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แนวคิดเก่ียวกับความรู 
         ความรู 
         ความรู หมายถึง ส่ิงท่ีส่ังสมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควา หรือประสบการณ 
รวมท้ังความสามารถ เชิงปฏิบัติและทักษะ  ความเขาใจหรือสารสนเทศท่ีไดรับมาจากประสบการณ  
ส่ิงท่ีไดรับมาจากการไดยิน ไดฟง การคิด หรือการปฏิบัติ  องควิชาในแตละสาขา เชน ความรูเร่ือง
เมืองไทย ความรูเร่ืองสุขภาพ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)  
        Angles, 1981 (อางถึงใน พสิิฏฐ โคตรสุโพธ์ิ 2543, 9) ความรู หมายถึง ความฉลาด เชาวน
ปญญา วุฒิปญญา รอบรู รูแจง ทราบ จําได รูจัก คุนเคยส่ิงใดส่ิงหนึ่งจากประสบการณท่ีเปนจริง ส่ิง
ท่ีไดรับมาจากการฝกฝน อบรมเรียนรู ส่ิงท่ีมีคุณสมบัติประกอบดวยความเช่ือ มโนคติ ขอเท็จจริง 
จินตนาการ ความคิด การรับรู ความคิดเหน็ ซ่ึงไดรับการตรวจสอบวาเปนส่ิงท่ีถูกตอง  
         ความรู คือ แบบจําลองความจริงท่ีมนุษยพัฒนาขึ้น เพือ่ใชเปนเคร่ืองมือในการอธิบายและ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับปรากฎการณตางๆ ท่ีมนุษยสัมผัสรับรู (สุนัย เศรษฐบุญสราง,  2551) 
         Bloom (อางถึงในอักษร สวัสดี 2542, 26-28) ไดใหความหมายของ ความรู วาหมายถึง 
เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการระลึกถึงส่ิงเฉพาะ วิธีการและกระบวนการตาง ๆ รวมถึงแบบกระสวนของ
โครงการวัตถุประสงคในดานความรู โดยเนนในเร่ืองของกระบวนการทางจิตวิทยาของความจํา อัน
เปนกระบวนการท่ีเช่ือมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบ 
 Yamazaki (อางถึงในสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 2548, 13-14) ผูเช่ียวชาญชาวญ่ีปุน ได
ใหความหมายวา ความรู คือ สารสนเทศท่ีผานกระบวนการคิด เปรียบเทียบ เช่ือมโยงกับความรูอ่ืน
จนเกิดเปนความเขาใจและนําไปใชประโยชนในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณตางๆ ไดโดย
ไมจํากัดชวงเวลา หรือ กลาวไดวาเปนสารสนเทศท่ีกอใหเกิดประโยชนกับเราในการนําไปใชงาน 
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 จากท่ีกลาวมาท้ังหมดพอสรุปไดวา ความรู หมายถึง ความเขาใจหรือสารสนเทศท่ีไดรับมา
จากประสบการณจริง ท่ีผานกระบวนการคิด การรับรูขอเท็จจริง ซ่ึงไดรับการตรวจสอบวาเปนส่ิงท่ี
ถูกตองและนําไปใชประโยชนในการสรุป และตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ ได โดยไมจํากัด
ชวงเวลา 
 

แหลงท่ีมาของความรู 
 กิติมา, 2520 (อางถึงในสิริรัตน พิชิตพร 2546, 8-9) ไดกลาวถึงแหลงท่ีมาของความรู อาจ
แบงออกไดเปน 5 แหลงดวยกันคือ 

1. Revealed Knowledge เปนความรูท่ีพระเจาเปนผูใหและเปนความรูอมตะ เช่ือกันวา
ความรูประเภทนี้จะทําใหคนเปนนักปราชญได ไดแก ความรูท่ีไดจากคําสอนของศาสนาตางๆ       
ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันวาเปนจริง เพราะเกิดจากความเช่ือ ใครจะดัดแปลงแกไขไมได 
 2. Authoritative เปนความรูท่ีไดมาจากผูเช่ียวชาญในแตละเร่ือง เชน หนังสือ 
พจนานุกรม การวิจัย เปนตน 
 3. Intuitive Knowledge เปนความรูท่ีเกิดจากการหยั่งรูข้ึนมาโดยฉับพลัน เปนความรูท่ี
ไดมาดวยตนเอง ท้ังท่ีไมรูวาไดมาอยางไร รูแตวาไดคนพบส่ิงท่ีเรากําลังคนหาอยู 
 4. Rational Knowledge เปนความรูท่ีเกิดจากการคิดหาเหตุผล ซ่ึงแสดงความเปนจริงอยู
ในตนเอง ปจจัยท่ีทําใหการคิดหาเหตุผลไมถูกตอง คือความลําเอียง ความสนใจ และความชอบ 
 5. Empirical Knowledge เปนความรูท่ีไดจากประสาทสัมผัส การเห็น การไดยิน การจับ
ตอง และการสังเกต 
 

ระดับความรู 
ความรูแบงออกเปน 4 ระดับคือ 
1. ความรูระดบัตํ่า ไดแก ความรูท่ีเกิดจากการเดา หรือภาพลวงตา 
2. ความรูระดบัธรรมดา ไดแก ความรูทางประสาทสัมผัสหรือความเช่ือท่ีสูงกวา แตยังไม

แนนอน เปนเพียงช้ันท่ีอาจเปนไปได 
3. ความรูระดบัสมมติฐาน ไดแก ความรูท่ีเกิดจากการคิดหรือความเขาใจ ซ่ึงไมไดเกิดจาก

ประสาทสัมผัส เชน ความรูทางคณิตศาสตร ถือวาเปนสมมติฐาน เพราะเกดิจากคํานิยาม และ
สมมติฐานท่ียงัไมไดพิสูจน 

4. ระดับเหตุผล ไดแก ความรูจากตรรกวทิยา เปนความรูท่ีทําใหมองเห็นรูปหรือมโนภาพ
วาเปนเอกภาพ 
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 การวัดความรู 
 เคร่ืองมือในการวัดความรูมีหลายชนิด แตละชนิดก็เหมาะสมกับการวัดความรูตาม
คุณลักษณะซ่ึงแตกตางกันออกไป เคร่ืองมือท่ีใชวัดความรูท่ีนิยมใชกันมากคือ แบบทดสอบ 
แบบทดสอบถือวาเปนส่ิงเรา เพื่อนําไปเราผูถูกสอบใหแสดงอาการตอบสนองออกมาดวย
พฤติกรรมบางอยาง เชน การพูด การเขียน การทําทา ฯลฯ เพื่อใหสามารถสังเกตเห็น หรือสามารถ
นับจํานวนปริมาณได เพื่อนําไปแทนอันดับหรือคุณลักษณะของบุคคลนั้น รูปแบบของขอสอบหรือ
แบบทดสอบมี 3 ลักษณะ 

1. ขอสอบปากเปลา เปนการทดสอบโดยโตตอบดวยวาจา หรือคําพูดระหวางผูทําการสอบ 
กับผูถูกสอบโดยตรง หรือบางคร้ังเรียกวา “การสัมภาษณ” 

2. ขอสอบขอเขียน ซ่ึงแบงออกเปน 2 แบบคือ 
- แบบความเรียง เปนแบบท่ีตองการใหผูตอบอธิบาย บรรยาย ประพันธ หรือ

วิจารณเร่ืองราวท่ีเกีย่วกับความรูนั้น 
- แบบจํากัด คําตอบเปนขอสอบท่ีใหผู ถูกสอบพิจารณาเปรียบเทียบตัดสิน 

ขอความหรือรายละเอียดตางๆ ซ่ึงมีอยู 4 แบบคือ แบบถูก ผิด แบบเติมคํา แบบจับคู และ
แบบเลือกตอบ 
3. ขอสอบภาคปฏิบัติ เปนขอสอบท่ีไมตองการใหผูถูกสอบตอบสนองออกมาดวยคําพูด

หรือการเขียนเคร่ืองหมายใดๆ แตมุงใหแสดงพฤติกรรมดวยการกระทําจริง 
 
แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 พงพิสิฏฐ วิเศษกุล (2551 : 175) ไดยกบทความของสภาพัฒน ในสมัยท่ีคุณสรรเสริญ วงศ
ชะอุม เปนเลขาธิการ ซ่ึงไดรวบรวมและเรียบเรียงความหมายเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตรัสไวในโอกาสตาง ๆ ดังนี้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให
ดําเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภวิฒัน 
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ท้ังนี ้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนํา
วิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนนิการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกนัจะตอง
เสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกจิในทุก
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ระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวย
ความอดทน ความเพยีร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดลุและพรอมตอการรองรับการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกไดเปนอยางด ี
 ซ่ึงมีผูอธิบายวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกคื็อหลัก 3 หวง 2 เง่ือนไข ไดแก ความมีเหตุผล 
ความพอประมาณ และการมีระบบภูมิคุมกัน ซ่ึงเกาะเกีย่วสัมพันธกันเหมือนเปนหวง 3 หวง โดย
ตั้งอยูบนพืน้ฐานของความรูกับคุณธรรม อันเปนเง่ือนไขอีก 2 เง่ือนไข 
 โดยขอความขางตนสามารถขยายความไดดังนี ้
 ความมีเหตุผล โดยเนนการปรับกิจกรรมและการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับภูมิสังคม 
การที่ภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทยเหมาะกับการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว และ
ประชากรมีความชํานาญเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรม มีเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสนับสนุน
อาชีพเกษตรกรรม และความตองการอาหารของโลกเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา ทําใหเกษตรกรรมเปนสาขา
การผลิตท่ีสําคัญสําหรับประเทศ เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมท่ีเราตองพึ่งท้ังเงินทุน เทคโนโลยี 
และการบริหารจัดการจากตางประเทศ  

ความพอประมาณ ในการทํากิจกรรมหรือลงทุนธุรกิจตาง ๆ ตองคํานึงถึงความสามารถ
ดานการบริหารจัดการของผูจะลงทุน ความพรอมของเงินทุน และเทคโนโลยี ซ่ึงควรจะตองมี
ประสบการณในการบริหารกิจกรรมหรือธุรกิจท่ีจะดําเนินการ ตองมีเงินทุนเพียงพอ หากจะตองกู
เ งินก็ใหเปนสวนนอยและมีความม่ันใจวาจะใชคืนเงินกูได และตองมีความรอบรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีท่ีใชเปนอยางดี สามารถแกไขปรับปรุงเทคโนโลยีไดดวยตัวเอง 
 การมีภูมิคุมกัน เราตองสรางภูมิคุมกันเกี่ยวกับการเคล่ือนยายทุนท่ีทําใหเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจของประเทศมาแลวไมใหเกิดอีก ตองแกไขการทีพึ่งตัวเองไมไดดานพลังงานและการที่ไม
สามารถเรียนรูหรือปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงของโลกได เราตองมีภูมิคุมกันความดลภของ
เราเอง ไมใหความโลภท่ีตองการเพิ่มปริมาณผลผลิตทําใหเราตองใชปุยใชยาฆาแมลงในภาค
การเกษตร 
 ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันเปนสาระหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีเง่ือนไข ดังนี ้
 ความรอบรู ตองรูทันโลก รูเขารูเรา เราตองรูทันการเปล่ียนแปลงของโลกเพื่อท่ีจะปรับตัว
ใหทันและไดรับประโยชนจากการเปล่ียนแปลงนั้นใหได ซ่ึงผูท่ีเอาใจใสท่ีจะรับรูและสามารถ
ประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสถานการณและปรับตัวใหเขากับการ
เปล่ียนแปลงไดดีจะไดเปรียบ 
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 ความรอบคอบ การคิดอยางรอบคอบตองเขาใจความเช่ือมโยงของเหตุปจจยัและคาดการณ
ไดวา การกระทําของเรา หรือผลกระทบของการกระทําของคนอ่ืนมีเหตุและปจจยัท่ีจะมีผลตอเรา
อยางไร ตองมีการวิเคราะหเหตุปจจยั หรือสถานการณท่ีเปนไปไดหลาย ๆ สถานการณ และเตรียม
หาวิธีการรับมือกับผลที่คาดวาจะเกดิ 
 ความสุจริต ใหสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมตลอดเวลา 
 การมีสติปญญา หากขาดสติก็ขาดทุกอยาง สติอาจขาดไดงาย ๆ จากการเสพติดหรือสุรา 
การขาดสติทําใหการปฏิบัติท้ังกาย วาจา และใจเส่ือมเสียไปดวย สมาธิไมเกิด ปญญาไมเกิด 
แกปญหาไมได การงานก็ไมสัมฤทธิผล 
 ผลของผูท่ีนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ก็คือ ความเจริญ
อยางสมดุล ม่ันคง และยั่งยืน 
 

นอกจากนี้ยังมีผูรูผูเชี่ยวชาญ ไดใหความหมายเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงไวตางๆ ดังนี ้
สุเมธ, 2543 (อางในอุดมพร อมรธรรม 2549, 24) ไดใหความหมายของ “เศรษฐกิจ

พอเพียง” ไวดังนี้ 
         เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจท่ีสามารถอุมชูตัวเอง (Relative Self-Sufficiency) 
อยูไดโดยไมตองเดือดรอน โดยตองสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอน คือต้ังตัวให
มีความพอกินพอใช ไมใชมุงหวังแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตเพียงอยาง
เดียว เพราะผูท่ีมีอาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะพึ่งตนเอง ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาและ
ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึนไปตามลําดับตอไปได 
         นิธิ (อางในอุดมพร อมรธรรม 2549, 25) ไดใหความหมายของ “เศรษฐกิจพอเพยีง” โดยนัย
แหงวัฒนธรรมไววา เศรษฐกิจพอเพียงไมใชเทคนิค แตมีความหมายกวางกวานั้นมาก เพราะตอง
รวมเอา 1) อุดมการณบางอยาง 2) โลกทัศนบางอยาง 3) ความสัมพันธบางอยาง 4) คานิยมบางอยาง
อยูในนั้นดวยจึงจะนับไดวาเปนเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแทจริง ซ่ึงท้ัง 4 ประการท่ีจะกลาวถึงเร่ืองนี้ คือ 
สวนท่ีเรารูจักกันวาวัฒนธรรมนั่นเอง ถาไมเขาใจเศรษฐกิจพอเพยีงตามความหมายเชนนีเ้ศรษฐกิจ
พอเพียงจะมีความเปนไปไดแกคนจํานวนนอยเทานัน้ คือ เกษตรกรที่มีท่ีดินเปนของตนเองใน
ปริมาณเพียงพอจะผลิตเพื่อพอบริโภคหรือทํารายไดพอสําหรับครัวเรือนเทานั้น ฉะนั้น เศรษฐกจิ
พอเพียงจึงนิยมกันไวเพยีงวา เศรษฐกจิพอเพียง คือ วัฒนธรรม ไมใชเทคนิคการเพาะปลูกหรือ
ศีลธรรม ความไมละโมบและการประหยดัเทานั้น แมวาเปนสวนท่ีขาดไมไดของเศรษฐกิจพอเพียง
ก็ตาม 
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         ประเวศ, 2542 (อางในอภิชา ท่ีรักษ 2551, 166 - 168) มองเศรษฐกิจพอเพียงอยางเช่ือมโยง
หลายส่ิงหลายอยางเขาดวยกนั เพื่อใหมีความสมดุลไมตองประสบกับวิกฤต 

“เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอเพยีงในอยางนอย 7 ประการ ดวยกันคือ 
ประการท่ี 1 พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไมใชเศรษฐกิจแบบทอดท้ิงกัน 
ประการท่ี 2 จิตใจพอเพยีง ทําใหรักและเอื้ออาทรคนอ่ืนได คนท่ีไมพอจะรักคนอ่ืนไมเปน 

และทําลายมาก 
ประการท่ี 3 ส่ิงแวดลอมพอเพียง การอนุรักษและเพิ่มพูนส่ิงแวดลอม ทําใหยังชีพและทํา

มาหากินได เชน การทําเกษตรผสมผสานซ่ึงไดท้ังอาหาร ไดส่ิงแวดลอม และไดท้ังเงนิ 
ประการท่ี 4 ชุมชนเขมแข็งพอเพียง การรวมตัวกนัเปนชุมชนเขมแข็ง จะทําใหสามารถ

แกปญหาตาง ๆ ได เชน ปญหาสังคม ปญหาความยากจน หรือปญหาสิ่งแวดลอม 
ประการท่ี 5 ปญหาพอเพียง มีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติและปรับตัวไดอยางตอเนื่อง 
ประการท่ี 6 อยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรม หมายถึงวถีิชีวิตของกลุมชนท่ี

สัมพันธอยูกับส่ิงแวดลอมท่ีหลากหลาย ดังนั้นเศรษฐกจิจึงควรสัมพนัธและเติบโตขึ้นจากรากฐาน
ทางวัฒนธรรม จึงจะม่ันคง เชน เศรษฐกจิของจังหวัดตราด ขณะนีไ้มกระทบกระเทือนจากฟองสบู
แตก ไมมีคนตกงาน เพราะอยูบนพื้นฐานของส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเอ้ือตออาชีพการ
ทําสวนผลไม ทําการประมง และการทองเที่ยว 

ประการท่ี 7 มีความม่ันคงพอเพียงไมใชวูบวาบ เดี๋ยวจนเด๋ียวรวยแบบกระทันหัน เดี๋ยวตก
งานไมมีกินไมมีใช ถาเปนแบบนัน้ประสาทมนุษยคงทนไมไหวตอความผันผวนท่ีเร็วเกนิ จึง
สุขภาพจิตเสีย เครียดเพีย้น รุนแรง ฆาตัวตาย ติดยา เศรษฐกิจพอเพียงท่ีม่ันคงจึงทําใหสุขภาพจิตด ี

เม่ือทุกอยางพอเพียงกเ็กิดความสมดุล ความสมดุลคือความเปนปกติและย่ังยนื ซ่ึงเราอาจ
เรียกเศรษฐกิจพอเพียงในช่ืออ่ืน ๆ เชน 

- เศรษฐกิจพื้นฐาน 
- เศรษฐกิจสมดลุ 
- เศรษฐกิจบูรณาการ 
- เศรษฐกิจศีลธรรม 
และน่ีคือเศรษฐกิจทางสายกลาง หรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปทา เพราะเช่ือมโยงทุก

เร่ืองเขามาดวยกัน ท้ังเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม ท่ีจริงคําวาเศรษฐกิจ เปนคําท่ีมี
ความหมายท่ีด ี ท่ีหมายถึงความเจริญท่ีเช่ือมโยงกาย ใจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมเขา
ดวยกัน แตไดมีการนําเอาคําวาเศรษฐกิจไปใชในลักษณะแบบแยกสวน ท่ีหมายถึงการแสวงหาเงิน
เทานั้น เม่ือแยกสวนก็ทําลายสวนอ่ืน ๆ จนเสียสมดุลและวิกฤต 
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         พระพรหมคณุาภรณ (ป.อ. ปยุตโต), 2541 (อางในอุดมพร อมรธรรม 2549, 28)ปราชญ
แหงพุทธธรรม ไดมองเศรษฐกิจพอเพียงในแงวตัถุวิสัยและจิตวิสัย ดังนี้ 
         “ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง อาจมองไดเปน 2 ดาน คือ มองอยางวัตถุวิสัยและจิต
วิสัย 
         1. มองอยางวัตถุวิสัย มองภายนอก คือ ตองมีกินมีใช มีปจจัยส่ีเพียงพอ ท่ีเราพูดวา
พอสมควรกับอัตภาพ ซ่ึงใกลเคียงกับคําวาพึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ 
         2. สวนความหมายดานจิตวิสัยหรือดานจิตใจภายใน คือ คนจะมีความรูสึกเพยีงพอไม
เทากัน บางคนมีเปนลานก็ไมพอ บางคนมีนดิเดียวกพ็อ เปนการเพยีงพอทางจิต” 
 
โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง 
 กรมสงเสริมการเกษตร, 2550 ไดกลาวถึงโครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง โดย
อธิบายถึงหลักการและเหตุผล วัตถุประสงคของโครงการ และรายละเอียดตาง ๆ ไวดังตอไปนี้ 
 ในป 2549 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาเห็นวา แหลงเรียนรูทางการเกษตรของ
ภาครัฐ โดยเฉพาะของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และของเกษตรกรท่ีประสบ
ความสําเร็จมีเปนจํานวนมาก หากไดรับการบูรณาการจะเกิดพลังในการสงเสริมอาชีพการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดเสนอใหมีการรวมแหลงเรียนรูตางๆ ข้ึนเปนศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง)ซ่ึงไดรับความเห็นชอบใหดําเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2548 โดยมีวัตถุประสงคของโครงการเพ่ือบูรณาการความรู
และภูมิปญญาชาวบานในระดับพื้นท่ีจากหนวยงานภาครัฐ วิทยากรเกษตร และปราชญชาวบาน 
เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูทางการเกษตรอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยใหความรูดาน
การเกษตรที่หลากหลายอยางยั่งยืนและถาวร เกษตรกรเกิดความสามัคคีและไดเรียนรูรวมกันในการ
ทําเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีเปาหมายในการจัดต้ังศูนยหลักในขณะน้ัน 600 ศูนย ศูนย
เครือขาย 80 ศูนย และศูนยเรียนรูฯ ในสถานศึกษา 135 ศูนย อบรมใหแกเกษตรกร 23,500 ราย และ
นักเรียน 40 - 50 คน / ศูนย ซ่ึงในปงบประมาณ 2550 จะดําเนินการในพื้นท่ี 72 จังหวัด และจะขยาย
ผลในปตอๆ ไป โดยมีสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานรับผิดชอบ 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ) 
 โดยในท่ีนี้จะแสดงรายละเอียดของโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย
เรียนรูการเกษตรพอเพียง) ประจําปงบประมาณ 2551 ดังนี้ 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการงานสงเสริมการเกษตร (สํานักพัฒนาเกษตรกร กรม
สงเสริมการเกษตร, 2550) 

หลักการและเหตุผลและแนวคิดโครงการ 
กรมสงเสริมการเกษตร มีระบบสงเสริมการเกษตรเพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในระดับตางๆ ใหมีความตอเนื่อง เช่ือมโยงและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน การปฏิบัติงานในพ้ืนที่เนนทํางานสงเสริมการเกษตรแบบมีสวนรวม ซ่ึงเกษตรกรจะเปนผู
กําหนดแนวทางการพัฒนาของตนเองบนพ้ืนฐานของภูมิปญญา และวัฒนธรรมชุมชน โดยใช
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงจะ
เปนศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง จะเปนสถานท่ีฝกทักษะความชํานาญดานการเกษตร ท่ีสอดคลอง
กับความตองการของชุมชนในแตละพ้ืนท่ี เพื่อใหเกษตรกรสามารถเรียนรูและฝกทักษะความ
ชํานาญที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ควบคูไปกับการทําความเขาใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 
โดยพัฒนาฟารมสาธิต/แปลงเรียนรูตางๆ ท่ีมีอยูในชุมชน ใหเปนศูนยเรียนรูการเกษตร โดยเนนให
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบตําบล เปนผูจัดการศูนยเรียนรูฯ ดานการบริหารจัดการ 
การวิเคราะหและวางแผนฟารม การจัดทําบัญชี การดาํเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และ
เกษตรทฤษฎีใหม ภายใตเทคโนโลยีการผลิต และการจดัการท่ีเหมาะสม ตามแผนการผลิต เพื่อให
ไดผลผลิตมีคุณภาพ ตรงกบัความตองการของตลาดโดยใชเวทีชุมชน และกระบวนการเรียนรู ใน
ลักษณะของโรงเรียนเกษตรกร ในการถายทอดความรูเพื่อใหเกษตรกรไดมาเรียนรูรวมกัน และ
นําไปปฏิบัติในฟารมของตนเอง เพื่อผลิตอาหารหลากหลายชนิด บริโภคอยางเพยีงพอในครัวเรือน
และชุมชน และนําปญหาอุปสรรค ท่ีพบ มาพูดคุยและหาแนวทางการแกปญหารวมกัน รวมทั้ง
รวมกันวางแผนการพัฒนาชุมชนรวมกนัตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ตอไป 
 

วัตถุประสงคของโครงการ 
 1. เปนจุดนัดพบในการสงเสริมการเกษตรของเจาหนาท่ี อาสาสมัครเกษตร และเกษตรกร 
 2. เปนจุดเรียนรูดานการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพื่อใหเกษตรกรไดเรียนรูและสามารถนําไปปฏิบัติในดานการผลิตพืช สัตว ประมง ฯลฯ 
ใหมีอาหารบริโภคพอเพียงในครัวเรือน 
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เปาหมาย 
 1. ระยะเวลาดาํเนินงาน : เดอืนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 
 2. สถานท่ีดําเนินงาน : ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง จํานวน 2,062 ศูนย ใน 76 จังหวดั 
878 อําเภอ (ศูนยหลัก 878 ศูนย และศูนยเครือขาย 1,184 ศูนย ท่ีดําเนินการในป 2550) 
 3. ปริมาณงาน จํานวนเกษตรกร ไดรับความรู รวม 41,240 ราย (ศูนยละประมาณ 20 ราย) 
 

กิจกรรม/วิธีการดําเนินงาน 
 ก. กิจกรรมหลักโครงการ ดังนี้ 
  1. ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจโครงการ/แนวทางการบริหารโครงการ/การจัดการ
ความรู/สรุปผลการดําเนินงาน โดยการช้ีแจงตามระบบสงเสริมการเกษตร  
  2. จัดทําองคความรูและเอกสารวิชาการ (วิชาท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียง/
วิชาชีพเฉพาะเร่ือง) 
  3. การดําเนินงานศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง (ศูนยหลัก และศูนยเครือขาย) 
   3.1 การใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง 
ผานระบบสงเสริมการเกษตร  
   3.2 ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานของศูนย และส่ือประกอบการถายทอดความรู 
   3.3 รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครเขามาเรียนรูในศูนย 
   3.4 จัดกระบวนการเรียนรูแกกลุมเปาหมาย 
  4. การเผยแพรประชาสัมพันธ 
  5. การประเมินผล 
  6. การติดตาม และนิเทศงาน ตามระบบสงเสริมการเกษตร 
  7. การรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 ข. รายละเอียดการดําเนินงาน ในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด เขต และสวนกลาง ดงันี้ 
 กิจกรรมท่ีดําเนินงานในระดบัตําบล ดังนี ้

1. จัดทําเอกสารประกอบการเรียนรู หลักสูตรวิชาชีพ (สรางงาน สรางรายได) วิชาชีพ
เฉพาะเร่ือง/ความรูในเร่ืองของกิจกรรมท่ีดําเนินการในฟารม (ตามความตองการของชุมชนในแตละ
ศูนย โดยใชทรัพยากรและภูมิปญญาในทองถ่ิน การผลิตท่ีปลอดภัยและยั่งยืน) เชน เทคโนโลยีการ
ผลิต การบริหารจัดการ การแปรรูป การตลาด ตนทุน/ผลตอบแทน ฯลฯ 
 2. การดําเนินงานศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง (ศูนยหลัก และศูนยเครือขาย) 



 14

  2.1 ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานของศูนย (เชน ผังฟารม ปฏิทินการปลูกพืช/เล้ียงสัตว/
ประมง ตนทุนและผลตอบแทน ปายแปลง ขอมูลแปลงเครือขาย ขอมูลวิชาการตางๆ ขอมูลภูมิ
ปญญาในทองถ่ิน ฯลฯ) และส่ือประกอบการถายทอดความรู 
  2.2 รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร เขามาเรียนรูในศูนย โดยมีหลักเกณฑ ดังนี ้
   - มีความสมัครใจเขามารวมเรียนรู และ/หรือตองการดําเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
   - มีความเชื่อม่ันในแนวคิดพึง่พาตนเอง 
   - มีเวลา (เพ่ือตนเองและสวนรวม) และยินดีท่ีจะมาเรียนรูรวมกันในเวที
เรียนรูทุกคร้ัง 
   - ยินดีนําแผนที่ไดจากเวทีเรียนรู ไปปฏิบัตใินฟารมของตนเอง 
   - ไมใชเกษตรกรที่เคยเขารวมกระบวนการเรียนรูตามโครงการศูนยเรียนรู
การเกษตรพอเพียง ป 2550 (ท้ังนี้ หากเกษตรกรรายเดิม มีความประสงคจะเขารวมกระบวนการ
เรียนรู ใหเขารวมในฐานะวิทยากรกระบวนการ/ผูมีประสบการณ หรือเปนพี่เล้ียงในการจัด
กระบวนการเรียนรูหรือเปนความรูเร่ืองใหมๆ ท่ีเกษตรกรรายเดิมสนใจและไมเคยเรียนรู) 
  2.3 จัดกระบวนการเรียนรูแกกลุมเปาหมาย โดยการจดัเวทีเรียนรูใหกบัเกษตรกรที่
เขามาเรียนรู ใชกระบวนการเรียนรูตามแนวทางของโรงเรียนเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรไดมาเรียนรู
รวมกัน คิด วิเคราะห และสังเคราะห แนวทางการดําเนนิกิจกรรมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียง รวมกัน และนําไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง แลวนําปญหาอุปสรรคท่ีพบ มาหารือและ
หาทางแกไขปญหา และนําไปปฏิบัติ ซ่ึงจะตองมีการจดัเวทีเรียนรูหลายคร้ัง รวมท้ังมีการศึกษาดู
งานในแปลงท่ีประสบความสําเร็จ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี ้
   1) จัดทําแผนการสอน/กระบวนการเรียนรู ประกอบดวย 
    - การนําเขาสูบทเรียน 
    - เนื้อหาและองคประกอบ 
    - สรุปบทเรียน 
    - เทคนิคการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
    - อุปกรณสนบัสนุนการเรียนรู และส่ือ 
    - กําหนดเวลาท่ีสอดคลองกับเนื้อหาและกลุมเปาหมาย 
   2) จัดเวทีเรียนรู ใหกับเกษตรกรเปาหมายไดมาเรียนรูรวมกัน อยางนอย 4 
คร้ัง 
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   3) การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) เพื่อสนับสนุน
งานในโครงการ โดยมีการสรางและแสวงหาความรู เพื่อนํามาใชในการพัฒนาศูนยเรียนรู 
 3. เผยแพรประชาสัมพันธ กจิกรรมของศูนย 
 4. รายงานผลการดําเนนิงาน ไปยังสํานกังานเกษตรอําเภอ 
 
 กิจกรรมท่ีดําเนินงานในระดบัอําเภอ ดังนี ้

1. สนับสนุนการพัฒนาศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง (ศูนยหลัก และศูนยเครือขาย) โดย
ใหชุมชนมีสวนรวม ภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ท้ังนี้ควรกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานพัฒนาในศูนยเรียนรู
การเกษตรพอเพียงใหมีความหลากหลาย ครบวงจรและเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน ท้ังนี้
ในการพัฒนาในศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง ใหขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากองคการ
บริหารสวนทองถ่ิน อีกทางหนึ่ง 
 2. รายงานผลการดําเนนิงาน ไปยังสํานกังานเกษตรจังหวัด 
 
 กิจกรรมท่ีดําเนินงานในระดบัจังหวัด ดังนี ้

1. ช้ีแจงทําความเขาใจโครงการ ใหกับ เกษตรอําเภอ/เจาหนาท่ีตําบล ตามระบบสงเสริม
การเกษตร  

2. อบรมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยหลัก และศูนยเครือขายใหมีความรูดาน
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม การบริหารจัดการฟารม การทําบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟารม 
ฯลฯ โดยดําเนินการผานระบบสงเสริมการเกษตร  
 3. เผยแพรประชาสัมพันธ 
 4. ติดตาม และนิเทศงาน ตามระบบสงเสริมการเกษตร 
 5. รายงานผลการดําเนนิงาน 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 เกษตรกรและเจาหนาท่ีไดมีการเรียนรูรวมกันผานเวทีเรียนรูเพื่อพัฒนาเกษตรกรท่ีเขารวม
ดําเนินงานและชุมชนใหมีการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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ผลผลิต (Out put) ผลลัพธ (Out come) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต 
 10.1 ผลผลิต (Out put) พรอมตัวชี้วดัผลผลิต : เกษตรกรไดรับความรูในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 41,240 ราย 
 10.2 ผลลัพธ (Out come) พรอมตัวชี้วดัผลลัพธ : เกษตรกร รอยละ 60 (จากท่ีสมัครเขา
รวมกระบวนการเรียนรู จํานวน 41,240 ราย) นําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 
เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได สงผลใหมีอาหารบริโภคพอเพียง 
 

เนื้อหาท่ีใชประกอบการเรียนรูของเกษตรกรโครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2552 ไดกลาวถึงหลักปรัชญา และแนวคิดของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงการประยกุตใชเศรษฐกิจพอเพียงในดานตาง ๆ ไวดังนี ้
 เศรษฐกิจพอเพียง 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ปเร่ิมตั้งแตในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2517 เปนตนมา เปน
แนวทางของการพัฒนาชนบทหลักแนวคิดพึ่งตนเอง และเม่ือเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจในป 
2540 ไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 
ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปล่ียนแปลงตางๆ  

 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

         เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให
ดําเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน 
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและ
ภายใน ท้ังนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนํา
วิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตอง
เสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุก
ระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวย
ความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการ
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เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกไดเปนอยางดี  
 
 แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง คือ การพัฒนาท่ีตั้งอยูบนพืน้ฐานของทางสายกลาง
และความไมประมาทโดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว 
ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทํา 
 
 มีหลักพิจารณาอยู 5 สวน ดงันี้ 

1. กรอบแนวคิด เปนปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะ
เปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา
มุงเนนการรอดพนจากภัย  และวิกฤตเพ่ือความม่ันคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 
 2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ 
โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนข้ันตอน 
 3. คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ พรอมๆ กันดังนี ้
  • ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกนิไปโดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ 
  • ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตอง
เปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน
จากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ 
  • การมีภูมิคุมกันท่ีดใีนตวั หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงดานตางๆ ท่ีจะเกดิข้ึนโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล 
 4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนนิกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัย
ท้ังความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ 
  • เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ท่ีเกี่ยวของอยาง
รอบดาน ความรอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการ
วางแผน และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
  • เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตองเสริมสรางประกอบดวยการมีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซ่ือสัตยและมีความอดทน มีความเพียรใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 
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 5. แนวทางปฏิบัติ/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
คือ การพัฒนาท่ีสมดุลยั่งยืน พรอมรับตอการเปล่ียนแปลงในทุกดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี 
 

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 
 

หลักของความพอเพียง  
 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอเพยีงดังตอไปนี ้
 1. พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไมใชเศรษฐกิจแบบทอดท้ิงกนั  
         2. จิตใจพอเพยีง ทําใหรักและเอ้ืออาทรคนอ่ืนได คนท่ีไมพอจะรักคนอ่ืนไมเปน 
 3. ส่ิงแวดลอมพอเพียง การอนุรักษและเพิ่มพูนส่ิงแวดลอมทําใหยังชีพและทํามาหากินได 
เชน การทําเกษตรผสมผสาน ซ่ึงไดท้ังอาหาร ไดท้ังส่ิงแวดลอม และไดกิน 

ทางสายกลาง 

พอประมาณ 

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน 

เง่ือนไขความรู 
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง) 

เง่ือนไขคุณธรรม 

(ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน สติปญญา แบงปน) 

นําสู 

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดลอม 

สมดุล / มั่นคง /  ยั่งยืน 
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         4. ชุมชนเขมแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเปนชุมชนที่เขมแข็งจะทําใหสามารถแกปญหา
ตางๆ ได เชน ปญหาสังคม ปญหาความยากจน หรือปญหาส่ิงแวดลอม  
         5. ปญญาพอเพียง มีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ และปรับตัวไดอยางตอเนื่อง  
         6. อยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรมหมายถึงวิถีชีวิตของกลุมชนที่สัมพันธอยู
กับส่ิงแวดลอมท่ีหลากหลาย เศรษฐกิจควรสัมพันธและเติบโตข้ึนจากรากฐานทางวัฒนธรรม จึงจะ
ม่ันคง 
         7. มีความม่ันคงพอเพียง ไมใชวูบวาบ เดีย๋วจนเด๋ียวรวยแบบกะทันหนั เดี๋ยวตกงานไมมีกิน 
ไมมีใช ถาเปนแบบนี้ประสาทมนุษยคงทนไมไหวตอความผันผวนท่ีเร็วเกิน สุขภาพจิตเสีย เครียด 
เพี้ยน รุนแรง ฆาตัวตาย ตดิยา เศรษฐกิจพอเพียงท่ีม่ันคงจึงทําใหสุขภาพจิตด ี 
 

เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎใีหมตามแนวพระราชดําริ 
 เศรษฐกิจพอเพียงและแนวปฏิบัติของทฤษฎีใหม เปนแนวทางการพัฒนาท่ีนําไปสู
ความสามารถพึ่งตนเองในระดับตางๆ อยางเปนข้ันเปนตอน ลดความเส่ียงเกี่ยวกับความผันแปร
ของธรรมชาติ อาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล สรางภูมิคุมกันท่ีดี มีความรู มีความเพียร 
และความอดทน สติ และปญญา การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และความสามัคคี 
 เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวางกวาทฤษฎีใหม โดนท่ีเศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบ
แนวคิดท่ีช้ีบอกหลักการ และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม ในขณะท่ีแนวพระราชดําริเกี่ยวกับ
ทฤษฎีใหมหรือเกษตรทฤษฎีใหม เปนแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอยางเปนข้ันตอน เปนตัวอยาง
การใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 
 เศรษฐกิจพอเพียง มี 2 รูปแบบ คือ 
 เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน สามารถพึ่งตนเองไดโดยไมโลภมาก 
และไมเบียดเบียนคนอ่ืน 
 เศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา คือ การแลกเปล่ียนรวมมือชวยเหลือกนั เพื่อทําใหสวนรวม
ไดรับประโยชน และนําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเจริญอยางยั่งยืน 
 เกษตรทฤษฎีใหม เปนตัวอยางท่ีเปนรูปแบบของการใชปรัชญาเศรษฐกิจดานการเกษตร 
แบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ 
 ทฤษฎีใหมขั้นท่ี 1 เปนการทําการเกษตรท่ีมีระบบการผลิตท่ีสามารถเล้ียงตนเองในระดับท่ี
ประหยัด และสามารถชวยเหลือตนเองไดโดยเร่ิมจากการแบงพื้นท่ีออกเปน 4 สวน คือ สวนท่ี 1 
เปนพื้นท่ีสระนํ้าเพื่อเก็บกักน้ําฝนไวใชในไรนาเพื่อปลูกพืชและเล้ียงสัตว สวนท่ี 2 เปนพื้นท่ีปลูก
ขาว เพื่อใชสําหรับการบริโภคในครัวเรือนใหเพียงพอตลอดป สวนท่ี 3 เปนพื้นท่ีปลูกไมผล ไมยืน



 20

ตน พืชไร และอ่ืนๆ เพ่ือเปนอาหารและยาสําหรับบริโภคในครัวเรือน เหลือจึงจําหนายเปนรายได 
สวนท่ี 4 เปนพื้นท่ีอยูอาศัย เล้ียงสัตว ถนนหนทาง และโรงเรือน 
 ทฤษฎีใหมขั้นท่ี  2 เปนการรวมพลังของเกษตรกรในรูปกลุมหรือสหกรณรวมกัน
ดําเนินการในการผลิต การตลาด การเปนอยู สวัสดิการ สังคม และศาสนา โดยไดรับความรวมมือ
จากภาครัฐและเอกชน 
 ทฤษฎีใหมขั้นท่ี 3 เปนการประสานเพ่ือจัดหาทุนและแหลงเงินมาชวยในการลงทุนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยไดรับประโยชนรวมกัน 
 ดังนั้น การที่จะเลือกใชทฤษฎีใหมท้ังทฤษฎีใหมข้ันตน และทฤษฎีใหมขั้นกาวหนาในการ
สงเสริมเกษตรกรใหเปนรูปธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับ
เกษตรกรแตละกลุมหรือแตละชุมชน จะตองมีความเขาใจและยึดหลักการในการบริหารจัดการท่ีดิน 
และนํ้าเพื่อการเกษตรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

เปรียบเทียบเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม 
 ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกร เปนเศรษฐกิจพอเพียง
แบบพื้นฐาน เทียบไดกับทฤษฎีใหมขั้นท่ี 1 
 ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองคกร เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนาซ่ึง
ครอบคลุมทฤษฎีใหมข้ันท่ี 2 
 ความพอเพียงในระดับประเทศ เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนาซ่ึงครอบคลุมทฤษฎี
ใหมขั้นท่ี 3 
 
 การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง 

1. พิจารณาจากความสามารถในการพ่ึงตนเองเปนหลัก ท่ีเนนความสมดุลท้ัง 3 คุณลักษณะ 
คือ ความพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุมกัน มาประกอบการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ เปนข้ัน
เปนตอน รอบคอบ ระมัดระวัง พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร และพรอมรับการ
เปล่ียนแปลง ท่ีมีองคประกอบคลอบคลุมท้ัง 5 ประการ คือ 

1.1 ความพอเพียงดานจิตใจ มีจิตใจเขมแข็ง ฝกตนเองได มีจิตสํานึกท่ีดี เอ้ืออาทร 
ประณีประนอม นึกถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก มีความซ่ือสัตย สุจริต อดทน และมีความเพียร 

1.2 ความพอเพียงดานสังคม มีความชวยเหลือเกื้อกูลกัน รูรักสามัคคี รูจักผนึก
กําลัง สรางความเขมแข็งใหครอบครัวและชุมชน มีกระบวนการเรียนรูท่ีเกิดจากรากฐานท่ีม่ันคง
แข็งแรง 
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1.3 ความพอเพียงดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รูจักใชและจัดการอยาง
ฉลาด และรอบคอบ สามารถเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด ใชทรัพยากรที่มีอยู
ในประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศใหม่ันคง และระวังไมใหกิจกรรมกระทบส่ิงแวดลอม 

1.4 ความพอเพียงดานเทคโนโลยี รูจักใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ
ความตองการและภูมินิเวศ พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง
และสังคม 

1.5 ความพอเพียงดานเศรษฐกิจ ดํารงชีวิตอยูอยางพอดี พอมี พอกิน พอใช สมควร
ตามอัตภาพ และฐานะของตน ประกอบอาชีพสุจริต (สัมมาอาชีวะ) ดวยความขยันหม่ันเพียร อดทน 
ใชชีวิตเรียบงาย โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน มีรายไดสมดุลกับรายจาย รูจักการใชจายของ
ตนเองและครอบครัวอยางมีเหตุผลเทาท่ีจําเปน ประหยัด รูจักการเก็บออมเงินและแบงปนผูอ่ืน 

2. พิจารณาความรูคูคุณธรรม มีการศึกษาเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (ท้ัง
ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริง) ในวิชาการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดํารงชีวิต ใชสติปญญาในการ
ตัดสินใจตาง ๆ อยางรอบรู รอบคอบ และมีเหตุผลท่ีจะนําความรูตาง ๆ เหลานั้นมาปรับใชอยางมี
ข้ันตอนและระมัดระวังในการปฏิบัติ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ืสัตยสุจริต มีความเพียร
ความอดทน และใชสติปญญาอยางชาญฉลาดในการดําเนินชีวิตในทางสายกลาง 

 
“คุณธรรมท่ีทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มี 4 ประการคือ 
ประการแรก คือ การรักษาความสัตย ความจริงใจตอตัวเองท่ีจะประพฤติปฏิบัติแตส่ิงท่ีเปน
ประโยชนและเปนธรรม 
ประการท่ี 2 คือ การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในสัจจะความดีนั้น 
ประการท่ี 3 คือ ความอดทน อดกล้ัน และอดออมท่ีจะไมประพฤติลวงความสัตยสุจริตไม
วาดวยเหตุประการใด 
ประการท่ี 4 คือ การรูจักละวางความช่ัว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของ
ตนเพ่ือประโยชนสวนใหญของบานเมือง 
 
คุณธรรม 4 ประการน้ี ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามข้ึนโดยท่ัวกัน
แลว จะชวยใหปนะเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนา
ใหม่ันคงกาวหนาตอไปไดดังประสงค....................” 
(พระราชดํารัสของพระบามสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในวันพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระ

มหาบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา : 25 เมษายน 2525) 
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 วิธีการพัฒนาชีวิตโดยเศรษฐกิจพอพียง 
 คนแตละคนมีชีวิตแตกตางกันไปตามแบบแผนของสังคมท่ีสลับซับซอน เปล่ียนแปลงและ
พัฒนาตลอดเวลา แตทุกคนก็ยังมีความตองการที่ประสบความสําเร็จในชีวิตโดยเฉพาะคนไทยท่ีอยู
ในประเทศไทยน้ัน ยังมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ท่ีทรงช้ีแนะและมอบแนวทางในการ
ดํารงชีวิตในทางสายกลางที่สมดุล คือ มีความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุมกันภายใตเง่ือนไข
ของความรูและคุณธรรม ท่ีเรียกวา เศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตความเปนอยูของคนเกี่ยวของท้ังเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองการปกครอง และอ่ืน ๆ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนความจําเปนพื้นฐานท่ีแตละ
คนมีระดับความตองการไมเทากัน เพราะแตะคนยอมมีโอกาสของการพัฒนาการท่ีแตกตางออกไป 
เชน ความรู ความสามารถ ประสบการณ การสรางรายได การใชประโยชนจากทรัพยากร เปนตน 
ในขณะเดียวกันดานสังคมเร่ิมตนจากการดํารงชีวิตจะมองถึงความสามารถในการพ่ึงตนเอง ความ
รวมมือของคนในครอบครัวและคนรอบขาง สมาชิกในสังคมยอมรับ มีความม่ันคงในการดํารงชีวิต 
เปนตน ดังนั้น การพัฒนาชีวิตควรดําเนินการ ดังนี้ 

1. คนหาความตองการของตนเองใหพบวา มีความตองการอะไร มีเปาหมายในการดําเนิน
ชีวิตอยางไร เชน ตองการมีชีวิตท่ีมีอนาคตกาวหนา มีความเปนอิสระ มีเวลาเพ่ือครอบครัวและ
สังคม มีทรัพยสินเพียงพอ มีความสุข หลุดพนจากความยากลําบาก 
 2. วิเคราะหขอมูลของตนเองและครอบครัว ซ่ึงจะทําใหรูสถานภาพ รูสาเหตุของปญหา รู
ปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ รูผลกระทบตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 
  2.1 ศักยภาพของตนเอง เชน ความรู ความสามารถ ความชํานาญ (ทักษะ) ช่ือเสียง 
ประสบการณ ความม่ันคง ความกาวหนา สภาพทางการเงิน การสรางรายได การใชจาย การออม 
คุณธรรมศีลธรรม 
  2.2 ศักยภาพของครอบครัว เชน วิถีการดํารงชีวิต ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว 
ความเช่ือ ทัศนคติ คานิยม วัฒนธรรม ประเพณี คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว ฐานะทางสังคม 
ฐานะทางการเงิน ท่ีเปนทรัพยสินและหนี้สินของครัวเรือน รายได รายจาย ของครัวเรือน 
 3. วางแผนการดําเนินชีวิต 
  3.1 พัฒนาตนเอง ใหมีการเรียนรูตอเนื่อง (ใฝเรียนรู) สรางวินัยกับตนเอง 
โดยเฉพาะวินัยทางการเงิน 
  3.2 สรางนิสัยท่ีมีความคิดกาวหนามุงม่ันในเปาหมายชีวิต หม่ันพิจารณาความคิด 
ตัดสินใจแกปญหา เปนระบบโดยใชความรู (ท่ีรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง) มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง สังคม และครอบครัว 
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  3.3 หม่ันบริหารจิตใจใหมีความซ่ือสัตย สุจริต รักชาติ เสียสละ สามัคคี เท่ียงธรรม 
ศีลธรรม  
  3.4 ควบคุมจิตใจใหตนเอง ประพฤติในส่ิงท่ีดีงาม สรางสรรค ความเจริญรุงเรือง 
  3.5 พัฒนาจิตใจ ใหลด ละ เลิก อบายมุข กิเลส ตัณหา ความดกรธ ความหลง 
  3.6 เสริมสรางและฟนฟูความรูและคุณธรรมของตนเองและครอบครัว เชน เขารับ
การฝกอบรม ฝกทักษะ ในวิชาการตาง ๆ หรือวิชาชีพ หม่ันตรวจสอบและแกไขขอบกพรองอยาง
สมํ่าเสมอ 
  3.7 ปรับทัศนคติในเชิงบวก และมีความเปนไปได 
 4. จดบันทึกและทําบัญชีรับ – จาย 
 5. สรุปผลการพัฒนาตนเองและครอบครัว โดยพิจารณาจาก 
  5.1 รางกายมีสุขภาพ สมบูรณ แข็งแรง 
  5.2 อารมณตองไมเครียด มีเหตุมีผล มีความเช่ือม่ัน มีระบบคิดเปนระบบเปนข้ัน
เปนตอน มีแรงจูงใจ กลาคิดกลาทํา ไมทอถอย หรือหมดกําลังใจ เม่ือประสบปญหาในชีวิต 
  5.3 ส่ิงเหลานี้ไดลด ละ เลิก ไดแก รถปายแดง เงินพลาสติก โทรศัพทมือถือ สถาน
เริงรมย เหลา บุหร่ี การพนัน 
 
 ใชชีวติอยาง “เพียงพอ” เพื่อความสุขท่ี “พอเพียง” 
 “พอใจ” แลว ใจจะพอเพียง 
 คนไทยมีอะไรหลายอยางท่ีตางชาติไมมี แมในทางกลับกัน เราก็อาจจะไมมีในส่ิงท่ีเขาครบ
ครัน ความไมมีไมไดหมายความวาขาด บางคราก็อาจจะไมเหมาะกบัวิถีของเรา ระเบิดจากภายใน 
มองเร่ืองเล็ก ๆ ใกลตัว และขยายวงสูเร่ืองใหญ ๆ ระดับชาติ ชีวิตกด็ํารงอยูไดอยางท่ีควรจะเปน ไม
แกงแยง ไมแขงขัน  เพยีงชวงเหลือเกื้อกลูกัน  บานเราทําน้ําพริกอรอย  ก็แบงปนใหขางบาน ขณะท่ี
ปาขางบาน แกงรสชาติดี ก็แบงใหบานเราชวยชิมบาง หรือบางทีท่ีไมมีรถยนตขับ อาจเปนเพราะ
คุณไมเหมาะกับการขับรถดวยตัวเอง สินคาแบรนดเนมก็อาจไมเหมาะกับบุคลิกของคุณก็เปนได 
แกนแทของความสุขไมมีขายท่ีหางสรรพสินคา ส่ังซ้ือทางอินเตอรเนต็ก็ไมขาย หวัใจท่ีเหนื่อยลา 
เพราะมัวแตวิ่งตามหาวัตถุ กไ็มมีบริการสปาไวบําบัด หากแตตองปลูกรดนํ้าพรวนดินใสปุย แลวว
ความสุขท่ีแทและยั่งยืนจะงอกงามตามวิถีธรรมชาติในหวัใจของคุณเอง 
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 การดําเนินชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 
 วิถีชีวิตของเกษตรกรไทยในปจจุบัน ไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทําใหมีตนทุนการผลิตสูง มีรายไดไมเพียงพอและเปน
หนี้สิน จึงจําเปนตองปรับระบบการเกษตรของครัวเรือนใหสอดคลองกับสภาวะการผลิต และ
การตลาดในปจจุบันตามความเหมาะสมของระบบนิเวศเกษตร โดยใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ซ่ึงจะทําใหครัวเรือนเกษตรกรมีความม่ันคงในอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยางยั่งยืนตอไป  
 ลดรายจาย 
 เพ่ือเปนการประหยัด ลดรายจายในครอบครัว และเปนผลดีตอสุขภาพ การทําพืชผักสวน
ครัวร้ัวกินไดเปนอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือนนับเปนงานอดิเรกท่ีสรางความสัมพันธท่ีดี
ในครอบครัว พอ แม ลูก มีเวลาพูดคุยกันและชวยกันทํางาน แมไมมีพื้นท่ีก็สามารถทําสวนครัวใน
บานได เชน การปลูกพริกในกระถาง หรือปลูกในภาชนะแขวน ฯลฯ พืชท่ีปลูกก็เปนพืชท่ีใชเปน
ประจําในครัว เชน พริก มะเขือ กระเพรา ชะพลู หอม ผักชี ชะอม ตําลึง ผักหวาน เปนตน 
 เพิ่มรายได 
 การเพิ่มรายไดโดยใชทรัพยากรที่มีอยูในครัวเรือนใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการสราง
รายได เชน การถนอมอาหารและแปรรูปงานฝมือในหัตถกรรมส่ิงประดิษฐ การผลิตกลาไมดอก – 
ไมประดับ เล้ียงสัตว – ประมง เพาะถ่ัวงอก เพาะเห็ด เปนตน ทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากทํากิจกรรม
การเกษตร 
 ขยายโอกาส 
 เกิดจากการพัฒนาศักยภาพตนเอง ครอบครัวชุมชน โดยการรวมมือการสรางอาชีพได
เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา บุตร – หลานไดรับการศึกษาสูงข้ึน ชุมชนมีความเขมแข็ง 
สามารถรวมกันจัดหาตลาด แหลงเงินทุน และเครือขาย มาใชในการประกอบอาชีพอยางยั่งยืน ทํา
ใหครอบครัวมีความม่ันคงและอบอุนตอไป 
 เศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร 
 เกษตรกรสามารถดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได ดวยการทําการเกษตรท่ี
ผลิตเพื่อการบริโภคในครอบครัวกอน ถามีเหลือจึงจําหนายเปนรายได ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจนก็คือ 
การทําเกษตรทฤษฎีใหม ท่ีแบงพื้นท่ีออกเปนสวน ๆ มีพื้นท่ีนาขาว พืชไร ไมผล สระนํ้าและ
บริเวณณบาน เพื่อใหมีกิจกรรมการผลิตท่ีหลากหลายมีผลผลิตออกทุกฤดูกาล มีรายไดประจําวัน 
สัปดาห เดือนและป 
 การทําการเกษตรแบบน้ี สามารถทําไดในทุกขนาดพื้นท่ี ตั้งแตขนาดเล็ก 1 -2 ไร จนถึง
ฟารมขนาดใหญ 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
         ทรงชัย (2542) ไดทําการศึกษาทรรศนะของเกษตรกรในการสรางความมั่นคงทางรายได
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบวา ในสวนของความรูของเกษตรกรตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น สวนใหญรูจักแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง โดยรับทราบจากแหลงขอมูล
โทรทัศน ในดานการไดรับการอบรมเร่ืองแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พบวา สวนใหญไมเคยไดรับ
การอบรม รวมทั้งไมเคยไดไปศึกษาดูงานดานเกษตรทฤษฎีใหม ดานความรูตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในดานการบริโภค พบวา เกษตรกรสวนใหญเขาใจวา แนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงเปนเร่ือง
ของการกินอยูอยางประหยัด เปนการลดมลภาวะ มีผลทําใหส่ิงแวดลอมดี ในเร่ืองของสุขภาพ
อนามัย การบริโภคอาหารท่ีปราศจากสารเคมี มีผลทําให สุขภาพอนามัยดี เร่ืองท่ีเกี่ยวของกับรายได
พบวาเกษตรกรมีความรูวา การทําการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทําใหเกิดการงดใช
สารเคมีซ่ึงเปนการลดตนทุน การผลิต ดานความพึงพอใจในชีวิต เกษตรกรมีความรูวาหากชุมชน 
ทําการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหมีความพึงพอใจในชีวิตในดานความสามัคคีใน 
ชุมชนพบวา มีความรูวาความสามัคคี จะทําใหชุมชนแข็งแรงพึงตนเองได และสามารถเปนท่ีพึ่ง
ของผูดอยโอกาสในชุมชนได ในดานการปฏิบัติกิจกรรมตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวม
ของการปฏิบัติพบวา เกษตรกรมีการปฏิบัติอยูในระดับนอย และในภาพรวมของทรรศนะในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงในการสรางความม่ันคงทางรายไดของ
ครอบครัว พบวา เกษตรกรสวนใหญ มีทรรศนะเห็นดวยมาก 
         พจนันท (2550) ทําการศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการยอมรับรูปแบบกิจกรรมของ
เกษตรกรในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง  อําเภอวังน้ําเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ี
มีผลตอการยอมรับคือ การรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ การมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู 
ประโยชนท่ีไดจากการเขาโครงการ และการดูแลใหบริการของเจาหนาท่ี สวนปจจัย เพศ อายุ การศึกษา 
และความรูความเขาใจของเกษตรกรเกี่ยวกับนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ไมมีผลตอการยอมรับ 
         บุญญฤทธ์ิ (2550) ทําการศึกษา การถายทอดความรูเพื่อการพึ่งตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
เกษตรกรเผาลีซอ บานแปกแซม อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรมีความรู
เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษและการทําปุยหมักในระดับดีมาก โดยเกษตรกรที่ไดรับการถายทอด
ในรูปแบบกลุมจะมีความรูความเขาใจมากกวาแบบบุคคล และพบวา เพศ ประสบการณ ความรูเกี่ยวกับ
การปลูกผัก และวิธีการถายทอดความรู มีความสัมพันธกบัระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกผักปลอด
สารพิษ เชนเดยีวกับ อายุ ความรูเกี่ยวกับการทําปุยหมักและวิธีการถายทอดความรูท่ีเกษตรกรไดรับ มี
ความสัมพันธกับระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการทําปุยหมัก สวนระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส 
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จํานวนสมาชิกในครัวเรือนและรายไดรวมของเกษตรกร ไมมีความสัมพันธกับระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การทําปุยหมัก และปลูกผักปลอดสารพิษ 
         จริยา (2548) ทําการศึกษาเร่ือง การยอมรับเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตของ
เกษตรกรในชุมชนบานหลุมมะขาม ตําบลหนองไมแกน อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จาก
การศึกษาพบวา เกษตรกรมีรายไดและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เม่ือเกษตรกรไดปรับรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตและรูปแบบการผลิตใหเปนไปตามแนวคิดเศรษฐกิจพอพียง ซ่ึงจากเดิมเกษตรกรดําเนินชีวิต
และเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม คือการผลิตเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน ตอมาไดเปล่ียนการดําเนินชีวิต
ตามกระแสทุนนิยม คือทําการเพาะปลูกเปนพืชเชิงเดี่ยว สงผลใหเกษตรกรเกิดภาวะปญหาหนี้สิน
ในระดับสูง 
         ปวีณา (2550) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
พฤติกรรมผูบริโภคในเขตจตุจักรและเขตบางเขน จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
เพศหญิงอายุ 36-40 ป ระดับการศึกษาปวช/ปวส อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉล่ีย 
10,000-20,000 บาทตอเดือน และปจจัยสวนบุคคลท่ีมีตอความสัมพันธกับการรับรูปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีปจจัยสวนบุคคลหลายดานท่ีมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับพฤติกรรมผูบริโภคตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         พิมพิมล (2550) ทําการศึกษาเร่ือง การประเมินตนเองของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณตาม
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยไดอธิบายผลการวิเคราะหของการประเมินตนเองของกลุม/สหกรณตาม
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ผานหลักเกณฑการประเมินผล 3 ประการไดแก (1) เกณฑกระบวนการบริหาร
จัดการ 7 กระบวนการ (2) เกณฑความเปนเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) เกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืน ซ่ึง
พื้นท่ีท่ีทําการศึกษาครอบคลุมพื้นท่ี 5 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน คือ เชียงใหม ลําพูน ลําปาง 
พะเยา และนาน ในการวิเคราะหผลการศึกษา ประกอบไปดวยผลจากการประเมินตนเองท้ัง 3 
หลักเกณฑ ซ่ึงวิเคราะหโดยอาศัยคาเฉล่ียของแตละองคประกอบ และคาเฉล่ียของกลุม/สหกรณ 
เปนเกณฑการประเมินหลัก พบวา ไมมีกลุม/สหกรณท่ีผานเกณฑการบริหารจัดการท่ีดีทุก
องคประกอบมีท้ังส้ิน 3 กลุม (จาก 19 กลุม) มีกลุม/สหกรณท่ีอยูภายใตเง่ือนไขความเปนเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกองคประกอบมีเพียง 2 กลุม และกลุม/สหกรณท่ีมีคะแนนผานเกณฑคะแนนเฉล่ีย
แนวโนมการพัฒนาที่ยั่งยืนมี 1 กลุม จากผลการวิเคราะหไมมีกลุมตัวอยางใดท่ีผานเกณฑการ
ประเมินท้ัง 3 หลักเกณฑ จากการประมวลผลพบวากลุม/สหกรณตัวอยางมีการบริหารจัดการท่ีดีใน
ดานการบริหารจัดการองคกร รองลงมาไดแก การบริหารจัดการดานเงิน และการผลิต ตามลําดับ 
กลุม/สหกรณตัวอยางไดใหความสําคัญของการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในธุรกิจ ในดานความ
ซ่ือสัตยในการประกอบการ ไมเอาเปรียบผูใชแรงงานมากท่ีสุด และมีการพัฒนาทุนทางสังคมมาก
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ท่ีสุด เม่ือนําผลการประเมินตนเองมาวิเคราะหจะเห็นวา วิสาหกิจชุมชนเปนระบบการผลิตท่ีมี
คะแนนผานเกณฑมากกวาระบบอ่ืนๆ ท้ังสามหลักเกณฑ และการใหกลุมประเมินตนเอง เทากับ
กลุม/สหกรณไดผานกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงกระบวนการนี้เม่ือนํามาประกอบกับผลของ
การวิเคราะหคะแนนจะชวยใหกลุม/สหกรณทราบศักยภาพความสามารถของตนเองในเบ้ืองตน
และเห็นจุดเดนจุดดอยของตน ซ่ึงคะแนนจากการประเมินจะชวยช้ีใหเห็นวาองคประกอบใดท่ีกลุม/
สหกรณจําเปนท่ีจะตองเสริมหรือใหความสําคัญเปนพิเศษ 
 ไพฑูรย (2547) ทําการศึกษาความม่ันคงทางรายไดของแรงงานภาคเกษตรกรรมตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกนิคมสรางตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู 
จาการศึกษาพบวา สมาชิกสวนใหญมีความรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมา สามารถปฏิบัติ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดในระดับปานกลาง สมาชิกมีทัศนะท่ีเห็นดวยในระดับมากวา การ
ประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสรางความมั่นคงทางรายไดใหแกครอบครัวของ
ตนเองได โดยมีสมาชิกรอยละ 93.7 แสดงความประสงคท่ีจะยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวทางในการประกอบอาชีพทางการเกษตรตอไป และผลการทดสอบความสัมพันธทางสถิติ 
พบวา ความรู การปฏิบัติกิจกรรม ทัศนะในการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อสรางความม่ันคงทางรายได และรายไดหลัก มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ยกเวนการปฏิบัติกิจกรรมไมมีความสัมพันธกับรายไดหลัก 
 กานดาพันธุ (2551) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการพ่ึงพาตนเองตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม จากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการพึ่งพาตนเองตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรโครงการเกษตรทฤษฎีใหมในจังหวัดเชียงใหมท่ีตั้งเปนสมมุติฐานและ
นํามาคํานวณจากแบบจําลองโลจิท (Logit Model) คือ ปจจัยดานเทคโนโลยีมีผลตอการพึ่งพา
ตนเองของเกษตรกรโครงการฯ ณ ระดับนัยสําคัญ เทากับ 0.05 ปจจัยดานเศรษฐกิจมีผลตอการ
พึ่งพาตนเองของเกษตรกรโครงการฯ ณ ระดับนัยสําคัญ เทากับ 0.01 ปจจัยดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมมีผลตอการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรโครงการฯณ ระดับนัยสําคัญ เทากับ 0.05 
ปจจัยดานจิตใจมีผลตอการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรโครงการฯณ ระดับนัยสําคัญ เทากับ 0.05 
และปจจัยดานสังคมมีผลตอการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรโครงการฯ ณ ระดับนัยสําคัญ เทากับ 
0.10 
 ขนิษฐา (2547) ทําการศึกษาแผนการผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสม ภายใตแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตลุมแมน้ําเจาพระยา  อําเภอ พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค ปเพาะปลูก 
2545/46 จากการศึกษาพบวา การวางแผนการผลิตพืชเพื่อขายสูทองตลาดท่ีเหมาะสมจะมีหลายแผน
ท่ีมีลักษณะแตกตางกันไป โดยแผนการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีมีระดับการยอมรับความเส่ียงสูงและนํา
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ใหปลูกขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเล้ียงสัตว ออยโรงงาน มันสําปะหลัง และถ่ัวเขียว สวน
แผนการผลิตท่ีมีระดับการยอมรับความเส่ียงตํ่าจะแนะนําใหลดการปลูกขาวนาปรัง  และขยายพ้ืนท่ี
ปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวและถ่ัวเขียวแทน นอกจากนี้พบวา การทําการผลิตทางการเกษตรควบคูกับ
การผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และการผลิตพืชท่ีเหมาะสมท่ีไดจากการวิเคราะห จะทําให
เกษตรกรไดรับรายไดเหนือตนทุนเงินสดเพิ่มข้ึนในทุกแผนการผลิต 
 ชลิตา (2551) ทําการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุมออมทรัพย เพื่อการผลิต จากการศึกษาพบวา การรับรูเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมตัวอยางสมาชิกฯ ท้ังสองหมูบาน ท้ัง 4 ดานไดแก ดาน
ความหมายและความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานองคประกอบ ดานการนําไปปฏิบัติ 
และดานประโยชน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางหมูท่ี 2 มีการรับรูท้ัง 4 ดานดังกลาว มากกวา
กลุมตัวอยางหมูท่ี 9 สวนพฤติกรรมของกลุมตัวอยางสมาชิกฯ ท้ังสองหมูบานตอการดําเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 6 ดาน ไดแก ดานการลดรายจาย ดานการเพ่ิมรายได ดานการ
ประหยัด ดานการเรียนรู ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และดานการเอ้ืออารี 
รักสามัคคี ท้ังสองหมูบานมีระดับพฤติกรรมปานกลางเหมือนกัน เพียงแตกลุมตัวอยางหมูท่ี 2 มีการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกวากลุมตัวอยางหมูท่ี 9 ทุกดาน ยกเวนดานการเพ่ิม
รายได และในดานปจจัยการรับรูท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุม
ตัวอยาง ท่ีวิเคราะหจากความสัมพันธระหวางการรับรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา กลุมตัวอยางหมูท่ี 2 ท่ีมีการรับรูเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกวากลุมตัวอยาง
หมูท่ี 9 เกือบทุกดาน 


