
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีใหม่

โดย ดร.ววิฒัน์ ศัลยก ำธร
(อำจำรย์ยักษ์)



หลักการทรงงานในรชักาลท่ี 9 

เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ

• เข้าใจโลก

• เข้าใจชีวิต

• เข้าใจปรัชญา

• การพัฒนาตามแบบที่ท่านท า

• เข้าถึงหลักคิด

• เข้าถึงหลักท า

• เข้าถึงงานที่ท่านท า

• การพัฒนาต้องท าเป็นขั้น 

เป็นตอน ให้เหมาะสมกับฐานะ

และก าลงของประเทศเรา



สถานการณ์ในยุคแรกของการพัฒนา

ยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้มีระดับสูงขึ้นกว่าเดิมด้วยการระดมและใช้ทรัพยากรเศรษฐกิจ

ของประเทศให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพ่ือขยายการผลิตและเพ่ิมพูนรายได้ประชาชาติให้รวดเร็วย่ิงขึ้น

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี 1
(2504-2506-2509)

ระดมทรัพยากรก าลังคน ทรัพยากรธรรมชาติ และทุนมาใช้ให้เกิด

คุณประโยชน์สูงสุดในด้านเศรษฐกิจตามหลักวิชาการและวทิยาการ

แผนใหม่ เพ่ือขยายพลังการผลิตของประเทศอันจะเป็นการเพื่มพูน

รายได้ประชาชาติ เนื่องจากคุณประโยชน์ของการพัฒนาเป็นของ

ส่วนรวมจึงพึงที่ควรจะตกถึงมือประชาชนโดยทัว่ถึง

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบบัท่ี 2
(2510-2514)



พระราชทานพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงครัง้แรก
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ฯ รชักาลท่ี 9 
ในงานพระราชทานปรญิญาบัตรของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
18 กรกฎาคม 2517

“...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ 

ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้

วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้

พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้าง

ค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นสูงขึ้นโดยล าดับต่อไป...”



พระราชทานพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงครัง้ท่ีสอง
4 ธนัวาคม 2517 (ปีเดียวกัน)

“...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย 

ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคน

มีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกินมีความสงบ และท างาน

ตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน 

ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ 

เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็

จะยอดย่ิงยวดได้...”



บนดินแดนอันเป็น “ชยัภมูิ”

• ความยาวชายฝั่งทะเลไทยและอันดามัน 2,815 กม. (Coastline Length)

• มีน่านน้ าทะเลไทย 350,000 ตร.กม. (Maritime Zone) คิดเป็นครึ่งหนึ่ง

ของอาณาเขตทางบก

• ลุ่มน้ า 25 ลุ่มน้ า ลุ่มน้ าหลัก 8 ลุ่มน้ า “ดินตะกอนปากแม่น้ า” จาก

แม่น้ า 5 สายไหลลงอ่าวไทย

คนไทย “น้าใจเด่น” สังคมดี

• นักผลิตอาหารมือหนึ่งผลิตข้าวปีละเฉลี่ย 27 ล้านตัน

• น้ าใจเด่น ใครถึงเรือนชานต้อนรับ

• ร่ ารวยวัฒนธรรม



ทฤษฎีการเติบโต 5 ขั้นตอนรอสตาว
Rostow’s 5 Stages of Growth
Walt Whitman Rostow (1916-2003) 
เปรยีบเทียบกับเครื่องบิน

จอดนิ่ง-ติดเครื่อง

วิ่งบนรันเวย์

ทะยาน

ติดลมบน

สะสมความมั่งคั่ง

The traditional society 

สังคมเกษตร การประมง 

การส่งออกของป่า 

การท าเหมือง

Pre-Conditions 

for take off 

วางระบบโทรคมนาคม 

ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 

วางระบบการสื่อสาร

Take-off 

ปฏิวัติอุสาหกรรมระบบ

สาธารณูปโภค การลงทุน

ทางการเงิน 

การเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรม

Drive to maturity 

เทคโนโลยีก้าวหน้าทดแทน

อุตสาหกรรมเก่า

เศรษฐกิจเติบโต

ทั่วประเทศ

High Mass 

Consumption 

ประชาชนมีก าลังซ้ือ

เศรษฐกิจมั่งคั่ง 

ระบบประกันสังคมดี 

การค้าขายขยายตัว



หลังวิกฤตเศรษฐกิจ 2540
พระรำชทำนพระรำชด ำรเิศรษฐกิจควำมพอเพียง
4 ธนัวาคม 2540

การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน 

แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง 

อันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้อง

ผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้าน

หรือในอ าเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้

มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้ แต่ขายในท่ีไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่า

ขนส่งมากนัก อย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็มาบอกว่าล้าสมัย จริง 

อาจจะล้าสมัย คนอื่นเขาต้องมีการเศรษฐกิจ ที่ต้องมีการแลกเปลี่ยน 

เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้า ไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียงเลยรู้สึกว่า

ไม่หรูหรา แต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่า ผลิตให้พอเพียงได้

พระราชทานพระราชด าริค าว่า “พอเพียง”

4 ธันวาคม 2541



ปรชัญำ
เศรษฐกิจพอเพียง

ทฤษฎี

วธีิปฏิบติั

เทคนิค/นวตักรรม

กำรบรหิำร

ทฤษฎีใหม่ ๆ กว่า 40 ทฤษฎี “จากภผูา...สูม่หานท”ี

วิธีปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 4,596+ โครงการ/ 45,000+ เรื่อง

เคล็ดลับวิชา เคล็ดลับ บทเรียน

การบริหารแบบคนจน 
“ความขาดแคลนไมเ่ปน็ปญัหา 

ถ้ามีปญัญาและความอดทน”

แค่ค าว่า “พอ”

ก็พอแล้ว



ปรชัญาการพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคมนิยม ทุนนิยม

พอเพียง

ต้องก าไรสูงสุด

“Maximize Profit”

-Adam smith

ต้องกระจายรายได้ 

“Income Distribution”

-Karl Mark

ขาดทุนของเรา คือก าไรของเรา ยิ่งให้ไป..ยิ่งได้มา 

“Our Loss is Our Gain”

-HM King Bhumibol

เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่า ผลิตให้พอเพียงได้ (4 ธ.ค. 2540 )



ทฤษฎีใหม่ ๆ หลักการ กฎเกณฑ์ 
การจดัการน้าตามศาสตรพ์ระราชา



ต้นน้า

กลางน้า

ปลายน้า

เปลี่ยนเขาหัวโล้นเป็นเขาหัวจุก เพื่อเก็บน้ าในดินด้วยการสร้างป่า คูคลองไส้ไก่ ฝายชะลอน้ า 

โคก หนอง นา โมเดล บนพื้นที่สูง ฯ ล ฯ

โคก หนอง นา โมเดล บนที่ราบน้ าแล้ง 

ที่ราบลุ่มน้ าท่วม, หัวคันนาทองค า

เขื่อนของชาวบ้าน, ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และคูคลองไส้ไก่ ฯ ล ฯ

ช่วยชะลอน้ าลงอ่างใหญ่ และเก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

เก็บตะกอนดิน

ไม่ให้ลงอ่างใหญ่

อ่างใหญ่ (เขื่อนป่าสัก) เติมอ่างเล็ก (อ่างห้วยหินขาว) อ่างเล็ก

เติมอ่างจ๋ิว (ในเขตชลประทาน) โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่

นอกเขตชลประทาน, บนที่ราบน้ าแล้ง ที่ราบลุ่มน้ าท่วม, หัวคันนาทองค า, 

เขื่อนของชาวบ้าน, ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และคูคลองไส้ไก่ ฯ ล ฯ



ทฤษฎีใหม่เรื่อง “การจดัการน้า”

เขื่อน

เขื่อน

อ่างเก็บน้ า

ชลประทาน

ที่นา

ที่นา

สระน้ า

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

อ่างเก็บน้ า

ห้วยหินขาว

สระน้ าในบ้านเรือน

อ่างใหญ่เติมอ่างเล็ก อ่างเล็กเติมสระน้ า เพ่ิมพื้นที่ใช้น้ าได้ถึง 5 เท่า



วิธีปฏิบัติแบบเป็นขั้นเป็นตอน

• เริ่มด้วยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้พอมี พอกิน พอใช้

• การพัฒนาต้องพึ่งตนเองและร่วมมือกัน ไม่ติดต ารา และสร้างคนให้สมบูรณ์ ทั้งด้านความรู้ 

และจิตใจใฝ่ดี

• ส่งเสริมความรู้และเทคนิควิธีการสมัยใหม่ที่เหมาะสม เพื่อสามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจพอเพียง

กับเศรษฐกิจการค้าได้อย่างดี

• ส่งเสริมปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ

• การพัฒนาต้องเป็นไปตามขั้นตอน ตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด และสอดคล้องกับสภาพ

ภูมิศาสตร์ ภูมิวัฒนธรรม บนความเชื่อที่ว่าประโยชน์ส่วนรวมคือ ประโยชน์ ส่วนตน



วิธีปฏิบัติแบบเป็นขั้นเป็นตอน



โคก หนอง นา โมเดล



เทคนิค
เคล็บลับ
นวัตกรรม

การจัดการลุ่มน้ า 

จากภูผาสู่มหานที



การบรหิารภายใต้ภาวะไม่ปกติ 
การบรหิารแบบคนจน

...ต้องท าแบบ “คนจน” เราไม่เป็นประเทศร่ ารวย เรามีพอสมควร พออยู่ได้ แต่ไม่เป็นประเทศ

ที่ก้าวหน้าอย่างมาก เราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก 

ก็จะมีแต่ถอยหลัง ประเทศเหล่านั้น ที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลังอย่างน่ากลัว 

แต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่าแบบ “คนจน” แบบที่ไม่ติดกับต ารามากเกินไป ท าอย่างมีสามัคคีนี่แหละ 

คือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไป....

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรดารโหฐราน พระราชวัง

4 ธันวาคม 2564



เครือข่าย

ขาย

เก็บ

ทาน

เครือข่าย

บุญ

พอกิน พอใช้ พออยู่
พอ

รม่เย็น

เศรษฐกิจพอเพยีง ขั้นก้าวหน้า

เศรษฐกิจพอเพยีง ขั้นพื้นฐาน

คุณธรรม + ควำมรู้

เศรษฐกิจพอเพียง เปรยีบเทียบกับบ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงข้ันก้าวหน้า 
พอเพียง แบ่งปัน แข่งขันได้

เศรษฐกิจพอเพียงข้ันพ้ืนฐาน 
เปรียบเสมือน “เสาเข็ม”

การพัฒนาต้องท าพื้นฐานให้มั่นคงก่อน ให้ทั้งประเทศไม่อด แล้วจึงพัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อย ๆ เป็นขั้นเป็นตอน จึงจะแน่นอน



คลิปความรูท่ี้น่าสนใจ

การแก้ปัญหาประเทศ 3 เรื่อง โคกหนองนาแห่งน้ าใจ

และความหวัง (ข่าว)

โคกหนองนาแห่งน้ าใจ

และความหวัง

โคกหนองนาแห่งน้ าใจ

และความหวัง

โคกหนองนาแห่งน้ าใจ

และความหวัง (ข่าว)

ฟาร์มตัวอย่างต้านภัย 

Covid19

โคกหนองนาแห่งน้ าใจ

และความหวัง (ข่าว)



ป้าเปี๊ ยก

นางบุญเล้ียง รื่นมาลัย
หนึ่งในผู้ที่ก้าวออกจากหล่มของปัญหา วงจรหนี้สินจากการท านาด้วย 

โคก หนองนาโมเดล



ปำ้เปี๊ ยก คนเดิม ปำ้เปี๊ ยก คนใหม่

• ท านาปีละ 2 ครั้ง ได้เงิน 12,000 บาท

• ป้าเปี๊ยก – ลุงเลิศต้องไปรับจ้างแรงงานเพิ่ม

• กู้ยืมเงินนอกระบบไม่สามารถจ่ายคืนได้รายได้

ทั้งครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 9,200 บาท

• อบรมมาบเอื้อง รุ่น 390

• ท านาปีละ 1 ครั้ง ไม่ขาย เก็บไว้กินเอง

• ขายผักบนคันนา เฉลี่ยต่อเดือน 13,500 บาท

• เลี้ยงไก่ ขายไข่ เดือนละ 1,600 บาท

• ขายส้มต า ย ามะม่วง เฉลี่ยต่อเดือน 4,000 บาท

• รายได้ทั้งครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 19,100 บาท

7 ควำมส ำเรจ็ เมื่อมนี้ำสมบูรณ์

1. ไม่มีภัยแล้ง เมื่อจัดระบบแปลงนาใหม่ เก็บน้ าได้สมบูรณ์

2. ไม่เสียค่าแรงงานสูบน้ า ประหยัดค่าแรงงาน

3. ไม่เสียค่าสูบน้ า ค่าขนท่ออุปกรณ์ ค่าน้ ามัน

4. ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า/ปุ๋ยเคมี ไม่มีสารพิษ สุขภาพดี

5. ไม่มีรายจ่ายในการกินอยู่ เพราะมีผัก มีปลาแถมเลี้ยง

คนรอบข้างได้อีก

6. ผลผลิตต่อไร่มากข้ึน เหลือกิน เหลือใช้ แบ่งปัน ขายก็ได้เงนิ

7. ความสุขของครอบครัวกลับมา เมื่อก่อนลุงเลิศต้องไปรับจ้าง 

เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแล้ว ชีวิตใหม่ของชาวนาผู้มีความสุข



กำรขับเคล่ือนให้เกิดกำรปฏิบัติต้องท ำ
3 ระดับ 5 กลไก 7 ภำคี

5 กลไก3 ระดับ 7 ภำคี

1. ระดับชาติ 

2. ระดับจังหวัด

3. ระดับพื้นที่/ท้องถิ่น

1. กลไกการประสานงาน

เครือข่าย

2. กลไกการสนธิก าลัง 

แผนงานและยุทธศาสตร์

3. กลไกการการติดตาม

และประเมินผล

4. กลไกการจัดการความรู้

5. กลไกการสื่อสารสังคม

1. ภาคประชาชน

2. ภาครัฐ

3. ภาควิชาการ

4. ภาคเอกชน

5. ภาคประชาสังคม

6. ภาคศาสนา

7. ภาคสื่อมวลชน



“ถึงบอกวา่เศรษฐกิจพอเพยีง 
และทฤษฎีใหม่ สองอย่างนี้ จะท า

ความเจรญิแก่ประเทศได้

แต่ต้องมีควำมเพียร 
แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจรอ้น 

ต้องไม่พูดมำก ต้องไม่ทะเลำะกัน

ถ้าท าโดยเขา้ใจกัน เชื่อวา่ทกุคน
จะมีความพอใจได้”

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541



“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีสอง 
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง 

ลำภ ทรพัย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่ำนเอง 
ถ้ำท่ำนทรงธรรมแห่งอำชีพ ไวใ้ห้บรสุิทธ์ิ”

พระราชด ารัสในสมเด็จพระมหิตลาธเิบศรอดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก




