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ตามศาสตรพระราชา

แนวปฏิบัติ



"...การพััฒนาประเทศจำำาเป็นต้้องทำาต้ามลำำาดัับขัั้�นต้้องสร้างพ้ั�นฐาน คืือคืวาม 
พัอมี พัอกิน พัอใช้้ขั้องประช้าช้นส่วนใหญ่่เป็นเบื�องต้้นก่อน โดัยใช้้วิธีีการแลำะ 
ใช้อ้ปุกรณ์์ที�ประหยดัั แต่้ถูกูต้อ้งต้ามหลัำกวิช้า เมื�อไดัพ้ั้�นฐานมั�นคืงพัรอ้มพัอคืวร 
แลำะปฏิิบัต้ิไดั้แลำ้ว จำึงคื่อยสร้างคื่อยเสริมคืวามเจำริญ่แลำะฐานะเศรษฐกิจำขัั้�นที�สูง 
ขั้ึ�นโดัยลำำาดับัต่้อไป หากมุ่งแต้จ่ำะทุม่เทสร้างคืวามเจำริญ่ยกเศรษฐกจิำขั้ึ�นใหร้วดัเร็ว 
แต้่ประการเดัียว โดัยไม่ให้แผนปฏิิบัต้ิการสัมพัันธี์กับสภาวะขั้องประเทศ แลำะขั้อง 
ประช้าช้นโดัยสอดัคืล้ำองด้ัวย กจ็ำะเกิดัคืวามไมส่มดุัลำในเร่�องต่้าง ๆ  ขั้ึ�น ซึึ่�งอาจำกลำาย 
เป็นคืวามยุ่งยากลำ้มเหลำวไดั้ในที�สุดั ดัังเห็นไดั้ที�อารยประเทศหลำายประเทศกำาลัำง 
ประสบปัญ่หาทางเศรษฐกิจำอย่างรุนแรงในเวลำานี�..."

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2517
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ครัวเรือนพึ่งตนเอง

1.

ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนได้

2.

ออกสู่ภายนอกเพื่อเชิ่ือมโยง 
แหล่งทุน องค์ความรู้ และเทคโนโลยี
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โมเดลการปฏิบัติของ 
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

พัฒนา
ชนบทอย่างยั่งยืน

ได้อย่างไร



ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง

ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า

กิจกรรม
การผลิตของ

ประชาชน
น�้า/ดิน

มีน�้าเพียงพอ
ตลอดปี

ปรับปรุง
คุณภาพดิน

จัดการที่ดิน
แปลงเล็กเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุ

คดัเลอืก
พชื/สตัว์
เศรษฐกจิ

ทีด่ี
เหมาะสม
กบัพืน้ที่
ขายง่าย

และ
ราคาสงู

จดัหา
วตัถดุบิให้

เป็นไป
ตาม

มาตรฐาน
ของตลาด
เป้าหมาย

เพาะปลกู/เลีย้งสตัว์ ให้ได้ตามมาตรฐาน
(ปรมิาณ/คณุภาพ)

ผลผลติพอกนิตลอดปี

แปรรปูผลผลติ

ผลผลติ
ส่วนเกนิ 
ขายได้

 มรีายได้เพิม่/
ค่าใช้จ่ายลด/

หนีล้ดลง
ปรบัปรงุการผลติ เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่

(เกษตรประณตี/เกษตรอนิทรยี์)

บนัทกึและท�าบญัชตี้นทนุ

กิจกรรมการผลิต ผลผลิตการเกษตร ลูกคัาและ
ช่องทาง
จ�าหน่าย

รายได้
และ

ผลส�าเร็จ
สินค้าแปรรูปทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐาน

คัด
เลือก

พืช/สัตว์
ศก.

จัดหา
วัตถุดิบ
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1.

ครัวเรือนพึ่งตนเอง



ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า

กิจกรรม
การผลิตของ

ประชาชน
น�้า/ดิน

กลุ่มน�้า กลุ่มวัตถุดิบ กลุ่มดูแลชุมชน

กลุ่มสินค้าแปรรูป

กลุ่มสินค้าแปรรูป + จ�าหน่าย

กลุ่มการผลิต

กลุ่มการผลิต + จ�าหน่าย

กลุ่มการจัดหาวัตถุดิบ + การผลิต + จ�าหน่าย

กิจกรรมการผลิต ผลผลิตการเกษตร ลูกคัาและ
ช่องทาง
จ�าหน่าย

รายได้
และ

ผลส�าเร็จ
สินค้าแปรรูปทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐาน

คัด
เลือก

พืช/สัตว์
ศก.

จัดหา
วัตถุดิบ
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2.

ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนได้



ออกสู่ภายนอกเพื่อเชิ่ือมโยง 
แหล่งทุน องค์ความรู้ และเทคโนโลยี

ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า

กิจกรรม
การผลิตของ

ประชาชน
น�้า/ดิน

กลุ่มดูแลชุมชนกลุ่มการผลิต

ความรู้และเทคโนโลยี
ในการเพิ่มคุณภาพการผลิต/ผลผลิตที่เป็นเลิศ

กิจกรรมการผลิต ผลผลิตการเกษตร ลูกคัาและ
ช่องทาง
จ�าหน่าย

รายได้
และ

ผลส�าเร็จ
สินค้าแปรรูปทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐาน

คัด
เลือก

พืช/สัตว์
ศก.

จัดหา
วัตถุดิบ

เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนที่มีมาตรฐาน เพื่อขยายการด�าเนินธุรกิจให้ยั่งยืน

มีตลาด

ที่มั่นคง

และยั่งยืน

ชุมชน

ยั่งยืน

(เศรษฐกิจ/

สังคม/

สิง่แวดล้อม)

 10  จุดเด่นของมูลนิธิปิดทองฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชด�าริ
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3.
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ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า

กิจกรรม 
การผลิต 

ของ 
ประชาชน

น�้า/ดิน

มีน�้า 
เพียงพอ
ตลอดปี

ปรับปรุง
คุณภาพ

ดิน

จัดการ
ที่ดิน

แปลงเล็ก
เพื่อ

ประโยชน์
สูงสุด

คัดเลือก
พืช/สัตว์
เศรษฐกิจ

ที่ดี
เหมาะสม
กับพื้นที่
ขายง่าย

และ
ราคาสูง

จัดหา
วัตถุดิบ 
ให้เป็น 
ไปตาม

มาตรฐาน
ของตลาด
เป้าหมาย

เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์  
ให้ได้ตามมาตรฐาน
(ปริมาณ/คุณภาพ)

ผลผลิตพอกิน 
ตลอดปี

แปรรูปผลผลิต

ผลผลิต
ส่วนเกิน 
ขายได้

 มีรายได้
เพิ่ม/

ค่าใช้จ่าย
ลด/

หนี้ลดลง

ปรับปรุงการผลิต 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

(เกษตรประณตี/เกษตรอนิทรย์ี)

บันทึกและท�าบัญชีต้นทุน

กิจกรรมการผลิต ผลผลิตการเกษตร ลูกคัา 
และ

ช่องทาง
จ�าหน่าย

รายได้
และ

ผลส�าเร็จสินค้าแปรรูปทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐาน

คัด
เลือก

พืช/สัตว์
ศก.

จัดหา
วัตถุดิบ
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ขั้นที่ 1 

ครัวเรือนพึ่งตนเอง
1.   มีน�้าเพียงพอตลอดปี

1.1 การฟื้นฟู

  แหล่งน�้า

1.2 การพัฒนา

  แหล่งน�้า

1.1.1 การดแูลรกัษาแหล่งน�า้ และ/

หรือป่าไม้ โดยชุมชน เพื่อการใช ้

ประโยชน์อย่างย่ังยืน โดยการสร้าง 

ฝายต้นน�้า หรือฝายชะลอน�้า หรือ 

ฝายอนุรักษ์ หรือฝายเก็บกักน�้า ช่วย 

กักเก็บน�้าไว้ในดินและพื้นที่ตอนบน 

เพือ่ให้ความชุม่ชืน้ รกัษาความชุม่ชืน้ 

หรือหมุนส่งน�้าไปใช้ยังพื้นที่ท�าการ

เกษตร 

1.1.2               การเพิม่ประสทิธภิาพแหล่งน�า้

เป็นการจัดการเพ่ือให้สามารถใช้ 

แหล่งน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ิมขึ้น ซึ่งสามารถท�าได้หลายวิธี  

เช่น การสร้างอ่างพวงเพ่ือท�าหน้าท่ี

เก็บกักน�้าท่ีไหลจากพ้ืนท่ีมาเก็บกัก 

และต่อเชื่อมกันเป็นระบบ เพื่อให้

สามารถใช้น�้าจากที่ระบายลงสระ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าอ่าง

เก็บน�้าเดี่ยว

1.2.1 การพัฒนาแหล่งน�้าตาม 

ธรรมชาติ ให้สามารถใช้ประโยชน์ 

ได้เต็มประสิทธิภาพ หรือรับปริมาณ

น�้าได้เพิ่มมากขึ้น เช่น การปรับปรุง

สภาพล�าน�้า การขุดสระ การขุดลอก

ดนิในหนองและบงึธรรมชาต ิเพ่ือเพ่ิม

ปริมาณเก็บกักน�้า เป็นต้น 

1.2.2 การพัฒนาหรือปรับปรุง

โครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นการจัดการ 

เพ่ือให้แหล่งน�้ามีปริมาณเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใช้สนับสนุนการผลิต เช่น การ

 กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง

“...ส�ำหรับต้นน�้ำ ไม้ท่ีขึ้นอยู่บริเวณสองข้ำง 

ล�ำห้วย จ�ำเป็นต้องรักษำไว้ให้ดี เพรำะจะ 

ช่วยเกบ็รกัษำควำมชุ่มช้ืนไว้  ส่วนตำมร่องน�ำ้ 

และบรเิวณท่ีน�ำ้ซบั กค็วรสร้ำงฝำยขนำดเลก็  

กั้นน�้ำไว ้ในลักษณะฝำยชุ ่มช้ืน แม้จะมี 

จ�ำนวนน้อยกต็ำม ส�ำหรบัแหล่งน�ำ้ทีม่ปีรมิำณ 

น�้ำมำก จึงสร้ำงฝำยเพื่อผันน�้ำ ลงมำใช้ใน 

พื้นที่เพำะปลูก...” 

“... ควรสร้ำงฝำยต้นน�้ำล�ำธำรตำมร่องน�้ำ  

เพื่อช่วยชะลอกระแสน�้ำ และกักเก็บน�้ำ 

ส�ำหรับสร ้ำงควำมชุ ่ม ช้ืนให ้ กับบริเวณ 

ต้นน�้ำ...”

พระราชด�ารัส

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๒

ณ ดอยอ่างขาง เชียงใหม่

“... เรื่องน�้ำนี้  ก็เป็นปัจจัยหลักของมวล 

มนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์เท่ำนั้น แม้สิ่งมีชีวิต 

ทั้งหลำยทั้งสัตว์ทั้งพืช ถ้ำไม่มีก็อยู ่ไม่ได้  

เพรำะว่ำน�้ำเป็นสื่อ หรือเป็นปัจจัยส�ำคัญ 

ของสิ่งมีชีวิตแม้ส่ิงไม่มีชีวิตก็ต้องกำรน�้ำ 

เหมือนกัน มิฉะนั้นก็จะกลำยเป็นอะไรไม ่

ทรำบ เช่น ในวัตถุต่ำงๆ ในรูปผลึกก็ต้องมี 

น�้ำในนั้นด้วย ถ้ำไม่มีน�้ำก็จะไม่เป็นผลึก  

กลำยเป็นสิ่งท่ีไม่มีรูป ฉะนั้น น�้ำนี้ก็เป็น 

สิ่งส�ำคัญที่กล่ำวถึงข้อนี้ก็จะให้ได้ทรำบ 

ถึงว่ำ ท�ำไมกำรพัฒนำขั้นแรกหรือสิ่งแรก 
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เสริมสันฝายเพื่อเพิ่มพื้นที่ รับน�้า 

หรือท�าให้มีปริมาณน�้าเพิ่มมากขึ้น 

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่

เป้าหมาย ท�าให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 

หรือมีคุณภาพดีขึ้น หรือการพัฒนา

ระบบน�้าจากการใช้พลังงานทดแทน

ด้วยระบบไมโครกริด สามารถช่วย 

แก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อน 

เกี่ยวกับน�้า จนสามารถสนองความ 

ต้องการพื้นฐานของชุมชนได้

1.3.1 การพัฒนาระบบน�้าจาก 

แหล่งน�้าไปยังพื้นที่การเกษตร

เป็นงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 

ส่งน�้าของโครงการจากแหล่งต้นน�้า 

ไปยงัพืน้ทีเ่กษตรกรรม (ต้นแหล่งน�า้)  

ตัวอย่างเช่น การท�าฝายส่งน�้าท�า 

คลองส่งน�้า ท�าคันกั้นน�้า การฟื้นฟ ู

สถานสีบูน�า้ การวางแนวท่อเมน หรอื 

การต่อท่อหลกั เพ่ือส่งน�า้จากแหล่งน�า้ 

ไปยังพื้นที่การเกษตรแต่ละพื้นที่  

เพื่อให้เพียงพอต่อการเกษตรกรรม

1.3.2 การพัฒนาระบบกระจายน�้า

เข้าสู่แปลงของเกษตรกร เป็นงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายน�้าเข้าสู่

พื้นที่ของเกษตรกร (ปลายแหล่งน�้า) 

เช่น การติดตั้งท่อก้างปลาเข้าแปลง

ของเกษตรกร การท�าระบบน�้าหยด

และสปริงเกลอร์ การขุดบ่อจิ๋ว การ 

จัดท�าคันและคูน�้าเข้าแปลง เป็นต้น

1.3 การพัฒนา

  ระบบน�้าและ

  ระบบกระจายน�า้

  เข้าสู่แปลง

ที่นึกถึงก็คือโครงกำรชลประทำน แล้วก็ 

โครงกำรส่ิงแวดล้อมท�ำให้น�้ำดี สองอย่ำงนี้ 

อื่นๆ ก็จะเป็นไปได้ถ้ำหำกว่ำปัญหำ ของ 

น�้ำน้ี เรำได้สำมำรถท่ีจะแก้ไข หรืออย่ำง

น้อยที่สุด ก็ท�ำให้เรำมีน�้ำใช้อย่ำงเพียงพอ 

ฉะน้ันกำรพัฒนำนั้นสิ่งส�ำคัญก็อยู ่ตรงนี้   

นอกจำกนั้น ก็เป็นสิ่งที่ต่อเนื่อง เช่นวิชำกำร 

ในด้ำนกำรเพำะปลูก เป็นต้น ตลอดจนถึง

กำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม หรือ

กำรค้ำ หรือกำรคลัง อะไร พวกนี้ก็ต่อเนื่อง

ต่อไป...”

พระราชด�ารัส วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๒ 

พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน

“... วนัน้ีกข็อพดูขออนุญำตท่ีจะพดู  เพรำะว่ำ 

อั้นมำหลำยปีแล้ว เคยพูดมำหลำยปีแล้ว  

ในวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้มีทรัพยำกรน�้ำ 

เพียงพอและเหมำะสม ค�ำว่ำ “พอเพียง” 

หมำยควำมว่ำ ให้มีพอในกำรบริโภคใน 

กำรใช้ ทั้งในด้ำนกำรบริโภคในบ้ำน ทั้งใน 

กำรใช้เพื่อกำรเกษตรกรรม อุตสำหกรรม 

ต้องมีพอ ถ้ำไม่มีทุกสิ่งทุกอย่ำงก็ชะงักลง  

แล้วทุกส่ิง ทุกอย่ำงท่ีเรำภำคภูมิใจ ว ่ำ 

ประเทศเรำก้ำวหน้ำเจริญก็ชะงัก ไม่มีทำง 

ที่จะมีควำมเจริญ ถ้ำไม่มีน�้ำ...

พระราชด�ารัสถึงโครงการกักเก็บน�้าป่าสัก  

จ.ลพบุรี และ จ.สระบุรี 

โครงการเขื่อนเก็บน�้าแม่น�้านครนายก 

จ.นครนายก

โครงการพัฒนาลุ่มน�้าปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา 

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖

1.4.1 การสร้างอาสาสมคัรในพืน้ที่  

อาสาสมัครมักเป็นผู ้ที่ชาวบ้านมี 

ความเชื่ อถือ  มีความเข ้ าใจใน 

หลักการที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 

ตามแนวพระราชด�าริ และเข้าใจ 

วิถีชีวิตของชุมชนได ้ เป ็นอย ่างด ี

สามารถประสานงานและบูรณาการ 

การบรหิารจดัการน�า้ เพือ่ความยัง่ยนื 

ของชุมชนและระบบนิเวศในพื้นที่ได้

1.4.2 การจัดการแหล่งน�้าโดย

ชุมชนมีส ่วนร ่วม  โดยมีวิ ธีการ

บริหารจัดการในแต ่ละขั้นตอน 

ร่วมกัน เช่น การวางแผน การตั้ง

ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อตกลง 

ร่วมกัน อาจด�าเนินการในรูปแบบ

กลุ ่ม กองทุน หรือคณะกรรมการ 

เ พ่ื อ ให ้มี การจัดการ โดยชุมชน 

อย ่างมีระบบและทั่วถึง  เพื่อให ้

สามารถใช้น�้าได้หลายด้าน ทั้งใน

การเกษตร อุปโภค และบริโภค

1.4 การบริหาร

  จัดการน�้า

  โดยชุมชน

“...ภำระในกำรบริหำรนั้นจะประสบผล 

ด้วยดีย่อมต้องอำศัยควำมรักชำติ ควำม 

ซื่อสัตย์สุจริต ควำมสมัครสมำนกลมเกลียว 

กัน ประกอบกับกำรร่วมมือของประชำชน 

พลเมืองทั่วไป ข ้ำพเจ ้ำจึงหวังว ่ำท ่ำน 

ทั้งหลำยคงจะพยำยำมปฏิบัติกรณียกิจ 

ในส ่วนของแต ่ละท ่ำนด ้วยใจบริสุทธิ์   

โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ท้ังน้ีเพื่อ 

ได้มำซึ่งควำมร่มเย็นเป็นสุขของประชำชน

ท่ัวไปอันเป็นยอดปรำรถนำด้วยกนัทัง้สิน้...”

พระราชด�ารัสในอากาสวันขึ้นปีใหม่  

๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ 

กับประชาชนชาวไทยทั้งหลาย
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2.1.1 การรักษาดิน ด้วยการรักษา 

หน้าดินหรือการกักเก็บตะกอนเอา 

ไว ้ไม ่ให ้ไปทับถมล�าน�้าตอนล่าง 

และเพื่อลดการสูญเสียดินไม่ให้ไหล 

ไปทับถมแหล่งน�้าให้ตื้นเขิน หรือ

ตะกอนหินดินลงไปทับถมพื้นที่

เกษตรกรรม เช่น การสร้างฝายชะลอ 

น�้า หรือฝายต้นน�้าหรือฝายอนุรักษ์  

(Check dam) 

2.1.2 การปลูกพืชเพื่ออนุรักษ์ดิน 

เป็นการอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืช 

ตัวอย่างเช่น การปลูกหญ้าแฝก เพื่อ 

ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

ลดการสญูเสยีหน้าดนิทีอ่ดุมสมบรูณ์  

ช่วยกกัเกบ็ตะกอนดนิ ลดการสญูเสยี 

ธาตุอาหารของพืช ดูดซับสารเคมี

ต่างๆ และสารพิษต่างๆ ไว้ในราก 

และล�าต้นได้นาน จนสารเคมีนั้น

สลายตัว และไม่เป็นอันตรายต่อต้น

ข้างล่าง ต้นแฝกก็จะสลายตัวเป็น 

ปุ๋ยส�าหรับพืชต่อไป

2.1 การอนุรักษ์ดิน

2.  ปรับปรุงคุณภาพดิน

2.2 การปรับปรุง
  และบ�ารุง
  คุณภาพดิน

2.2.1 การวิเคราะห์คุณสมบัติและ

คุณภาพดินในพื้นที่  เพื่อทราบ

คุณสมบัติและคุณภาพดิน เพ่ือให้

สามารถปรับปรุงและบ�ารุงคุณภาพ

ดินให้ดีขึ้นอย่างถาวร/ต่อเนื่อง ด้วย

ปุ๋ยพืชสด หรือปุ๋ยท่ีมีคุณภาพและ

เหมาะสม

2.2.2 การส่งเสริมการปลูกพืช 

หมุนเวียนเพื่อบ�ารุงดิน เป็นการ 

ปลูกพืชเพ่ือปรับปรุงดิน รวมถึงการ 

ปรับเปลี่ยนการท�าเกษตรเชิงเดี่ยว 

ไปเป็นการปลูกพืชหมุนเวียน หรือ 

เกษตรแบบผสมผสาน เช่น การปลูก 

ข้าว ข้าวโพด ถั่ว ปอเทืองหมุนเวียน 

สลบักันในพืน้ที ่หรอืการปลกูปอเทอืง  

ปลูกถั่วเขียว เพื่อใช้เป็นปุ๋ยหมักหรือ 

ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงดิน (ปลูก 

ปอเทืองปรับปรุ งดิน  ตามแนว 

พระราชด�าริ)

2.2.3 การใส่ปุ๋ยเพื่อบ�ารุงดิน เป็น 

การปรับปรุงหรือบ�ารุงดินด้วยปุ ๋ย 

อินทรีย์หรือปุ ๋ยชีวภาพ ได้แก่ ปุ ๋ย 

หมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด เป็นต้น 

เพื่อให้ดินมีแร่ธาตุอาหารที่จ�าเป็น

ส�าหรับการเจริญเติบโตของพืช หรือ

มคีวามเหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโต

ของพืช

..ควรพจิำรณำสร้ำงฝำยเกบ็กกัน�ำ้ตำมล�ำน�ำ้ 
สำขำของห้วยฮ่องไคร้ โดยสร้ำงเป็นฝำย 
แบบง่ำยๆ เช่น ฝำยหินท้ิงคลุมด้วยตำข่ำย 
และฝำยแบบชำวบ้ำน โดยด�ำเนินกำร 
ก่อสร้ำงเป็นช่วงๆ ท้ังในเขตพื้นท่ีพัฒนำ 
ป่ำไม้ด้วยน�้ำชลประทำน และพื้นที่พัฒนำ 
ป่ำไม้ด้วยน�้ำฝน เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำ 
ป่ำไม้ให้ได้ผลอย่ำงสมบูรณ์ต่อไป ควรเร่ง 
กำรด�ำเนินงำน ปี พ.ศ. 2527 บำงส่วน และ
ภำยในปีต่อๆ ไปตำมควำมเหมำะสม...

พระราชด�ารัส 
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ 

ณ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

"...กำรอนุรักษ์ดินต้องด�ำเนินควบคู่ไปกับ 
กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูป่ำไม้ กำรอนุรักษ์ดินด้วย 
หญ้ำแฝกต้องท�ำให้กว้ำงขวำงเพื่อป้องกัน 
และรักษำหน ้ำดินไม ่ให ้ สูญหำยขอให ้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำ 
ด�ำเนินกำรในบริเวณที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์
ดินและน�้ำในพื้นที่เสื่อมโทรมต่ำงๆ...“

พระราชด�าริ  
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๐

“... "หญ้ำแฝก" ซึ่งเป็นประโยชน์อย่ำงย่ิง 
แก่กำรอนุรักษ์ดินและน�้ำ เพรำะมีรำกที่ 
หยั่งลงลึกแผ่กระจำยลงไปตรงๆ ท�ำให้ 
อุม้น�ำ้และยดึเหนีย่วดนิได้มัน่คงและมลี�ำต้น
ชิดติดกันแน่นหนำ ท�ำให้ดักตะกอนดินและ
รักษำหน้ำดินได้ดี...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  

วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๐

"….กำรจัดเตรียมดินส�ำหรับเพำะปลูกตำม 

พื้นที่ลำดชัน จะต้องเก็บรักษำผิวดินเดิม 

ซึ่งมีควำมอุดมสมบูรณ์สูงไว ้  และต ้อง 

ปลูกหญ้ำหรือพืชอื่นยึดผิวดินไว ้ไม ่ให ้ 

ถูกฝนหรือกระแสน�้ำชะล้ำงได้ เพรำะหำก 

ผิวดินถูกชะล้ำงท�ำลำยเสียแล้วก็จะท�ำ 

กำรเพำะปลูกไม่ได้ผล เน่ืองจำกดินจะจืด 

และเสื่อมคุณภำพ…."

พระราชด�ารัสที่บ้านผาปู่จอม 

ต�าบลกิ้ดช้าง อ�าเภอแม่แตง 

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐

 

"……รำษฎรน่ำจะหมุนเวียนกำรปลูกพืช 

ประเภทถั่วสลับกับกำรปลูกข้ำวเพื่อกำร 

บ�ำรุงดินและกำรใช้ที่ดินส�ำหรับกำรน�ำมำ 

หำเลี้ยงชีพให้เป็นประโยชน์ตลอดปี…..."

พระราชด�ารัส

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ 

ณ ต�าบลนาใน อ�าเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร
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4.  คัดเลือกพืช/สัตว์เศรษฐกิจทีดี่เหมาะสมกับพ้ืนที ่ขายง่าย และราคาสงู3.  จัดการที่ดินแปลงเล็กเพื่อประโยชน์สูงสุด

 กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง

 กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง

3.1.1 การจดัสรรการใช้ทีด่นิขนาด

เล็กอย่างเหมาะสม เป็นการจัดการ

การใช้ที่ดินที่มีขนาดเล็ก หรือขนาด

ไม่มาก เพื่อให้เกษตรกรที่มีที่ดินไม่

มาก สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง

เต็มประสิทธิภาพ หรือตามความ

ต้องการ 

3.1.2 การจัดสรร และแบ่งสัดส่วน

ที่ดินเพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุด 

เป ็นการจัดการการใช้ที่ดิน ตาม

แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ (สัดส่วน 

30:30:30:10) ส�าหรับปลูกข้าว สวน

ไม้ผล ขุดสระ และที่อยู่อาศัย
4.1.1 คัดเลือกพืชเศรษฐกิจ เป็น 

ขั้นตอนการคัดเลือกพืชเศรษฐกิจ 

ที่ให้ผลผลิตดี มีคุณค่าสูง หรือเป็น 

พืชปลอดภัยที่ เหมาะสมกับพื้นที่  

ผลผลิตที่ ได ้สามารถขายได ้ง ่าย  

และมีราคาสูง เช่น การคัดเลือกพันธุ์

ข้าวกล�่าลืมผัว ซึ่งเป็นข้าวที่ตลาดมี

ความต้องการ และมีราคาดี 

4.1.2 คัดเลือกสัตว์เศรษฐกิจ เป็น 

ขั้นตอนการคัดเลือกสัตว์ที่เป็นสัตว ์

พันธุ ์ดี มีความเหมาะสมกับพื้นที่  

ผลผลิตสามารถขายง ่าย และม ี

ราคาสูง เช่น การเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งเป็น 

สตัว์เศรษฐกิจท่ีตลาดมคีวามต้องการ 

ก�าลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง  

เลี้ยงง่าย และมีราคาดี 

3.1 การใช้ประโยชน์

  ที่ดิน

4.1 การคัดเลือก

  พืช/สัตว์ 

“....วิธีกำรแก้ไขก็คือ ต้องเก็บน�้ำฝนที่ตก 

ลงมำ ก็เกิดควำมคิดว่ำอยำกทดลองดูสัก  

10 ไร่ ในท่ีอย่ำงน้ัน 3 ไร่ จะเป็นบ่อน�้ำ คือ 

เก็บน�้ำฝนแล้ว ถ้ำจะต้องบุด้วยพลำสติก 

ก็บุด้วยพลำสติก ทดลองดูแล้วอีก 6 ไร่ 

ท�ำเป็นท่ีนำ ส่วนไร ่ ท่ีเหลือก็เป็นบริกำร 

หมำยถึง ทำงเดิน หรือ กระต ๊อบหรือ

อะไรก็แล้วแต่ หมำยควำมว่ำ น�้ำ 30% 

ท่ีท�ำนำ 60% ก็เชื่อว่ำถ้ำเก็บน�้ำไว้ได้จำก

เดิมที่เก็บเกี่ยวข้ำวได้ไร่ละประมำณ 1-2 ถัง  

ถ ้ำมีน�้ำเล็กน ้อยอย่ำงนั้น ก็ควรจะเก็บ

เกี่ยวข้ำวได้ไร่ละประมำณ 10-20 ถัง หรือ

มำกกว่ำ....” 

“....นอกจำกมีสระน�้ำในไร่นำของตัวเอง 

แล้ว จะต้องมีอ่ำงเก็บน�้ำที่ใหญ่กว่ำอีกแห่ง 

เพื่อเสริมสระน�้ำ ในกำรน้ีได้รับควำมร่วมมือ

จำกบริษัทเอกชน ซื้อที่ด้วยรำคำที่เป็นธรรม

ไม่ใช่ไปเวนคืนและสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำ ฉะนั้น

ในบริเวณน้ันจะเกิดเป็นบริเวณท่ีพัฒนำ 

แบบใหม่ ถึงเรียกว่ำ ทฤษฎีใหม่....”

พระราชด�ารัส ถึงวิธีการแก้ไข 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบ้านกุดตอแก่น 

ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรดาพระราชวงัดุสติ 

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

"….ข้ำพเจ้ำมีโอกำสได้ศึกษำกำรทดลอง 

และท�ำนำมำบ้ำง และทรำบดีว่ำกำรท�ำนำ 

นั้นมี ควำมยำกล�ำบำกอยู่มิใช่น้อย จ�ำเป็น 

จะต้องอำศยัพนัธุข้์ำวทีด่ ีและต้องใช้วชิำกำร 

ต่ำง ๆ ด้วยจึงจะได้ผลเป็นล�่ำเป็นสัน  

อีกประกำรหน่ึงท่ีนำนั้น เมื่อสิ้นฤดูท�ำนำ 

แล้วควรปลูกพืชอื่น ๆ บ้ำงเพรำะ จะเพิ่ม 

รำยได้ให้อีกไม่ใช่น้อย ทั้งจะช่วยให้ดินร่วน  

ช่วยเพิ่มปุ๋ยกำกพืช ท�ำให้ลักษณะเนื้อดิน 

ดขีึน้ เหมำะส�ำหรบัจะท�ำนำในฤดตู่อไป…."

พระราชด�ารัส พระราชทานแก ่

ผู้น�ากลุ่มชาวนา เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๐๘ 

"...กำรเลี้ยงไก่บนบ่อปลำ กำรปลูกพืช 

ผสมผสำนระหว่ำงพืชสวน พืชไร ่ ซึ่งมี 

ไม้ผลเป็นหลัก กำรเพำะเห็ด กำรเลี้ยงผึ้ง  

กำรปลูกพืชสมุนไพรกำรปลูกไม้ตัดดอก 

บ ่อแก ๊สชีวภำพกำรท�ำสวนเกษตรน้ัน 

ดีแล้ว นับว่ำถูกต้องกับวัตถุประสงค์ที ่

วำงไว ้  โดยเฉพำะกำรใช ้ เทคโนโลยีที่ 

เหมำะสมกับพ้ืนที่ จะให้นักวิชำกำรและ 

ประชำชนเข้ำมำศึกษำดูงำน และขยำยผล

ต่อไป...”

พระราชด�ารัสในการเสด็จฯ 

เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘
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 กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง

 กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง

" . . .  โดยท่ีสภำพของภูมิประเทศ และ 
โครงสร ้ำงของควำมเป็นอยู ่ ท่ีมีอยู ่ตำม 
ประเพณีแต่ละแห่งอำจจะแตกต่ำงกันบ้ำง 
ควำมส�ำคัญก็มีที่ต ้องน�ำควำมรู ้วิชำกำร 
ต่ำงๆ น้ันมำดดัแปลงให้เหมำะสมกบัสถำนที ่
ท่ีอยู่ แต่ละคนได้อยู่ในท่ีของตนมำแต่ปู่ย่ำ 
ตำยำยก็รู้จักท่ีของตัวดี เมื่อประชุมกันจำก 
ที่ต่ำงๆ ก็ สำมำรถที่จะมำเปรียบเทียบแลก 
เปล่ียนควำมคิดและเล่ำให้ฟัง ว่ำท่ีของ 
ตัวมีอย่ำงน้ันๆ และแก้ปัญหำมำแต่โบรำณ 
อย่ำงไร ก็อำจจะเกิดควำมรู้ หรือควำมคิด 
พิเศษขึ้นมำใหม่ เพื่อที่จะดัดแปลงควำมรู้ที่ 
ได้มำตำมประเพณีเพื่อให้มีควำมสำมำรถ 
มีประสิทธิภำพสูงขึ้น อันนี้ถึงมีประโยชน์  
แต่ต้องไม่ลืมว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงจะต้องปฏิบัติ
ให้เหมำะสมกับสภำพในท้องที่...”

พระราชด�ารัสพระราชทาน 
แก่สมาชิกสหกรณ์ 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒

"...ในด้ำนอำชีพของเกษตรกรต้องมีกำร 
เพำะปลูกในข้อท่ี ๒ น้ี กำรเพำะปลูกหรือกำร 
ท�ำมำหำกินน้ีก็ต้องอำศัยหลักวิชำ หลักวิชำ
ตั้งแต่พืชพันธุ์ใดที่สมควร วิธีกำรใช้ปุ๋ยใช้
เครื่องทุ่นแรง คือ วิชำกำรน่ันเอง ก็เป็นอีก
ส่วนหน่ึงของชีวิต ส่วนอีกอันหน่ึงก็คือ เมื่อ
ท�ำผลิตผลแล้วต้องสำมำรถที่จะให้ผลิตผล
นัน้ เป็นประโยชน์ทัง้ในด้ำนบรโิภคของตนเอง
และทั้งในด้ำนกำรได้เงิน ค้ำขำย เพื่อที่จะ
ได้เงินมำบ�ำรุงชีวิตของคน ทั้งสำมส่วนนี้จึง 
สัมพันธ์กันส�ำหรับทุกคน...”

พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่
คณะกรรมการผู้แทนสถาบันเกษตรกร 

ระดับชาติ 
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗

4.2.1 วางแผนปลูกพืชเศรษฐกิจ 

เป็นขั้นตอนการวางแผนปลูกพืช 

หรือพืชเศรษฐกิจที่ เหมาะสมกับ 

พื้นที่ ผลผลิตมีราคาดี ขายคล่อง  

สามารถขายได้ตลอดปี 

4.2.2 วางแผนเลีย้งสตัว์เศรษฐกจิ  

เป็นข้ันตอนการวางแผนเลี้ยงสัตว์ 

ที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจพันธุ์ดี เป็นพันธุ์ 

ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ผลผลิตราคาด ี

และขายคล่อง

5.1.1 จัดหาวัตถุดิบเป็นไปตาม

มาตรฐานของตลาด เป็นการจดัหา

วตัถดุบิให้เป็นไปตามมาตรฐานของ

ตลาดเป้าหมาย เพือ่สนบัสนนุปัจจยั

การผลิตที่มีคุณภาพ ช่วยในการ

ควบคุมต้นทุน เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย 

วัสดุเพาะ วัสดุในการผลิต เป็นต้น 

ซึ่งบางครั้งอาจเป็นในรูปการให้ยืม

และคนื เพือ่ลดการกู้ยืมไปซือ้ปัจจยั

การผลิตภายนอก ช่วยให้ลดต้นทุน

การผลิตได้

4.2 วางแผนปลูก

  พืช/เลี้ยงสัตว์

5.1 จัดหาวัตถุดิบ

5.  จัดหาวัตถดิุบให้เป็นไปตามมาตรฐานของตลาดเป้าหมาย

"...บริเวณนี้กำแฟน่ำจะปลูกได้เหมำะ ขอให้

ช่วยกันแนะน�ำชำวเขำ ให้มีกำรปลูกกำแฟที่

ถูกต้องและมกีำรจดักำรทีด่ ีเพรำะรูส้กึว่ำชำว

เขำจะปลกูอยูไ่ม่เป็นระเบยีบ และพนัธ์ุกำแฟ

ที่จะส่งเสริมให้ชำวเขำปลูก ควรจะเป็นพันธุ์

กำแฟที่แตกต่ำงจำกภำคใต้...“

พระราชด�ารัส เสด็จพระราชด�าเนิน 

ตรวจเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านมูเซอส้มป่อย 

อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗

"...ในด้ำนอำชีพของเกษตรกรต้องมีกำร 

เพำะปลูกในข้อที่ ๒ นี้ กำรเพำะปลูกหรือ 

กำรท�ำมำหำกินน้ีก็ต้องอำศัยหลักวิชำ หลัก

วิชำตั้งแต่พืชพันธุ์ใดที่สมควร วิธีกำรใช้ปุ๋ย

ใช้เครื่องทุ่นแรง คือ วิชำกำรนั่นเอง ก็เป็น 

อีกส่วนหน่ึงของชวีติ ส่วนอกีอนัหนึง่กค็อืเมือ่ 

ท�ำผลิตผลแล้วต้องสำมำรถที่จะให้ผลิตผล 

น้ัน เป็นประโยชน์ทัง้ในด้ำนบรโิภคของตนเอง

และทั้งในด้ำนกำรได้เงิน ค้ำขำย เพื่อที่จะ

ได้เงินมำบ�ำรุงชีวิตของคน ท้ังสำมส่วนน้ีจึง 

สัมพันธ์กันส�ำหรับทุกคน...“

พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก ่

คณะกรรมการผู้แทนสถาบันเกษตรกร 

ระดับชาติ 

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
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6.1.1 การเพาะปลูกและดูแลพืช 
เป็นการเพาะปลูก และดูแลพืชใน
แต่ละข้ันตอนอย่างเป็นระบบตาม
หลักวิชาการ หรือตามมาตรฐาน 
ของตลาดเป้าหมาย เช่น การเพาะ 
ปลูกข้าว ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การปฏบิตัทิางการเกษตรท่ีด ี(GAP) 
ซึ่งช่วยป้องกันและลดความเส่ียง
ของอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต และ
การจัดการหลังเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพความปลอดภัย
และเหมาะสมต่อการบริโภค

6.1.2 การเลี้ยงสัตว์ เน้นการเลี้ยง 
สัตว์ และดูแลสัตว์ในแต่ละขั้นตอน 
อย่างเป็นระบบตามหลกัวชิาการ  หรือ 
ตามมาตรฐานของตลาดเป้าหมาย  
อย่างเป็นระบบตามหลักวิชา หรือ 
ตามมาตรฐานของตลาดเป้าหมาย  
เช ่น การเลี้ยงโคขุนให ้ได ้ตาม
มาตรฐานตามความต้องการของ
ตลาด 

6.2.1 การให้ความรู ้ที่เกี่ยวกับ 

การผลิตที่ได้มาตรฐาน เป็นการให้ 

ความรู้ท่ีเก่ียวกับการผลิตเพ่ือให้ได้ 

ผลผลิตตามมาตรฐาน หรือตรงตาม

หลักวิชาการ ซึ่งสามารถท�าได้หลาย

รปูแบบ เช่น การอบรม สมัมนา ดงูาน  

ตลอดจนการให้ความรู ้ที่เกี่ยวกับ

มาตรฐานหรอืหลกัวชิาการท่ีเหมาะสม

6.2.2 การส่งเสรมิให้ได้รบัมาตรฐาน 

เป็นการส่งเสริมให้ผลผลิตที่เกิดขึ้น  

มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน และ

ได้รับการรับรองมาตรฐาน หรือมี 

การรบัรองมาตรฐานผลผลติ เช่น การ 

ส่งเสริมให้เกษตรกร ได้รับมาตรฐาน

การผลิต (GAP) เป็นต้น

6.3.1 วางแผนการผลิตตามความ 

ต้องการของตลาด เป็นการวางแผน 

การผลติให้เป็นไปตามความต้องการ 

ของตลาด รวมถึงการวางแผนการ

จัดการปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อ 

ให้สอดคล้องกับปัจจัยการผลิตที่ม ี

อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้ได้ผลผลิต

ท่ีมีคุณภาพ สามารถลดต ้นทุน 

การผลิต และช่วยให้ได้ผลผลิตที่มี

ราคาด ีขายคล่อง และขายได้ตลอดปี

6.1 การส่งเสริม

  การผลิต

  (พืช/สัตว์)

6.2 การให้ความรู้

  เรื่องมาตรฐาน

6.3 การวางแผน

  การผลิตตาม

  ความต้องการ

  ตลาด

6.  เพาะปลกู/เลีย้งสตัว์ ให้ได้ตามมาตรฐาน 

 (ปรมิาณ/คณุภาพ)

"...ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำนั้น แม้จะมีกำรปลูกข้ำวก็อำจจะมีกำรปลูกข้ำวในลักษณะต่ำงกัน หรือดูว่ำใน 
ภูมิประเทศอย่ำงนี้ เรำจะปลูกอย่ำงไร อำจจะไม่ถูกหลักวิชำก็ได้ แต่ว่ำชำวบ้ำนเขำท�ำอย่ำงนั้น เรำก็ทดลอง 
บ้ำงหรือว่ำถ้ำปลูกข้ำวไม่เกิดประโยชน์ก็ลองแก้ไขโดยใช้วิธีอื่นด้ำนชลประทำนก็ได้ หรือด้ำนพัฒนำท่ีดิน 
หรือด้ำนวิชำกำรเกษตรน�ำมำประยุกต์เพ่ือที่จะให้ได้ผลมำกขึ้น รวมทั้งตอนปลูกข้ำวแล้วท�ำอย่ำงไร เก็บรักษำ 
อย่ำงไร สีอย่ำงไรหรือขำยอย่ำงไร ก็หมำยควำมว่ำ ให้สำมำรถท่ีจะแก้ปัญหำท้ังทำงต้นและทำงปลำย แต่ 
กำรแก้ปัญหำนั้นอำจจะมีคนว่ำ ไม่ถูกหลักวิชำก็ได้ไม่เป็นไร โดยมำกเรำพยำยำมท่ีจะท�ำอย่ำงไรท่ีง่ำยแล้ว 
ในที่สุดถ้ำท�ำง่ำย แล้วได้ผลก็จะเป็นหลักวิชำโดยอัตโนมัติ...”

พระราชด�ารัสที่พระราชทาน แก่คณะกรรมการ กปร. และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง 
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ณ พระต�าหนัก สวนจิตรลดารโหฐาน

"…ควำมสะดวกจะสำมำรถสร้ำงอะไรได้ 
มำก น่ีคือเศรษฐกิจพอเพียง ส�ำคัญว่ำต้อง 
รู้จักขั้นตอน ถ้ำนึกจะท�ำอะไรให้เร็วเกินไป 
ไม่พอเพียง ถ้ำไม่เร็ว ช้ำไป ก็ไม่พอเพียง 
ต ้องให ้รู ้จักก ้ำวหน ้ำ โดยไม ่ท�ำให ้คน 
เดือดร้อน อันน้ีเศรษฐกิจพอเพียงคงได้ 
ศึกษำมำนำนแล้ว เรำพูดมำแล้ว 10 ปีต้อง 
ปฏิบัติด้วย…”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖

“...กำรพฒันำประเทศเพือ่ให้เกดิควำมเจรญิ 
ควำมมั่นคงแก่คนส่วนรวมทั้งชำติได้แท้จริง
น้ัน จะต้องอำศัยหลักวิชำอันถูกต้อง และ
ต้องกระท�ำพร้อมกันไปทุกๆ ด้ำนด้วย เพรำะ
ควำมเป็นไปทุกอย่ำงในบ้ำนเมืองมีควำม
สัมพันธ์เกี่ยวโยงถึงกันหมด เพียงแต่จะ
ท�ำงำนด้ำนกำรเกษตร ซึ่งโดยหลักใหญ่ 
ได้แก่ กำรกสิกรรมและสัตว์บำล อย่ำงน้อย
ทีส่ดุ กย็งัต้องอำศยัวชิำกำรด้ำนวทิยำศำสตร์  
วิศวกรรมศำสตร์ และเศรษฐศำสตร์สหกรณ์
เข้ำช่วยด้วย ทุกคนซึ่งเป็นผู้ท่ีจะใช้วิชำกำร 
ในกำรพัฒนำบ้ำนเมืองต่อไป ควรทรำบให้
ถ่องแท้ว่ำในกำรนั้นจ�ำเป็นที่สุดที่จะต้อง
ใช้วิชำกำรท�ำงำนร่วมมือกันให้ประสำน
สอดคล้องทุกฝ่ำย...”

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร ์

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

“...กำรพฒันำประเทศเพือ่ให้เกิดควำมเจริญ 
ควำมมั่นคงแก ่คนส ่วนรวมทั้ งชำติได ้ 
แท้จริงนั้น จะต้องอำศัยหลักวิชำอันถูกต้อง  
และต้องกระท�ำพร้อมกันไปทุกๆ ด้ำนด้วย   
เพรำะควำมเป็นไปทุกอย่ำงในบ้ำนเมือง
มีควำมสัมพันธ์เก่ียวโยงถึงกันหมด เพียง
แต ่จะท�ำงำนด ้ำนกำรเกษตร ซึ่ ง โดย 
หลักใหญ่ ได้แก่ กำรกสิกรรมและสัตว์บำล  
อย่ำงน้อยที่สุด ก็ยังต้องอำศัยวิชำกำร 
ด้ำนวิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ และ
เศรษฐศำสตร์สหกรณ์เข้ำช่วยด้วย ทุกคน
ซึ่งเป็นผู้ที่จะใช้วิชำกำร ในกำรพัฒนำบ้ำน
เมืองต่อไป ควรทรำบให้ถ่องแท้ว่ำในกำร
นั้นจ�ำเป็นที่สุดที่จะต้องใช้วิชำกำรท�ำงำน
ร่วมมือกันให้ประสำนสอดคล้องทุกฝ่ำย...”

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์  

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

" ….ไม่จ�ำเป็นต้องส่งเสริมผลผลิตให้ได้
ปริมำณสูงสุดแต่เพียงอย่ำงเดียว เพรำะ
เป็นกำรสิ้นเปลืองค่ำโสหุ ้ย และท�ำลำย
คุณภำพดิน แต่ควรศึกษำสภำวะกำรตลำด
กำรเกษตร ตลอดจนกำรควบคมุรำคำผลติผล 
ไม่ให้ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน…." 

พระบรมราโชวาท ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕
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6.4.1 การควบคุมการผลติ เป็นการ 

เฝ้าติดตามผลการผลิต หรือควบคุม

ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตาม 

ต้นทุนที่มี หรือตามเป้าหมายท่ีวาง

ไว้ ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการ 

ผลิต หรือลดเวลาลงได้

6.4.2 ใช้ทรพัยากรทีม่อียูใ่ห้คุม้ค่า

มากทีส่ดุ โดยการใช้ทรพัยากรเท่าที่

มีความจ�าเป็น ใช้น้อยที่สุด หรือการ

บูรณซ่อมแซมให้ใช้งานได้ การใช้ 

สิ่งอื่นทดแทน รวมถึงการน�ากลับมา 

ใช้ซ�้าอีก เป็นต้น

6.5.1 ส่งเสริมความรู้เพื่อการเพิ่ม

ผลผลิต เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ 

ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิตได้ ซึ่ง

สมารถท�าได้โดยการอบรม สัมมนา 

ปฏิบัติการ หรือดูงาน ตลอดจนการ

จดัตัง้ศนูย์ศกึษา เพือ่ส่งเสรมิการเผย

แพร่ความรู้เพื่อการเพิ่มผลผลิต เช่น 

การให้ความรู้ในการใช้สารชีวภัณฑ์ 

การให้ความรู้ในการผลิตข้าวอย่าง

เหมาะสม เป็นต้น

6.4 การควบคุม

  การผลิต

6.5 การส่งเสริม

  ความรู้เพื่อ

  การผลิต

 “...กำรท�ำเกษตรกรรมน้ันจะต้องมีวิชำกำร 
วิชำกำรแผนใหม่ สมัยใหม่ที่ก้ำวหน้ำ เช่น  
ใช้ปุ ๋ย วิธีใช้ปุ ๋ยวิธีใช้เคร่ืองกลต่ำงๆ อันนี ้
ทุกคนก็ปรำรถนำที่จะก้ำวหน้ำเป็นคนสมัย
ใหม่เป็นคนที่ใช ้วิทยำกำรแผนใหม่ คือ 
หมำยควำมว่ำอะไร เคร่ืองจักรเครืองกล 
ทุกสิ่งทุกอย่ำงท่ีได้ค้นคว้ำมำก็ได้ใช้ ในข้อ 
นี้จะต้อง คิดดีๆ บำงคนมุ่งที่จะสมัยใหม่  
มุง่จะเป็นคนก้ำวหน้ำ ใช้วชิำกำร ใช้วทิยำกำร
ใช้ที่เรียกว่ำเทคโนโลยีค�ำน้ีก็คงจะเข้ำใจ
เทคโนโลยี ก็หมำยถึงเครืองกลต่ำงๆ ที่เขำ
ค้นคว้ำมำ เขำเอำมำขำยเรำในรำคำแพง 
แล้วก็เวลำปฏิบัติต ้องมีควำมรู ้ช ่ำงกลมี 
ควำมรู้ใน ทำงวิชำกำรมำกขึ้น ข้อนีเป็นข้อดี
เหมือนกันที่จะก้ำวหน้ำ แต่หมำยควำมว่ำ 
ทุกคนสมำชิกทุกคนจะต้องเรียนรู้วิชำกำร 
ให้ใช้วิทยำกำรต่ำงๆ เหล่ำนี้ให้ถูกต้อง  
ถ้ำใช้ไม่ถูกต้องก็จะเกิดผล เสียหำยได้...”

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก ่
คณะกรรมการผูแ้ทนสถาบนัเกษตรกรระดบัชาติ 

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗

 “...ในเรื่องวิชำกำรก็เช่นเดียวกัน สมัยนี ้

เขำใช้เคร่ืองมือ ทุ่นแรง เขำใช้ปุ๋ย เขำใช ้

วิชำกำรแต่ว่ำวิชำกำรเหล่ำน้ีมันก็ แพง 

ฉะน้ัน ถ้ำพยำยำมท่ีจะปฏิบัติให้อยู ่ใน 

ขอบเขตของก�ำลัง ให ้เสียก ่อนแล้วก็ 

ค่อยเสริมสร้ำงขึ้นมำให้ค่อยๆ มีวิชำกำร 

มำกขึ้นก็จะมั่นคง...”

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก ่

คณะกรรมการผู้แทนสถาบันเกษตรกร

ระดับชาติ 

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗

“….ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยำกร

พร้อมมูล ทั้งทรัพยำกรธรรมชำติและ

ทรัพยำกรบุคคล ซึ่งเรำสำมำรถน�ำมำใช ้

เสริมสร้ำงควำมอุดมสมบูรณ์ และเสถียร 

ภำพอันถำวรของบ้ำนเมืองได้เป็นอย่ำงดี 

ข้อส�ำคญั เรำต้องรูจ้กัใช้ทรพัยำกรนัน้อย่ำง

ฉลำดคือไม่น�ำมำทุ่มเทใช้ให้เปลืองไปโดย

ไร้ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์ ไม่คุ้มค่ำ  

หำกแต ่กำรระมัดระวังใช ้ด ้วยควำม

ประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วยควำมคิด

พิจำรณำตำมหลักวิชำ เหตุผล และควำม

ถูกต้องเหมำะสม โดยมุ ่งถึงประโยชน์

แท้จริงท่ีจะเกิดแก่ประเทศชำติ ท้ังใน

ปัจจุบันและอนำคตอันยืนยำว.…”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหา

สมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิม

พระชนมพรรษา 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙

“...โครงกำรพัฒนำต่ำงๆ ตั้งข้ึนเพื่อปรับปรุง 

ดดัแปลงสิง่ทีม่อียูแ่ล้ว คอืทรพัยำกรธรรมชำต ิ

ให ้เกิดผลเป็นประโยชน์แก ่ประเทศและ

ประชำชนส่วนรวมให้ได้มำกทีส่ดุ ในทำงปฏบิตัิ 

นั้น นอกจำกจะได้ผลส่วนใหญ่ หรือส่วนรวม 

ตำมจุดประสงค์แล้ว บำงทีก็อำจท�ำให้มีกำร 

เสียหำยในบำงส่วนได้บ้ำง เพื่อจะให้โครงกำร 

มีผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย จ�ำเป็นต้องพิจำรณำ 

จัดตั้งโดยรอบคอบและละเอียดถี่ถ ้วน ให ้

ทรำบว่ำผลทีเ่กดิจำกโครงกำรนัน้จะมขีอบเขต 

ต่อเนื่องไปเพียงใด และมีผลเสียประกำรใดท่ี

จดุใดบ้ำง จะได้สำมำรถวำงแผนให้สอดคล้อง

ต้องกันทุกส่วนทุกขั้น เพื่อแก้ไขในส่วนที่จะ

เสียหำยให้กลับเป็นดีให้โครงกำรได้ประโยชน์

มำกที่สุด...”

พระราชด�ารัสพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 

“...มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์ศึกษำ และทดลองงำน 
พัฒนำ กำรเกษตรต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม ส�ำหรับเป็น
ตัวอย่ำงแก่เกษตรกรในกำรน�ำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตน  
ตลอดจนเพื่อ ด�ำเนินกิจกำรด้ำนเกษตรอุตสำหกรรม  
โดยเฉพำะส่งเสริมกำรปลูกพืชตระกูลถั่ว ส�ำหรับแปรรูป 
เป็นสินค้ำอุตสำหกรรม..."

พระราชด�ารัสไว้  เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
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8.  ผลผลิตพอกินตลอดปี

8.1.1  ความพอเพยีงของปัจจยัใน 

การด�ารงชีวิต หมายถึงมีปัจจัยใน

การด�ารงชีวิตอย่างพอเพียง หรือ

เหมาะสมกับฐานะ เช่น ที่อยู่อาศัย 

อาหาร เครื่องนุ ่งห่ม ยารักษาโรค 

เป็นต้น

8.1.2 ความพอเพียงของปัจจัย 

การผลิตทางการเกษตร หมายถึง 

มีป ัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

หรือปัจจัยการผลิตอย่างพอเพียง  

หรือมีความเหมาะสมกับการผลิต 

เช่น ที่ดิน แหล่งน�้า ทรัพยากรอื่นๆ  

เป็นต้น

8.1. มีปัจจัย

  การผลิต

“...ในกำรปฏิบัติงำนเกษตรนั้น นักวิชำกำร 

เกษตรควรจะศึกษำ สังเกตให้ทรำบชัดว่ำ 

เกษตรกรรมย่อมเป็นไป หรือด�ำเนินไป

อย่ำงต่อเนื่องเป็นวงจร และเป็นส่วนหนึ่ง

ของวงจรธรรมชำติ ซ่ึงมีกำรเกิดสืบเน่ือง 

ทดแทนกันอย่ำงพิสดำร จำกปัจจัยหนึ่ง 

เช่น พันธุ์พืช เมื่อได้อำศัยปัจจัยอื่นๆ ม ี

ดิน น�้ำ อำกำศ เป็นต้น เข้ำปรุงแต่งท�ำให้

เกษตรกรได้พืชผลขึ้นมำ พืชผลที่ได้มำนั้น 

เมือ่น�ำไปบรโิภคเป็นอำหำร  ท�ำให้ได้พลงังำน

มำท�ำงำน เมื่อน�ำออกจ�ำหน่ำยก็ท�ำให้เกิด 

ผลทำงเศรษฐกิจข้ึน ท้ังแก่ผู้ซ้ือและผูผ้ลติ 

คือผู ้ซื้อ ย ่อมน�ำไปท�ำผลประโยชน์ให ้ 

งอกเงยต่อไปได้ ผู ้ผลิตก็ได้เงินทองมำ

จับจ่ำยใช้สอยยังชีพ รวมทั้งซื้อหำปัจจัย

ส�ำหรับสนับสนุนกำรผลิตของตนให้เกิด

ผลหมุนเวียนเพ่ิมเติมขึ้น เห็นได้ว่ำ แม้

เพียงงำนเกษตรอย่ำงเดียว ยังจ�ำเป็นต้อง

เก่ียวพันกับงำนต่ำงๆ กับเหตุปัจจัยต่ำงๆ 

มำกมำยหลำยขอบข่ำย ทั้งต้องเก่ียวกัน

อำศัยกันอย่ำงถูกต้องสมดุลอีกด้วย...”

พระบรมราโชวาทที่พระราชทาน 

แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้  

ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

“...กำรกสิกรรมและอำชีพในด้ำนเกษตร 

ทุกๆ อย่ำงย ่อมต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ 

หลำยด้ำน ด้ำนหนึ่งก็คือหลักวิชำของกำร 

เพำะปลูก เป็นต้น และอีกด้ำนหนึ่งก็เป็น 

กำรช่วยให้เพิ่มหลักวิชำเหล่ำนั้น และเมื่อได ้

ปฏิบัติแล้วได้ผลิตผลแล้วก็จะต้องสำมำรถ

ดดัแปลงและขำยจ�ำหน่ำยผลติผลท่ีตนได้ท�ำ 

ฉะน้ันทุกอย่ำงต้องสอดคล้องกัน ควำมขยัน

หมั่นเพียรในกำรผลิต ควำมรู้ในวิชำกำรผลิต

และควำมรู้ในกำรเป็นอยู่ ทั้งควำมรู้ในด้ำน

จ�ำหน่ำย ล้วนเป็นควำมรู้ที่จะต้องประสำน

กันหมด...”

พระราชด�ารัสในโอกาสที่คณะกรรมการ

สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์

ประมง และสมาชิกผู้รับนมสดเข้าเฝ้าฯ ณ 

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันที่ ๘ 

พฤษภาคม ๒๕๓๐

 กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง

7.1.1 ให้ความรูใ้นการท�าเกษตรอนิทรีย์ 
เป ็นการให ้ความรู ้ ในการท�าเกษตร
อินทรีย์ที่ถูกต้องในทุกขั้นตอน (ปลูก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร/ราคาดี) รวมถึงการ
ให้ความรู ้ในการใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อ
สนับสนุนการท�าเกษตรอินทรีย์
7.2.2 การปรบัเปล่ียนการผลติสูเ่กษตร
อินทรีย์ เป็นการปรับเปลี่ยนการผลิตให้
เป็นการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อลด
การใช้สารเคมี หันมาใช้สารชีวภัณฑ์  
เพื่อท�าให้ได้ผลผลิตที่ได้ตามมาตรฐาน 
ตรงกับความต้องการของตลาด

7.1 ส่งเสริมความรู้

  เพื่อการผลิต

  เกษตรอินทรีย์

 "...ฉะน้ันกำรท่ีจะใช้ของสมัยใหม่นี้ก็
มีอันตรำยเหมือนกัน ถ้ำไม่ครบถ้วนใช้
ปุ๋ยเคมีดินก็แข็งกระด้ำงไปหมด ถ้ำใช้
ปุ๋ย ธรรมชำติ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
อินทรีย์ ปุ๋ยจำกฟำงข้ำวจำกใบไม้ ดิน
ไม่แขง็ ดนิจะซยุ ทัง้หมดนีเ้ป็นข้อคดิ...”

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ 
คณะกรรมการผู้แทนสถาบันเกษตรกร

ระดับชาติ เมือวันที่ ๘ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๗

7.  ปรบัปรงุการผลติ เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ (เกษตรประณตี/เกษตรอนิทรย์ี)



  แนวปฏิบัติของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ   29 28  แนวปฏิบัติของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ

 กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง

8.2.1 ส่งเสริมให้มีการศึกษาหา 
ความรู ้และเพิม่พนูประสบการณ์ 
ให้ตนเอง เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
เ พ่ือส ่งเสริมให ้มีการศึกษาหา 
ความรู้ หรือเพ่ิมพูนประสบการณ์  
มกีารพฒันาด้านความรูแ้ละทกัษะ 
ที่ ส ามาร ถ น� า ไ ปต ่ อยอ ดหรื อ 
สามารถน�าไปประกอบอาชีพได้ 

8.2.2 การน�าความรู ้มาท�าให้เหน็ 
ผลจริง เป็นการน�าความรู ้ที่ได  ้
เรียนรู ้ หรือได้รับมาประยุกต์ใช ้
ในการประกอบอาชพี และสามารถ
ท�าได้ผลจริง เช่น การน�าความรู้ที่ 
ได ้รับการอบรม มาใช ้ในการ 
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ การท�าเกษตร
อินทรีย์ เป็นต้น

8.3.1 ผลผลิตทางการเกษตรมี
เพียงพอ หมายถงึมผีลติทีเ่กดิจาก 
กิจกรรมทางการเกษตรเพื่อใช้เอง
ในครัวเรือนอย่างพอเพียง รวมถึง 
อาจมีผลผลิตบางส่วนเหลือพอ
ขายและน�าเงินมาใช้จ่ายในครัว
เรือนส�าหรับเรื่องที่จ�าเป็นด้วย เช่น 
การปลูกข้าวเพ่ือบริโภค เหลือจึง
จ�าหน่าย เป็นต้น

8.3.2 ปลูกพืชเศรษฐกิจ ผลผลิต
เหลือจ�าหน่าย เป็นการปลูกพืช 
เศรษฐกิจ โดยมุ ่งที่จะจ�าหน่าย 
ผลผลิตเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
มากกว่าทีน่�าผลติมาใช้ในครวัเรอืน 
เป็นการเน้นการปลกูในเชงิพาณชิย์ 
เพ่ือน�าผลผลติมาจ�าหน่าย เช่น การ 
ปลูกผักที่ตลาดต้องการและให้
ราคาดี เน้นการจ�าหน่ายมากกว่า
การบริโภคเอง

8.2 มีความรู้

8.3 มีผลผลิต

  พอเพียง

“...เมอืงไทยน้ีต้องพึง่เกษตรกรเป็นส�ำคญั  เพรำะ 
ว่ำเกษตรกรเป็นประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศ 
และต้องยึดอำชีพน้ีมำ และไม่ใช่เพรำะเหตุนั่น 
เท่ำนั้นเอง แต่ว่ำประเทศหนึ่งประเทศใดจะอยู่ 
ได้ก็เพรำะว่ำมีกสิกรรมกำรประกอบอำชีพใน 
ด้ำนผลิตผลที่ได้จำกธรรมชำติ ทั้งในด้ำนที่จะ 
เป็นกำรปลูกข้ำว ปลูกพืชไร่ ปลูกผลไม้ หรือท�ำ
มำหำกินในด้ำนปศุสัตว์หรือประมง...”

พระราชด�ารัสในโอกาสที่คณะกรรมการ
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม 

สหกรณ์ประมง และสมาชิกผู้รับนมสดเข้าเฝ้าฯ 
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๐

“...ในด้ำนอำชพีของเกษตรกรต้องมกีำรเพำะปลกู 
ในข้อที่ ๒ นี้ กำรเพำะปลูกหรือกำรท�ำมำหำกิน 
นี้ก็ต้องอำศัยหลักวิชำ หลักวิชำตั้งแต่พืชพันธุ์ 
ใดที่สมควร วิธีกำรใช้ปุ๋ยใช้เครื่องทุ่นแรง คือ 
วิชำกำรนั่นเอง ก็เป ็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิต 
ส่วนอีกอันหน่ึงก็คือ เมื่อท�ำผลิตผลแล้วต้อง 
สำมำรถที่จะให้ผลิตผลนั้น เป็นประโยชน์ทั้งใน 
ด้ำนบริโภคของตนเองและท้ังในด้ำนกำรได ้
เงิน ค้ำขำย เพื่อที่จะได้เงินมำบ�ำรุงชีวิตของคน
ทั้งสำมส่วนนี้จึง สัมพันธ์กันส�ำหรับทุกคน...”

พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่คณะ
กรรมการผู้แทนสถาบันเกษตรกร ระดับชาติ 

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
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8.4 .1 มีความเป ็นอยู ่ที่ดีขึ้น  

หมายถึงการประกอบอาชีพเพื่อ 

ให้สามารถพึ่งตนเองได้ สามารถ 

ด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข หรืออยู่

รอดในระดับครัวเรือน หรือมีความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสามารถวัดได้จาก

การมีรายได้เพิ่ม ค่าใช้จ่ายลด และ

หนี้ลดลง เป็นต้น

8.4 มีความเป็น

  อยู่ที่ดี

“... กำรช่วยเหลือสนับสนุนประชำชนใน 

กำรประกอบอำชพี และตัง้ตวัให้มคีวำมพอ

กินพอใช้ก่อนอ่ืน เป็นพืน้ฐำน เป็นสิง่ส�ำคญั

อย่ำงย่ิงยวด เพรำะผู้ที่มีอำชีพ และฐำนะ

เพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสำมำรถสร้ำง

ควำมเจริญก้ำวหน้ำระดับท่ีสูงขึ้นต่อไปได้

แน่นอน..." 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗

“...กำรพัฒนำประเทศจ�ำเป็นต้องท�ำตำม

ล�ำดับขั้น ต้องสร้ำงพื้นฐำน ควำมพอมี 

พอกิน พอใช้ ของประชำชนส่วนใหญ่เป็น

เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีกำร และอุปกรณ์

ที่ประหยัด ถูกต้องตำมหลักวิชำ เมื่อได้

พื้นฐำนที่มันพร้อมพอสมควร และปฏิบัติ

ได้แล้ว จึงค่อยสร้ำงค่อยเสริมควำมเจริญ 

และฐำนะทำงเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดย 

ล�ำดับต่อไป….”

พระราชด�ารัส 

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗

“...กำรพัฒนำประเทศเพื่อให้เกิดควำมเจริญ 
ควำมมั่นคงแก่คนส่วนรวมทั้งชำติได้แท้จริงน้ัน  
จะต้องอำศยัหลกัวชิำอนัถกูต้อง และต้องกระท�ำ 
พร้อมกันไปทุกๆ ด้ำนด้วย เพรำะควำมเป็นไป 
ทุกอย่ำงในบ้ำนเมืองมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวโยง 
ถึงกันหมด เพียงแต่จะท�ำงำนด้ำนกำรเกษตร  
ซึ่งโดยหลักใหญ่ ได ้แก ่ กำรกสิกรรมและ 
สัตว ์บำล อย ่ำงน ้อยที่สุดก็ยั งต ้องอำศัย 
วิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ 
และเศรษฐศำสตร์สหกรณ์เข้ำช่วยด้วยทุกคน 
ซึ่งเป็นผู้ที่จะใช้วิชำกำรในกำรพัฒนำบ้ำนเมือง 
ต่อไป ควรทรำบให้ถ่องแท้ว่ำในกำรนั้นจ�ำเป็น 
ท่ีสุดท่ีจะต้องใช้วิชำกำรท�ำงำนร่วมมือกันให้ 
ประสำนสอดคล้องทุกฝ่ำย...” 
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10. บนัทกึและท�าบญัชต้ีนทนุ

10.1.1 การบันทึกและท�าบัญช ี

ต้นทุน เป็นการจดบันทึก หรือท�า 

บัญชีที่แสดงต้นทุน เพื่อให้ทราบ 

รายรับรายจ่าย ก�าไร ขาดทุน ใน 

ครวัเรอืน เพือ่ให้สามารถวางแผนการ

ใช้จ่ายหรอืการลงทุนท่ีเหมาะสมได้

10.1 การบันทึกและ 

  ท�าบัญชีต้นทุน

 “...แต่ทีพ่ดูถึงทำงเศรษฐกจิหมำยควำมว่ำ 

ทำงกำรค�ำนวณดู ว่ำรำยได้รำยจ่ำยเป็น 

ยังไง รำยได้จะมำก ทุกคนก็บอกว่ำ เรำมี

ผลผลิตมำกๆ เรำก็รวยสิ จริงสิรวย เรำขำย

ได้มำกแต่ว่ำก็ต้องจ่ำยมำกเหมือนกัน....”

“...ฉะนั้น ทุกคนก็จะต้องรู้ดีเกี่ยวกับกำรท�ำ 

บญัชรีำยจ่ำย - รำยรบัให้ด ีกต้็องรูเ้ศรษฐกจิ 

รู้บัญชีมำกขึ้น...”

พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่คณะ

กรรมการผูแ้ทนสถาบนัเกษตรกรระดบัชาติ  

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗

“...ในด้ำนหนึ่งที่ไม่เคยคิดกัน ในด้ำนกำร

พัฒนำ เช่น เจ้ำหน้ำที่บัญชี ถ้ำหำกว่ำท�ำ 

กำรเพำะปลูก ชำวบ้ำนท�ำกำรเพำะปลูก 

เมื่อมีผลแล ้วเขำบริโภคเองส ่วนหนึ่ ง  

อีกส่วนหนึ่งก็ขำยเพื่อให้ได้ มีรำยได้ แล้วก็ 

เมื่อมีรำยได้แล้วก็ไปซื้อของที่จ�ำเป็นและ

สิ่งท่ีจะมำเก้ือกูลกำรอำชีพของตัว อย่ำงนี ้

ไม ่ค ่อยมีกำรศึกษำกัน เมื่อผลิตอะไร 

แล้วก็จ�ำหน่ำยไปก็มีรำยได้ก็ต้องท�ำบัญชี  

ชำวบ้ำนท�ำบัญชีบำงที่ไม่ค่อยถูก...”

พระราชด�าริแก่กรรมการ กปร.และ 

คณะเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกับการด�าเนินงาน 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  

พ.ศ. 2531 ณ ศาลาดุสิดาลัย
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9.  แปรรปูผลผลติ 

9.1.1 มองหาช่องทางในการแปรรูป 

ผลผลิต ให้กับชุมชน โดยน�าผู ้

เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ทดลองท�า 

ส�ารวจตลาดแล้วค่อยๆ ขยายผล

9.1 แปรรูปผลผลิต

 “....สมัยน้ีก็จะต้องมีกำรดัดแปลงผลิตผล 

ท่ีมี เช่นข้ำวก็ต้องสีแล้วในท่ีน้ีก็มีนมก็ต้อง 

ปรับปรุงนมนั้นให้ขำยได้ เช่น กำรท�ำให้นม 

นั้นเก็บอยู ่นำนกว่ำ ๑ วัน เพรำะตำม 

ธรรมดำนมโดยเฉพำะในประเทศร ้อน  

อย่ำงประเทศไทยเก็บไว้ไม่กี่ชั่วโมงก็จะเสีย 

ฉะนั้นก็ต้องมีวิธีกำรที่จะดัดแปลงให้เก็บ 

ไว้ได้ เพื่อที่จะส่งไปสู่ตลำดได้และเป็นนม 

ที่มีคุณภำพดี.....”

พระราชด�ารัสในโอกาสที่คณะกรรมการ

สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม 

สหกรณ์ประมง 

และสมาชิกผู้รับนมสด เข้าเฝ้าฯ  

ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
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10.2.1 การตรวจสอบและควบคมุ 
ภายใน  เป ็นการตรวจสอบและ 
ควบคุมภายใน โดยกรรมการที่ 
ชุมชนเลือกหรือมีส ่วนร ่วม หรือ 
เป ็นบุคคลภายในที่มีหน ้าที่ร ่วม 
ตรวจสอบ เพ่ือให้การด�าเนินการ
โปร่งใส น่าเชือ่ถอื และตรวจสอบได้

10.3.1 การตรวจสอบบัญชีโดย 
หน ่วยงานภายนอก  เป ็นการ 
ตรวจสอบบัญชี โดยหน ่วยงาน
ภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือและมี
ความเป็นมอือาชพี อาจเกดิจากความ
ร่วมมือกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรอืภาคเอกชน 

10.3.2 การจัดท�าและประเมินผล
การปฏิบัติงาน เป็นการประเมนิผล
การด�าเนินโครงการ อาจจัดท�าใน
รูปแบบรายงาน หรือแบบอื่นๆ เพื่อ
ตรวจสอบสถานภาพของโครงการ 
หรือประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วย
การเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงหลัง
โครงการแล้วเสร็จ กับแผนงานที ่
วางไว้ รวมถึงการวิเคราะห์ผลการ 
ปฏบิตังิานโครงการทีเ่กีย่วข้อง

10.2 การตรวจสอบ 

  และควบคุม

  ภายใน

10.3 การตรวจสอบ

  บัญชี

"... ให้มคีณะกรรมกำรควบคมุ ทีค่ดัเลอืกจำก 

รำษฏรในหมู่บ้ำน เป็นผู้เก็บรักษำ พิจำรณำ 

จ�ำนวนข้ำวทีจ่ะให้ยมืและรบัข้ำวคนื ตลอดจน

จัดท�ำบัญชีท�ำกำรของธนำคำรข้ำว รำษฎร

ท่ีต้องกำรข้ำวไปใช้บริโภคยำมจ�ำเป็นให้คง 

บัญชียืมข้ำวไปใข้จ�ำนวนหน่ึง เมื่อสำมำรถ

เก็บเกี่ยวข้ำวได้แล้วก็น�ำมำคืนธนำคำร 

พร้อมด้วยดอกเบี้ย (ข้ำว) จ�ำนวนเล็กน้อย

ตำมแต่ตกลงกัน ซึ่งข้ำวซึ่งเป็นดอกเบี้ย 

ดังกล่ำวก็จะเก็บรวบรวมไว้ในธนำคำร และ 

ถือเป็นสมบัติของส่วนรวม...รำษฏรต้อง 

ร ่วมมือกันสร ้ำงยุ ้งที่แข็งแรง ทั้งนี้หำก 

ปฏิบัติตำมหลักกำรท่ีวำงไว้ จ�ำนวนข้ำว 

ท่ีหมุนเวียนในธนำคำรจะไม่มีวันหมด แต่

จะค่อย ๆ เพิ่มจ�ำนวนขึ้น และจะมีข้ำว

ส�ำหรับบริโภคตลอดไปจนถึงลูกหลำน 

ในท่ีสุดธนำคำรข้ำวจะเป็นแหล่งท่ีรักษำ 

ผลประโยชน์ของรำษฎรในหมู ่บ้ำน และ 

เป็นแหลง่อำหำรส�ำรองของหมูบ่้ำนด้วย…."

ทรงพระราชทานแนวทางด�าเนินงาน

ธนาคารข้าวแก่ราษฎรชาวเขาเผ่ากระเหรีย่ง  

อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๑๙

“...ถ้ำแต่ละคนมีควำมขยันหมั่นเพียร ทำง 

รำชกำรและผู ้มีวิชำกำรอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ทำง

รำชกำรก็จะช่วย ขั้นแรกท่ีสุด จะต้องแสดง 

ว่ำตนมีควำมเข้มแข็ง มีควำมตั้งใจที่จะ 

ท�ำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นสุขเสียก่อน  เมื่อ 

เป็นเช่นน้ันแล้ว จะมีผู้ท่ีมำช่วยแล้วควำม

เดือดร้อนต่ำงๆ ก็จะได้บรรเทำไปไม่ให้ 

เป็นทุกข์...”

พระราชด�ารัสที่มีต่อกลุ่มชาวไร่ผัก 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต�าบลเขาใหญ่ 

อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี  

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ 
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11.  ผลผลิตส่วนเกินขายได้

11.1.1 ส่งเสรมิการผลติทีส่อดคล้อง

กับตลาด เป็นการส่งเสริมการผลิต

ให้ตรงกับความต้องการของตลาด 

เพ่ือให้ได้ผลผลติท่ีสามารถท้ังบรโิภค

ได้เอง และมีผลผลิตบางส่วนขาย

ได้ ท�าให้มีรายได้เพ่ิม ค่าใช้จ่ายลด 

หนีล้ดลง เช่น การปลกูข้าวก�า่ลมืผวั 

ซึ่งเป็นข้าวที่ตลาดต้องการและให้

ราคาด ีเน้นการจ�าหน่ายมากกว่าการ

บรโิภคเอง

11.1 พฒันาการผลติ 

  ให้สอดคล้อง

  กับการตลาด

“...กำรกสิกรรมและอำชีพในด้ำนเกษตร 

ทุกๆ อย่ำงย่อมต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ 

หลำยด้ำน ด ้ำนหนึ่งก็คือหลักวิชำของ

กำรเพำะปลูก เป็นต้น และอีกด้ำนหนึ่งก ็

เป็นกำรช่วยให้เพิ่มหลักวิชำเหล่ำนั้น และ

เมื่อได้ปฏิบัติแล้วได้ผลิตผลแล้วก็จะต้อง 

สำมำรถดัดแปลงและขำยจ�ำหน่ำยผลิตผล 

ทีต่นได้ท�ำ ฉะนัน้ทกุอย่ำงต้องสอดคล้องกนั  

ควำมขยันหมั่นเพียรในกำรผลิต ควำมรู้ใน 

วิชำกำรผลิตและควำมรู ้ในกำรเป็นอยู ่

ท้ังควำมรูใ้นด้ำนจ�ำหน่ำย ล้วนเป็นควำมรูท้ี่

จะต้องประสำนกันหมด...”

พระราชด�ารัสในโอกาสที่คณะกรรมการ

สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์

ประมง และสมาชิกผู้รับนมสดเข้าเฝ้าฯ  

ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๐

“ …ไม่จ�ำเป็นต้องส่งเสริมผลผลิตให้ได้ 

ปรมิำณสงูสดุแต่เพยีงอย่ำงเดยีว เพรำะเป็น 

กำรสิ้นเปลืองค่ำโสหุ้ย และท�ำลำยคุณภำพ 

ดนิ  แต่ควรศกึษำสภำวะกำรตลำดกำรเกษตร 

ตลอดจนกำรควบคุมรำคำผลิตผล ไม่ให้

ประชำชนได้รับควำมเดือนร้อน….”

พระบรมราโชวาท ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕
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ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า

กิจกรรม 
การผลิต 

ของ 
ประชาชน

น�้า/ดิน

กิจกรรมการผลิต ผลผลิตการเกษตร ลูกคัา 
และ

ช่องทาง
จ�าหน่าย

รายได้
และ

ผลส�าเร็จสินค้าแปรรูปทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐาน

คัด
เลือก

พืช/สัตว์
ศก.

จัดหา
วัตถุดิบ

ขั้นที่ 2 
ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้

กลุ่มน�้า กลุ่มวัตถุดิบ กลุ่มดูแล
ชุมชน

กลุ่มสินค้าแปรรูป

กลุ่มสินค้าแปรรูป + จ�าหน่าย

กลุ่มการผลิต

กลุ่มการผลิต + จ�าหน่าย

กลุ่มการจัดหาวัตถุดิบ + การผลิต + จ�าหน่าย

13. การรวมกลุ่ม

14. การแปรรูปผลิตภัณฑ์

 กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง

12. มรีายได้เพิม่/ค่าใช้จ่ายลด/หนีล้ดลง

12.1.1 การสร้างรายได้เพิ่มจาก
การผลิตหลัก เป็นการสร้างรายได ้
เพ่ิมจากการผลิตหลักที่ท�าอยู่ เช่น  
ปลูกพืชหลังนา เพ่ือสร ้างอาชีพ
เสริม และมีรายได้เพิ่มเติมส�าหรับ
เกษตรกรในพื้นที่

12.1.2 ส่งเสริมการสร้างอาชีพ 
นอกภาคเกษตร เป็นการสนับสนุน  
ส่งเสริมให้มีการสร้างอาชีพอื่นๆ 
นอกเหนือจากอาชีพทางการเกษตร 
เพื่อสร้างอาชีพและรายได้พิเศษให้
กับคนในพื้นที่ 

12.1 สร้างรายได้

  เพิ่มจากการ

  ผลิตหลัก 

“….ข้ำพเจ้ำมีโอกำสได้ศึกษำกำรทดลอง 

และท�ำนำมำบ้ำง และทรำบดีว่ำกำรท�ำนำ 

นั้นมีควำมยำกล�ำบำกอยู่มิใช่น้อย จ�ำเป็น 

จะต้องอำศัยพันธุ ์ข ้ำวท่ีดี และต้องใช้ 

วชิำกำรต่ำง ๆ  ด้วยจงึจะได้ผลเป็นล�ำ่เป็นสนั  

อกีประกำรหนึง่ทีน่ำนัน้ เมือ่สิน้ฤดทู�ำนำแล้ว 

ควรปลูกพืชอื่น ๆ บ้ำงเพรำะจะเพิ่มรำยได ้

ให้อีกไม่ใช่น้อย ทั้งจะช่วยให้ดินร่วน ช่วย 

เพิ่มปุ๋ยกำกพืช ท�ำให้ลักษณะเน้ือดินดีขึ้น  

เหมำะส�ำหรับจะท�ำนำในฤดูต่อไป….”

พระราชด�ารัส พระราชทานแก่ผู้น�า 

กลุ่มชาวนา  เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๐๘  
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“...ขอให้ทุกคนได้ระลึกถึงว่ำ กำรท่ีมำ 

รวมกลุ่ม จะเป็นกลุ่ม เกษตรกรหรือประมง 

หรือชลประทำน ในรูปสหกรณ์ ในรูปกลุ่ม 

ในรูปใดก็ตำมนั้น จะต้องมีจุดประสงค์  

แล้วก็จุดประสงค์ ของแต่ละคน ต้องแบ่งดู

ว่ำมีส่วนอย่ำงไรในชีวิตของเกษตรกรหรือ 

ของคนทุกคน เรำต้องแบ่งเป็นสำมส่วน 

ส่วนหน่ึงคือควำมเป็นอยู ่ประจ�ำวันให้มี 

อำหำรกิน มีเส้ือใส่ แล้วก็มีท่ีอยู ่อำศัย 

มียำรักษำโรค คือ หมำยควำมจตุปัจจัย 

ที่ทุกคนต้องมี...”

พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่กลุ่ม 

ชาวไร่ศูนย์พัฒนาไทย - อิสราเอล  

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙

 กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง

13. การวมกลุม่

13.1.1 การจัดต้ังกลุ ่ม เป็นการ 
รวมกนัของเกษตรกรทีม่วีตัถปุระสงค์
เดียวกัน และด�าเนินกิจการร่วมกัน 
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ประกอบอาชพีและช่วยเหลือส่วนรวม 
เช่น กลุ่มผลิตพันธุ์พืช กลุ่มวัตถุดิบ 
กลุ่มผลิตและจ�าหน่าย กลุ่มจัดหา
วตัถดุบิ กลุม่แปรรปู เป็นต้น

13.1.2 การจัดตั้งกองทุน เป็นการ
จดัตัง้และด�าเนนิงานเกีย่วกบักองทุน 
ให้สามารถด�าเนินงานด้วยความ
เรยีบร้อย เพือ่ช่วยสนบัสนนุกจิกรรม
ของสมาชิก หรือจัดสรรประโยชน์
ให้แก่สมาชิกได้อย่างเหมาะสมหรือ
ยุติธรรม มีกฎระเบียบ กติกา หรือมี
การตรวจสอบทีโ่ปร่งใส เป็นทีย่อมรบั 
เช่น กองทุนปุ๋ย กองทุนเมล็ดพันธุ์ 
กองทนุปศสุตัว์ เป็นต้น

13.2.1 การด�าเนินกิจการเพื่อขับ
เคลื่อนกองทุน เป็นการด�าเนินงาน
หรือกิจกรรม โดยให้ประชาชนหรือ
สมาชิก เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วม 
หรือเป็นส่วนหนึ่งในการท�างาน เพื่อ
ขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้ส�าเร็จ
บรรลตุามวตัถปุระสงค์ เช่น กจิกรรม
ขับเคลื่อนด้านการประกอบอาชีพ  
การผลติสนิค้าและบรกิาร 

13.2.2 มีคณะกรรมการท�างาน 
ร่วมกัน เป็นการบริหารงานที่ชุมชน 
หรือสมาชิก เข้ามามีบทบาทหรือมี 
ส่วนร่วมในการท�างาน การบริหาร
จดัการ  การวางแผน  หรอืการตดัสินใจ  
อาจเป็นในรูปแบบของคณะท�างาน  
หรือคณะกรรมการ หรือกลุ่มสมาชิก 
ก็ได้

13.1 จัดตั้งกลุ่ม/

  กองทุน

13.2 ขับเคลื่อน

  กองทุน “...สหกรณ์น้ี ก็จะต้องให้เข้ำใจว่ำเป็น 

วิธีหนึ่ง มีกำรร่วมกัน ท�ำงำนเป็นกลุ ่ม 

เป็นก้อนเพื่อที่จะให้ได้ผลในกำรพัฒนำ

ควำมเป็นอยู ่ของตน และอยู ่รวมกันก ็

ท�ำให้มีแรงงำน คือร่วมแรงงำนเพื่อกำร

อำชีพให้เจริญงอกงำม…”

พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก ่

กลุ่มชาวไร่ศูนย์พัฒนาไทย - อิสราเอล 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง

13.3.1 มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
หรือสหกรณ์ เป็นการจัดตั้งหรือ
ด�าเนินการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 
หรือสหกรณ์ โดยมีผลประกอบการ 
การตรวจสอบ และมีการด�าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถใน
การเชือ่มโยงกับแหล่งทนุภายนอกได้ 

13.3.2 การวางแผนบริหารจัดการ 
และการจัดท�าโมเดลธุรกิจ เป็น 
การด�าเนินการที่เก่ียวกับการบริหาร 
การวางแผน การผลิต การจ�าหน่าย 
การจดัการทางการเงนิ การจดัการคน 
และอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
โดยการสร้างโมเดลธุรกิจ ที่ท�าให้
สามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดของ
ธุรกิจ และสามารถลดจุดอ่อนใน
แต่ละจุดที่จะเกิดขึ้นในช่วงด�าเนิน
ธุรกิจได้อีกด้วย

13.3 ยกระดับกลุ่ม/

  กองทุน

  สู่วิสาหกิจ

  ชุมชน/สหกรณ์

“...ค�ำว่ำ "สหกรณ์" แปลว่ำ กำรท�ำงำน 
ร่วมกัน กำรท�ำงำนร่วมกันนี้ลึกซึงมำก 
เพรำะว ่ำจะต้องร ่วมมือกันในทุกด ้ำน 
ทั้งในด้ำนงำนกำรที่ท�ำด้วยร่ำงกำย ทั้งใน 
ด้ำนงำนกำรที่ท�ำด้วยสมอง และงำนกำรที ่
ท�ำด้วยใจ ทุกอย่ำงนี้ขำดไม่ได้ต้องพร้อม 
งำนที่ท�ำด้วยร่ำงกำย ถ้ำแต่ละคนท�ำก็ 
เกิดผลขึ้นมำได้ เช่น กำรท�ำเพำะปลูกก ็
มีผลขึ้นมำ สำมำรถที่จะใช้ผลนั้นในด้ำน 
กำรบริโภคคือ เอำไปรับประทำนหรือเอำ 
ไปใช้ หรือเอำไปจ�ำหน่ำยเพื่อให้มีรำยได้
เลี้ยงชีพได้ ถ้ำแต่ละคนท�ำไปโดยล�ำพัง
แต่ละคน งำนที่ท�ำนั้นผลอำจจะไม่ได้เต็ม
เม็ดเต็มหน่วย ละอำจจะไม่พอเพียงในกำร 
เลี้ยงตัวเอง ท�ำให้มีควำมเดือดร้อน ฉะนั้น 
จะต้องร่วมกันแม้ในขั้นที่ท�ำในครอบครัว 
ก็จะต้องช่วยกันทุกคนในครอบครัวก็ช่วย
กันท�ำงำนท�ำกำร เพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัว
ให้มีชีวิตอยู่ได้ แต่ว่ำถ้ำร่วมกันหลำยๆ คน
เป็นกลุม่  เป็นก้อนก็สำมำรถท่ีจะปฏิบตังิำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มี ควำมสำมำรถ มี
ผลได้มำกขึ้น...”

พระราชด�ารัสที่ได้พระราชทานแก่ผู้น�า
สหกรณ์ทั่ว ประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้า 

ทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย 
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒

“...ควรที่จะมีกำรแพร่ขยำย ให้ใช้ระบบ 
สหกรณ์ขึ้นทั่วประเทศ เนืองจำกวิธีกำร
สหกรณ์นั้นเอง เป็นรำกฐำนที่ดีของระบอบ 
ประชำธิปไตย อย่ำงส�ำคัญ สอนให้คนรู้จัก
รับผิดชอบร่วมกัน ให้มีกำรเลือกตัวแทน
เข้ำไปบริหำรสหกรณ์ ตลอดจนให้รู ้ถึง 
คุณค่ำของประโยชน์อันจะได้ร่วมกันเป็น
ส่วนรวม...”

พระราชด�ารัสที่พระราชทานแก่ผู้น�า
สหกรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศ 

ณ ศาลาดสุดิาลยั วนัที ่๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐
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 กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง

13.4.1 การดแูลความเป็นอยูส่มาชกิ 
เป็นการดูแลความเป็นอยู ่สมาชิก 
และ/หรือ ครอบครัว รวมถึงการ 
แบ่งปัน เอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ในชุมชนท้องถิ่น ในรูปแบบ 
ที่เหมาะสมและหลากหลาย ตาม
สภาพพื้นที่ 

13.4.2 สวัสดิการแก่สมาชิก และ/ 
หรือครอบครัว เพื่อจัดสวัสดิการที่ 
เหมาะสมตามวัตถุประสงค ์ของ 
กองทุนเป็นการสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงในชีวิต ด ้วยการจัด
สวัสดิการแก่สมาชิกโดยครอบคลุม
เกือบทุกช่วงชีวิต เช่น สวัสดิการ 
รับขวัญเด็กแรกเกิด ทุนการศึกษา 
จ่ายกรณเีข้ารกัษาตวัในโรงพยาบาล 
บ�านาญผู้สูงอายุ สวัสดิการเสียชีวิต
จัดงานศพ สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส 
คนพิการ ทุนประกอบอาชีพ ภัยพิบัติ 
เป็นต้น

13.4 กลุ่มดูแล

  สมาชิก

“...ประชำรำษฎร์ผู้ประกอบกำรเพำะปลูก
และจ�ำพวกอื่นๆ ที่มีก�ำลัง ทรัพย์น้อยแต่มี
ควำมต้องกำรอย่ำงเดียวกัน ควรได้รับกำร
อุดหนุนให้ตั้งสหกรณ์ เพื่อยังให้เกิดกำร
ประหยัดทรัพย์ กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
และกำรช่วยตนเองเป็นทำงอีกทำงหนึ่ง ซึ่ง 
เผยแผ่ควำมจ�ำเรญิทรพัย์ และจ�ำเรญิธรรม 
ในบ้ำนเมืองให้ยิ่งขึ้น..”

พระราชด�ารัสที่พระราชทาน 
แก่ผู้น�าสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม

และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ 
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔

 “...ประเทศไทยพูดโดยส่วนรวมก็เป็น
ประเทศที่อำศัยกำรเกษตร ในทุกสำขำเป็น 
หลัก เพื่อให้ประเทศชำติมีควำมมั่นคง  
จึงต้องมีวิธีกำรที่เหมำะสมส�ำหรับให้ผู ้ที่
ปฏิบัติงำนเกษตรน้ีสำมำรถท่ีจะผลิตได ้
มำกท่ีสุด และมีควำมสุขควำมเจริญควำม
ม่ันคงมำกท่ีสุด กำรใช้วิธีของสหกรณ์นี ้
ดีที่สุดแล้ว เพรำะว่ำผู้ที่ ปฏิบัติงำนในด้ำน
เกษตร ก็จะได้รับประโยชน์ทั่วถึงทุกคน...”

พระราชด�ารัสที่พระราชทาน 
แก่ผู้น�าสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม

และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ 
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔

 กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง

14.  การแปรรูป

14.1.1 การแปรรูปผลผลิต 
เ ป ็ น ก า ร แ ป ร รู ป ผ ล ผ ลิ ต  
รวมถึงการคิดค้นเพื่อสร้าง
นวัตกรรมใหม่ เพ่ือส่งเสริม
การผลติ ป้องกนัการล้นตลาด
ของผลิตผลสด ซึ่งช ่วยยก
ระดับราคาผลิตผล ไม่ให  ้
ตกต�่าเป็นการเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตผลทางการเกษตร หรือ
การผลิตให้ได้มาตรฐานเพื่อ
ความปลอดภัยต่อผู ้บริโภค 
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็น
ที่ยอมรับ สามารถจ�าหน่าย
หรือขยายตลาดการค้าออก
ไปสู่ภายนอกชุมชนได้

14.1.2 การพัฒนาสินค้า 
ชุมชน หรือการสร้างแบรนด์ 
ชุมชนเป็นการพัฒนาสินค้า 
เพื่อให้สินค้าสามารถสร้าง 
แบรนด ์ของตั ว เองได ้  ม ี
เอกลักษณ ์  มีความเป ็น 
เฉพาะตัว สามารถแข่งขันใน 
ตลาด หรือสร้างการยอมรับ 
ในตลาดได ้  ตัวอย ่างเช ่น  
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ “ภูธารา” 
ที่อ�าเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี 

14.1 การแปรรูป

  ผลผลิต

“...มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์ศึกษำและทดลอง 
งำนพัฒนำกำรเกษตรต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม 
 ส�ำหรบัเป็นตวัอย่ำงแก่เกษตรกรในกำรน�ำไปปฏบิตัิ
ในพ้ืนท่ีของตน ตลอดจนเพื่อด�ำเนินกิจกำรด้ำน
เกษตรอุตสำหกรรม โดยเฉพำะส่งเสริมกำรปลูกพืช
ตระกูลถั่ว ส�ำหรับแปรรูปเป็นสินค้ำอุตสำหกรรม...”

พระราชด�ารัส ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อัน
เนื่องมาจากพระราชด�าริตามพระราชด�ารัส เมื่อวัน

ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

“.....หลักกำรของสถำนที่นี้ก็คือจะต้องดูว่ำผลิตผล 
ผลิตอย่ำงไร ตั้งแต่ต้น เช่น ในที่นี้ก็มีกำรเลี้ยงโคนม 
มีกำรปลูกข้ำว และปลูกพืชอื่นๆ เป็นกำรทดลอง 
 และจำกน้ันมกีำรค้นคว้ำวจัิยว่ำจะดดัแปลงผลติผล 
เหล่ำนั้นอย่ำงไร ส�ำหรับให้ไปสู่ผู้บริโภค เช่น โคนม 
ก็ให ้นมซึ่งผ ่ำนกรรมวิธีต ่ำงๆ เพื่อท่ีจะเป็นนม 
ส�ำหรับผู ้บริโภค นมส�ำหรับเก็บไว้ได้นำนหน่อย 
หรือข้ำวก็มีโรงสีส�ำหรับสีข้ำว แล้วก็ส่งไปให้แก่ 
สมำชิก ทั้งนมก็มีสมำชิกที่รับนมเป็นประจ�ำวัน  
ฉะนั้น ก็เป็นกิจกำรที่ครบวงจรตั้งแต่ต้น คือ กำร 
ผลิตแต่ต้น และมำดัดแปลง เสร็จแล้วก็ได้จ�ำหน่ำย 
และบรโิภค ซึง่ทกุสิง่ทกุอย่ำงเกีย่วข้องกบักำรเกษตร
นี้ก็เป็นเช่นเดียวกันต้องผลิต ดัดแปลง จ�ำหน่ำย  
และบริโภคคือใช้ ถ้ำตลอดทำงเป็นไปโดยดี และ 
แต่ละคนก็ได้ท�ำด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ด้วยควำม 
ตัง้ใจด ีด้วยควำมมหีลกัวชิำทีด่ ีทกุคนกไ็ด้ประโยชน์ 
ทุกคนได้รับผลดี ไม่ว่ำผู้ที่ผลิต ไม่ว่ำผู้ที่ดัดแปลง  
ไม่ว ่ำผู ้ ท่ีบริโภค ได้ประโยชน์ทั้งนั้น และท�ำให ้
ส่วนรวมของเรำมีควำมมั่นคงได้.....”

พระราชด�ารัสในโอกาสที่คณะกรรมการสหกรณ์
การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง และ

สมาชิกผู้รับนมสด เข้าเฝ้าฯ  
ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
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14.1.3 พฒันาแหล่งรวบรวม  หรอืกระจาย 
ผลผลิต เป็นการสร้างจัดเตรียมพัฒนา 
สิ่งก ่อสร ้าง หรือพัฒนาพื้นท่ีเพื่อเป็น 
แหล่งรวบรวม จัดเก็บ สินค้า ผลิตภัณฑ ์
ผลิตภัณฑ์แปรรูป หรืออื่นๆ ก่อนท�าการ
จ�าหน่าย หรือก่อนการกระจายสินค้าไป 
ยังแหล่งจ�าหน่ายอื่น เช่น การสร้างโกดัง  
โรงเรือนเพื่อเก็บสินค้า เป็นต้น

 กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง

“.... ทรงมพีระรำชด�ำรเิสมอว่ำ  โรงงำนนี ้
จะต้องเป็นส่วนหน่ึงของหมูบ้่ำน จะต้อง 
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จะเป็นโรงงำน 
แยกออกมำโดดๆ ไม่ได้ เพรำะว่ำจะ 
ต้องมีบทบำทในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
ของชำวบ้ำนเป็นท่ีฝึกนอกเหนือไปจำก 
อุตสำหกรรมเกษตร ระบบกำรท�ำงำน  
ฝึกอย่ำงอื่นๆ เป็นคล้ำยๆ กับหน่วยงำน
ซึ่งถ่ำยทอดควำมรู้ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ให้ชำวบ้ำนด้วยครับ...”

ออกอากาศทางสถานวีทิยกุระจายเสยีง 
แห่งประเทศไทย 

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙

 “....สมัยน้ีก็จะต้องมีกำรดัดแปลง 
ผลิตผลที่มี เช่น ข้ำวก็ต้องสีแล้วในท่ีน้ี 
ก็มีนมก็ต้องปรับปรุงนมนั้นให้ขำยได ้
เช่น กำรท�ำให้นมนั้นเก็บอยู่นำนกว่ำ 
๑ วัน เพรำะตำมธรรมดำนมโดยเฉพำะ 
ในประเทศร้อนอย่ำงประเทศไทยเก็บ 
ไว้ไม่กี่ชั่วโมงก็จะเสีย ฉะน้ันก็ต้องม ี
วิธีกำรท่ีจะดัดแปลงให้เก็บไว้ได้ เพื่อ 
ที่จะส่งไปสู ่ตลำดได้และเป็นนมท่ีมี
คุณภำพดี.....”

พระราชด�ารัสในโอกาสที่คณะ
กรรมการสหกรณ์การเกษตร  

สหกรณ์นคิม สหกรณ์ประมง และสมาชกิ 
ผู้รับนมสด เข้าเฝ้าฯ  

ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 
เมือ่วนัศกุร์ที ่๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

 กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง

14.2.1 การสร้างความร่วมมือเกี่ยว
กับมาตรฐานการผลิต เป็นการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างชุมชน ผู ้ผลิต 
สินค ้ากับหน ่วยงานท ้องถิ่น ส ่วน 
ราชการหรือภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานการผลิต หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

14.2.2 การขึน้ทะเบยีนมาตรฐาน เป็น 
กิจกรรมที่นอกเหนือจากงานด ้าน 
การเกษตรที่จ�าเป็นต้องท�า เพราะ 
เก่ียวข้องกับการขึ้นทะเบียนมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์ โดยมีขั้นตอนการควบคุม 
คุณภาพ  หรื อวิ ธี การผลิตตาม ที่ 
หน ่วยงานราชการ หรือผู ้ รับรอง 
มาตรฐานก�าหนด เช่น การก่อสร้าง 
โรงเรือนพลังแสงอาทิตย์ระบบปิด 
ของผลติภณัฑ์ภธูารา เพือ่ป้องกนัแมลง 
และเป็นไปตามมาตรฐานข้อก�าหนด
ของส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.)

14.3.1 การผลิตที่ได้มาตรฐาน ได้รับ
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นขั้น
ตอนที่ผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์แปรรูป 
ได้รับการรับรองคุณภาพ โดยผ่านการ
รับรองและได้รับเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐาน (เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
GAP GMP หรือ อย. เป็นต้น) ซึ่งการ
ที่สินค้าจะได้รับเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานนั้นผู้ผลิตจะต้องผลิตสินค้า
ให้ผ่านเกณฑ์ต่างๆ เพือ่ให้ได้ผลติภณัฑ์
ตามมาตรฐาน ท�าให้ผูบ้รโิภคเกิดความ
เชื่อมั่นในการเลือกซื้อสินค้า

14.2  การขึ้น

  ทะเบียน

  มาตรฐาน

14.3 รบัรองคณุภาพ 

  ผลิตภัณฑ์ 

“ . . .กำรพัฒนำประเทศเพื่ อให ้ เกิด 
ควำมเจริญควำมมั่นคงแก่คนส่วนรวม 
ทั้งชำติได ้แท ้จริงนั้น จะต ้องอำศัย 
หลักวิชำอันถูกต้อง และต้องกระท�ำ 
พร้อมกันไปทุกๆ ด้ำนด้วย เพรำะควำม 
เป็นไปทุกอย่ำงในบ้ำนเมืองมีควำม 
สัมพันธ์เกี่ยวโยงถึงกันหมด เพียงแต ่
จะท�ำงำนด ้ำนกำรเกษตร ซึ่ ง โดย 
หลักใหญ ่ ได ้แก ่กำรกสิกรรมและ 
สัตว์บำลอย่ำงน้อยที่สุด ก็ยังต้องอำศัย 
วิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ วิศวกรรม 
ศำสตร์ และเศรษฐศำสตร์สหกรณ์เข้ำ 
ช่วยด้วย ทุกคนซึ่งเป็นผู้ที่จะใช้วิชำกำร  
ในกำรพัฒนำบ้ำนเมืองต่อไป ควรทรำบ 
ให้ถ่องแท้ว่ำในกำรนั้นจ�ำเป็นที่สุดที ่
จะต้องใช้วิชำกำรท�ำงำนร่วมมือกันให ้
ประสำนสอดคล้องทุกฝ่ำย...”

พระบรมราโชวาทพระราชทาน 
แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์  
เมือ่วนัท่ี ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

“.....สมยันีก้จ็ะต้องมกีำรดดัแปลงผลติผล
ที่มี เช่นข้ำวก็ต้องสีแล้วในที่นี้ก็มีนมก็ 
ต้องปรับปรุงนมนั้นให้ขำยได้ เช่น กำรท�ำ 
ให้นมนั้นเก็บอยู่นำนกว่ำ ๑ วัน เพรำะ 
ตำมธรรมดำนมโดยเฉพำะในประเทศ 
ร้อนอย่ำงประเทศไทยเก็บไว้ไม่กี่ชั่วโมงก็ 
จะเสีย ฉะนั้นก็ต้องมีวิธีกำรที่จะดัดแปลง 
ให้เก็บไว้ได้ เพื่อที่จะส่งไปสู่ตลำดได้และ 
เป็นนมที่มีคุณภำพดี.....”

พระราชด�ารัสในโอกาสที่คณะกรรมการ 
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์
ประมง และสมาชิกผู้รับนมสด เข้าเฝ้าฯ 
ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
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 “.....สมยัน้ีกจ็ะต้องมกีำรดดัแปลงผลิตผล
ท่ีมี เช่นข้ำวก็ต้องสีแล้วในท่ีน้ีก็มีนมก็ 
ต้องปรับปรุงนมนั้นให้ขำยได้ เช่น กำรท�ำ 
ให้นมน้ันเก็บอยู่นำนกว่ำ ๑ วัน เพรำะ 
ตำมธรรมดำนมโดยเฉพำะในประเทศ 
ร้อน อย่ำงประเทศไทยเก็บไว้ไม่กี่ชั่วโมง 
ก็ จะ เสีย  ฉะ น้ันก็ต ้ องมี วิ ธี กำรที่ จะ 
ดัดแปลงให้เก็บไว้ได้ เพื่อท่ีจะส่งไปสู ่
ตลำดได้และเป็นนมที่มีคุณภำพดี.....”

“.....หลักกำรของสถำนที่นี้ก็คือจะต้องดู 
ว่ำผลิตผล ผลิตอย่ำงไร ตั้งแต่ต้น เช่น  
ในที่นี้ก็มีกำรเลี้ยงโคนม มีกำรปลูกข้ำว 
และปลูกพืชอื่นๆ เป็นกำรทดลอง และ
จำกน้ันมีกำรค้นคว้ำวิจัยว่ำจะดัดแปลง
ผลิตผลเหล่ำน้ันอย่ำงไร ส�ำหรับให้ไปสู่ 
ผูบ้รโิภค เช่น โคนมกใ็ห้นมซึง่ผ่ำนกรรมวธีิ
ต่ำงๆ เพื่อท่ีจะเป็นนมส�ำหรับผู ้บริโภค  
นมส�ำหรับเก็บไว้ได้นำนหน่อย หรือข้ำว 
ก็มีโรงสีส�ำหรับสีข้ำว แล้วก็ส่งไปให้แก่
สมำชิก ทั้งนมก็มีสมำชิกที่รับนมเป็น
ประจ�ำวัน ฉะนั้น ก็เป็นกิจกำรที่ครบวงจร 
ตั้งแต่ต ้น คือ กำรผลิตแต่ต้นและมำ 
ดัดแปลง เสร็จแล้วก็ได้จ�ำหน่ำยและ
บริโภค ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่ำงเกี่ยวข้องกับ
กำรเกษตรน้ีก็เป็นเช่นเดียวกันต้องผลิต 
ดัดแปลง จ�ำหน่ำย และบริโภคคือใช้  
ถ้ำตลอดทำงเป็นไปโดยดี และแต่ละคน 
ก็ได ้ท�ำด ้วยควำมซื่อสัตย ์สุจริต ด ้วย 
ควำมตั้งใจดี ด้วยควำมมีหลักวิชำที่ดี  
ทุกคนก็ได้ประโยชน์ ทุกคนได้รับผลดี  
ไม่ว่ำผู้ที่ผลิต ไม่ว่ำผู้ที่ดัดแปลง ไม่ว่ำผู้ 
ที่บริโภค ได้ประโยชน์ทั้งนั้น และท�ำให ้
ส่วนรวมของเรำมีควำมมั่นคงได้.....”

พระราชด�ารัสในโอกาสที่คณะกรรมการ
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์
ประมง และสมาชิกผู้รับนมสด เข้าเฝ้าฯ 
ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
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14.4.1 ส่งเสริมสถานที่จ�าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์แปรรูป เป็นการส่งเสริม 
หรือสนับสนุนให้มีสถานท่ีจ�าหน่าย 
ผลผลติ หรอืจ�าหน่ายผลติภณัฑ์แปรรปู 
เกิด ข้ึน มีทั้งที่ได ้รับการสนับสนุน 
สถานทีจ่�าหน่ายจากหน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เช่น ตลาด 
ขายสินค้าในชุมชน ตลาดจ�าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ปลอดสาร สถานที่จ�าหน่าย 
ในหอประชุม หรือสถานที่เฉพาะกิจ
อื่นๆ  เป็นต้น   

14.4.2 สร ้างช ่องทางจ�าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย หมายถึง 
การสร้างช่องทางจ�าหน่าย หรอืช่องทาง 
เข้าถึงสินค้าให้มีความหลากหลาย 
ตัวอย่างเช่น ช่องทางส่งออก ช่องทาง 
การค้าธุรกิจออนไลน์ ช่องทางร้านค้า 
ตัวแทนจ�าหน่าย (Traditional Trade) 
เช ่น ร ้านค้าปลีก ช ่องทางการจัด
จ�าหน่ายแบบสมัยใหม่ (Modern 
Trade) เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ 
ร้านค้าสะดวกซื้อ เป็นต้น

14.4 การจ�าหน่าย

  ผลิตภัณฑ์

  แปรรูป

ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า

กิจกรรม 
การผลิต 

ของ 
ประชาชน

น�้า/ดิน

กิจกรรมการผลิต ผลผลิตการเกษตร ลูกคัา 
และ

ช่องทาง
จ�าหน่าย

รายได้
และ

ผลส�าเร็จสินค้าแปรรูปทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐาน

คัด
เลือก

พืช/สัตว์
ศก.

จัดหา
วัตถุดิบ

ขั้นที่ 3 
ออกสู่ภายนอก

กลุ่มดูแลชุมชนกลุ่มการผลิต

ความรู้และเทคโนโลยี
ในการเพิ่มคุณภาพการผลิต/ผลผลิตที่เป็นเลิศ

เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนที่มีมาตรฐาน เพื่อขยายการด�าเนินธุรกิจให้ยั่งยืน

มีตลาด
ที่มั่นคง

และยั่งยืน

ชุมชน
ยั่งยืน

(เศรษฐกิจ/
สังคม/

สิ่งแวดล้อม)

15.

16.

17.

18. 19.
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15. กลุม่การผลติ

15.1.1 การผลิตของกลุ่มการผลิต 
เป็นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อผลิต
สินค้า การแปรรูปผลผลิต หรือการ
บริการ โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกัน
ผลิต  ร่วมกันบริหารจัดการ และร่วม
รับผลประโยชน์ ซึ่งมีการด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เกิดการหมุนเวียนเงิน
ในชุมชน เช่น กลุ่มผู้ผลิตในชุมชนที่
จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ 

15.1.2 การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์/ 
สร้างนวัตกรรมใหม่  เป็นการปรบัปรงุ 
พัฒนาเพื่อให้เกิดสินค้าใหม่ หรือ
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเดิม ตัวอย่าง
เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช  ้
งานให้กับสินค้าในการใช้งาน การ 
ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้งานให้ง่ายขึ้น 
การยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน
กว่าเดิม เพ่ือสร้างความแตกต่าง 
หรือน�าไปสู่การสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างตรงจุด เช่น การ 
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารให้มี 
ความสวยงามและพัฒนาประสิทธภิาพ 
โดยใช้ถุงพลาสติกแบบสุญญากาศ 
เพ่ือให้สามารถจัดเก็บและยืดอายุ
ของข้าวสารได้นานยิ่งขึ้น รวมถึง 
การสร้างมูลค่าให้กับการบริการ  
โดยการอ�านวยความสะดวกให้กับ 
ลูกค้าสามารถโอน จ่าย ช�าระค่า 
สินค ้าและค ่าบริการผ ่านระบบ
ออนไลน์ได้ เป็นต้น

15.1 กลุ่มการผลิต

“...ขอให้ทุกคนได้ระลึกถึงว่ำ กำรท่ีมำ 

รวมกลุ่ม จะเป็นกลุ่ม เกษตรกรหรือประมง 

หรือชลประทำน ในรูปสหกรณ์ ในรูปกลุ่ม  

ในรูปใดก็ตำมนั้น จะต้องมีจุดประสงค์  

แล้วก็จุดประสงค์ ของแต่ละคน ต้องแบ่งดู 

ว่ำมีส่วนอย่ำงไรในชีวิตของเกษตรกรหรือ

ของคนทุกคน เรำต้องแบ่งเป็นสำมส่วน 

ส่วนหน่ึงคือควำมเป็นอยู ่ประจ�ำวันให้มี

อำหำรกิน มีเส้ือใส่ แล้วก็มีท่ีอยู ่อำศัย  

มียำรักษำโรค คือ หมำยควำมจตุปัจจัยที่

ทุกคนต้องมี...”

พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่กลุ่ม 

ชาวไร่ศูนย์พัฒนาไทย - อิสราเอล 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
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16. ความรู้และเทคโนโลย ีในการเพ่ิมคุณภาพการผลิต/ผลผลติทีเ่ป็นเลศิ

16.1.1 การแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และเทคโนโลย ี 
เป ็นการแลกเปลี่ ยนองค ์ 
ความรู้และเทคโนโลยีท้ังใน 
ชุมชนและนอกชุมชน หรือ 
ทั้ งในหน ่วยงานและนอก
หน่วยงานรวมถงึการถ่ายทอด 
และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพ่ือให้ 
สามารถน�าความรูเ้หล่าน้ันไป 
ใช้เพื่อการพัฒนา ซึ่งสามารถ 
ท�าได้หลายทาง  เช่น  การเรยีนรู ้
จากตัวอย่างของผลส�าเร็จใน 
พื้นที่ การถอดบทเรียนการ
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เป็นต้น

16.1.2 การพัฒนาหลักสูตร 
ฝึกอบรม เป็นการสร้างชุด 
ความรู้ เพื่อน�ามาพัฒนาเป็น 
ห ลั ก สู ต ร ฝ ึ ก อ บ ร ม  ห รื อ
หลักสูตรการเรียนการสอน 
เพื่อถ่ายทอดความรู ้ให้กับ
เกษตรกร หน่วยงานทัง้ภาครฐั  
รฐัวสิาหกจิ เอกชน หรอืผูส้นใจ 
อ่ืนๆ รวมถึงการสร้างความรู ้
ใหม่ และการเผยแพร่ความรู้  
โดยผูอ้บรมสามารถน�าความรู้ 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

16.1 ความรู้และ

  เทคโนโลยี 

  ในการเพิ่ม

  คุณภาพ

  การผลิต/

  ผลผลิตที่

  เป็นเลิศ

“...มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้เป็นศนูย์ศกึษำและทดลอง
งำนพัฒนำกำรเกษตรต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม 
ส�ำหรบัเป็นตวัอย่ำงแก่เกษตรกรในกำรน�ำไปปฏิบตัิ
ในพื้นที่ของตน ตลอดจนเพื่อด�ำเนินกิจกำรด้ำน
เกษตรอุตสำหกรรม โดยเฉพำะส่งเสรมิกำรปลกูพชื
ตระกลูถัว่ ส�ำหรบัแปรรปูเป็นสนิค้ำอตุสำหกรรม...”

พระราชด�ารัส ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริตามพระราชด�ารัส 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 

“...ทำงรำชกำรโดยกรมชลประทำน กรมพฒันำทีด่นิ 
กรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร ทำง 
นำยอ�ำเภอ และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสระบุรี ได้ช่วย 
กันท�ำโครงกำรนี้ โครงกำรนี้ใช้เงินของมูลนิธิชัย 
พัฒนำส่วนหน่ึง ใช้เงินของรำชกำรส่วนหนึ่งโดย 
วิธีขุดบ่อน�้ำ เพื่อใช้น�้ำนั้นมำท�ำกำรเพำะปลูก ตำม 
ทฤษฎีใหม่ ซึ่งทฤษฎีใหม่นี้ยังไม่เกิดขึ้น พอดีขุด 
บ่อน�้ำนั้น เรำก็เรียกว่ำ มือดี ขุดน�้ำมีน�้ำ  ข้ำงๆ ที่อื่น 
นั้นไม่มีน�้ำ แต่ตรงนั้นมีน�้ำ ลงท้ำยก็สำมำรถปลูก
ข้ำว แล้วก็ปลูกผัก ปลูกไม้ยืนต้นไม้ผล ต่อมำก็ได้
ซื้อท่ีอีก 30 ไร่ ก็กลำยเป็นศูนย์พัฒนำ หลักมีว่ำ 
แบ่งที่ดินเป็นสำมส่วน ส่วนหนึ่งเป็นที่ส�ำหรับปลูก
ข้ำว อีกส่วนหนึ่งส�ำหรับปลูกพืชไร่ พืชสวน และก็
มีที่ส�ำหรับขุดสระน�้ำ ด�ำเนินกำรไปแล้ว ท�ำอย่ำง
ธรรมดำอย่ำงชำวบ้ำน ในที่สุดได้ข้ำวและได้ผัก 
ขำยข้ำวกับผักนี่มีก�ำไร 2 หมื่นบำท 2 หมื่นบำท 
ต่อปี หมำยควำมว่ำ โครงกำรนีใ้ช้งำนได้ เมือ่ใช้งำน 
ได้ก็ขยำยโครงกำรทฤษฎีใหม่นี้ โดยให้ท�ำที่อื่น 
นอกจำกมีสระน�้ำในที่นี้แล้ว จะต้องมีอ่ำงเก็บน�้ำ 
ที่ใหญ่กว่ำอีกแห่งเพื่อเสริมสระน�้ำ ในกำรนี้ก็ได ้
รับควำมร่วมมือจำกบริษัทเอกชน ซื้อที่ด้วยรำคำ 
ที่เป็นธรรม ไม่ใช่ไปเวนคืนและสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำ…”

จากพระราชด�ารัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ 
ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ 
พระราชวังดุสิต วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๓๗ 
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17. เชือ่มโยงแหล่งเงนิทนุทีม่มีาตรฐาน เพือ่ขยายการด�าเนนิธรุกจิให้ยัง่ยนื

17.1.1 สร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
แหล่งเงินทนุ เป็นการสร้างเครือข่าย 
เครอืข่ายพนัธมติร เพือ่เชือ่มโยงกลุ่ม 
คนหรือกลุ่มองค์กร ที่จะท�ากิจกรรม
ร่วมกันในด้านการสนับสนุนเงินทุน  
แหล ่ง เงินทุน  หรือสนับสนุนใน 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า 
การจ�าหน่ายสินค้า และการบริการ  
เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิ สามารถบรรลุ
ตามเป้าหมาย มีความมั่นคง และได้
รับผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น การให ้
กู ้ยืมเงินผ ่านกองทุนของสถาบัน 
การเงิน  

17.1.2 การพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชน ชุมชนที่ด�าเนินตามโครงการ
ตามพระราชด�าริ หลายโครงการม ี
ความสวยงาม ความน่าสนใจ แสดง 
ถึงเสน่ห์แห่งวิถีไทย และมีศักยภาพ
ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็น 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น
ชมุชน โดยการท่องเทีย่วมส่ีวนเข้ามา
เสรมิให้ชมุชนอยูแ่บบพึง่พาตวัเองได้
ดียิ่งขึ้น ช่วยเสริมรายได้สู่ชุมชน รวม
ถึงการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน 
ท�าให้ชุมชนมีโอกาสการเติบโตอย่าง
แข็งแกร่ง

17.1 เชือ่มโยงแหล่ง

  เงินทุนเพื่อ

  ขยายการ

  ด�าเนินธุรกิจ

“...กำรพัฒนำประเทศเพื่อให้เกิดควำม
เจริญควำมมั่นคงแก่คนส่วนรวมท้ังชำติ
ได ้แท ้จริงน้ัน จะต้องอำศัยหลักวิชำ 
อันถูกต้อง และต้องกระท�ำพร้อมกันไป 
ทกุๆ ด้ำนด้วย เพรำะควำมเป็นไปทกุอย่ำง 
ในบ้ำนเมืองมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวโยง 
ถึงกันหมด เพียงแต ่จะท�ำงำนด ้ำน
กำรเกษตร ซึ่งโดยหลักใหญ่ ได้แก่ กำร 
กสิกรรมและสัตว์บำลอย่ำงน้อยที่สุดก็
ยังต้องอำศัยวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์  
วิศวกรรมศำสตร์ และเศรษฐศำสตร์
สหกรณ์เข้ำช่วยด้วย ทุกคนซึ่งเป็นผู้ที่จะ 
ใช้วิชำกำร ในกำรพัฒนำบ้ำนเมืองต่อไป 
ควรทรำบให้ถ่องแท้ว่ำในกำรน้ันจ�ำเป็น
ทีส่ดุทีจ่ะต้องใช้วชิำกำรท�ำงำนร่วมมอืกนั
ให้ประสำนสอดคล้องทุกฝ่ำย...”

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕  

 กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง

18.  มีตลาดทีม่ั่นคงและยัง่ยนื

18.1.1 มีเครือข่ายการตลาด 
การค้าและธุรกิจ เป็นการสร้าง 
เครือข ่ายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
การค้า การตลาด และธุรกิจโดย 
เฉพาะเพื่อให้มีตลาดที่แน่นอน 
และยั่งยืนในระยะยาว เช่น การ 
เชื่อมโยงผลผลิตชุมชนกับตลาด 
ขนาดใหญ่ภายนอก (Modern 
Trade) หรือการน�าผลผลิตจาก 
ชุมชนไปวางจ� าหน ่ ายที่ ห ้ า ง  
ซุปเปอร ์มาร ์ เก็ต  หรือตลาด 
เครือข่าย

18.1.2 การเผยแพร่ผลการ
ด�าเนินงานของสถาบันฯ และ 
เผยแพร ่แนวพระราชด� าริ  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ตาม 
แนวพระราชด�าริ หรือกิจกรรม 
ของสถาบัน ที่เกิดจากการปฏิบัติ 
งานและเห็นผลจริงในพื้นที่ ได  ้
เผยแพร่ไปยังผูส้นใจอย่างกว้างขวาง 
รวมถึงการน�าสื่อมวลชนศึกษา
เรียนรู้แนวพระราชด�าริ และเพื่อ
ให้เกษตรกรและประชาชนมคีวาม
เข้าใจอย่างถูกต้อง สามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
และด�ารงชีวิตให้มีความมั่นคง
และยั่งยืน

18.1 มีตลาดที่

  มั่นคง

  และยั่งยืน

“...ในกำรปฏิบัติงำนเกษตรนั้น นักวิชำกำร
เกษตรควรจะศึกษำ สังเกตให้ทรำบชัดว่ำ
เกษตรกรรมย่อมเป็นไป หรือด�ำเนินไปอย่ำง 
ต่อเนื่องเป็นวงจร และเป็นส่วนหนึ่งของวงจร  
ธรรมชำติ ซึ่งมีกำรเกิดสืบเนื่องทดแทนกัน 
อย่ำงพิสดำร จำกปัจจัยหน่ึง เช่น พันธุ์พืช  
เมื่อได้อำศัยปัจจัยอื่นๆ มีดิน น�้ำ อำกำศ 
เป็นต้น เข้ำปรุงแต่งท�ำให้เกษตรกรได้พืชผล
ขึ้นมำ พืชผลที่ได้มำนั้น เมื่อน�ำไปบริโภคเป็น
อำหำร ท�ำให้ได้พลังงำนมำท�ำงำน  เมื่อน�ำ 
ออกจ�ำหน่ำยก็ท�ำให้เกิดผลทำงเศรษฐกิจ 
ขึ้นทั้งแก่ผู้ซื้อ และผู้ผลิต คือผู้ซื้อ ย่อมน�ำไป
ท�ำผลประโยชน์ให้งอกเงยต่อไปได้ ผูผ้ลติกไ็ด้
เงินทองมำจับจ่ำยใช้สอยยังชีพ รวมทั้งซื้อหำ
ปัจจยัส�ำหรบัสนบัสนนุกำรผลติของตนให้เกดิ
ผลหมุนเวียนเพิ่มเติมขึ้น เห็นได้ว่ำ แม้เพียง
งำนเกษตรอย่ำงเดียว ยังจ�ำเป็นต้องเกี่ยวพัน
กับงำนต่ำง ๆ กับเหตุปัจจัยต่ำง ๆ มำกมำย
หลำยขอบข่ำย ทัง้ต้องเกีย่วกนั อำศยักนัอย่ำง
ถูกต้องสมดุลอีกด้วย....”

พระบรมราโชวาทที่พระราชทาน 
แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้  
ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕

“...มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์ศึกษำและ 
ทดลองงำนพัฒนำกำรเกษตรต่ำงๆ ตำม 
ควำมเหมำะสม ส�ำหรับเป็นตัวอย่ำงแก ่
เกษตรกรในกำรน�ำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตน 
ตลอดจนเพื่อด�ำเนินกิจกำรด ้ำนเกษตร
อุตสำหกรรม โดยเฉพำะส่งเสริมกำรปลูก
พืชตระกูลถั่ว ส�ำหรับแปรรูปเป ็นสินค ้ำ
อุตสำหกรรม...”

พระราชด�ารสั ณ ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูาน 
อันเน่ืองมาจากพระราชด�ารติามพระราชด�ารสั 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526
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19.  ชมุชนยัง่ยนื	(เศรษฐกจิ/สงัคม/สิง่แวดล้อม)

19.1.1 ชุมชนมีความยั่งยืน คือ 
การสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน  
ให ้ชุมชนสามารถด�า เนินการ
พัฒนาได้ด้วยตนเอง หรือเป็น 
ผู้ขับเคลื่อนการพัฒนา มีการจัด 
ท�าแผนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาแบบ
บูรณาการ โดยการประยุกต์ใช้
หลักการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และตามหลัก
วิชาการ เพ่ือแก้ปัญหาในระยะ
ยาว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

19.1.2 การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น เป็นการปลุกจิตส�านึกให้ 
คนในท้องถิ่นเห็นถึงคุณค่าและ 
ความส�าคญัของภมูปัิญญาท้องถิน่ 
ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดกิจกรรมตามประเพณี
และวัฒนธรรม ร่วมกันอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ทาง 
วัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งมีผล 
ท�าให ้ เกิดความเป ็นระเบียบ 
เรียบร้อย มีความสามัคคีกลม-
เกลียว ตลอดจนการมีศีลธรรม 
อันดี ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมไทย 
เป็นวัฒนธรรมแบบเกษตรกรรม 
คนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม โดยเฉพาะการ 
เพาะปลูกข้าว ซึ่งเป็นอาชีพหลัก 
ของคนไทยท�าให้มวีฒันธรรมและ 
ประเพณีที่เกี่ยวข้อง เช่น พิธีแรก 
นาขวัญ พิธีสู่ขวัญข้าว เป็นต้น

19.1	 ชุมชนยั่งยืน

		 (เศรษฐกิจ/

		 สังคม/

		 สิ่งแวดล้อม)

 “…ที่ส�ำคัญโครงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำอันเนื่อง
มำจำกพระรำชด�ำริ ไม่ว่ำจะอยู่ในภูมิภำคใด 
จะต้องเหมำะสมกับสภำพภูมิประเทศ สภำพ 
สังคมและวิถีชีวิตของคนในภำคนั้นเสมอ…”

พระบรมราโชวาท  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗

"...งำนด้ำนกำรศึกษำศิลปวัฒนธรรมนั้น คือ 
งำนสร้ำงสรรค์ควำมเจริญทำงปัญญำ และ 
ทำงจิตใจ ซึ่งเป็นท้ังต้นเหตุท้ัง องค์ประกอบ 
ที่ขำดไม่ได้ ของควำมเจริญ ด้ำนอื่นๆ ทั้งหมด 
และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรำ รักษำและด�ำรง 
ควำมเป็นไทย ได้สืบไป..."

ระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ณ วังท่าพระ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๑๓

“...ประเพณีท้ังหลำยย่อมมีประโยชน์ในกำร 
ด�ำเนิน ชีวิตของแต่ละคนเรำมีประเพณีของ 
ชำติไทยเป็นสมบัติ เรำควรจะยินดี อย่ำงย่ิง 
และช่วยกันส่งเสริมรักษำไว้ เพื่อควำมเจริญ
ก้ำว หนำ้ของประเทศ...”

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพะราชทานปริญญาบัตรของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓

ด้านในปกหลัง (ไม่พิมพ์)
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