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      “เศรษฐกิจพอเพียง” Sufficiency   Economy 

    เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชด ารัส
ช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวติแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อใหร้อดพน้
จากความยากจน   สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง  และย ัง่ยนื 
ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์  และการเปล่ียนแปลง 

เศรษฐกจิพอเพยีง 
คอือะไร 



หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร.9 

ทางสายกลาง 

พอประมาณ 

มเีหตุผล 

เง่ือนไขความรู้ 
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวงั) 

เง่ือนไขคุณธรรม 
(ซ่ือสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน) 

น าไปสู่ 

ชวิีต เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม 

สมดลุ                  ม ัน่คง                 ย ัง่ยนื 

มีภูมิคุ้มกนั 
ในตัวที่ดี 



การเกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory Agriculture)  

       ปัญหาหลกัของเกษตรกรในอดีต จนถึงปัจจุบนัท่ีส าคญั
ประการหน่ึง คือ การขาดแคลนน ้าเพื่อเกษตรกรรม โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในเขตพื้นท่ีเกษตรท่ีอาศยัน ้าฝน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีส่วนใหญ่ของ
ประเทศท่ีอยูใ่นเขต ท่ีมีฝนค่อนขา้งนอ้ยและส่วนมากเป็นนาขา้ว
และพืชไร่ 

     เกษตรกรยงัคงท าการเพาะปลูก ไดปี้ละคร้ังในช่วงฤดูฝน
เท่านั้น  และ  มีความเส่ียงกบัความเสียหาย อนัเน่ืองมาจากความ
แปรปรวนของดินฟ้าอากาศและฝนท้ิงช่วง 



       พระราชด าริน้ี ทรงเรียกวา่ 
"ทฤษฎีใหม่" เป็นแนวทางหรือ
หลกัการในการบริหารการ
จดัการท่ีดินและน ้า เพื่อ
การเกษตรในท่ีดินขนาดเลก็ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  

        ดว้ยเหตุน้ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัจึงไดพ้ระราชทาน
พระราชด าริ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบความ
ยากล าบากดงักล่าว ใหส้ามารถผา่นพน้ช่วงเวลาวกิฤติ โดยเฉพาะ  
การขาดแคลนน ้า ไดโ้ดยไม่เดือดร้อนและยากล าบากนกั  
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เกษตรทฤษฎีใหม่คืออะไร 

           คือแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ          
พระเจา้อยูห่วั  ท่ีส่งเสริม  สนบัสนุนใหเ้กษตรกรได้
บริหาร  และจดัการเก่ียวกบัดิน น ้า  ใหมี้ประโยชน์
สูงสุด เพือ่บงัเกิดผลผลิตและรายไดม้าเล้ียงตนเองและ
ครอบครัวอยา่งเพยีงพอ  เพือ่คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน  
พร้อมกบัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในชุมชน  



ประโยชนข์องเกษตรทฤษฎใีหม ่

        จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัท่ีได้
พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ นั้น พอจะสรุปถึงประโยชน์ของ
ทฤษฎีใหม่ได ้ดงัน้ี  

     1. ใหป้ระชาชนพอ
อยูพ่อกินสมควรแก่
อตัภาพในระดบัท่ี
ประหยดั ไม่อดอยาก 
และเล้ียงตนเองได ้ 

อยู่อย่างพอเพยีง
น่ะลูก 



        2. ในหนา้แลง้มีน ้านอ้ยกส็ามารถเอาน ้าท่ีเกบ็ไวใ้นสระ มา
ปลูกพืชผกัต่าง ๆ ได ้แมแ้ต่ขา้วกย็งัปลูกได ้โดยไม่                     
ตอ้งเบียดเบียนชลประทาน  

ผมหล่อไหมพี่ 



        3. ในปีท่ีฝนตกตาม
ฤดูกาลโดยมีน ้าดีตลอดปี    
ทฤษฎีใหม่น้ีกส็ามารถ
สร้างรายไดใ้หร้ ่ารวยข้ึน
ได ้ 
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       4. ในกรณีท่ีเกิด
อุทกภยักส็ามารถทีจ่ะ
ฟ้ืนตัว และช่วยตัวเอง
ได้ในระดบัหน่ึง โดย
ทางราชการไม่ตอ้ง
ช่วยเหลือมากเกินไป 
อนัเป็นการประหยดั
งบประมาณดว้ย  

ว๊า!!ท่วมอีกแล้วเหรอ!        
หนี้เก่ายังใช้ไม่หมดเลย 



 

ทรงพระเจริญ 



        1. มีการบริหารและจดัแบ่งท่ีดินแปลงเลก็ ออกเป็นสดัส่วน
ท่ีชดัเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร ซ่ึงไม่เคยมีใครคิด
มาก่อน  

ทฤษฎีใหม ่มีหลกัการอยา่งไร:    

        2. มีการค านวณโดยหลกัวชิาการ เก่ียวกบัปริมาณน ้า  ท่ีจะ
กกัเกบ็ใหพ้อเพียง ต่อการเพาะปลูกไดต้ลอดปี  

        3. มีการวางแผนท่ีสมบูรณ์แบบ ส าหรับเกษตรกร            
รายยอ่ย โดยมีถึง 3 ขั้นตอน  (ดงัรายละเอียดต่อไป) 



        1. เป็นระบบการผลิตแบบ
พอเพียง ท่ีเกษตรกรสามารถ
เล้ียงตวัเองไดใ้นระดบัท่ี
ประหยดัก่อน ทั้งน้ีชุมชนตอ้งมี
ความสามคัคี ร่วมมือร่วมใจใน
การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ท านองเดียวกบัการ              
"ลงแขก" แบบดั้งเดิม เพื่อลด
ค่าใชจ่้าย 

แนวทางส าคัญ  



      2.  ขา้วเป็นปัจจยัหลกั ท่ี
ทุกครัวเรือนจะตอ้งบริโภค 
ดงันั้น จึงประมาณวา่ ครอบ -
ครัวหน่ึงท านา 5 ไร่ จะ ท าให้
มีขา้วพอกินตลอดปี โดยไม่
ตอ้งซ้ือหาในราคาแพง  เพื่อ
ยดึหลกัพึ่งตนเองได ้ 



   3. ตอ้งมีน ้าเพื่อการเพาะปลูกส ารองไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ หรือระยะ
ฝนท้ิงช่วงไดอ้ยา่งพอเพียง ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งกนัท่ีดินส่วนหน่ึง
ไวข้ดุสระน ้า โดยมีหลกัวา่ตอ้งมีน ้าเพียงพอท่ีจะท าการเพาะปลูก
ไดต้ลอดปี ทั้งน้ีไดพ้ระราชทานพระราชด าริเป็นแนวทางวา่ ตอ้งมี
น ้า 1,000 ลูกบาศกเ์มตร ต่อการเพาะปลูก 1 ไร่ โดยประมาณ 

ฉะนั้น                                                          
เม่ือท านา 5 ไร่ ท าพืชไร่                                                             
หรือไมผ้ลอีก 5 ไร่ (รวม                                                              
เป็น10 ไร่) จะตอ้งมีน ้า                                                           
10,000 ลูกบาศกเ์มตร/ปี 
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            4. การจดัแบ่งแปลงท่ีดิน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงค านวณและค านึงจาก อตัราถือ
ครองท่ีดินเฉล่ียครัวเรือนละ 15 ไร่   

 อยา่งไรกต็าม หากเกษตรกร มีพื้นท่ีถือครองนอ้ยกวา่หรือ
มากกวา่น้ี กส็ามารถใชอ้ตัราส่วน 30:30:30:10 ไปเป็นเกณฑ์
ปรับใชไ้ด ้ ตามความเหมาะสม 



       อยา่งไรกต็าม อตัราส่วนดงักล่าวเป็นสูตรหรือหลกัการ
โดยประมาณเท่านั้น สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสมโดยข้ึนอยูก่บัสภาพของพื้นท่ีดิน ปริมาณน ้าฝนและ
สภาพแวดลอ้ม เช่น ในกรณีภาคใตท่ี้มีฝนตกชุกกวา่ภาคอ่ืน หรือ
หากพื้นท่ีท่ีมีแหล่งน ้ามาเติมสระไดต่้อเน่ือง กอ็าจลดขนาดของบ่อ
หรือสระน ้าใหเ้ลก็ลง เพื่อเกบ็                                                        
พื้นท่ีไวใ้ชป้ระโยชน์อ่ืนต่อไปได ้ 
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ขั้นตอนของการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ทฤษฎใีหม่ : ขั้นทีห่น่ึงพออยู่พอกนิ 

         ฐานการผลิต ความพอเพียง เนน้ถึงการผลิตท่ีพึ่งพาตนเอง 
สร้างความเขม็แขง็ของตนเอง ใหส้ามารถด ารงชีพอยูไ่ดใ้นพื้นท่ี
ของตนเอง กล่าวคือ "พออยูพ่อกิน" ไม่อดอยาก ซ่ึงในขั้นตอนน้ี
เป็นเร่ืองของการจดัการพื้นท่ีการเกษตรออกเป็น 4 ส่วน สดัส่วน
การใชพ้ื้นท่ีท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อใหต้วัเลขง่าย
ต่อการจดจ าในพื้นท่ี 15 ไร่ ดงัน้ี 30:30:30:10 (พื้นท่ีท านา สระ
น ้า พื้นท่ีปลูกพืชแบบผสมผสาน และท่ีอยูอ่าศยั) 



       พืน้ที่ส่วนที่หน่ึง   คือ ขา้ว คือ พื้นท่ีท านาในการปลูกขา้วเพื่อ
การบริโภค   ขา้วเป็นพืชท่ีมีความส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจ
ระดบัประเทศ  และระดบัครอบครัว ขา้วเป็นสินคา้ท่ีเกษตรกร
สามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน 

       คนไทยบริโภคขา้วเฉล่ียคน
ละ 200 กิโลกรัมขา้วเปลือก  ต่อปี 
เกษตรกรมีครอบครัวละ     3-4 
คน ดงันั้นควรปลูกขา้ว 5 ไร่ 
ผลผลิตประมาณ 30 ถงั ซ่ึง
เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี  



      พืน้ที่ส่วนที่สอง คอื สระน า้ สระน ้าในไร่นา มีวตัถุประสงค์
เพื่อใชใ้นการเกษตรกรรมเป็นหลกั ดงันั้นหากเกษตรกรมีสระน ้าก็
เปรียบเสมือนมีตุ่มเกบ็กกัน ้าในฤดูฝน  การท่ีเกษตรกรมีสระน ้าใน
ไร่นา ยงัแสดงถึงการมีหลกัประกนัความเส่ียงในการผลิตทาง
การเกษตร  นอกจากน้ี สระน ้ายงัเป็นทรัพยากรในการสนบัสนุน
การเพาะปลูกและเล้ียงสตัว ์ การค านวณวา่ตอ้งมีน ้า 1,000 
ลูกบาศกเ์มตรต่อการเพราะปลูก 1 ไร่ โดย                                                  
ประมาณ และบนสระน ้าอาจสร้าง                                                                 
เลา้ไก่ เลา้หมูไวด้ว้ย เพราะฉะนั้น                                                               
พื้นท่ี10 ไร่ ตอ้งใชน้ ้ าอยา่งนอ้ย                                                                            
10,000 ลูกบาศกเ์มตร  

http://www.chaipat.or.th/chaipat/ntheory/images/pic4.jpg


พืน้ทีส่่วนทีส่าม คอื ปลูกพชืแบบผสมผสาน  มีทั้งไมผ้ล ไมย้นืตน้ 
พืชไร่ พืชผกั พืชสมุนไพร และไมด้อกไมป้ระดบั เป็นแหล่ง
อาหาร ไมใ้ชส้อยและเพิ่มรายได ้การปลูกพืชหลาย ๆ ชนิดจะช่วย
รักษาความสมดุลทางธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
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พืน้ทีส่่วนทีส่ี่ คอื ทีอ่ยู่อาศัย เป็นท่ีอยูอ่าศยัหรือบา้นไวดู้แล
เรือกสวนไร่นา และบริเวณบา้น ท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เช่น  
มีไมผ้ลหลงับา้นไวบ้ริโภคปลูกผกัสวนครัว พืชสมุนไพร น าเศษ
วสัดุเหลือใชม้าท าปุ๋ยหมกั เพาะเห็ดฟาง การเล้ียงสตัวเ์พื่อสร้าง
คุณค่าอาหารและโภชนาการ ตลอดจนเสริมรายได ้ นอกจากน้ี           
มูลสตัวย์งัเป็นปุ๋ยใชใ้นการปรับปรุงดินไดอี้กดว้ย 

บ้าน 
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ทฤษฎใีหม ่: ขั้นที่สอง  ขั้นก้าวหนา้ 

          เม่ือเกษตรกรเขา้ใจในหลกัการและไดป้ฏิบติัในท่ีดินของตนจน 
ไดผ้ลแลว้ กต็อ้งเร่ิมขั้นท่ีสอง คือ ใหเ้กษตรกร  รวมพลงักนัในรูป กลุ่ม 
หรือ สหกรณ์ ร่วมแรง ร่วมใจกนัด าเนินการในดา้นต่างๆดงัน้ี  

(1) การผลติ                                                
(พนัธ์ุพืช เตรียมดิน ชลประทาน )  
        - เกษตรกรจะตอ้งร่วมมือในการ
ผลิตโดยเร่ิมตั้งแต่    ขั้นเตรียมดิน 
การหาพนัธุ์พืช ปุ๋ย การหาน ้า และ 
อ่ืน ๆ เพื่อ การเพาะปลูก  



        (2) การตลาด (ลานตากขา้ว ยุง้ฉาง   การจ าหน่ายผลผลิต)  
        - เม่ือมีผลผลิตแลว้ จะตอ้งเตรียมการต่าง ๆ เพื่อการขาย
ผลผลิตใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด เช่น การเตรียมลานตากขา้วร่วมกนั 
การจดัหายุง้รวบรวมขา้ว เตรียมหาเคร่ืองสีขา้ว ตลอดจนการ
รวมกนัขายผลผลิตใหไ้ดร้าคาดี และลดค่าใชจ่้ายลงดว้ย  

      (3) ความเป็นอยู ่ (กะปิ น ้าปลา อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ฯลฯ)  
        - ในขณะเดียวกนัเกษตรกรตอ้งมีความเป็นอยูท่ี่ดีพอสมควร 
โดยมีปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวติ เช่น อาหาร     การกินต่าง ๆ   
กะปิ  น ้าปลา   เส้ือผา้ ท่ีพอเพียง  



(4) สวสัดิการ (สาธารณสุข เงินกู)้  
        - แต่ละชุมชนควรมีสวสัดิภาพและบริการท่ีจ  าเป็น เช่น มี
สถานีอนามยัเม่ือยามป่วยไข ้หรือมีกองทุนไวกู้ย้มืเพื่อประโยชน์
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  

(5) การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา)  
        - ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มี
กองทุนเพื่อการศึกษาเล่าเรียนใหแ้ก่เยาวชนของชุมชนเอง  

(6) สงัคมและศาสนา  
        - ชุมชนควรเป็นท่ีรวมในการพฒันาสงัคม
และจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นท่ียดึเหน่ียว  



        เม่ือด าเนินการผา่นพน้ขั้นท่ีสองแลว้ เกษตรกรหรือกลุ่ม
เกษตรกรกค็วรพฒันากา้วหนา้ไปสู่ขั้นท่ีสามต่อไป คือ ติดต่อ
ประสานงาน เพื่อจดัหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษทั 
หา้งร้านเอกชน มาช่วยในการลงทุนและพฒันาคุณภาพชีวติ  
        ทั้งน้ี ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารกบับริษทั จะไดรั้บ
ประโยชน์ร่วมกนั กล่าวคือ  
        - เกษตรกรขายขา้วไดใ้นราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา)  
        - ธนาคารกบับริษทัสามารถซ้ือขา้วบริโภคในราคาต ่า                           
(ซ้ือขา้วเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง)  

ทฤษฎีใหม่ขัน้ทีส่าม  ขั้นพัฒนา 



ข้อควรพิจารณาก่อนการปฏบัิติตามหลักทฤษฎใีหม ่

       1. การด าเนินการตามทฤษฎีใหม่นั้น มีปัจจยัประกอบหลาย
ประการ ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มในแต่ละทอ้งถ่ิน ฉะนั้น
เกษตรกรควรขอรับค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีดว้ย  

http://www.chaipat.or.th/chaipat/ntheory/images/pic6.jpg
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://chumphon.doae.go.th/images/picture/Pic_23.jpg&imgrefurl=http://chumphon.doae.go.th/project/projaspl.htm&h=305&w=452&sz=53&hl=th&start=16&tbnid=L1pjUAesgO3ISM:&tbnh=86&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A4%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%258E%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DG


          2. การขดุสระน ้านั้น จะตอ้งสามารถเกบ็กกัน ้าได ้เพราะ
สภาพดินในแต่ละทอ้งถ่ินแตกต่างกนั เช่น ดินร่วน ดินทราย   ซ่ึง
เป็นดินท่ีไม่สามารถอุม้น ้าได ้หรือเป็นดินเปร้ียว ดินเคม็     ซ่ึง
อาจจะไม่เหมาะกบัพืชท่ีปลูกได ้ฉะนั้น จะตอ้งพิจารณาใหดี้และ
ควรขอรับค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีพฒันาท่ีดิน หรือเจา้หนา้ท่ี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก่อน  

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.nkatc.svec.go.th/pictures/pics/f5.jpg&imgrefurl=http://www.nkatc.svec.go.th/farm.html&h=300&w=400&sz=37&hl=th&start=10&tbnid=wD7xhGtMEGVJkM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A4%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%258E%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DG


        3. ขนาดของพื้นท่ี พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงค านวณ
และค านึงจากอตัราการถือครองท่ีดิน ถวัเฉล่ียครัวเรือนละ 15 ไร่ 
แต่ใหพ้ึงเขา้ใจวา่อตัราส่วนเฉล่ียขนาดพื้นท่ีน้ีมิใช่หลกัตายตวั 
หากพื้นท่ีการถือครองของเกษตรกรจะมีนอ้ยกวา่หรือมากกวา่น้ี ก็
สามารถน าอตัราส่วนน้ี (30:30:30:10) ไปปรับใชไ้ดต้ามความ
เหมาะสม  

บ้าน 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.wetravelnet.com/webboard/picpost/1168396063.JPG&imgrefurl=http://www.wetravelnet.com/webboard/show.php%3FCategory%3Dthai%26No%3D565&h=300&w=427&sz=45&hl=th&start=19&tbnid=1L2mLJJnCWfqkM:&tbnh=89&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A4%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%258E%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DG


       4. การปลูกพืชหลายชนิด เช่น ขา้วซ่ึงเป็นพืชหลกั ไมผ้ล 
พืชผกั พืชไร่ และพืชสมุนไพร อีกทั้งยงัมีการเล้ียงปลา หรือสตัว์
อ่ืน ๆ ซ่ึงเกษตรกรสามารถน ามาบริโภคไดต้ลอดทั้งปี เป็นการลด
ค่าใชจ่้ายในส่วนของอาหารส าหรับครอบครัวได ้และส่วนท่ีเหลือ
สามารถจ าหน่ายไดเ้ป็นรายไดแ้ก่ครอบครัวไดอี้ก  



        5. ความร่วมมือร่วมใจ
ของชุมชน จะเป็นก าลงัส าคญั
ในการปฏิบติัตามหลกัทฤษฎี
ใหม่ เช่น การลงแรง
ช่วยเหลือกนั หรือท่ีเรียกวา่ 
“การลงแขก”นอกจากจะท า
ใหเ้กิดความรักความสามคัคี
ในชุมชนแลว้ ยงัเป็นการลด
ค่าใชจ่้ายในการจา้งแรงงาน
ไดอี้กดว้ย  



        6. ในระหวา่งการขดุสระน ้า จะมีดินท่ีถูกขดุข้ึนมาเป็น
จ านวนมาก หนา้ดินซ่ึงเป็นดินดีควรน าไปกองไวต่้างหาก เพื่อ
น ามาใชป้ระโยชน์ในการปลูกพืชต่าง ๆ ในภายหลงั โดยน ามา
เกล่ียคลุมดินชั้นล่างท่ีเป็นดินไม่ดี ซ่ึงอาจน ามาถมท าขอบ    สระ
น ้าหรือยกร่องส าหรับปลูกไมผ้ล  

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.wetravelnet.com/webboard/picpost/1168396063.JPG&imgrefurl=http://www.wetravelnet.com/webboard/show.php%3FCategory%3Dthai%26No%3D565&h=300&w=427&sz=45&hl=th&start=19&tbnid=1L2mLJJnCWfqkM:&tbnh=89&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A4%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%258E%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.swu.ac.th/royal/book1/b1c2p3o.jpg&imgrefurl=http://www.swu.ac.th/royal/book1/b1c2p2_3.html&h=350&w=476&sz=101&hl=th&start=11&tbnid=zlO-CTiXN1Z8mM:&tbnh=95&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A4%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%258E%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DG


        ไม้ผล :ได้แก่ มะม่วง มะพร้าว มะขาม ขนุน 
ละมุด ส้ม กลว้ย นอ้ยหน่า มะละกอ กระทอ้น 

ขนุน 

มะม่วง กระท้อน 

http://www.hamanan.com/fruit/dsc5788.jpg
http://nonthaburi.doae.go.th/mueang/img/c3b.jpg


ผกัยนืตน้ ไดแ้ก่ แคบา้น  มะรุม  สะเดา ข้ีเหลก็ กระถิน เป็นตน้  

มะรุม แคบ้าน 

กระถิน 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.morninggarden.com/wiki/images/9/9d/Khxxdxxng.jpg&imgrefurl=http://www.morninggarden.com/wiki/index.php/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2587&h=401&w=300&sz=54&hl=th&start=2&tbnid=QT78yWCZRWmbBM:&tbnh=124&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DG


      ผกัล้มลุก : ไดแ้ก่ มนัเทศ เผอืก ถัว่ฝักยาว มะเขือ 

ถั่วฝกัยาว 

ฟักทอง 

มะเขือเปราะ พริก 

ถั่วพล ู

มะละกอ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.lesla.com/board/file/1/20060516-191038-1564254906.jpg&imgrefurl=http://www.lesla.com/board/gen.php%3Fid%3D130853%26mode_id%3D1&h=480&w=640&sz=59&hl=th&start=1&um=1&tbnid=ZMxWqaOPuaQrTM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%259D%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://content.answers.com/main/content/wp/en/thumb/d/d4/180px-Thai_eggplant.jpg&imgrefurl=http://www.answers.com/topic/thai-eggplant&h=137&w=180&sz=32&hl=th&start=13&um=1&tbnid=2B9TG3JeCQ_zVM:&tbnh=77&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Pumpkin_with_stalk.jpg


ไม้ดอก : ไดแ้ก่ มะลิ  ดาวเรือง  กหุลาบ รัก และซ่อนกล่ินเป็นตน้  

กุหลาบ ซ่อนกล่ิน 

มะลิ 

ดาวเรือง 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.chiangmai-health-hub.com/admin/Uploadrightpic/bbb-iwcsm681673307351397.gif&imgrefurl=http://www.chiangmai-health-hub.com/show_activies.php%3Fcol%3D2%26n_id%3D22&h=300&w=400&sz=18&hl=th&start=3&um=1&tbnid=Rv-7fhXyUBS7ZM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B4%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://khonkaen.doae.go.th/muang/image/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%871.jpg&imgrefurl=http://khonkaen.doae.go.th/muang/data/%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2/3f.htm&h=337&w=450&sz=96&hl=th&start=18&um=1&tbnid=qLO6tq4SHEejUM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.morninggarden.com/wiki/images/7/73/Kxxndizoolat.jpg&imgrefurl=http://koryaa.kapookclub.com/%3Fdatestamp%3D20050210&h=400&w=300&sz=30&hl=th&start=10&um=1&tbnid=o6OkeEbxqrTonM:&tbnh=124&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://topicstock.pantip.com/jatujak/topicstock/J3519034/J3519034-2.jpg&imgrefurl=http://topicstock.pantip.com/jatujak/topicstock/J3519034/J3519034.html&h=465&w=305&sz=60&hl=th&start=13&um=1&tbnid=3b-XxYVE4hUuKM:&tbnh=128&tbnw=84&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DG


        สมุนไพรและเคร่ืองเทศ : ไดแ้ก่ หมาก พลู พริกไทย บุก 
บวับก มะเกลือ ชุมเห็ด หญา้แฝก และพืชผกับางชนิด เช่น กระ
เพรา โหระพา สะระแหน่ แมงลกั และตะไคร้ 

โหระพา แมงลัก ข่า 

ตะไคร ้ กระเพรา สะระแหน่ 



     ไม้ใช้สอยและเช้ือเพลงิ : ไดแ้ก่
ไผ ่มะพร้าว ตาล มะขามเทศ สะแก 
ทองหลาง จามจุรี กระถิน ยคูา
ลิบตสั สะเดา ข้ีเหลก็ ประดู่ ชิงชนั 
และ  ยางนา เป็นตน้  

สะเดา 

ดอกสะเดา 
ไผ่ ยางนา 
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        พชืไร่ : ขา้วโพด ถัว่เหลือง    
ถัว่ลิสง ถัว่พุม่ ถัว่มะแฮะ ออ้ย มนั 
ส าปะหลงั ละหุ่ง นุ่น เป็นตน้ 

ข้าวโพด 

มันส าปะหลัง ถั่วมะแฮะ 

ถั่วเหลือง 

อ้อย 



สัตวท์ีค่วรเลีย้ง 
     ไดแ้ก่สตัวท่ี์เล้ียง
ง่าย และอาศยั
แรงงานในการเกษตร 
เช่น เป็ด ไก่ สุกร โค 
กระบือ เป็นตน้ กระบือ โค 

ไก่พ้ืนเมือง เป็ด 

สุกร 



ปลาทีค่วรเลีย้ง 
    ไดแ้ก่ปลาท่ีเล้ียงง่าย 
โตเร็ว และน ามาเป็น
อาหารประจ าวนัได ้
เช่น ปลาดุก ปลาช่อน 
ปลาตะเพียน ปลานิล 
ปลาไน เป็นตน้ 

ปลาตะเพียน 

ปลาช่อน 
ปลานิล 

ปลาสลิด 
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พอประมาณ 

มีเหตุผล มีภมิูคุม้กนัฯ 

ความพอเพียง  หมายถงึ   
 - ความพอประมาณ   
 - ความมีเหตผุล   
 - การสร้างภมิูคุ้มกนัในตวัที่ดีพอสมควร  ตอ่การ 
มีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายนอกและภายใน 



สมดุล / พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง 

ในดา้นวตัถุ / สังคม / ส่ิงแวดลอ้ม / วฒันธรรม 

น าสู่ 

ทางสายกลาง >> พอเพยีง 

พอประมาณ 

มีเหตุผล มีภมิูคุม้กนัฯ 
- รอบรู้   
- รอบคอบ   
- ระมดัระวงั 

เง่ือนไขความรู้ เง่ือนไขคุณธรรม 
- ซ่ือสตัยสุ์จริต   
- อดทน 
- เพียร 
- มีสติ 
- ปัญญา 



การบริหารสถานศึกษา 

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 

พอประมาณ 

มีเหตุผล มีภมิูคุม้กนัฯ 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

คุณธรรมน าความรู้ 



 
การบริหารสถานศึกษา 
- จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
- สร้างวฒันธรรมองคก์ร 
- ใชท้รัพยากรอยา่งพอเพียง 
- ปลกูฝังใหเ้ป็นวิถีชีวิต 
- ชุมชนสมัพนัธ์ 



 
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
- ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้  ชั้นปี   

(รายวชิาพ้ืนฐาน) 
- จดัท าหน่วย / แผนการเรียนรู้ 
- จดักิจกรรมการเรียนรู้ 
- จดัท าส่ือ / แหล่งเรียนรู้ 
- จดัท าเคร่ืองมือวดั / ประเมินผล 
- เกณฑก์ารผา่นระดบัชั้น 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

แนะแนว 
- ใหบ้ริการแนะแนว 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ  เนตรนารี  ยวุกาชาด 
- ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 
- โครงงาน 
- ชมรม  ชุมนุม  ฯลฯ 

กิจกรรมเพือ่สังคม / จิตสาธารณะ  เนน้การมีส่วนร่วม  การเห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนั 





ก าหนดเป็นนโยบาย 

- วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  ภารกิจ  แผนปฏิบตัิการ 
- งานวิชาการ  งบประมาณ  บคุคล  บริหารทัว่ไป   
ชมุชนสมัพนัธ์ 

- น าหลกัการทรงงาน  มาปรับใช้ในการบริหารสถานศกึษา 
- เน้นการบริหารทรัพยากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  การมีสว่นร่วม  รู้รักสามคัคี  ไมป่ระมาท 



หลักสูตรการเรียนการสอน 
สอนวิชา  “เศรษฐกิจพอเพียง”  
จดัท ารายวิชาเพ่ิมเติม / หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ  และความตอ้งการ   
โดยใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การเรียนการสอน 
จดัท าหน่วย / แผนการเรียนรู้   
หรือส่ือการเรียนรู้ท่ีบูรณาการ 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  

แหล่งเรียนรู้ 
สร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   



ลกัษณะของกจิกรรม 
- ต่อยอดหรือพฒันากิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัภมิูสังคม / บริบท 
- ด าเนินการหลกัโดยผูเ้รียน ดว้ยความสมคัรใจ โดยมีครูช่วยสนบัสนุน 
- ผูเ้รียนใชห้ลกัคิด / หลกัปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัวิชาการ 

อยา่งสมเหตุสมผล 
- มีการวางแผนอยา่งรอบคอบ  ค  านึงถึงความเส่ียงต่าง ๆ  
- ส่งเสริมการเรียนรู้และคุณธรรม 
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- มีวินยัในการใชจ่้าย 
- ประหยดั / อดออม 
- พึ่งตนเอง ในการผลิต หรือสร้างรายได ้
- เห็นค่าการอยูร่่วมกนัในสังคม 
- ช่วยเหลือสังคม / ชุมชน 
- รักษาสมดุลของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
- ร่วมอนุรักษภ์มิูปัญญาทอ้งถ่ิน 
- สืบสานวฒันธรรม / ประเพณีไทย 
- ส่งเสริมการปฏิบติัตามค าสอนทางศาสนา  
- ร่วมสร้างความสามคัคี ฯลฯ 

- มีวินยัในการใชจ่้าย 
- ประหยดั / อดออม 
- พึ่งตนเอง ในการผลิต หรือสร้างรายได ้
- เห็นค่าการอยูร่่วมกนัในสังคม 
- ช่วยเหลือสังคม / ชุมชน 
- รักษาสมดุลของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
- ร่วมอนุรักษภ์มิูปัญญาทอ้งถ่ิน 
- สืบสานวฒันธรรม / ประเพณีไทย 
- ส่งเสริมการปฏิบติัตามค าสอนทางศาสนา  
- ร่วมสร้างความสามคัคี ฯลฯ 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://prd.rmutp.ac.th/thaipoem/board/data/imagefiles/1171.jpg&imgrefurl=http://prd.rmutp.ac.th/thaipoem/board/view.php?No=1171&usg=__XLkNleEm9QxFSMX9Lh-ogPoW3OE=&h=343&w=460&sz=43&hl=th&start=8&zoom=1&itbs=1&tbnid=x4oZtgPFPoLieM:&tbnh=95&tbnw=128&prev=/images?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5&hl=th&tbm=isch&ei=W170TbyKNsPLrQfE3aDcBg
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://hilight.kapook.com/img_cms/guide/bbb1.jpg&imgrefurl=http://hilight.kapook.com/view/34788&usg=__Takjmp3ziN-NYGfSYc7jICQVC20=&h=300&w=450&sz=191&hl=th&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=vFd29zjOvK5PwM:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/images?q=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94&hl=th&tbm=isch&ei=tV70TcWBGcLsrAeHoaXJBg
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www24.brinkster.com/thaniyo/images/bintabart2.jpg&imgrefurl=http://www24.brinkster.com/thaniyo/monktalk0944_2.html&usg=__xyzC0T1Dgm_IOnrDqXBBGOq--zs=&h=397&w=350&sz=29&hl=th&start=43&zoom=1&itbs=1&tbnid=_hKG4EQ8Xk5jgM:&tbnh=124&tbnw=109&prev=/images?q=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2&start=40&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbm=isch&ei=zF_0TbbUEdDirAeExenWBg


อยู่อย่างพอเพียง 

อยู่อย่างพอเพยีง 
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http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://203.172.209.60/praphan/web12/body_files/2.jpg&imgrefurl=http://203.172.209.60/praphan/web12/index.html&usg=__iB4_JWQkR1N05Pat0hm_sRWQwSE=&h=454&w=293&sz=138&hl=th&start=9&zoom=1&itbs=1&tbnid=FXOUzfDXReI1iM:&tbnh=128&tbnw=83&prev=/images?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89&hl=th&tbm=isch&ei=YmH0TdusDc3RrQf9_ZTdBg
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://gotoknow.org/file/koyzaparknum/02065_002.jpg&imgrefurl=http://gotoknow.org/blog/massupa/123782&usg=__eYMXnuYgsIeyWYfQ914oHRG2CPQ=&h=334&w=500&sz=41&hl=th&start=18&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Azv53ZXgjbbjsM:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89&um=1&hl=th&rlz=1T4RNSN_enTH409TH409&tbm=isch&ei=R2L0TfbcHInZrQeWz_jXBg
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-6/no11-14-16-49/images/howtosave06.gif&imgrefurl=http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-6/no11-14-16-49/save_intro.html&usg=__vcEQwe78GpfXyRz5R09EUVWHy04=&h=250&w=239&sz=18&hl=th&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=EpjKPaJVrfnWCM:&tbnh=111&tbnw=106&prev=/search?q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%94&um=1&hl=th&rlz=1T4RNSN_enTH409TH409&tbm=isch&ei=x2L0TZaADsiIrAewrNTMBg


สถานศึกษา 
น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการบริหารสถานศกึษา  

ผูบ้ริหาร ครู   
บุคลากรทางการศึกษา 

มีความรู้  ทกัษะ  ปฏิบตัิตน  และด าเนินชีวิต  
ตามปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง  “อยูอ่ยา่งพอเพียง” 

นกัเรียน 

มีความรู้  ความเข้าใจ   
และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง 

ผูป้กครอง ชุมชน 
ด าเนินชีวิต  และมีการพฒันา 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



1. การพฒันาหลกัสูตร 

2. การจดัการเรียนการสอน 

3. การจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา 

4. การจดัระบบบริหารจดัการของสถานศึกษา 

5. การใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม ในการจดัการศึกษา 

6. การติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

พอประมาณ 

มีเหตุผล มีภมิูคุม้กนัฯ 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.ils.unc.edu/courses/2006_fall/inls261_001/images/logos/volunteer.gif&imgrefurl=http://www.ils.unc.edu/courses/2006_fall/inls261_001/sessions/student.htm&usg=__zeJiuSEtUZESK7iJwEKeLBBPCd0=&h=192&w=146&sz=3&hl=th&start=19&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=8SwrQj9BVDuwFM:&tbnh=103&tbnw=78&prev=/search?q=student+clipart&um=1&hl=th&sa=N&rlz=1T4RNSN_enTH409TH409&tbm=isch&ei=m2T0TZSrK4OurAe_3ZTFBg
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.officeclipart.com/office_clipart_images/pencil_student_holding_books_and_report_card_with_good_grades_0521-1001-2611-1703_SMU.jpg&imgrefurl=http://www.officeclipart.com/office_clipart_images/pencil_student_holding_books_and_report_card_with_good_grades_0521-1001-2611-1703.html&usg=__q_Fc8eID9Pcq7-ZUprkHxuUPK_U=&h=300&w=294&sz=27&hl=th&start=29&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=88crl9wd49zmkM:&tbnh=116&tbnw=114&prev=/search?q=student+clipart&start=20&um=1&hl=th&sa=N&rlz=1T4RNSN_enTH409TH409&ndsp=20&tbm=isch&ei=HWX0TdabDpDtrQe_s6DXBg
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.sjusd.org/bretharte/downloads/school_clipart_boy_writting_1156372780.gif&imgrefurl=http://www.sjusd.org/bretharte/middle/school/staff/C6585/&usg=__ytjIEADwuD-Ml4QErLMxNnCqYIg=&h=240&w=300&sz=11&hl=th&start=46&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=KqGUFCuUU-3HzM:&tbnh=93&tbnw=116&prev=/search?q=student+clipart&start=40&um=1&hl=th&sa=N&rlz=1T4RNSN_enTH409TH409&ndsp=20&tbm=isch&ei=QWX0TZO2H47QrQf9mYzCBg
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.aperfectworld.org/clipart/academic/female_student.png&imgrefurl=http://www.aperfectworld.org/academic.htm&usg=__hrxw3MX9dRijezeiBOItxd8fFXw=&h=962&w=800&sz=34&hl=th&start=7&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=XA4-f3mIjQeX_M:&tbnh=148&tbnw=123&prev=/search?q=student+clipart&um=1&hl=th&sa=N&rlz=1T4RNSN_enTH409TH409&tbm=isch&ei=m2T0TZSrK4OurAe_3ZTFBg


“เศรษฐกจิพอเพยีง 
เป็นเสมอืนรากฐานของชีวติ  

รากฐานความมัน่คงของแผ่นดนิ 
เปรียบเสมอืนเสาเขม็ 
ทีต่อกรองรับบ้านเรือน 
ตัวอาคารไว้น่ันเอง 

ส่ิงก่อสร้างจะมัน่คงได้ 
กอ็ยู่ทีเ่สาเขม็ 

แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเขม็ 
และลมืเสาเขม็เสียด้วยซ ้าไป” 

พระราชด ารัสพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 



หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ทางสายกลาง  พอเพียง 

มีเหตผุล มีภมิูคุ้มกนัในตวั 

พอประมาณ 

เงื่อนไขความรู้  
รอบรู ้รอบคอบ ระมดัระวงั 

เงื่อนไขคณุธรรม 
ซื่อสตัยส์ุจรติ อดทน เพยีร มสีต ิปญัญา 

เศรษฐกจิ     สังคม     ส่ิงแวดล้อม     วัฒนธรรม   

ก้าวหน้า  สมดุล  มั่นคง  และยัง่ยนื  พร้อมรับการเปลีย่นแปลง 



หลกัของความพอประมาณ (พอด)ี 5 ประการ 

1.พอดด้ีานจติใจ 

2.พอดด้ีานสังคม 

3.พอดด้ีานทรัพยากร 
  ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

4.พอดด้ีานเทคโนโลย ี

5.พอดด้ีานเศรษฐกจิ 

รู้จกัใช้และจดัการอย่างฉลาดและรอบคอบและเกดิความยัง่ยนื 
สูงสุด 

เขม็แขง็ มจีติส านึกทีด่ ีเอือ้อาทร ประนีประนอม นึกถงึประโยชน์ส่วนรวม 

ช่วยเหลอืเกือ้กลู รู้รักสามคัค ีสร้างความเข้มแขง็ให้ครอบครัวและชุมชน 

รู้จกัใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการ 
เป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมและเกดิประโยชน์ต่อส่วนรวมและพฒันาจากภูมปัิญญา
ชาวบ้านก่อน 

เพิม่รายได้ ลดรายจ่าย ด ารงชีวติอย่างพอควร พออยู่ พอกนิ 
สมควรตามอตัตาภาพและฐานะของตน 



หลกัของความมเีหตุผล 5 ประการ 
1.ยดึความประหยดั ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดความฟุ่มเฟือยในการด ารงชีวติ 

2.ยดึถอืการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลน 
  ในการด ารงชีวติ 

3.ละเลกิการเก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขนัในทางการค้าขายประกอบอาชีพแบบ 
  ต่อสู้กนัอย่างรุนแรง 

4.ไม่หยุดน่ิงทีห่าหนทางในชีวติ หลดุพ้นจากความทุกข์ยาก 

5.ปฏบิัติตนในแนวทางทีด่ ีลด เลกิ ส่ิงยัว่กเิลสให้หมดส้ินไป ไม่ก่อความช่ัวให้ 
  เป็นเคร่ืองท าลายตัวเอง ท าลายผู้อืน่ พยายามเพิม่พนูรักษาความด ีทีม่อียู่ให้ 
  งอกงามสมบูรณ์ยิง่ขึน้ 



หลกัของความมภูีมคุ้ิมกนั 
 2 ประการ 

ภูมปัิญญา : มคีวามรู้ รอบครอบ และระมดัระวงั 

ภูมธิรรม  : ซ่ือสัตย์ สุจริต ขยนัอดทนและแบ่งปัน 



ความพอเพียงน้ี อาจจะมีของหรูหราก็ได ้

แตว่่าตอ้งไม่เบียดเบียนคนอื่น 

ตอ้งใหพ้อประมาณตามอตัภาพ พดูจาก็พอเพียง 

ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบตัิตนก็พอเพียง 

 

พระราชด ารสั (๔ ธ.ค. ๒๕๔๑) 

พอเพียง คือ ไม่เบียดเบียน 



คนเราถา้พอในความตอ้งการ  

ก็มีความโลภนอ้ย 

เม่ือมีความโลภนอ้ย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอ้ย. 

ถา้ทุกประเทศมีความคิด-อนัน้ีไม่ใช่เศรษฐกิจ- 

มีความคิดว่าท าอะไรตอ้งพอเพียง 

หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโตง่ 

ไม่โลภอยา่งมาก คนเราก็อยูเ่ป็นสุข. 

พระราชด ารสั  (๔ ธ.ค. ๒๕๔๑) 

โลภนอ้ย คือ พอเพียง 



เป้าหมายของการพฒันา 
การพฒันาคนให้  

 พึง่ตนเองได้ระดบัหน่ึง  มีศักยภาพ / มีทางเลอืก 
 สุขภาพ ความรู้ ทักษะ อาชีพ เสรีภาพ 

 อยู่ร่วมกบัผู้อืน่ในสังคม ได้อย่างสันตสุิข 

    ไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบ แบ่งปันเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่  
     มีจิตเมตตา จิตสาธารณะ  

 อยู่ร่วมกบัธรรมชาต ิ& ส่ิงแวดล้อม ได้อย่างยัง่ยนื  
   ไม่ท าลาย เห็นคุณค่า อนุรักษ์ 

พออยู่พอกนิ → อยู่ดมีีสุข 



สรุปเศรษฐกจิพอเพยีงคอือะไร 
 เป็นวิถีการด าเนินชีวิต ท่ีใช้คณุธรรมน าความรู้ 

 เป็นการพฒันาตวัเอง ครอบครวั องคก์ร ชุมชน 
สงัคม ประเทศชาติ ให้ก้าวหน้าไปพร้อมกบัความ
สมดลุ มัน่คง ยัง่ยืน 

 เป็นหลกัปฏิบติัเพ่ือให้อยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุ  
ระหว่างคนกบัคนในสงัคม และคนกบัธรรมชาติ  



การประยุกต์ใช้ 
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 



การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
 โดยพ้ืนฐานก็คือ การพ่ึงตนเอง เป็นหลกั 

การท าอะไรอย่างเป็นขัน้เป็นตอน รอบคอบ ระมดัระวงั 

 พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร ความสมเหตุสมผล 

และการพรอ้มรบัความเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ 

การสรา้งสามคัคีใหเ้กิดข้ึน บนพ้ืนฐานของความสมดลุในแต่

ละสดัส่วน แต่ละระดบั 

ครอบคลุมทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยี ทรพัยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงจิตใจ และวฒันธรรม 



การประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีงในด้านต่างๆ 
ดา้นเศรษฐกิจ ลดรายจา่ย/เพิ่มรายได/้ใชชี้วิตอยา่งพอควร/คิดและวางแผน

อยา่งรอบคอบ/มีภมิูคุม้กนัไม่เสี่ยงเกินไป/การเผ่ือทางเลือก

ส ารอง 

ดา้นจิตใจ มีจติใจเขม้แข็ง พึ่งตนเองได ้/มีจติส  านึกท่ีดี /เอ้ืออาทร

ประนีประนอม /นึกถึงผลประโยชนส์ว่นรวมเป็นหลกั 

ดา้นสงัคม ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั /รูร้กัสามคัคี /สรา้งความเขม้แข็งให้

ครอบครวัและชุมชน 

ดา้นทรพัยากร 

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

รูจ้กัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาดและรอบคอบ /เลือกใช ้ 

ทรพัยากรที่มีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชนสู์งสุด /    

ฟ้ืนฟูทรพัยากรเพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนืสูงสุด 

ดา้นเทคโนโลยี รูจ้กัใชเ้ทคโนโลยทีี่เหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ

สภาพแวดลอ้ม (ภมิูสงัคม) /พฒันาเทคโนโลยจีากภมิูปัญญา

ชาวบา้นเองก่อน /ก่อใหเ้กิดประโยชนก์บัคนหมู่มาก 



ตวัอย่างแนวทางการวิเคราะหค์วามพอเพียง 

โดยใช ้หลกัสปัปริุสธรรม ๗ 

๑. รูเ้หตุ  

๒. รูผ้ล     

๓. รูต้น 

๔. รูป้ระมาณ 

๕. รูก้าล 

๖. รูบุ้คคล 

๗. รูชุ้มชน 

ความมีเหตมีุผล 

มีภูมิคุม้กนัท่ีดี 

ความพอประมาณ 



คุณลกัษณะของกจิกรรม 
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 

 ความพอประมาณ 

พอเหมาะกบั 

 สภาพ/อตัภาพของตน 

  (ปัจจยัภายใน) 

พอควรกบัภูมิสงัคม/ 

  (ปัจจยัภายนอก) 

 

 

     (สมดุล) 

 ความมีเหตุมีผล 

รูส้าเหต ุ– ท าไม 

รูปั้จจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 วิชาการ/กฏหมาย 

/ความเช่ือ/ประเพณี 

รูผ้ลกระทบที่จะ 

เกิดข้ึนในดา้นตา่งๆ 

  

  (รอบรู/้สติ ปัญญา) 

 มีภูมิคุม้กนัท่ีดี 

ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลง 

ในดา้นตา่งๆ 

รูเ้ท่าทนัและ 

เตรยีมความพรอ้ม 

  (วางแผน/รอบคอบ/เรียนรู/้ 

พฒันาตน/จติสาธารณะ/ 

รกัษส์ิ่งแวดลอ้ม) 

      (ไม่ประมาท)  

สามารถพ่ึงตนเองได ้และเป็นท่ีพ่ึงของผูอ่ื้นไดใ้นท่ีสดุ  



ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีง  
ในระดบับุคคลและครอบครัว 



ตวัอย่างการใชจ่้ายอย่างพอเพียง 

พอประมาณ      : รายจ่ายสมดุลกบัรายรับ 

มเีหตุมผีล        : ใช้จ่ายอย่างมเีหตุผล /มคีวามจ าเป็น /ไม่ใช้ส่ิงของ
เกนิฐานะ /ใช้ของอย่างคุ้มค่าประหยดั 

มภูีมคุ้ิมกนั       : มเีงนิออม /แบ่งปันผู้อืน่ /ท าบุญ 

ความรู้คู่คุณธรรม : ประกอบอาชีพทีสุ่จริต ด้วยความ
ขยนัหมัน่เพยีร ใช้สตปัิญญาในการตดัสินใจ
และด าเนินการต่างๆ เพือ่ให้เท่าทนัต่อการ
เปลีย่นแปลง 



สรุปข้อสังเกตเกีย่วกบั 
การประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีง 

 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เกดิได้หลายด้าน 
และหลายรูปแบบ   ไม่มสูีตรส าเร็จ   แต่ละคนจะต้องพจิารณา
ปรับใช้ ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกบัเงือ่นไข และสภาวะ
ทีต่นเผชิญอยู่ 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง จะช่วยให้เรา “ฉุกคดิ” ว่ามี
ทางเลอืกอกีทางหน่ึง ทีจ่ะช่วยให้เกดิความยัง่ยนื มัน่คง และ
สมดุลในระยะยาว 



เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการศึกษา 



ตวัอย่างกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา 
(ด้านเศรษฐกจิ) 

หลกัปฏิบตัิ ตวัอยา่งกิจกรรม 

๑. รูจ้กัการใชจ้า่ยของตนเอง 

ใชจ้า่ยอยา่งมีเหตมีุผล 

อยา่งพอประมาณ 

ประหยดั เท่าท่ีจ  าเป็น 

 

 

บนัทึกบญัชีรายรบัและ

รายจา่ย 

วิเคราะหบ์ญัชีรายรบัและ

รายจา่ย 

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์

ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการ

บริโภคเพื่อลดรายจา่ยท่ี

ฟุ่มเฟือย 



ตวัอย่างกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา 
(ด้านเศรษฐกจิ) 

หลกัปฏิบตัิ ตวัอยา่งกิจกรรม 

๒. รูจ้กัออมเงิน มีกลไก  

ลดความเส่ียง 

ระบบสวสัดิการ 

ระบบออมเงิน 

ระบบสหกรณ ์

ระบบประกนัตา่งๆ 

 

 

• ออมอยา่งพอเพียง 

• สปัดาหก์ารออม 

• จดัตั้งกลุม่/สหกรณ ์

ออมทรพัย ์

 



ตวัอย่างกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา 
(ด้านเศรษฐกจิ) 

หลกัปฏิบตัิ ตวัอยา่งกิจกรรม 

๓. รูจ้กัประหยดั 

ใชแ้ละกินอยา่งมีเหตผุล

ไม่ฟุ่มเฟือย 

ใชพ้ลงังานเท่าท่ีจ  าเป็น 

ใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่า 

 

 

ปลกูผกัสวนครวัรั้วกินได ้

เล้ียงปลา เล้ียงไก่ ไวกิ้น ไวข้าย 

ใชสิ้นคา้ท่ีประหยดัพลงังาน 

รีไซเคิลขยะเพื่อน ามาใชใ้หม่ 

น าของเหลือใช ้มาท าใหเ้กิด

ประโยชน ์



ตวัอย่างกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา 
(ด้านเศรษฐกจิ) 

หลกัปฏิบตัิ ตวัอยา่งกิจกรรม 

๔. พึ่งตนเองไดท้างเศรษฐกิจ

โดยผลิต หรือสรา้งรายได ้ท่ี 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

สอดคลอ้งกบัภูมิสงัคม 

สอดคลอ้งกบัภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

สอดคลอ้งกบัทรพัยากร

ทอ้งถ่ิน 

เนน้การผลิตเพื่อพึ่งตนเอง ให้

พอเพียงกบัการบริโภค และ

การผลิตท่ีหลากหลาย เช่น 

 ปลกูพืชผกัผสมผสาน  
 ปลกูพืชสมุนไพรไทย 

 ผลิตสินคา้จากภูมิปัญญา

 ทอ้งถ่ิน 

 จดัอบรมพฒันาอาชีพใน  

   ชุมชน 



ตวัอย่างกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา  
 

หลกัปฏิบตัิ ตวัอยา่งกิจกรรม 

๕. รูจ้กัช่วยเหลือสงัคม 

หรือชุมชน 

ปลกูจติส านึก

สาธารณะ 

ปลกูฝงัความสามคัคี 

ปลกูฝงัความเสียสละ 

เผยแพร่องคค์วามรู ้

เศรษฐกิจพอเพียง 

พฒันาความรูคู้่คณุธรรม ผ่าน

กิจกรรมรวมกลุม่ตา่งๆ  

• จดักิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข 

• จดักิจกรรมช่วยเหลือ  

   ผูด้อ้ยโอกาส 

• จดัค่ายพฒันาเยาวชน 

• จดัตั้งศูนยเ์รียนรูภ้ายในชุมชน 

(ด้านสังคม) 



ตวัอย่างกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา  
 

หลกัปฏิบตัิ ตวัอยา่งกิจกรรม 

๖. สรา้งสมดลุของ

ทรพัยากรธรรมชาติ 

ปลกูจติส านึกรกัษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ฟ้ืนฟูแหลง่เส่ือมโทรมใน

ทอ้งถ่ิน 

ฟ้ืนฟูและอนุรกัษท์รพัยากรใน

ทอ้งถ่ิน 

ฟ้ืนฟูดแูลสถานท่ีท่องเท่ียวใน

ทอ้งถ่ิน 

พฒันาความรูเ้ก่ียวกบัดิน 

น ้า ป่า เพ่ือฟ้ืนฟู รกัษา 

• โครงการชีววิถี 

• จดัอบรมการอนุรกัษ ์

 ทรพัยากรธรรมชาต ิ

• จดัท าฝายแมว้ 

(ด้านส่ิงแวดล้อม) 



ตวัอย่างกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา 
 

หลกัปฏิบตัิ ตวัอยา่งกิจกรรม 

๗. สืบสานวฒันธรรมไทย 

สรา้งจติส านึกรกัษไ์ทย  

รกับา้นเกิด 
ฟ้ืนฟูและอนุรกัษอ์าหาร

ประจ  าทอ้งถ่ิน 

ฟ้ืนฟูและอนุรกัษด์นตรีไทย

และเพลงไทย 

ฟ้ืนฟูและอนุรกัษว์ตัถุโบราณ

และโบราณสถาน 

 

• ปลกูฝังมารยาทไทย 

• ส่งเสริมอาหารประจ  าทอ้งถ่ิน 

• ส่งเสริมการใชภ้าษาไทยและ

ภาษาประจ  าทอ้งถ่ิน 

• ท านุบ ารุงโบราณวตัถุและ

โบราณสถาน 

• พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

• รณรงคก์ารใชสิ้นคา้ไทย 

(ด้านวฒันธรรม) 



ตวัอย่างกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา 
(ด้านวฒันธรรม) 

หลกัปฏิบตัิ ตวัอยา่งกิจกรรม 

๘. ส่งเสริมพระพทุธศาสนา 

ปลกูจติส านึกความรกั

ชาต ิ

ตระหนกัถึงคณุค่าของ

พระพทุธศาสนาและ

ศาสนาท่ีตนศรทัธา 

จงรกัภกัดีตอ่

พระมหากษตัริย ์

 

• ใหค้วามส าคญักบัการรกัษาศีล

หรือสวดมนตเ์ป็นประจ  า 

• ส่งเสริมการฝึกอบรมสมาธิ

ภาวนา 

• ร่วมกนัทะนุบ ารุงศาสนาดว้ย

การปฏิบตัิบูชา และการร่วม

ดแูลวดั และศาสนสถานตา่งๆ 



การเขียนแผนแบบบรูณาการ 

 ยดึสาระสงัคมเป็นหลกั เพราะสงัคมจะมีหวัขอ้ และเน้ือหา 

ชดัเจนใหส้อดแทรกความคิด/คุณค่า คุณลกัษณะที่พึงประสงคล์ง

ไปได ้

 ยุทธศาสตรก์ารสอนของครู สอดแทรกความรบัผิดชอบ ความคิด

อิสระ ริเริ่มสรา้งสรรคล์งไป 

 เนน้ใหเ้ด็กแสดงความคิดเห็น วิเคราะหปั์ญหาตา่งๆที่อยูร่อบตวั 

โดยมีครูค่อยชกัจูงใหคิ้ดแบบ โยนิโสมนสิการ และมีกลัยาณมิตร 

คอยทว้งติง แนะน า ดว้ยความจริงใจ 

 เพ่ือความอยูร่ว่มกนัอยา่งเกิดประโยชนแ์ละเป็นสุข ยดึหลกั

เศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู ้



“เศรษฐกจิพอเพยีง”  
 เป็นปรัชญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวทรงมพีระราชด ารัส
ช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวติแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
นานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวกิฤติการณ์ทางเศรษฐกจิ และเมือ่
ภายหลงัได้ทรงเน้นย า้แนวทางการแก้ไขเพือ่ให้รอดพ้น และ
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมัน่คงและยัง่ยนืภายใต้กระแสโลกา    ภิ
วตัน์และความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  



" เศรษฐกจิพอเพยีง แปลว่า Sufficiency Economy 

… ค าว่า Sufficiency Economy นีไ้ม่มใีนต ารา
เศรษฐกจิ  จะมไีด้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎใีหม่ 

… Sufficiency Economy นั้น ไม่มใีนต ารา 
เพราะหมายความว่าเรามคีวามคดิใหม่ … 

และโดยทีท่่านผู้เช่ียวชาญสนใจ กห็มายความว่า 
เรากส็ามารถทีจ่ะไปปรับปรุง หรือไปใช้หลกัการ 
เพือ่ทีจ่ะให้เศรษฐกจิของประเทศและของโลกพฒันาดขีึน้.  

  “ พระราชด ารัสเนื่องในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 
2542” 



" อนันีเ้คยบอกว่า ความพอเพยีงนีไ้ม่ได้หมายความว่า 
ทุกครอบครัวจะต้องผลติอาหารของตัว 
จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมนัเกนิไป 
แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอ จะต้องมคีวามพอเพยีง
พอสมควร 
บางส่ิงบางอย่างทีผ่ลติได้มากกว่าความต้องการ กข็ายได้ 
แต่ขายในทีไ่ม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก 
" พระราชด ารัสเนื่องในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 4 

ธันวาคม 2540  



ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

 เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และ
ปฏิบตัิตนของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ระดบั
ครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันา
และบริหารประเทศให้ด าเนินไปใน ทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพือ่ให้ก้าวทนัต่อโลกยุค
โลกาภิวตัน์  



ความพอเพยีง  
ความพอเพยีงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลกัษณะ คอื 

  ความพอประมาณ 
  ความมเีหตุผล 

การมภูีมคุ้ิมกนัในตัวทีด่ี 

 + 2  เงือ่นไข 

  -ความรอบรู้  

  -คุณธรรม 



มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

           

        ความพอประมาณ 
       

       มเีหตุผล 

เงือ่นไขความรู้  +  เงือ่นไขคุณธรรม 
(รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวงั)  (ซ่ือสัตย์  สุจริต  ขยนั ) อดทน) 



•  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อย
เกนิไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อืน่ เช่นการผลติและการบริโภคท่ี
อยู่ในระดับพอประมาณ 



•  ความมเีหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเกีย่วกบัระดบั
ของความพอเพยีงน้ัน จะต้องเป็นไปอย่างมเีหตุผล
โดยพจิารณาจากเหตุปัจจัยทีเ่กีย่วข้องตลอดจน
ค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกดิขึน้จากการกระท าน้ัน ๆ 
อย่างรอบคอบ  



•  การมภูีมคุ้ิมกนัทีด่ใีนตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้
พร้อมรับผลกระทบและการเปลีย่นแปลงด้านต่าง ๆ 
ที่จะเกดิขึน้โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ ต่าง ๆ ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคตทั้ง
ใกล้และไกล  



2 เง่ือนไข 

•  เงือ่นไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกีย่วกบัวชิาการต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบทีจ่ะน าความรู้เหล่าน้ัน
มาพจิารณาให้เช่ือมโยงกนั เพือ่ประกอบการวางแผน และความ
ระมดัระวงัในขั้นปฏิบัติ 

 •  เงือ่นไขคุณธรรม ทีจ่ะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มคีวาม
ตระหนักในคุณธรรม มคีวามซ่ือสัตย์สุจริตและมคีวามอดทน มี
ความเพยีร ใช้สตปัิญญาในการด าเนินชีวติ  



1.  ความพอประมาณ 

      

        - เหมาะสมกบัฐานะการเงนิ 
   - เหมาะสมกบัรายได้ 
   - สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถ 
   - ช่วงเวลาการประกอบอาชีพ 
   - จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
   - ประกอบอาชีพทีส่อดคล้องกบัสภาพแวดล้อม 
     ทางภูมปิระเทศและสังคม 



2.  ความมเีหตุผล 

  มวีนัิยทางการเงนิ  ใช้เงนิอย่างมเีหตุผล 

 เป็นแรงจูงใจในการเดนิทางไปสู่เป้าหมาย  

 มีเป้าหมายในการด าเนินชีวติ 
                                                                               



3.  ภูมคุ้ิมกนัในตัวท่ีดี 

ประหยดัอดออม 

ปรับตัวเข้ากบัสภาพแวดล้อม 

มคีวามมัง่คงในชีวติและครอบครัว 

 สุขภาพทีด่ ี       

ครอบครัวอบอุ่น 

มคีวามขยนั  อดทน  มุ่งมัน่ 



4. ความรู้  

รู้วธีิการวางแผนในการออมเงิน 

วธีิวเิคราะห์รายรับรายจ่าย 

รู้จักการท าบัญชี 

มีหลักธรรมะในการด าเนินชีวติ 



5. คุณธรรม  

ความซ่ือสัตย์  สุจริต 

มสีติปัญญา   ในการด าเนินชีวติ 

ยดึธรรมะในการด าเนินชีวติ 

ขยนัหมัน่เพยีร  อดทน 

ไม่ท าให้ตวัเองและผู้อืน่เดอืนร้อน การแบ่งปัน 



เศรษฐกจิพอเพยีงกบัทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด าริ  

 เศรษฐกจิพอเพยีง มี  2  แบบ 
     1. แบบพืน้ฐาน 
       - พอเพยีงในระดับบุคคลและ

ครอบครัว 
     2. แบบก้าวหน้า 
      - พอเพยีงในระดับชุมชนและ

องค์กร 
     -  พอเพยีงในระดับประเทศ 

 เกษตรทฤษฎใีหม่ มี 3 ขั้น 
     1. ขั้นที่ 1 การผลติที่พึง่พา

ตนเองแบบง่าย ๆ(30-30-30-10) 
     2. ขั้นที่ 2 รวมตัวกนัเป็นองค์กร 
     3. ขั้นที่ 2 ส่งเสริมให้ชุมชนหรือ

เครือข่ายวิสาหกจิสร้างความ
ร่วมมือกบัองค์กรอืน่ ๆ ใน
ประเทศ  



ทฤษฎใีหม่ 
30 %      แหล่งน า้  ( 3 ไร่) 

30 %      นาข้าว ( 5 ไร่) 

30 %     ผกัสวนครัวและไม้ยนืต้น  

                   ( 5 ไร่) 

10 %    ทีอ่ยู่อาศัย ( 2 ไร่) 



 
แนวทางการท าการเกษตรแบบเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
     เน้นหาข้าวหาปลาก่อนหาเงนิหาทอง คอื  

ท ามาหากนิก่อนท ามาค้าขาย 
 



1.การท าไร่นาสวนผสมและการเกษตรผสมผสาน 

  เพือ่ให้เกษตรกรพฒันาตนเองแบบเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

 
 



 
2.การปลูกพชืผกัสวนครัวลดค่าใช้จ่าย 

 



 

 
3.การท าปุ๋ยหมกัปุ๋ยคอกและใช้วสัดุเหลอืใช้เป็น
ปัจจัยการผลิต(ปุ๋ย)เพือ่ลดค่าใช้จ่ายและบ ารุงดนิ 

 



 

4.การเพาะเห็ดฟางจากวสัดุเหลอืใช้ในไร่นา 
 



 

5.การปลูกไม้ผลสวนหลงับ้าน  
และไม้ใช้สอยในครัวเรือน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.การปลูกพชืสมุนไพร ช่วยส่งเสริมสุขภาพ
อนามยั 

 



 

 
7.การเลีย้งปลาในร่องสวน ในนาข้าวและแหล่งน า้ เพือ่เป็น

อาหารโปรตีนและรายได้เสริม 
 



 

 

 

 

8.การเลีย้งไก่พืน้เมอืง และไก่ไข่ ประมาณ 10-15 
ตวัต่อครัวเรือนเพือ่เป็นอาหารในครัวเรือน โดยใช้เศษ
อาหาร ร า และปลายข้าวจากผลผลติการท านา ข้าวโพด
เลีย้งสัตวจากการปลูกพชืไร่ เป็นต้น 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

9.การท าก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ 
 



การปฏิบตัติามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 ยดึหลกั พออยู่ พอกนิ พอใช้ 
 ยดึความประหยดั ตดัทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุ่มเฟือย ในการ
ด ารงชีพ 

"ความเป็นอยู่ทีต้่องไม่ฟุ่งเฟ้อต้องประหยดัไปในทางทีถู่กต้อง" 
 ยดึถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต 
 "ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกดิมาจากการประพฤติชอบ และการหา

เลีย้งชีพชอบเป็นส าคัญ"         
 



ละเลกิการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขนัในการค้าขาย 

ประกอบอาชีพแบบต่อสู้กนัอย่างรุนแรง 
   "ความสุขความเจริญอนัแท้จริง หมายถึง ความสุข ความเจริญ ที่บุคคล

แสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระท า   ไม่ใช่
ได้มาด้วยความบังเอญิหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังจากผู้อืน่" 
 



 มุ่งเน้นหาข้าวหาปลา ก่อนมุ่งเน้นหาเงนิหาทอง 

ท ามาหากนิก่อนท ามาค้าขาย 

 ภูมปัิญญาชาวบ้านและทีด่นิท ากนิ คอืทุนทางสังคม 

ตั้งสติทีม่ัน่คง ร่างกายทีแ่ขง็แรงปัญญาที่เฉียบแหลม  
น าความรู้ความเข้าใจอย่างลกึซ้ึงเพือ่ปรับวถิีชีวติสู่การ
พฒันาทีย่ัง่ยนื 

 



ท่ีเหลือพิมพ์ไว้ให้คะ่ เผ่ือ ผอ. จะเพิ่มเติม ข้อความ 



แนวทางในการพฒันาผู้เรียนตามคณุลกัษณ์อนัพึงประสงค์  “อยู่อย่างพอเพียง” 

1. การพฒันาหลกัสูตร  มีแนวทางด าเนินการดงัน้ี 
 สถานศึกษาควรมีการพมันาหรือบรูณาการเน้ือหาสาระของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้ไปในหลกัสูตรสถานศึกษา  ตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1.1  สถานศึกษาน าคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน  ตามแนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาพิจารณา 
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติม  วิสัยทศัน์  เป้าหมายและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน  ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
 
 1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ปรับปรุง  หรือเพิ่มเติมมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น  ใหส้อดคลอ้ง 
กบัวิสัยทศัน์  เป้าหมาย  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน  ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ของหลกัสูตรสถานศึกษา ท่ีปรับปรุง 
หรือเพิ่มเติม 
 
 1.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ปรับปรุง  เพิ่มเติม  หรือจดัท าสาระการเรียนรู้  หน่วยการจดัการเรียนรู้ 
และแผนการจดัการเรียนรู้  ตามล าดบั  เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละช่วงชั้นตามขอ้  1.2   

 



2. การจดัการเรียนการสอน 
 สถานศึกษาควรจดัการเรียนการสอนตามเน้ือหาสาระท่ีก าหนดไวใ้หใ้นหลกัสูตรอยา่งสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของผูเ้รียน  เนน้ 
กระบวนการการคิดวิเคราะห์  เนน้การปฏิบติัจริง  เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัตนท่ีเหมาะสม  ในชีวิตประจ าวนั  โดยมีแนวทางด าเนินการดงัน้ี 
2.1  จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การฝึกทกัษะ  กระบวนการคิด  วิเคราะห์  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์  การแกปั้ญหา  ฯลฯ  ท่ีเร่ิม 
จากชีวิตประจ าวนั  และเช่ือมโยงสู่ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  ประเทศชาติ  และสังคมโลก 
2.2  จดักระบวนการเรียนรู้โดยเนน้การทดลอง  การปฏิบติัจริง  ทั้งในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  ทั้งในรูปของ 
การจดัท าโครงการ  โครงงาน  และอ่ืน ๆ  ทั้งการศึกษารายบุคคล  และเป็นกลุ่ม 
2.3  วดัและประเมินผลการเรียนรู้ใหค้รอบคลุมทั้ง  3  ดา้นไดแ้ก่ 
 1.  ความรู้  (Knowledge) 
 2.  ทกัษะกระบวนการ  (Process) 
 3.  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ (Attribute) 
 



ท างานเป็นกลุม่ 

จดักิจกรรมหลากหลาย ปลกูฝังคณุธรรม เรียนรู้จากธรรมชาติ จดัสภาพแวดล้อมจงูใจ 

สร้างจดุเดน่ ซอ่มจดุด้อย 

ฝึกการพึ่งตนเอง ตามวยั 

ใสใ่จนกัเรียนเป็นรายบคุคล 

นกัเรียนมีสว่นร่วม 

จินตนาการ 
เน้นกระบวนการเรียนรู้ 

สร้างวินยั 

เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 



3. การจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา 
 สถานศึกษาควรจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้  ปลูกฝัง  หล่อหลอม 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และเอ้ือต่อกระบวนการจดัการเรียนการสอน  ตามหลกัสูตรสถานศึกษา  โดยมีแนวทางด าเนินการดงัน้ี 
3.1  จดัอาคารสถานท่ี  และส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนท่ีเนน้ความร่มร่ืน  ประโยชน์ใชส้อยเป็นแหล่งเรียนรู้  และอนุรักษสื์บสานทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม  ศิลปวฒันธรรม  สถาปัตยกรรมของทอ้งถ่ิน  และภมิูปัญญาไทย 
3.2  ก าหนดระเบียน  ธรรมเนียมปฏิบติัในสถานศึกษา  ท่ีส่งเสริมความมีระเบียบวินยั  เคารพธรรมเนียมปฏิบติั  กฎกติกาของสังคมส่วนรวม  เช่น 
การมีวินยั  การเขา้คิว  การรับประทานอาหาร  การแต่งกาย  การใชท้รัพยากรร่วมกนั  ฯลฯ 
3.3  ส่งเสริมและพฒันาบรรยากาศดา้นคุณธรรม  เช่น  การท าบุญ  การบริจาค  การปฏิบติักิจทางศาสนา  การฝึกอบรมจิต  การเขา้ร่วมกิจกรรม 
ทางศาสนา  การยกยอ่งส่งเสริมผูก้ระท าความดี  การส่งเสริม  การแบ่งปัน  การช่วยเหลือกนัและกนั  ฯลฯ 
3.4  ส่งเสริมการแสวงหาความรู้  และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น  การจดันิทรรศการ  การจดัการประกวดในรูปแบบ 
ต่าง ๆ  การหาความรู้ผา่นส่ือเทคโนโลยแีละอ่ืน ๆ  
3.5  ส่งเสริมการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูบ้ริหาร  ครู  และบุคลากรในสถานศึกษา 
3.6  จดัโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบติัตนและการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



4. การจดัระบบบริหารจดัการของสถานศึกษา 
 สถานศึกษา ควรมีการจดัระบบการบริหารจดัการภายในสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเอ้ือต่อ 
การส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษา  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ดงัน้ี 
4.1  ทบทวน  ปรับปรุง  พฒันาโครงสร้างและกระบวนการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล  มีความพอประมาณ  มีเหตุผล  
และมีภมิูคุม้กนัท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
4.2  ก าหนดนโยบาย  แผนงาน  โครงการ  และกิจกรรม  และการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือจดัท าแผนกลยทุธ์  และแผนปฏิบติังานของ 
สถานศึกษา ใหค้รอบคลุมการพฒันาการศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา  มีการด าเนินการตาม 
แผนอยา่งเป็นระบบ  และมีการติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 
4.3  พฒันาบุคลากร  ทั้งผูบ้ริหาร  ครู  และกรรมการสถานศึกษา  ใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีความพร้อมในการด าเนินการตามระบบการบริหารจดัการท่ีเปล่ียนแปลงและการจดัการศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.5  จดัระบบการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา  เพื่อพฒันาระบบการบริหารจดัการและกระบวนการเรียนการสอน 
ใหเ้อ้ือต่อการจดัการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



5. การใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม  ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 สถานศึกษา ควรใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในขั้นตอนส าคญั 
ทุกขั้นตอน  ตามแนวทางดงัน้ี 
5.1  ร่วมก าหนดแนวนโยบาย  และการวางแผน 
5.2  ร่วมใหข้อ้คิดเห็น  ขอ้เสนอแนะในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 
5.3  ร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการจดัสภาพและบรรยากาศภายในสถานศึกษา 
5.4  ส่งเสริมการเรียยนรู้และการปฏิบติัตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  ท่ีบา้นและสถานท่ีอ่ืน ๆ  
5.5  ร่วมติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 



6. การติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
 สถานศึกษาควรจดัใหมี้การติดตามและประเมินผลการด าเนินการจดัการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีแนวทางด าเนินการดงัน้ี 
 6.1  ติดตามและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน  โดยพิจารณาจาก 
  1.  ผลการทดสอบความรู้  ความเขา้ใจพื้นฐานดา้นเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.  ผลงานและการปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียน 
  3.  การปฏิบติัตนในชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียน 
  4.  ผลการประเมินโดยผูป้ระเมินภายนอก  หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากทุกภาคส่วน 
 6.2  ติดตามและประเมินความเหมาะสมของการด าเนินการในกระบวนการ  ขั้นตอน  และกิจกรรมการด าเนินการในดา้นการพฒันา 
หลกัสูตร  การจดัการเรียนการสอน  การจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม  การจดัระบบบริหารจดัการ  การใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มา 
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  และการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
6.3  จดัใหร้ะบบการรายงานผลการด าเนินการเป็นระยะ ๆ  ทั้งการรายงานภายในสถานศึกษา  การรายงานต่อสาธารณชน  และการรายงาน 
หน่วยงานตน้สังกดัตามล าดบั 


