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พระราชด ารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 “...เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาของเศรษฐกิจ การที่ต้องใช้รถไถต้องไปซื้อ เราต้องใช้ต้องหาเงินมา
ส าหรับซื้อน้ ามันส าหรับรถไถ เวลารถไถเก่าเราต้องยิ่งซ่อมแซม แต่เวลาใช้นั้นเราก็ต้องป้อนน้ ามันให้เป็น
อาหาร เสร็จแล้วมันคายควัน ควันเราสูดเข้าไปแล้วก็ปวดหัว ส่วนควายเวลาเราใช้เราก็ต้องป้อนอาหาร ต้อง
ให้หญ้าให้อาหารมันกิน แต่ว่ามันคายออกมา ที่มันคายออกมาก็เป็นปุ๋ย แล้วก็ใช้ได้ส าหรับให้ที่ดินของเรา
ไม่เสีย...” 
พระราชด ารัส เน่ืองในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙ 
 
                        “...เราไม่เป็นประเทศร่ ารวย เรามีพอสมควร พออยู่ได้ แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก 
เราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยกลับ 
ประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัว แต่ถ้าเรามี
การบริหารแบบเรียกว่าแบบคนจน แบบที่ไม่ติดกับต ารามากเกินไป ท าอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากัน 
จะอยู่ได้ตลอดไป...” 
พระราชด ารัส เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ 
 
                        “...ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณ์ในทางดี ที่เขาเรียกว่าเล็งผลเลิศ ก็เห็นว่าประเทศไทย 
เรานี่ก้าวหน้าดี การเงินการอุตสาหกรรมการค้าดี มีก าไร อีกทางหนึ่งก็ต้องบอกว่าเราก าลังเสื่อมลงไปส่วน
ใหญ่ ทฤษฎีว่า ถ้ามีเงินเท่านั้นๆ มีการกู้เท่านั้นๆ หมายความว่าเศรษฐกิจก้าวหน้า แล้วก็ประเทศก็เจริญมีหวัง 
 
ว่าจะเป็นมหาอ านาจ ขอโทษเลยต้องเตือนเขาว่า จริงตัวเลขดี แต่ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังในความต้องการ
พื้นฐานของประชาชนนั้นไม่มีทาง...” 
พระราชด ารัส เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ 
“...เด๋ียวนี้ประเทศไทยก็ยังอยู่ดีพอสมควร ใช้ค าว่า พอสมควร เพราะเด๋ียวมีคนเห็นว่ามีคนจน คนเดือดร้อน 
จ านวนมากพอสมควร แต่ใช้ค าว่า พอสมควรนี้ หมายความว่าตามอัตตภาพ...” 
พระราชด ารัส เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
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ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ 
 
                        “...ที่เป็นห่วงนั้น เพราะแม้ในเวลา ๒ ปี ที่เป็นปีกาญจนาภิเษกก็ได้เห็นสิ่งที่ท าให้เห็นได้ว่า 
ประชาชนยังมีความเดือดร้อนมาก และมีสิ่งที่ควรจะแก้ไขและด าเนินการต่อไปทุกด้าน มีภัยจากธรรมชาติ
กระหน่ า ภัยธรรมชาตินี้เราคงสามารถที่จะบรรเทาได้หรือแก้ไขได้ เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาพอใช้ มีภัยที่มา
จากจิตใจของคน ซึ่งก็แก้ไขได้เหมือนกัน แต่ว่ายากกว่าภัยธรรมชาติ ธรรมชาติน้ันเป็นสิ่งนอกกายเรา แต่
นิสัยใจคอของคนเป็นสิ่งที่อยู่ข้างใน อันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่อยากให้จัดการให้มีความเรียบร้อย แต่ก็ไม่หมด
หวัง...” 
 
พระราชด ารัส เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ 
                        “...การจะเป็นเสือน้ันไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น 
หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้อง
ผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอ จะต้องมีความ
พอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่
ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก...” 
พระราชด ารัส เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙. 
 
                        “...เมื่อปี ๒๕๑๗ วันน้ันได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า 
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศ
ไทยเวลานั้นก็เร่ิมจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย...” 
พระราชด ารัส เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
 
“...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือค าว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง คนเราถ้าพอในความ
ต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มี
ความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข 
พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน...”  
พระราชด ารัส เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
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                        “...ไฟดับถ้ามีความจ าเป็น หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่เต็มที่ เรามีเคร่ืองปั่นไฟก็ใช้ปั่นไฟ 
หรือถ้าขั้นโบราณกว่า มืดก็จุดเทียน คือมีทางที่จะแก้ปัญหาเสมอ ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเป็นขั้นๆ แต่จะ
บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์น่ีเป็นสิ่งท าไม่ได้ จะต้องมีการ
แลกเปลี่ยน ต้องมีการช่วยกัน ถ้ามีการช่วยกัน แลกเปลี่ยนกัน ก็ไม่ใช่พอเพียงแล้ว แต่ว่าพอเพียงในทฤษฎีใน
หลวงนี้ คือให้สามารถที่จะด าเนินงานได้...” 
พระราชด ารัส เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
 
                        “...โครงการต่างๆ หรือเศรษฐกิจที่ใหญ่ ต้องมีความสอดคล้องกันดีที่ไม่ใช่เหมือนทฤษฎีใหม่ 
ที่ใช้ที่ดินเพียง ๑๕ ไร่ และสามารถที่จะปลูกข้าวพอกิน กิจการน้ีใหญ่กว่า แต่ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียง
เหมือนกัน คนไม่เข้าใจว่ากิจการใหญ่ๆ เหมือนสร้างเขื่อนป่าสักก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน เขานึกว่า
เป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่ เป็นเศรษฐกิจที่ห่างไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง แต่ที่จริงแล้ว เป็นเศรษฐกิจพอเพียง
เหมือนกัน...” 
พระราชด ารัส เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
 
                        “...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ท าอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือท า
จากรายได้ ๒๐๐-๓๐๐ บาท ขึ้นไปเป็นสองหมื่น สามหมื่นบาท คนชอบเอาค าพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียง
ไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือท าเป็น Self-Sufficiency มันไม่ใช่ความหมายไม่ใช่แบบที่ฉันคิด 
ที่ฉันคิดคือเป็น Self-Sufficiency of Economy เช่น ถ้าเขาต้องการดูทีวี ก็ควรให้เขามีดู ไม่ใช่ไปจ ากัดเขา
ไม่ให้ซื้อทีวีดู เขาต้องการดูเพื่อความสนุกสนาน ในหมู่บ้านไกลๆ ที่ฉันไป เขามีทีวีดูแต่ใช้แบตเตอร่ี เขาไม่ 
 
มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้น มีทีวีเขาฟุ่มเฟือย เปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ไปตัดสูทใส่ และยังใส่เนคไท
เวอร์ซาเช่ อันนี้ก็เกินไป...”  
พระต าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล  
๑๗ มกราคม ๒๕๔๔  
ย้อนกลับด้านบน 
 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง  
เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเร่ิมต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้ขอบเขต ข้อจ ากัด
ของรายได้ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพึ่งพา เพิ่มขีดความสามารถในการ 
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ควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง และลดภาวะการเสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
เศรษฐกิจพอเพียงมิใช่หมายความถึง การกระเบียดกระเสียนจนเกินสมควร หากแต่อาจฟุ่มเฟือยได้เป็นคร้ัง
คราวตามอัตภาพ แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศ มักใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะที่หามาได้ 
 
                        เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปสู่เป้าหมายของการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได้  
เช่น โดยพื้นฐานแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน้นที่เศรษฐกิจ
การเกษตร เน้นความมั่นคงทางอาหาร เป็นการสร้างความมั่นคงให้เป็นระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเป็น
ระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลดความเสี่ยง หรือความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้  
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไม่จ าเป็นจะต้องจ ากัด
เฉพาะแต่ภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แม้แต่ภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการค้าการลงทุน
ระหว่างประเทศ  
โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือ เน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ตนเองและสังคม 
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การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริพอเพียง 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้น เมื่อได้พระราชทานแนว
พระราชด าริ หรือพระบรมราโชวาทในด้านต่างๆ จะทรงค านึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของประชาชนด้วย 
เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด ที่อาจน าไปสู่ความขัดแย้งในทางปฏิบัติได้  
แนวพระราชด าริในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง  
๑. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต  
๒. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต  
๓. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง  
๔. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้
เพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคัญ  
๕. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา  
ย้อนกลับด้านบน 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 
หลักการและแนวทางส าคัญ 

 
๑. เป็นระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับที่ประหยัดก่อน ทั้งนี้ 
ชุมชนต้องมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันท านองเดียวกับการ “ลงแขก” แบบ
ดั้งเดิมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานด้วย 
๒. เน่ืองจากข้าวเป็นปัจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะต้องบริโภค ดังนั้น จึงประมาณว่าครอบครัวหนึ่งท านา
ประมาณ ๕ ไร่ จะท าให้มีข้าวพอกินตลอดปี โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง เพื่อยึดหลักพึ่งตนเองได้อย่างมี
อิสรภาพ  
๓. ต้องมีน้ าเพื่อการเพาะปลูกส ารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง หรือระยะฝนทิ้งช่วงได้อย่างพอเพียง ดังนั้น จึง
จ าเป็นต้องกันที่ดินส่วนหนึ่งไว้ขุดสระน้ า โดยมีหลักว่าต้องมีน้ าเพียงพอที่จะเพาะปลูกได้ตลอดปี ทั้งนี้ ได้
พระราชทานพระราชด าริเป็นแนวทางว่า ต้องมีน้ า ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อการเพาะปลูก ๑ ไร่ 
โดยประมาณ ฉะนั้น เมื่อท านา ๕ ไร่ ท าพืชไร่ หรือไม้ผลอีก ๕ ไร่ (รวมเป็น ๑๐ ไร)่ จะต้องมีน้ า ๑๐,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 
ดังนั้น หากตั้งสมมติฐานว่า มีพื้นที่ ๕ ไร่ ก็จะสามารถก าหนดสูตรคร่าวๆ ว่า แต่ละแปลง ประกอบด้วย  
                        - นาข้าว ๕ ไร่  
                        - พืชไร่ พืชสวน ๕ ไร่  
                        - สระน้ า ๓ ไร่ ขุดลึก ๔ เมตร จุน้ าได้ประมาณ ๑๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ าที่
เพียงพอที่จะส ารองไว้ใช้ยามฤดูแล้ง  
                        - ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ๒ ไร่  
                        รวมทั้งหมด ๑๕ ไร่  
                        แต่ทั้งนี้ ขนาดของสระเก็บน้ าขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล้อม ดังนี้  
                        - ถ้าเป็นพื้นที่ท าการเกษตรอาศัยน้ าฝน สระน้ าควรมีลักษณะลึก เพื่อป้องกันไม่ให้น้ าระเหย
ได้มากเกินไป ซึ่งจะท าให้มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  
                        - ถ้าเป็นพื้นที่ท าการเกษตรในเขตชลประทาน สระน้ าอาจมีลักษณะลึก หรือตื้น และแคบ 
หรือกว้างก็ได้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เพราะสามารถมีน้ ามาเติมอยู่เร่ือยๆ                       

 การมีสระเก็บน้ าก็เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างสม่ าเสมอทั้งปี (ทรงเรียกว่า Regulator หมายถึงการ
ควบคุมให้ดี มีระบบน้ าหมุนเวียนใช้เพื่อการเกษตรได้โดยตลอดเวลาอย่างต่อเน่ือง) โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
หน้าแล้งและระยะฝนทิ้งช่วง แต่มิได้หมายความว่า เกษตรกรจะสามารถปลูกข้าวนาปรังได้ เพราะหากน้ าใน
สระเก็บน้ าไม่พอ ในกรณีมีเขื่อนอยู่บริเวณใกล้เคียงก็อาจจะต้องสูบน้ ามาจากเขื่อน ซึ่งจะท าให้น้ าในเขื่อน 
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หมดได้ แต่เกษตรกรควรท านาในหน้าฝน และเมื่อถึงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงให้เกษตรกรใช้น้ าที่เก็บตุนนั้น 
ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรอย่างสูงสุด โดยพิจารณาปลูกพืชให้เหมาะสมกับฤดูกาล เพื่อจะได้มีผลผลิต
อ่ืนๆ ไว้บริโภคและสามารถน าไปขายได้ตลอดทั้งปี 
                        ๔. การจัดแบ่งแปลงที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ค านวณและค านึงจากอัตราการถือครองที่ดินถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๕ ไร่ อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรมีพื้นที่
ถือครองน้อยกว่านี้ หรือมากกว่านี้ ก็สามารถใช้อัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ เป็นเกณฑ์ปรับใช้ได้ กล่าวคือ 
                                    ร้อยละ ๓๐ ส่วนแรก ขุดสระน้ า (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ า เช่น ผักบุ้ง ผักกะเฉด 
ฯลฯ ได้ด้วย) บนสระอาจสร้างเล้าไก่และบนขอบสระน้ าอาจปลูกไม้ยืนต้นที่ไม่ใช้น้ ามากโดยรอบได้  
                                    ร้อยละ ๓๐ ส่วนที่สอง ท านา  
                                    ร้อยละ ๓๐ ส่วนทีส่าม ปลูกพืชไร่ พืชสวน (ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย ไม้เพื่อเป็น
เชื้อฟืน ไม้สร้างบ้าน พืชไร่ พืชผัก สมุนไพร เป็นต้น)  
                                    ร้อยละ ๑๐ สุดท้าย เป็นที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ (ทางเดิน คันดิน กองฟาง ลานตาก กอง
ปุ๋ยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวนครัวหลังบ้าน เป็นต้น)  
 
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าวเป็นสูตร หรือหลักการโดยประมาณเท่านั้น สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่ดิน ปริมาณน้ าฝน และสภาพแวดล้อม เช่น ในกรณี
ภาคใต้ที่มีฝนตกชุก หรือพื้นที่ที่มีแหล่งน้ ามาเติมสระได้ต่อเน่ือง ก็อาจลดขนาดของบ่อ หรือสระเก็บน้ าให้
เล็กลง เพื่อเก็บพื้นที่ไว้ใช้ประโชน์อ่ืนต่อไปได้  
                        ๕. การด าเนินการตามทฤษฎีใหม่ มีปัจจัยประกอบหลายประการ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ 
สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น ดังน้ัน เกษตรกรควรขอรับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ด้วย และที่ส าคัญ คือ 
ราคาการลงทุนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขุดสระน้ า เกษตรกรจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากส่วน
ราชการ มูลนิธิ และเอกชน  
                        ๖. ในระหว่างการขุดสระน้ า จะมีดินที่ถูกขุดขึ้นมาจ านวนมาก หน้าดินซึ่งเป็นดินดี ควร
น าไปกองไว้ต่างหากเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชต่างๆ ในภายหลัง โดยน ามาเกลี่ยคลุมดินชั้นล่าง
ที่เป็นดินไม่ดี หรืออาจน ามาถมท าขอบสระน้ า หรือยกร่องส าหรับปลูกไม้ผลก็จะได้ประโยชน์อีกทางหนึ่ง 
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ตัวอย่างพืชที่ควรปลูกและสัตว์ที่ควรเลี้ยง 
 

ไม้ผลและผักยืนต้น : มะม่วง มะพร้าว มะขาม ขนุน ละมุด ส้ม กล้วย น้อยหน่า มะละกอ กะท้อน แคบ้าน 
มะรุม สะเดา ขี้เหล็ก กระถิน ฯลฯ 
ผักล้มลุกและดอกไม้ : มันเทศ เผือก ถั่วฝักยาว มะเขือ มะลิ ดาวเรือง บานไม่รู้โรย กุหลาบ รัก และซ่อนกลิ่น 
เป็นต้น 
เห็ด : เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง เห็ดเป๋าฮื้อ เป็นต้น 
สมุนไพรและเคร่ืองเทศ : หมาก พลู พริกไท บุก บัวบก มะเกลือ ชุมเห็ด หญ้าแฝก และพืชผักบางชนิด เช่น 
กะเพรา โหระพา สะระแหน่ แมงลัก และตะไคร้ เป็นต้น 
ไม้ใช้สอยและเชื้อเพลิง : ไผ่ มะพร้าว ตาล กระถินณรงค์ มะขามเทศ สะแก ทองหลาง จามจุรี กระถิน สะเดา 
ขี้เหล็ก ประดู่ ชิงชัน และยางนา เป็นต้น 
พืชไร่ : ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ อ้อย มันส าปะหลัง ละหุ่ง นุ่น เป็นต้น พืชไร่หลายชนิด
อาจเก็บเกี่ยวเมื่อผลผลิตยังสดอยู่ และจ าหน่ายเป็นพืชประเภทผักได้ และมีราคาดีกว่าเก็บเมื่อแก่ ได้แก่ 
ข้าวโพด ถัวเหลือง ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ อ้อย และมันส าปะหลัง 
พืชบ ารุงดินและพืชคลุมดิน : ถั่วมะแฮะ ถั่วฮามาต้า โสนแอฟริกัน โสนพื้นเมือง ปอเทือง ถั่วพร้า ขี้เหล็ก 
กระถิน รวมทั้งถั่วเขียวและถั่วพุ่ม เป็นต้น และเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วไถกลบลงไปเพื่อบ ารุงดินได้ 
หมายเหตุ : พืชหลายชนิดใช้ท าประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งชนิด และการเลือกปลูกพืชควรเน้นพืชยืนต้นด้วย 
เพราะการดูแลรักษาในระยะหลังจะลดน้อยลง มีผลผลิตทยอยออกตลอดปี ควรเลือกพืชยืนต้นชนิดต่างๆ กัน 
ให้ความร่มเย็นและชุ่มชื้นกับที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และควรเลือกต้นไม้ให้สอดคล้องกับสภาพของ
พื้นที่ เช่น ไม่ควรปลูกยูคาลิปตัสบริเวณขอบสระ ควรเป็นไม้ผลแทน เป็นต้น 
 
สัตว์เลี้ยงอื่นๆ ได้แก่  
                        สัตว์น้ า : ปลาไน ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาดุก เพื่อเป็นอาหารเสริมประเภทโปรตีน และ
ยังสามารถน าไปจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย ในบางพื้นที่สามารถเลี้ยงกบได้ 
                        สุกร หรือ ไก่ เลี้ยงบนขอบสระน้ า ทั้งนี้ มูลสุกรและไก่สามารถน ามาเป็นอาหารปลา บาง
แห่งอาจเลี้ยงเป็ดได้ 
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ประโยชน์ของทฤษฎใีหม่ 
 

๑. ให้ประชาชนพออยู่พอกินสมควรแก่อัตภาพในระดับที่ประหยัด ไม่อดอยาก และเลี้ยงตนเองได้ตามหลัก
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
๒. ในหน้าแล้งมีน้ าน้อย ก็สามารถเอาน้ าที่เก็บไว้ในสระมาปลูกพืชผักต่างๆ ที่ใช้น้ าน้อยได้ โดยไม่ต้อง
เบียดเบียนชลประทาน  
๓. ในปีที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน้ าดีตลอดปี ทฤษฎีใหม่นี้สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้โดยไม่
เดือดร้อนในเร่ืองค่าใช้จ่ายต่างๆ  
๔. ในกรณีที่เกิดอุทกภัย เกษตรกรสามารถที่จะฟื้นตัวและช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง โดยทางราชการไม่
ต้องช่วยเหลือมากนัก ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย  
             
 

 

 

 


