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1. ความนํา : ทิศทางการพัฒนาประเทศกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
เปาหมายของการพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผานมา คือการสรางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ โดยมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีเปนตัวชี้วัดหลัก ดังนั้นเพื่อใหอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จึงจําเปนที่จะตองเรงรัดใหเกิดการขยายตัวทางการผลิต โดยมีคน
และทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
5-7 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยสูงขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะจากนโยบายการสงเสริมการลงทุนภาย
ในประเทศ ในชวงแผนพัฒนาประเทศฯ ฉบับที่ 6 สงผลใหอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลีย่ สูงขึน้ ถึงรอยละ
10.4 และสามารถรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจใหอยูในระดับรอยละ 8 โดยเฉลี่ย และในชวงแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ประเทศไทยก็สามารถหลุดพนจากการเปนประเทศยากจน ตามที่ธนาคารโลกไดกําหนด
โดยมีรายไดตอหัวเพิ่มเปน 77,000 บาทตอป และเปนที่คาดหวังกันไวในชวงเวลานั้นวา ประเทศไทยจะ
ตองกาวไปสูความเปนนิกส หรือเสือตัวที่ 5 ในทวีปเอเชียไดในที่สุด
ในการเรงรัดใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไทยไดเปดประเทศไปสูระบบการคาเสรีและกลไก
ของตลาดโลกมีการเคลื่อนยายทุนเขา-ออกประเทศเปนจํานวนมหาศาล ทั้งในรูปแบบของการลงทุนระยะ
ยาว เชน การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตตาง ๆ และการลงทุนระยะสั้น เชน การลงทุนในตลาดหุน
การซื้อขายอสังหาริมทรัพยและเปลี่ยนมือในระยะสั้นโดยปนราคาใหสูงขึ้นเพื่อทํากําไร ในขณะเดียวกัน
การบังคับใชกฎระเบียบทางการเงินการคลังของประเทศก็ผอนคลายลงไปมาก เพื่อสรางบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการลงทุน โดยในชวงเวลาปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 นี้เองที่เปนชวง
เศรษฐกิจฟองสบูเกิดขึ้นเต็มรูปแบบ
ในชวงป 2539 ประเทศไทยประสบปญหาการสงออกชะลอตัว สงผลใหมีการประกาศลอยตัวคา
เงินบาทในเวลาตอมา จนเกิดสภาพฟองสบูแตก และกลายเปนวิกฤตเศรษฐกิจในชวงป 2540 ในระหวาง
นั้นคาเงินบาทตกลงถึงรอยละ 40 ทําใหประเทศไทยตองแบกรับหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นเปนทวีคูณถึง
ประมาณ 3.8 ลานลานบาท จากการกูยืมเงินจากตางประเทศในชวงเวลาที่เศรษฐกิจขยายตัว จากภาระหนี้
สินจํานวนมหาศาลนี้เอง ทําใหไทยตองทําขอตกลงกับกองทุนฟนฟูระหวางประเทศหรือไอเอ็มเอฟเขามา
ปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหม ซึ่งหมายความรวมถึงการถูกจํากัดอิสรภาพในการดําเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศหลายประการ
กลาวไดวา การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลากวาเกือบครึ่งศตวรรษนี้ ไดสรางความเจริญทาง
วัตถุอยางมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนา
ประเทศ อยางไรก็ตาม ภายใตกระบวนการพัฒนาที่ขาดสมดุลและขาดการพิจารณาปญหาอยางเปน
องครวม ทําใหการพัฒนาในสวนอื่นไมสามารถกาวทันความเจริญทางวัตถุ เชน การศึกษา การพัฒนา
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ระบบประชาธิปไตย การอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน
“เศรษฐกิจดี สังคมมีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน”

อันเปนที่มาของบทสรุปของการพัฒนาที่วา

1. เศรษฐกิจพอเพียง : แนวพระราชดําริ และหลักการที่สําคัญ
ในขณะที่รัฐบาลในอดีตพยายามจะพัฒนาประเทศ
เพื่อเปลี่ยนโครงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจของ
ประเทศจากเกษตรกรรมเปนอุตสาหกรรม เพื่อจะพึ่งตนเองในการผลิตสินคาอุปโภคบริโภค เพื่อยกระดับ
รายได เพื่อใหประเทศกาวหนาและทันสมัยนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริ
ชี้แนะแนวทางการพัฒนาประเทศโดยตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความพอเหมาะพอดี ดังพระราชดํารัสเมื่อ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2517 มีใจความตอนหนึ่งวา
“…การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐานคือ ความพอมีพอกิน
พอใชของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตอง
ตามหลักวิชาการ เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยเสริมความเจริญ
และฐานะทางเศรษฐกิจนั้นสูงขึ้นโดยลําดับตอไป หากมุงแตจะสรางความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้น
ใหรวดเร็วแตประการเดียว โดยไมใหแผนปฏิบตั กิ ารสัมพันธกบั สภาวะของประเทศและประชาชน
โดยสอดคลองดวย ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตาง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเปนความยุงยาก
ลมเหลวในที่สุด…”
เมื่อประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสําคัญในชวงป 2539-2541 พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว ไดพระราชทานกําลังใจและพระราชดําริเกี่ยวกับ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาในป 2540 และ 2541 โดยทรงขยายความคําวา “พอมีพอกิน” วามีความหมายที่กวางกวา
“การพึ่งตนเอง” (self-sufficiency) ดังนี้
“…ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตองทอ
ผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควร
บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายได แตขายในที่ไมหางไกลเทาไร ไมตองเสีย
คาขนสงมากนัก อยางนี้ทานนักเศรษฐกิจตาง ๆ ก็มาบอกวาลาสมัยจริง อาจจะลาสมัยคนอื่นเขา
ตองมีการเศรษฐกิจ ที่ตองมีการแลกเปลี่ยน เรียกวาเศรษฐกิจการคา ไมใชเศรษฐกิจความพอเพียง
เลยรูสึกวาไมหรูหรา แตเมืองไทยเปนประเทศที่มีบุญอยูวา ผลิตใหพอเพียงได…”
(พระราชดํารัส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2540)
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ตอมาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเชิญผูทรงคุณวุฒิมา
รวมกันประมวลและกลั่นกรองพระราชดํารัสเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่พระราชทานในวโรกาสตาง ๆ รวมทั้ง
พระราชดํารัสอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และไดกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ซึ่งพระองคก็ได
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําไปเผยแพรเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ
ของทุกฝายที่เกี่ยวของ ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป ดังนี้
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให
ดําเนินไปใน “ทางสายกลาง” โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอก
และภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการ
นําเอาวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะ
ตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ
ในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนิน
ชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
จากขางตน จะเห็นไดวา มีหลักการสําคัญอยู 3 ประการคือ
1) ทางสายกลาง
2) ความพอเพียง พอประมาณ และมีเหตุผล
3) การมีระบบภูมิคุมกันที่ดี
หากนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพิจารณาเพื่อวิเคราะหถึงสภาพสาเหตุของปญหาที่กอใหเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจในชวงที่ผานมาจะพบวา กระบวนการพัฒนาดังกลาวไดละเลยหลักการสําคัญขั้นพื้นฐาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไมไดมีความหมายเพียงแค “ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง” เทานั้น
แตยังหมายความรวมไปถึง “ความพอเพียง พอประมาณ และมีเหตุผล” ไมโลภ ไมฟุงเฟอ ยึดหลัก
“ทางสายกลาง” เพราะการลงทุนที่เกินความพอดี ในขณะที่คนในสังคมจํานวนมากยังไมสามารถยืนอยู
บนขาของตัวเองไดอยางมั่นคงนั้น ไดสงผลใหชุมชน สังคม และประเทศชาติขาด “ภูมิคุมกัน” ในการปอง
กันตนเอง ดังนั้นเมื่อมีวิกฤตจากภายนอกเขามากระทบ ก็จะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสภาพชีวิตความ
เปนอยูของคนในทุกระดับชั้น ดังพระราชดํารัสที่วา
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“…การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอ
กินนั้นหมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตนเอง…”
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปนการพัฒนาตนเองใหอยูในระดับที่สามารถพึ่งพา
ตนเองได และพัฒนาความสามารถนี้ไปสูระดับครัวเรือน ไปจนถึงชุมชน สังคมและประเทศชาติตอไป
ในการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเนนการพัฒนาอยาง
คอยเปนคอยไปตามลําดับขั้นตอน ซึ่งจะตองสรางพื้นฐานที่ดีใหกับประชาชนใหมีความพออยูพอกิน และ
พึ่งพาตนเองไดกอน
เพื่อเปนการสนองพระราชดําริในการพัฒนาประเทศ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ จึงไดนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนหลักในการพัฒนาและ
บริหารประเทศ โดยกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) โดย
ใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม พรอมทั้งยึดหลัก
สายกลางเพื่อใหประเทศรอดพนจากวิกฤต สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและนําไปสูการพัฒนาที่สมดุล
มีคุณภาพและยั่งยืน

2. เศรษฐกิจพอเพียง : การประยุกตใช
เนื่องจาก “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทาน
พระราชดําริชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน จนกระทั่ง
การพัฒนาประเทศ ครอบคลุมทุกภาคสวน ดังนั้น ไมวาผูใดก็สามารถนําไปประยุกตใชได โดยตองยึด
หลักการดังนี้
ในระดับปจเจกบุคคล แตละบุคคลจะตองมีสติในการดํารงชีวิต ตระหนักถึงความสุขและความ
พอใจในการใชชีวิตอยางพอดี คือ ดําเนินชีวิตอยางสมถะ ประกอบสัมมาอาชีพหาเลี้ยงตนเอง และครอบครัว
อยางพอมีพอกิน โดยไมเบียดเบียนเอาเปรียบผูอื่น และแบงปนสวนที่เหลือไปยังสมาชิกอื่น ๆ ในชุมชน
ในระดับชุมชน จะตองมีการพึ่งพาอาศัยกันในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ รวมไปถึงการสราง
กระบวนการมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับชุมชน พัฒนากระบวนการเรียนรูรวมกัน สามารถนํา
เทคโนโลยีมาพัฒนาชุมชนไดอยางเหมาะสม โดยยึดหลักความประหยัดและเรียบงาย สามารถทําไดเอง
หาไดในทองถิ่น รูจักประยุกตใชในสิ่งที่มีอยูในภูมิภาคนั้น ๆ มาแกไขปญหา โดยไมตองลงทุนหรือใช
เทคโนโลยีที่ยุงยากนัก
ในระดับประเทศ
จะตองสรางกระบวนการพัฒนาที่เปนองครวม เพื่อความสมดุลโดยจะตอง
พิจารณาในสวนของทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากร ในการสงเสริมการคาการผลิต
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จะตองมีการพิจารณาศักยภาพภายในประเทศวา ควรจะตองสงเสริมการผลิตสินคาชนิดใด โดยจะตอง
ผลิตใหไดพอเพียงกับความตองการภายในประเทศเสียกอน แลวคอยสงไปขายตางประเทศ ในการบริหาร
จัดการควรใหเกิดความเสี่ยงต่ํา คือไมลงทุนจนเกินตัว เพราะจะสงผลใหเกิดการกอหนี้จนเกินขีดความ
สามารถในการจัดการ จะตองมีการวางแผนอยางรอบคอบ มุงพัฒนาทุนทางสังคม เชน ระบบการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการสรางนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ประเทศ โดยคํานึงถึงความประหยัดและเรียบงาย ทั้งนี้เพื่อลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจและนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ ดังพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งวา
“…ในการสรางสรรคตา ง ๆ เพือ่ พัฒนาสภาพบานเมืองและฐานะความเปนอยูข องประชาชน
ตอไป ควรหัดเปนคนชางสังเกตในการปฏิบัติงานของตนเอง นอกจากเทคโนโลยีที่ใหญโตระดับ
สูงสําหรับใชในงานใหญ ๆ ที่ตองการผลมาก แตละคนควรจะคํานึงและคิดคนเทคโนโลยีอยาง
งาย ๆ ควบคูกันไป เพื่อชวยใหกิจการที่ใชทุนรอนนอยมีโอกาสนําใชไดสะดวกและไดผลดวย…”

4. ความสัมพันธระหวางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนว
พระราชดําริ
นับจากที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดทรงขยายความวาในการพัฒนาประเทศจําเปนตอง
ดําเนินตามขั้นตอน โดยเริ่มจากการใหประชาชนมีความพอมีพอกินเปนลําดับแรก พระองคจึงไดพระราชทานพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียงในรูปของทฤษฎีใหม” มาเสนอเพื่อเปนการย้ําพระราชดําริตั้งแต
ครั้งแรกในป พ.ศ.2517 และจากนั้นเปนตนมาก็จะทรงนําประเด็นนี้มากลาวแทรกในกระแสพระราชดํารัส
ประจําทุกป และทรงใหศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนหนวยทดลองขยายผล ใน
ขณะที่ประชาชนสวนใหญตางพอใจที่เศรษฐกิจของประเทศไทยถึงชวงที่มีการขยายตัวสูงสุดคือ เกินรอยละ
10 ติดตอกัน 3 ป ในระหวางป พ.ศ.2531-2533 ซึ่งเปนยุคที่สังคมไทยโดยเฉพาะในกลุมผูที่มีโอกาสทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง เริ่มมีพฤติกรรมการบริโภคที่เนนความหรูหราและฟุงเฟอ แตคนในชนบท
สวนใหญของประเทศยังมีปญหายากจนพึ่งตนเองไมได มีการลมสลายของสถาบันครอบครัวและชุมชนใน
ชนบท
ภายหลังจากทรงทดลองปฏิบัติเพื่อจะไดนําแนวความคิด “ทฤษฎีใหม” ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งของ
“เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทมาตั้งแตป พ.ศ.2517 จากนั้นจึงไดมีพระราชดํารัส
เรื่อง “ทฤษฎีใหม” ในฐานะที่เปนภาคปฏิบัติทางเกษตรกรรมอยางเปนรูปธรรมของ “เศรษฐกิจพอเพียง” มา
เผยแพรแกผูบริหารประเทศระดับสูงและพสกนิกรของพระองค และไดพระราชทานอยางตอเนื่องเหมือน
เปนการย้ําเตือนวา เศรษฐกิจฟองสบูที่ประเทศไทยกําลังนิยมยินดีกันระหวางป พ.ศ.2536-2539 เปนสิ่งที่
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ไมจีรังยั่งยืนและจะกอใหเกิดผลเสียแกประชาชนเปนจํานวนมาก เพราะความโลภเห็นแกตัวและการเอา
เปรียบของคนจํานวนหนึ่ง ซึ่งมีพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา “…เปนภัยที่มาจากจิตใจคน ซึ่งแกได
เหมือนกัน แตยากกวาภัยธรรมชาติ…” แตกระแสพระราชดํารัสดังกลาวก็ยังมิไดรับการสนองตอบดวย
ดีนัก จนกระทั่งเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 ที่ทําใหนักเศรษฐศาสตรโดยทั่วไปเริ่มตระหนักถึง
ความสําคัญตอพระราชดํารัสที่ผานมา แมกระนั้นก็ยังมีความสับสนและไมเขาใจ เนื่องจากคุนเคยกับความ
คิดซึ่งใชในตะวันตกที่อธิบายคําวา “Self-Sufficient Economy” ในความหมายเชนเดียวกับการปดประเทศ
ไมคาขายกับใครแตอยางใด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเสนอแนะ ใหเพิ่มสัดสวนเศรษฐกิจ
พอเพียง จากที่ทรงเห็นวาจากเดิมไมใหความสําคัญในเรื่องนี้เลย เนื่องจากประเทศเนนการผลิตเพื่อการ
คาทั้งหมด แลวปรับเปลี่ยนมาเปนการผลิต เพื่อการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหแกตนเองสวนหนึ่ง
อันเปนความหมายที่สําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง ดังพระราชดํารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ความตอน
หนึ่งวา
“…ถาสามารถที่จะเปลี่ยนไป ทําใหกลับเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไมตองทั้งหมดแมแค
ครึ่งก็ไมตอง อาจจะสักเศษหนึ่งสวนสี่ก็จะสามารถอยูได การแกไขอาจจะตองใชเวลา ไมใชงา ย ๆ
โดยมากคนก็ใจรอนเพราะเดือดรอน แตถาทําตั้งแตเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะแกไขได…”
ถึงแมจะเริ่มมีความเขาใจเศรษฐกิจพอเพียงตามความหมายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แต
บางสวนก็ไปยึดพื้นที่การเกษตร แทนที่จะยึดสัดสวนของกิจกรรมระหวางเศรษฐกิจคาขายและเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนเหตุใหทรงขยายความเขาใจใหมในป พ.ศ.2541 โดยอธิบายในสองความหมายคือ ความพอ
ประมาณ ซื่อตรง ไมโลภมากและตองไมเบียดเบียนผูอื่น หรือความหมายที่นักเศรษฐศาสตรโดยทั่ว
ไปอาจจะเขาใจไดงายขึ้นคือ ความพอประมาณและความมีเหตุผล
ทฤษฎีใหมจึงเปนแนวทางหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อแกปญหาหลักของเกษตรกร
ในอดีตจนถึงปจจุบันที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การขาดแคลนน้ําเพื่อเกษตรกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขต
พื้นที่เกษตรที่อาศัยน้ําฝน ซึ่งเปนพื้นที่สวนใหญของประเทศที่อยูในเขตที่มีฝนคอนขางนอยและสวนมาก
เปนนาขาวและพืชไร เกษตรกรยังคงทําการเพาะปลูกไดปละครั้งในชวงฤดูฝนเทานั้น และมีความเสี่ยงกับ
ความเสียหายอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของดินฟาอากาศ และฝนทิ้งชวง แมวาจะมีการขุดบอหรือ
สระเก็บน้ําไวใชบางแตก็มีขนาดไมแนนอน หรือมีปจจัยอื่น ๆ ที่เปนปญหาใหมีน้ําใชไมเพียงพอ รวมทั้ง
ระบบการปลูกพืชไมมีหลักเกณฑใด ๆ และสวนใหญปลูกพืชชนิดเดียว
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4.1 ทฤษฎีใหม : เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเกษตรกร
การที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในทุกภูมิภาค
ของประเทศ ทรงพบวา ประชากรสวนใหญของประเทศไทยที่อยูในภาคเกษตรกรรม ผลิตอาหารใหแก
ประเทศและโลกโดยสวนรวม ยังคงมีฐานะยากจนแรนแคนเพราะประสบปญหาเกี่ยวกับการทํามาหากิน
อันเนื่องมาจากที่ดินทํากินขาดความสมบูรณหรือขาดแคลนน้ํา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน
แนวพระราชดําริเกี่ยวกับ “ทฤษฎีใหม” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2537 เกี่ยวกับการจัดการที่ดินและแหลงน้ํา
ซึ่งเปนระบบเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเกษตรกรเพื่อใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงในเรื่อง
การดํารงชีพ และสรางความเขมแข็งใหแกครอบครัวและชุมชนตามสมควรแกอัตภาพ ทั้งนี้ หลักการของ
ทฤษฎีใหมสามารถแบงไดเปน 3 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 “พึ่งตนเอง”
การที่เกษตรกรจะสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวไดนั้น จะตองแบงพื้นที่ทํากินของเกษตรกร ซึ่ง
เฉลี่ยแลวเกษตรกรไทยครอบครองเนื้อที่ดินประมาณ 10-15 ไร โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนแรก รอยละ 30 หรือเนื้อที่เฉลี่ย 3 ไร ใหขุดเปนสระกักเก็บน้ําขนาดความลึกประมาณ
4 เมตร ไวใชในการเพาะปลูก
สวนที่สอง รอยละ 60 หรือเนื้อที่เฉลี่ย 10 ไร ใชเปนพื้นที่ทําการเกษตร แบงออกเปนรอยละ
30 สวนที่หนึ่ง ทํานาขาว และรอยละ 30 สวนที่สอง ปลูกพืชไรหรือพืชสวน ตามแตสภาพพื้นที่ และภาวะ
ตลาด
สวนที่สาม รอยละ 10 หรือเนื้อที่เฉลี่ย 2 ไร ใชเปนพื้นที่อยูอาศัยและใชสอย ตลอดจนปลูก
พืชสวนครัวและเลี้ยงสัตว
การจัดแบงสัดสวนที่ดินออกเปนสวน ๆ ดังนี้ เพื่อใหมีความพอเพียงในการเลี้ยงตัวเองไดในระดับที่
ประหยัดกอน โดยยึดหลักวา การทํานา 5 ไรของครอบครัวหนึ่ง ๆ จะมีขาวบริโภคไดพอเพียงตลอดทั้งป
และหากเมื่อเหลือจากการบริโภคแลว จึงจําหนายออกสูตลาดเพื่อเก็บเปนเงินทุนตอไป
ขั้นที่ 2 “รวมกลุม”
เมื่อมีความมั่นคงเขมแข็งในระดับครัวเรือนแลว เกษตรกรในชุมชนตองมีการรวมกลุมเพื่อการผลิต
และการตลาด เพื่อจะไดสามารถพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจใหมีความหลากหลาย ครอบคลุมทั้งเกษตร
แบบผสมผสาน หัตถกรรม การแปรรูปอาหาร การทําธุรกิจ คาขาย การทองเที่ยว เปนตน เมื่อชุมชนมี
ความเขมแข็งพอสมควรก็จะสามารถพัฒนาระบบสวัสดิการ การศึกษา สาธารณสุขเพื่อชุมชนเติบโตอยาง
มีเสถียรภาพตอไป
ขั้นที่ 3 “สูภายนอก”
เมื่อชุมชนมีความเขมแข็งแลว จึงเขาสูขั้นที่ 3 คือ การสรางเครือขายกลุมอาชีพกับภายนอกและ
ขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหหลากหลาย โดยประสานความรวมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองคกรพัฒนาเอกชน
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และภาคราชการในดานเงินทุน การตลาด การผลิต การจัดการและขาวสารขอมูล ทั้งนี้สมาชิกในชุมชน
จะตองมีความสามัคคี สรางความมั่นคงใหเกิดขึ้นในชุมชน รวมทั้งการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พัฒนากระบวนการมีสวนรวมและการเรียนรูของชุมชนบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นและ
รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามใหคงอยูตลอดไป
4.2 ปจจัยที่ทําใหเศรษฐกิจพอเพียงในรูปเกษตรทฤษฎีใหมประสบผลสําเร็จ
1. เกษตรกรควรมีความขยันหมั่นเพียร ความตั้งใจ มีที่ดินเปนของตนเอง และมีทุนในการ
ดําเนินงานบางพอสมควร
2. เกษตรกรควรมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับทฤษฎีใหม มีความรูเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพการเกษตรพอสมควร เต็มใจและพรอมรับวิทยาการใหม ๆ
3. ทฤษฎีใหมตองอาศัยความรวมมือกัน การประสานงานกันทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ
เกษตรกรเองในดานตาง ๆ เชน งบประมาณการดําเนินงานตามขัน้ ตอนและการตลาดอยางจริงจังและตอเนือ่ ง
4. การจัดสรรพื้นที่ทางการเกษตร ควรคํานึงถึงสิ่งแวดลอม และปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของแตละพื้นที่
5. การดําเนินงาน โดยอาศัยกระบวนการกลุมสนับสนุนใหประชาชนรวมกลุมดําเนินกิจการ
รวมกัน และกอใหเกิดความสามัคคีภายในกลุมกอน แลวจึงขยายออกไปนอกกลุมภายหลัง
4.3 อุปสรรคของการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในรูปของทฤษฎีใหมไปปฏิบัติ
1. การสรางความเขาใจใหแกบุคคล ทั้งตัวเกษตรกรเองและผูอื่น ตลอดจนหนวยงานที่เกีย่ วของ
ใหเขาถึงหลักการ แนวความคิด สาระสําคัญของทฤษฎีใหม ตองอาศัยการประชาสัมพันธที่ดีเพียงพอ ซึ่งใน
ปจจุบันสังเกตไดวา ขาวสารขอมูลมีมากขึ้น อยางไรก็ตาม ยังมีความเขาใจที่แตกตางกันไปเกี่ยวกับเกษตร
ทฤษฎีใหม โดยเฉพาะตัวเกษตรกรเอง ยังมีบางกลุมที่ไมเขาใจถึงวัตถุประสงคหลักของทฤษฎีใหมที่แทจริง
2. การที่เกษตรกรมีที่พักอาศัยและผืนนาที่ทําเกษตรทฤษฎีใหมอยูคนละที่ อาจทําใหเปน
อุปสรรคในการทําการเกษตรใหไดผลดี
3. เกษตรกรบางสวนมีความเขาใจวา การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมเนนที่การคามิใชการ
บริโภคเพียงพอเปนอันดับแรก จึงทําใหการทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมผิดหลักการ จึงควรสรางความ
เขาใจใหแกเกษตรกรเขาใจอยางถองแทวา ควรผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนกอน แลวจึงนําสวนเกินออก
ขายภายนอกได
4. เกษตรกรบางรายมีแรงงานในครอบครัวไมเพียงพอในการทํากิจกรรม หรืออาจมีอายุมาก
ซึ่งเปนขอจํากัดที่จะทําการเกษตรในระยะยาวตามลักษณะเกษตรยั่งยืนตอไป
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5. การที่เกษตรกรไมเขาใจทฤษฎีใหมอยางเพียงพอ ทําใหมีการใชปจจัยการผลิตอยางไมมี
ประสิทธิภาพ เมื่อไดรับปจจัยการผลิตโดยไมเสียคาใชจาย ก็ทอดทิ้งโดยเปลาประโยชนไมนําไปเพาะปลูก
กรณีนี้จะทําใหประเทศชาติเสียทรัพยากรไปโดยเปลาประโยชน
4.4 ประโยชนของการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในรูปของทฤษฎีใหมไปปฏิบัติ
1. ใหประชาชนพออยูพอกินสมควรแกอัตภาพในระดับที่ประหยัด ไมอดอยากและเลี้ยงตนเอง
ไดตามหลักปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง”
2. ในหนาแลงมีน้ํานอย ก็สามารถเอาน้ําที่เก็บไวในสระมาปลูกพืชผักตาง ๆ ที่ใชน้ํานอยได
โดยไมตองเบียดเบียนชลประทาน
3. ในปทฝี่ นตกตามฤดูกาลโดยมีนา้ํ ดีตลอดปทฤษฎีใหมนา้ํ ก็สามารถสรางรายไดใหรา่ํ รวยขึน้ ได
4. ในกรณีที่เกิดอุทกภัยก็สามารถที่จะฟนตัวและชวยตนเองไดในระดับหนึ่ง โดยทางราชการ
ไมตองชวยเหลือมากเกินไป อันเปนการประหยัดงบประมาณดวย

5. เศรษฐกิจพอเพียงกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จากหลักการสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุงใหความสําคัญกับการ “พึ่งพาตนเอง” ในระดับ
ครอบครัวและในระดับชุมชนเปนลําดับแรกกอน เมื่อเกิดความมั่นคงและเขมแข็งแลวจึงขยายไปสูภายนอก
โดยเนนรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนสภาพทาง
ภูมิศาสตรของชุมชนนั้นเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน อันเปนรากฐานสําคัญของการ
พัฒนาประเทศโดยรวม ดังจะเห็นไดวารูปแบบการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตาง ๆ
นั้น ลวนสะทอนใหเห็นถึงหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางชัดเจน กลาวคือการดําเนินงานโครง
การอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ยึดถือหลักสําคัญในการพัฒนาคือ “การพัฒนาอยางคอยเปนคอยไป
ตามลําดับความจําเปน” “เรียบงายและประหยัด” เปนไปตาม “ภูมิศาสตร” และ “ภูมิสังคม” หรือ
ลักษณะทางภูมิศาสตรและสังคมวัฒนธรรม นอกจากนั้นยังตองคํานึงถึง “การสงเสริมความรูและ
เทคนิคทางวิชาการที่เหมาะสม” ดังจะเห็นไดจากตัวอยางกรณีของ “ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ” ทีไ่ ดนอ มนําเอาหลักการดังกลาวมาใชในการพัฒนาพืน้ ทีต่ า ง ๆ ใหเกิดประโยชนสงู สุด
เนื่องดวยทรงตระหนักดีวา ราษฎรในชนบทสวนใหญขาดความรู ขาดเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใน
เรื่องการทํามาหากิน ประกอบกับภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศลวนมาจากปญหาเฉพาะที่แตกตางกันไปตาม
สภาพทางภูมิศาสตร ดังนั้น การสราง “ตัวอยางความสําเร็จ” ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของปจจัยทางกายภาพ
ของแตละพื้นที่ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในอันที่จะสงเสริมใหราษฎรศึกษาและนําไปใชเปนแบบอยางใน
การพัฒนาการเกษตรของตนเอง โดยการดําเนินงานของศูนยฯ เปนการศึกษาสภาพปญหาของแตละพื้นที่
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ดวยการจําลองสภาพโดยรวมทางกายภาพของภูมิภาค ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดํารัส
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยฯ วา
“…วัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาก็คือ การพัฒนาที่ทํากินของราษฎรให
มีความอุดมสมบูรณยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาที่ดิน พัฒนาแหลงน้ํา ตลอดจนฟนฟูปาและใชหลัก
วิชาการเกษตรในการวางแผนการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว โดยใชเงินจากการบริจาคจากผูมีจิต
ศรัทธาเปนทุนในการพัฒนา ซึ่งศูนยศึกษาการพัฒนาฯ จะเปนฟารมตัวอยางที่เกษตรกรทั่วไป
และเจาหนาที่ฝายพัฒนาสามารถเยี่ยมชม ชมการสาธิตเกี่ยวกับการเกษตรกรรมเพื่อเปนการ
ศึกษาหาความรู นอกจากนั้นยังทําหนาที่เปนศูนยกลางการพัฒนาพื้นที่รอบ ๆ บริเวณโครงการ
ใหมีความเจริญขึ้น เมื่อราษฎรเริ่มมีความเปนอยูดีขึ้น ก็อาจพิจารณาจัดตั้งโรงสีขาวสําหรับ
หมูบานแตละกลุม ตลอดจนจัดตั้งธนาคารขาวของแตละหมูบานเพื่อฝกใหรูจักพึ่งตนเองไดใน
ที่สุด…”
โดยศูนยศึกษาการพัฒนาฯ แหงแรกคือ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2522 จนถึง
ปจจุบันมีศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทั้งสิ้น 6 แหง คือ
1. ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3. ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4. ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
5. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
6. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- ลักษณะสําคัญของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ
1. “ตัวอยางความสําเร็จ”
“ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ นี้มีหลักอยูวา ทําไปแลวถาไดผลดีก็จดเอาไวกลายเปนตํารา
ซึ่งเปนหลักของตําราทั้งหลายที่ตองมาจากประสบการณ อันนี้เปนประโยชนของศูนยศึกษาการ
พัฒนาฯ อยางหนึ่งที่วา ไมใชสถานทดลอง แตวาเปนการทดลองแบบที่เรียกกันเอง หรือแบบไม
เปนทางการ”
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ในการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาฯ จึงเปนการดําเนินงานที่มุงศึกษา ทดลองหาแนวทางใน
การพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ดวยวิธีการที่เรียบงาย และแสวงหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และประหยัด สําหรับผลการทดลองที่ประสบความสําเร็จ ก็จะกลายเปน “ตัวอยางแหงความสําเร็จ” ที่
เกษตรกรและประชาชนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติใหเกิดประโยชน สวนผลการทดลองที่ไมประสบผล
สําเร็ จ ก็ จ ะเป น ประโยชน ใ นแง ที่ เปน ข อพึงระวั งสําหรับการนําไปใชในการปฏิบัติห รือปรับเปลี่ ยนไปสู
แนวทางอื่นที่เหมาะสมตอไป ตามที่ไดมีพระราชดํารัสตอนหนึ่งวา
“…ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ นี้ ถาทําอะไรลมเหลวไมถือวาเปนสิ่งตองลงโทษ แตวาเปน
สิ่งที่แสดงใหเห็นวา ทําอยางนั้นไมเกิดผลหรือจะเปนผลเสียหายก็เปนได เมื่อเห็นอยางนั้นแลว
อาจจะทําตอก็ได เปนการแสดงวาทําอยางนี้ไมถูก ก็เปนตําราเหมือนกัน ทําอะไรไมถูกใหรูวา
ไมถูก…”
2. “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต”
การดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เปนการจําลองเอาสภาพทางกายภาพ อันไดแก
ภูมิศาสตร สภาพเศรษฐกิจ รวมไปถึงสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่นั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อศึกษาทําความเขาใจจาก
สภาพความเปนจริง เพื่อใหเกิดการพัฒนายกระดับทั้งในดานคุณภาพชีวิตและสังคมของภูมิภาคนั้น
ตลอดจนภูมิปญญาพื้นบานตาง ๆ ซึ่งการดําเนินงานของศูนยมีความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง เสมือนเปน
พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต
3. “ระบบบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว”
เพื่อเปนการลดความซ้ําซอนและความยุงยากในการติดตอกับหนวยราชการ โดยใหประชาชน
สามารถรับบริการตาง ๆ ทางการเกษตรของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ไดในที่เดียว หรือที่เรียกวา “One
Stop Service” เนื่องจากภายในศูนยฯ ประกอบไปดวยเจาหนาที่ที่ทํางานดานการพัฒนาดานตาง ๆ เชน
เจาหนาที่จากกรมชลประทาน กรมที่ดิน กรมปศุสัตว กรมสงเสริมการเกษตร เปนตน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสในเรื่องนี้ ความตอนหนึ่งวา
“…ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เปนศูนยศึกษาที่รวบรวมกําลังทั้งหมดของเจาหนาที่ทุกกรม
กอง ทั้งในดานเกษตรหรือในดานสังคม ทั้งในดานการสงเสริมการศึกษามาอยูดวยกัน ก็หมายความ
วา ประชาชนซึ่งจะตองการสิ่งทั้งหลาย ก็สามารถจะมาดู สวนเจาหนาที่จะไดรับความอนุเคราะห
แกประชาชนก็มาอยูพรอมในที่เดียวกัน ซึ่งเปนสองดาน ก็หมายความถึงวา สําคัญปลายทางคือ
ประชาชนจะไดรับประโยชน…”
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4. “รูปแบบใหมของการบริหารจัดการ”
เนื่องจากโครงการพัฒนาพื้นที่ดานการเกษตรมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันในหลายดาน เชน
น้ํา ที่ดินทํากิน พันธุพืช ปศุสัตว การประมง ตลอดจนกระทั่งการตลาด ดังนั้น การดําเนินงานจึงตองมี
ลักษณะเปน “องครวม” ซึ่งการประสานในระบบราชการแบบเดิมไมสามารถเอื้อใหเกิดการทํางาน
เชิงบูรณาการได ดังนั้น การดําเนินงานของศูนยฯ จึงเปนการรวมเอาเจาหนาที่จากหนวยงานตาง ๆ ของ
ภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชน และองคกรที่ไมใชรัฐบาลมาทํางานรวมกัน โดยมีสํานักงาน กปร. และสํานัก
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเปนผูประสานงาน ซึ่งถือไดวาเปนรูปแบบของการทํางานตามแนวราบ ที่ยึด
ประสิทธิภาพของการทํางานเปนที่ตั้งอยางแทจริง

6. ตัวอยางความสําเร็จของโครงการอื่นๆ และเกษตรกรที่นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใช
6.1 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
จากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ให บาน วัด และราชการ (โรงเรียน)
รวมกันดําเนินงานพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา ตําบลหวยบง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี มีพื้นที่ดําเนินการ 32-0-47 ไร ใหเปนสถานที่ตนแบบของการพัฒนาในลักษณะผสมผสานและ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงมีวัตถุประสงคที่สําคัญ เพื่อพัฒนาพื้นที่ขนาดเล็กที่
มีสภาพแหงแลง ใหเปนศูนยกลางในการบริการดานการเกษตรกรรมและอื่นๆ รวมทั้งเปนการสาธิตให
ราษฎรสามารถนํารูปแบบการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการประกอบ
อาชีพ และสามารถพึ่งตนเองได บนรากฐานของความประหยัด และความสามัคคีในทองถิ่น ในการดําเนิน
งานพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา แรกเริ่มไดจัดแบงพื้นที่ออกเปน 2 แปลง เพื่อศึกษาและสาธิต
การเกษตรใหแกราษฎรไดสามารถนําไปปฏิบัติใชกับพื้นที่ของตนเองโดย
พื้นที่แปลงที่หนึ่ง เปนแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานจํานวน 16-2-23 ไร เริ่มดําเนิน
การมาตั้งแตป พ.ศ. 2532 โดยมุงถึงการปรับปรุงดินใหมีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น จากนั้นศึกษาและสาธิตการ
ปลูกพืชชนิดตางๆ แปลงทดสอบการปลูกตนไมตางระดับในสภาพยกรอง และขุดสระน้ําสําหรับเลี้ยงปลา
พรอมกับปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน ตลอดจนเพื่ออนุรักษดินและน้ํา เพื่อใหผูที่
สนใจเขามาศึกษาและนําผลการทดลองจากการปลูกพืชชนิดตางๆ นําไปปฏิบัติกับพื้นที่ของตนเองตอไป
พื้นที่แปลงที่สอง เปนแปลงสาธิตทฤษฎีใหมจํานวน 15-2-24 ไร ดําเนินการเกษตรกรรมตาม
แนวทฤษฎีใหมที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริไว ซึ่งเปนการบริหารจัดการ
ที่ดินและแหลงน้ําเพื่อการเกษตรใหแกเกษตรกรในรูปแบบใหม เปนแนวทางในการพัฒนาของเกษตรกร
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รายยอยที่มีพื้นที่ที่ถือครองโดยเฉลี่ยประมาณ 10 – 15 ไร ที่มีสภาพแหงแลงขาดแคลนน้ําและธาตุอาหาร
ในดิน ใหมีสภาพที่สมบูรณ สามารถทําประโยชนไดสูงสุด เพื่อใหพออยูพอกินไปตลอดทั้งป โดยการแบง
พื้นที่ตามทฤษฎี 30:30:30:10
สวนที่ 1 เพื่อขุดสระเก็บกักน้ําไวใชในการเพาะปลูก โดยเฉลี่ยพื้นที่ประมาณ 3 ไร มีความลึก
อยางนอย 4 เมตร จุน้ําประมาณ 18,000 ลูกบาศกเมตร โดยการรับน้ําจากน้ําฝน และมีระบบทอสงน้ํามา
เติมจากแหลงภายนอก คือ อางเก็บน้ําหวยหินขาว ราษฎรก็จะสามารถมีน้ําไวใชสําหรับการเพาะปลูกได
ตลอดป รวมทั้งยังสามารถเลี้ยงปลา และปลูกพืชน้ําไดอีกดวย
สวนที่ 2 สําหรับการปลูกขาว พื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 5 ไร เพื่อไวสําหรับบริโภคเอง หาก
เหลือก็นําไปขายได เมื่อพักจากการทํานาขาวก็มาปลูกพืชหมุนเวียน ไดแก ถั่วเขียว ถั่วเหลือง เปนการเพิ่ม
รายไดและเพื่อบํารุงดิน
สวนที่ 3 สําหรับการปลูกพืชไร พืชสวนแบบผสมผสาน พื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 5 ไร เพื่อใหมี
รายไดตลอดทั้งป
สวนที่ 4 สําหรับเปนที่อยูอาศัย สาธารณูปโภคตางๆ และสําหรับปลูกพืชสวนครัว พื้นที่โดย
เฉลี่ยประมาณ 2 ไร
กรณีตัวอยาง นายทองสุขและนางสวาง พิมสาร เกษตรกรที่มีที่ดินอยูติดกับแปลงสาธิตทฤษฎี
ใหมโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดกลาวโดยสรุป ดังนี้
เริ่มแรกไดรับการสนับสนุนการกอสรางแหลงน้ําและโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนจากภาคเอกชน
สําหรับพื้นที่ทําการเกษตรมีจํานวน 19 ไร แบงออกเปนนาขาว 5 ไร จะปลูกขาวในฤดูฝน ในฤดูแลงจะปลูก
พืชผักแทน แปลงไมผล 6 ไร แปลงมะลิ 1.5 ไร สระน้ํา 1.5 ไร สําหรับใชเพื่อการเพาะปลูกและเลี้ยงปลาไว
กิน พื้นที่สวนที่เหลือเปนพื้นที่บาน ถนน ลานอเนกประสงค คูน้ํา และคันดิน ในสวนของรายไดในแตละป
ชวงกอนที่จะมาทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมมีรายไดจากขาวนาปเพียงอยางเดียว ไมเกิน 30,000
บาทตอป แตหลังจากที่ไดทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมแลวมีรายไดจากการขายผลผลิตหลายชนิด
เฉลี่ยแลวประมาณ 300,000 บาทตอป ซึ่งทําใหสภาพความเปนอยูดีขึ้นกวาเกามาก ความเปนอยูไมถึงกับ
ร่ํารวย แตก็ไมไดยากจนอดอยาก มีการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง
6.2 โครงการขุดสระเก็บกักน้ําตามแนวทฤษฎีใหม อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ
การนําทฤษฎีใหมมาทดลองปฏิบัติที่อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ เริ่มตนในป พ.ศ. 2536
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงนําทฤษฎีใหมไปทดลองทําที่บานแดนสามัคคี หมูที่ 13 ตําบลคุมเกา
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ เปนแหงแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใตชื่อโครงการวา โครงการ
พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ําฝนบานแดนสามัคคีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในการดําเนินงานของโครงการเปน
การจั ด ทําแปลงทดลองหรื อ แปลงสาธิ ต ในการช ว ยเหลื อ เกษตรกรที่ ป ระสบป ญ หาในการปลู ก ข า ว
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โดยปญหาหลักที่พบคือ เมื่อปลูกขาวแลวมีแตรวงขาวไมมีเมล็ดเพราะขาดแคลนน้ํา จึงไดมีการริเริ่มขุด
สระน้ํา โดยใชเนื้อที่ 3 ไร ความจุ 12,000 ลูกบาศกเมตร เพื่อใชกักเก็บน้ําฝนแตเพียงอยางเดียว โดยไมมี
น้ําจากที่อื่นมาเพิ่มเติม สํารองไวใชทําการเกษตรสําหรับที่นาจํานวน 3 ไร 3 งาน และพืชไรพืชสวน จํานวน
6 ไร ไดอยางพอเพียง โดยในชวงที่แลงที่สุดจะมีน้ําเหลืออยูในสระ วัดจากกนสระขึ้นมาประมาณ 1.50 –
1.75 เมตร หลังจากขุดสระเก็บน้ําเสร็จ จึงมีการดําเนินงานในขั้นตอไปตามแนวทฤษฎีใหม (30:30:30:10)
โดยแบงพื้นที่ 13 ไร 3 งาน เปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 สระน้ํา ใชพื้นที่ประมาณ 3 ไร ใชเปนแหลงน้ําในการเกษตร อุปโภค และเลี้ยงปลา
สวนที่ 2 ที่นา ใชพื้นที่ประมาณ 3 ไร ใชปลูกขาวและพืชไรหลังนา
สวนที่ 3 ทําเกษตรผสมผสาน ใชพื้นที่ประมาณ 6 ไร ใชปลูกไมผล พืชไร และพืชผัก
สวนที่ 4 พื้นที่สําหรับที่อยูอาศัย ถนน และสิ่งกอสรางตางๆ ประมาณ 1 ไร 3 งาน
การดําเนินงานจะเปนรูปแบบเกษตรผสมผสาน มีการปลูกพืชรวมกัน เลี้ยงหมูรวมกับการเลี้ยง
ปลา โดยเนนการใชปจจัยจากพื้นที่ ซึ่งจากผลการดําเนินงานพบวา พระราชดําริเกี่ยวกับทฤษฎีใหมมีความ
เหมาะสมสําหรับพื้นที่ที่ขาดแคลนแหลงน้ําในการเกษตร ชวยใหพื้นที่ปลูกขาวไมประสบปญหาขาดน้ํา
ตลอดฤดูการปลูกเพราะสามารถรับน้ําจากสระได สงผลใหผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ รอยละ 70
จึงชี้ใหเห็นวาเกษตรกรสามารถปลูกขาวในพื้นที่จํากัด แตไดผลผลิตเพียงพอสําหรับบริโภคตลอดป น้ําที่
เหลือจากการปลูกขาวก็สามารถนําไปใชในการปลูกพืชไรหลังนา พืชไมผล และพืชผักสวนครัวได ทําให
เกษตรกรมีอาหารไวบริโภคตลอดทั้งป และมีเหลือขายเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย
กรณีตัวอยาง นายเตียน ไพยสาร อายุ 70 ป และนายใย แลผดุง อายุ 56 ป เกษตรกรซึ่งทํา
การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมจนประสบความสําเร็จ ไดกลาวไววา
เริ่มแรกไดขอความชวยเหลือในการขุดสระน้ําจากอําเภอเขาวง และทางราชการไดใหการ
สนับสนุนขุดสระน้ําขนาด 1 ไร หลังจากนั้นจึงเริ่มทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมในที่ดินขางๆ สระน้ํา
คนละ 11 ไร โดยแบงเปนพื้นที่ปลูกขาว 8 – 9 ไร พื้นที่รอบๆ ขอบสระประมาณ 2 ไร ปลูกพืชผักสวนครัว
เชน พริก มะเขือ ขา ตะไคร และไมผลตางๆ เชน มะขามหวาน มะพราว มะละกอ ฝรั่ง มะมวง เปนตน สวน
ในสระน้ําก็เลี้ยงปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน นอกจากนี้ยังเลี้ยงไกพื้นเมือง และเปดอีกดวย ซึ่งจากเดิมนั้น
ทํานาเพียงอยางเดียว พอหมดหนานาก็วางไมมีงานทํา แตพอทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมตองทํางาน
ตลอดทั้งป พอหมดหนานาพืชผักเกือบทุกชนิดก็จะใหผลผลิต สวนพวกไมผลบางสวน เชน กลวย ก็เริ่มให
ผลผลิต จึงทําใหมีอาหารบริโภคตลอดทั้งป หากยิ่งขยันทํามากก็จะมีผลผลิตเหลือพอที่จะขายเปนการเพิ่ม
รายไดใหแกครอบครัวอีกดวย
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6.3 โครงการฟารมตัวอยางหนองหมากเฒ า ตามพระราชดําริสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาเศรษฐกิจอยางรุนแรง โดยเฉพาะภาคอุตสาห
กรรม ทําใหเกิดสภาวะวางงานจํานวนมาก จะเห็นไดวามีแรงงานบางสวนตองกลับไปอยูชนบทเพื่อไปรับจาง
ตางๆ โดยเฉพาะในชวงที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถไดเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ไดมีราษฎรถวายฎีกาขอความชวยเหลือในการประกอบอาชีพตางๆ จากเหตุผลดังกลาวจึงทําให
พระองคทานไดพระราชทานความชวยเหลือ โดยใหจัดหาพื้นที่เพื่อจัดสรางฟารมตัวอยางขึ้น ณ บริเวณ
หนองหมากเฒา บานนาดํา ตําบลหวยยาง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยใหชื่อวา “ฟารมตัวอยาง
หนองหมากเฒา ตามพระราชดําริฯ จังหวัดสกลนคร”
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางงานใหกับราษฎรที่ยากจน หรือประสบปญหาเศรษฐกิจ ที่ประสงคมีความรูทาง
การเกษตรนําไปประกอบอาชีพได
2. เพื่อแสดงถึงการนําเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสม (Agricultural Appropriate
Technology) มาผลิตเพื่อเปนแหลงอาหารที่ปลอดสารพิษ
3. เพื่อแสดงถึงขั้นตอน และวิธีการในการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใชใหเหมาะสม
(Applied Technology) และเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติได
4. เพื่อเปนแหลงสาธิต (Demonstration) เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมแกผูเยี่ยมชม และ
ผูสนใจทั่วไป
แนวทางการดําเนินงาน
การดําเนินงานของฟารมฯ เปนไปในลักษณะของการเกษตรแบบผสมผสาน (Integrated
Agriculture) โดยการนําหลายๆ หลักการมาปรับใช เพื่อใหไดผลผลิตที่ปลอดสารพิษ (Pesticide Free) มี
การใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพและใหผลตอบแทนที่นาพอใจ เชน
1. การปลูกพืชผัก ไมผล ไมดอกไมประดับ การเลี้ยงสัตว เลี้ยงปลา เพาะเห็ด แบบตอเนื่อง
ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดทุกวัน
2. การปลูกพืชตางระดับ โดยคํานึงถึงธรรมชาติของพืชที่จะอยูรวมกันได โดยการนําพืช
ยืนตนตระกูลถั่วและพืชที่มีคุณสมบัติในการปองกันกําจัดศัตรูพืชมารวมปลูก
3. ดําเนินการในหลักการของเกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture) คือ ผูบริโภคยั่งยืน
ผูผลิตยั่งยืน และสิ่งแวดลอมยั่งยืน
4. การนําเทคโนโลยีทางดานอารักขาพืชของกรมวิชาการเกษตรมาใช (Bio - control)
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5.ดําเนินการภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใหมีความหลากหลายทางดาน
ชนิดอาหาร (Food Resource Diversity) มากกวาผลิตแตละชนิดในปริมาณมากๆ และนําการแปรรูปมา
เพิ่มมูลคาผลผลิตใหสูงขึ้น (Value Added)
6. เมื่อฟารมฯ มีเครือขายเพิ่มขึ้นก็สามารถปรับใหเปนไปตามแนวทฤษฎีใหมขั้นที่สองได
6.4 นายประยงค รณรงค เกษตรกรอําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายประยงค รณรงค อายุ 67 ป อาศัยอยูที่ตําบลไมเรียง อําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เปนเกษตรกรที่ไดรับรางวัลแม็กไซไซ สาขาพัฒนาชุมชน ประจําป 2547 นอกจากนั้นยังได
รับประกาศเกียรติคุณอื่นๆ อีกหลายรางวัล เนื่องจากนายประยงคเปนผูที่ทุมเทในการทํางานเพื่อชุมชน
มาตลอด 20 ป โดยมีหลักการดําเนินชีวิตตามแนว “เศรษฐกิจพอเพียง” ผลงานของเกษตรกรรายนี้เริ่มตน
จากการเผชิญปญหาในเรื่องของยางพารา ซึ่งเปนอาชีพหลักของคนภาคใตแตเปนอาชีพที่ไมมีความมั่นคง
เพราะผลผลิตขึ้นอยูกับดินฟาอากาศ ราคาที่ขึ้นอยูกับตลาดโลก ความมั่นคงที่ขึ้นอยูกับนโยบายรัฐบาล
เกษตรกรชาวสวนยางไมมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางอนาคตของตนเองเลย
จึงมีความคิดที่จะแก
ปญ หาดังกล าวโดยร วมมื อกั บผูนําเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดทําแผนพัฒนา
ยางพาราไทยขึ้น ดวยการรวมกลุมสรางความสัมพันธเปนเครือขายชวยเหลือกัน เรียนรูรวมกัน นําไปสูการ
ตั้งเครือขายยางพาราไมเรียงขึ้น ทําใหสามารถแกปญหาเรื่องราคาและอื่นๆ ได แตกระนั้นก็มีความเห็นวา
เกษตรกรในภาคใตไมควรฝากความหวังไวกับยางพาราเพียงอยางเดียว เพราะยางพารากินแทนขาวไมได
จะตองทํายางใหเปนเงิน แลวเอาเงินไปแลกทุกอยางที่ตองกินตองใชซึ่งเปนทางออม จึงไดวางโครงการ
สรางการเรียนรูในชุมชนขึ้น และกลายเปนที่มาของแผนแมบทชุมชนในเวลาตอมา
นอกจากนั้นยังไดกอตั้งศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนไมเรียงขึ้น เพื่อเปนศูนยเรียนรูใหแกคน
ในชุมชน โดยมีการจัดทําหลักสูตรในการพัฒนาอาชีพหลัก อาชีพรอง และอาชีพเสริม ซึ่งเปนการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริมาประยุกตใช โดยจัดหลักสูตรรวม 8 หลักสูตร คือ การ
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลาน้ําจืด การเพาะเลี้ยงไกพื้นบาน การเพาะเลี้ยงเห็ด การเพาะเลี้ยง
สุกร การผลิตอาหารสัตว การแปรรูปขาว การแพทยแผนไทยและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หลักสูตรอาชีพทั้ง 8
หลักสูตรนี้เปนการเรียนรูโดยเนนการปฏิบัติจริง และนํามาพัฒนาอาชีพใหแกเกษตรกรในชุมชนไดนําไป
ปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการขยายความสัมพันธเชื่อมโยงกันเปนเครือขายทั้งในระดับชุมชน อําเภอ จังหวัด
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ จนเกิดกิจกรรมความรวมมือระหวางองคกรขึ้นอีกหลายกิจกรรม อาทิเชน
“เครือขายยมนา” อันเปนเครือขายความรวมมือระหวาง 3 กลุมอาชีพ คือ กลุมยางพารา กลุมไมผล และ
กลุมทํานา โดยจัดเปนสถานที่ศึกษา เรียนรูเรื่องการจัดการทรัพยากรที่เปนผลผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกรใหคุมคา และเปนตนแบบวิสาหกิจชุมชนอีกดวย
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ดังนั้น จะเห็นไดวานายประยงคเปนผูที่มีประสบการณที่หลากหลายมาก มีโอกาสที่จะหาผล
ประโยชนในการทําธุรกิจไดแตก็ไมคิดโลภแตอยางใด กลับมุงมั่นถายทอดประสบการณและองคความรูให
กับคนรุนหลังโดยเนนองคความรู 5 ดาน คือ องคความรูดานการบริหารจัดการองคกร องคความรูดานการ
จัดทําแผนแมบทชุมชน องคความรูดานการจัดการยางพารา องคความรูดานวิสาหกิจชุมชน และองค
ความรูการจัดการศูนยการเรียนรูชุมชน ซึ่งลวนผลักดันใหชุมชนมีความอยูดีกินดี สามารถพึ่งตนเองได
เปนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับรากหญาที่นําปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใชในการดําเนินงาน
นั่นเอง

7. สรุป
นับจากที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีกระแสพระราชดํารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540
ซึ่งคนไทยทุกคนลวนจดจําไดอยางชัดเจนวา
“ …พูดกลับไปกลับมาในเรื่องการคา การบริโภค การผลิต และการขาย รูวาทานทั้งหลาย
กําลังกลุมใจในวิกฤตการณ ตั้งแตคนที่มีเงินนอยจนกระทั่งคนที่มีเงินมาก แตถาสามารถที่จะ
เปลี่ยนใหกลับเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไมตองทั้งหมด แมจะไมถึงครึ่ง อาจจะเศษหนึ่งสวนสี่
ก็จะสามารถที่จะอยูได การแกไขจะตองใชเวลา ไมใชงายๆ โดยมากคนก็ใจรอนเพราะเดือดรอน
แตวาถาทําตั้งแตเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะแกไขได…”
ดังนั้น การปรับทิศทางและโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยที่เปนอยูเพียงใหมีเปนเศษ
หนึ่งสวนสี่หรือใกลเคียง จึงเปนเรื่องใหญโต มีความสลับซับซอนและผูกพันธกับการตัดสินใจไมเฉพาะแต
ภาครัฐทั้งระบบ แตขยายไปถึงองคกรเอกชนซึ่งเกือบทั้งหมดไดเขาไปอยูในเศรษฐกิจที่เกินพอ เกินตัวมา
โดยตลอด การที่จะใหเกิดความสมดุล โดยดําเนินอยูในทางสายกลางทั้งในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ
โดยใหสอดคลองไปทุกขั้นตอนของศักยภาพที่มีการผลิต ทั้งระบบเศรษฐกิจจึงตองอาศัยเวลาและความเพียร
ดังที่มีกระแสพระราชดําริขางตน
อยางไรก็ดี นับเปนพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงขยายความในสวนเศรษฐกิจพอเพียงในรูปของทฤษฎี
ใหม และเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ไดทําใหสังคมไทยมีหลักยึดใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี (good
governance) รวมถึงการวิเคราะหในทางเศรษฐศาสตรในระดับการผลิตและการจัดเครื่องมือปองกันความ
เสี่ยงทางเศรษฐกิจครบวงจร (optimization through proper risk management) ไดตอไปในอนาคต
ในการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในรูปของการเกษตรทฤษฎีใหม ดังที่ปรากฏผลสําเร็จในศูนย
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้งหกศูนย ทฤษฎีใหมจึงเปนแนวปฏิบัติทางเกษตรกรรมที่
ตองปรับตามความเหมาะสมของพื้นที่และตองอาศัยการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐ และองคกรพัฒนา
ตางๆ ในการเสริมสรางใหเกิดการขยายโครงขายของชุมชน นับจากตนแบบโครงการนํารองในการพัฒนา
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ของวัดมงคลชัยพัฒนา และโครงการขุดสระเก็บกักน้ํา อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งมีการสาธิตทฤษฎี
ใหมของบานแดนสามัคคี
ประการที่สําคัญ โครงการเกษตรทฤษฎีใหมนี้ไดบรรจุเปนแผนงานพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน
ของชาติ ซึ่งอยูภายใตการดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมุงสรางศูนยสาธิตการเกษตรทฤษฎี
ใหมมากถึง 8,000 ศูนย และยังไดรับการสนับสนุนจากสํานักนายกรัฐมนตรีภายใตโครงการรวมน้ํา + ใจ
ถวายในหลวงอีกดวย สวนทางสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ยังไดสนับสนุนการประกวดคัดเลือกแปลงเกษตรทฤษฎีใหมดีเดนเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ ซึ่ง
ที่ไดประกาศผลไปแลว อาจกลาวไดวาแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม ถือไดวาเปน
เสมือน “National Agenda” ที่สําคัญยิ่งของชาติ ซึ่งควรจัดทําและยึดถือเปนแนวปฏิบัติไดตลอดไป
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