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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
บริษทั ส านักพมิพ์วฒันาพานิช จ ากดั 

 

บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั มุ่งมัน่ท่ีจะร่วมพฒันาการศึกษาของชาติใหเ้จริญกา้วหนา้ดว้ย
การพฒันาส่ือการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ส าหรับให้ครูและนกัเรียนใชป้ระกอบการเรียนการสอน ซ่ึงส่ือการ
เรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ของส านกัพิมพไ์ดรั้บความเช่ือถือมาเป็นเวลานาน  

ในสงัคมโลกปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงขอ้มูลข่าวสารเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว ขอ้มูลในส่ือการเรียนรู้
บางเร่ืองท่ีเผยแพร่ไปแลว้ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิม หากครูและนกัเรียนน าไปใชป้ระกอบการเรียนการสอน
กจ็ะตอ้งศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมใหเ้ป็นปัจจุบนั 

อยา่งไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดและอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน ส านกัพิมพ์
จึงไดจ้ดัท า “เอกสารเสริม” ขอ้มูลความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนั ส าหรับใหค้รูและนกัเรียนไดน้ าไปใช ้
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  ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
มีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมายาวนาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีหลกัพิจารณา 5 ประการ คือ 

1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะเป็น โดยมี
พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสงัคมไทย สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิง
ระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ มุ่งเนน้การรอดพน้จากภยัและวิกฤต เพื่อความมัน่คงและความยัง่ยนืของ
การพฒันา 

2. คุณลักษณะ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนไดใ้นทุก
ระดบั โดยเนน้การปฏิบติัตนบนทางสายกลางและการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 

3. ค านิยาม ความพอเพียงจะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะพร้อม ๆ กนั ดงัน้ี 
1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน

ตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
2) ความมีเหตผุล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้นจะตอ้งเป็นไปอยา่งมี

เหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อยา่ง
รอบคอบ 

3) การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลง
ดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้ง
ใกลแ้ละไกล 

4. เงื่อนไข การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพียงนั้นจะตอ้งอาศยัทั้ง
ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

1) ความรู้ ประกอบดว้ยความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบดา้น ความ
รอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผนและความระมดัระวงั
ในขั้นปฏิบติั 
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2) คุณธรรม ประกอบดว้ยการมีความตระหนกัในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความอดทน 
มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

5. แนวทางปฏิบัติ ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช ้ คือ 
การพฒันาท่ีสมดุลและยัง่ยนื พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
ความรู้ และเทคโนโลย ี

 

  หลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
 บรมนาถบพติร 

การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงยึดการ
ด าเนินงานในลกัษณะทางสายกลางท่ีสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีอยู่รอบตวัและสามารถปฏิบติัไดจ้ริง ทรงมีความ
ละเอียดรอบคอบและทรงคิดคน้หาแนวทางเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด มีคุณค่า และควรยดึเป็น
แบบอย่างในการเจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท เพื่อให้บงัเกิดผลต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
ตลอดไป 

 

หลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 

ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ใชธ้รรมชาติ ช่วยธรรมชาติ 

ระเบิดจากขา้งใน ใชอ้ธรรมปราบอธรรม 

แกปั้ญหาท่ีจุดเลก็ ปลูกป่าในใจคน 

ท าตามล าดบัขั้น ขาดทุนคือก าไร 

ภูมิสังคม การพึ่งตนเอง 

องคร์วม พออยูพ่อกิน 

ไม่ติดต ารา เศรษฐกิจพอเพียง 

ประหยดั เรียบง่าย ไดป้ระโยชน์สูงสุด ความซ่ือสตัย ์สุจริต จริงใจต่อกนั 

ท าใหง่้าย ท างานอยา่งมีความสุข 

การมีส่วนร่วม ความเพียร: พระมหาชนก 

ประโยชน์ส่วนรวม รู้ รัก สามคัคี 

บริการรวมท่ีจุดเดียว  
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  แนวคดิทฤษฎใีหม่ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ทฤษฎีใหม่เป็นหลกัวิชาการจดัการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงคิดคน้ข้ึนเพื่อเป็นทางเลือกใหเ้กษตรกรพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งเขม้แข็ง มี 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
ขั้นตน้ คือ ครอบครัวเกษตรกรรายย่อยบริหารจดัการพื้นท่ีท ากินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งพื้นท่ี
ออกเป็น 4 ส่วน คือ พื้นท่ีขุดสระ พื้นที่ปลูกขา้ว พื้นที่ปลูกพืชไร่พืชสวน และพื้นที่อยู่อาศยั เพื่อให้เกิด
การผลิตที่พออยู่พอกิน ขั้นกลาง คือ รวมเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมเพิ่มผลผลิตและจ าหน่ายอยา่งมีพลงั
ต่อรอง และขั้นกา้วหนา้ คือ สร้างเครือข่ายนอกชุมชนเพื่อหาแหล่งทุนมาร่วมลงทุนและพฒันา ทุกขั้นตอน
เนน้ความมธัยสัถ์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริอาจเปรียบเทียบกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีอยู ่2 แบบ คือ แบบ
พื้นฐานและแบบกา้วหนา้ ไดด้งัน้ี1 

ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร เป็น เศรษฐกิจพอเพียงแบบ
พืน้ฐาน เทียบได้กบั “ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1” ท่ีมุ่งเน้นแกปั้ญหาของเกษตรกรท่ีอยู่ห่างไกลแหล่งน ้ า ตอ้งพึ่ง
น ้ าฝนและประสบความเส่ียงจากการท่ีน ้ าไม่เพียงพอ แมก้ระทัง่ส าหรับการปลูกขา้วเพื่อบริโภค โดยมีขอ้
สมมุติวา่ จากการแกปั้ญหาความเส่ียงเร่ืองน ้าจะท าใหเ้กษตรกรสามารถมีขา้วเพื่อบริโภคยงัชีพในระดบัหน่ึง
ได ้และใชท่ี้ดินส่วนอ่ืน ๆ สนองความตอ้งการพื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขายในส่วนท่ีเหลือเพื่อมีรายได้
ท่ีจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถผลิตเองได้ ทั้งหมดน้ีเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัในตวัให้เกิดข้ึนใน
ระดบัครอบครัว 

ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองค์กร เป็น เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ซ่ึงครอบคลุม 
“ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 2” เป็นเร่ืองของการสนบัสนุนให้เกษตรกรรวมพลงักนัในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ หรือการ
ที่ธุรกิจต่าง ๆ รวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายวิสาหกิจ กล่าวคือ เม่ือสมาชิกในแต่ละครอบครัวหรือองค์กร
ต่าง ๆ มีความพอเพียงขั้นพื้นฐานเป็นเบ้ืองตน้แลว้ ก็จะรวมกลุ่มเพื่อร่วมมือกนัสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่ม
และส่วนรวมบนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามก าลังและ

                                                           
1โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว. สารานุกรมไทย ฉบับเฉลิม

พระเกยีรติในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2550. 
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ความสามารถของตน ซ่ึงจะสามารถท าให้ชุมชนโดยรวมหรือเครือข่ายวิสาหกิจนั้น ๆ เกิดความพอเพียงใน
วถีิปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 

ความพอเพียงในระดับประเทศ เป็น เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ซ่ึงครอบคลุม “ทฤษฎีใหม่
ขั้นท่ี 3” ส่งเสริมให้ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจสร้างความร่วมมือกบัองคก์รอ่ืน ๆ ในประเทศ เช่น บริษทั
ขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบนัวิจยั การสร้างความร่วมมือในลกัษณะเช่นน้ีจะเป็นประโยชน์ในการสืบทอด
ภูมิปัญญา แลกเปล่ียนเรียนรู้ เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพฒันา หรือร่วมมือกนัพฒันาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ประเทศอนัเป็นสังคมใหญ่ประกอบดว้ยชุมชน องค์กร และธุรกิจต่าง ๆ ท่ีด าเนิน
ชีวติอยา่งพอเพียงกลายเป็นเครือข่ายชุมชนพอเพียงท่ีเช่ือมโยงดว้ยหลกัไม่เบียดเบียน แบ่งปัน และช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัไดใ้นท่ีสุด 
 

  การสร้างความเข้มแขง็ให้ชุมชน 

การสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนเป็นหน่ึงในวตัถุประสงคข์องการพฒันาประเทศในช่วงแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) ซ่ึงแนวทางการพฒันาประเทศตามยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้าในสังคม คือ เสริมสร้างศกัยภาพชุมชน การพฒันาเศรษฐกิจ
ชุมชน และการสร้างความเขม้แข็งการเงินฐานรากตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจดัการทุน ท่ีดิน และทรัพยากรภายในชุมชน โดยแนวทางการด าเนินการ
มีดงัน้ี1 

1. สร้างและพฒันาผูน้ าการเปล่ียนแปลงในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการสร้างแรงบนัดาลใจ
ใหเ้กิดความเช่ือมัน่ ศรัทธา มีจุดยนืทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพฒันาชุมชน ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและสร้างจิตส านึกใหชุ้มชนพึ่งพาตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุน 

2. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวิจยัและการถ่ายทอดองคค์วามรู้ในชุมชน 
เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีและการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการสร้างการจดัการความรู้ในชุมชน 

3. พฒันาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผูป้ระกอบการระดับชุมชน การ
สนบัสนุนศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเช่ือมต่อระหวา่งเครือข่ายอุตสาหกรรมในพื้นท่ีกบัเศรษฐกิจ
ชุมชน การสร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชนและสถาบนัการศึกษาในการร่วมกนัพฒันาความรู้ในเชิงทฤษฎี
และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัเพื่อสร้างศกัยภาพใหก้บัชุมชนในการประกอบธุรกิจ การสนบัสนุน
การประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษใ์นชุมชนท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว 

                                                           
1คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักงาน. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560–2564) [ออนไลน์], (ม.ป.ป.). แหล่งท่ีมา: http://www.nesdb.go.th [10 มีนาคม 2560] 



เอกสารเสริม หนงัสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม เศรษฐกิจพอเพียง ม. 1–3      3 

4. สนบัสนุนการใหค้วามรู้ในการบริหารจดัการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับองคก์ร
การเงินของชุมชนใหท้ าหนา้ท่ีเป็นสถาบนัการเงินในระดบัหมู่บา้นหรือต าบลท่ีท าหนา้ท่ีทั้งการให้กูย้ืมและ
การออม และจดัตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
เป็นแม่ข่าย 

5. สนบัสนุนชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการจดัสวสัดิการ บริการ และการจดัการทรัพยากรในชุมชนใน
ลกัษณะเป็นหุ้นส่วนกบัหน่วยงานภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน 
โดยเปิดรับสมาชิกทุกคนในทอ้งถ่ินโดยไม่เลือกปฏิบติั ผลกัดนั พ.ร.บ.โฉนดชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการบริหาร
จดัการและใชป้ระโยชน์จากท่ีดินและทรัพยากรในพื้นท่ีร่วมกนั 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  การประยุกต์ใช้หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงในสังคมไทย1 

การเช่ือมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัสังคมไทยท่ีเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชดัเจนท่ีสุด คือ 
กระบวนการในการสร้างชุมชนเขม้แข็ง ซ่ึงหมายถึง ชุมชนที่มีสมาชิกเต็มไปด้วยจิตสาธารณะร่วมกนั 
มีความเอ้ืออาทร คุณธรรมและเมตตาธรรม ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาชุมชนบนพื้นฐานศกัยภาพ
และการพึ่งพาตนเองของชุมชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ เกิดความสมดุล มัน่คง และย ัง่ยืน ดว้ยเหตุท่ีว่า
หากชุมชนมีความเขม้แข็งแลว้ ก็หมายถึงปัจเจกชนในระดบัจุลภาคยอ่มมีทั้งปริมาณและคุณภาพท่ีจะสร้าง
ความเจริญเติบโตในระดบัมหภาคได ้แต่ถา้ชุมชนไม่มีความเขม้แขง็ก็ยากล าบากในการพฒันา 

จากแนวคิดของการสร้างชุมชนเข้มแข็งและแนวปฏิบติัท่ีได้ด าเนินมาเพื่อการพฒันาชุมชนใน
ประเทศไทยจะเห็นไดว้า่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดด้ว้ยดี และน ามาซ่ึงการ
ประสบความส าเร็จในชุมชนจ านวนมากท่ีมีความเขม้แข็งบนพื้นฐานของหลกัคุณสมบติั 3 ขอ้ของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ 

ความพอประมาณ คือ มีการพฒันาชุมชนโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้นมากเกินไป มีความ
พอกินพอใชเ้ป็นพื้นฐาน มีการผลิต การบริโภค การออม หรือการลงทุนท่ีไม่มากเกินไปและไม่นอ้ยเกินไป 
มีการแบ่งปัน ร่วมมือ และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามความเหมาะสม เป็นชุมชนท่ีมีความเอ้ืออาทร
สมานฉันท ์โดยเนน้หลกัการแห่งการพึ่งพาตนเองก่อน จึงค่อยแสวงหาการพึ่งพาจากภายนอก การพฒันา
ชุมชนเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่กา้วกระโดดบนพื้นฐานความเส่ียง แต่เนน้การเจริญเติบโตแบบมีขั้นตอน
และมีความมัน่คง 

ความมีเหตุผล คือ มีการพฒันาชุมชนอยา่งเหมาะสมกบัศกัยภาพและเหตุปัจจยัของแต่ละชุมชน 
ไม่วา่จะเป็นสภาพเศรษฐกิจ สังคม ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม 
โดยไม่ลอกเลียนแบบแนวทางพฒันาของผูอ่ื้นมาโดยตรง ซ่ึงอาจจะไม่เหมาะสมกบัสภาพขอ้เท็จจริงของ
ชุมชนของตน 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ มีการเตรียมตวัรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากในชุมชนเองหรือ
จากนอกชุมชนโดยไม่ประมาท โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงท่ีจะน าผลเสียมาสู่ชุมชน จึงมีการเตรียมตวั

                                                           
1โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั. สารานุกรมไทย ฉบับเฉลมิ

พระเกยีรติในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2550. 
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ป้องกนัไวก่้อน ตั้งแต่การกระจายความเส่ียงในการผลิตต่าง ๆ มีการออมหรือการประกนัภยั มีการจดัตั้ง
สวสัดิการสังคมต่าง ๆ เพื่อพร้อมช่วยเหลือกนัและกนัในยามวกิฤต ตลอดจนมีการรักษาความสมดุลของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหค้งไว ้

ทั้งน้ี การพฒันาชุมชนควรตั้งอยูบ่นพื้นฐานของเง่ือนไขท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 
เง่ือนไขความรู้ การพฒันาชุมชนควรเกิดจากการระดมความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนในการใช้

ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดูงาน และการใช้แนวความคิดเชิงเหตุผลวิทยาศาสตร์ใน
วิทยาการดา้นต่าง ๆ ผสมผสานกบัความรู้และภูมิปัญญาเดิมของชุมชนท่ีมีอยู ่และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั
ดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั เพื่อใหก้ารจดัท าแผนพฒันาชุมชนมีความเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

เง่ือนไขคุณธรรม ชุมชนท่ีพฒันาจนเขม้แขง็จะเนน้การสร้างคุณภาพคนเป็นประเด็นหลกั เพราะเช่ือ
วา่สมาชิกชุมชนท่ีดี มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความเพียรพยายาม และอดทนต่อความยากล าบากได้
ย่อมเป็นปัจจยัหลักในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ดังนั้น การประยุกต์หลักการทางศาสนา วฒันธรรม
ประเพณี การศึกษาอบรม ตลอดจนการอนุรักษร์ะบบคุณค่าท่ีดีในชุมชนมาใชป้ระโยชน์จึงเป็นแนวทางใน
การสร้างระบบคุณธรรมในชุมชนให้เกิดข้ึน รวมทั้ งเพื่อแก้ไขป้องกันปัญหาสังคมต่าง ๆ เช่น ปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด หน้ีสิน อนัอาจน ามาซ่ึงการล่มสลายของชุมชน 
 

  การพฒันาที่ยัง่ยนื 

แนวคดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (sustainable development) คือ การพฒันาเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเจริญเติบโต

อยา่งสมดุลและมีเสถียรภาพในระยะยาว โดยค านึงถึงผลกระทบและขอ้จ ากดัดา้นคุณภาพของส่ิงแวดลอ้ม 
และขอ้จ ากดัอ่ืน ๆ การพฒันาท่ีย ัง่ยืนจึงไม่จ  าเป็นจะตอ้งมีการเติบโตในอตัราท่ีสูงมาก แต่มีความเจริญเติบโต
ในอตัราท่ีเหมาะสมกบัพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งน้ี เน่ืองจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น
อาจจะท าให้รายไดโ้ดยเฉล่ียของประชากรเพิ่มสูงข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัก็ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ 
นั้นเส่ือมโทรมหรือหมดส้ินไป หรือท าให้เกิดภาวะแวดลอ้มท่ีเป็นพิษต่อมนุษย ์จึงท าให้การพฒันาไม่ย ัง่ยืน
ในระยะยาว 

หลกัการส าคญัของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือ การสร้างความสมดุลระหว่าง 3 มิติของการพฒันา อนั
ไดแ้ก่1 

1. มิติการพฒันาเศรษฐกจิทีย่ัง่ยืน ซ่ึงเป็นการพฒันาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพ กระจาย
รายไดใ้หเ้อ้ือประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะคนท่ีมีรายไดต้ ่า 

                                                           
1ส านกัความร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระหว่างประเทศ, ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม. ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการพฒันาท่ียั่งยืน. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2556. 
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2. มิติการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ซ่ึงเป็นการพฒันาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะและมีผลิตภาพสูงข้ึน 
ส่งเสริมใหเ้กิดสังคมท่ีมีคุณภาพและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3. มิติการพัฒนาส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืน  ซ่ึงเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณท่ีระบบนิเวศ
สามารถฟ้ืนตวักลบัสู่สภาพเดิมได ้การปล่อยมลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้มในระดบัท่ีระบบนิเวศสามารถดูดซับ
และท าลายมลพิษนั้นได ้โดยใหส้ามารถผลิตมาทดแทนทรัพยากรประเภทท่ีใชแ้ลว้หมดไปได ้

ทั้งน้ี การพฒันาท่ีย ัง่ยนืจะตอ้งท าใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีระบบสังคมท่ีเป็นสังคมธรรม-
รัฐ มีระบบการพฒันาเศรษฐกิจท่ีมัน่คง ไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอก มีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีดี ประชาชนรู้จกัใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นฐานในการผลิต 
เพื่อน าไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

การพฒันาทีย่ัง่ยนืในประเทศไทย 
กระแสการพฒันาท่ีย ัง่ยืนไดมี้การเผยแพร่มาเป็นเวลานาน ซ่ึงการประชุมระดบัโลกท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาท่ีย ัง่ยืนถูกจดัข้ึนตั้งแต่ พ.ศ. 2515 เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั โดยการประชุมระดบัโลก
ท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

พ.ศ. 2515 
การประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มมนุษย ์(United Nations Conference 
on Human Environment–UNCHE) 

พ.ศ. 2535 
การประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (The United Nations 
Conference on Environment and Development–UNCED) 

พ.ศ. 2540 การประชุมรีโอ+5 (Rio+5) 

พ.ศ. 2545 
การประชุมสุดยอดโลกวา่ดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (World Summit on Sustainable 
Development–WSSD หรือ Rio+10) 

พ.ศ. 2555 
การประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (United Nations Conference 
on Sustainable Development –UNCSD หรือ Rio+20) 

  

ประเทศไทยไดด้ าเนินการเร่ืองการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตามแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดพ้ระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย 
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาดา้นต่าง ๆ ซ่ึงเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกตใ์ชไ้ดใ้นทุกระดบั ทุกสาขา 
ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไม่จ  าเป็นจะตอ้งจ ากดัเฉพาะแต่ภาคการเกษตร แมแ้ต่ภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย ์
และการคา้การลงทุนระหวา่งประเทศก็น ามาปรับใชไ้ด ้โดยมีหลกัการที่คลา้ยคลึงกนั คือ เนน้การเลือก
ปฏิบติัอยา่งพอประมาณ มีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุม้กนัใหแ้ก่ตนเองและสังคม ทั้งน้ี ไดมี้การนอ้มน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบในการพฒันา
ประเทศ ดงัน้ี 
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• แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545–2549) มีการน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพฒันาและบริหารประเทศ โดยยึดทางสายกลางเพื่อให้ประชาชน
รอดพน้วกิฤต และน าไปสู่การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยนืต่อไป 

• แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550–2554) ซ่ึงเป็นแผนการพฒันา
ประเทศแบบบูรณาการท่ีมุ่งให้เกิดสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั ภายใตแ้นวปฏิบติัของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยมีคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา 

• แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ซ่ึงมีเป้าหมายหลกัท่ีจะ
สร้างสังคมท่ีเป็นสุข มีการพฒันาและการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืนบนพื้นฐานของหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความเหล่ือมล ้าทางสังคม ขจดัปัญหาความยากจน และมุ่งส่งเสริมแบบแผนการผลิต
และการบริโภคท่ีย ัง่ยืน เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีลกัษณะเป็นเศรษฐกิจ
สีเขียว 

• แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) ซ่ึงเป็นแผนพฒันาของชาติ
ฉบบัปัจจุบนั โดยมีหลกัการส าคญั คือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา 
ยดึวสิัยทศัน์ภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยดึเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2580 ยึดหลกัการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล ้า และขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้
ภูมิปัญญาและนวตักรรม และยึดหลกัการน าไปสู่การปฏิบติัให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจงัใน 5 ปีท่ีต่อยอด
ไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2580 
เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2580 เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเป้าหมายและ

ตวัช้ีวดัในดา้นต่าง ๆ มีความสอดคล้องกบักรอบเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development 
Goals–SDGs) ทั้งน้ี เป้าหมายประเทศไทยในปี 2580 ซ่ึงเป็นท่ียอมรับร่วมกนันั้นพิจารณาจากทั้งประเด็น
หลกัและลกัษณะของการพฒันา ลกัษณะฐานการผลิตและบริการส าคญัของประเทศ ลกัษณะของคนไทย
และสังคมไทยท่ีพึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย โดยก าหนดไวด้งัน้ี “เศรษฐกิจและสังคมไทย

 ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) 

แผนฯ ฉบบัท่ี 12 
พ.ศ. 2560–2564 

แผนฯ ฉบบัท่ี 13 
พ.ศ. 2565–2569 

แผนฯ ฉบบัท่ี 14 
พ.ศ. 2570–2574 

แผนฯ ฉบบัท่ี 15 
พ.ศ. 2575–2579 
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มีการพฒันาอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืบนฐานการพฒันาท่ีย ัง่ยืน สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเป็นธรรมมีความเหล่ือมล ้า
น้อย คนไทยเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นพลเมืองท่ีมีวินยั ต่ืนรู้และเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ 
มีทกัษะและทศันคติท่ีเป็นค่านิยมท่ีดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ 
มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก 
ประเทศไทยมีบทบาทท่ีส าคญัในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยูบ่นฐานของการใชน้วตักรรมน าดิจิทลั 
สามารถแข่งขนัในการผลิตไดแ้ละคา้ขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการท่ีมี
คุณภาพและรูปแบบท่ีโดดเด่นเป็นท่ีตอ้งการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการท่ีส าคญั เพื่อน า
ประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมีความเป็นอจัฉริยะ” 

เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
ประเทศไทยไดล้งมติรับรองเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนปี 2559–2573 ภายใตค้วามร่วมมือของ

สหประชาชาติในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2558 โดยตอ้งบรรลุในอีก 15 ปีขา้งหนา้ การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นวาระ
การพฒันาใหม่ของโลกท่ีจะเป็นแรงกดดนัในห่วงโซ่การผลิตในอนาคตท่ีมุ่งเน้นความเช่ือมโยงทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยมีหลกัการ 5Ps ไดแ้ก่ ประชาชน (People) โลก (Planet) ความมัง่คัง่ 
(Prosperity) สันติภาพ (Peace) และความเป็นหุน้ส่วน (Partnership) ประกอบดว้ยเป้าหมาย 17 ขอ้ ดงัน้ี 

เป้าหมายท่ี 1 ขจดัความยากจน 
เป้าหมายท่ี 2 ขจดัความอดอยาก สร้างความมัน่คงทางอาหาร 
เป้าหมายท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดีของทุกคน 
เป้าหมายท่ี 4 ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ 
เป้าหมายท่ี 5 สร้างความเท่าเทียมทางเพศสตรีและเด็กหญิงทุกคน 
เป้าหมายท่ี 6 จดัการน ้าอยา่งย ัง่ยนืและพร้อมใชส้ าหรับทุกคน 
เป้าหมายท่ี 7 ใหทุ้กคนเขา้ถึงพลงังานท่ีย ัง่ยนืไดต้ามก าลงัของตน 
เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนื 
เป้าหมายท่ี 9 ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีย ัง่ยนืและนวตักรรม 
เป้าหมายท่ี 10 ลดความเหล่ือมล ้าทั้งภายในและระหวา่งประเทศ 
เป้าหมายท่ี 11 สร้างเมืองและการตั้งถ่ินฐานท่ีปลอดภยั 
เป้าหมายท่ี 12 สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
เป้าหมายท่ี 13 ด าเนินการอยา่งเร่งด่วนเพื่อแกปั้ญหาโลกร้อน 
เป้าหมายท่ี 14 อนุรักษก์ารใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอยา่งย ัง่ยนื 
เป้าหมายท่ี 15 ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ท่ีย ัง่ยนืของระบบนิเวศบนบก 
เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสันติภาพและการเขา้ถึงระบบยติุธรรมอยา่งเท่าเทียมกนั 
เป้าหมายท่ี 17 สร้างความร่วมมือระดบัสากลต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 



 
 
 
 
 
 

  เศรษฐกจิพอเพยีงกบัสหกรณ์ 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พระราชทานเป็นแนวทางการด ารงชีวิตและปฏิบติัตนของประชาชนตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน 
จนถึงระดับรัฐ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง ไม่ประมาท ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ค านึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุม้กนัในตวั ตลอดจนใชค้วามรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิต
ให้รอดพน้จากวิกฤต มีความมัน่คงและย ัง่ยืนท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
ส่วนทฤษฎีใหม่เป็นหลกัวิชาการจดัการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม-
นาถบพิตร ทรงคิดคน้ข้ึนเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งเขม้แข็ง การเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชด าริมี 3 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 การผลิต ขั้นท่ี 2 การรวมพลงัในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ และขั้นท่ี 3 
การร่วมมือกบัแหล่งเงิน (ธนาคาร) และแหล่งพลงังาน 

เศรษฐกิจพอเพียงกบัสหกรณ์จึงมีความเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กนั เน่ืองจากสหกรณ์เป็นองค์กรทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีสมาชิกร่วมกนัจดัตั้งข้ึนดว้ยการลงหุ้นร่วมกนั จดัการร่วมกนัในการผลิต การจ าหน่าย
สินคา้หรือบริการตามความตอ้งการหรือผลประโยชน์อยา่งเดียวกนัของบรรดาสมาชิก สมาชิกแต่ละคนมีสิทธ์ิ
ออกเสียงได้หน่ึงเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่ข้ึนอยู่กบัจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย ์
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม 
 

  แนวทางการพฒันาภาคการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศจึงประกอบอาชีพด้าน

การเกษตร และแมว้่าสินคา้การเกษตรจะสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ แต่เกษตรกรผูผ้ลิตกลบัมีรายไดอ้ยู่ใน
ระดบัต ่ากวา่สาขาการผลิตและบริการอ่ืน ๆ มาก อีกทั้งประสบกบัปัญหาหน้ีสินและการกูย้ืมเงินนอกระบบ 
ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีตอ้งเร่งหาทางแกไ้ข การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
12 (พ.ศ. 2560–2564) จึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้เศรษฐกิจขยายตวัอยา่งมีเสถียรภาพและย ัง่ยืน 
และสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเศรษฐกิจรายสาขา โดยแนวทางการพฒันาภาคการเกษตรสามารถสรุปไดด้งัน้ี1 

                                                           
1คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักงาน. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560–2564) [ออนไลน์], (ม.ป.ป.). แหล่งท่ีมา: http://www.nesdb.go.th [10 มีนาคม 2560] 
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1. เสริมสร้างฐานการผลิตภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยพฒันาและบ ารุงรักษาแหล่งน ้ า
เพื่อการเกษตร รวมทั้งจดัระบบการปลูกพืชให้สอดคลอ้งกบัปริมาณน ้ าท่ีหาได ้คุม้ครองพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ี
มีศกัยภาพและขยายโอกาสในการเขา้ถึงพื้นท่ีท ากินของเกษตรกรให้มากข้ึน และส่งเสริมให้เกษตรกรมี
ความรู้ในการรวบรวม คดัเลือก และปรับปรุงพนัธุกรรมพืช สัตว ์สัตวน์ ้า และจุลินทรียข์องทอ้งถ่ิน 

2. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม โดยให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการวิจยัพฒันาปัจจยัการผลิตดา้น
พนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์พนัธ์ุสัตวน์ ้า เทคโนโลยกีารเพาะปลูก และการวิจยัและพฒันาเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร
ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั วิจยัและพฒันาเทคโนโลยี
การผลิตและรูปแบบผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูปใหม่ ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความหลากหลายของสินคา้ท่ี
เกษตรกรและผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถึงได ้และพฒันารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อปรับ
ระบบการผลิตท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีและการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้แก่เกษตรกรอยา่งเป็น
รูปธรรม 

3. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ โดยพฒันาระบบมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารให้เป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสากล ทั้งในกลุ่มสินคา้ท่ีเป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรและ
อาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภยัและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ และขบัเคล่ือนการ
ผลิตสินคา้เกษตรอินทรียอ์ยา่งจริงจงั 

4. เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร โดยเสริมสร้างศกัยภาพของ
สถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่มให้เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยอาศยัแนวคิดและกระบวนการสหกรณ์เป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างความเขม้แข็ง 
ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว ์และการท าประมงให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นท่ีและความตอ้งการ
ของตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต วิจยั พฒันา และใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจกัร
สมยัใหม่ในกระบวนการผลิต สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตรและการใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพเพื่อต่อยอดองคค์วามรู้และพฒันาผลิตภณัฑ์มูลค่าสูง บริหารจดัการผลผลิตอยา่งเป็นระบบ
ครบวงจร พฒันากลไกจดัการความเส่ียงท่ีกระทบต่อสินคา้เกษตร และสร้างความร่วมมือดา้นการเกษตรกบั
ประเทศเพื่อนบา้นในการเป็นแหล่งผลิตวตัถุดิบเพื่อการแปรรูป สร้างมูลค่า และโอกาสในดา้นการตลาดจาก
การส่งออกทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน 

5. ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการเกษตร ส่งเสริม ขยายผล และพฒันาการผลิต
ในระบบเกษตรกรรมย ัง่ยืน ทั้งในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย ์
เกษตรธรรมชาติ รวมถึงการท าเกษตรกรรมตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี และควบคุมการใชส้ารเคมี
การเกษตรท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 
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6. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ โดย
พฒันาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านเกษตรให้มีความถูกต้องแม่นย  า เช่ือถือได้ และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ส าหรับการวางแผนดา้นการเกษตรโดยใช้การตลาดน า รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกร
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีได้อย่างทัว่ถึง และการพฒันาระบบเตือนภยั
การเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างบุคลากรดา้นการเกษตรโดยการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่หรือด าเนินนโยบาย
บณัฑิตคืนถ่ิน และปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรใหท้นัสมยั 

 
 
 


