรก�รผลิต	คน	และอื่น	ๆ	ในก�รดำ�เนินง�น

2. คำวามพร้อมและการจัดำการ

3. คำวามร่วมมือและคำวามสามัคำคำี
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สรุปหลักการประยุกต์ทฤษฎีใหม่
ส�หรับเศรษฐกิจพอเพียง

	 1.		 ขน�ดพื้นที่ทำ�ก�รเกษตรประม�ณ	10	-	15	ไร่
	 2.		 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่หน่ึง	 หรือขั้นแรก	 ทำ�ก�รผลิตกิจกรรมก�รเกษตร	 
พืช	สัตว์	และประมง	ในไร่น�ให้ส�ม�รถเลี้ยงตัวเองได้
	 3.		 มีข้�วพอเพียงในก�รบริโภคในครัวเรือน
	 4.		 ปัจจัยสำ�คัญคือก�รจัดก�รที่ดิน	 แหล่งน้ำ�	 พันธุ์พืช	 พันธุ์สัตว์	 แรงง�น 
และก�รลงทุนในไร่น�
	 5.		 ทำ�กิจกรรมก�รเกษตรหล�ยชนิด	 เพื่อลดคว�มเสี่ยงและมีร�ยได้ต่อเนื่อง 
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	 	 6.				ควรมีแหล่งน้ำ�ต�มธรรมช�ติ	 หรือก�รชลประท�นม�เติมสระน้ำ�ในไร่น�	 
ในกรณีที่ข�ดแคลนน้ำ�ในฤดูแล้ง
	 	 7.	 		ในขั้นที่หนึ่ง	 ก�รแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ในอัตร�ส่วน	30	 :	 30	 :	 30	 :	 10	 
เป็นก�รจัดก�รพื้นที่ต�มทฤษฎีใหม่	 ส�ม�รถประยุกต์เปลี่ยนแปลงสัดส่วนต�ม 
คว�มเหม�ะสมของแต่ละพื้นที่ได้
	 		 8.	 		ในขั้นท่ีสอง	 เกษตรกรรวมกลุ่มมุ่งเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	 โดยแต่ละ
ครอบครัวต้องมีคว�มพอเพียง	 “พออยู่ พอกิน”	 และเข้มแข็งก่อนขอคว�มช่วยเหลือ 
จ�กรัฐและเอกชน
	 	 9.	 		ในข้ันที่ส�ม	 เมื่อชุมชนหรือกลุ่มเข้มแข็งจึงร่วมกับคนภ�ยนอกค้�ข�ย	 
และสร้�งเครือข่�ยเศรษฐกิจ
	 	 10.			สร้�งประโยชน์ร่วมกัน	โดยรวมพลังก�รผลิต	ก�รจัดก�ร	และก�รค้�ข�ย
	 	 11.			ด้วยหลักของทฤษฎีใหม่จะนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน
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