บทที่ 12
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปน
แนวทางงาย ๆ คือ ทรงเริ่มจากสิ่งเล็กไปสูสิ่งใหญทรงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจจากเบื้องตนกอน ทรงรับสั่ง
วาการพัฒนาชนบทนั้นมีความสําคัญที่สุดถาชนบทอยูไดประเทศก็อยูได เพราะจุดเริ่มตนของสังคมนั้น
อยูท ชี่ นบท หมายถึง การทําใหชาวชนบทหรือชุมชนมีความเขมแข็ง แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอัน
เนือ่ งมาจากพระราชดําริที่จะนํามากลาวในบทนี้ไดแก ทฤษฎีใหม และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
12.1 ทฤษฎีใหม
หลักการและแนวคิดทั่วไป
การเกษตรทฤษฎีใหม เนนที่การพอมีพอกินโดยเลี้ยงตัวเองไดพรอมกับยึดหลักความ
สามัคคี การพอมีพอกิน หมายถึงการพึ่งตนเองใน 5 ดาน ไดแก ดานจิตใจ ตองมีจิตสํานึกที่ดี และสราง
สรรใหตนเองและสวนรวม ดานสังคม ตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเปนเครือขายชุมชน ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ตองมีการใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางฉลาด ประหยัด และมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ การหาทางเพิ่มมูลคา ดานเทคโนโลยี ตองรูจักใชเทคโนโลยีโดยใชประกอบกับภูมิปญญาชาวบาน
การเกษตรทฤษฎีใหม มีหลักสําคัญคือใหเกษตรกรมีความพอเพียง พอเลี้ยงตัวเองไดในระดับชีวิตที่
ประหยัด โดยตองมีความสามัคคีในทองถิ่น เกษตรกรตองผลิตขาวบริโภคพอเพียงประจําป ใครชอบ
บริโภคขาวใดก็ปลูกขาวอยางนั้น หากมีพอก็ขาย เนนใหเกษตรกรมีสิ่งแวดลอมดี สุขภาพอนามัยดี มีราย
ไดพอซื้อเครื่องนุงหม ทีอ่ ยูอ าศัยและสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตเพียงพอ เกษตรการสวนใหญในพื้นที่ควรมี
ความพึงพอใจและความเปนอยูที่คลายคลึงกัน เกิดความสามัคคีในชุมชน
ทฤษฎีใหมขั้นตน
หลักการและแนวทางสําคัญ
1. เปนระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองไดในระดับที่
ประหยัดกอน ทั้งนี้ชุมชนตองมีความสามัคคี รวมมือรวมใจในการชวยเหลือซึ่งกันและกันทํานองเดียวกับ
การ “ลงแขก” แบบดั้งเดิมเพื่อลดคาใชจาย
2. เนือ่ งจากขาวเปนปจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะตองบริโภค ดังนั้น จึงประมาณวาครอบ
ครัวหนึ่งทํานาประมาณ 5 ไร จะทําใหมีขาวพอกินตลอดป โดยไมตองซื้อหาในราคาแพงเพื่อยึดหลักพึ่ง
ตนเองไดอยางอิสรภาพ
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3. ตองมีนาเพื
ํ้ ่อการเพาะปลูกสํารองไวใชในฤดูแลงหรือระยะฝนทิ้งชวงไดอยางพอ-เพียง
ดังนัน้ จึงจําเปนตองกันที่ดินสวนหนึ่งไวขุดสระนํ้า โดยมีหลักวาตองมีนํ้าเพียงพอที่จะทําการเพาะปลูกได
ตลอดป ทั้งนี้ไดพระราชทานพระราชดําริเปนแนวทางวา ตองมีนํ้า 1,000 ลูกบาศกเมตรตอการเพาะปลูก
1 ไร โดยประมาณ ฉะนั้น เมื่อทํานา 5 ไร ทําพืชไรหรือไมผลอีก 5 ไร (รวมเปน 10 ไร) จะตองมีนํ้า
10,000 ลูกบาศกเมตรตอป
4. การจัดแบงแปลงที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
คํานวณ และคํานึงจากอัตราการถือครองที่ดินถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ 15 ไร อยางไรก็ตาม หากเกษตรกรมี
พืน้ ทีถ่ อื ครองนอยกวา หรือมากกวานี้ก็สามารถใชอัตราสวน 30:30:30:10 ไปเปนเกณฑปรับใชได กลาว
คือ
- 30 % สวนแรก ขุดสระนํ้า (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชนํ้า เชน ผักบุง ผักกะเฉด ฯลฯ ได
ดวย) และบนสระอาจจะสรางเลาไกไดดวย
- 30 % สวนที่สอง ทํานา
- 30 % สวนที่สาม ปลูกพืชไร พืชสวน (ไมผล ไมยืนตน ไมใชสอย ไมเพื่อเปนเชื้อฟน
ไมสรางบาน พืชไร พืชผัก สมุนไพร เปนตน)
- 10 % สุดทาย เปนที่อยูอาศัยและอื่นๆ (ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุยหมัก
โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว ไมดอกไมประดับ พืชผักสวนครัวหลังบาน เปนตน)
ทฤษฎีใหมขั้นที่สอง
เมือ่ เกษตรกรเขาใจในหลักการและไดปฏิบัติในที่ดินของตนจนไดผลแลว ก็ตองเริ่มขั้นที่
สอง คือ ใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุม หรือ สหกรณ รวมแรงรวมใจกันดําเนินการในดาน
(1) การผลิต (พันธุพืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)
- เกษตรกรจะตองรวมมือในการผลิต โดยเริ่มตั้งแตขั้นเตรียมดิน การหาพันธุพืช
ปุย การจัดหานํ้า และอื่น ๆ เพือ่ การเพาะปลูก
(2) การตลาด (ลานตากขาว ยุง เครื่องสีขาว การจําหนายผลผลิต)
- เมื่อมีผลผลิตแลว จะตองเตรียมการตาง ๆ เพื่อการขายผลผลิตใหไดประโยชนสูงสุด
เชน การเตรียมลานตากขาวรวมกัน การจัดหายุงรวบรวมขาว เตรียมหาเครื่องสีขาว
ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตใหไดราคาดีและลดคาใชจายลงดวย
(3) การเปนอยู (กะป นํ้าปลา อาหาร เครื่องนุงหม ฯลฯ)
- ในขณะเดียวกันเกษตรกรตองมีความเปนอยูที่ดีพอสมควร โดยมีปจจัยพื้นฐาน
ในการดํารงชีวิต เชน อาหารการกินตาง ๆ กะป นํ้าปลา เสื้อผา ที่พอเพียง
(4) สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู)
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- แตละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการที่จําเปน เชน มีสถานีอนามัยเมื่อยามปวยไข
หรือมีกองทุนไวกูยืมเพื่อประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน
(5) การศึกษา
- ชุมชนควรมีบทบาทในการสงเสริมการศึกษา เชน มีกองทุนเพื่อการศึกษาเลาเรียน
ใหแกชุมชนเอง
(6) สังคมและศาสนา
- ชุมชนควรเปนที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเปนที่ยึดเหนี่ยว
- กิจกรรมทัง้ หมดดังกลาวขางตน จะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยว
ของ ไมวาสวนราชการ องคกรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเปนสําคัญ
ทฤษฎีใหมขั้นที่สาม
เมือ่ ดําเนินการผานพนขั้นที่สองแลว เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรก็ควรพัฒนากาวหนา
ไปสูขั้นที่สามตอไป คือ ติดตอประสานงานเพื่อจัดหาทุน หรือแหลงเงิน เชน ธนาคารหรือบริษัท หางราน
เอกชน มาชวยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทัง้ นี้ ทัง้ ฝายเกษตรกรและฝายธนาคารหรือบริษัทเอกชนจะไดรับประโยชนรวมกัน กลาว
คือ
- เกษตรกรขายขาวไดในราคาสูง (ไมถูกกดราคา)
- ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซื้อขาวบริโภคในราคาตํ่า (ซื้อขาวเปลือกตรงจาก
เกษตรกรและมาสีเอง)
- เกษตรกรซื้อเครือ่ งอุปโภคบริโภคไดในราคาตํ่า เพราะรวมกันซื้อเปนจํานวนมาก
(เปนรานสหกรณราคาขายสง)
- ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพื่อไปดําเนินการในกิจกรรม
ตาง ๆ ใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
12.2 เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตัง้ แตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง
หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสม
ควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความ
รอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการ
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ดําเนินการทุกขัน้ ตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนา
ทีข่ องรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความ
รอบรูท เี่ หมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุล
และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
“….การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอ
กินพอใช ของประชาชนสวนใหญเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัดแตถูกตองตามหลัก
วิชาการ เมื่อไดพื้นฐานความมั่นคง พรอมพอสมควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางความเจริญและฐานะ
เศรษฐกิจขึ้นสูงโดยลําดับตอไป…”
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานแกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517
“คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่ง
ทีส่ มัยใหม แตเราอยูพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทย พออยูพอกิน มีความ
สงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกินไมใชวาจะรุง
เรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถาเรารักษาความพอ
อยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได..”
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2517
ความสําคัญของพระบรมราโชวาทนี้ อยูที่พระองคทรงเห็นวาแนวทางการพัฒนาที่เนน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเปนหลักแตเพียงอยางเดียวอาจจะเกิดปญหาได จึงทรงเนนการมีพอ
กินพอใชของประชาชนสวนใหญในเบื้องตนกอน เมื่อมีพื้นฐานความมั่นคงพรอมพอสมควรแลว จึงสราง
ความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจใหสูงขึ้น ถาจะใชภาษาเศรษฐศาสตรอธิบายตามความหมายนี้ก็คือ
แทนทีจ่ ะเนนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนําการพัฒนาประเทศ ควรที่จะสรางความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจขัน้ พื้นฐานกอน นั่นคือทําใหประชาชนในชนบทสวนใหญพอมีพอกินกอน หรืออาจจะกลาวได
วาเปนแนวทางการพัฒนาที่เนนการกระจายรายได เพื่อสรางพื้นฐานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดย
รวมของประเทศ กอนเนนการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป
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ในสวนที่เนนนั้นคือทรงเปนกังวลในเรื่อง ความโลภของคนอันเปนผลจากการที่
เศรษฐกิจขยายตัวรวดเร็วอยางตอเนื่องนั่นเอง ดังนั้นจึงจะเห็นไดวาการเนน “ความพอเพียง” “พอสม
ควร” “ตามอัตตภาพ” นัน้ เปนจุดเนนของพระองคมาโดยตลอด จุดเนนดังกลาวนั้นแทที่จริงมิไดเปน
ประเด็นทางศีลธรรม แตเปนประเด็นของการลดความเสี่ยงอันเกิดจากสภาพความไมแนนอนในทุกดาน
โดยมีสภาพดินฟาอากาศเปนรูปธรรมที่ชัดเจนสําหรับอาชีพทางการเกษตร ซึ่งเมื่อเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
แลวในป 2540 พระองคทานไดทรงขยายความ ใหเห็นถึงรูปธรรมของการไมประมาณตนของความโลภ
เห็นแกได โดยไมคํานึงถึงผลไดเสียแกตนเองและแกผูอื่นอยางละเอียด ซึ่งพระองคทานทรงเนนวาการจะ
ทําโครงการอะไร จะตองทําดวย “ความรอบคอบ” และ “อยาตาโต” เกินไป ประเด็นนี้คือประเด็นที่ทรง
แสดงความกังวลเอาไวแลวครั้งหนึ่งในป 2539 และเมื่อมีปญหาวิกฤติที่รุนแรงที่สุดที่ประเทศไทยเคย
ประสบมา จึงมีพระราชดํารัสที่มีการกลาวอางกันอยูเสมอวา
“การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน
นัน้ หมายความวา อุม ชูตวั เองได ใหมีพอเพียงกับตนเอง …….ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวาทุก
ครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวเอง จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือใน
อําเภอ จะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายได แตขายใน
ทีไ่ มหางไกลเทาไร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก”
“………..ถาสามารถที่จะเปลี่ยนไป ทําใหกลับเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียงไมตองทั้ง
หมด แมแตครึ่งหนึ่งก็ไมตอง อาจจะสักเศษหนึ่งสวนสี่ก็จะสามารถอยูได”
ตามพระราชดํารัสดังกลาวชี้ใหเห็นวา พระองคเขาพระทัยวาสาเหตุของวิกฤตทาง
เศรษฐกิจทีป่ ระเทศไทยประสบอยูนั้น เนื่องจากประเทศไทยไดดําเนินเศรษฐกิจเปนแบบที่พระองคทรง
เรียกวา “เศรษฐกิจแบบคาขาย” พรอมทั้งใหคํานิยามเปนภาษาอังกฤษวา “TRADE ECONOMY” พระ
องคทานจึงทรงเนนวาจะตอง ถาสามารถจะเปลี่ยนไปทําใหกลับเปน เศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งพระองค
ใชคาภาษาอั
ํ
งกฤษวา “SELF SUFFICIENT ECONOMY” ซึ่งไดเนนวาอาจจะสักเศษหนึ่งสวนสี่ของ
ระบบเศรษฐกิจทั้งหมด

