
 
 

 
 

การต่อสู้เบ็ดเสร็จ 
บทที่ ๑ 

กล่าวทั่วไป 
๑.กล่าวน า  
       “สงคราม” เป็นเครื่องมือสุดท้ายที่รัฐบาลจะใช้ในแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ  แต่การสงครามมี
หลายรูปแบบ  จึงยากท่ีจะประเมินชัดเจนลงไปว่าประเทศชาติจะเผชิญกับสงครามแบบใด ปัจจุบันแนวโน้มที่จะ
เกิดสงครามตามแบบขนาดใหญ่นับวันจะลดน้อยลง  ความน่าจะเป็นที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือการเกิดสงครามใน
ความขัดแย้งระดับต่่า  เป็นสงครามที่มีลักษณะเป็นการรบเฉพาะแห่ง  มีความมุ่งหมายเพ่ือการต่อรองทาง
การเมืองหรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ  จากการประเมินทางยุทธศาสตร์ประเทศไทย   จะยังไม่น่าถูกรุกรานด้วยก่าลังขนาด
ใหญ่ แต่ก็มีปัญหาหลากหลายในพ้ืนที่ชายแดน  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเชิงภูมิศาสตร์เกี่ยวข้องกับเขตแดน  ปัญหาใน
เชิงการเมือง  ปัญหาชนกลุ่มน้อย  การห่างไกลอ่านาจรัฐที่ปกครองดูแลได้ทั่วถึง  ปัญหาในเชิงเศรษฐกิจได้แก่
ความยากจน การปล้นสดมภ์ การค้าของเถื่อน  การขโมยรถข้ามแดน  ปัญหาในเชิงสังคมได้แก่ ยาเสพติด        
ผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ  และปัญหาในเชิงทหาร ซึ่งบริเวณแนวชายแดนการปราบปรามชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่ม
ต่อต้านต่าง ๆ  ของประเทศรอบ ๆ บ้าน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริเวณชายแดน ได้แก่ ปัญหาผู้อพยพหนีภัยจาก
การสู้รบ มีปัญหาการรุกล้่าอธิปไตย ปัญหาจากอาวุธกระสุนของฝ่ายสู้รบตกในฝั่งไทย ท่าให้สูญเสียชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ฉะนั้นการเตรียมพัฒนาศักย์สงครามของชาติให้มีความพร้อมสรรพ  จึงมิใช่หน้าที่ของทหารแต่เพียงฝ่าย
เดียว หากแต่เป็นหน้าที่ของข้าราชการทุกหน่วยงาน  และประชาชนทุกคนในอันที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันด้วย
จิตส่านึกที่จะรักษาเกียรติภูมิของประเทศชาติ   รักษาไว้ซึ่งเอกราชบูรณภาพแห่งดินแดนไทย โดยคนไทย     
เพ่ือคนไทย ด้วยการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรชาติทั้งมวลให้เกื้อกูล  และน่าไปสู่ความมั่นคงของชาติ       
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการป้องกันประเทศ ทั้งนี้  รูปแบบหนึ่งที่เป็นไปได้ก็โดยการด่าเนินการ
ตามแนวความคิดของ "ระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ" (Total Defense) เพื่อให้สามารถต่อสู้กับภัยคุกคาม 
(Threats) ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามตามธรรมชาติ  หรือภัยคุกคามที่มนุษย์สร้างขึ้น  ไม่ว่าภัยนั้นจะ
เกิดข้ึนภายในประเทศ หรือแพร่กระจายมาจากภายนอกก็ตาม 
       “การต่อสู้เบ็ดเสร็จ” เป็นรูปแบบหนึ่งของการต่อสู้ทางยุทธศาสตร์   ที่สามารถจะเอาชนะได้ทั้งภัยคุกคาม
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหาร  ดังนั้นในการพัฒนาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ จึงต้องก่าหนด
วิธีการ  และหลักนิยมให้เหมาะสมกับความเป็นจริงพ้ืนฐานทางธรรมชาติของประเทศไทย  และสอดคล้องกับภัย
คุกคามต่างๆ ที่อนุมานขึ้นตามแนวโน้มของสถานการณ์ประกอบกับสถิติที่เคยเกิดจริงๆ   มาแล้วในอดีตกาล   
ด้วยการใช้ " ยุทธศาสตร์พัฒนา " (Strategic Development) น่าการพัฒนาระบบโดยการใช้หลักการ 
(Scientific Methods)   และการมีส่วนร่วม (Participation) 
        การพัฒนา  คือ การท่าให้ดีขึ้น แต่การพัฒนาก็มีผลกระทบทั้งในด้านดีและข้อเสีย  แนวความคิดเชิง
พัฒนาจึงมักถูกจ่ากัดขัดแย้งจากบางกลุ่มบางฝ่ายเพราะความไม่กระจ่างชัด  ความไม่เข้าใจตรงกัน  และความไม่
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เชื่อว่าจะประสบความส่าเร็จ   ยุทธศาสตร์พัฒนาจึงจ่าเป็นต้องพยายามด่าเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่าง  " 
การพัฒนาและการอนุรักษ์ " และสิ่งที่จะสามารถท่าให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน และมีความเชื่อเหมือนกันคือ 
" การศึกษา " เพราะการศึกษาคือ การพัฒนาเพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชากร  และเพ่ือความ
มั่นคงของชาติ 

คนไทยกับการต่อสู้เบ็ดเสร็จ  ข้อมูลจากประวัติศาสตร์ไทยชี้ว่า  ในสมัยก่อนไม่มีการจัดก่าลังทหาร
เหมือนปัจจุบัน  คนไทยเราปกติก็เป็นประชาชนธรรมดาที่ท่ามาหากินกันไปในสังคมแบบชาวบ้าน   เมื่อถึงเวลา
ต้องใช้ศักยภาพของคนไปใช้ในทางทหารก็สามารถจัดประชาชนธรรมดาทั่วไป   มาแบ่งงานกันท่าได้ไม่ว่าชาย
หรือหญิง  คนๆ เดียวกันเมื่อท่าการรบบนบกก็เป็นทหารบก  พอใช้เรือก็เป็นทหารเรือได้  แสดงให้เห็นว่าในคน
ไทยคนเดียวมีศักยภาพในหลายๆ ด้าน เรียกว่าไม่มีข้อจ่ากัดใดๆ  บรรพบุรุษไทยจึงมีลักษณะของก่าลังในการ
ต่อสู้เบ็ดเสร็จอยู่แล้ว และมีการจัดระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จแบบธรรมชาติ   เหมาะสมแก่สถานการณ์ และสภาพ
สังคมขณะนั้น เช่น  มีกองทัพหลวงเป็นก่าลังรบหลัก  มีก่าลังตามหัวเมืองเป็นก่าลังประจ่าถิ่น   มีก่าลัง
ประชาชนที่รบได้โดยอัตโนมัติ มีการจัดก่าลังบางส่วนเป็นกลุ่มผู้ผลิต  และมีการจัดก่าลังดูแลพระนครเหมือน
การพิทักษ์พ้ืนที่เขตหลังด้วย 

คนไทยมีนิสัยเป็นนักสู้ที่ยามศึกก็รบ  ยามสงบก็ท่ามาหากิน ท่าให้เกิดความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง  และการทหาร  อาจเป็นด้วยเหตุนี้ก็ได้ที่รัฐธรรมนูญการปกครอง  แม้จะเขียนตามแบบอย่าง
สากล  แต่ก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมไทย  หรือท่าตามลักษณะนิสัยคนไทยไว้เพ่ือความกลมกลืนระหว่างประชาชน
ทั่วไปกับประชาชนส่วนหนึ่งที่ท่าหน้าที่ทางทหาร เช่น ในหมวดหน้าที่ของชาวไทย กล่าวว่า "บุคคลมีหน้าที่
ในการป้องกันประเทศ" และในหมวดแนวนโยบายของรัฐ ระบุว่า "รัฐต้องจัดให้มีก าลังทหารไว้เพื่อรักษา
เอกราช ความม่ันคงของรัฐ  และผลประโยชน์แห่งชาติ ก าลังทหารพึงใช้เพื่อการรบหรือการสงคราม เพื่อ
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อปราบปรามการกบฏ และการจลาจล  เพื่อรักษาความม่ันคงของรัฐ 
และเพื่อการพัฒนาประเทศ" 

คนไทยทุกคนจึงควรเข้าใจว่า ไม่ว่าจะท่าหน้าที่หรือมีอาชีพใดก็ตาม  ต้องสามารถท่าการป้องกัน
ประเทศได้ และขณะเดียวกันก็สามารถใช้ทหารในการพัฒนาประเทศได้  ความสัมพันธ์ระหว่างงานในหน้าที่
เฉพาะ  กับหน้าที่ในการป้องกันประเทศของทุกคนเหมือนกับความสอดคล้องระหว่างพันธกิจ (Function) และ
ภารกิจ (Mission) ซึ่งดูเหมือนว่าทุกคนในชาติต้องมีทั้งหน้าที่เฉพาะหรือกิจเฉพาะ (Manifest Function) ซึ่ง
ใครๆ   ที่เห็นก็ทราบว่านี่คือ ครู ทหาร พ่อค้า ชาวนา ฯลฯ และหน้าที่ที่แอบแฝงไว้หรือกิจแฝง (Latent 
Function) คือ มีส่วนในการป้องกันประเทศตามที่ตนได้รับมอบหมาย  เพ่ือความส่าเร็จภารกิจส่วนรวมของ
ประเทศ  คือ ความมั่นคงของชาติ 

การพัฒนาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จของประเทศไทย จะประสบความส่าเร็จเป็นระบบการต่อสู้
เบ็ดเสร็จทางยุทธศาสตร์   ที่มีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อทุกคนในชาติมีความเข้าใจตรงกันว่า  เขาจะต้องแบ่งอะไร
ก็ตามที่เป็นส่วนตัวของเขาในระดับหนึ่ง   เพ่ือระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จของประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นเวลาส่วนตัว 
เงินส่วนตัว สมบัติส่วนตัว หรือแรงงานส่วนตัวก็ตามแต่  และต้องเข้าใจอีกว่า การต่อสู้เบ็ดเสร็จเป้าหมายคือ 
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ความม่ันคงของชาติ  ยุทธศาสตร์ คือการป้องกันประเทศ  ยุทธศิลป์ (Operational Art) คือ  การพัฒนา
พลังอ านาจของชาติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  และการทหาร ตั้งแต่ตัวบุคคลไปสู่หมู่บ้าน  ต่าบล  
อ่าเภอ  จังหวัด และประเทศชาติ โดยใช้ยุทธวิธีตามหลักวิชาการท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคม   

ทุกคนในชาติต้องเข้าใจสภาพสังคมไทยอย่างถูกต้อง   รู้ว่าภัยคุกคามที่น่าจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง  รู้ว่า
อะไรเป็นสิ่งที่ต้องการพัฒนา   ต้องเข้าใจว่าเราควรจะพัฒนาอย่างไรจึงจะเหมาะสม  เพ่ือให้ทุกคนเห็นพ้อง
ต้องกัน ร่วมใจกันท่า  และบ่ารุงรักษาพัฒนายกระดับพลังอ่านาจของชาติ   โดยเฉพาะด้านการทหาร 
จ่าเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการเตรียม  การใช้ก่าลังเยาวชน และประชาชน ซึ่งต้องแยกให้เด่นชัดว่า ใครคือ
กองหนุนในหน่วยก่าลังรบหลัก ใครบรรจุในกองก่าลังประชาชน  และควรจะได้จัดกองหนุนในระดับกองทัพภาค
โดยเตรียมพร้อมยุทโธปกรณ์ไว้  ตั้งแต่ยามปกติ 

การพัฒนาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ มุ่งท่าเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ กุญแจส่าคัญสู่
ความส่าเร็จ คือ  ความเข้าใจตรงกัน  ความมีจุดมุ่งหมายตรงกันร่วมมือร่วมใจกัน  และความสามารถในการ
ไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ของทุกฝ่าย  โดยอาศัยประชาชนของประเทศเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสูงสุด  ให้ทุกคน
จงรักภักดีต่อความมั่งคงของชาติเป็นหลัก  ในการแสดงความรักสามัคคีที่มีต่อกัน  ความส่าเร็จในการพัฒนา
ดังกล่าว  ย่อมท่าให้เกิดความมั่นคงของชาติ  ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ  และการอยู่ดีกินดีมีสุขของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  เมื่อทุกคนได้รับรู้ในปัญหาและนโยบายในการแก้ปัญหาของประเทศ  สภาพสังคมไทย  
ภัยคุกคาม  และการพัฒนาอย่างเหมาะสม และการรู้จักประเมินผลปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตอนที่ ๑  
๒.ความส าคัญของระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 
        ประเทศไทยเป็นประเทศเล็กที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ   ซึ่งวัดจากรายได้ประชาชาติอยู่ระดับกลางค่อน 
ข้างต่่า  แต่ที่ตั้งของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ริมขอบแผ่นดินใหญ่ของเอเชียด้านใต้  ซึ่งติดกับน่านน้่าใน
ส่วนของมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก  เป็นเสมือนคอสะพานยุทธศาสตร์ที่ทอดผ่านไปประเทศมาเลเซีย  
สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  ปาปัวนิวกีนี  ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด์  แนวดังกล่าวเป็นได้ทั้งสะพาน
ทางยุทธศาสตร์     และผนังทางยุทธศาสตร์ที่กั้นระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิค   ซึ่งมีช่องทาง
ผ่านได้เพียงไม่กี่แห่ง หากฝ่ายใดหรือประเทศใดสามารถยึดครองหรือมีอ่านาจเหนือแนวดังกล่าวได้   ก็จะ
ได้เปรียบในทางยุทธศาสตร์อย่างเห็นได้ชัด ประเทศไทยจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส่าคัญในยามปกติที่ทุกฝ่าย
มองเห็นความส่าคัญ    และจะเป็นภูมิประเทศส่าคัญยิ่งในยามสงคราม   เป็นเรื่องแน่นอนที่แต่ละฝ่ายจะต้อง
เข้าแย่งชิงยึดครองเพ่ือเป็นหัวหาดในการขยายผลต่อไป  ทั้งด้านอินโดจีน ประเทศจีน  และพม่า เหมือนญี่ปุ่น
เคยด่าเนินการแล้วเมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒  และเราก็จะต้านทานไม่ไหวเพราะลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไทย 
ยากต่อการวางก่าลังป้องกันประเทศตามแบบ 
        ประเทศไทยมีทรัพยากรที่มีศักยภาพอยู่แล้ว  ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์  ทรัพยากรธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมที่ดีงาม  หากได้พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรดังกล่าวแล้วสนธิเข้าด้วยกัน  ก็จะท่าให้เกิดความ
มั่นคงไปพร้อมๆ กันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหาร   นั่นก็คือเราพัฒนาให้พลังอ่านาจของ
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ชาติเข้มแข็งขึ้นทุกด้านเป็นล่าดับ  เริ่มจากความอยู่ดีกินดีมีสุขในแง่เศรษฐกิจสังคมแล้ว ความมั่นคงในแง่
การเมืองการทหารก็จะเกิดตามมาโดยอัตโนมัติ  นับว่าเป็นการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงที่มีผลโดยตรงต่อความมั่ง
คั่งของประชาชนในขั้นต้น  แล้วมีผลโดยอ้อมกับความมั่นคงของชาติ   โดยส่วนรวมซึ่งก็มีผลสะท้อนกลับไปท่า
ให้เกิดความมั่งคั่งของประชาชนมากยิ่งขึ้น  ในที่สุดเราก็จะสามารถเอาชนะภัยคุกคามทุกประเภทได้  การ
พัฒนาศักยภาพดังกล่าวมี เป้าหมายสูงสุด เพื่อความม่ันคงของชาติ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์คือระบบการ
ป้องกันประเทศที่มีความเข้มแข็ง และเป้าหมายทางยุทธวิธีคือพัฒนาความม่ันคงด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และการทหาร  ไปพร้อมๆ กัน นั่นก็คือการพัฒนาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ ด้วยการใช้แผน
ยุทธศาสตร์พัฒนา และแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ 
        สรุปแล้วระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ มีจุดมุ่งหมายที่จะด าเนินการให้เกิดการป้องปรามป้องกัน  และ
ตอบโต้ภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบโดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาชาติ  การต่อสู้เบ็ดเสร็จดังกล่าว              
จึงครอบคลุมงานพัฒนาต่างๆ ที่สามารถเอาชนะภัยคุกคามได้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และ
การทหาร  ทั้งภัยจากธรรมชาติ และภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น  ในการนี้จึงมีความจ่าเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องเข้ามามี
ส่วนร่วม  ไม่เฉพาะกองทัพบกเท่านั้น ในขั้นต้นกองทัพบกในฐานะเป็นหน่วยหลักในการริเริ่ม  จึงเป็น
ผู้รับผิดชอบในการด่าเนินการ  เพ่ือน่าเสนอให้อยู่ในความรับผิดชอบระดับรัฐบาล  ให้ครอบคลุมทุกฝ่ายทุก
พ้ืนที่ของประเทศในเวลาอันรวดเร็ว  เพราะจะต้องด่าเนินการไว้ตั้งแต่ยามปกติเพ่ือให้สามารถเผชิญกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบได้ทุกเวลา  และสามารถเป็นหัวใจในการป้องกันประเทศได้ การพัฒนาการต่อสู้เบ็ดเสร็จ  จึงจะเป็น
การประหยัดที่เกิดประโยชน์ มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
        ในขั้นต้นกองทัพบกได้จัดท่าหลักนิยมในการต่อสู้เบ็ดเสร็จ (รส.๑๐๐-๔) พ.ศ.๒๕๒๘ ขึ้น  โดยมุ่งให้
หน่วยต่างๆ ในระดับกองทัพยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ  โดยการสนธิก่าลังรบหลัก  ก่าลังประจ่าถิ่น และ
ก่าลังประชาชน ที่ได้จัดตั้งขึ้น (เฉพาะก่าลังที่อยู่ในความควบคุมของกองทัพบก) เพ่ือเข้าต่อสู้กับศัตรูของชาติทั้ง
จากภายนอก  และจากภายในทุกรูปแบบ (มุ่งในภารกิจการป้องกันประเทศจากการรุกรานจากภายนอก และ
การก่อการร้ายภายใน)   มีการจัดตั้งก่าลังประชาชน และหมู่บ้านจัดตั้ง  เช่น หมู่บ้านไทยอาสาป้องกันชาติ 
(ทสปช.) หมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง (อพป.) และหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.) 
        หลักนิยมในการต่อสู้เบ็ดเสร็จ พ.ศ.๒๕๒๘ คือ แนวความคิดในการผนึกก่าลังต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพ่ือการ
ป้องกันประเทศในระดับกองทัพบก โดยให้ความหมายว่า การผนึกก าลังเพื่อการต่อสู้เบ็ดเสร็จ หมายถึง การ
สนธิอ านาจก าลังรบทั้งปวง อันประกอบด้วยก าลังรบหลัก ก าลังประจ าถิ่น และก าลังประชาชน  ที่ได้จัดตั้ง
ในความควบคุมของกองทัพบก  เพื่อให้สามารถเอาชนะศัตรูของชาติได้ทุกรูปแบบ 
        ในปี  พ.ศ.๒๕๒๙ กองทัพบกได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จขึ้น   โดยมี
คณะกรรมการ  ที่ปรึกษา  คณะท่างานยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ  และคณะท่างานยุทธศาสตร์พัฒนา  เพ่ือ
ก่าหนดกรอบการพัฒนาระบบ และร่างแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ  และแผนยุทธศาสตร์พัฒนา          
ผู้บัญชาการทหารบก และรองผู้อ่านวยการป้องกันการกระท่าอันเป็นคอมมิวนิสต์ทั่วไป    ท่าการแทน
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ผู้อ่านวยการฯ    ได้รับทราบและลงนามในแผนยุทธศาสตร์พัฒนา (ยพ.๓๐) เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๐  และผู้
บัญชาการทหารบก ได้อนุมัติและลงนามในแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ (ตบ.๓๐) เมื่อ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๐  

๒.๑  ยุทธศาสตร์ ก่อนที่จะกล่าวถึงแนวทางในการเตรียมก่าลัง  และการใช้ก่าลัง  ควรเข้าใจความหมาย
ของยุทธศาสตร์  ความมุ่งประสงค์ของชาติ  ผลประโยชน์ของชาติ  วัตถุประสงค์ของชาติ  ตลอดถึงพลังอ่านาจ
ของชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์โดยสังเขปก่อน  

๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์(Strategy) มาเคียวเวลลี่ รัฐบุรุษชาวอิตาลี่   ได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับพลัง
อ่านาจของรัฐไว้ถ้าเรายอมรับความคิดว่า   ยุทธศาสตร์กับพลังอ่านาจของรัฐมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น   
เกือบจะแยกออกจากกันไม่ได้   เราอาจได้ข้อยุติ เรื่องความหมายของยุทธศาสตร์อย่างง่ายๆ สั่นๆ ว่า                
“ ยุทธศาสตร์ คือ การใช้พลังอ่านาจของชาติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ ”  เพราะพลังอ่านาจของชาติ
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือ (Mean)   วัตถุประสงค์ก็เป็นเป้าหมายหรือจุดหมาย (End)   ที่ก่าหนดไว้ให้บรรลุถึง
ความมุ่งประสงค์ของชาติเป็นส่วนรวม 

เคลาส์ เซวิทส์  นักการทหารชาวรัสเซียให้ความหมายว่า “ ยุทธศาสตร์ หมายถึง ศิลปะของการใช้การ
ยุทธเป็นเครื่องมือ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสงคราม ”   ถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ในทัศนะของ เคลาส์ เซวิทส์ 
เป็นยุทธศาสตร์ทางทหาร (Military Startegy) 

หลักนิยมของสหรัฐฯ  ได้นิยามศัพท์ยุทธศาสตร์ว่า “ ยุทธศาสตร์ คือ ศิลปะและศาสตร์ในการพัฒนา  
และการใช้อ่านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และทางการทหารของชาติในยามสงบ และยามสงคราม   โดย
ให้การสนับสนุนอย่างสูงสุดต่อนโยบายของชาติ เพ่ือเพ่ิมพูนโอกาสและได้เปรียบที่จะได้ซึ่งชัยชนะ   และลดโอกาส
ที่จะประสบความพ่ายแพ้ให้น้อยลง ” 

จากนิยามศัพท์ดังกล่าว อนุมานได้ว่าสหรัฐฯ แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น ๒ ระดับคือ 
๑.ระดับชาติ เรียกว่ายุทธศาสตร์ (National Startegy) 
๒.ระดับกระทรวงกลาโหม เรียกว่า ยุทธศาสตร์ทหาร (Military Startegy) ซึ่งบางครั้งก็เรียกชื่อว่า 

ยุทธศาสตร์ทางทหารของชาติ (National Military Startegy) 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมาย “ ยุทธศาสตร์” ในวิชาการรบว่ามี

ความส่าคัญในการรบ เช่น จุดยุทธศาสตร์ 
๑.พ.ต. พระภูวนารถนฤบาล  ให้ความหมายว่า “ยุทธศาสตร์  คือ วิธีการเตรียมการส่าหรับกระท่า

สงครามให้ได้เปรียบข้าศึกตั้งแต่ในขั้นต้น ได้แก่ การรวบรวมก่าลังทหาร  เสบียง  อาวุธยุทโธปกรณ์  ตั้งแต่ยาม
ปกติ ” 

๒.ต่ารายุทธศาสตร์ฉบับกรมยุทธการทหารบก กล่าวว่า “ ยุทธศาสตร์ เป็นวิชาที่จ่าเป็นของนักรบคู่
กับยุทธวิธี  ยุทธศาสตร์มี ๒ ส่วน  คือ  ส่วนกว้างขวางร่วมกับการเมือง  กับส่วนปลีกย่อยร่วมกับยุทธวิธี  และ
อธิบายต่อไปว่า ยุทธศาสตร์ คือ อุบายทั้งปวงที่จะยังประโยชน์ หรือหวังผลส่าเร็จให้แก่ยุทธวิธี” 

ยุทธศาสตร์เป็นเรื่องความคิดที่เป็นนามธรรม  แต่ละบุคคลแต่ละสถานที่ก็ก่าหนดขึ้น  และให้
ความหมาย แนวความคิดของคน  ดังที่ได้ยกมาเป็นตัวอย่าง  ยุทธศาสตร์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  คือเป็นทั้ง
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วิทยาการ และชั้นเชิงที่น่าวิทยาการมาใช้ ถ้าใช้ในการปฏิบัติงานของชาติ ก็เรียกว่า ยุทธศาสตร์ชาติ  ถ้าใช้ใน
กิจการทหาร ก็เรียกว่า ยุทธศาสตร์ทหาร 

๒.๑.๒  ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง การใช้พลังอ่านาจของชาติเพ่ือธ่ารงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ของชาติ และ/
หรือ ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง การใช้พลังอ่านาจของชาติมุ่งสู่ผลประโยชน์ของชาติตามล่าดับความเร่งด่วน และ
นโยบายของชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นการใช้พลังอ่านาจของชาติทั้งสิ้น   ส่วนยุทธศาสตร์ทหารใช้เพียงก่าลังอ่านาจทาง
ทหารอย่างเดียว  อย่างไรก็ตามปัจจุบันค่าว่า  ยุทธศาสตร์  ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ยุทธศาสตร์ในการวางแผน
ครอบครัว ยุทธศาสตร์ในการขาย  ยุทธศาสตร์ในการเพ่ิมผลผลิต  ยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้ง เป็นต้น 

๒.๑.๓ ยุทธศาสตร์ทหาร หมายถึง  ศิลป์และศาสตร์ในการใช้ก่าลังรบของชาติ   เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของนโยบายของชาติ  โดยการใช้ก่าลังหรือคุกคามว่าจะใช้ก่าลัง 

หากสังเกตดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย   อาจเรียกได้ว่าเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ได้อย่างดีทีเดียว   เพราะแต่ละแผนจะมีการใช้เครื่องมือ  หรือทรัพยากรของชาติ   มีเป้าหมายที่
ก่าหนดไว้อย่างชัดเจน   และรวมทั้งก่าหนดช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติด้วย 

 
                                   โครงสร้างของยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                  โครงสร้างของยุทธศาสตร์ทหารประกอบด้วย 

 
 
 

ความมุ่งประสงค์ของชาต ิ

ผลประโยชนข์องชาต ิ

วัตถุประสงคข์องชาต ิ

นโยบายของชาต ิ

ความมั่นคง การพัฒนา 

พลังอ านาจ 

ความมุ่งประสงค์ของชาต ิ

พลังอ านาจ 

กิจเฉพาะ/กิจแฝง 

วัตถุประสงค ์

แนวความคิดทางยุทธศาสตร์ทหาร 

นโยบายชาติด้านการป้องกันประเทศ 



๗ 

 

 

 

 
 
 
 

 
๒.๒ ความมุ่งประสงค์ของชาติ (National Purpose) คือเจตนารมณ์ของชาติเป็นยอดปารถนาตลอดกาล

ที่ชาติต้องการทั้งในด้านความม่ันคงมั่งคั่ง  และความผาสุกของประชาชนตามค่าของวัฒนธรรม  และจริยธรรม
ต่างๆ ของชาติ 

๒.๓ ผลประโยชน์ชองชาติ (National Interests) หมายถึง ความต้องการอันส่าคัญยิ่งของประชาชน
ส่วนรวม ซึ่งผู้น่าในคณะรัฐบาล ที่ก่าลังบริหารประเทศในขณะนั้นก่าหนดขึ้น โดยเห็นว่า ผลประโยชน์เหล่านั้นมี
ความส่าคัญต่อการด่ารงอยู่ของรัฐอย่างมีเอกภาพ  อธิปไตย  และบูรณภาพแห่งดินแดน  ความเกษมสุขสมบูรณ์
ของประชาชน  ความเจริญก้าวหน้าโดยส่วนรวมของชาติ  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  และมีสถาบันการปกครอง
ที่เอ้ืออ่านวยประโยชน์แก่ประชาชน  ตลอดทั้งความมีเกียรติ  และศักดิ์ศรีในประชาคมระหว่างประเทศ 

๒.๔ วัตถุประสงค์ของชาติ (National  Objectives)  คือจุดหมายหรือเป้าหมายส่าคัญที่ชาติ  จะต้องมุ่ง
ไปให้ถึงด้วยความพยายามอย่างสูงสุด  และด้วยการใช้พลังอ่านาจทั้งมวลของชาติ   วัตถุประสงค์ของชาติ   แบ่ง
ออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 

๒.๔.๑ วัตถุประสงค์มูลฐานของชาติ  มีลักษณะกว้างขวางและถาวร   การที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์มูล
ฐานของชาติได้เต็มที่หรือยั่งยืน  เป็นส่วนที่กระท่าได้ยาก  จะต้องใช้ความพยายามสูงต่อเนื่องกันไป  ดังนั้น  
วัตถุประสงค์มูลฐานของชาติ มักไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง เพราะมีสาระเกี่ยวกับการรักษาเอกราช  บูรณภาพแห่ง
ดินแดน  ระบบการปกครอง  และความเกษมสุขของประชาชน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานแห่งการด่ารงอยู่ของ
ประเทศชาติทั้งสิ้น  

๒.๔.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะของชาติ คือการก่าหนดแนวทางที่จะให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์มูลฐาน
ของชาติ  หากแนวทางใดที่ยังไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกาลเวลา และสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไปก็สามารถปรับปรุง
แก้ไขได้ วัตถุประสงค์เฉพาะของชาติมีองค์ประกอบก่าลังอ่านาจของชาติทุกๆ ด้านเป็นฐานรองรับ โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะให้เกิดความมั่นคงแห่งชาตินั้น 

๒.๕ ชาติและระบบการปกครอง 
ประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งในแถบเอเชียอาคเนย์   จากอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยได้

ประสบวิกฤติการต่างๆ อย่างรุนแรงจนเกือบด่ารงเอกราชไว้ไม่ได้   หากแต่ด้วยความปรีชาสามารถความสุขุม
รอบคอบ    และความเสียสละของบรรพชนไทย   ที่ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิตแลกไว้   จึงท่าให้ชาติไทยรักษา
เอกราชมาได้จนทุกวันนี้  ทั้งท่ีอีกหลายๆ ประเทศเพ่ือนบ้านของเราต้องสูญเสียเอกราชให้กับชนชาติอ่ืน 

ชนชาติไทยได้จารึกความเป็นเอกราชของชาติไว้ในประวัติศาสตร์อย่างนานแสนนานตลอดมา  ด้วย
ความภาคภูมิใจอย่างสุดซึ้งเพื่อให้ลูกไทยหลานไทยได้ซึมซับ และรักศักดิ์ศรีของความเป็น  “ไท ” ไว้ตลอดกาล  



๘ 

 

 

 

และให้เกิดจิตส่านึกตระหนักว่า “ เอกราช ” ของชาตินั้นต้องรักษาไว้ด้วย เลือด เนื้อ และชีวิต  ด้วยความรัก
ความสามัคคีอย่างมีเอกภาพของเผ่าพันธุ์ ไทยทั้งชาติ 

๒.๕.๑ชาติ (Nation) หมายถึง  คนกลุ่มใหญ่ซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  และภาษา
เดียวกัน  หรือคล้ายคลึงกัน  อยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคมหรือระบบการปกครองเดียวกัน  มีเชื้อชาติอย่างล้่าลึกใน
สายเลือดเดียวกัน  และที่ส่าคัญที่สุดจะต้องอยู่ร่วมกันด้วยความผูกพันธุ์ต่อกัน  และต่อแผ่นดินไทยด้วยความ
รักความสามัคคีและเสียสละ 

“ ชาติ ” มีความลึกซึ้งเกินกว่าที่จะพูดว่า “ สัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย ” เท่านั้นแต่คนไทย
ทุกคนจะหยิ่ง และทระนงในศักดิ์ศรีของความเป็นชนชาติไทยของเรา  ที่ได้สืบต่อจากบรรพบุรุษมาหลายสิบ 
หลายร้อย  ชั่วอายุคนนานนับเกือบพันปีอย่างน่าภาคภูมิใจ  

คนไทยเรามี “ชาติไทย” เป็นที่เชิดชู มี “ศาสนา”  เป็นหลักใจและมี “องค์พระมหากษัตริย์ ”
เป็นหลักชัย ที่ร้อยรักจิตใจของคนไทยทั้งชาติให้เป็นน้่าหนึ่งใจเดียวกัน  มี “รัฐธรรมนูญ” เป็นหลักปกครอง
ประเทศที่มีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ดังนั้น สถาบันหลักของชาติไทยคือ“ชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ ” แห่งราชอาณาจักรไทย 

นโยบายของชาติ (National  Policy) คือหนทางปฏิบัติหรือการแถลงแนวทางการปฏิบัติอย่าง
กว้าง ๆ ในระดับชาติที่รัฐบาลใช้เพ่ือด่าเนินตามวัตถุประสงค์ของชาติ 

๒.๕.๒ ความม่ันคงแห่งชาติ คือ การด่ารงอยู่ของชาติอย่างมีเสรีภาพ (Liberty) มีความม่ันคง
ปลอดภัย  (Security) และมีความสมบูรณ์ (Wealth ) 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ .ศ. ๒๔๙๕  ได้ให้ค่านิยาม
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรไทยไว้ดังนี้.- 

“ความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร” หมายความว่า การให้เอกราชของชาติ
หรือสวัสดิภาพของประชาชนอยู่ในความมั่นคงหรือปลอดภัย  รวมตลอดถึงการให้ประเทศด่ารงอยู่ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ความมั่นคงของชาติถือว่าเป็นความส่าคัญอันยิ่งยวดของชาตินั้นๆ  ชาติใดมีความมั่นคง  ชน
ในชาติจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความปลอดภัย  มีศักดิ์ศรีในความเป็นชาติ  มีอิสรเสรีในการด่าเนิน
ชีวิต  มีความหวังและมั่นใจในการด่าเนินชีวิต ความมั่นคงของชาติจึงมีความส่าคัญ และมีผลโดยตรงต่อชีวิต 
และความเป็นอยู่  

๒.๕.๓ องค์ประกอบของชาติและระบบการปกครอง 
๒.๕.๓.๑ องค์ประกอบของชาติ 

               ๒.๕.๓.๑.๑ ดินแดน                                  ๒.๕.๓.๑.๒ ประชากร 
               ๒.๕.๓.๑.๓ รัฐบาลและการปกครอง               ๒.๕.๓.๑.๔ อ่านาจอธิปไตย 
                        ๒.๕.๓.๑.๕ เอกลักษณ์ของชาติ 
                    ๒.๕.๓.๒ ระบอบการปกครอง  



๙ 

 

 

 

สังคมใดก็ตาม  คนในสังคมนั้นจะอยู่กันได้ด้วยดี  เพราะคนในสังคมยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคมนั้น 
ประเทศชาติก็เช่นเดียวกัน  จะอยู่ในกฎเกณฑ์ใด   ระบอบการปกครองใดคนในชาติจะต้องยอมรับกฎเกณฑ์คน
ในชาตินั้นๆ  จึงจะอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 

การที่คนในชาติจะยอมรับกฎเกณฑ์ หรือระบอบการปกครองใด  กฎเกณฑ์หรือระบอบการปกครองนั้น
จะต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเอกลักษณ์เหมาะสมกับอุปนิสัย  ตลอดจนความต้องการของคนในชาตินั้นๆ ด้วย    

ส่าหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นมุ่งหมายที่จะให้ความส่าคัญของ ศักดิ์ศรี  วิถีชีวิต  ความ
เสมอภาค ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  คุณค่าและศักดิ์ศรีของมนุษย์  มีรากฐานอยู่ที่มนุษย์สามารถใช้
วิจารณญาณของตนเอง โดยปราศจากการบงการหรือบีบบังคับใดๆ ทั้งสิ้น นับว่าการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีแท้จริงให้ความส่าคัญ  และนับถือคุณค่าของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยปรารถนา 

สังคมไทยเรานั้นเป็นสังคมที่นิยมเคารพ  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่โบราณกาลสืบต่อกัน
มาจนทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าคนไทยจะไปลงหลักปักฐานสร้างบ้านเมือง ณ ที่ใด บ้านของคนไทย ณ ที่นั้น จะต้องมี
สถาบันพระมหากษัตริย์เสมอ  แม้แต่ในยามที่บ้านเมืองเกิดยุคเข็ญท่าให้สถาบันพระมหากษัตริย์    สูญสลายลง
เช่นในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  ก็จะเกิดคนดีขึ้นกอบกู้ชาติบ้านเมือง  และสถาบันพระมหากษัตริย์ให้
กลับคืนฟ้ืนขึ้นมาใหม่  เพื่อสืบสถาบันสืบสันติวงศ์ มิให้ขาดตอนสถาบันพระมหากษัตริย์ลง 

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเหตุว่าคนไทยเรา  แลเห็นความส่าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  ที่มีความส่าคัญ
ต่อวิถีชีวิต  สังคม  ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมไทย  เป็นผลท่าให้สังคมของคน
ไทยมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง  เนื่องจากสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยของเรานั้น  มีคุณลักษณะที่แตกต่างจาก 
สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมของชาติอ่ืน  เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเรานั้น ตั้งอยู่บนรากฐานแห่ง
ความรัก  เคารพ เทิดทูน  อย่างสูงสุดของประชาชน 

ทั้งนี้คือ  เหตุผลที่พอจะชี้ให้เห็นได้ว่าระบอบการปกครองที่ เหมาะสมกับประเทศไทยที่สุดคือ         
“การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ” 

แม้แต่การตรากฎหมายสูงสุดแห่งชาติ  คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  ๒๕๔๓ ซึ่งถือ
ว่ากฎหมายสูงสุดของประเทศ  ยังได้ตราไว้ให้เทิดทูนพระมหากษัตริย์อย่างสูงส่ง ในหมวด ๒ มาตรา ๖ ว่า                 
“ พระมหากษัตริย์ทรงด่ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้  ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
พระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้” 

พระมหากษัตริย์ของไทยนั้นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจมากมายเพ่ือให้พสกนิกรของพระองค์  
อยู่เย็นเป็นสุข  อยู่ดีกินดี  จนกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจอย่างหนัก  และเหน็ดเหนื่อยที่สุด
ในโลก ในบรรดากษัตริย์ด้วยกัน 

๒.๕.๔  พลังอ านาจของชาติ (National   Power)  
ความมั่นคงของชาติจะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องมี “พลังอ่านาจของชาติ” ที่เข้มแข็ง เพ่ือพิทักษ์

รักษาสิ่งต่างๆ ที่เป็นความต้องการหรือเป็นผลประโยชน์ของชาติ(National  Interests)  เอาไว้เอกสาร รร.สธ.
ทบ. ให้ความหมายของพลังอ่านาจไว้ดังนี้.- 
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“พลังอ่านาจของชาติ” คือพลังทั้งสิ้นหรือขีดความสามารถ ในการท่าให้ผลประโยชน์ของชาติ
บรรลุ และเพ่ือก่อให้เกิดอิทธิพลแก่รัฐอื่นๆ 

การวัดค่าพลังอ่านาจของชาตินั้นนอกจากจะค่านึงถึงปัจจัยที่เป็นรูปธรรมที่มีตัวตน เช่น ก่าลัง
ทหาร  ก่าลังทางเศรษฐกิจ ฯลฯ  แล้วจะต้องค่านึงถึงปัจจัยที่เป็นนามธรรมคือ ไม่มีตัวตนอีกด้วย ซึ่งได้แก่ 
ภาวะผู้น่า  อุดมการณ์  ศาสนา จริยธรรมเป็นต้น 
  “พลังอ านาจของชาติ”   มีองค์ประกอบพ้ืนฐาน  ๕  ประการ และ ๑ สภาพแวดล้อม 
                  * พลังอ่านาจทาง  การเมือง 
                           * พลังอ่านาจทาง  การทหาร 
                 * พลังอ่านาจทาง  เศรษฐกิจ 
                 * พลังอ่านาจทาง  สังคมจิตวิทยา 
                 * พลังอ่านาจทาง  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน 
                          * สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์  
 

๒.๕.๕ ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
๒.๕.๕.๑ ปัญหาทางการเมือง 

-พัฒนาการเมือง การปกครองให้เป็นประชาธิปไตยยังไม่ส่าเร็จตามผลที่มุ่งหวัง 
-รัฐบาลที่ผ่านมายังไม่สามารถสร้างประโยชน์สุข  ให้เกิดแก่ประชาชนส่วนใหญ่  ตาม

ระบอบประชาธิปไตย เกิดความไม่เป็นธรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม 
-ประชาชนทั่วไปยังขาดความศรัทธาทางการเมือง ความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยอย่าง

แท้จริง 
-ปัญหาอิทธิพลและอ่านาจมืดระดับท้องถิ่น 
-ปัญหาที่เกี่ยวพันเชื่อมโยงสมคบกันท่าการทุจริต  เช่น การขุดขนแร่เถื่อนขาย ขายของ

เถื่อน   ยาเสพติด  ตัดไม้ท่าลายป่า 
-อิทธิพลทางการค้า เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค เช่น  กดราคาสินค้าทางการเกษตร  ขึ้น

ราคาสินค้า อุปโภค และบริโภคที่จ่าเป็น กักตุนสินค้า จ่ากัดการผลิต ใช้อิทธิพล ปิด-เปิดการอนุญาตส่งออก – 
น่าเข้า 

-การทุจริต ฉ้อราชบังหลวง 
๒.๕.๕.๒ ปัญหาเศรษฐกิจ  

-คนยากจนในชนบท ไม่มีที่ท่ากิน ขาดแคลนน้่า  ถนน  ไฟฟ้า และเทคโนโลยีตกเป็น
เครื่องมือของนายทุน  พวกอิทธิพล  และนักการเมือง ท่าผิดกฎหมายเพ่ือความอยู่รอด 

-คนยากคนจนในเมือง ค่าใช้จ่ายสูง รายได้ไม่เพ่ิมข้ึน เทคโนโลยีที่เจริญกระตุ้นความ
ต้องการของมนุษย์ท่าให้เกิดความอยากได้อยากมี  ท่าผิดกฎหมาย  ทุจริต  คดโกงเพ่ือความอยู่รอด 



๑๑ 

 

 

 

๒.๕.๕.๓ ปัญหาขาดดุลการค้า 
-ความแตกต่างของสินค้าส่งออก และน่าเข้า 
-มีความสามารถทางเทคโนโลยีจ่ากัด ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ ต้องพ่ึงเทคโนโลยีจาก

ต่างประเทศ 
-การพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนสินค้าสั่งเข้ากระท่าได้ล่าช้า  และต้องลงทุนสูงในการ

สั่งเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
-ความเห็นแก่ตัวของนักธุรกิจ  ปลอมปนสินค้าส่งออก 
-ค่านิยมของคนไทยที่มีต่อสินค้าต่างประเทศ 
-ผู้ผลิตสินค้าของไทยมีสัญญาที่ต้องผลิต  เพ่ือการส่งออกในนามของลูกค้าต่างประเทศ  

ผู้บริโภคคนไทยที่ไม่ทราบไปซื้อน่าเข้ามาคิดว่าเป็นสินค้าจากต่างประเทศ 
๒.๕.๕.๔ ปัญญาทางสังคม 

-กลุ่มบุคคลไทยบางพวกแอบอ้างเอา  ชาติ  ศาสนา   และพระมหากษัตริย์ บังหน้าเพ่ือ
สร้างอิทธิพลให้เกิดการศรัทธาเพื่อแสวงประโยชน์ 

-กลุ่มบุคคลไทยบางพวกคิดแสวงประโยชน์จากชาติอ่ืน  ดูถูกเหยียดหยามชาติไทย
กล่าวหาอย่างเสียหายหรือท่าตัวเป็นบุคคลสองสัญชาติ 

-ศาสนาอ่ืนบางนิกาย  บางกลุ่มต้องการท่าลายล้างพระพุทธศาสนาโดยกล่าวร้าย เช่น  
นิกาย “มอร์ม่อน” ใช้แผนท่าลายศาสนาพุธ คือ “ศาสนาพุทธ ขนบธรรมเนียมประเพณี และพิธีกรรมต่าง ๆ 
เป็นตัวการท่าให้คนไทยยากจน ไม่เจริญก้าวหน้า” จนชาวพุทธทนไม่ได้ลุกขึ้นต่อต้าน และตอบโต้เพ่ือขับไล่ แต่
ยังมีบางส่วนที่กระจัดกระจาย และยังด่าเนินการอยู่ 

๒.๕.๕.๕ ปัญหาโรคติดต่อ ต้องให้ความรู้แก่ประชาชน ให้มีความเข้าใจ รู้จักรักษาสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ  หลีกเลี่ยงที่มาของโรคติดต่อ โดยเฉพาะโรคเอดส์  

๒.๕.๕.๖ ปัญหาการก่อการร้าย ปัจจุบัน ถึงแม้ว่าภัยคุกคามด้วยก่าลังอาวุธ จากลัทธิ
อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ถือว่าได้หมดไปจากประเทศไทยแล้วโดยสิ้นเชิง    จะเหลืออยู่ก็เพียงกลุ่มโจรก่อการ
ร้าย และกลุ่มปฏิวัติอิสลามที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่เพียงเล็กน้อยทางภาคใต้ก็ตาม แต่ภัยจากการก่อการร้ายในรู้
แบบอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก่อวินาศกรรม ก็ยังเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องจับตามองและติดตามอย่างใกล้ชิด 

๒.๕.๕.๗ ปัญหายาเสพติด 
ยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ต่อสังคมอย่างมาก ผู้ติดยาเสพติดก็คือคนที่ตายทั้งเป็น ไม่

สามารถท่าประโยชน์แก่ตนเองในสังคมชาติบ้านเมืองได้ และท่ียิ่งร้ายกว่านั้นก็คือ กลับเป็นภัยต่อสังคมอีกด้วย 
สาเหตุที่ติดยาเสพติด เกิดจากปัญหาครอบครัว สิ่งแวดล้อม ขาดที่พ่ึงทางใจ ผู้ติดยามัก

เป็นผู้ที่มีจิตใจไม่เข้มแข็งหรือถูกชักจูงด้วยวิธีต่าง ๆ  
ยาเสพติดจะท่าให้ผู้เสพ มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่เสื่อมโทรม เป็นภาระและเป็นภัยต่อ

สังคมสิ้นเปลืองงบประมาณของชาติ สร้างปัญหามากมาย เช่น ปัญหาทางเพศ มั่วสุม เป็นพาหนะโรคเอดส์ การ
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ก่อคดีลักทรัพย์ จี้ปล้น หลอกลวง ฯลฯ ถ้าหากไม่ติดยา เขาเหล่านั้นจะเติบโตเป็นก่าลังของชาติ ที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถท่าประโยชน์ให้สังคม และประเทศชาติได้อย่างมากมาย 

ตอนที่ ๒ 

๓. ระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 
๓.๑ประวัติความเป็นมา 

เพ่ือรักษาไว้ซึ่งสมบัติอันล้่าค่าที่บรรพบุรุษไทยผู้กล้าหาญและเสียสละ ได้ก่อตั้งรักษาไว้ซึ่งความเป็น
ไทยที่มีคุณค่าโดยยอมเสียสละทั้งเลือดเนื้อและชีวิตสืบทอดกันมา   ตั้งแต่เริ่มคิดก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย  และ
ท่าให้เป็นความจริงในการปฏิบัติ (รูปธรรม) ใน พ.ศ.๑๘๐๐ จนถึงปัจจุบัน นับได้ว่าคนไทยทั้งชายและหญิง  ได้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและป้องกันประเทศอย่างมีเกียรติโดยเท่าเทียมกัน ตามที่ประวัติศาสตร์จารึกไว้ว่า เรา
ได้ปฏิบัติการต่อสู้เบ็ดเสร็จมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เราก็จะได้ท่าหลักฐานทางต่าราให้เป็นหลักนิยมของไทย
อย่างแท้จริง   ตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยในขอบเขตที่เราเข้าใจตรงกัน 

การคุกคามของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในอดีตที่ผ่านมา   มีความรุนแรงมากที่จะกระทบกระเทือน
ต่อความมั่นคงของชาติอย่างใหญ่หลวง  เพราะจากการติดตามความเคลื่อนไหวของ พคท. ในปี ๒๕๑๘ อย่าง
ใกล้ชิดตลอดระยะเวลาเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า พคท. มีเจตนาหรือเจตจ่านงค์อย่างแน่วแน่ที่จะยึดอ่านาจรัฐ  และ
สร้างอิทธิพลเชื่อมโยงเขตงานของภาคอีสานและภาคกลางให้ได้ ยึดรักษาพ้ืนที่ไว้เป็นการถาวร เพ่ือขยายการ
ปฏิบัติทางทหารต่อไป 

 ทภ.๓ จึงได้จัดตั้ง บก.ทภ.๓ สน. ขึ้น ที่ดงภูเกิด จว.พิษณุโลก  เพ่ือท่าการปราบปราม ผกค.  ทั้งสอง
ฝ่ายสูญเสียก่าลังพลไปเป็นจ่านวนมาก เหตุการณ์ยืดเยื้อมาหลายปี  ฝ่ายเราก็ยังไม่สามารถจะปราบปราม 
ผกค. ให้    ราบคาบลงได้ ในปี ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙  พตท.๑๖๑๗ ได้สร้างยุทธศาสตร์เข้าสู่เขาค้อ  เพ่ือกวาดล้าง 
ผกค. ให้หมดสิ้นจากรอยต่อสามจังหวัด การสร้างทางเป็นไปด้วยความยากล่าบาก ผกค . ท่าการต่อต้านอย่าง
เหนียวแน่น  ฝ่ายเราต้องสูญเสียวีรชนผู้อุทิศตนเพื่อชาติเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ  

 การพัฒนาโดยทหาร เมื่อก่อนปี ๒๕๑๙ - ๒๕๒๐ นั้น เป็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับทหาร ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ทางยุทธวิธี เพ่ือเกื้อกูลการปฏิบัติทางทหารเป็นส่วนใหญ่ เช่น การตัดเส้นทางสนับสนุนการรบ การ
จัดตั้งหมู่บ้านใหม่ (ชายแดน) แต่มิได้พัฒนาให้ราษฎรเกิดความรักและหวงแหนแผ่นดิน หวงแหนทรัพย์สมบัติที่
เขาสร้างขึ้น เพ่ือจะรวมตัวกันต่อสู้เมื่อมีภัยคุกคาม 

๓.๒ ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 
๓.๒.๑ ความมุ่งหมาย 

การต่อสู้เบ็ดเสร็จ คือ ระบบการต่อสู้เพ่ือป้องปราม ป้องกัน หรือการตอบโต้การปฏิบัติของฝ่าย
ตรงข้าม โดยใช้ก่าลังทุกประเภทผสมผสานกันอย่างมีแบบแผน  เพ่ือที่จะสามารถประยุกต์ใช้กับทุกระดับความ
ขัดแย้ง  โดยไม่จ่ากัดด้วยห้วงเวลา รวมทั้งใช้พลังอ่านาจของชาติทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
และการทหาร ทั้งจากภัยธรรมชาติ และภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น ในการนี้จึงจ่าเป็นให้ทุกฝ่ายจะต้องเข้ามามีส่วน
ร่วม ระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จจึงมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
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๓.๒.๑.๑ เพ่ือสร้างพัฒนา และสนธิขีดความสามารถทางทรัพยากรทุกส่วนของประเทศ  ให้
เกิดอ่านาจก่าลังรบ และศักยภาพสงครามของชาติในการป้องกันราชอาณาจักรได้อย่างแท้จริง 

๓.๒.๑.๒ เพ่ือให้ทุกฝ่ายทุกคนในชาติ สามารถมองภาพการพัฒนา  และการต่อสู้อย่างถูกต้อง
ในแนวทางเดียวกัน และสามารถประสานการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแต่ละคน ให้เป็นผลเกื้อกูลต่อโครงการ
ที่สนับสนุนระบบต่อสู้เบ็ดเสร็จของประเทศ โดยทุกคนมีอุดมการณ์ในการอุทิศตนรับใช้ชาติ 

๓.๒.๑.๓ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความรู้ความคิด  และระบบการควบคุมการปฏิบัติของ
ทุกฝ่ายทุกคน ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการด่ารงชีวิตของตน  และเพ่ือความมั่นคงถาวรของสังคม
ประเทศชาติตลอดไป 

๓.๒.๒ ค าจ ากัดความ 
๓.๒.๒.๑ ก่าลงัรบหลัก คือ ก่าลังรบที่ประกอบด้วยทหารประจ่าการ และก่าลังพลส่ารอง 
๓.๒.๒.๒ ก่าลังประจ่าถ่ิน หมายถึง 

- ก่าลังทหารประจ่าการบางส่วน ที่ก่าหนดบทบาทไว้ให้รับผิดชอบเป็นพื้นที่ 
- ก่าลังก่ึงทหารที่จัดตั้งควบคุมโดย ทบ. มอบให้ปฏิบัติภารกิจประจ่าในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง 
-ก่าลังทหารที่จัดตั้งโดยหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาล และอยู่ในความควบคุมของ ทบ.ในยาม

สงคราม 
-ก่าลังประชาชน ได้แก่กลุ่มประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรม และท่ีได้จัดตั้งขึ้น 

๓.๒.๒.๓ สงครามนอกแบบ หมายถึงการปฏิบัติการทางทหาร และกึ่งทหาร ในดินแดนที่
ข้าศึกยึดครองอยู่  หรือพ้ืนที่ที่ข้าศึกมีอิทธิพล มุ่งกระท่าต่อเป้าหมายทางทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา โดยใช้ก่าลังหน่วยรบพิเศษล้วนๆ หรือก่าลังหน่วยรบพิเศษปฏิบัติการร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น 
รวมทั้งการปฏิบัติการร่วมกับมิตรประเทศในดินแดนนอกประเทศ 

๓.๒.๒.๔ สงครามกองโจร เป็นรูปแบบหนึ่งของสงครามนอกแบบ ได้แก่การปฏิบัติของกอง
ก่าลังรบหลักบางส่วน ก่าลังประจ่าถิ่น ก่าลังประชาชน ในพ้ืนที่ของฝ่ายเราหรือฝ่ายข้าศึก โดยใช้ยุทธวิธีการรบ
แบบกองโจร เพ่ือให้บรรลุภารกิจในการป้องกันประเทศ 

๓.๒.๓ ขอบเขต 
๓.๒.๓.๑ ในขั้นต้น เป็นการจัดเตรียมก่าลังโดยการพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์พัฒนา เพ่ือให้ก่าลัง

ประเภทต่างๆ  มีความเข้มแข็ง สามารถด่าเนินการตามแผนระดับ  ทบ. โดยยึดถือนโยบายของ
กระทรวงกลาโหม และกองอ่านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

๓.๒.๓.๒ ในขั้นการขยายผล เพ่ือกระจายแนวความคิด และการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมไปสู่
ระดับกองบัญชาการทหารสูงสุด และกระทรวงกลาโหม 

๓.๒.๓.๓ ในขั้นทีหมายสูงสุด คือการด่าเนินการระดับรัฐบาล และการทบทวนประเมินผล 
เพ่ือยกระดับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกาลเวลา 

๓.๒.๔ เป้าหมาย 
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๓.๒.๔.๑ เสริมสร้างและปรับปรุงความมั่นคงของชาติ  โดยยุทธศาสตร์พัฒนาอย่างเป็นเชิง
วิทยาศาสตร์  ให้ประชากรของประเทศมีความอยู่ดีกินดี มีความสุข จนเกิดความรักหวงแหนแผ่นดิน เสียสละ
และอาสาสมัครเข้าต่อสู้เมื่อมีภัยคุกคาม 

๓.๒.๔.๒ พัฒนาก่าลังรบต่างๆ อย่างมีโครงสร้างการจัด  และระบบมาตรการควบคุมที่
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

๓.๒.๔.๓ สามารถผนึกก่าลังทรัพยากรทั้งหมดของประเทศ เพ่ือป้องกันประเทศได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการป้องกันภายใน 
๓.๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและป้องกันภายใน เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนา  และการใช้

พลังอ่านาจแห่งชาติในการป้องกันการก่อความไม่สงบไม่ให้เกิดขึ้น   แต่เมื่อป้องกันไม่ได้ก็จะใช้การปราบปราม
การก่อความไม่สงบที่เกิดขึ้น โดยมีแนวความคิดดังนี้ 

๓.๓.๑.๑ จะต้องด่าเนินการป้องกันและพัฒนาควบคู่กันไป  เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยใน
ระดับท่ีเกื้อกูลต่อการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคมจิตวิทยา ในขณะเดียวกัน 

๓.๓.๑.๒ ต้องมุ่งให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน  ในการขจัดเงื่อนไขความไม่พอใจของประชาชน
ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ส่าคัญของการก่อความไม่สงบ  เพ่ือให้สามารถระดมสรรพก่าลังจาก
ประชาชนให้หันมาสนับสนุนฝ่ายรัฐบาล  และเอาใจออกห่างจากฝ่ายตรงข้าม 

๓.๓.๑.๓ จะต้องมุ่งให้เกิดผลกระทบต่อฝ่ายก่อความไม่สงบหรือฝ่ายตรงข้าม  ด้วยการแยกขบ
บวนการก่อความไม่สงบออกจากประชาชน  รวมทั้งการปราบปรามก่าลังทางยุทธวิธีของขบวนการก่อความไม่
สงบ  ด้วยการด่ารงความกดดันต่อก่าลังดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

๓.๓.๒ การพัฒนาและการป้องกันภายใน ประกอบด้วยพันธกิจส่าคัญ ๓ ประการได้แก ่
๓.๓.๒.๑ การพัฒนาที่สมดุล (Balanced Development)   ซึ่งเป็นความพยายามที่ใช้เพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายแห่งชาติด้วยการพัฒนาทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมจิตวิทยา อย่างสมดุล การ
พัฒนาดังกล่าวจะต้องเปิดโอกาสให้บุคคล  และกลุ่มบุคคลได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือปลดเปลื้องความ
สับสนไม่เข้าใจที่มักจะเป็นผลพวงของการพัฒนาที่จะติดตามมา 

๓.๓.๒.๒ การระดมสรรพก่าลัง (Mobilization) ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือปลุกเร้าและจัด
ระเบียบให้ประชาชนหันมาสนับสนุนรัฐบาลตามโครงการพัฒนา และป้องกันภายใน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่จะ
ให้ความคุ้มครองประชานให้ปลอดภัยจากการกระท่าของฝ่ายตรงข้าม 

๓.๓.๒.๓ การท่าลายองค์กรก่อความไม่สงบ (Neutralization) เป็นกิจกรรมทางกฎหมายที่ใช้ใน
การปราบปรามองค์กรก่อความไม่สงบ รวมทั้งการท่าให้หยุดชะงัก หรือแตกแยกรวมตัวกันไม่ติด 

๓.๔ การต่อสู้เบ็ดเสร็จของไทย 
เมื่อเข้าใจความหมายของยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ทหาร ไปบ้างแล้ว ในที่นี้จะ

กล่าวถึงเฉพาะยุทธศาสตร์ทหาร ซึ่งถือว่ามีความส่าคัญยิ่งต่อกิจการของกองทัพเป็นส่วนรวม  และมี
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ความส่าคัญต่อทหารอาชีพทุกคนในกองทัพด้วย  ยุทธศาสตร์ทหารก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ  เพราะ
ในข้อเท็จจริงย่อมพิสูจน์ได้ว่า  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติด้านการป้องกันประเทศ  ก็คือยุทธศาสตร์ทหาร
นั้นเอง  และก่าลังอ่านาจทางทหารที่ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน  และรักษาความอยู่รอดปลอดภัยของชาติ
นั้น  ก็เป็นองค์ประกอบของพลังอ่านาจแห่งชาติองค์ประกอบหนึ่ง  หรือเป็นเสมือนขีดความสามารถของชาติ
ทางทหารที่ส่าคัญในการที่จะน่าไปผสมผสานกับก่าลังอ่านาจอ่ืนๆ  เพ่ือรักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติ   
และบรรลุจุดหมายปลายทางของชาติดังกล่าว  ดังนั้นยุทธศาสตร์ทหารจึงต้องมีการศึกษา  พิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบครอบ และก่าหนดวิธีด่าเนินการเป็นรูปแบบอย่างเป็นระบบที่ถูกต้อง  มีหลักการที่รัดกุมเพ่ือ
สามารถสนับสนุนและรักษาผลประโยชน์ และบรรลุเป้าหมายของชาติ  

๓.๔.๑ ยุทธศาสตร์ทหารของชาติ ที่ใช้ในการป้องกันประเทศโดยพิจารณาจากลักษณะของสงคราม
ในอนาคต  และแนวโน้มของสถานการณ์ระดับภูมิภาคสามารถก่าหนดยุทธศาสตร์ส่าคัญ   ทั้งในแง่ของการ
เตรียมก่าลัง และการใช้ก่าลังได้ ๔ ประการคือ 

๓.๔.๑.๑ ยุทธศาสตร์การป้องปราม  คือการท่าให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกเกรงกลัว  ไม่กล้าเสี่ยงที่จะใช้
ก่าลังต่อฝ่ายเรา  โดยท่าให้ฝ่ายตรงข้ามตระหนักว่า  เขาจะไม่ได้รับประโยชน์จากการสร้างความขัดแย้ง  หรือ
การริเริ่มใช้ก่าลังต่อฝ่ายเรา หรือหากฝ่ายตรงข้ามใช้ก่าลังแล้ว เขาจะต้องประสบความปราชัยอย่างแน่นอน 

๓.๔.๑.๒ ยุทธศาสตร์การป้องกันร่วมกัน   เป็นวิธีการที่จะช่วยเสริมยุทธศาสตร์การป้องปราม 
เมื่อมีขีดจ่ากัดทางด้านเศรษฐกิจ  ซึ่งได้แก่การร่วมมือกับมิตรประเทศ  โดยยึดถือหลักการมีผลประโยชน์
ร่วมกัน  มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่สอดคล้องกัน  และอยู่บนพ้ืนฐานแห่งศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน ซึ่งไม่จ่าเป็น
ต้องการการช่วยเหลือด้านก่าลังทหารเสมอไป   แต่อาจหมายถึงการสนับสนุนด้านยุทโธปกรณ์  การสนับสนุน
ด้านขวัญ และก่าลังใจ หรือการสนับสนุนในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเป็นต้น           

๓.๔.๑.๓ ยุทธศาสตร์การป้องกันในเขตหน้า เป็นยุทธศาสตร์การใช้ก่าลังเพ่ือการป้องกัน
ประเทศจากภัยคุกคามภายนอก โดยท่าให้พ้ืนที่การรบอยู่ห่างจากหัวใจประเทศให้มากที่สุด หรือตามแนว
ชายแดน การใช้ยุทธศาสตร์นี้จะช่วยลดการสูญเสียพื้นที่ การสูญเสียทรัพยากร และขวัญก่าลังใจ ของฝ่ายเรา  

๓.๔.๑.๔ยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ  หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ต้องใช้ก่าลังทุกประเภท และ
ทรัพยากรทุกชนิดเพ่ือการป้องกันประเทศ  โดยประสานแผนการรักษาความมั่นคงภายใน และแผนป้องกัน
ประเทศให้สอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

๓.๔.๒ ยุทธศาสตร์ทั้ง  ๔  ประการนี้ ถือว่ายุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ ถือว่าเป็นหัวใจของ
ยุทธศาสตร์ทหารและมีความส่าคัญสูงสุด  ซึ่งจะส่งผลหรือเสริมยุทธศาสตร์การป้องปรามและยุทธศาสตร์การ
ป้องกันในเขตหน้า รวมทั้งการรักษาความมั่นคง  และความสงบเรียบร้อยในประเทศในยามปกติ  และท่าให้เกิด
ความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามต่างๆ ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ส่าหรับ ทบ. ได้มีการก่าหนดยุทธศาสตร์ในการเตรียมก่าลังและการใช้ก่าลัง   ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศทั้ง ๔ ประการ ดังกล่าวแล้ว  โดยในการเตรียมก่าลังนั้น ทบ. ได้ก่าหนด
แนวทางในการจัดเตรียมก่าลังให้มีขนาดกะทัดรัดได้สมดุล  และสอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ  



๑๖ 

 

 

 

ซึ่งประกอบด้วยการเสริมสร้างทั้งด้านก่าลังพลและยุทโธปกรณ์  โดยให้มีโครงสร้างและการจัดที่เหมาะสม  มี
ความพร้อมรบ  มีขีดความสามารถในการต่อสู้อย่างต่อเนื่อง  และให้หน่วยมีความทันสมัยในทุกๆ ด้าน  ส่วน
การใช้ก่าลัง ทบ. ในการป้องกันประเทศ  เพ่ือเผชิญกับภัยคุกคามทุกระดับนั้น ทบ.  ได้ก่าหนดแนวความคิด
ทางยุทธศาสตร์ด้านการใช้ก่าลังไว้ ๓ ประการ  คือการป้องกันเขตหน้าเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
ป้องกันเขตหน้า การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ  และการปฏิบัติการเชิง
รุก เพ่ือเป็นการเสริมแนวความคิดในการใช้ก่าลังป้องกันเขตหน้า ทั้งนี้ในการด่าเนินการทุกขั้นตอน จะต้องมี
การปกปิด และการลวงทางยุทธวิธีอยู่ตลอดเวลา         

๓.๕ ขั้นตอนการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 
๓.๕.๑ การปฏิบัติการต่อสู้เบ็ดเสร็จ  จะต้องด่าเนินการทั้งในยามปกติ  ยามมีภัยคุกคาม และ

ภายหลัง ชนะภัยคุกคามได้แล้วต้องฟ้ืนฟูจัดระเบียบใหม่  จึงมีการปฏิบัติแตกต่างกันไป 
๓.๕.๑.๑ ขั้นที่ ๑  ยามปกติ  คือการพัฒนา เพ่ือเตรียมการและต่อสู้  (ในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมือง) ก่าลังทุกประเภทจะต้องด่าเนินงานในหน้าที ่และมีส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวมตามล่าดับการใช้ก่าลัง คือ 
ก่าลังประชาชน ก่าลังประจ่าถ่ิน และก่าลังทหารหลัก แล้วแต่ระดับความยากง่ายของงาน 

๓.๕.๑.๑.๑. การพัฒนาเพ่ือให้เกิดความมั่นคงตามล่าดับคือ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
การทหาร (ในเมืองอาจสนใจเฉพาะเรื่อง) โดยด่าเนินการอย่างต่อเนื่องให้เกิดเป็นระเบียบปฏิบัติประจ่า 

๓.๕.๑.๑.๒ การฝึกศึกษา ก่าลังทุกประเภท และเยาวชน ต้องได้รับการฝึกศึกษาอย่าง
เหมาะสม  และสอดคล้องต้องกันอย่างเป็นระบบตลอดทั่วทั้งประเทศอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  ให้ครอบคลุมการ
พัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหาร 

๓.๕.๑.๑.๓ การต่อสู้เพ่ือเอาชนะความยากจน  และความถูกต้องชอบธรรม (เสมอภาค/ Equity - 
เท่าเทียม/Equality - ความเป็นธรรมในสังคม/Social Justice) ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

๓.๕.๑.๑.๔ การเตรียมการต่อสู้ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติทุกด้าน และเน้นหนักการ
ต่อสู้เอาชนะภัยคุกคามธรรมชาติ  และการสู้รบเมื่อเกิดความไม่สงบทั้งจากภายในและภายนอก 

๓.๕.๑.๒ ขั้นที่ ๒ ยามมีภัยคุกคาม  ภัยคุกคามมีระดับความรุนแรงต่างกัน  จึงต้องเตรียมใช้
ก่าลังต่อสู้เพ่ือเอาชนะต่างกัน เช่น ภัยคุกคามด้านเศรษฐกิจ สังคม  และการเมือง  คงใช้ก่าลังตามล่าดับคือ 
ก่าลังประชาชน   ก่าลังประจ่าถิ่น   และก่าลังทหารหลัก  ถ้าเป็นภัยธรรมชาติ ต้องใช้ก าลังประจ าถิ่น ก าลัง
รบหลัก และก าลังประชาชน  แต่ถ้าเป็นภัยคุกคามทางด้านการทหารต้องใช้ก าลังทหารหลัก  ก าลังประจ า
ถ่ิน และ ก าลังประชาชนอย่างพร้อมสรรพ  การใช้ก่าลังในระดับภัยคุกคามต่างๆ  จะต้องมีการท่าแผนใช้อย่าง
รอบคอบ  และอ่อนตัวได้ตามค่าสั่งของหน่วยเหนือ ทุกคนต้องเข้าใจว่าความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศชาติ
หรือส่วนรวม  คือทีม่าของความสงบสุขของปวงชนชาวไทย และท่ีส่าคัญจะต้องไม่ลืมการพิทักษ์พ้ืนที่เขตหลัง 

๓.๕.๑.๓ ขั้นที่ ๓ การฟื้นฟูและจัดระเบียบใหม่ ภายหลังจากเอาชนะภัยคุกคามได้แล้ว   ย่อมมี
การสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดา  ทั้งก่าลังประชาชน ก่าลังประจ่าถิ่น และก่าลังรบหลัก ทุกคนต้องเข้าใจว่า  ก่าลังรบ
หลักยังต้องมีภารกิจส่าคัญเพ่ือความคงอยู่ของประเทศชาติโดยส่วนรวม  จึงต้องรีบฟ้ืนฟูและจัดระเบียบใหม่
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ของตัวเองให้พร้อมเผชิญกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นใหม่ได้  ดังนั้นการฟ้ืนฟูและจัดระเบียบใหม่ โดยทั่วไปจึง
ใช้ก าลังตามล าดับความเร่งด่วน ดังนี้คือ ก าลังประจ าถิ่น  ก าลังประชาชน และก าลังรบหลัก 
ตอนที่ ๓ 
๔ โครงสร้างของสงครามสมัยใหม่และพลังอ านาจทางทหาร 

๔.๑ สนามรบสมัยใหม่ นับวันจะทวีความสลับซับซ้อน  และเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  การ
ต่อสู้จะดุเดือด  รวดเร็วและใช้อาวุธสมัยใหม่ที่ทันสมัย  และมีอ่านาจการท่าลายล้างสูง การต่อสู้จะไม่หยุดนิ่ง มี
การใช้การด่าเนินกลยุทธ์ทั้งทางภาคพ้ืนดินและทางอากาศ  มีการใช้การสงครามนอกแบบ ลาดตระเวนเฝ้า
ตรวจและการค้นหาเป้าหมายเชิงรุก  และใช้การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในเขตหน้าและในเขตหลัง  พ้ืนที่
การรบจะมีขอบเขตกว้างขวางมากยิ่งขึ้น การต่อสู้จะไม่ปรากฏแนวอย่างชัดเจนระหว่างเขตหน้ากับเขตหลัง 

๔.๒ สงครามเป็นเรื่องระดับชาติ ต้องมีการประสานกันอย่างสอดคล้อง   ตั้งแต่ระดับผู้ก่าหนดนโยบาย
สูงสุด  จนถึงระดับผู้ปฏิบัติพ้ืนฐาน การเตรียมการและการท่าสงครามสามารถแบ่งออกเป็นกิจกรรมกว้างๆ ได้    
๓ ระดับ คือ ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic) ระดับปฏิบัติการ (Operational) และ ระดับยุทธวิธี (Tactic) 

๔.๒.๑ ระดับยุทธศาสตร์  มุ่งเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการเมืองของชาติ  โดยยอมสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินแต่น้อยท่ีสุด  ยุทธศาสตร์ทหารจะเป็นสิ่งก่าหนดเงื่อนไขพ้ืนฐานของการปฏิบัติการในการท่าสงคราม
หรือยับยั้งสงคราม 

๔.๒.๒ ระดับปฏิบัติการ  จะแปลงเป้าหมายทางการเมืองไปสู่การใช้ก่าลังทหาร   ในการบรรลุ
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในเขตสงครามหรือยุทธบริเวณด้วยการปฏิบัติตามแผนการทัพ   และแผนยุทธการ
ขนาดใหญ่ในระดับปฏิบัติการนี้จะผูกพันกับการตัดสินใจพ้ืนฐานว่า  จะรบหรือไม่   เม่ือไร   และที่ไหน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการพิสูจน์ทราบจุดศูนย์ดุล (Center of Gravity) ในการปฏิบัติการของข้าศึก 

๔.๒.๓ ระดับยุทธวิธี  เป็นการใช้อ่านาจก่าลังรบที่มีอยู่ไปสู่ชัยชนะในการรบและการรบปะทะ 
๔.๓ จุดศูนย์ดุล  เป็นหัวใจของการวางแผนส่าหรับการปฏิบัติทั้งมวล  ศูนย์ดุลก่อให้เกิดความราบรื่น

สอดคล้องและเป็นหลักในการปฏิบัติ   หากศูนย์ดุลเสียหายหรือถูกท่าลายแล้ว  ก็จะท่าให้โครงสร้างของก่าลัง
ทั้งสิ้นหมดความสมดุล เป็นเหตุให้การปฏิบัติต้องล้มเหลวหรือล่อแหลมต่อการถูกท่าลาย  นอกจากนี้ศูนย์ดุลยัง
หมายรวมถึงแหล่งก่าลังหรือความสมดุลซึ่งเป็นคุณลักษณะ ความสามารถหรือพ้ืนที่ซึ่งท่าให้ได้มาซึ่งความมีเสรี
ในการปฏิบัติ รวมทั้งก่าลังรบที่มีตัวตนหรือความมีจิตใจรุกรบด้วย 

๔.๓.๑ ในระดับยุทธวิธี ศูนย์ดุล อาจได้แก ่ที่บังคับการหลักหรือภูมิประเทศส่าคัญ 
๔.๓.๒ ในระดับปฏิบัติการ ศูนย์ดุล อาจได้แก ่ก่าลังข้าศึกที่รวมก่าลังกันเป็นกลุ่มก้อน รอยต่อของเส้น     

แบ่งเขต ศูนย์การควบคุมและบังคับบัญชาที่ส่าคัญๆ  ฐานส่งก่าลังหรือเส้นหลักการคมนาคม 
๔.๓.๓ในระดับยุทธศาสตร์ ศูนย์ดุล อาจได้แก่ แหล่งเศรษฐกิจที่ส่าคัญ ความสามารถในการขนส่ง

ทางยุทธศาสตร์ พ้ืนที่ภายในประเทศที่มีความส่าคัญยิ่ง ขวัญและก่าลังใจ การสนับสนุนของประชาชน และทาง
การเมืองต่อการท่าสงคราม 

๔.๔ พลังอ านาจทางทหาร 
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๔.๔.๑ ก าลังทหารพร้อมรบ (Mobilization Armed Forces)  หมายถึงก่าลังทหารประจ่าการที่มีอยู่
ในภาวะปกติของกองทัพ   สมทบด้วยก่าลังทหารที่จะถูกเรียกระดมเข้ามาโดยทันทีในระยะแรก  เมื่อมีการ
ระดมสรรพก่าลังโดยที่ก่าลังทหารดังกล่าวนี้ ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดี   และได้รับจ่ายยุทโธปกรณ์ครบตาม
อัตรา  มีสิ่งอ่านวยความสะดวก  และการบริการที่จ่าเป็นต่อการเข้าท่าการรบโดยทันที  และต่อเนื่องในห้วง
ระยะเวลาหนึ่ง 

๔.๔.๒ ศักย์สงคราม (War Potential) หมายถึง พิสัยความสามารถของชาติในการเพ่ิมก่าลังทหาร  
และเพ่ิมก่าลังอ่านาจในการรบในยามที่ต้องการ มิได้ประกอบด้วยศักย์ทางทหารแต่อย่างเดียว แต่ประกอบด้วย
องค์ประกอบอื่นท่ีส่าคัญ    ได้แก่พลังอ่านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ  และสังคมจิตวิทยา อีกด้วย 

        ๔.๕ การท าสงคราม จ่าเป็นต้องมีทรัพยากรที่เหมาะสม การรวบรวมและสะสมทรัพยากรไว้ให้พร้อม 
และมีจ่านวนเพียงพอที่จะท่าสงครามได้นับตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ  แต่ในปัจจุบันนั้นเป็นการสิ้นเปลืองเกินเหตุ  
ดังนั้น จึงสมควรที่จะสะสมทรัพยากรที่จ่าเป็นไว้ส่วนหนึ่งให้พอเพียงที่จะท่าสงคราม  หรือเผชิญกับภาวะ
ฉุกเฉินในห้วงเวลาหนึ่งได้  และใช้ห้วงเวลาดังกล่าวนั้นระดมสรรพก่าลัง   เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต
ทั้งคน  ยุทโธปกรณ์ และบริการให้มีปริมาณที่พอเพียงแก่การที่จะสนองตอบความต้องการได้อย่างต่อเนื่องจน
สิ้นสุดสงคราม  หนทางปฏิบัติดังกล่าวนี้  จ่าเป็นจะต้องมีฐานระดมสรรพก่าลังที่เข้มแข็ง ซึ่งจะเอ้ือต่อการท่าให้
ก่าลังกองทัพประจ่าการมีน้อยได้ในยามปกติ  มีคุณค่าในการป้องปราม  และเป็นกลไกก่อให้เกิดดุลอ่านาจ
ระหว่างชาติ 
 

 

 

 

การต่อสู้เบ็ดเสร็จ 
บทที่ ๒ 

องค์ประกอบของการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 
๑. กล่าวน า 

๑.๑ องค์ประกอบของระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ   ประกอบด้วย 
๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ 
๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์พัฒนา 

๑.๒ ระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จต้องใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาน่าก่อน เพราะต้องการพัฒนาให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรืองแก่คนและชุมชน  ในพ้ืนที่เป้าหมายให้เป็นรูปธรรมตามแนวความคิดที่คาดหวังไว้  เท่ากับเป็นการ
ให้หรือสร้างศักยภาพไว้ใช้ในระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ  แผนยุทธศาสตร์พัฒนา  จึงต้องแยกออกต่างหากจาก



๑๙ 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพ่ือความอ่อนตัวในการปฏิบัติ  เมื่อมีเหตุจ่าเป็นก็เพียงแต่ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนา แต่เพียงอย่างเดียว 

๑.๓ ระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ คือ ระบบการต่อสู้เพ่ือป้องปราม ป้องกัน หรือการตอบโต้การปฏิบัติของ
ฝ่ายตรงข้าม   โดยใช้ก่าลังทุกประเภทผสมผสานกันอย่างมีแบบแผน   เพ่ือที่จะสามารถประยุกต์ใช้กับทุก
ระดับความขัดแย้งโดยไม่จ่ากัดด้วยห้วงเวลา  ด้วยการสนับสนุนทุกประเภททั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมจิตวิทยา และการทหาร โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ  จึงต้องมุ่งด่าเนินการให้เกิดระบบป้องปราม  ป้องกัน  และการตอบโต้ภัย
คุกคามได้ทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาชาติ  ครอบคลุมงานพัฒนาต่างๆ  ที่สามารถเอาชนะภัย
คุกคามทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการทหาร   ทั้งภัยจากธรรมชาติและภัยที่มนุษย์
สร้างขึ้น  จึงมีความจ่าเป็นที่ทุกฝ่าย จะต้องมีส่วนร่วมไม่เฉพาะหน่วยในความรับผิดชอบของ ทบ. เท่านั้น   
ต้องเป็นระดับรัฐบาล  แต่ในขั้นต้น ทบ. ในฐานะหน่วยหลักในการริเริ่ม  จึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบด่าเนินการ  
เพ่ือน่าเสนอให้อยู่ในความรับผิดชอบระดับรัฐบาล  ให้ครอบคลุมทุกฝ่ายทุกพ้ืนที่ของประเทศในเวลาอันรวดเร็ว  
เพราะระบบต้องสามารถด่าเนินการได้ตั้งแต่ยามปกติ  ให้สามารถเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบได้ทุกเวลา  
และสามารถเป็นหัวใจในการป้องกันประเทศได้ 

ตอนที่ ๑ 
๒. ยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ 

ยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ  ภารกิจส่าคัญตาม
แผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ  คือการเตรียมก่าลังและการพัฒนาก่าลังประเภทต่างๆ  การก่าหนดหน้าที่
ของก่าลังแต่ละประเภท การจัดช่วงชั้นการบังคับบัญชา และการใช้ก่าลังเพ่ือการต่อสู้เบ็ดเสร็จ ทั้งในยามปกติ
และยามมีภัยคุกคาม 

ยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ  เป็นการใช้ทรัพยากรต่างๆ  ที่ยุทธศาสตร์พัฒนาด่าเนินการให้แต่ละชิ้น
แต่ละส่วนมาสนธิกันทีละเล็กทีละน้อยจนสมบูรณ์เป็นระบบ  สามารถควบคุมบังคับบัญชา  น่าออกปฏิบัติการ
ได้ทั้งยามปกติ  ยามมีภัยคุคาม  และหลังจากภัยคุกคามสงบ ปัจจัยหลักในระบบ คือ ก่าลังต่างๆ ที่น่ามาสนธิ
จะต้องมีความพอดีกันตั้งแต่ยามปกติ  โดยเฉพาะการควบคุมในระดับท้องถิ่น จ่าเป็นที่จะต้ องพิจารณา
โครงสร้างการจัดหน่วยทหารที่ประจ่าอยู่กับจังหวัด  และอ่าเภอ  ให้สามารถด่าเนินการพัฒนาและควบคุมได้
ตั้งแต่ยามปกติ  จ่าเป็นต้องพิจารณาแบ่งมอบภารกิจให้กองพลรบ  และ มทบ./จทบ.  ให้สามารถควบคุมพ้ืนที่
ได้ตั้งแต่ยามปกติ  สืบเนื่องถึงยามมีภัยคุกคาม เพ่ือให้กองพลรบสามารถท่าการต่อสู้เอาชนะภัยคุกคาม ที่ได้รับ
มอบหมายได้โดยไม่ต้องห่วงพ้ืนที่ตั้งปกติ 

๒.๑ ความหมายและค าจ ากัดความ 
ยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ คือ  การจัดระเบียบทรัพยากรของชาติที่มีอยู่แล้ว  และได้รับการ

พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาให้เป็นระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จของประเทศ  เพ่ือให้เกิดความมั่นคงของชาติ



๒๐ 

 

 

 

อย่างแท้จริง ทั้งในการป้องกันและต่อสู้กับภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยไม่จ่ากัดเวลา  ภัยคุกคามที่ปรากฏใน
ปัจจุบันคือ    

๒.๑.๑  ภัยคุกคามทางการเมือง  คือการป้องกันระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ยังไม่สามารถตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง และยุติธรรม  บุคคลทุกฝ่ายจึงต้อง
เร่งพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มีความแข็งแกร่งมีเสถียรภาพ  ให้ประชาชนเกิดความส่านึกในหน้าที่ของตน
ต่อระบอบประชาธิปไตย  และได้เข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
โครงสร้าง และวิถีชีวิตของประชาชนระบอบประชาธิปไตยระดับพ้ืนฐาน (ครอบครัว หมู่บ้าน ต่าบล) เพ่ือเป็น
การปูทางไปสู่การพัฒนาโครงสร้างของระบบในระดับชาติต่อไป 

๒.๑.๒ ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ  คือภัยคุกคามใดๆก็ตามที่บั่นทอนต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
กลุ่มเศรษฐกิจ  โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ  ภัยคุกคามต่อการท่ามาหากินของ
ประชาชนส่วนใหญ่  เช่น ฝนแล้ง  น้่าท่วม  ศัตรูพืช ราคาพืชผล  ฯลฯ  ตลอดจนปัญหาการส่งออก  การน่าเข้า
ที่ไม่เป็นธรรม หรือการกระท่าใดๆ ที่ท่าให้ประชาชนหรือประเทศชาติตกเป็นทาสทางเศรษฐกิจ 

๒.๑.๓ ภัยคุกคามทางสังคม  คือภัยที่คุกคามทางด้านการศึกษาตามแบบนิยมต่างชาติ           
ภัยคุกคามจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของต่างชาติ  ที่ท่าให้เกิดการเสื่อมเสียต่อวัฒนธรรมแห่งชาติไทย  
ภัยคุกคามจากปัญหาศีลธรรมเสื่อม  ประชาชนยังไม่ได้รับการบริการพื้นฐานทางสังคมอย่างเป็นธรรม 

๒.๑.๔ ภัยคุกคามทางทหาร อาจเกิดความไม่สมบูรณ์ของบูรณภาพแห่งดินแดนทุกหนทุกแห่ง
ของประเทศไทย  โดยถูกแทรกแซงจากภายนอกได ้  

๒.๒ เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์เบ็ดเสร็จ 
๒.๒.๑ เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 
๒.๒.๒ เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างก่าลัง  ทั้งก่าลังรบหลัก  ก่าลังประจ่าถิ่น  และก่าลังประชาชน 
๒.๒.๓ ด่าเนินการยุทธศาสตร์พัฒนา ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ให้ประชาชนรักหวง

แหนแผ่นดิน และให้ต่อสู้ข้าศึกได้ 
๒.๒.๔ พัฒนาขีดความสามารถของก่าลังต่อสู้เบ็ดเสร็จ 
๒.๒.๕ ก่ากับดูแลและประเมินผล 

๒.๓ แนวความคิดในการปฏบิัติ 
๒.๓.๑ แนวความคิดหลัก 

ในการป้องกันประเทศจากการรุกรานของข้าศึกที่มีก่าลังรบหลักเหนือกว่า  จ่าเป็นอย่างยิ่งที่
ฝ่ายเราจะต้องผนึกก่าลัง  และทรัพยากรทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นคน เครื่องมือ ขวัญก่าลังใจ และอ่ืนๆ  ซึ่งจะท่าให้
เกิดอ่านาจก่าลังรบสูงสุดที่จะใช้ในการป้องกันประเทศ  การด่าเนินการดังกล่าวนี้จะต้องกระท่าเป็นระดับๆ  
โดยเริ่มตั้งแต่ระดับชาติ ระดับ กห./ทบ. บก.ทหารสูงสุด ระดับ ทบ. และต่่ากว่า  การแบ่งมอบความรับผิดชอบ
ในแต่ละระดับ    ควรได้ก่าหนดให้แน่นอน และมีความสอดคล้องกันโดยตลอด 



๒๑ 

 

 

 

ในการผนึกก่าลังต่อสู้เบ็ดเสร็จเพื่อการป้องกันประเทศ  ปัจจัยพิจารณาในการด่าเนินการก็คือ 
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติการ  ทั้งในห้วงระยะเวลาก่อน  ระหว่าง  และหลังการรุกรานของข้าศึก 
นอกจากนั้นจะต้องมีการประกันได้ว่า ระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จที่พัฒนาขึ้นได้พิจารณาใช้ทรัพยากรทุกชนิดให้
เกิดประโยชน์  ในขณะเดียวกันก็ครอบคลุมถึงวิธีการต่อสู้ทุกชนิดที่สามารถใช้ได้ 

๒.๔ แนวความคิดในการปฏิบัติ 
แนวความคิดหลักในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ  คือการจัดเตรียมกองก่าลังต่อสู้

เบ็ดเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือการใช้ก่าลังเมื่อมีภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ โดยด่าเนินการ
ดังนี้.- 

๒.๔.๑ ก่าลังรบหลัก ก่าลังประจ่าถิ่น พร้อมด้วยส่วนราชการของรัฐ  และภาคเอกชนร่วมมือกัน
ใช้ยุทธศาสตร์พัฒนา เข้าไปพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์พัฒนาที่ได้ก่าหนดความเร่งด่วนไว้ 
อย่างสอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ   โดยมุ่งหมายในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น      
อันจะเป็นผลให้เกิดความรักและหวงแหนแผ่นดิน มีความสามัคคี และเสียสละ  อาสาสมัครเข้าป้องกันประเทศ 

๒.๔.๒ จัดตั้งมวลชนในหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา และให้ความรู้ในทุกด้านคือ  การเมือง  
เศรษฐกิจ   สังคมจิตวิทยา  และการทหาร 

๒.๔.๓ ก่าลังรบหลัก และก่าลังประจ่าถิ่น เป็นหน่วยหลักด่าเนินการฝึกอบรมก่าลังประชาชน  
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถตามหน้าที่ที่ก่าหนด  รวมทั้งซักซ้อมการปฏิบัติร่วมกันของกองก่าลังต่อสู้เบ็ดเสร็จ
ทั้ง ๓ ส่วน 

๒.๔.๔ การใช้กองก่าลังต่อสู้เบ็ดเสร็จที่ได้พัฒนาไว้ในการป้องกันราชอาณาจักร  ให้เป็นไปตาม
แผนป้องกันประเทศ  แผนการต่อสู้เพ่ือเอาชนะคอมมิวนิสต์หรือแผนยุทธการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทุกแผน
จะต้องปรับปรุงให้ทันสมัยตามระยะเวลาอยู่เสมอ 

๒.๕ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 
เนื่องจากระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จนี้  เป็นการสนธิขีดความสามารถในการสู้รบของก่าลังต่างๆ  ที่มี

การจัดมาตรฐานการฝึก  ยุทโธปกรณ์ที่แตกต่างกัน  ดังนั้น ประสิทธิภาพของระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จนี้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ในการป้องกันประเทศ จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ คือ 

๒.๕.๑ การแบ่งมอบหน้าที่ของก่าลังแต่ละส่วนอย่างแน่ชัด   โดยก่าหนดภารกิจที่จะต้องปฏิบัติที่
แน่นอน   ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดการรุกราน  และเมื่อมีการรุกรานของข้าศึกเกิดขึ้นแล้ว 

๒.๕.๒ การควบคุมบังคับบัญชาก่าลังต่างๆ  ในระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จอย่างมีเอกภาพ  โดย
ก่าหนดหรือจัดตั้งหน่วย ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมบังคับบัญชาที่แน่ชัดในแต่ละระดับ ตั้งแต่ในระดับ ทบ. ระดับ 
ทภ.  และระดับที่ต่่ากว่า 

๒.๕.๓ การพัฒนาขีดความสามารถของก่าลังแต่ละส่วนในระบบการต่อสู้ เบ็ดเสร็จ  ให้สามารถ
ปฏิบัติตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายได้อย่างสอดคล้อง  และสนับสนุนซึ่งกันและกัน 



๒๒ 

 

 

 

๒.๕.๔ การพัฒนาขวัญและก่าลังใจในการสู้รบของก่าลังแต่ละส่วนให้ฮึกเหิม  พร้อมที่จะเสียสละ
เพ่ือป้องกันประเทศชาติให้รอดพ้นจากการรุกรานของข้าศึก 

ตอนที่ ๒ 
๓. การจัดพื้นที่เพื่อการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 

๓.๑ เพ่ือให้เกื้อกูลต่อการก่าหนดงานหลักตามแนวความคิดในการจัดระบบการป้องกันประเทศ  จึงจัด
พ้ืนที่ของประเทศเพ่ือการต่อสู้เบ็ดเสร็จ  ออกเป็น ๓ พ้ืนที่หลัก  คือ พื้นที่นอกประเทศ /พื้นที่อิทธิพลของ
ข้าศึก,     พื้นที่การรบ  และพื้นที่เขตหลัง 

 ๓.๑.๑ พื้นที่นอกประเทศ/พื้นที่อิทธิพลข้าศึก คือ พ้ืนที่ซึ่งข้าศึกยึดครองด้วยก่าลัง  ซึ่งในยามปกติ
พ้ืนที่นี้จะเริ่มตั้งแต่แนวชายแดนที่นานาชาติยอมรับออกไป  แต่ในยามที่มีภัยคุกคาม อาจก่าหนดให้เลยแนว
ชายแดนที่นานาชาติยอมรับเข้าไปในดินแดนฝ่ายตรงข้าม  เพ่ือให้เกื้อกูลต่อการป้องกัน  เช่น  ชดเชยความ
เสียเปรียบในแง่ห้องภูมิประเทศทางลึก หรือเพ่ือยึดแนวภูมิประเทศส่าคัญ  แต่จะต้องไม่ไกลเกินไปจนฝ่ายเรา
ไม่สามารถควบคุมได้ หรือง่ายต่อการถูกตัดขาด  แนวนี้เรียกว่าแนวจ่ากัดการรุก  และในทางตรงกันข้ามเมื่อ
เกิดภัยคุกคามพ้ืนที่นี้อาจหมายรวมถึงพ้ืนที่ในประเทศบางส่วนที่ถูกฝ่ายตรงข้ามยึดครองก็ได้ 

๓.๑.๒ พื้นที่การรบ คือ  พ้ืนที่ซึ่งคาดว่าจะใช้ในการปฏิบัติการต่อสู้กับภัยคุกคาม โดยก่าหนดตั้งแต่      
แนวจ่ากัดการรุกเข้ามาในประเทศจนถึงแนวเส้นเขตหลัง 

๓.๑.๓ พื้นที่เขตหลัง   คือ  พ้ืนที่หลังแนวเส้นเขตหลังรวมกับพื้นท่ีประเทศท่ีเหลือทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ การจัดก าลังและการปฏิบัติเพื่อการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 

 

แนวจ ากัดการรุก 

พื้นที่นอกประเทศ 
พื้นที่อิทธิพลข้าศึก 

การจัดพื้นที่ 

แนวไม่ยอมให้ข้าศึกผ่าน 

เส้นเขตหลังกองพล 

พื้นที่การรบ 

แนวชายแดน 

พื้นที่เขตหลัง 



๒๓ 

 

 

 

๓.๒.๑ กองก่าลังต่อสู้เบ็ดเสร็จ ภารกิจส่าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ คือ การเตรียม
ก่าลังและการพัฒนาก่าลังประเภทต่างๆ  การก่าหนดหน้าที่ของก่าลังแต่ละประเภท  การจัดช่วงชั้นการบังคับ
บัญชา และการใช้ก่าลังเพ่ือการต่อสู้เบ็ดเสร็จ ทั้งในยามปกติและยามท่ีมีภัยคุกคาม 
           ก่าลังส่าคัญในระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จจึงประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ก่าลังรบหลัก ก่าลังประจ่าถิ่น  
และก่าลังประชาชน 

๓.๒.๑.๑ ก่าลังรบหลัก ได้แก่ ก่าลังรบที่ประกอบขึ้นด้วยก่าลังทหารประจ่าการ  และก่าลังพล
ส่ารอง   ที่บรรจุในหน่วยทหารประจ่าการซึ่งเป็นหน่วยรองของกรม และกองพลรบ 

๓.๒.๑.๒ ก่าลังประจ่าถ่ิน  
๓.๒.๑.๒.๑ ก่าลังทหารประจ่าการ  บางหน่วยที่เป็นหน่วยรองของมณฑลทหารบก  หรือ

จังหวัดทหารบก ที่ก่าหนดบทบาทความรับผิดชอบเป็นพื้นที่ และรวมถึงสัสดี  
๓.๒.๑.๒.๒ ก่าลังกึ่งทหาร ที่จัดตั้งขึ้นและอยู่ในความควบคุมโดยกองทัพบก และมอบหมาย

ให้ปฏิบัติภารกิจประจ่าในพื้นที่ได้แก่ ทหารพราน (ทพ.) กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน (ร้อย.อส.) 
๓.๒.๑.๒.๓ ก่าลังประจ่าถิ่น จัดตั้งโดยหน่วยงานอ่ืนของรัฐบาล และอยู่ในความควบคุมทาง

ยุทธการของกองทัพบก ได้แก่ ต่ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) ในยามสงคราม   
๓.๒.๑.๓ ก่าลังประชาชน ได้แก่ กลุ่มประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมและจัดตั้งขึ้นแล้ว เช่น 

อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)  ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)  กองหนุนเพ่ือความมั่นคงของชาติ (กนช.) 
หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.) และอ่ืนๆ 

๓.๓ ก าลังทุกส่วนมีความรับผิดชอบในทุกพื้นที่แตกต่างกันไป แต่เพ่ือให้ง่ายต่อการท่าความเข้าใจ  
โดยทั่วไปจึงต้องจัดก่าลังประกอบพ้ืนที่ในยามมีภัยคุกคามเป็นหลัก  ส่าหรับในยามปกติก็อ่อนตัวตามความ
จ่าเป็นของการเตรียมการและการพัฒนา 

๓.๓.๑ พื้นที่อิทธิพลข้าศึก ก่าลังที่รับผิดชอบหลักคือ หน่วยสงครามพิเศษด้วยการสนับสนุนของ
ก่าลังประจ่าถิ่นชายแดน  ก่าลังรบหลักและก่าลังประชาชน ด่าเนินการใดๆ ตามความจ่าเป็นตั้งแต่ยามปกติ 
เพ่ือเตรียมขยายผลเมื่อเกิดภาวะไม่ปกติ โดยรุกคืบหน้าต่อไป และมอบให้ก่าลังรบหลักเข้ายึดครอง  ก่าลัง
ประจ่าถิ่น  และฝ่ายบ้านเมืองเตรียมการฟ้ืนฟ ู

๓.๓.๒ พื้นที่การรบ เป็นความรับผิดชอบหลักของก่าลังรบหลักที่ได้รับมอบ ในกรอบการบังคับบัญชา
ของกองทัพน้อย  ด้วยการสนับสนุนของก่าลังประจ่าถิ่น หน่วยสงครามพิเศษ  และก่าลังประชาชน 

๓.๓.๓ พื้นที่เขตหลัง เป็นความรับผิดชอบหลักของก่าลังประจ่าถิ่น ในกรอบการบังคับบัญชาของ
กองทัพ   ผ่านมณฑล/จังหวัดทหารบก โดยการสนับสนุนของก่าลังประชาชน  หน่วยสงครามพิเศษ  และก่าลัง
รบหลักเมื่อจ่าเป็น 

๓.๔ การแบ่งมอบภารกิจ 
๓.๔.๑ ในการป้องกันประเทศ แนวความคิดหลักในการก่าหนดความรับผิดชอบ ส่าหรับก่าลังส่วน

ต่างๆ ในระบบการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จในการป้องกันประเทศเป็นดังนี้ 



๒๔ 

 

 

 

๓.๔.๑.๑ ก่าลังรบหลัก รับผิดชอบภารกิจหลักที่ ทบ.จะมอบหมายให้  ก่าลังรบหลักเป็นก่าลัง
หลักในการปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศ แต่ได้ก่าหนดการใช้ให้อ่อนตัว สามารถเข้าร่วมและสนับสนุน
การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และการพัฒนาประเทศอย่าง
เหมาะสม 

๓.๔.๑.๒ ก่าลังประจ่าถิ่น และก่าลังประชาชน ที่ได้จัดตั้งขึ้นรับผิดชอบเป็นพ้ืนที่ ในภารกิจที่
เหมาะสมกับขีดความสามารถ และสอดคล้อง/สนับสนุนกับภารกิจของก่าลังรบหลัก 

- ก่าลังประจ่าถิ่น เป็นก่าลังหลักในการรักษาความมั่นคงภายใน ตั้งแต่ยามปกติ โดยก่าหนด
ภารกิจทั่วไปในการป้องกันประเทศไว้ดังนี้ 

- หน่วยในพื้นท่ีรบ มุ่งเน้นภารกิจด้านการแจ้งเตือน ป้องกันการแทรกซึม ภารกิจด้านการ
ข่าว การต่อต้านข่าวกรอง การรบแบบกองโจรในพ้ืนที่ยากล่าบาก การปฏิบัติการจิตวิทยาการช่วยเหลือ
ประชาชน การสงครามนอกแบบร่วมกับก่าลังรบหลัก รวมทั้งเป็นก่าลังที่ใช้แก้ปัญหาในขั้นต้นก่อนก่าลังอ่ืนจะ
ให้การสนับสนุน 

- หน่วยในพื้นท่ีเขตหลัง ปฏิบัติการพิทักษ์พ้ืนที่เขตหลัง และการรักษาความมั่นคง ภายใน
ควบคุมของ มทบ./จทบ. 

- ก่าลังประชาชน เป็นก่าลังเพ่ือรักษาความมั่นคงภายใน ในยามปกติ และในการปฏิบัติตาม
แผนป้องกันประเทศ จะสนับสนุนการปฏิบัติการทางยุทธวิธีของก่าลังรบหลัก และก่าลังประจ่าถิ่น  ตลอดจน
การพิทักษ์พ้ืนที่เขตหลังร่วมกับก่าลังอ่ืนๆ 

๓.๔.๒ ภารกิจหลักท่ีรวมอยู่ในระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ มี ๓ ส่วน คือ 
๓.๔.๒.๑ ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่าสงครามนอกแบบในพ้ืนที่อิทธิพลของข้าศึก เพ่ือลดขีด

ความสามารถในการรบของข้าศึก  ในพ้ืนที่อิทธิพลของข้าศึก  ก่าลังที่รับผิดชอบหลักคือ หน่วยสงครามพิเศษ       
ด้วยการสนับสนุนของก่าลังรบหลัก ก่าลังประจ่าถิ่นชายแดนและก่าลังประชาชน  ด่าเนินการใดๆ  ตามความ
จ่าเป็นตั้งแต่ยามปกติเพ่ือเตรียมขยายผลเมื่อเกิดภาวะไม่ปกติ  โดยรุกคืบหน้าต่อไปและมอบก่าลังรบหลักเข้า
ครอง ก่าลังประจ่าถ่ินและฝ่ายบ้านเมืองเตรียมฟ้ืนฟู 

๓.๔.๒.๒ ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการรบในพ้ืนที่การรบ ในพ้ืนที่ตั้งรับหน้า ทั้งนี้รวมทั้งการรบตาม
แบบ และการรบแบบกองโจร ในพ้ืนที่การรบเป็นความรับผิดชอบหลักของก่าลังรบหลักที่ได้รับมอบในกรอบ
การบังคับบัญชากองทัพน้อย ด้วยการสนับสนุนของหน่วยสงครามพิเศษ ก่าลังประจ่าถ่ิน และก่าลังประชาชน 

๓.๔.๒.๓ ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์พ้ืนที่เขตหลัง โดยใช้มาตรการทั้งปวงที่จ่าเป็นเพ่ือการ
รักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่เขตหลัง  ซึ่งเป็นปมคมนาคม  สถานที่ส่งก่าลังบ่ารุง  แหล่งทรัพยากรของประเทศ 
ฯลฯ ในพ้ืนที่เขตหลังเป็นความรับผิดชอบหลักของก่าลังประจ่าถิ่น  ในกรอบการบังคับบัญชาของ ทภ. ผ่าน 
มทบ./จทบ. โดยการสนับสนุนของก่าลังประชาชน หน่วยสงครามพิเศษ และก่าลังรบหลักเมื่อจ่าเป็น  พ้ืนที่ซึ่ง
เป็นความรับผิดชอบของก่าลังประจ่าถิ่นและก่าลังประชาชน คือพ้ืนที่ซึ่งก่าลังเหล่านี้ตั้งอยู่ การแบ่งมอบพ้ืนที่
เพ่ือการต่อสู้เบ็ดเสร็จ และการควบคุมบังคับบัญชายึดพ้ืนที่ของ มทบ./จทบ. ซึ่งรับผิดชอบหลักในการต่อสู้กับ



๒๕ 

 

 

 

ขบวนการก่อการร้าย  และควบคุมการปฏิบัติสงครามกองโจร การระวังป้องกันพ้ืนที่เขตหลัง และการประสาน
กับเจ้าหน้าที่พลเรือนในการควบคุมความเสียหายในพ้ืนที่ 

๓.๕ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๓.๕.๑ การจัดตั้งและการควบคุมบังคับบัญชาก่าลังทุกส่วนอย่างแน่นแฟ้น 
๓.๕.๒ การก่าหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นผลในทุกระดับ เช่น การปฏิบัติด้านการข่าว ฯลฯ 
๓.๕.๓ การเตรียมพ้ืนที่ปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
๓.๕.๔ การฝึกก่าลังพลในแต่ละส่วนให้มีความเข้าใจในบทบาทของตน 
๓.๕.๕ การปลูกฝังอุดมการณ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดขวัญและก่าลังใจในการสู้รบ 
๓.๕.๖ การเตรียมแหล่งสะสม / ซุกซ่อนยุทโธปกรณ์เพ่ือใช้ในการต่อสู้แบบยืดเยื้อ 
๓.๕.๗ การประสานการปฏิบัติในทุกระดับอย่างแน่นแฟ้น 
๓.๕.๘ การปฏิบัติภารกิจจิตวิทยา และประชาสัมพันธ์อย่างเป็นผล 

ตอนที่ ๓ 
๔. การปฏิบัติการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 

ระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จที่พัฒนาขึ้นนี้  ต้องมีความอ่อนตัวในลักษณะที่มีความสามารถเอาชนะกับภัยทุก
รูปแบบ  ที่คุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ   ความอ่อนตัวของระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จนี้จะเกิดขึ้น
ได้ก็ด้วยการวางแผนอย่างรอบคอบ   การประกอบก่าลังไว้ตั้งแต่ยามปกติ และการฝึก/ปฏิบัติตามแผน   
รวมทั้งการสนับสนุนที่ได้วางไว้อย่างละเอียดทุกขั้น 

๔.๑ การปฏิบัติยามปกติ 
ในยามปกติเป้าหมายในการผนึกก่าลังเพ่ือการต่อสู้เบ็ดเสร็จ  คือการต่อสู้กับขบวนการก่อการร้าย

รวมถึงการรุกทางทหาร  เพ่ือท่าลายกองก่าลังติดอาวุธในเขตฐานที่มั่นของขบวนการก่อการร้ายให้หมดสิ้น   
การรุกทางการเมืองเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร   และการท่าลายพรรค  และแนวร่วมของขบวนการ
ก่อการร้าย การร่วมพัฒนาประเทศกับหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาล 

๔.๑.๑ การปฏิบัติของก าลังรบหลัก งานที่ส่าคัญคือการเตรียมการป้องกันประเทศ  ซึ่งหมาย
รวมถึงการเตรียมการระดมสรรพก่าลัง  การเตรียมพ้ืนที่ปฏิบัติการ  การเตรียมพ้ืนที่อพยพ  การวางพ้ืนฐาน
สงครามกองโจรและสงครามนอกแบบ การซักซ้อมการปฏิบัติร่วมกับก่าลังส่วนอ่ืนๆ ของกองก่าลังต่อสู้เบ็ดเสร็จ ฯลฯ 

๔.๑.๒  การปฏิบัติของก าลังประจ าถิ่น เกี่ยวข้องกับการทดแทนก่าลังรบหลัก ในการรักษาความ
มั่นคงภายใน  และการเตรียมการเพื่อให้สามารถร่วมรบแบบกองโจรกับก่าลังส่วนอื่นๆ ในพ้ืนที่การรบ หรือการ
ระวังป้องกันพ้ืนที่เขตหลังและการพัฒนาประเทศ  

๔.๑.๓  ก าลังประชาชนที่ได้จัดตั้งไว้แล้ว  มีส่วนในการผนึกก่าลังเพ่ือการต่อสู้เบ็ดเสร็จในยาม
ปกติ ในลักษณะของการสนับสนุนการปฏิบัติของก่าลังรบหลัก  และก่าลังประจ่าถิ่น  ในเรื่องการหาข่าว การ
รักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่  และการร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่นคง   โดยวางน้่าหนักการจัดตั้งในระดับ
หมู่บ้านเป็นหลัก     



๒๖ 

 

 

 

๔.๑.๔ การเตรียมการผนึกก าลังเพื่อการต่อสู้เบ็ดเสร็จ หมายถึง การจัดตั้ง บก.ควบคุมกองโจร 
และการฝึกพลพรรคกองโจรในพื้นที่การรบ  การเตรียมแหล่งสะสมเสบียง และยุทโธปกรณ์ การฝึกการรบนอก
แบบ การฝึกการระวังป้องกันพ้ืนที่เขตหลัง การจัดการบังคับบัญชา 

๔.๒  การปฏิบัติในสถานการณ์ใกล้สงคราม 
ในสถานการณ์ใกล้สงคราม  การปฏิบัติของกองก่าลังต่อสู้เบ็ดเสร็จส่วนใหญ่เป็นการถ่ายน้่าหนักจาก

การต่อสู้กับขบวนการก่อการร้ายเป็นการเตรียมการป้องกันประเทศ   ทั้งนี้รวมทั้งการถอนก่าลังประจ่าการ  ซึ่ง
ปฏิบัติภารกิจการต่อสู้กับขบวนการก่อการร้ายกลับ  เพ่ือฟ้ืนฟูการใช้ก่าลังกึ่งทหารเข้ารับช่วงการต่อสู้กับ
ขบวนการก่อการร้าย การแจกจ่ายยุทโธปกรณ์เสริมแก่หน่วยเกี่ยวข้อง การฝึกขั้นสุดท้ายเพ่ือทดสอบบทบาท
ของก่าลังแต่ละสายการบังคับบัญชา 

๔.๒.๑ ก าลังรบหลัก  เตรียมการปฏิบัติการรบตามแบบตามแผนการป้องกันประเทศ  การฝึกขั้น
สุดท้ายเพื่อซักซ้อมบทบาทของกองก่าลังต่อสู้เบ็ดเสร็จ  

๔.๒.๒ ก าลังประจ าถิ่น การรักษาความมั่นคงภายใน การเตรียมปฏิบัติสงครามกองโจรในพ้ืนที่
รบ และการเตรียมการพิทักษ์พ้ืนที่เขตหลังร่วมกับประชาชน  

๔.๒.๓ ก าลังประชาชน การเตรียมการปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนการด่าเนินการสงครามนอกแบบ 
และสงครามกองโจรของก่าลังส่วนอื่นๆ  และการเตรียมการพิทักษ์พ้ืนที่เขตหลังร่วมกับก่าลังส่วนอื่นๆ 

๔.๓ การปฏิบัติยามสงคราม 
เมื่อข้าศึกเริ่มการรุกรานประเทศไทย ทบ. จะใช้ก่าลังทั้งปวงเข้าต่อสู้เบ็ดเสร็จซึ่งมี ลักษณะการ

ปฏิบัติการดังนี้.- 
๔.๓.๑  ก าลังรบหลัก 

๔.๓.๑.๑ ก่าลังรบหลักส่วนที่เป็นก่าลังรบพิเศษ  ปฏิบัติการสงครามนอกแบบในพ้ืนที่ของข้าศึก
อย่างกว้างขวาง โดยเพ่งเล็งเป็นพิเศษในเรื่องการใช้สงครามกองโจร  เพ่ือริดรอนความหนุนเนื่องในการเข้าตี
ของข้าศึก  เช่น  การโจมตีที่ตั้งทางการส่งก่าลังบ่ารุง  การตัดเส้นทางหลักการส่งก่าลังฯ การบ่อนท่าลาย  และ
การก่อวินาศกรรมต่อสถานสาธารณูปโภค  และสิ่งอ่านวยความสะดวกในการเข้าตีของข้าศึก จะท่าให้ข้าศึก
ต้องพะวักพะวนกับภัยคุกคามในพ้ืนที่ส่วนหลังของตน 

๔.๓.๑.๒ ก่าลังรบหลักส่วนใหญ่ที่เป็นก่าลังตามแบบอื่นๆ วางก่าลังในพ้ืนที่ตั้งรับหน้า  ซึ่งเป็น
จุดยุทธศาสตร์เพ่ือสกัดกั้น  และยับยั้งการเข้าตีของข้าศึกตามยุทธศาสตร์ป้องกันในเขตหน้า   การวางก่าลัง
เพ่งเล็งเป็นพิเศษต่อแนวทางเคลื่อนที่หลัก ที่เมื่อข้าศึกสามารถเจาะด้วยก่าลังรบในระลอกที่ ๑  และขยายผล
ด้วยก่าลังในระลอกที ่๒ แล้ว  จะสามารถพุ่งเข้ายึดปมคมนาคมหรือพ้ืนที่เขตหลังซึ่งมีความส่าคัญต่อเศรษฐกิจ 
การเมือง  สังคมจิตวิทยาของฝ่ายเราได้อย่างรวดเร็ว  การปฏิบัติของก่าลังส่วนนี้จัดอยู่ในระดับของการ
ต้านทานแบบป้องกัน 

๔.๓.๑.๓ ก่าลังรบหลักส่วนที่เหลือวางก่าลังเป็น ๒ ลักษณะ คือ 



๒๗ 

 

 

 

ลักษณะท่ี ๑ วางก าลังในพื้นที่ตั้งรับหน้า เพ่ือยับยั้งการรุกของข้าศึกในแนวทางเคลื่อนที่
อ่ืนๆ โดยปฏิบัติในระดับของการต้านทานแบบการรั้งหน่วงหรือการก่าบัง  ทั้งนี้ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ ์

ลักษณะที่ ๒ วางก าลังเป็นกองหนุน ในพ้ืนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะสามารถ
ประกันความส่าเร็จของการตั้งรับ 

๔.๓.๑.๔ การปฏิบัติการเชิงรุกออกไปในพ้ืนที่ระวังป้องกันจากแนวชายแดน  เป็นการปฏิบัติ
ของก่าลังรบหลักตามแบบ โดยการประสานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยรบพิเศษ 

๔.๓.๑.๕ เมื่อข้าศึกรุกผ่านแนวชายแดน  ก่าลังรบหลักหลีกเลี่ยงการถูกตัดขาดอยู่หลังแนว
ข้าศึก  และถอนตัวไปยังที่มั่นสกัดกั้นขั้นต่อไปที่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า  โดยพยายามรักษาความเป็นหน่วยพร้อม
รบไว้ให้มากที่สุด  ถ้าถูกตัดขาดหลังแนวข้าศึก ก่าลังรบหลักต้องสลายตัวเป็นกองโจร  และปฏิบัติการร่วมกับ
พลพรรคกองโจรอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นท่ี 

๔.๓.๒ ก าลังประจ าถิ่น 
๔.๓.๒.๑ ในพื้นที่การรบ ปฏิบัติการเป็นหน่วยเพ่ือสนับสนุนการต่อสู้ของก่าลังรบหลัก  ก่าลัง

ประจ่าถิ่นซึ่งอยู่ในบริเวณที่เป็นแนวทางเคลื่อนที่หลัก  เตรียมปฏิบัติการรบแบบกองโจร เมื่อข้าศึกเริ่มรุกผ่าน
แนวชายแดน ก่าลังประจ่าถ่ินซึ่งอยู่ในพื้นท่ีการรบอ่ืน ๆ  นอกแนวทางเคลื่อนที่หลัก  สนับสนุนการตั้งรับโดยการ
ปฏิบัติการร่วมกับก่าลังรบหลัก ในการก่าบังหรือรั้งหน่วงการป้องกันการแทรกซึม และการปฏิบัติสงคราม
กองโจร 

๔.๓.๒.๒ เม่ือข้าศึกเริ่มการรุกราน ก่าลังประจ่าถิ่นทั้งสิ้นทั้งที่อยู่ในความควบคุมของ ทบ.
โดยตรง  และขึ้นควบคุมทางยุทธการต่อ ทบ. ปฏิบัติตามแผนการป้องกันประเทศ โดยมี ทภ. เป็นหน่วยควบคุม
บังคับบัญชา   ผ่านทาง มทบ./จทบ. หน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่การรบปรับก่าลังให้สอดคล้องกับภารกิจการระวัง
ป้องกันพ้ืนที่เขตหลังซึ่งเพ่ิมข้ึน 

๔.๓.๒.๓ หากภัยคุกคามภายในประเทศ  อันเกิดจากการก่อการร้ายด้วยอาวุธของขบวนการ
ก่อการร้ายยังมีอยู่  จะใช้ก่าลังประจ่าถิ่นเป็นก่าลังหลักในการต่อสู้   โดยมอบให้ มทบ./จทบ. เป็นหน่วย
ควบคุมอ่านวยการในพ้ืนที่รับผิดชอบของตน 

๔.๓.๒.๔ เม่ือข้าศึกรุกผ่านแนวชายแดน  ก่าลังประจ่าถิ่นสลายตัวเป็นกองโจร  เพ่ือร่วมท่า
สงครามนอกแบบกับหน่วยกองโจรที่ได้จัดตั้งไว้แล้วในพ้ืนที่โดยหน่วยรบพิเศษ   และด่ารงการต่อสู้อย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าก่าลังรบหลักจะสถาปนาแนวชายแดนได้  โดยไม่พยายามที่จะถอนตัวแทรกซึมกลับพ้ืนที่ฝ่ายเรา 

๔.๓.๒.๕ ในการระวังป้องกันพื้นที่เขตหลัง ก่าลังประจ่าถิ่นปฏิบัติในความควบคุมของ 
มทบ./จทบ.   ทั้งนี้รวมทั้งการท่าหน้าที่เป็นกองหนุนเคลื่อนที่เร็วทั่วไป  และในระดับท้องถิ่นการรักษาความ
สงบของท้องถิ่น  การรักษาความปลอดภัยต่อที่ตั้ง ตลอดจนการควบคุมความเสียหายเป็นพื้นที่ 

๔.๓.๓ ก าลังประชาชน 



๒๘ 

 

 

 

๔.๓.๓.๑ ในยามสงคราม ก่าลังประชาชนในพ้ืนที่การรบสนับสนุนการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
ของก่าลังรบหลัก  และก่าลังประจ่าถิ่น  ด้วยการแจ้งเตือนการเข้ามาของข้าศึก  สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติ
ของหน่วย   ก่อวินาศกรรม/บ่อนท่าลายของข้าศึก  เป็นแกนของประชาชนในพ้ืนที่  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติของ
ฝ่ายเรา และขัดขวางการปฏิบัติของข้าศึก และร่วมปฏิบัติการสงครามกองโจร หรือสงครามนอกแบบเมื่อ
สามารถกระท่าได้ 

๔.๓.๓.๒ เมื่อข้าศึกรุกผ่านแนวชายแดน ก่าลังประชาชนฝังตัวในพ้ืนที่หลังแนวข้าศึกร่วมกับ
ประชาชนอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามนอกแบบของฝ่ายเรา  ด้วยการให้แหล่งซุกซ่อนการ
สนับสนุนด้านเสบียงอาหาร การน่าทางหลบหลีกแทรกซึมเข้าออกจากพ้ืนที่ที่ข้าศึกยึดครอง ฯลฯ 

๔.๓.๓.๓ ก าลังประชาชนในพื้นที่เขตหลัง  สนับสนุนการระวังป้องกันพ้ืนที่เขตหลัง และการ
ต่อสู้กับขบวนการก่อการร้าย  ด้วยการหาข่าวการเคลื่อนไหวของข้าศึกในพ้ืนที่การรักษาความปลอดภัยสถาน
ที่ตั้งทางสาธารณูปโภคท่ีส่าคัญ  และปมคมนาคม ฯลฯ 

การฟ้ืนฟูและการจัดระเบียบใหม่  ภายหลังจากการเอาชนะภัยคุกคามได้แล้วย่อมมีการสูญเสียเป็น
ธรรมดา  ทั้งก่าลังรบหลัก ก่าลังประจ่าถิ่น และก่าลังประชาชน ทุกคนต้องเข้าใจว่า ก่าลังรบหลักยังต้องมี
ภารกิจส่าคัญเพ่ือความคงอยู่ของประชาติโดยส่วนรวม  จึงต้องรีบฟื้นฟูและการจัดระเบียบใหม่  โดยทั่วไปจึงใช้
ก่าลังตามล่าดับความเร่งด่วนดังนี้ ก่าลังประจ่าถ่ิน ก่าลังประชาชน และก่าลังรบหลัก 

ตอนที่ ๔ 
๕. หน้าที่ของกองก าลังตอ่สู้เบ็ดเสร็จ 

กองก่าลังต่อสู้เบ็ดเสร็จ หมายถึง ก่าลังที่ ทบ. ควบคุมโดยตรง หรือก่าลังซึ่ง ทบ.ควบคุมทางยุทธการใน
ยามสงคราม หรือภาวะฉุกเฉิน ก่าลังเหล่านี้ได้แก่ ก่าลังรบหลัก ก่าลังประจ่าถ่ิน และก่าลังประชาชน 

๕.๑ ก าลังรบหลัก 
๕.๑.๑ ทบ. 

๕.๑.๑.๑ วางแผนการใช้ระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จเพ่ือการป้องกันประเทศในระดับ ทบ. ให้
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเหนือ 

๕.๑.๑.๒ ควบคุมและอ่านวยการการใช้ระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพ่ือการป้องกันประเทศให้
สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติการทหาร 

๕.๑.๑.๓ ก่ากับดูแลการปฏิบัติการของก่าลังทั้งสามส่วนที่ ทบ. ควบคุม ให้มีอ่านาจก่าลังรบ
สูงสุดในการป้องกันประเทศ 

๕.๑.๑.๔ การควบคุมและอ่านวยการ  การปฏิบัติการสงครามนอกแบบในพ้ืนที่นอกประเทศ/
พ้ืนที่อิทธิพลของข้าศึก ผ่าน นสศ. 

๕.๑.๑.๕ ควบคุมและอ่านวยการรบตามแบบในพ้ืนที่การรบ ผ่าน ทภ. 
๕.๑.๑.๖ ควบคุมและอ่านวยการพิทักษ์พ้ืนที่เขตหลังผ่าน ทภ. 

๕.๑.๒ ทภ. 



๒๙ 

 

 

 

๕.๑.๒.๑ วางแผนการใช้ก่าลังรบหลัก ก่าลังประจ่าถิ่น และก่าลังประชาชนในการควบคุม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๑.๒.๒ ประสานการปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะคอมมิวนิสต์ กับการรักษาความสงบภายใน 
และการป้องกันประเทศของก่าลังทั้งสามส่วนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

๕.๑.๒.๓ สนับสนุนการปฏิบัติการสงครามนอกแบบของ นสศ. ในพ้ืนที่นอกประเทศ / พ้ืนที่
อิทธิพลของข้าศึก ตามความจ่าเป็นหรือตามท่ี ทบ. สั่งการ 

๕.๑.๒.๔ ควบคุมทางยุทธการต่อก่าลังรบพิเศษ ที่ปฏิบัติการสงครามนอกแบบในพ้ืนที่
รับผิดชอบภายในประเทศที่ถูกข้าศึกยึดครอง 

๕.๑.๒.๕ ป้องกันประเทศในพ้ืนที่การรบที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ ด้วยการใช้ก่าลังประจ่าการ
ปฏิบัติการรบตามแบบ และใช้ก่าลังประจ่าถิ่นและก่าลังประชาชนที่จัดตั้ง และได้รับการฝึกอย่างเหมาะสมแล้ว
ในการปฏิบัติการสงครามกองโจรภายในประเทศ 

๕.๑.๒.๖ อ่านวยการในพิทักษ์พ้ืนที่เขตหลัง โดยใช้ก่าลังประจ่าการในพ้ืนที่ ก่าลังประจ่าถิ่น 
และก่าลังประชาชน ผ่าน มทบ./จทบ. 

 
๕.๑.๓ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 

๕.๑.๓.๑ วางแผนการปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษ และก่าลังในความควบคุมอ่ืนๆ ให้
สอดคล้องและต่อเนื่อง 

๕.๑.๓.๒ เตรียมวางพ้ืนฐานการปฏิบัติการสงครามนอกแบบของหน่วยรบพิเศษ ในพ้ืนที่ระวัง
ป้องกันนอกประเทศ 

๕.๑.๓.๓ ประสานกับ ทภ. ในเรื่อการเตรีมการ การปฏิบัติสงครามนอกแบบในพ้ืนที่การรบ
ภายในประเทศ การจัดตั้ง บก.ควบคุมกองโจร ฯลฯ 

๕.๑.๓.๔ รับผิดชอบในการปฏิบัติสงครามนอกแบบ ในพ้ืนที่สงครามนอกแบบนอกประเทศ 
๕.๑.๓.๕ ส่งมอบหน่วยรบพิเศษไปขึ้นควบคุมยุทธการต่อ ทภ. ตามที่ ทภ.ร้องขอ เพ่ือ

ปฏิบัติการสงครามนอกแบบ ในพ้ืนที่ภายในประเทศที่ถูกข้าศึกยึดครอง 
๕.๑.๓.๖ สนับสนุน ทภ. ในการเตรียมการปฏิบัติการรบแบบกองโจรในพ้ืนที่การรบ

ภายในประเทศ ทั้งนี้รวมทั้งการฝึกก่าลังประจ่าการ ก่าลังประจ่าถิ่น และก่าลังประชาชน ในยุทธวิธีของการ
ต่อสู้แบบกองโจร รวมทั้งการเตรียมการจัดตั้ง บก.ควบคุมกองโจรในพื้นที่ท่ีอาจถูกข้าศึกยึดครอง 

๕.๑.๔ มทบ. / จทบ. 
๕.๑.๔.๑ ในพ้ืนที่รบในประเทศ 

๕.๑.๔.๑.๑ อ่านวยการต่อสู้เพ่ือเอาชนะคอมมิวนิสต์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยใช้ก่าลัง
ประจ่าการ ก่าลังก่ึงทหาร และก่าลังประชาชนในพื้นท่ี 



๓๐ 

 

 

 

๕.๑.๔.๑.๒ ท่าหน้าที่เป็น บก.ควบคุมการปฏิบัติการสงครามกองโจรต่อข้าศึกในพ้ืนที่ตั้ง
รับหน้า โดยใช้ก่าลังรบหลัก ก่าลังประจ่าถิ่น และก่าลังประชาชน ตามแผนการปฏิบัติเป็นส่วนรวมของ ทภ. 

๕.๑.๔.๑.๓ สลายตัวเป็นกองโจรเมื่อข้าศึกรุกผ่านแนวชายแดน และส่งมอบก่าลังทั้งสิ้นให้ 
บก.ควบคุมกองโจร เพ่ือด่าเนินการสงครามนอกแบบหลังแนวข้าศึก 

๕.๑.๔.๒ ในพ้ืนที่เขตหลัง 
๕.๑.๔.๒.๑ อ่านวยการต่อสู้เพ่ือเอาชนะคอมมิวนิสต์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยใช้ก่าลังรบ

หลัก ก่าลังประจ่าถิ่น และก่าลังประชาชน ที่จัดตั้งไว้แล้วในพ้ืนที่ 
๕.๑.๔.๒.๒ ควบคุมและอ่านวยการระวังป้องกันพื้นที่ส่วนหลังในเขตรับผิดชอบ โดยปฏิบัติ

ตามแผนระวังป้องกันพื้นที่เขตหลังของ ทภ. 
๕.๑.๔.๒.๓ ประสานงานกับหน่วยงานมหาดไทย ในเรื่องพิทักษ์พ้ืนที่เขตหลังและป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติของข้าศึกในพ้ืนที่ 
๕.๒ หน้าที่ของกองก าลังประจ าถิ่น 

๕.๔.๑ มทบ./จทบ. 
๕.๔.๑.๑ ปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศรวมกับก่าลังรบหลัก 
๕.๔.๑.๒ เป็นหน่วยรบหลักในการพิทักษ์พ้ืนที่เขตหลัง 
๕.๔.๑.๓ ในพ้ืนที่รบภายในประเทศ 

๕.๔.๑.๓.๑ ต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ 
๕.๔.๑.๓.๒ การรบแบบกองโจร ร่วมกับก่าลังประจ่าการ ก่าลังประจ่าถิ่น และก่าลัง

ประชาชน 
๕.๔.๑.๓.๓ สลายตัวเป็นกองโจร เมื่อข้าศึกรุกผ่านแนวชายแดน และปฏิบัติการสงคราม

นอกแบบร่วมกับกองโจรอื่นๆ 
๕.๔.๑.๔ ในพ้ืนที่เขตหลัง 

๕.๔.๑.๔.๑ ต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ 
๕.๔.๑.๔.๒ เป็นกองหนุนเคลื่อนที่เร็ว เพื่อใช้ในการระวังป้องกันพ้ืนที่ส่วนหลัง 

๕.๔.๒ ตชด. และ นปพ. 
๕.๔.๒.๑ ต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ 
๕.๔.๒.๒ ร่วมรบแบบกองโจรกับก่าลังอื่นๆ ของ ทบ 
๕.๔.๒.๓ สลายตัวร่วมกับกองโจรในพื้นที่ เมื่อข้าศึกรุกผ่านแนวชายแดน 
๕.๔.๒.๔ เป็นก่าลังในการพิทักษ์พ้ืนที่เขตหลัง ปฏิบัติการในการควบคุมของ จทบ./มทบ. 
๕.๔.๒.๕ ร่วมกับจนท.ตร.อ่ืนๆ ในการรักษาความสงบ ในท้องถิ่น และการรักษาความ

ปลอดภัยต่อท่ีตั้งส่าคัญของส่วนราชการ 
๕.๔.๓ อส.ทพ. 



๓๑ 

 

 

 

๕.๔.๓.๑ ต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ 
๕.๔.๓.๒ เสริมก่าลังประจ่าการในการป้องกันประเทศในพ้ืนที่แทรกซึมของข้าศึก 
๕.๔.๓.๓ ร่วมปฏิบัติการสงครามกองโจรกับก่าลังอ่ืนๆ ที่ ทบ.ควบคุม 
๕.๔.๓.๔ สลายตัวเป็นกองโจร และปฏิบัติการสงครามนอกแบบร่วมกับกองโจรอื่นๆ เมื่ออยู่

หลังแนวข้าศึก 
๕.๔.๓.๕ เป็นก่าลังในการพิทักษ์พ้ืนที่เขตหลัง ปฏิบัติการในการควบคุมของ จทบ./มทบ. 

๕.๔.๔ อส.จ. / อส.อ. 
๕.๔.๔.๑ ต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ 
๕.๔.๔.๒ ร่วมปฏิบัติการสงครามกองโจรกับก่าลังอ่ืนๆ ที่ ทบ.ควบคุม 
๕.๔.๔.๓ สลายตัวเป็นกองโจร และปฏิบัติการสงครามนอกแบบร่วมกับกองโจรอื่นๆ เมื่ออยู่

หลังแนวข้าศึก 
๕.๔.๔.๔ ร่วมปฏิบัติในการพิทักษ์พ้ืนที่เขตหลัง โดยท่าหน้าที่เป็นกองหนุนเคลื่อนที่เร็วใน

ระดับท้องถิ่น 
๕.๔.๔.๕ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและต่ารวจ ในการรักษาความสงบในท้องถิ่น และการ

รักษาความปลอดภัยต่อที่ตั้งส่าคัญของราชการ 
๕.๕ หน้าที่ของกองก าลังประชาชน 

๕.๕.๑ รว่มมือกับเจ้าหน้าที่ในการต่อสู้เพ่ือเอาชนะคอมมิวนิสต์ 
๕.๕.๒ สนับสนุนการปฏิบัติสงครามกองโจรของ ทบ. ในพื้นที่ตั้งรับหน้า 
๕.๕.๓ สลายตัวเป็นกองโจร หรือสนับสนุนสงครามนอกแบบของ ทบ. หลังแนวข้าศึก 
๕.๕.๔ สนับสนุนการพิทักษ์พ้ืนที่เขตหลัง เช่น การแจ้งข่าวสารข้าศึกในพ้ืนที่เขตหลัง และการ

ปฏิบัติอื่นๆ ที่สามารถจะท่าได้ 
๕.๕.๕ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนและต่ารวจ ในการรักษาความสงบและความปลอดภัยใน

ท้องถิ่น 
๕.๕.๖ เป็นแกนกลางของประชาชนในพ้ืนที่  ในการระดมความร่วมมือของชาวบ้านสนับสนุนกร

ป้องกันด้านพลเรือน การบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาเพ่ือปรับปรุงความเป็นอยู่และการฝึกอบรม เพ่ือให้
พร้อมต่อการระดมพลป้องกันประเทศ 

 

ตอนที่ ๕ 
๖.ยุทธศาสตร์พัฒนา 

๖.๑ ประวัติความเป็นมา 
เมื่อวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๑๙  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยี่ยมค่ายสฤษดิ์เสนา ที่กองพันรบพิเศษ  อ่าเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากมี
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การปราบปรามผู้ก่อการร้ายบนเขาค้อ พระองค์ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่พลเรือน  ต่ารวจ ทหาร   และอาสาสมัคร
ที่บาดเจ็บ  และเสียชีวิตในการต่อสู้  ขณะนั้นกองทัพภาคท่ี ๓ ได้พยายามปราบปราม ผกค. ให้ราบคาบแต่ก็ยัง
ไม่ประสบผลส่าเร็จ กองทัพภาคที่ ๓ พยายามสร้างเส้นทางขึ้นเขาค้อ แต่ถูก ผกค. ขัดขวางอย่างหนัก  เมื่อได้
กราบบังคมทูลให้ทรงทราบแล้ว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานแนวความคิดว่า " ให้จัดตั้ง
หมู่บ้านราษฎรอาสาสมัครตามเส้นทางที่ตัดถนนขึ้นและสร้างให้เขามีความม่ันคงในด้านอาชีพด้วย" 
กองทัพภาคที่ ๓ จึงได้ด่าเนินการตามแนวพระราชด่ารินั้นจัดท่าเป็น "โครงการพัฒนาลุ่มน้ าเข็ก" และประสบ
ความส่าเร็จในเวลาต่อมา นี่คือความเป็นมาของ "ยุทธศาสตร์พัฒนา"  

เมื่อวันที ่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐ กองทัพบกได้อนุมัติให้จัดตั้งส่านักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบการ
ต่อสู้เบ็ดเสร็จ (สง.คพส.) โดยมีภารกิจที่ส่าคัญ คือ การพัฒนาคนและพ้ืนที่ตามแนวชายแดน   และพ้ืนที่ที่มี
ปัญหาความมั่นคงภายในโดยใช้ยุทธศาสตร์พัฒนา (Strategic Development) เพ่ือพัฒนาระบบการต่อสู้
เบ็ดเสร็จของประเทศ (Total Defense) 

ยุทธศาสตร์พัฒนา เป็นการพัฒนาตามแผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยได้รวมแผนงานทางทหาร
กับแผนงานการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าด้วยกัน   เป็นการพัฒนาคนกับพื้นที่
ด้วยวิธีการที่รวดเร็ว รวมการด าเนินการปฏิบัติให้ส าเร็จ ตามความต้องการด้านความม่ันคงของชาติ 

แนวความคิดยุทธศาสตร์พัฒนา มุ่งปฏิบัติตามแนวกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่กล่าวไว้ว่า  "บุคคลมีหน้าที่
ในการป้องกันประเทศ" และ "ก่าลังทหารพึงใช้..... เพ่ือการพัฒนาประเทศ"  ซึ่งเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม  
โดยสร้างหรือพัฒนาศักยภาพต่างๆ  ที่มีอยู่ให้กลายเป็นศักย์สงครามของชาติที่เสริมให้ก่าลังอ่านาจของชาติมี
ความเข้มแข็ง  จนเกิดเป็นระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จของประเทศอย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม
ไทย ที่สามารถเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ 

เนื่องจากเมื่อเริ่มการก่อตั้งส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ (สง.คพส.) อยู่ใน
ระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๖ จึงได้มีการจัดท่าแผนการด่าเนินงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนา โดยก่าหนดไว้เป็น ๓ ระยะ คือ 

- ระยะสั้น (ปี ๒๕๓๑) ด่าเนินการให้เกิดกลุ่มหมู่บ้านตามแนวชายแดนรอบประเทศ ให้เป็นกลุ่ม
หมู่บ้านตัวอย่างตามแนวความคิดยุทธศาสตร์พัฒนา 

- ระยะกลาง (ถึงสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๓๔ ให้งาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาส่าเร็จและสามารถประเมินผลระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จได้) 

-ระยะยาว (ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๓๔ - ๒๕๓๙) 
ด่าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินผล ทั้งในด้านหลักนิยมการต่อสู้เบ็ดเสร็จของประเทศ และการจัดระบบ
เพ่ือปฏิบัติจริงเหตุที่แยกแผนยุทธศาสตร์พัฒนาออกมาเป็นอีกแผนหนึ่งต่างหาก ก็เพ่ือความอ่อนตัวง่ายต่อการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ 

๖.๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อการต่อสู้เบ็ดเสร็จ  
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คือ การพัฒนาที่มีผลเกื้อกูลทางยุทธศาสตร์ในการต่อสู้ เบ็ดเสร็จ เพ่ือชนะภัยคุกคามทั้งมวลของ
ประเทศโดยใช้ก่าลังพลและเครื่องมือทหารที่มีอยู่  ร่วมกับส่วนราชการของรัฐและภาคเอกชนเข้าไปพัฒนาใน
พ้ืนที่ยุทธศาสตร์พัฒนา   ในระดับความเร่งด่วนแรกและพ้ืนที่ล่อแหลมอ่ืนๆ  ตามความเหมาะสมเพ่ือให้เกิด
ความมั่นคงทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการทหาร โดยด่าเนินการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จซึ่ง
เร่งด่วน ใช้ความเด็ดขาด การรวมการ และต้องการผลในเวลาอันสั้น 

ยุทธศาสตร์พัฒนา  จึงเป็นระบบการพัฒนาทั้งปวงที่ต้องใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจ และสังคมเข้าไป
ด่าเนินการควบคู่กับการใช้เครื่องมือทหาร  มุ่งหมายให้ประชาชนได้รับประโยชน์ของการพัฒนาโดยตรง  ใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และบังเกิดผลในด้านความมั่นคงควบคู่กันไป   เป็นวิธีที่ท่าให้ประชาชนเกิดความส่านึก
อย่างแท้จริง ที่จะอาสาสมัครเข้าผนึกก่าลังในการป้องกันภัยคุกคามภายในและภายนอกประเทศ  จึงถือว่า
ยุทธศาสตร์พัฒนาเป็นงานที่ท่ายาก และต้องใช้เวลาในการด่าเนินการ 

งานส าคัญของยุทธศาสตร์พัฒนา   คือ   การพัฒนาคนและการพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์พัฒนา 
๖.๒.๑ ภารกิจส าคัญของแผนยุทธศาสตร์พัฒนา คือ การวางแผนและด่าเนินการยุทธศาสตร์

พัฒนา ร่วมกับส่วนราชการของรัฐและภาคเอกชน โดยพัฒนาพ้ืนที่ยุทธศาสตร์พัฒนา และจัดเตรียมก่าลัง
ประชาชนตั้งแต่ปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการทหาร   อัน
จะบังเกิดผลเกื้อกูลต่อการพัฒนาระบบการต่อสู้ เบ็ดเสร็จในการป้องกันประเทศ ในการด่าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนา ได้ก่าหนดเป้าหมายในการด่าเนินการไว้ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ เสริมสร้างและปรับปรุงความมั่นคงของชาติ โดยยุทธศาสตร์พัฒนาอย่างเป็นเชิง
วิทยาศาสตร์ให้ประชากรของประเทศทุกคนมีความอยู่ดี กินดี มีความสุข จนเกิดความรักหวงแหนแผ่นดินไทย 
เสียสละ  และอาสาสมัครเข้าต่อสู้เมื่อมีภัยคุกคาม 

๖.๒.๑.๒ พัฒนาก่าลังรบต่างๆ อย่างมีโครงสร้างการจัดและระบบ กับมาตรการควบคุมที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๖.๒.๑.๓ สามารถผนึกก่าลังทรัพยากรทั้งมวลของประเทศ เพ่ือป้องกันประเทศได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

๖.๒.๒ เป้าหมายของยุทธศาสตร์พัฒนา เป้าหมายของยุทธศาสตร์พัฒนาอยู่ที่การพัฒนาคน 
และพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ กับการจัดสรรทรัพยากรที่ส่าคัญ ให้เป็นระบบเหมาะสมท่ัวประเทศ  เพื่อความกินดีอยู่ดีมี
สุขของประชาชนและเพ่ือความมั่นคงของชาติ 

๖.๒.๒.๑ การพัฒนาคน คนต้องมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ สุขภาพพลานามัย และ
บุคลิกภาพที่ดี มีการแบ่งงานวางแผนพัฒนาตนเองได้  โดยใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจ  เข้าชี้แจงคลุกคลีกับ
ราษฎรจนทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ  ในระยะสั้นต้องท่าการฝึกอบรมให้เขาสามารถจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ได้  ให้มี
ความรู้ในการวางแผน ท่าปฏิทินการผลิต รู้ภาวะการตลาด การลงทุนในขั้นต้น  แล้วชักจูงบุคคลภายนอกเข้า
ไปเป็นตัวอย่าง ได้แก่ บัณฑิตเกษตร ช่างเทคนิค ผู้ประกอบการในรูปของอาสาสมัครต่างๆ  ในระยะยาวเมื่อ
กลุ่มต่างๆ เข้มแข็ง  ก็น่ากลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาเชื่อมโยงช่วยเหลือกัน  เป็นระบบในรูปของสหกรณ์อเนกประสงค์  
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จนสามารถบริหารและพัฒนาคนของตนได้เอง  เช่น มีกองทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลาน  มีการฝึกยุวชน
เยาวชน  ทหารกองหนุน  ทหารพราน โดยหมู่บ้านสามารถด่าเนินการได้ด้วยตัวเอง  โดยสรุปการพัฒนาคน คือ
การพัฒนาให้คน มีการศึกษาจนมีความรู้สามารถประกอบอาชีพได้ครบวงจร  เข้าใจด้านสาธารณสุขและ
โภชนาการ  สามารถรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การพัฒนาคนต้องค่านึงถึงคนที่มีอยู่แล้ว 
และคนที่เกิดตามมาในอนาคต 

๖.๒.๒.๒ การพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาพ้ืนที่เริ่มต้นก็เหมือนการพัฒนาทั่วไป แต่ได้ก่าหนด
พ้ืนที่ยุทธศาสตร์พัฒนา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่าคัญ ตามช่องทางต่างๆ ในขั้นต้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ บ้าน 
ถนน อ่างเก็บน้่า บ่อน้่า โรงเรียน ทีท่ากิน เพ่ือเป็นหลักประกันขั้นต้นในชีวิตเพียงพอ ที่เขาจะยอมรับการ
ฝึกอบรมต่างๆ จากเราได้ จากนั้นสร้างถนนเลียบชายแดน และถนนซอยเพ่ือประโยชน์ทางการทหาร การค้ า
ขาย คมนาคม เพ่ือเชื่อมโยงกลุ่มหมู่บ้านหลักมีการกระจายการผลิตเชื่อมโยงในหมู่บ้านบริวาร ทั้งด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ จนเกิดความเจริญ มีสิ่งก่อสร้างกลายเป็นเมืองในชนบท ส่งผลทางด้าน
จิตวิทยาต่อฝ่ายตรงข้ามในเรื่องความเจริญ และเป็นปราการที่แข็งแรงในทางทหารด้วย 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนา จากการด่าเนินการตามโครงการหมู่บ้าน ปชด., อพปร., ทสปช. และโครงการ
อ่ืนๆ ที่ผ่านมานับว่าได้ผลดีในระดับหนึ่งเท่านั้น  แต่ยังไม่สามารถตอบสนองตอบแนวความคิดในการต่อสู้
เบ็ดเสร็จได้อย่างสมบูรณ์ ตามที่ก่าหนดไว้ในหลักนิยมในการต่อสู้เบ็ดเสร็จของ ทบ. กล่าวคือ ยังไม่มีความ
ชัดเจนในการจัดระบบหมู่บ้านและการใช้ก่าลัง รวมทั้งการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในหมู่บ้านก็ยัง
ไม่ดีเท่าที่ควร ทบ.จึงได้จัดท่าแผนยุทธศาสตร์พัฒนา พ.ศ.๒๕๓๐ ขึ้น เพ่ือก่าหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หมู่บ้านเป้าหมายในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์พัฒนามีความมั่นคงในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการทหาร ให้สามารถต้านทานการรุกรานของศัตรูได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้
ได้จัดท่าแผนให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ  และแผนเตรียมพร้อมแห่งชา ติ
สรุปสาระส่าคัญจากแผนยุทธศาสตร์พัฒนาได้ดังนี้ 

๖.๓ วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์พัฒนา 
เป็นการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือให้หมู่บ้านเป้าหมายในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์พัฒนา  มีความมั่งคั่งใน

ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร  เพ่ือให้สามารถต้านทานการรุกรานของศัตรูได้ในระดับหนึ่ง 
๖.๔ เป้าหมายมุ่งไปที่พื้นที่ท่ีจะพัฒนาและหมู่บ้านดังนี้ พื้นที่ยุทธศาสตร์พัฒนาแบ่งเป็น ๒ พื้นที่ คือ 

 ๖.๔.๑ พื้นที่เพื่อความม่ันคงตามแนวชายแดน หมายถึงพ้ืนที่ตามแนวชายแดน เฉพาะบริเวณ
พ้ืนที่เป้าหมายของข้าศึก เช่น พ้ืนที่บริเวณช่องทางแทรกซึมตามแนวชายแดน พ้ืนที่บริเวณเส้นหลักการรุกของ
ข้าศึกตามสมมุติฐานการเจาะในแผนป้องกันประเทศ พื้นที่บริเวณท่ีมีการละเมิดอธิปไตยอยู่เนืองๆ  และพ้ืนที่ที่
มีภัยคุกคามภายในซึ่งอยู่บริเวณแนวชายแดน 

๖.๔.๒ พื้นที่เพื่อความม่ันคงภายใน  คือพ้ืนที่ที่มีภัยคุกคามภายใน และพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มของภัย
คุกคามอันเกิดจากขบวนการและกลุ่มก่อการร้ายต่างๆ หรือพ้ืนที่ล่อแหลมซึ่งมีแนวโน้มว่าเริ่มมีความไม่
ปลอดภัยขึ้น 



๓๕ 

 

 

 

๖.๔.๓ หมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา รายละเอียดในบทที่ ๓ 
๖.๕ กลยุทธ์ในการด าเนินการ 

๖.๕.๑ ด่าเนินการพัฒนา "คน" ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว ในด้าน กายภาพ 
บุคลิกภาพ และชีวิตจิตใจ โดยถือว่าคนคือปัจจัยส่าคัญสูงสุดในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องได้รับการบริการ
พ้ืนฐานทางสังคม    และได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๖.๕.๒ ด่าเนินการพัฒนา “ พ้ืนที่ ” ทั้งหมู่บ้านเป้าหมายและศูนย์ทดลอง/สาธิตการอาชีพที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ตลอดทั่วทั้งประเทศ  โดยอาศัยแหล่งความรู้ในการพิจารณาโครงสร้างพ้ืนฐาน   สิ่งอ่านวย
ความสะดวก  และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพการเกษตร อันเป็นพ้ืนฐานการอาชีพอ่ืนๆ 
ให้สามารถยกระดับไปสู่อาชีพการเกษตร – อุตสาหกรรม  และการบริการที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมกับสภาพ
สังคม - วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๖.๕.๓ การด่าเนินการในทุกกรณีและในทุกขั้นตอน อาศัยข้อพิจารณาจากปัจจัยส่าคัญ ๓ ประการ 
คือ ปัจจัยความม่ันคง  ปัจจัยการพัฒนา  และปัจจัยการมีส่วนร่วม โดยล่าดับความเร่งด่วนจากสถานการณ์
และยุทธศาสตร์ชาติ 

การพัฒนา คือ กระบวนการในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ไปสู่เป้าหมายที่เลือกแล้ว  โดยใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ 

๖.๖ งานส าคัญในการพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์พัฒนา 
คือ การพัฒนาคนในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์พัฒนา การให้ความรู้แก่คน ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่าง

ครบวงจร และการจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนาให้มีระดับความเข้มแข็งตามที่คาดคิดไว้ และมีแบบตามที่
ก่าหนดไว้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย โดย 

๖.๖.๑ การพัฒนาคนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ เป็นการบริการพ้ืนฐานทางสังคม จะต้องร่วมมือกัน
สนใจเรื่องใหญ่ ๆ ๔ เรื่อง ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพประชากรให้ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ คือ 
การให้การศึกษา การสาธารณสุข โภชนาการ ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ 
จะเกิดขึ้นได้ด้วยกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ที่ชุมชน จะต้องช่วยกันจัดให้มีขึ้นอย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิตตาม
ความเป็นอยู่ของชุมชน เช่น 

๖.๖.๑.๑ การดูแลเอาใจใส่หญิงมีครรภ์ให้มีจิตใจผ่องใส ออกก่าลังกาย พักผ่อน และบริโภค
อาหารอย่างเพียงพอ เพ่ือให้เด็กท่ีเกิดมาได้มีโครงสร้างร่างกานที่สมบูรณ์และมีชีวิตจิตใจอยู่ในสภาพดี 

๖.๖.๑.๒ จัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้เด็กเล็กเจริญเติบโตสมส่วน รู้จักช่วยตนเอง รู้จัก
ปรับตัวให้อยู่ร่วมกันกับเพ่ือนๆ ได้ และเพ่ือฝึกเด็กให้มีวินัย เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวทางประชาธิปไตย 

๖.๖.๑.๓ จัดการศึกษาระดับต่าง ๆ แก่เยาวชน เพ่ือให้เยาวชนได้รู้จักคิด รวมกลุ่มเพ่ือนทั้ง
กลุม่อาชีพเกษตร  อาชีพการศึกษา  และในกลุ่มพัฒนาถิ่นก่าเนิด 

๖.๖.๑.๔ ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬา งานประเพณี และการสนุกสนานรื่นเริง ทั้งการดนตรีและ
การแข่งขันด้านการประดิษฐ์ศิลปะหัตกรรมต่าง ๆ  



๓๖ 

 

 

 

๖.๖.๑.๕ จัดให้มีการศึกษา เพื่อความเข้าใจเรื่องการรักษาสุขภาพอนามัย รู้จักบริโภคอาหารที่
มีประโยชน์  รู้จักอนุรักษ์และพัฒนาประเพณีวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมแห่งตน 

๖.๖.๑.๖ จัดให้มีห้องสมุดหรือท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ่าหมู่บ้าน 
๖.๖.๑.๗ จัดให้มีหอกระจายข่าว 
๖.๖.๑.๘ จัดให้มีสวัสดิการทางด้านสังคม เช่น กองทุนยา กองทุนการกีฬา ทุนการศึกษาและ

สวัสดิการต่าง ๆ แก่เด็กและคนชรา 
๖.๖.๑.๙ การรู้จักแบ่งงานกันท่า ได้แก่ ก่าหนดว่าใครจะช่วยชุมชนในเรื่องอะไร เช่น ใครจะ

เลี้ยงเด็ก ใครจะดูแลคนชรา ใครจะเป็นยามเฝ้าหมู่บ้าน หรือสายตรวจยามค่่าคืน  เป็นต้น 
๖.๖.๒ การให้ความรู้แก่คนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างครบวงจร เป็นการยกระดับ

รายได้ หรือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพ่ือความอยู่ดีมีสุขนั้น สมาชิกในชุมชนจะได้รับการสนับสนุนให้รู้จักการ
ท่ามาหากินตามแนวทางท่ีตนริเริ่มพอใจอย่างมีแผนตามข้ันตอนและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เช่น 

๖.๖.๒.๑ วางแผนการผลิตอย่างผสมผสาน (พืชหลายชนิด ปศุสัตว์ ฯลฯ) 
๖.๖.๒.๒ มีอุตสาหกรรมขนาดกลาง – ย่อม รองรับ 
๖.๖.๒.๓ เทคนิคการผลิตแบบเหมาะสม (ไม่มีมลภาวะ) 
๖.๖.๒.๔ รายได้สุทธิ ๔๐,๐๐๐ บาท/ครอบครัว/ปี (หักค่าใช้จ่ายงานสวัสดิการแล้ว) 
๖.๖.๒.๕ มีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกัน (กระจายตามกลุ่มและความสามารถ) 
๖.๖.๒.๖ มีระบบสหกรณ์เอนกประสงค์ ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า    

สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์บริการ ฯลฯ 
๖.๖.๒.๗ อัตราการท่างาน เมื่อแบ่งงานเป็นหน่วยละ ๔ ชั่วโมง สามารถท่างาน ได้ปีละ 

๑,๘๐๐ ชั่วโมงข้ึนไป  
๖.๖.๒.๘ มีโรงงานอุตสาหกรรมของหมู่บ้าน 
๖.๖.๒.๙ มีศูนย์เครื่องจักรกล ศูนย์การค้าของหมู่บ้าน ๑ หน่วย ต่อหมู่บ้าน และมีศูนย์ 

บริหารทางการช่างตามความเหมาะสม 
๖.๖.๓ การจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา รายละเอียดในบทที่ ๓ 

๖.๗ แนวความคิดในการปฏบิัติตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนา 
๖.๗.๑ ขั้นที่ ๑ การวางแผนและการจัดท่าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของหน่วยแต่ละพ้ืนที่ของกองทัพ

ภาค  ซึ่งประกอบด้วยแผนพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์พัฒนา และการจัดเตรียมก่าลังประชาชน 
๖.๗.๒ ขั้นที่ ๒ การจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา   

๖.๗.๒.๑ การศึกษาภูมิประเทศ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือก่าหนดที่ตั้งหมู่บ้านประเภทต่างๆ ให้
บรรลุเป้าหมาย 

๖.๗.๒.๒ การจัดระเบียบหรือปรับปรุงหมู่บ้านที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา 



๓๗ 

 

 

 

๖.๗.๒.๓ การจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนาขึ้นใหม่  ตามความจ่าเป็นเพ่ือให้เกื้อกูลต่อระบบ
การต่อสู้เบ็ดเสร็จ 

๖.๗.๓ ขั้นที่ ๓ การจัดตั้งมวลชนในหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา อาจด่าเนินการพร้อมกับขั้นที่ ๒ คือ 
๖.๗.๓.๑ การคัดเลือกสมาชิกใหม่ได้แก่ การคัดเลือกทหารกองประจ่าการก่อนปลดประจ่าการ

เป็นทหารกองหนุน หรือทหารพรานที่มีความสนใจ เพ่ือเป็นแกนน่าของประชาชน  รวมทั้งการคัดเลือก
ประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือเข้าไปอยู่อาศัย  และท่ากินในหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา 

๖.๗.๓.๒ การฝึกอบรมทหารกองประจ่าการและทหารพราน 
๖.๗.๓.๓ การให้ความรู้แก่ประชาชน 

๖.๗.๓.๓.๑ การฝึกอบรมทางการเมือง เช่น ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของคนไทยทั่วไปเรื่องการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังให้ประชาชนรักและหวงแหน
แผ่นดิน 

๖.๗.๓.๓.๒ การฝึกอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพรอง เช่น การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงปลา การ
เพาะปลูก การฝึกศิลปชีพและหัตถกรรมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ในท้องถิ่น 

๖.๗.๓.๓.๔ การพัฒนาจิตใจ  ต้องพัฒนาจิตใจให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าใจเหตุการณ์
การพัฒนาตนเอง 

๖.๗.๓.๓.๕ การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
๖.๗.๔ ขั้นที่ ๔ การประสานการปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ และการติดตามประเมินผล 

เพ่ือให้การด่าเนินการเป็นไปอย่างสอดคล้องและต่อเนื่อง 
สรุปแล้วจะเห็นได้ว่า  ยุทธศาสตร์พัฒนา เป็นส่วนหนึ่งของระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ เป็นเครื่องมือที่จะท่า

ให้ระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ บรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้ให้ได้ ในทางปฏิบัติยุทธศาสตร์พัฒนาจึงไม่ใช่การ
ปฏิบัติการจิตวิทยา ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งหวังผลระยะสั้นไม่ต่อเนื่อง แต่เป็นการด่าเนินการอย่างเป็นระบบมี
ขั้นตอน มีองค์กร รองรับ ร่วมกับราชการและเอกชนในรูปแบบการผนึกก่าลัง โดยเริ่มจากค่าถามที่ว่าถ้าการ
รุกรานเต็มขนาดเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นตามแนวทางไหน มีก่าลังเต็มที่เท่าไร ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ๕ - ๑๐ ปี 
ข้างหน้า   ก่าลังปัจจุบันมีเท่าไร  ประกอบก่าลังอย่างไร  แล้วเราก็ก่าหนดหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา ที่จะใช้
ขัดขวางปฏิบัติการนั้นๆ วางลงไปในพ้ืนที่ทั้งหมู่บ้านเก่าและที่จะสร้างขึ้นใหม่ โดยมีเป้าหมายแน่ชัดว่า จะมี
จ่านวนเท่าไร จึงจะปฏิบัติการร่วมกับก่าลังประเภทอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด การควบคุมบังคับ
บัญชาเป็นอย่างไรตั้งแต่ยามปกติ  ดังนั้น พ้ืนที่ถูกก่าหนดแน่ชัด จ่านวนก่าลังประชาชนที่ต้องการมีเท่าไร ใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีเป้าหมายไว้กี่คน ก่าลังประชาชนได้จากไหนก็ได้จากหมู่บ้าน ซึ่งมีองค์กรประชาชน คือ 
คณะกรรมการหมู่บ้านรับผิดชอบ  ถ้าไม่เข้มแข็งพัฒนาตนเองไม่ได้ก็อาศัยขีดความสามารถของทหารเข้าไปช่วย
ฝึกวินัย   ความรักหมู่คณะ แบ่งหน้าที่ แบ่งงาน จัดหมวดหมู่  ช่วยสอนหน้าที่คณะกรรมการหมู่บ้าน   ฝึกให้
รายงานและลงบันทึกประจ่าวัน สอนให้เขียนโครงการได้ด้วยตนเอง แล้วร่วมกับฝ่ายบ้านเมืองมอบงานพัฒนา
ให้ราษฎรทดลองปรับปรุงบ้านตนเองและป้องกันหมู่บ้าน จะได้ปรากฏชัดว่าใครถนัดเรื่องอะไร  เมื่อเลือกตั้ง
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ผู้ช่วยคณะกรรมการหมู่บ้านฝ่ายต่างๆ คนเหล่านี้จะถูกจัดให้ท่างานที่ตนถนัดยิ่งขึ้น ในหมู่บ้านมีการจับกลุ่ม
ตามท่ีท่าการผลิตร่วมกันเป็นหมวดหมู่    มีการเลือกตัวแทนซึ่งก็คือคณะกรรมการหมู่บ้าน  โดยมีผู้ช่วยอีกฝ่าย
ละ ๒ - ๓ คน หน่วยทหารและส่วนราชการที่ฝึกเขาก็ร่วมมือกันเป็นคณะท่างาน เข้าขยายผลโดยให้เกิดการ
เคลื่อนไหว ท่างานตามหน้าที่ ทั้งพัฒนาคน การพัฒนาการผลิต  และการป้องกันตนเอง กรรมการหมู่บ้านมี
สมุดบันทึกหน้าที่และการปฏิบัติงานประจ่าปี  สามารถรู้ได้ว่าขณะนี้ราษฎรมีรายได้ครอบครัวละเท่าไร ผลผลิต
ต่อไร่ของพืชแต่ละชนิดเท่าไร  ต้นทุนต่อหน่วยที่ผลิตออกมาเท่าไร  มีจ่านวนพ้ืนที่ใช้งานเท่าไร  สภาพฝนตก
เป็นอย่างไร แหล่งน้่ามีความจุเท่าไร  จะให้น้่าได้กี่ไร่  ใช้น้่าร่วมกันได้กี่ครอบครัว  ครอบครัวจับกลุ่มเป็น
หมวดหมู่หรือไม่  พืชที่มีรายได้ต่อไร่สูงหรือต่่า มีการคุมบัญชีการใช้จ่ายของราษฎรแต่ละครอบครัวผ่านระบบ
สหกรณ์หรือไม่  ถ้ามีปีนี้ขาดดุลการค้ากับคนภายนอกเท่าไร  จะรวมตัวกับสหกรณ์หมู่บ้านใกล้เคียง เพ่ิมทุนได้
เท่าไร สร้างก่าลังซื้อได้เท่าไร   มีหมายเหตุไว้หรือไม่ว่าปีต่อไปจะเอาทุนจากไหนมาขยายการผลิต เวลาท่างาน
ของแต่ละคนเท่าไร ถึง ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือไม่  สถิติการหมกมุ่นอบายมุขมีเท่าไร เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
คนตั้งแต่เด็กจนโตมีรายละเอียดไว้ว่าจะให้ความรู้เรื่องอะไร เป็นจ่านวนกี่ชั่วโมง เด็กเล็กมีสุขภาพเป็นอย่างไร 
พ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟังวันละเท่าไร อายุสองขวบเรียนรู้อะไรบ้าง เข้าโรงเรียนแล้วมีการจับกลุ่มยุวชนไหม ฝึก
ให้รักชาติอย่างไร ได้ปลูกต้นไม้ผลไม้ยืนต้นแล้วดูแลไปจนโตเป็นจ่านวนเท่าใด  ฝึกพูดภาษาไทย ใช้วัฒนธรรม
ไทยเป็นไหม  รู้เรื่องบรรพบุรุษไทยประวัติศาสตร์ไทย ในพ้ืนที่ที่ตัวเองอยู่เรื่องอะไร  รู้เรื่องปู่ย่าตายาย   ซึ่งมา
ตั้งรากฐาน   สร้างหมู่บ้านขึ้นมาว่ายากล่าบากเพียงไร กลุ่มเยาวชนฝึกระเบียบวินัยอะไรบ้าง ส่งไปศึกษาต่อ
จ่านวนเท่าไร ฝึกหน้าที่กรรมการหมู่บ้านฝ่ายไหนบ้าง ร่วมกันสร้างหมู่บ้านดัดแปลงที่อยู่อาศัย เพ่ือ
เตรียมพร้อมป้องกันหมู่บ้าน ฝึกการป้องกันหมู่บ้าน เพ่ือเตรียมรับหน้าที่จากผู้ใหญ่   ฝึกอบรมวิชาชีพอะไรบ้าง  
คณะกรรมการหมู่บ้านมีโครงการของหมู่บ้านที่จะเพ่ิมคุณภาพประชากรตนเองอย่างไร คุมก่าเนิดเท่าไร จะหาผู้
มีความรู้ในด้านการพัฒนาคนพัฒนาการผลิต และพัฒนาการรบมาจากไหนบ้าง ทั้งบัณฑิตเกษตร   ช่างเทคนิค   
บัญชี   อาชีวะ   ครูเด็กเล็ก   ผู้ช่วยพยาบาล นักกฎหมาย อาสาสมัครทหารพราน อาสาช่วยรบทหารพราน 
ทหารกองหนุน นักศึกษาวิชาทหาร แม้แต่แพทย์และพยาบาลในอนาคต ถ้าเห็นความส่าคัญของการมีความรู้
แล้ว   ก็จะจัดหาทุนส่งเยาวชนของตนเรียนต่อฝึกต่อ และยอมรับบุคคลภายนอก เข้ามาพัฒนาหมู่บ้านโดย
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ด่าเนินการ  เพ่ือวางแผนให้มีแรงงานมีฝีมือมากพอก็จะสามารถยกระดับขึ้นสู่
เกษตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีต่่าและสูงได้ตามล่าดับ 

           
 

 

 

การต่อสู้เบ็ดเสร็จ 
บทที่ ๓ 
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การจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา 
๑.กล่าวน า 

การจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา เพ่ือให้ระดับความเข้มแข็งตามที่คาดไว้  และมีแบบตามที่ก่าหนด
ลักษณะของหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนาต้องสามารถจัดรูปแบบงานยุทธการ ดังนี้ 
          ๑. ประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างถาวร  เพ่ือเป็นเครื่องกีดขวาง ลดความคล่องแคล่ว  และอ่านาจการยิง
ของฝ่ายรุกราน (หากมีการปฏิบัติการรบ เป็นการรบในสิ่งปลูกสร้างถาวร) 
          ๒. ฝึกปฏิบัติการรบเป็นชุดขนาดเล็ก และการรบในสิ่งปลูกสร้างถาวร 
          ๓. สามารถสนับสนุนหรือเสริมการปฏิบัติการรบของก่าลังประจ่าถิ่นในฐานะส่วนระวังป้องกัน หรือใน
รูปของจุดต้านทาน หรือภารกิจอันเหมาะสม 
          ๔.  ก่าลังประชาชนจัดตั้งในหมู่บ้าน มีความสามารถเฉพาะตัวในเรื่องต่าง ๆ เช่น ปรับการยิงปืนใหญ่ 
เครื่องยิงลูกระเบิด และสามารถก่าหนดที่ตั้งเป้าหมายอากาศยานได้ มีความรู้เบื้องต้น เรื่องการป้องกันสงคราม
นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี สามารถสร้างเครื่องกีดขวาง และสนามทุ่นระเบิดได้  สามารถใช้อาวุธประจ่ากาย  เช่น  
เครื่องยิงลูกระเบิด ปืนกล และเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง ฯลฯ 

ตอนที่ ๑ 
๒. การจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา 

๒.๑ องค์ประกอบของหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา 
๒.๑.๑ ประชากรอยู่อาศัย ๑๕๐ - ๒๐๐ ครอบครัว (ผ่านการฝึกวิชาพ้ืนฐานการต่อสู้) 
๒.๑.๒ พ้ืนที่ประกอบอาชีพ และมีระบบการผลิตครบวงจร 
๒.๑.๓ แหล่งน้่า  
๒.๑.๔ ศูนย์สนับสนุนประจ่าหมู่บ้าน (ด้านการข่าว เกี่ยวข่าย  การตกข่าว ฯลฯ) ด้านส่งก่าลังบ่ารุง

เกี่ยวกับสิ่งอุปโภคบริโภค สหกรณ์เอนกประสงค์ เงินทุนหมุนเวียน ฯลฯ และด้านกิจการพลเรือนเกี่ยวกับการ
ปลูกฝังอุดมการณ์ การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ 

๒.๑.๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รวมอนามัยแม่และเด็ก/หญิงมีครรภ์) 
๒.๑.๖ ศูนย์เยาวชน 
๒.๑.๗ ระบบคมนาคมภายใน และระหว่างหมู่บ้าน 
๒.๑.๘ การติดต่อสื่อสารภายใน และระหว่างหมู่บ้าน 
๒.๑.๙ ระบบฉากขัดขวางที่หลบภัย และระบบการป้องกัน 
๒.๑.๑๐ ป้อมปืน (รวมทั้งการฝึกประชาชนให้ใช้อาวุธประจ่าหน่วย) 
๒.๑.๑๑ หน่วยก่าลังประจ่าถิ่นพิทักษ์หมู่บ้าน 
๒.๑.๑๒ คลังอาวุธกระสุน 
๒.๑.๑๓ ก่าหนดพ้ืนที่ส่วนหลังและแผนการอพยพ ให้สอดคล้องกับแผนของฝ่ายปกครองหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์พัฒนาแต่ละประเภท ก่าหนดให้มีองค์ประกอบดังกล่าวอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์   
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๒.๒ องค์ประกอบจ าเป็นในกลุ่มหมู่บ้าน 
๒.๒.๑ ประกอบด้วยหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา ๕ - ๙ หมู่บ้าน 
๒.๒.๒ ระบบการติดต่อสื่อสาร 
๒.๒.๓ ระบบการคมนาคม (ถนน F๔ เลียบชายแดนรอบประเทศ) 
๒.๒.๔ สถานการศึกษา 
๒.๒.๕ สถานพยาบาล 
๒.๒.๖ ศาสนสถาน 
๒.๒.๗ กองก่าลังประจ่าถิ่นพิทักษ์หมู่บ้าน 
๒.๒.๘ ระบบป้อมค่ายและระบบการป้องกัน 

๒.๓ ประเภทของหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา คือหมู่บ้านเป้าหมายในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์พัฒนาแบ่งเป็น  
๓ ประเภทคือ 

๒.๓.๑ หมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนาประเภทที่ ๑ คือ  หมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เพ่ือความมั่นคงตามแนว
ชายแดน  และอยู่ในแนวทางการเคลื่อนที่ท่ีส่าคัญของข้าศึกตามสมมติฐานของแผนป้องกันประเทศ 

๒.๓.๒ หมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนาประเภทที่ ๒ คือ  หมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เพ่ือความมั่นคงตามแนว
ชายแดน แต่อยู่นอกแนวทางการเคลื่อนที่ท่ีส่าคัญของข้าศึกตามสมมติฐานของแผนป้องกันประเทศ 

๒.๓.๓ หมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนาประเภทที่ ๓ คือ  หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นท่ีเพ่ือความมั่นคงภายใน  
๒.๔ วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา 

การจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา เพ่ือให้เกื้อกูลต่อระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ หมู่บ้านที่จัดตั้งไว้เดิม 
และท่ีจัดตั้งใหม่จะได้ด่าเนินการพัฒนาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  

๒.๔.๑วัตถุประสงค์การจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา 
๒.๔.๑.๑ ด้านการเมืองการปกครอง 

- ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

- จัดระเบียบหมู่บ้านที่อยู่กระจาย ให้รวมเป็นกลุ่มก้อน และจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

- ให้มีคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีการเลือกตั้งด้วยวิธีการประชาธิปไตย และสามารถ
วางแผนด่าเนินการพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง ในแนวทางโครงการหมู่บ้าน อพป. 

๒.๔.๑.๒ ด้านเศรษฐกิจ 
- เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์พัฒนา ที่ด้อยโอกาสในทางเศรษฐกิจ ได้มีคุณภาพที่

ดีขึ้น และสามารถช่วยเหลือตนได้มากขึ้น พร้อมทั้งปรับตัวให้เข้ากับสภาพทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมได้
อย่างเหมาะสม 



๔๑ 

 

 

 

- ให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและท่ีท่ากินของตนเอง เพ่ือให้เกิดจิตส่านึกในการเป็นเจ้าของ 
และรักหวงแหนแผ่นดินของตนเอง 

๒.๔.๑.๓ ด้านสังคมจิตวิทยา 
- ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และพอใจในการครองชีพ 
- ประชาชนได้รับการพัฒนาจิตใจให้ขยัน ประหยัด ลด ละ เลิกอบายมุข มีจิตใจที่จะ

ร่วมมือกันพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง และสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๒.๔.๑.๔ ด้านการทหาร 

- ฝึกอบรมประชาชนให้มีขีดความสามารถในด้าน รปภ. และจัดตั้งเป็นกองก่าลังประชาชน 
มีขีดความสามารถในการหาข่าว เฝ้าตรวจ แจ้งเตือน และท่าการรั้งหน่วงไว้ได้ในระยะเวลาหนึ่ง หรือจนกว่า
ก่าลังทหารหรือก่าลังรบหลักจะมาช่วยเหลือ 

- ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับก่าลังประจ่าถิ่น และก่าลังหลักในการคุ้มครองสถานที่
ส่าคัญ หรือปฏิบัติตามแผนการป้องกันฝ่ายพลเรือน และปฏิบัติการรบแบบกองโจร 

- สนับสนุนแนวความคิดในการป้องกันประเทศ ด้วยการจัดเตรียมสนามรบ และเพ่ิม
อ่านาจก่าลังรบทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน 

๒.๔.๒ เป้าหมายในการจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา 
๒.๔.๒.๑ ด้านการเมืองการปกครอง คณะกรรมการหมู่บ้านที่ เลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตยนั้น จะต้องสามารถวางแผนและพัฒนาหมู่บ้านของตนเองได้ 
๒.๔.๒.๒. ด้านเศรษฐกิจ 

- ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและที่ท่ากินเป็นของตัวเองทุกครัวเรือน และมีรายได้เพียงพอใน
การทรงชีพ 

- ทุกหมู่บ้านมีการพัฒนาจากระบบกลุ่มประชาชน เพ่ือเศรษฐกิจไปสู่ระบบสหกรณ์ที่มี
ระบบการผลิตครบวงจร 

๒.๔.๒.๓ ด้านสังคม 
- ประชาชนทุกหมู่บ้าน มีคุณภาพชีวิตอย่างต่่าคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- ประชาชนทุกหมู่บ้านที่ลด ละ เลิกอบายมุข และประชาชนส่วนมากได้รับการศึกษา 

๒.๒.๒.๔ ด้านการทหาร 
- หมู่บ้านจะต้องมีชุด รปภ.หมู่บ้าน มีระบบแจ้งเตือนที่ทันสมัย และหรือมีวิทยุติดต่อกับ

ต่าบล อ่าเภอ และหน่วยก่าลังประจ่าถิ่น หรือหน่วยก่าลังรบหลักได้ 
- ให้กองก่าลังประชาชนสามารถปฏิบัติการรบ หรือปฏิบัติการร่วมกับก่าลังประจ่าถิ่น 

ก่าลังรบหลักได้ และสามารถสลายตัวปฏิบัติการรบแบบกองโจรหลังแนวข้าศึกได้ 
- สร้างสิ่งกีดขวางเพ่ิมเติมขึ้น และมีระบบฉากขัดขวางจากแนวชายแดนก่อนที่จะถึง

หมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา 



๔๒ 

 

 

 

ตอนที่ ๒ 
๓. ขั้นการปฏิบัติและหลกัเกณฑ์การคัดเลือกราษฎร 

๓.๑ การจัดระบบหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา ระบบป้องกันตามแนวชายแดน ให้มีการหมายแนว
ชายแดนที่ชัดเจน  และระบบฉากขัดขวางจากแนวชานแดน  จนถึงหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา เพ่ือป้องกันมิให้
ข้าศึกล้่าแดน โดยแบ่งแนวชายแดน ออกเป็น ๗ แนว  

แนวที ่๑ เป็นแนวพรมแดน 
แนวที่ ๒ เป็นแนวปลูกป่าหมายแนวชายแดน ด้วยต้นไม้เนื้อแข็งเป็นแถบกว้าง ประมาณ ๘ เมตร 

ตลอดแนวชายแดน แต่หากมีแนวธรรมชาติแน่ชัดอยู่แล้ว เช่น ภูเขา แม่น้่า ก็ไม่จ่าเป็นต้องมีแนวปลูกป่าหมาย
แนวชายแดน 

แนวที ่๓ เป็นแนวสนามทุ่นระเบิดหรือแนวสิ่งกีดขวางอ่ืนที่เหมาะสม กว้างประมาณ ๒๐๐ เมตร วาง
ตลอดแนวชายแดน (อาจจัดสร้างภายหลัง) 

แนวที ่๔ เป็นแนวรั้วลวดหนาม จากแนวที่ ๓ ประมาณ ๑๐๐ เมตร (อาจจัดสร้างภายหลัง) 
แนวที่ ๕ เป็นถนนเลียบชายแดนมาตรฐาน เอฟ ๖ ห่างจากแนวชายแดน ๕๐๐-๖๐๐ เมตร (อาจ

จัดสร้างภายหลัง) 
แนวที ่๖ เป็นแนวปลูกป่าไม้โตเร็ว กว้างประมาณ ๒๐๐ เมตร ปลูกต่อจากแนวถนนเป็นแนวสกัดกั้น

ยานยนต์ของข้าศึกอีกชั้นหนึ่ง 
 แนวที ่๗ เป็นพื้นที่ตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา เป็นที่ท่ากิน และที่อยู่อาศัยครอบครัวละ ๑๕ ไร่ 

ระบบการรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน ให้จัดชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน สร้างบังเกอร์ 
หรือมูลดินรอบหมู่บ้านที่คาดว่าใกล้เคียงเส้นทางการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้าม  สร้างหลุมหลบภัยแต่ละหมู่บ้าน  
และหลุมหลบภัยสาธารณะ จัดให้มีระบบแจ้งเตือนโดยจัดหอกระจายข่าวขึ้น  และมีวิทยุติดต่อหมู่บ้าน
ข้างเคียง ต่าบล อ่าเภอ  ก่าลังประจ่าถ่ิน และก่าลังรบหลักท่ีอยู่ใกล้เคียง 

การฝึกราษฎรในหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา โดยยึดถือหลักสูตรการฝึกด้านการรักษาความปลอดภัยที่
ก่าหนด และให้สามารถใช้อาวุธประจ่าหน่วยและอาวุธที่ยึดจากข้าศึกได้  

การจัดระบบหมู่บ้าน ให้มีหมู่บ้านหลัก ๑ หมู่บ้าน และหมู่บ้านรองจ่านวนหนึ่งตามความเหมาะสม และ
สามารถด่ารงการติดต่อกับ ต่าบล อ่าเภอ ก่าลังประจ่าถิ่น  และก่าลังรบหลักที่อยู่ใกล้เคียงการจัดระบบฉาก
ขัดขวาง  จัดท่าเฉพาะหมู่บ้านยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดน ประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ เท่านั้น 

 
ตัวอย่างการวางหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนาตามแนวชายแดนและการวางฉากขัดขวาง 
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๓.๒ แนวทางท่ีเลือกหมู่บ้านต่าง ๆ เป็นหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน มีดังนี้ 
๓.๒.๑ เป็นหมู่บ้านที่ห่างชายแดนไม่เกิน ๕ กม. 
๓.๒.๒ อยู่ในแนวทางเคลื่อนที่ทหารของข้าศึก 
๓.๒.๓ เป็นพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบกระเทือนจากผู้อพยพ 
๓.๒.๔ เป็นพื้นที่ท่ีการกระทบกระทั่งตามแนวชายแดน ฝ่ายตรงข้ามอาจส่งก่าลังขนาดเล็กเข้ามาได้ 

๓.๓ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกราษฎรเข้าอยู่ในโครงการ 
ส่านักงานเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดน ได้พิจารณาก่าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกราษฎร

เข้าอยู่อาศัยและท่ากินในหมู่บ้านโครงการ ซึ่งได้ก่าหนดหลักการใหญ่ ๆ ในการพิจารณาไว้ดังนี้ 
ก. บุคคลที่ ๑ เป็นทหารกองหนุน ทหารพราน หรือคนหนุ่มสาว (อายุ ๑๗ - ๓๕ ปี) 
ข. บุคคลในพื้นที่โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน  
ค. ถ้าไม่มีทะเบียนบ้าน จะต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าได้อาศัยอยู่ และ/หรือท่ากินในพ้ืนที่นั้น

ติดต่อกันเกินกว่า ๕ ปีขึ้นไป 
ง. ต้องไม่มีที่ดินในที่อ่ืน 

ตามหลักการดังกล่าว เพื่อให้สะดวกต่อการพิจารณาคัดเลือก จึงได้ก่าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
ราษฎรออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามล่าดับก่อนหลังในการพิจารณาให้สิทธิ์ ดังนี้ 

หมายเหตุ 
๑. แนวพรมแดน                                  ๖. พ้ืนที่ปลูกป่า 

๒. พ้ืนทีป่ลูกป่าหมายแนวชายแดน            ๗.พ้ืนที่ท่ากิน 

๓. ฉากขัดขวาง ดงระเบิด                       ๘.พ้ืนที่ปลูกป้าป้องกันตนเองชายแดน 

๔. รั้วลวดหนาม                                  ๙.การติดต่อสื่อสาร 

๕. ถนน                                            ๑๐.คลองชลประทาน 

๑๑. หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 



๔๔ 

 

 

 

กลุ่มท่ี ๑  บุคคลตามหลักการในข้อ ก. มีที่อยู่อาศัยและท่ากินในบริเวณพ้ืนที่โครงการ มีทะเบียน
บ้านเป็นหลักฐานตามหลักการในข้อ ข. และไม่มีที่ดินท่ากินในที่อ่ืน 

กลุ่มที่ ๒  บุคคลตามหลักการในข้อ ก. มีที่อยู่อาศัยและท่ากินในบริเวณพ้ืนที่โครงการ ไม่มี
ทะเบียนบ้านตามหลักการในข้อ ข. แต่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ได้อาศัยและท่ากินอยู่ในพ้ืนที่นั้นติดต่อกันเกินกว่า 
๕ ป ีและไม่มีที่ดินท่ากินในที่อ่ืน 

กลุ่มที่ ๓  บุคคลที่ไม่อยู่ในหลักการตามข้อ ก. มีที่อยู่อาศัยและท่ากินในบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
โดยมีทะเบียนบ้านตามหลักการในข้อ ข. และไม่มีที่ดินท่ากินในที่อ่ืน 

กลุ่มที่ ๔  บุคคลที่ไม่อยู่ในหลักการตามข้อ ก. ไม่มีทะเบียนบ้านตามหลักการในข้อ ข. แต่
สามารถพิสูจน์ได้ว่า ได้อาศัยและท่ากินอยู่ในพ้ืนที่โครงการติดต่อกันเกินกว่า ๕ ปี และไม่มีที่ดินท่ากินในที่อ่ืน 

กลุ่มที่ ๕  บุคคลตามหลักการในข้อ ก. มีที่ดินเฉพาะที่ท่ากินในบริเวณพ้ืนที่โครงการ และ
สามารถพิสูจน์ได้ว่า ท่ากินติดต่อกันเกินกว่า ๕ ปี และไม่มีที่ดินท่ากินในที่อ่ืน 

กลุ่มที่ ๖  บุคคลที่ไม่อยู่ในหลักการตามข้อ ก. แต่มีที่ดินเฉพาะที่ท่ากินในบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ท่ากินติดต่อกันเกินกว่า ๕ ปี และไม่มีที่ดินท่ากินในที่อ่ืน 

กลุ่มท่ี ๗  บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่  สนง.สมค.ชด.  พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่ให้ความร่วมมือ
กับทางราชการในการป้องกันประเทศเป็นอย่างดี 

๓.๔ ล าดับและวิธีในการคัดเลือก 
๓.๔.๑  สนง.สมค.ชด.  แจ้งให้ทางอ่าเภอที่รับผิดชอบในพ้ืนที่โครงการ ประกาศรับสมัครราษฎร 
๓.๔.๒ อ่าเภอด่าเนินการประชาสัมพันธ์ และประกาศรับสมัครให้ทราบทั่วไป โดยให้ราษฎรแสดง

ความประสงค์เข้าอยู่อาศัย  และท่ากินในหมู่บ้านโครงการภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
๓.๔.๓ อ่าเภอด่าเนินการส่ารวจข้อมูลและสอบสวนการครองที่ดิน และหลักฐานการอยู่อาศัยและท่า

กินของราษฎรที่มาสมัครอย่างละเอียด เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างแท้จริง 
๓.๔.๔ การปะชุมราษฎรทั้งหมดที่มาสมัคร เพ่ือให้ราษฎรทักท้วงคุณสมบัติของบุคคลอ่ืนที่ไม่ถูกต้อง 

เพ่ือเป็นการยืนยัน 
๓.๔.๕ อ่าเภอจัดตั้งคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกในขั้นที่ ๑ 
๓.๔.๖ คณะกรรมการคัดเลือกราษฎรพิจารณาขั้นที่ ๑ ด่าเนินการคัดเลือกราษฎรตามหลักการ และ

หลักเกณฑ์ที่โครงการก่าหนดไว้ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลของราษฎรแต่ละบุคคลในแต่ละกลุ่ม เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การพิจารณาในขั้นต่อไป 

๓.๔.๗ อ่าเภอเสนอรายชื่อพร้อมข้อมูลของราษฎรที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในขั้นที่ ๑ ให้
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขั้นที่ ๒ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๓.๔.๘ อ่าเภอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิเข้าอยู่อาศัยและท่ากิน ในหมู่บ้าน
โครงการ พร้อมกับรายชื่อราษฎรที่เป็นตัวส่ารองด้วย 

๓.๔.๙ อ่าเภอจัดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจับฉลากเลือกแปลงที่อยู่อาศัยและแปลงที่ท่ากิน 



๔๕ 

 

 

 

๓.๔.๑๐ ด่าเนินการจัดคนลงตามแปลง โดยร่วมกับ จนท.หน่วยจัดที่ดิน 
๓.๔.๑๑ รับการอุทธรณ์จากราษฎร และพิจารณาผลการอุทธรณ์ แล้วรายงานให้ สนง.สมค.ชด. 

ทราบ เพื่อพิจารณาด่าเนินการต่อไป 
๓.๔.๑๒ อ่านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ในการด่าเนินงานตามแผนงาน

โครงการ ฯ 
๓.๔.๑๓ ติดตามประเมินผล แล้วแจ้งให้  สนง.สมค.ชด. ทราบ 

ตอนที่ ๓ 
๔. แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 

๔.๑ ยึดหลักส่าคัญ คือ ไม่ให้ราษฎรละทิ้งพ้ืนที่ชายแดน เพราะถ้าหากละทิ้งแล้ว จะท่าให้ฝ่ายตรงข้าม
ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวได้สะดวก การไม่ให้ประชาชนละทิ้งพ้ืนที่ชายแดน ได้แก่ ระบบประชากร ระบบป้องกัน และ
ระบบการพัฒนา 

๔.๑.๑ ระบบประชากร 
หมายถึง การรวบรวมราษฎรที่อาศัยอยู่กระจัดกระจายในพ้ืนที่ล่อแหลมอันตรายบริเวณชายแดน  

มาอยู่อาศัยในหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นใหม่  ใกล้กับหมู่บ้านที่ตนอาศัยอยู่เดิม  หรืออาศัยในหมู่บ้านที่มีอยู่แล้ว  
หมู่บ้านนั้นต้องตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่ไม่ห่างจากชายแดนมากนัก  กีดขวางช่องทางที่ฝ่ายตรงข้ามใช้เป็นเส้นทางรุกเข้า
มามีอิทธิพลในเขตไทย  มีหมู่บ้านเล็ก ๆ  บริเวณใกล้เคียงหลายหมู่บ้านที่สามารถน่ามารวมกันได้  และพ้ืนที่
พอที่จะท่ามาหากิน พร้อมกันนั้นให้วางผังหมู่บ้านและจัดสิ่งอ่านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานภายในหมู่บ้านให้
ประชาชนประมาณ        ๑๐๐-๒๐๐ ครอบครัวขึ้นไปได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น โรงเรียนสถานีอนามัย ศาลา
ประชาคม แหล่งน้่า ถนน เป็นต้น 

๔.๑.๒ ระบบป้องกัน 
ได้แก่ การจัดให้ราษฎรในหมู่บ้านสามารถป้องกันตนเอง และหมู่บ้านจากภัยของฝ่ายตรงข้ามได้

ในขั้นต้น โดยการสร้างที่หลบภัยภายในหมู่บ้าน สร้างมูลดิน คูติดต่อและท่ีมั่นป้องกันรอบๆหมู่บ้าน หอกระจาย
ข่าว   วิทยุติดต่อสื่อสารกับหน่วยทหาร ตชด. และ อ่าเภอ ให้ราษฎรได้รับการฝึกและมีอาวุธใช้ป้องกันหมู่บ้าน 

๔.๑.๓ ระบบการพัฒนา 
ได้แก่ การช่วยเหลือราษฎรให้มีที่อยู่อาศัยและที่ท่ากินเป็นของตนเอง  ยกฐานะความเป็นอยู่ให้ดี

ขึ้นจะได้รักถ่ินที่อยูอ่าศัย  การพัฒนาที่ส่าคัญคือการเกษตรและสหกรณ์  การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน   การอนามัยและการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ การจัดที่อยู่อาศัยและที่ท่ากินให้ราษฎรได้มีที่ท่า
กินเป็นของตนเอง 

๔.๒ ล าดับขั้นการจัดตั้งหมู่บ้าน 
ส่านักงานพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน  จะวางแผน เสนอแผนงานโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน โดยพิจารณา

ก่าหนดพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมาย เสนอคณะอนุกรรมการ ฯ เพ่ือตกลงใจเสนอโครงการต่อไปตามล่าดับ เมื่อได้รับ
อนุมัติ โครงการจะเริ่มด่าเนินการตามล่าดับคือ 
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อ่าเภอ  จะประกาศรับสมัคร และคัดเลือกราษฎรที่มีคุณสมบัติตามระเบียบก่าหนด เป็นการคัดเลือก
ขั้นที่ ๑  แล้วจึงส่งรายชื่อให้ส่านักงานพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน  

ส่านักงานพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน  จะน่ารายชื่อราษฎรที่ได้รับจากอ่าเภอ เข้าประชุมพิจารณาในส่วน
ของส่านักงาน ฯ ท่าการตรวจสอบคุณสมบัติ เป็นการคัดเลือกขั้นที่ ๒ ซึ่งผลการคัดเลือกจะถือว่าผู้ได้รับ
คัดเลือกนั้น เป็นสมาชิกของโครงการโดยสมบูรณ์ 

หน่วยจัดที่ดิน จะด่าเนินการจัดสรรแบ่งแปลงที่อยู่อาศัย ที่ท่ากิน โดยประสานกับส่านักงานพัฒนา
พ้ืนที่ชายแดน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก่าหนด 

เมื่อจัดสรรเรียบร้อยแล้ว อ่าเภอกับส่านักงาน ฯ จะร่วมกันจัดให้ราษฎรจับสลากเลือกแปลงที่อยู่
อาศัยและที่ท่ากิน ตลอดจนชี้ที่ดินให้ราษฎรสามารถเข้าด่าเนินการได้ทันที 

หน่วยงานอื่น ๆ ก็จะเข้ามาด่าเนินงานตามแผนแม่บทท่ีก่าหนด ตามงบประมาณที่ได้รับ  

ตอนที่ ๔ 

๕. การสร้างผู้น าชุมชนในอนาคต 
ในปี พ.ศ.๒๕๒๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานแนวความคิดใน

การพัฒนาบุคลากรของชาติ   โดยเฉพาะการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน  แก่ พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ ซึ่งใน
ขณะนั้น ด่ารงต่าแหน่ง ผบ.พล.๑ รอ. ได้น่าแนวความคิดที่ได้รับพระราชทานไปด่าเนินการพัฒนาเยาวชนของ
ชาติ  โดยเริ่มจากบุตรหลานของทหารภายในหน่วย และได้รับพระราชานุญาติให้ใช้ชื่อโครงการว่า  “โครงการ
เทพอ านวย” 

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๖  ทภ.๑ ได้น่าโครงการเทพอ่านวยไปประยุกต์ใช้ในหมู่บ้านชนบทที่ยากจน ซึ่ง
ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้ชื่อโครงการว่า  “โครงการเทพอ านวย
ประยุกต์” ซึ่งในท่ีสุดก็ได้ขยายไปท่ัวเขต ทภ.๑ 

ในปี พ.ศ.๒๕๒๘  ทภ.๑ ได้ขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้โครงการเทพอ่านวย  และ
โครงการเทพอ่านวยประยุกต์ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ใน พ.ศ.๒๕๓๐ โดยร่วมใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการเทพอ านวย
กองทัพภาคที่ ๑” 

หลักการและเหตุผล 
๑. การก่าหนดแผนงานที่จะพัฒนาบุคลากรของชาติ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอย่างมีระเบียบและ

ขั้นตอนที่เหมาะสมกับวัย เพ่ือให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ โดยให้สอดคล้องกับแนวความคิด
ในการพัฒนาความพร้อมในทุกด้าน เพ่ือการต่อแบบสู้เบ็ดเสร็จ โดยใช้ชื่อแผนงานว่า “ แผนงานการสร้าง
ชุมชนในอนาคต ”         

๒. เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคล และเป็นอนาคตของชาติ ประเทศที่พัฒนาแล้วและมีความ
มั่นคง ย่อมจะต้องมีเด็กและเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ  และคุณภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายสติปัญญา สุขภาพ
อนามัย สุขภาพจิต และจริยธรรม          



๔๗ 

 

 

 

๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๒๑ มาตรา ๕๖ กล่าวไว้ว่า “รัฐต้องจัดให้มีก าลัง
ทหารไว้เพื่อรักษาเอกราช ความม่ันคงของรัฐ และผลประโยชน์ของชาติ ก าลังทหารพึงใช้เพื่อการรบหรือ
การสงคราม เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อปราบกบฎ เพื่อรักษาความม่ันคงของรัฐ และเพื่อการ
พัฒนาประเทศ”  

 
   

วัตถุประสงค์ 
๑. ด้านการเมือง 

๑.๑ พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ และอุดมการณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๑.๒ ปลูกฝังและเสริมสร้างความมีวินัย  และอุดมการณ์ให้เด็กและเยาวชน มีความส่านึกในความ
เป็นเจ้าของประเทศ 

๒. ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ พัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพที่มีความถนัด 
๒.๒ ยกระดับรายได้ให้ดีขึ้น 

๓. ด้านสังคมจิตวิทยา 
๓.๑ ยกระดับคุณภาพของชีวิต ของเด็กและเยาวชน ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และ

จริยธรรม 
๓.๒ ปลูกฝังและเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด และสามัคคี 
๓.๓ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่โครงการกองหนุน  เพื่อความมั่นคงของชาติ 

๔. ด้านการทหาร 
๔.๑ พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้ความสามัคคีรวมกลุ่มท่ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดความมั่นคงของชาติ 
๔.๒ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชนอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
๔.๓ ให้เยาวชนมีความสามารถในการผนึกก่าลัง สนับสนุนภารกิจการป้องกันประเทศได้เมื่อ

จ่าเป็น                                                      
วิธีด าเนินการ 

๑. แนวความคิดในการด าเนินการ 
ก่าหนดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นระบบและข้ันตอนที่เหมาะสมกับวัย โดยสอดคล้อง

กับแผนการศึกษาของชาติ และแผนการพัฒนาเยาวชนของชาติ โดยแบ่งระดับการพัฒนาออกเป็น  ๒  กลุ่ม
ดังนี้ 

๑.๑ เด็กก่อนวัยเรียน เด็กและเยาวชนวัยเรียน มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้
เด็ก  และเยาวชนเป็นผู้ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และจริยธรรม    
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๑.๒ เยาวชนทั่วไปหรือเยาวชนหลังวัยเรียน มุ่งเน้นไปในด้านการยกระดับรายได้ให้ดีขึ้น และ
สามารถผนึกก่าลังสนับสนุนในภารกิจของทหารได้เมื่อมีความจ่าเป็น 

๒. โครงการตามแผน 
๒.๑ เด็กก่อนวัยเรียน (อายุ ๓ - ๖ ปี) 

- โครงการศูนย์การพัฒนาเด็กเล็ก          
- โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน   
- โครงการจัดสร้างสนามเด็กเล่น 

๒.๒ เด็กและเยาวชนวัยเรียน 
๒.๒.๑ ระดับประถมศึกษา (อายุ  ๖ - ๑๒ ปี) 

- โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน      - โครงการจัดสร้างสนามเด็กเล่น 
- โครงการพัฒนาจริยธรรมเด็กวัยเรียน 
 

๒.๒.๒ ระดับมัธยม (อายุ  ๑๒ - ๑๘ ปี) 
- โครงการพัฒนาจริยธรรมเด็กและเยาวชนวัยเรียน 
- โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อความมั่นคง 

๒.๒.๓ เยาวชนทั่วไป (เด็กและเยาวชนที่ผ่านการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ศึกษาต่อ หรือเด็ก
และเยาวชนที่ไม่เคยศึกษาเลย ซึ่งมีอายุระหว่าง ๑๒ - ๒๑ ปี) 

- โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อความมั่นคง 
- โครงการยุวเกษตร        
- โครงการเกษตรระบบกลุ่ม 

๓. ข้อควรปฏิบัติ  การด่าเนินตามโครงการจะต้อง 
๓.๑ เกิดจากความต้องการและความพร้อมของประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
๓.๒ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมด่าเนินการให้มากท่ีสุด 
๓.๓ ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง หรือองค์การเอกชนอ่ืน ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการด่าเนินการ 
๓.๔ การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งส่าคัญ ในการขยายผลของแผนงาน 
๓.๕ การติดตามและประเมินผล ต้องกระท่าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
๓.๖ ส่งมอบความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นต่อไป 

๔. งบประมาณ 
                ๔.๑ จากความร่วมมือของผู้ปกครองและเยาวชน 
                ๔.๒ จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุน ในรูปของการบริจาคเป็นเงินและสิ่งของ 
                ๔.๓ จากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง (งบปกติ) 
                ๔.๔ ขอรับการสนับสนุนจาก ทบ. เท่าท่ีจ่าเป็น และประหยัด 



๔๙ 

 

 

 

๕. หน่วยงานในการพัฒนาพื้นที่ และรับผิดชอบของการจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา 
( ๘ กระทรวงหลัก ๒ หน่วยงานเสริม ) 

๕.๑ กระทรวงกลาโหม 
๕.๑.๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สร้างถนนผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ขนานกับแนว

ชายแดน  ห่างจากแนวชายแดนประมาณ  ๕๐๐ เมตร ระยะทาง  ๘  กม. 
๕.๑.๒ กองทัพภาค ประสานการปฏิบัติ อ่านวยการ และให้การสนับสนุน ขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวน                          

ติดตามผลการปฏิบัติ 
๕.๑.๓ กองก่าลังของกองทัพ (เช่น กองก่าลังบูรพา) 

- เสนอโครงการ 
- จัดก่าบังคุ้มครองการปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่โครงการ 
- ประสานการปฏิบัติ บริหารโครงการ การปฏิบัติงานและสร้างอาคารส่านักงานชั่วคราว 
- ส่ารวจท่าป้ายเสนอขอบเขตโครงการ 
- สร้างรั้วรวดหนามขนานกับถนนเลียบชายแดน ระยะทาง ๘ กม. 
- จัดระบบหมู่บ้าน สร้างบังเกอร์ หลุมหลบภัย 
-  ฝึกราษฎรให้รู้จักป้องกันหมู่บ้าน และใช้อาวุธต่าง ๆ 
 
 
 

๕.๒ กระทรวงมหาดไทย 
๕.๒.๑ กรมการปกครอง 

- ส่ารวจราษฎรบริเวณรอบ ๆ โครงการ เตรียมการคัดเลือกราษฎรเข้าอยู่ในหมู่บ้าน
โครงการ 

- ด่าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นเข้าใจโครงการ 
- ประสานการจัดระบบหมู่บ้าน 
- จัดตั้งหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย (พรบ. ลักษณะการปกครองท้องที่ 

๒๔๕๗ ) 
๕.๒.๒ กรมท่ีดิน 

- จัดหน่วยจัดที่ดินเข้าด่าเนินการจัดสรรที่ดินส่าหรับอยู่อาศัย และท่ากินให้ราษฎรตาม
เป้าหมายโครงการ 

- ส่ารวจรายละเอียดพื้นที่โครงการ เพ่ือวางผังและแบ่งแปลงที่ดิน 
- ส่ารวจแนวก่อสร้างถนนในพ้ืนที่โครงการ 
- รังวัดแบ่งแปลงที่ดิน 



๕๐ 

 

 

 

- สร้างถนนสายหลักและสายซอยในเขตพ้ืนที่โครงการ 
- บุกเบิกปรับพื้นที่ส่าหรับเป็นที่อยู่อาศัย และเกษตรกรรมบางส่วน 

๕.๒.๓ กรมการพัฒนาชุมชน 
- ส่ารวจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
- จัดตั้งศูนย์ศิลปชีพพิเศษ 
- การส่งเสริมการออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ซึ่งจัดตั้งโดยองค์กรประชาชน เป็นของ

ประชาชน และเพ่ือประชาชน 
- การจัดตั้งองค์กรสตรีในระดับหมู่บ้าน ๆ ละ ๕ - ๙ คน 
- การจัดตั้งองค์กรเยาวชน อายุ ๑๕ - ๒๕ ปี ทั้งชายและหญิง 
- การจัดตั้งองค์กรเด็กเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนอายุ ๓-๖ ปี เป็นการเตรียมพร้อม

ของเด็ก 
- สร้างศาลาประชาคม จ่านวน  ๑  หลัง 

๕.๒.๔ กรมประชาสงเคราะห์ 
- วางแผนการปลูกสร้างบ้านให้กับราษฎร 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และ จนท. ในการสร้างบ้าน 
- ควบคุมการด่าเนินงานในโครงการ โดยประสานกับอ่าเภอ 
- การสงเคราะห์ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม 

๕.๒.๕ รพช. ขุดสระน้่าเพ่ืออุปโภคและบริโภค จ่านวน  ๑  แห่ง 
๕.๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๕.๓.๑  กรมป่าไม้ 
- ปลูกป่าตามแนวชายแดน ก. ๘ ม. ใช้ต้นสีเสียดแก่น จ่านวน ๔ แถว ระยะทาง ๘  กม. 
- ปลูกป่าไม้โตเร็ว ตัดจากแนวถนนเข้ามาเป็นพ้ืนที่กว้าง  ๓๐๐  ม. ยาว  ๘  กม. 
- ป้องกันรักษาป่าไม้ในพ้ืนที่โครงการ 
- ประสานและให้ข้อมูลการขอใช้ประโยชน์ที่ป่าสงวน  เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านตามโครงการ ฯ  
- ประสานการจัดสรรที่ดินภายในโครงการ 
- ออกเอกสารสิทธิ์ที่อยู่อาศัย และท่ีท่ากินให้ราษฎร 

๕.๓.๒ กรมชลประทาน 
- ส่ารวจและก่าหนดพื้นที่สร้างแหล่งน้่าเพื่อการเกษตร 
- ด่าเนินการสร้างแหล่งน้่าเพ่ือการเกษตร 

๕.๓.๓ กรมพัฒนาที่ดิน 
- ส่ารวจ จ่าแนก วางแผนการใช้ที่ดิน 
- การพัฒนาที่ดิน 



๕๑ 

 

 

 

(๑) สาธิตและส่งเสริมการท่าปุ๋ยหมัก 
(๒) สาธิตการพัฒนาที่ดิน 
(๓) อบรมผู้น่าเกษตรกร 

๕.๓.๔ กรมส่งเสริมการเกษตร 
- อบรมวิชาการเกษตรแก่ราษฎรในหมู่บ้านโครงการ 
- ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ และไม้ผลในพ้ืนที่ท่ากินแก่ราษฎรในหมู่บ้านโครงการ 
- จัดท่าแปลงสาธิต และส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี ในหมู่บ้านโครงการ 
- จัดตั้งกลุ่มสถาบันเกษตร และกลุ่มส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้านโครงการ 

๕.๓.๕ กรมวิชาการเกษตร  
- จัดท่าแปลงทดสอบการปลูกพืช และวิธีการเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น 
- ควบคุม แนะน่า เกษตรกรผู้น่าในท้องถิ่น ในด้านการผลิต และการขยายพืชพันธุ์ดี  แก่

สมาชิกในพื้นที่โครงการ 
- แนะน่าความรู้ด้านวิชาการเกษตร แก่ราษฎรในโครงการ 
- ขยายพันธุ์พืชที่ดี และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ให้เกษตรกรในหมู่บ้านท่าพันธุ์ปลูก 

๕.๓.๖ กรมปศุสัตว์ 
- สาธิต และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และขยายพันธุ์สัตว์ 
- สาธิตและส่งเสริมเกษตรกรตัวอย่างประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ 
- อบรมอาสาพัฒนาปศุสัตว์ 
- ให้การสนับสนุนพันธุ์สัตว์ 
- ปฏิบัติการป้องกันและรักษาสัตว์ป่วย 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ 

๕.๓.๗ กรมประมง 
- ส่งเสริมและสาธิตการเลี้ยงปลา 
- จัดหาพันธุ์ปลาให้กับแหล่งน้่าในพ้ืนที่หมู่บ้านโครงการ 

๕.๓.๘ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- จดัตั้งสหกรณ์ 

๕.๔ กระทรวงศึกษาธิการ 
๕.๔.๑ สปช. 

- ส่ารวจและสร้างโรงเรียนประชาบาลพร้อมเสาธง 
- สร้างบ้านพักครู  ๒  หลัง     - สร้างส้วม ๔ ที่นั่ง จ่านวน  ๑  หลัง 

๕.๔.๒ กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 



๕๒ 

 

 

 

- แผนงานส่งเสริมด้านอาชีพ (ระยะเริ่มต้น-ระยะกลาง-ระยะยาว) 
- แผนงานส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่บริเวณท่ีอยู่อาศัย 
- แผนประสานงานจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- จัดสอนวิชาชีพแก่ราษฎร 

๕.๕ กระทรวงสาธารณสุข 
๕.๕.๑ ส่านักงานปลัดกระทรวง 

              - จัดสร้างบริการสาธารณสุขชุมชน  ๑  แห่ง  พร้อมคุรุภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ 
              - จัดสร้างประปาในหมู่บ้าน                  
              - อบรม ผสส., อสม. 
              - หน่วยสาธารณสขุเคลื่อนที่เฉพาะกิจ      
              - จัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาล                                                                                                                                                 
              - จัดสร้างสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (ตามความเหมาะสมและจ่าเป็น) 

๕.๖ กระทรวงอุตสาหกรรม 
๕.๗ กระทรวงพาณิชย์ 
๕.๘ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

    ๕.๙ การกีฬาแห่งประเทศไทย ส่านักนายกรัฐมนตรี 
    ๕.๑๐ ส่านักงานอัยการสูงสุด 

     ปัจจุบัน กองทัพบก ได้ก่อตั้งหน่วยทหารที่จะน่ามาช่วยในการพัฒนาประเทศ คือ กองพลพัฒนา 
กองพลพัฒนา 

๑.ภารกิจ  
ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านการเมือง, เศรษฐกิจ, สังคมจิตวิทยา และการทหาร เพื่อ

ความมั่นคงของชาติในขอบเขตที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งด่าเนินการให้การช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ แก่ประชาชน
ที่ประสบภัยธรรมชาติ 
๒.การแบ่งมอบ 

บรรจุให้กองทัพภาค ละ ๑ กองพลพัฒนา 
กองพลพัฒนาที่ ๑ ที่ตั้ง ค่ายศรีสุริยวงศ์  จ.ราชบุรี 
กองพลพัฒนาที่ ๒ ที่ตั้ง ต.ไชยมงคล อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 
กองพลพัฒนาที่ ๓ ที่ตั้ง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ 
กองพลพัฒนาที่ ๔ ที่ตั้ง ค่ายรัตนพล ต.ดอนหอยโขล่ง  จ.สงขลา 

 
 
 



๕๓ 

 

 

 

 
 
 

 
๓. การจัดหน่วย (ตามผังการจัด) 

 
       ผังการจัดกองพลพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างโครงการที่กองทัพบกด าเนินการ 
 
 
 
 

ตัวอย่างโครงการที่กองทัพบกด าเนินการ 
โครงการพัฒนาเส้นทางแหล่งน้ าและสาธารณสถาน 

หลักการ 



๕๔ 

 

 

 

เส้นทางแหล่งน้่าและสาธารณสถาน เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส่าคัญในการด่ารงชีพของมนุษยชาติ เพราะ
สามารถเป็นแหล่งแสวงหาเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ใช้เป็นแหล่งท่ามาหาเลี้ยงชีพ ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและ
พัฒนาเป็นแหล่งนันทนาการได้ นอกจากนั้นถ้าได้รับการพัฒนาดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลาจะเป็นสถานที่ช่วย
บรรเทาภัยธรรมชาติ โครงการนี้จึงเป็นการพัฒนาเพ่ืออนุรักษ์ลักษณะความเป็นไทยในอดีตให้เกิดประโยชน์สุข
ในปัจจุบัน และรักษาเอกลักษณ์ไทยให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีค่าตลอดไปในอนาคต โดยด่าเนินการพัฒนาเส้นทาง 
แหล่งน้่า และสาธารณสถาน ด้วยการท่าความสะอาดคูคลอง แหล่งน้่าและสาธารณสถานให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดี 
และเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานในการใช้ประโยชน์ ก่าหนดโครงการย่อยกับมาตรการควบคุม ในการพัฒนา
บ่ารุงรักษา และอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพด ีโดยใช้ก่าลังประชาชนที่ได้รับการจัดตั้งหมุนเวียนกันรับผิดชอบและให้
ถือว่าเป็นสมบัติของประชาชนทุกคน 

 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. พัฒนาสองข้างทางต่างๆ ทั้งทางคนเดิน ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ให้เป็นแถบสีเขียวที่สะอาด  ร่มรื่น มี

ระเบียบ โดยการปรับพ้ืนที่ ปลูกต้นไม้ สร้างอาคารที่พักร้อน หรือที่พักผ่อนข้างทาง แล้วก่าหนดมาตรการใน
การอนุรักษ ์บ่ารุงรักษา และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ 

๒. พัฒนาแหล่งน้่า เช่น บ่อ คู คลอง หนอง บึง และขุดใหม่หรือวางท่อเมื่อจ่าเป็น เพ่ือให้เป็นโครงการ
พ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการด่ารงชีวิต โดยการขุดลอก ปรับแต่ง ปลูกต้นไม้ริมแหล่งน้่า ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ 
สร้างอาคารและแหล่งนันทนาการ ทั้งในแหล่งน้่าและรอบแหล่งน้่าตามความเหมาะสมและมีมาตรฐาน 

๓. พัฒนาสาธารณสถานทุกแห่งให้เป็นสมบัติของชุมชน ให้มีสภาพดีมีประโยชน์ เช่นเดียวกับแหล่งน้่า
และเส้นทางเป้าหมาย ด่าเนินการตลอดทั่วประเทศ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ยกระดับรายได้ของประชาชนด้านการอาชีพในท้องถิ่น 
๒. เกิดแหล่งท่องเที่ยวและอาชีพบริการอ่ืน ๆ 
๓. เพ่ิมเส้นทางคมนาคม             
๔. ลดอุบัติเหตุต่าง ๆ 
๕. เป็นยุทธศาสตร์พัฒนา เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 

โครงการเยาวชนเดินทางไกล และจัดค่ายพักแรม 
หลักการ 



๕๕ 

 

 

 

การเรียนรู้ทางสังคมเพ่ือปรับปรุงแนวความคิด ความเชื่อ และค่านิยมในการประพฤติปฏิบัติไปในทางที่
ถูกต้องใกล้เคียงกันโดยละลายพฤติกรรมเก่า แล้วสอดแทรกเสริมสร้างอุดมการณ์ที่จะน่าไปสู่พฤติกรรมใหม่ 
ตามความปรารถนาของสังคมไทย 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือเสริมสร้างจิตใจเยาวชนให้มีความมานะอดทน กล้าหาญ มีใจรุกรบ และมีความเป็นนักสู้ สามารถ
เอาชนะความยากล่าบากได้ด้วยความฉลาด 

๒. เพ่ือให้เยาวชนสามารถฝึกบริหารเวลาว่างของตน ให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาบุคลิกภาพของ
ตนเอง และสามารถพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ 

๓. เพ่ือให้เยาวชนสามารถปฏิบัติภารกิจตามความรับผิดชอบของตนให้สอดคล้องกับการบ่าเพ็ญ
ประโยชน์แก่สาธารณะตามท่ีสังคมต้องการ 
เป้าหมาย 

เพ่ือฝึกให้เยาวชนสามารถเป็นผู้น่าชุมชนที่ดีในอนาคตได้ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ลักษณะผู้น่าในตัวเยาวชน          
        ๒. ค่านิยมท่ีดีงามในกลุ่มเยาวชน 

๓. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม 
 
 
 

โครงการส่งเสริมบัณฑิตเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน 
หลักการ 

ด่าเนินการพัฒนาหมู่บ้านชายแดนและหมู่บ้านเพื่อความมั่นคงภายใน โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของ
หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   เพ่ือระดมแนวความคิดแสวงหาหนทางพัฒนาหมู่บ้านให้เหมาะสมกับศักยภาพและสภาพ
ความเป็นจริงของสังคม-วัฒนธรรมไทย อันจะน่าไปสู่ความม่ันคงของสังคมประเทศชาติตลอดไปในทุกๆ ด้าน
อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยบัณฑิตเป็นหลัก ในการขยายผลการพัฒนาร่วมกับประชากรในท้องถิ่น ด้วยความ
ส่านึกในความรับผิดชอบและอุทิศตนรับใช้สังคม 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือก่าหนดระบบการพัฒนาหมู่บ้านชายแดน และหมู่บ้านเพ่ือความมั่นคงภายใน โดยค่านึงในเรื่อง
ส่าคัญ  ๓ ประการ อันได้แก่ องค์กร มาตรการ และบุคคลากร ทั้งนี้ให้เกิดเอกภาพและเกื้อกูลต่อการขยายผล
ต่อไปในอนาคต เพ่ือความอยู่ดีกินดีมีสุขของประชาชนโดยส่วนรวม 



๕๖ 

 

 

 

๒. เพ่ือสนับสนุนให้เยาวชนทุกระดับความรู้ และสาขาวิชาชีพ เกิดค่านิยมใหม่ซึ่งสนใจประกอบอาชีพ
อิสระที่สุจริต โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างมีสัมมาทิฐิและเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
ทั้งนี้ ด้วยความเชื่อมั่นตนเอง และมีความหวังในชีวิตที่จะเป็นผู้น่าชุมชนที่ดีในอนาคตได้ 

๓. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดองค์กรเยาวชนเกษตรกรตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ที่มีช่วงชั้นความสัมพันธ์จนถึง
ระดับประเทศอย่างเหมาะสม อันจะน่าไปสู่การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนได้อย่างกว้างขวาง โดยมีโครงการหรือ
ข้อเสนอ ที่ทุกฝ่ายเข้าใจเป้าหมายได้อย่างเด่นชัด 
เป้าหมาย 

๑. เพ่ือพัฒนาประชากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ และสามารถคิดพัฒนาตนเองและ
อาชีพของตนได้ตลอดเวลา โดยอาศัยเกษตรกรรมเป็นพื้นฐานการอาชีพ 

๒. เพ่ือให้ประชากรหลุดพ้นจากปัญหาความยากจน โดยพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ไปสู่ความพอมีพอใช้    
ความอยู่ดีกินดี และความมีฐานะมั่นคงตลอดไป 

๓. เพ่ือให้ประชากรร่วมกันคิดร่วมกันท่างาน หรือรู้จักแบ่งงานกันท่าและร่วมใจกันพัฒนาอาชีพ
การเกษตรไปสู่ การเกษตร - อุตสาหกรรม และ/หรืออาชีพอ่ืนที่ส่งเสริมเกื้อกูลความเป็นอยู่ของประชากรให้ดี
ขึ้นอย่างเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น อย่างมีความเสมอภาคและมีความเท่าเทียมกัน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. การกระจายแหล่งความรู้และแรงงานฝีมือสู่พ้ืนที่ห่างไกล สามารถช่วยพัฒนาให้เกิดภาวะอิสระใน
ชุมชนเกษตรกรรม และน่าไปสู่ชุมชนเกษตร - อุตสาหกรรม อันเหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยได้ 

๒. สามารถช่วยลดปัญหาการว่างงาน สามารถขจัดการว่างงานแอบแฝงได้ และจะช่วยสกัดกั้นการ
อพยพแรงงานจากชนบทเข้าเมือง แต่จะช่วยกระตุ้นแรงงานในเมือง ให้สนใจไปช่วยพัฒนาชนบทมากขึ้น 

๓. การสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพัน ให้เกิดในท้องถิ่น และขยายกว้างขวางออกไปทั่วประเทศ 
ตลอดจนต่างประเทศ เพ่ือความภาคภูมิแห่งตนและประเทศชาติ จนสามารถอุทิศตนรับใช้ให้ความร่วมมือกัน
เพ่ือขจัดภัยคุกคามทุกชนิดได้ 

 
 

 
 
 

การต่อสู้เบ็ดเสร็จ 
บทที่ ๔ 

การพัฒนาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 
๑. กล่าวน า 



๕๗ 

 

 

 

แนวความคิดพ้ืนฐาน ระบบการต่อสู้ เบ็ดเสร็จที่พัฒนาขึ้นต้องให้หน่วยที่มีความอ่อนตัวในลักษณะที่

สามารถเอาชนะภัยคุกคามทุกรูปแบบได้  โดยใช้ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดให้เกิดประโยชน์ต่อ

การพัฒนาพลังอ่านาจของชาติให้เข็มแข็งทุกด้าน เพ่ือให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่นคั่ง  โดยมีหน่วยงานที่มี

เอกภาพในการพัฒนาในตัวเองอย่างพร้อมสรรพ การพัฒนาตามแนวคิดพ้ืนฐาน ต้องอาศัยวิชาการทั้งทางด้าน

ปรัชญากับตรรกวิทยาเป็นหลักในการสร้างนามธรรมขั้นพ้ืนฐานในจิตใจของคนเพ่ือเริ่มต้นตรงกัน จากนั้นใช้

ศาสตร์สาขาต่างๆ ด่าเนินการให้นามธรรมข้ันพื้นฐานกลายเป็นรูปธรรมทางการปฏิบัติ  ให้สามารถมองเห็นสิ่งที่

ต้องการได้ดีมีขึ้นจริง และต้องวัดค่าได้ ขั้นสุดท้ายคือ การท่าให้เกิดนามธรรมชั้นสูงให้ทุกคนมีจิตใจจดจ่อต่อ

การปรับปรุงรักษารูปธรรมที่เกิดแล้ว ให้ด่ารงคงอยู่อย่างมีคุณค่าตลอดไป 

๑.๑ การสร้างนามธรรมขั้นพ้ืนฐาน นักปรัชญาแนวคิดอัตถภาวนิยม กล่าวไว้โดยสรุปว่ามนุษย์เท่านั้นจะ

เป็นผู้ก่าหนดจุดหมายปลายทางของตนเอง ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแล้วจริงต้องยอมรับ  และแก้ไขปัญหาโดยใช้

ความคิดทุกๆ ด้าน นักการศึกษาโดยทั่วไปมักน่าเสนออยู่เสมอว่าในการศึกษา  หรือการท่างานต้องพยายาม

ใช้สหวิทยา เพ่ือไม่ให้เสียดุลยภาพทางความคิดเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ  และไม่สูงโต่งด้านใดด้านหนึ่ง

ระหว่างจิตนิยมกับวัตถุนิยม การพัฒนาต้องค่านึงถึงการอนุรักษ์  และเข้าใจวัฒนธรรมดั้งเดิม รู้จักใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ให้เขามีส่วนร่วมในการ   จิตนาการโดยการสร้างความสัมพันธ์พ่ึงพาซึ่งกันและกัน  เช่น ฝ่ายทหารกับ

ข้าราชการ พลเรือน  และประชาชน   ต่างฝ่ายต่างรับรู้สนใจความเป็นอยู่ของกันและกัน  มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือ

เกื้อกูลจุนเจือกัน สังคมก็จะมีความเหนียวแน่นมั่นคง ในขั้นการสร้างนามธรรมขั้นพ้ืนฐานจึงต้องสร้าง

ความสัมพันธ์  สร้างจิตนาการร่วมกัน  ให้ทุกคนมีความหวังดี เช่นเดียวกันทั้งทหาร พลเรือน และประชาชน 

นั่นก็คืออุดมการณ์ยุทธศาสตร์พัฒนา  

๑.๒ การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม รูปธรรมส่าคัญที่จ่าเป็นต้องท่าให้เกิดขึ้นเพ่ือความอยู่ดีกินดีของ

ประชาชน และเพ่ือความมั่นคงของชาติ  คือการปรับปรุงพัฒนาสภาพพ้ืนที่ทางธรรมชาติ  ทั้งสภาพภูมิศาสตร์  

สภาพประชาชน และสภาพสังคมไทย ให้กลายเป็นสภาพพ้ืนฐานยิ่ง คือการเอาชนภัยคุกคาม  โดยการปรับ

พ้ืนที่  การสร้างเครื่องมือ และก่าหนดแนวทางการต่อสู้ให้เกื้อกูลต่อการต่อสู้เพ่ือการด่ารงชีวิตในแง่  การเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และเพ่ือการป้องกันประเทศ 

๑.๓ การท่าให้เกิดนามธรรมขั้นสูง การพัฒนาระบบการต่อสู่เบ็ดเสร็จมีจุดส่าคัญสูงสุดอยู่ที่การท่าให้เกิด

นามธรรมขั้นสูง เพื่อไปสู่รูปธรรมที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ มีวงรอบที่ไม่รู้จบ โดยอาศัยความจริงใจ จริงจัง การมีส่วน

ร่วมในกระบวนการด่าเนินการให้เห็นจริงโดยเร็ว และกรรมวิธีในการสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกัน 

 

 



๕๘ 

 

 

 

 

ตอนที่ ๑ 

๒.ปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนา  

๒.๑ เครื่องมือส าคัญในการพัฒนา มี ๔ ประการคือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material)     

การจัดการ (Management) และเทคโนโลยี (Technology) เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้แม้จะมีมากมายอย่างไร 

แต่ถ้าคนไร้คุณภาพเครื่องมืออ่ืนๆ ก็ไม่มีคุณค่าเท่าที่ควร  คนจึงเป็นเครื่องมือส่าคัญสูงสุดที่จะต้องได้รับการ

พัฒนาอย่างดี และสิ่งที่คนจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้คือ  ปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอันได้แก่  สภาพ

ภูมิศาสตร์ สภาพประชาชน สภาพสังคม และภัยคุมคามต่อความมั่นคงของชาติ จะต้องศึกษาแยกแยะปัจจัย

หลักอย่างละเอียด  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาให้มีระดับความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ และเป็นระบบ 

ท่านองเดียวกันกับตัวเรารู้จักข้าศึกสามารถจะเตรียมการประเทศชาติให้ชนะได้ 

๒.๑.๑ สภาพภูมิศาสตร ์
เมื่อประเทศชาติได้รับการก่าหนดหรือยอมรับโดยสากล  จนกลายเป็นภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศ

แล้ว ย่อมจะมีลักษณะรูปร่าง  มีความอุดมสมบูรณ์  และมีความเป็นสิ่งที่พึงปารถนาค้นคว้าให้เข้าใจสภาพ
ความเป็นมาของภูมิศาสตร์ของตน เพ่ือหาทางพัฒนาหรือปรับแต่งให้เหมาะสมตามความต้องการในกรณีต่าง ๆ  

๒.๑.๒ สภาพประชาชน 
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานส่าคัญของความเป็นประเทศชาติ  ซึ่งได้รับผลกระทบกระเทือนจากสภาพ

ภูมิศาสตร์และสภาพสังคมวัฒนธรรม  ท่าให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  หรือมีความแตกต่างหลากหลาย
จนต้องศึกษาให้ถ่องแท้  ทั้งในแง่ความรู้การศึกษา  การคิด  อารมณ์  ทัศนคติ  และธรรมชาติตามลักษณะเชื้อ
สายเผ่าพันธุ์  โดยรู้ข้อมูลความเป็นจริงเพื่อจัดกลุ่ม และด่าเนินกลยุทธ์ในการพัฒนา 

๒.๑.๓ สภาพสังคม 
เป็นปัจจัยที่มีลักษณะเป็นนามธรรมสูง แต่โดยที่สังคมประกอบด้วยคนและวัฒนธรรม จึงท่าให้

สามารถจัดตั้งเครื่องชี้วัดได้  โดยจัดการในเชิงวิศวกรรมสังคมหรือก่าหนดระบบโครงสร้างสังคมให้เป็นรูปธรรม 
ทั้งนี้ เพราะสังคมแต่ละสังคมมีระบบของตน  และมีระบบส่วนย่อยในสังคม  เช่น สังคมไทยมีระบบต่างจาก
สังคมต่างประเทศ และสังคมไทยก็ยังมีระบบส่วนย่อย เช่น ระบบครอบครัว ระบบกาศึกษา ระบบเศรษฐกิจ 
ระบบการเมือง ฯลฯ แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น  ดังนั้น  เราควรจัดความเข้มแข็งของสภาพสังคมความเป็น
จริงต่าง ๆ  ที่เราก่าหนดขึ้น สังเกตได้  ให้ค่าได้ เช่น ความมีอุดมการณ์ ความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การทหาร ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้แม้จะมีลักษณะเป็นนามธรรม  แต่เราต้องหากลวิธีจัดค่าให้เป็น
รูปธรรม จึงจะรู้ว่าสภาพเดิมเป็นอย่างไร และเราได้พัฒนาด้านใดไปแค่ไหน เหมาะสมหรือไม่  

๒.๑.๔ ภัยคุกคามต่อความม่ันคง 
เป็นสิ่งที่มาควบคู่กับความเป็นประเทศชาติ และท่าให้เกิดการควบคุม ขัดแย้ง และต่อสู้เพ่ือรักษา

ไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติหรือคุณค่าของชุมชนตน  แต่ภัยคุกคามมิใช่ว่าจะเกิดจากการกระท่าของชุมชนอ่ืนหรือสมาชิก



๕๙ 

 

 

 

ในชุมชนแห่งตนเท่านั้น  ยังมีภัยคุกคามตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้อีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาต่าง ๆ ต้องศึกษาให้
ถ่องแท้ว่าราชอาณาเขตประเทศของเราน่าจะมีภัยคุกคามอะไร จากไหน เมื่อไหร่ 

๒.๒ การศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบต่อสู้เบ็ดเสร็จ 
๒.๒.๑ การให้การศึกษาเพ่ือความเข้าใจตรงกัน  จ่าเป็นต้องให้การศึกษาแก่ทุกคนให้เข้าใจตรงกัน ให้

ทุกคนรู้ว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรในระบบต่อสู้เบ็ดเสร็จ  การให้การศึกษาต้องแพร่กระจายไปในทุกระดับทุก
สถาบัน  ไม่จ่ากัดอยู่ในหน่วยการศึกษาของกองทัพเท่านั้น  โดยให้น้่าหนักอย่างเหมาะสมกับกลุ่มคน  พิจารณา
จากระดับความเข้มในการมีส่วนร่วมในระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ  และเพ่ือเป็นการปลุกฝังความส่านึกรับผิดชอบ
ในการพัฒนาพลังอ่านาจของชาติตนเองทุกคน 

๒.๒.๒ การใช้วิชาการเพ่ือพัฒนา การพัฒนาระบบต่อสู้เบ็ดเสร็จจะเป็นต้องสนใจระบบย่อย                  
๓ ประการ ไปพร้อมๆกัน คือ ระบบประชากร ระบบป้องกัน และระบบพัฒนา จ่าเป็นอย่างยิ่งที่ยุทธศาสตร์
พัฒนา และยุทธศาสตร์ต่อสู้เบ็ดเสร็จ จะต้องอาศัยวิชาการต่างๆ มาเป็นเครื่องมือ ตั้งแต่เริ่มแสดงความคิดเป็น            
แปลงแนวความคิดไปสู่การปฏิบัติ  การติดตามประเมินผล  วิชาการในทุกสาขาจะต้องน่ามาใช้ให้ถูกขั้นตอน
การพัฒนาและการอาชีพ นักพัฒนาจะต้องเข้าใจว่าสหวิทยาการเมืองศักยภาพของคนอย่างรอบด้านด้วย     
สหวิทยาการ และใช้วิชาการเหล่านั้นพัฒนาคนให้ได้ แล้วคนจะให้ความร่วมมือในการพัฒนาต่อไป 

๒.๒.๓ การให้การศึกษาซ้่าเพ่ือปรับทัศนคติและค่านิยม  เมื่อคนได้พัฒนาไประดับหนึ่ง อาจจะใช้ผล
ของการพัฒนาเพ่ือตนเองมากเกินไป  จึงจ่าเป็นต้องให้คนมีจิตใจเพ่ือส่วนรวมด้วย  โดยให้การศึกษาซ้่าเพ่ือ
ปรับทัศนคติและค่านิยม  ให้คนคิดเสมอว่าเมื่อมั่งค่ังทางเศรษฐกิจได้  ต้องมั่งคั่งทางสังคมด้วย  ในที่สุดคนก็จะ
มีพลังอ่านาจให้แก่ชาติทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร 

๒.๓ การพัฒนาก าลังเพื่อการต่อสู้เบ็ดเสร็จ  
กองทัพบกจ่าเป็นต้องปรับตัวให้ใช้ก่าลังพลแต่น้อย  และจัดหาอาวุธทางยุทธศาสตร์เท่าที่จ่าเป็น

อย่างเพียงพอ  ด้วยการผนึกก่าลังทรัพยากรทั้งปวงของชาติเข้าพัฒนาความมั่นคงของชาติ  การเตรียมการทาง
ยุทธศาสตร์จึงต้องมุ่งการเตรียมก่าลัง  เตรียมอาวุธทางยุทธศาสตร์  และการพัฒนาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ  
การเตรียมการทางยุทธศาสตร์ที่ส่าคัญคือ  เตรียมก่าลังคนให้พร้อมทุกคน ทั้งทหาร ข้าราชการพลเรือน และ
ประชาชน โดยการพัฒนาคนทั้งชาติทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 

๒.๓.๑ การพัฒนาก่าลังในระยะสั้น คือพัฒนาประชากรของชาติในวัยผู้ใหญ่ ทั้งผู้น่าระดับสูงของ
ประเทศ ก่าลังรบหลัก ก่าลังประจ่าถ่ิน และก่าลังประชาชน ให้เข้าใจสามารถรับใช้ระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จได้ 

๒.๓.๑.๑ การพัฒนาผู้น่าระดับสูงของประเทศ ผู้น่าระดับสูงของประเทศต้องเข้าใจ รู้เหตุผล
ความจ่าเป็นในการจัดระบบ สามารถก่าหนดนโยบาย อ่านวยการ และควบคุมก่ากับดูแลพัฒนาระบบได้ 
ด่าเนินการพัฒนาพลังอ่านาจของชาติให้สอดคล้องกันตั้งแต่ยามปกติ 

๒.๓.๑.๒ การพัฒนาก่าลังรบหลัก ก่าลังรบหลักจะต้องมีความรู้เรื่องการป้องกันประเทศทาง
ยุทธศาสตร์  รู้หน้าที่เฉพาะของตนเอง และเข้าใจหน้าที่ของข้าราชการพลเรือน และประชาชน ต้องสามารถ
ด่าเนินการพัฒนา เรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ได้ด้วย 



๖๐ 

 

 

 

๒.๓.๑.๓ การพัฒนาก่าลังประจ่าถิ่น 
๒.๓.๑.๓.๑ ระดับที่ ๑ คือ ระดับจังหวัด ได้แก่ ต่ารวจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ และหน่วย

อาสาสมัครของฝ่ายปกครองระดับจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับจังหวัด สามารถรบได้แบบทหาร และใน
ยามปกติก่าลังเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาประเทศตามแผนงานของแต่ละหน่วย กับหน้าที่เป็นก่าลังปฏิบัติการ
พิเศษของจังหวัด 

๒.๓.๑.๓.๒ ระดับที่ ๒ คือระดับ มทบ./จทบ. ที่ขึ้นตรงต่อ ทภ. ซึ่งต้องรับผิดชอบโดย
ตลอดเขตพ้ืนที่ของตน (อาจได้รับการสมทบก่าลังประเภทอ่ืน และปกครองบังคับบัญชาก่าลังระดับท่ี ๑ ด้วย) 

๒.๓.๑.๓.๓ ระดับที่ ๓ คือระดับ ทภ. อาจจัดตั้ง รอง มทภ. ควบคุมหน่วยทหารที่
นอกเหนือจาก ทน.(หน่วยที่บรรจุมอบให้ ทน.) รับผิดชอบพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของ ทภ. เปรียบเสมือน
กองหนุนประจ่าถ่ินใน ทภ. ซึ่งต้องปรับปรุงให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และปกครองบังคับบัญชาก่าลังระดับท่ี ๒  
ด้วย 

 
                 โครงสร้างการจัดก าลังประจ าถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทัพภาค 

กองอ่านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 

หน่วยทหารประจ่าการ หน่วยที่ได้รับมอบ 

มณฑลทหารบก / จังหวัดทหารบก 

ต่ารวจตระเวนชายแดน หน่วยทหารประจ่าการ 

จังหวัดฝ่ายปกครอง 

หน่วยอาสาสมัครฝ่ายปกครอง ต่ารวจภูธรหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 

กองพันประชาชน 

อ่ืนๆท่านองเดียวกัน 



๖๑ 

 

 

 

 
 

๒.๓.๑.๔ การพัฒนาก่าลังก่าลังประชาชน ต้องแยกแยะกลุ่มบุคคลให้ครอบคลุมทุกการใน
หน้าที่  มีโครงสร้างการจัด ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ต่าบล อ่าเภอ จังหวัด ก่าลังประชาชนในกรณีนี้มีอายุตั้งแต่ ๒๑ 
ปีขึ้นไป     ต้องได้รับการฝึกศึกษาเรื่องการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาชุมชน การป้องกันรักษาความมั่นคงของ
ชุมชน เป็นต้น    ก่าลังดังกล่าวจะต้องได้รับการฝึกศึกษาแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที ่ และแนวโน้มของ ภัยคุกคาม ก่าลังประชาชนจัดเป็นหน่วยขนาดหมู่ในระดับหมู่บ้าน ขนาดตอนในระดับ 
๒-๓ หมู่บ้าน ขนาดหมวดในระดับต่าบล ขนาดกองร้อยในระดับอ่าเภอ และขนาดกองพันในระดับจังหวัด  แต่
การประกอบก่าลังจะต้องสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตนเอง และช่วงชั้นการบังคับบัญชาตามล่าดับ 

๒.๓.๑.๔.๑ หมู่ก่าลังประชาชน ประกอบด้วยก่าลังอย่างน้อย ๘๕ คน มีผู้บังคับหมู่จาก
การเลือกตั้งเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับหมู่แต่งตั้งรองผู้บังคับหมู่ ๓ คน แบ่งการบังคับบัญชาเป็น ๙ กลุ่ม แต่ละ
กลุ่มมีก่าลังอย่างน้อย ๓ คน ได้แก่ กลุ่มฝ่ายอ่านวยการ กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจ กลุ่มพัฒนาสังคม กลุ่มพัฒนา
การเมือง กลุ่มพัฒนาการทหาร กลุ่มเสนารักษ์ กลุ่มส่งก่าลังบ่ารุง กลุ่มรักษาความปลอดภัย และกลุ่มบริการ
ชุมชน  ก่าลังประชาชนทุกคนจะต้องได้รับการฝึกศึกษา เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพปกติของตนได้  สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในหน่วยก่าลังประชาชน ได้ทั้งการพัฒนาชุมชนตามปกติ  และการต่อสู้เอาชนะภัยคุกคาม
ในยามฉุกเฉิน  หัวหน้าทุกกลุ่มเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบและท่าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้บังคับหมู่ในฝ่ายที่ตน
รับผิดชอบ 

๒.๓.๑.๔.๒ ตอนก่าลังประชาชน บังคับบัญชา ๒ - ๓ หมู่บ้าน ตามความเหมาะสมในด้าน
พ้ืนที่และความแออัดของประชาชน  มีการเลือกตั้งผู้บังคับตอน ๑ คน  รองผู้บังคับบัญชาตอน  ๓  คน  ให้ผู้
บังคับหมู่เป็นผู้ช่วยผู้บังคับตอน และจัดฝ่ายอ่านวยการในที่บังคับการอย่างเพียงพอ  

๒.๓.๑.๔.๓ หมวดก่าลังประชาชน บังคับบัญชาตอนทั้งหมดในเขตต่าบล มีการเลือกผู้
บังคับหมวด ๑ คน รองผู้บังคับหมวด ๓ คน ให้ผู้บังคับตอนเป็นผู้ช่วยผู้บังคับหมวด และจัดฝ่ายอ่านวยการ ใน
ที่บังคับการอย่างเพียงพอหากจ่าเป็นให้มีตอนบริการชุมชนเพ่ิมข้ึนได ้

๒.๓.๑.๔.๔ กองร้อยก่าลังประชาชน บังคับบัญชาทุกหมวดในเขตอ่าเภอมีผู้บังคับกองร้อย
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ เลือกตั้งประชาชนเป็น รองผู้บังคับกองร้อย ๓ คน ให้ผู้บังคับหมวดเป็นผู้ช่วยผู้
บังคับกองร้อยและจัดฝ่ายอ่านวยการ ในที่บังคับการอย่างเพียงพอ หากจ่าเป็นให้มีหมวดบริการชุมชนเพ่ิมข้ึน 

๒.๓.๑.๔.๕  กองพันก่าลังประชาชน มีผู้บังคับกองพันบังคับบัญชารับผิดชอบทุกกองร้อย
ในเขตจังหวัด เลือกประชนชนเป็นรองผู้บังคับกองพัน ๓ คน ให้ผู้บังคับกองร้อยเป็นผู้ช่วยผู้บังคับกองพัน และ
จัดฝ่ายอ่านวยการอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งให้มีกองร้อยบังคับการและบริการ  

ก่าลังประชาชนต้องได้รับการฝึกศึกษาตามระดับขั้นตอนอย่างเหมาะสม โดยใช้งบประมาณของทาง
ราชการ เสริมด้วยงบท้องถิ่น และใช้เครื่องมืออ่านวยความสะดวกของท้องถิ่น 

  โครงสร้างการจัดก าลังประชาชน 

 
จังหวัดฝ่ายปกครอง 

ก่าลังประจ่าถิ่น 

กองพันก่าลัง

ประชาชน 



๖๒ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓.๒ การพัฒนาก่าลังในระยะปานกลาง คือการพัฒนาผู้น่าในอนาคตหมายถึงเยาวชน ใน
ปัจจุบันที่มีอายุตั้งแต่วัยการศึกษาภาคบังคับ จนถึงจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งจากสถาบันทหาร 
สถาบันการศึกษาอ่ืน   และผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือเตรียมก่าลังให้เข้า
สู่ระบบ เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ปัจจุบันและพัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคต โดยแบ่งกลุ่มให้การศึกษาอย่าง
เหมาะสมแก่เยาวชน ๕ กลุ่ม คือ ระดับการศึกษาภาคบังคับ  ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา เยาวชนหลัง
วัยเรียน และเพศบรรพชิต ซึ่งอยู่ในวัยเรียน การให้การศึกษาแก่เยาวชนแต่ละกลุ่ม จึงต้องมีขอบเขตเนื้อหาซึ่ง
เน้นหนักแตกต่างกันแต่สอดคล้องกัน 

๒.๓.๓ การพัฒนาก่าลังในระยะยาว คือการท่าให้เด็กท่ีเกิดใหม่จนถึงวัยเข้ารับการศึกษามีสุขภาพ
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ การพัฒนาระยะนี้จึงต้องสนใจชายหญิงวัยเจริญพันธุ์กลุ่มใหญ่ คือเยาวชน ต้องท่า
ความเข้าใจเรื่องการครองเรือน การมีบุตร การดูแลรักษาสุขภาพระหว่างมีครรภ์ และภัยหลังจากการคลอด
บุตรให้ถูกต้องกับวิวัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็ก เพ่ือให้เด็กเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาเยาวชนได้ตามความ



๖๓ 

 

 

 

ต้องการของสังคม  การพัฒนาก่าลังเพ่ือการต่อสู้เบ็ดเสร็จระยะปานกลางกับระยะยาวนี้  ต้องวาง พ้ืนฐานให้
มั่นคงที่สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาภาคบังคับ หมู่ก่าลังประชาชนจะต้องสนใจฝึกให้คนรุ่นใหม่
ท่างานเป็นกลุ่มได้  โดยรวบรวมในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก จัดให้มีระบบแบ่งงานกันจัดท่าในการด่าเนินการใน
สถาบันการศึกษาภาคบังคับเกื้อกูลต่อความต้องการของชุมชนในทุกด้าน ตลอดจนพยายามให้บุคลากรใน
ศาสนาได้มาส่วนร่วมในการพัฒนาให้มากที่สุดเท่าที่จะท่าได้  

๒.๔ การพัฒนาพื้นที่เพื่อการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 

๒.๔.๑ พ้ืนที่ยุทธศาสตร์พัฒนาก่าหนดไว้ในระดับความเร่งด่วนสูงสุด คือพ้ืนที่เพ่ือความมั่นคงตาม
แนวชายแดน  กับพ้ืนที่เพ่ือความมั่นคงภายใน  เพ่ือให้สามารถด่าเนินการได้ทันเวลาในพ้ืนที่ที่มีระดับภัย
คุกคามสูง และเป็นข้อจ่ากัดทางเศรษฐกิจ  แต่ตามหลักการพัฒนาสังคม  และตามสภาพความเป็นจริงของภัย
คุกคามตามธรรมชาติที่มีต่อประเทศไทย ท่าให้ต้องสนใจพัฒนาพื้นที่ล่อแหลมอ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม เพ่ือให้
เกิดความมั่นคงทุกด้านทั่วประเทศ แต่ให้น้่าหนักการพัฒนาแต่ละด้านแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่
ยุทธศาสตร์พัฒนามุ่งให้น้่าหนักในด้านการทหาร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง พ้ืนที่ล่อแหลมอ่ืนให้น้่าหนักด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหาร ตามล่าดับ 

๒.๔.๒การพัฒนาพ้ืนที่ต้องอาศัยเครื่องมือส่าคัญ ๕ ประการ คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ 
และเทคโนโลยี เข้าด่าเนินการให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกื้อกูลต่อการพัฒนา เช่น ที่ดิน แหล่งน้่า ที่อยู่อาศัย 
ฯลฯ ให้มีสิ่งอ่านวยความสะดวกในการพัฒนา เช่น เครื่องมือกลขนาดหนัก เครื่องก่าเนิดพลังงา นไฟฟ้า 
เครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาชีพ ฯลฯ  พัฒนาวัฒนธรรมของคนที่เป็นผู้นิยมบริโภคมาเป็นผู้มี
วัฒนธรรมผู้ผลิต การช่วยเหลือสนับสนุนสิ่งอ่านวยความสะดวกในการด่าเนินการ การระดมวิศวกรและช่าง
เทคนิค การรักษาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การกระจายรายได้ การพัฒนาสังคม
แบบเกษตรกรรมดั่งเดิมไปสู่เกษตรกรรมแบบใหม่ซึ่งค่านึงถึงระบบนิเวศวิทยา  เสริมด้วยการอุสาหกรรม
การเกษตรผสมกับอุสาหกรรมจ่าเป็น เป็นต้น  การพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวความคิดนี้ต้องอาศัยงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลหรือเอกชน เพ่ือจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ่านวยความสะดวกหลักๆ ซึ่งเหนือขีด
ความสามารถที่ประชาชนจะจัดหาเองได้ 

๒.๔.๓ การช่วยเหลือและการสนับสนุนจากภายนอกพ้ืนที่เป็นสิ่งจ่าเป็นต่อการพัฒนา  การช่วยเหลือ
เป็นลักษณะจ่าเป็นเร่งด่วน  เหมาะส่าหรับชุมชนที่ประสบภัยพิบัติเลวร้ายจนยืนหยัดด้วยตัวเองไม่ได้   การ
ช่วยเหลือนี้เป็นลักษณะของสังคมสงเคราะห์ ถ้าท่าบ่อยๆ ผู้รับจะเคยชิน จะไม่เกิดความริเริ่มใดๆ  ไม่เข้าใจ
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคน เป็นหนทางหนึ่งที่ท่าให้สังคมยิ่งเลวร้าย  กลายเป็นสังคมที่ถูกครอบง่า มีความฝันลมๆ 
แล้งๆ  ในที่สุดก็จะทรุดโทรม เป็นภาระตลอดไป  การพัฒนาจึงควรสนใจเรื่องการสนับสนุนให้ประชาชน
เป้าหมายได้มีส่วนร่วมในด้านการพัฒนาตามความต้องการแท้จริงของเขา ให้เขาร่วมคิดวางแผน ร่วม
ด่าเนินการ ลงทุน ลงแรง ในขีดความสามารถอย่างเต็มที่ เพ่ือให้คนมีศักดิ์ศรี ชุมชนมีภาวะอิสระ  ไม่ตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลของชุมชนอื่น  ก็จะท่าให้เป็นสังคมที่มีศักยภาพ    เข้มแข้ง สามารถขยายผลการพัฒนาตนเองได้
ทั้งทางดิงและทางระดับ 



๖๔ 

 

 

 

๒.๔.๔ การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการต่อสู้เบ็ดเสร็จ จึงต้องสนใจการพัฒนาคนเพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
ค่านิยม ให้เกิดวัฒนธรรมของผู้ผลิต โดยก่าหนดแผนงานและโครงการเพ่ือพัฒนาคน และ พ้ืนที่ควบคู่กันไป
อย่างเหมาะสม 

ตอนที่ ๒ 

๓.การพัฒนาระบบต่อสู้เบ็ดเสร็จ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว ท่าให้ต้องพิจารณาพัฒนาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จให้
เหมาะสม   ปัจจัยหลักที่เก่ียวข้อง  และพิจารณางานที่ต้องกระท่าให้บรรลุเป้าหมายโดยต้องใคร่ครวญงานต่าง 
ๆ  ที่เก่ียวข้องให้มีล่าดับความเร่งด่วนอย่างเหมาะสม 

๓.๑ แนวความคิดพื้นฐาน 
โดยสรุปคือ การปรับปัจจัยพ้ืนฐานตามธรรมชาติ  อันได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์ สภาพประชาชน 

และสภาพสังคม ให้เป็นสภาพพ้ืนฐานทางทหาร  อันได้แก่ การปรับพ้ืนที่ การสร้างเครื่องมือ และการก่าหนด
แนวทางในการต่อสู้ตามที่เห็นว่าเหมาะสมกับภัยคุกคาม ซึ่งนั่นก็คือ “การสร้าง และหรือการพัฒนา”  ตั้งแต่
ปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อเก็บเอาไว้ “ใช้” เมื่อยามมีภัยคุกคาม โดยต้องแยกแยะว่าเราจะต้องท่างานอะไรบ้าง 
และสิ่งไหนต้องท่าก่อนหลังอย่างไร  จึงจะเป็นไปได้ตามแนวความคิดในการพัฒนาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 

๓.๒ แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
การสร้างสรรค์หรือพัฒนา ก็คือ การท่าให้ดีขึ้น จะท่าอย่างไรก็แล้วแต่เพ่ือให้ดีขึ้น ทั้งนี้ก็คือต้อง

ใคร่ครวญให้รอบคอบก่อนเริ่มลงมือพัฒนาว่าจะมีผลกระทบในแง่ผลเสียอะไรบ้าง  ก็จะต้องเตรียมการแก้ไขให้
เป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันว่าการพัฒนาแม้จะมีข้อเสีย  แต่เมื่อค่านึงถึงผลสุดท้ายแล้วมีข้อดีมากกว่า 

โดยสรุปก็คือท่าให้ดีขึ้นซึ่งแนวความคิดในการสร้างสรรค์ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนานั้น มิใช่จะมุ่ง
พัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไม่มีเป้าหมาย   แต่จะต้องเลือกด่าเนินการพัฒนาเฉพาะพ้ืนที่ยุทธศาสตร์พัฒนาก่อน คือ 
พัฒนาโดยหวังผลในทางยุทธศาสตร์  เพ่ือความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและเพ่ือความมั่นคงของชาติอย่าง
แท้จริง มิใช่มุ่งเฉพาะหวังผลทางยุทธวิธีทางทหารเท่านั้น 

๓.๓ แนวความคิดในการจัดระบบ 
การพัฒนาที่ผ่านมาของทุกฝ่าย ก็มุ่งหวังเพื่อการสร้างสรรค์ แต่บางกรณีมิได้สร้างสรรค์ตามความ

มุ่งหมายของยุทธศาสตร์พัฒนา เช่น ทหารสร้างเส้นทางเพ่ือส่งก่าลังบ่ารุงหรือเพ่ือสนับสนุนการรบในบางพ้ืนที่ 
แต่มิได้มุ่งจะให้เกิดประโยชน์การใช้สอยแก่ประชาชนในแง่ยุทธศาสตร์อย่างคุ้มค่า จึงเกิดปัญหาว่าทุกคนท่างาน
เหนื่อยยาก ตั้งใจจริง แต่ต่างคนต่างท่าและท่าได้มีประโยชน์ แต่บางครั้งก็ขัดแย้งกันเอง จึงท่าให้แนวความคิด
ในการพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ สมัยก่อนอยู่ในเส้นหลักการรุก แต่ขณะเดียวกันแต่ละหน่วยการพัฒนาก็มีแนวทาง 
(เข้าตี) ของตัวเอง   ไขว้ไปไขว้มา หรือมุ่งพัฒนาอย่างไม่มีทิศทาง  ท่าให้ไม่สามารถก้าวหน้าไปตามเส้นทาง
หลักการรุกของหน่วยเหนือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  อันเป็นผลเสียทั้งในแง่ลงทุนทางเศรษฐกิจและยังมิได้
ผลดีในแง่สังคม จึงเกิดความคิดว่าท่าอย่างไร  เราจึงจะจัดระบบการพัฒนาทั้งหลายของประเทศให้อยู่ใน
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เส้นทางหลักการรุกเดียวกัน และมีแนวการพัฒนาไม่ล้่าหน้ากัน  โดยใช้แนวความคิดในการพัฒนาอย่างเป็นเชิง
วิทยาศาสตร์ และมียุทธศาสตร์การพัฒนา 

๓.๔ แนวความคิดในการปฏบิัติการ 
 เพ่ือเข้าใจส่วนประกอบของระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ รู้โครงสร้างและสภาพสังคมไทย  รู้ปัจจัยที่มี

ผลกระทบและเข้าใจแนวความคิดต่าง ๆ ในขั้นต้นแล้ว ก็ต้องเข้าใจว่านั่นเป็นนามธรรม นั่นเป็นเพียงแต่กรอบ
แนวความคิดที่ต้องคิดกันว่า  ท่าอย่างไรจึงจะเกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น  เราต้องมาก่าหนดแผน
และพยายามด่าเนินการให้ได้ตามแผน ด้วยการแยกแยะให้ได้ว่ามีงานอะไรในภารกิจนั้น   และจะท่ากันอย่างไร
จึงจะใช้ชื่อว่า “พัฒนา” คือ การท่าให้ดีขึ้น  

๓.๔.๑ งานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนา ได้แก่ การพัฒนาคนและพัฒนาพ้ืนที่ยุทธศาสตร์
พัฒนา ซึ่งงานทั้งสองงานนี้ดูเหมือนจะเป็นงานใหญ่ที่ต้องเข้าใจกันจริง และถ้าจะพูดอย่างละเอียดคงจะจบยาก 
จึงขอสรุปเฉพาะหัวข้อให้พอเพียงตามทางกันได้ และสามารถคิดใหม่ให้เกิดความสมบูรณ์ได้ดังต่อไปนี้ 

๓.๔.๑.๑ การพัฒนาคน ต้องมุ่งทั้งคนที่มีอยู่แล้วและคนที่จะเกิดตามมาในอนาคต เพราะ
ทุกคนต้องมีส่วนร่วม และมีสิทธิในความเป็นคนของประเทศชาติ คนที่มีอยู่แล้ว โตแล้ว ก็ต้องอาศัยการสร้าง
อุดมการณ์จากการเลี้ยงดู การอบรมทางสังคม และการเรียนรู้ทางสังคมที่เกื้อกูล หรือบางทีก็ต้องใช้เชิงบังคับ
ในบางบุคคลที่มีลักษณะฝืนสังคม โดยอาศัยตัวบทกฎหมายที่ค่อนข้างเข้มงวด  เด็ดขาด  ส่วนคนที่จะเกิด
ตามมาเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวง คือ ต้องเริ่มสร้างตั้งแต่ลักษณะทางกายภาพตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา และ
ลักษณะทางจิตใจหรือทางสังคมวัฒนธรรม เมื่อได้คลอดออกจากครรภ์มารดาจนให้เติบใหญ่ได้รับการรอบรม
และเรียนรู้สังคม  โดยสรุป การพัฒนาคนก็คือ ต้องการให้คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์ในแง่สัมมาทิฐิ หรือมีนิสัยใฝ่สัมฤทธิ์นั่นเอง               

๓.๔.๑.๒ การพัฒนาพ้ืนที่ยุทธศาสตร์พัฒนานั้น มุ่งหวังที่จะสร้างหมู่บ้านยุทธศาสตร์
พัฒนา โดยมีสิ่งอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และมีอารมณ์หวังว่าจะต้องพัฒนาต่อไปในพ้ืนที่ดังกล่าว ให้มี
ความเจริญรุ่งเรืองเท่าเทียมกับพ้ืนที่ในเมือง อันมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสะดวกสบาย เพ่ือให้พ่ีน้องในพ้ืนที่
ยุทธศาสตร์พัฒนามีความภาคภูมิ มีความมั่นคง และมีความสุขสบาย อยู่ดีกินดี มีเกียรติเสมอเท่าบุคคลในเมือง 
โดยปราศจากข้อเปรียบเทียบ จนประชากรในชุมชนดังกล่าวกลายเป็นพลังมวลชนที่ว่า “ก่าลังพล” มีคุณค่าต่อ
ระบบการป้องกันประเทศ  ทั้งนี้ จะต้องพัฒนาก่าลังรบหลัก และก่าลังประจ่าถิ่นในความควบคุมของกองทัพ 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับกันทุกฝ่ายแล้ว และต้องก่าหนดหน้าที่ก่าลังแต่ละประเภทให้เห็นเด่นชัด เป็นเอกภาพ
และไม่เกิดความลังเลในการเข้าปฏิบัติหน้าที่  

ตอนที่ ๓ 
๔. การจัดการบังคับบัญชาเพื่อการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 

เนื่องจากก่าลังซึ่ง ทบ. จะผนึกเพ่ือการต่อสู้เบ็ดเสร็จ เป็นก่าลังหลายประเภท จัดตั้งไว้และควบคุมโดย
หน่วยราชการหลายหน่วยงาน ในยามปกติ ถึงแม้ในยามสงครามหรือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ก่าลังเหล่านี้จะขึ้น
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ควบคุมทางยุทธการต่อ ทบ. แต่มีความจ่าเป็นที่จะต้องมีสายการควบคุมบังคับบัญชาที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือให้
เกิดเอกภาพในการบังคับบัญชาเมื่อเข้าปฏิบัติการ และสามารถปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๑ แนวความคิดหลัก 
๔.๑.๑ เนื่องจากแนวความคิดในการป้องกันประเทศของ ทบ. และลักษณะการจัดหน่วยในการ

ต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์นั้น ทบ. ใช้ก่าลังที่ปฏิบัติการผ่าน ทภ. ดังนั้นในการผนึกก่าลังภายในประเทศ เพ่ือ
การต่อ         สู้เบ็ดเสร็จในระดับหน่วยปฏิบัติ  ทภ.จะเป็นกองบัญชาการท่ีเหมาะสม  ส่าหรับการควบคุมก่าลัง
ต่อสู้เบ็ดเสร็จในสงครามหรือเมื่อภาวะฉุกเฉิน 

๔.๑.๒ ในยากปกติ ทภ. ท่าหน้าทั้งเป็นส่วนก่าลังรบ ส่วนภูมิภาค และกองอ่านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค ในหน้าที่ดังกล่าวนี้  ทภ. บังคับบัญชา หรือควบคุมทางยุทธการต่อก่าลังรบหลัก ก่าลังประจ่า
ถิ่น และก่าลังประชาชนอยู่แล้ว ในการพัฒนาระบบการควบคุมบังคับบัญชา  และการประสานงานที่มีอยู่แล้ว
ให้มากที่สุด   ทั้งนี้เพ่ือความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

๔.๑.๓ เอกภาพในการบังคับบัญชาและควบคุม จะเกิดขึ้นได้เมื่อก่าลังแต่ละส่วนมีความเข้าใจถึง
บทบาทและหน้าที่ของตนอย่างแท้จริง  ดังนั้น  สิ่งที่มีความจ่าเป็นเพ่ือให้เรื่องนี้สัมฤทธิ์ผล  ก็คือการซักซ้อม
และการฝึกร่วมกันจนเกิดความเข้าใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  และการซักซ้อมหรือการฝึกนี้อาจกระท่าเป็น
ส่วนๆ ในลักษณะของปัญหาที่บังคับการ การฝึกจริงในสนามในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การระวังป้องกันพ้ืนที่ส่วน
หลัง ฯลฯ 

๔.๒ การบังคับบัญชา นายกรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบสูงสุดในการบังคับบัญชาก่าลังต่อสู้เบ็ดเสร็จ โดย
คณะกรรมการระดับชาติ  แต่ในยามปกติอาจมอบให้ผู้อ่านวยการส่านักงานระดับชาติ หรือผู้อ่านวยการป้องกัน
การกระท่าอันเป็นคอมมิวนิสต์ได้  แต่ต้องมอบอ่านาจให้สามารถควบคุมไปถึงก่าลังทั้ง ๓ ประเภท คือ ก่าลังรบ
หลัก ก่าลังประจ่าถิ่น และก่าลังประชาชนด้วย โดยจัดสายการบังคับบัญชาผ่าน ไปยัง ทภ./กอ.รมน.ภาค  
มทบ./จทบ. จังหวัดฝ่ายปกครอง อ่าเภอ ต่าบล หมู่บ้าน ทั้งนี้ต้องจัดการอ่านาจให้เหมาะสมในแต่ละระดับให้มี
ส่วนร่วมทั้ง ทหาร พลเรือน ประชาชน โดยเฉพาะการประสานการปฏิบัติระหว่าง กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ 
ในแต่ละระดับและต่างระดับ เช่น การด่าเนินงานของหน่วยสงครามพิเศษในพ้ืนที่อิทธิพลข้าศึก และการ
ด่าเนินงาน มทบ./จทบ. (สมควรให้ฝ่ายพลเรือน และประชาชนเข้าร่วมด้วย)  

การบังคับบัญชาการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 

ส่านักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงต่าง ๆ 
กองอ่านวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

บก.สส.  ทบ.   ทร.   ทอ.   ตร.   พร. 

กกล.ทอ. 

กปช.จด. 

หน่วยสงครามพิเศษ 

กองทัพภาค และ กอ.รมน.ภาค  

ทน./ก่าลังรบหลัก ก่าลังประจ่าถิ่น 
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๔.๓ การจัดการบังคับบัญชาเพื่อการต่อสู้เบ็ดเสร็จแบ่งออกเป็น  ๒  ลักษณะคือ 
๔.๓.๑. การจัดการบังคับบัญชายามปกติ 
๔.๓.๒ การจัดการบังคับบัญชายามสงคราม 

การจัดการบังคับบัญชายามปกติ 
๑.  มทบ./จทบ.เป็น  บก.ควบคุมกองก่าลังเพ่ือการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 
๒. ร้อย อส., นปพ., ตชด.ฯ ซึ่งเป็นก่าลังประจ่าถิ่น  (เป็นก่าลังพล กอ.รมน.จว.)ก็ให้ขึ้นควบคุมทาง

ยุทธการต่อ  มทบ./จทบ.   เพ่ือการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 
๓. ก่าลังประชาชนที่จัดตั้งขึ้นแล้วทั้งสิ้น   จัดเข้าในการควบคุมของหมู่บ้าน  และหมู่บ้านต่างๆนั้นก็

ขึ้นการบังคับบัญชากับ  มทบ./จทบ. 
๔. ก่าลังรบหลักเตรียมการป้องกันประเทศ 

 
การจัดการบังคับบัญชายามปกติ 

 
 

 
 
 

ศปก.ทบ./กอ.

รมน. 
ทภ./กอ.รมน.ภาค 

กองพลรบ มทบ./จทบ. กอ.รมน.จว. 

ก าลังรบหลัก ก าลังประจ าถ่ิน ก าลังประชาชน 

หมู่บ้านยทุธศาสตร์พัฒนา 
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การจัดการบังคับบัญชายามสงคราม 
๑. หน่วยรบพิเศษ  ซึ่งปฏิบัติการรบนอกแบบตามค่าร้องขอของ ทภ. ในพ้ืนที่การรบภายในประเทศ

ที่ถูกข้าศึกยึดครอง  ขึ้นการควบคุมทางยุทธการต่อ  ทภ. 
๒. ยามสงคราม  ทภ. เป็น บก.ควบคุมต่่าสุดที่ประสานการปฏิบัติการต่อสู้เบ็ดเสร็จเป็นส่วนรวม 
๓. ก่าลังรบหลักปฏิบัติอยู่ในการบังคับบัญชาของกองพลทหารราบ 
๔. ก่าลังประจ่าถิ่นข้ึนการควบคุมทางยุทธการกับ  มทบ./จทบ. 
 

                  การจัดการบังคับบัญชายามสงคราม 

 

 

 

 

ศปก.ทบ./กอรมน. 

ทภ./กอรมน.ภาค นสศ. 

กองพลรบ 

มทบ./จทบ. 

ก าลังรบหลัก 

กอ.รมน.จว. 

หน่วย รพศ. 
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ตอนที่ ๔ 
๕. สรุปสาระส าคัญของการพัฒนาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 

๑. ความม่ันคงแห่งชาติ 
“ความม่ันคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร”  หมายความว่า  การให้เอกราชของชาติหรือ

สวัสดิภาพของประชาชนอยู่ในความมั่นคงหรือปลอดภัย  รวมตลอดถึงการให้ประเทศด่ารงอยู่ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

๑.๑  สภาความม่ันคงแห่งชาติ  เป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการเกี่ยวกับการด่าเนินการ 
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติโดยตรง  รวมถึงการพิจารณาใช้ทรัพยากรของชาติทั้งปวงให้บรรลุถึงจุดประสงค์   หรือ
เป้าหมายของชาติอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ  ได้จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยพระราชบัญญัติสภาความมั่นคง
แห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๐๒  ประกาศใช้  เมื่อ ๒๓  กันยายน  ๒๕๐๒ 

๑.๒  หน้าที่ของสภาความม่ันคงแห่งชาติ (มาตรา ๕)  
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พิจารณาเสนอแนะคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายภายใน  นโยบายระหว่างประเทศ  นโยบาย
การทหาร และนโยบายอื่นๆ  อันเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ  เพ่ือให้กิจการทหาร  และกระทรวงทบวง  กรม  
และองค์การอื่นๆของรัฐ  สามารถประสานกันอย่างใกล้ชิด เป็นผลดีต่อความมั่นคงแห่งชาติ *พิจารณาในเรื่องที่
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

๑.๓  พลังอ านาจของชาติ 
“ พลังอ่านาจของชาติ ”  คือพลังทั้งสิ้นหรือขีดความสามารถในการท่าให้ผลประโยชน์ของ

ชาติบรรลุ และเพ่ือก่อให้เกิดอิทธิพลแก่รัฐอื่นๆ 
          “พลังอ านาจของชาติ”   มีองค์ประกอบพ้ืนฐาน  ๕  ประการ และ ๑ สภาพแวดล้อม 
  * ความมั่นคงของชาติ  ด้านการเมือง 
  * ความมั่นคงของชาติ  ด้านการทหาร 
  * ความมั่นคงของชาติ  ด้านเศรษฐกิจ 
  * ความมั่นคงของชาติ  ด้านสังคมจิตวิทยา 
  * ความมั่นคงของชาติ  ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน 

 * สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์  
๒. ระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 

๒.๑ ระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ คือ ระบบการต่อสู้เพ่ือป้องปรามป้องกัน และตอบโต้การปฏิบัติของ
ฝ่ายตรงข้าม โดยน่าเอาก่าลังทุกประเภทมาใช้ผสมกันอย่างมีแผนให้เป็นประโยชน์ เพ่ือปฏิบัติได้ทุกระดับของ
การขัดแย้ง    ตลอดห้วงเวลา  และไม่จ่ากัดเวลา  ด้วยการสนับสนุนทุกประเภท  ทั้งทางด้าน  การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา   การทหาร และ เทคโนโลยีการพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาชาติ 

๒.๒ ยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ คือ  การจัดระเบียบทรัพยากรของชาติที่มีอยู่แล้ว และได้รับการ
พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาให้เป็นระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จของประเทศ เพ่ือให้เกิดความมั่นคงของชาติ
อย่างแท้จริง ทั้งในการป้องกันและต่อสู้กับ  ภัยคุกคาม  ทุกรูปแบบโดยไม่จ่ากัดเวลา 

๒.๓ แนวคิดหลัก คือการใช้ทรัพยากรของชาติทั้งสิ้น และก่าลังทุกส่วนที่เอาชนะศัตรูของชาติ  สามารถ
รับสถานการณ์ที่คุกคามต่อความมั่นคงของประเทศได้ทุกรูปแบบทุกเวลา 

๒.๔ ยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อการต่อสู้เบ็ดเสร็จ  คือ การพัฒนาที่มีผลเกื้อกูลทางยุทธศาสตร์ในการ
ต่อสู้เพื่อชนะฝ่ายตรงข้าม  และในการป้องกันประเทศโดยใช้ก่าลังพล  และเครื่องมือทหารที่มีอยู่ ร่วมกับส่วน
ราชการของรัฐและภาคเอกชนเข้าไปพัฒนาในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์พัฒนา ซึ่งหมายถึงพ้ืนที่บางส่วนของประเทศ
บริเวณชายแดน และบริเวณที่ล่อแหลมต่อการแทรกซึมของฝ่ายตรงข้ามทั้งในและนอกประเทศ   เพ่ือให้เกิด
ความมั่นคงทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการทหาร 

๓. พื้นที่ยุทธศาสตร์พัฒนา  แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 



๗๑ 

 

 

 

๓.๑ พื้นที่เพื่อความม่ันคงตามแนวชายแดน หมายถึง พ้ืนที่ตามแนวชายแดนเฉพาะบริเวณพ้ืนที่
เป้าหมายของข้าศึก เช่น พ้ืนที่บริเวณช่องทางแทรกซึมตามแนวชายแดน พ้ืนที่บริเวณเส้นทางหลักการรุกของ
ข้าศึกตามสมมติฐานการเจาะในแผนป้องกันประเทศ พ้ืนที่ที่มีภัยคุกคามภายในซึ่งอยู่บริเวณชายแดน 

๓.๒ พื้นที่เพื่อความม่ันคงภายใน  คือ พ้ืนที่ที่มีภัยคุกคามภายใน และพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มของภัย
คุกคาม    อันเกิดจากขบวนการและกลุ่มก่อการร้ายต่าง ๆ หรือพ้ืนที่ล่อแหลม ซึ่งมีแนวโน้มว่าเริ่มมีความไม่
ปลอดภัยขึ้น 

๔ . หมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา  คือ หมู่บ้านเป้าหมายในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์พัฒนา แบ่งเป็น  ๓ ประเภท
คือ 

๔.๑ หมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา ประเภทที่ ๑ คือหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ความมั่นคงตามแนวชายแดน  
และอยู่ในแนวทางการเคลื่อนที่ท่ีส่าคัญของข้าศึกตามสมมติฐานของแผนป้องกันประเทศ 

๔.๒ หมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา ประเภทที่ ๒ คือ หมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เพ่ือความมั่นคงตามแนว
ชายแดน  แต่อยู่นอกแนวทางการเคลื่อนที่ส่าคัญของข้าศึกตามสมมติฐานของแผนป้องกันประเทศ 

๔.๓ หมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา ประเภทท่ี ๓ คือ หมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่เพ่ือความมั่นคงภายใน 
๕ กองก าลังต่อสู้เบ็ดเสร็จ    แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 

๕.๑ ก าลังรบหลัก คือ ก่าลังประกอบด้วย ก่าลังทหารประจ่าการ และก่าลังส่ารอง 
๕.๒ ก าลังประจ าถิ่น หมายถึง  ก่าลังบางส่วนของทหารประจ่าการที่ก่าหนดบทบาทความ

รับผิดชอบเป็นพ้ืนที่ได้แก่  กองพันทหารราบ (เบา), {(พัน.ร.(บา)}, กองพันทหารม้า (เบา), {พัน.ม.(เบา)}, กอง
พันทหารราบ (พัน.ร.) มณฑลทหารบก (มทบ.) หรือ จังหวัดทหารบก (จทบ.), ก่าลังกึ่งทหารที่จัดตั้งและ
ควบคุมโดยกองทัพบก และมอบให้ปฏิบัติภารกิจประจ่าในพ้ืนที่ ได้แก่ ทหารพราน (ทพ.), กองร้อยอาสาสมัคร
รักษาดินแดนจังหวัด (ร้อย.อสจ.)   และก่าลังแบบทหาร ที่จัดตั้งโดยหน่วยงานอ่ืนของรัฐบาล และอยู่ในความ
ควบคุมทางยุทธการของกองทัพบก ได้แก่ ต่ารวจตระเวณชายแดน (ตชด.) และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 
(นปพ.)(ในยามสงคราม) 

๕.๓ ก าลังประชาชน   คือ กลุ่มประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมและได้จัดตั้งแล้ว ได้แก่ อาสาพัฒนา
และป้องกันตนเอง (อพป.),ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.),กองหนุนเพ่ือความมั่นคงของชาติ (กนช.),หมู่บ้าน
ป้องกันตนเองตามแนวชายแดน (ปชด.) และอ่ืน ๆ  

๖. การด าเนินการพัฒนาการต่อสู้เบ็ดเสร็จ  แบ่งข้ันการปฏิบัติเป็น  ๔  ขั้น 
๖.๑  ขั้นที่ ๑  จัดท่าแผนพัฒนา และการจัดเตรียมก่าลังประชาชนแต่ละพ้ืนที่ของกองทัพภาค 
๖.๒ ขั้นที่ ๒ การจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา 

๖.๒.๑  ศึกษาภูมิประเทศในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
๖.๒.๒ การจัดระเบียบหรือปรับปรุงหมู่บ้านที่มีอยู่แล้ว 
๖.๒.๓ การจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนาขึ้นใหม่ตามความจ่าเป็น 

๖.๓  ขั้นที่ ๓  จัดตั้งมวลชนในหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา 
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๖.๓.๑ คัดเลือกสมาชิก 
๖.๓.๒ ฝึกอบรม ให้ความรู้ (ฝึกอาชีพ, อบรมทางการเมือง, การพัฒนาจิตใจ) 
๖.๓.๓ สร้างผู้น่าชุมชนในอนาคต 
๖.๓.๔ การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

๖.๔ ขั้นที่ ๔  ประสานการปฏบิัติกับแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสรจ็และการประเมินผล 
๗. แนวทางท่ีเลือกหมู่บ้านต่าง ๆ เป็นหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนมีดังนี้ 

๗.๑ เป็นหมู่บ้านที่ห่างชายแดนไม่เกิน ๕ กม. 
๗.๒ อยู่ในแนวทางเคลื่อนที่ทหารของข้าศึก 
๗.๓ เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกระเทือนจากผู้อพยพ 
๗.๔ เป็นพ้ืนที่ที่การกระทบกระทั่งตามแนวชายแดน ฝ่ายตรงข้ามอาจส่งก่าลังขนาดเล็กเข้ามาได้ 

๘. แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 
ยึดหลักส่าคัญ คือ ไม่ให้ราษฎรละทิ้งพ้ืนที่ชายแดน เพราะถ้าหากละท้ิงแล้ว จะท่าให้ฝ่ายตรงข้าม 

ใช้พื้นที่ดังกล่าวได้สะดวก การไม่ให้ประชาชนละทิ้งพ้ืนที่ชายแดน ได้แก่  
๘.๑ ระบบประชากร  
๘.๒ระบบป้องกัน  
๘.๓ ระบบการพัฒนา 

๙. หน่วยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่และรับผิดชอบในการจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา 
๙.๑   กระทรวงกลาโหม 
๙.๒  กระทรวงมหาดไทย 
๙.๓  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๙.๔  กระทรวงศึกษาธิการ 
๙.๕  กระทรวงสาธารณสุข 
๙.๖  กระทรวงอุตสาหกรรม 
๙.๗  กระทรวงพานิชย์ 
๙.๘  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

                     (รวมทั้งการกฬีาแห่งประเทศไทย ส่านักนายกรัฐมนตรี  และส่านักงานอัยการสูงสุด) 
๑๐. ภารกิจส าคัญของแผนยุทธศาสตร์พัฒนา  คือ  วางแผนและด่าเนินการยุทธศาสตร์พัฒนาร่วมกับ

ส่วนราชการของรัฐและภาคเอกชน โดยพัฒนายุทธศาสตร์พ้ืนที่พัฒนา   และจัดเตรียมก่าลังประชาชนตั้งแต่
ปัจจุบันเพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางด้าน    การเมือง,   เศรษฐกิจ,   สังคมจิตวิทยา,    การทหาร,  และ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน  อันบังเกิดผลเกื้อกูลต่อการพัฒนาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จในกา ร
ป้องกันป้องกันประเทศ 
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๑๑. เป้าหมายยุทธศาสตร์พัฒนา  คือ การอยู่ดีกินดีของประชาชนทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข  
โภชนาการ   ความปลอดภัยในชีวิต - ทรัพย์สิน  และการปกครองโดยไม่มีกลุ่มการเมืองแอบแฝง 

๑๒. การแบ่งพื้นที่ของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับการก าหนดงานหลัก แบ่งเป็น  ๓  พ้ืนที่ 
๑๒.๑ พ้ืนที่นอกประเทศ/พ้ืนที่อิทธิพลของข้าศึก   
๑๒.๒ พ้ืนที่การรบ                      
๑๒.๓ พ้ืนที่เขตหลัง   
 
 
 

๑๓. การแบ่งมอบภารกิจในระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 
๑๓.๑ ก่าลังรบหลักรับผิดชอบภารกิจหน้าที่หลักท่ี ทบ. จะมอบหมายให้ 
๑๓.๒ ก่าลังประจ่าถ่ินและก่าลังประชาชนที่ได้จัดตั้งขึ้น รับผิดชอบเป็นพ้ืนที่ในภารกิจที่เหมาะสมกับ

ขีดความสามารถและสอดคล้อง/สนับสนุนภารกิจของก่าลังรบหลัก 
๑๔. ภารกิจหลักท่ีรวมอยู่ในระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ มี  ๓  ส่วน  

๑๔.๑ ภารกิจที่เก่ียวข้องกับการท่าสงครามนอกแบบในพ้ืนที่อิทธิพลของข้าศึก  
๑๔.๒ ภารกิจที่เก่ียวข้องกับการรบป้องกันในพ้ืนที่ตั้งรับหน้า  
๑๔.๓ ภารกิจที่เก่ียวข้องกับการระวังป้องกันพ้ืนที่ส่วนหลัง 

“  การป้องกันประเทศที่ดีที่สุด  คือ การใช้ก าลังทุกประเภทผนึกก าลังกันอย่างเป็นองค์รวม  ” 
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การต่อสู้เบ็ดเสร็จ 

บทที่ ๕ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. กล่าวน า 

     " เศรษฐกิจพอเพียง  แปลว่า  Sufficiency Economy  ค่าว่า  Sufficiency Economy  นี้ไม่มีในต่ารา
เศรษฐกิจ จะมีได้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่ Sufficiency Economy นั้น ไม่มีในต่ารา เพราะหมายความ
ว่า เรามีความคิดใหม ่และโดยที่ทา่นผู้เชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความว่า เราก็สามารถที่จะไปปรับปรุง หรือไปใช้
หลักการเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น. "  
                                                                    พระราชด่ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
                                                                                           ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

ตอนที่ ๑ 
๒. ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดภาวะผันผวนอย่างรุนแรง ท่าให้การลงทุน สะดุดหยุดชะงัก  
เกิดภาวะว่างงานขึ้นท่ัวประเทศอย่างรนุแรงแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน มีจ่านวนเป็นแสนเป็นล้านคน 

แผนพัฒนาประเทศในอดีตที่ผ่านมา มุ่งเน้นความเจริญทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) เป็นหลัก
ส่าคัญ  จึงทุ่มเทขยายการผลิตไปในด้านอุตสาหกรรมมากกว่าด้านเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นการผลิตที่เน้นวัฒนธรรม
ประจ่าชาติ  มาแต่ครั้งอดีต  

 ไทยตกอยู่ภายใต้กระแสของโลกาภิวัตน์ (Globalization) ท่าให้คนไทยหลงกระแส  เกิดความเชื่อว่า
ของสากล หรือของฝรั่งเป็นของดีจนหลงลืมพ้ืนฐานทุนสังคม สภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตไทยของตนเอง  มุ่ง
เข้าเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ตลอดจนเปิดเสรีตามแฟชั่น  โดยเฉพาะด้านการเงินการคลัง โดยปราศจากความ
พร้อมใด ๆ  ไม่ว่าด้านบริหาร ด้านกฎหมาย ฯลฯ และปราศจากความเข้าใจในสาระที่เป็นหลักส่าคัญของเรื่อง
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ต่างๆ ในสังคม เช่น ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดสภาวะ “หลง-โลภ-โง่-
โกง-กัด” เกิดข้ึนในสังคม และครอบง่าชีวิตประจ่าวันของคนไทย  

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นครั้งนี้รุนแรงและรวดเร็วเกินกว่าที่ภาครัฐบาล และภาคเอกชน
จะตั้งรับได้ทัน และมิได้มีแผนรองรับการล้มระเนระนาดทางเศรษฐกิจในลักษณะเช่นนี้มาก่อน  

ทิศทางของการด่ารงชีพอยู่อย่างประคองตัว เพ่ือลุกขึ้นยืนหยัดด้วยล่าแข้งของตนเอง ด้วยวิธีการแบบที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเรียกว่า “เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับตัวเอง” (Relative Self-Sufficient 
Economy) จึงเป็นรูปแบบหนึ่งที่ประชาชนคนไทยทั้งมวลควรน้อมเกล้า ฯ ไว้ปฏิบัติอย่างจริงจัง เพ่ือให้รอดพ้น
จากภัยหายนะทางเศรษฐกิจครั้งนี้อย่างปลอดภัย  

เมื่อค้นพบการด่ารงชีพ “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” แล้วควรมุ่งสู่มาตรฐาน “พออยู่ พอกิน” ตาม
พระราชด่าริด้วยจึงจะพัฒนาและพ่ึงตนเองได้เพ่ิมขึ้นในอนาคต 

๒.๑ จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
๒.๑.๑ ผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง        

แก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง
กระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะอธิบายในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้  เพราะ
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 

๒.๑.๒ ส าหรับผลของการพัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่ การเพ่ิมขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย หรือการขยายปริมาณ และ
กระจายการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่ผลด้านบวกเหล่านี้ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบทหรือ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมน้อย แต่ว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เกิดผลลบติดตามมาด้วย เช่น การ
ขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้าน ทั้งการต้องพ่ึงพิงตลาด และ
พ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้าทุน  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  ระบบความสัมพันธ์แบบเครือ
ญาติ  และการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพ่ือการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่เดิมแตกสลายลง  

๒.๑.๓ สิ่งส าคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการด่ารงชีวิต  ซึ่งเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ท่าให้คนไทยสามารถ
พ่ึงตนเอง และด่าเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อ่านาจ  และความมีอิสระในการก่าหนดชะตาชีวิตของ
ตนเอง ความสามารถในการควบคุม และจัดการ เพ่ือให้ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้องการต่างๆ 
รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพ้ืนฐานที่คนไทย 
และสังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิม ต้องถูกกระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่ และปัญหาความ
อ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฏการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี 

๒.๒ จากพระราชด ารัส : เศรษฐกิจพอเพียง 
มิได้จ่ากัดเฉพาะของเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวนาเพียงเท่านั้น  แต่เป็นเศรษฐกิจของทุกคน ทุกอาชีพ 

ทั้งที่อยู่ในเมืองและอยู่ในชนบท เช่น ผู้ที่เป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม   และบริษัทในระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ถ้าจะต้องขยายกิจการเพราะความเจริญเติบโตจากเนื้อของงาน  โดยอาศัยการขยายตัวอย่างค่อยเป็น
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ค่อยไป  หรือหากจะกู้ยืมก็กระท่าตามความเหมาะสม ไม่ใช่กู้มาลงทุนจนเกินตัวจนไม่เหลือที่มั่นให้ยืนอยู่ได้  
เมื่อภาวะของเงินผันผวน ประชาชนก็จะต้องไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัว  ส่าหรับเกษตรกรนั้นก็ท่าไร่ทานา ปลูก
พืชแบบผสมผสานในที่แห้งแล้งตามแนว " ทฤษฎีใหม่ " ได้ส่าเร็จ หากไม่มีความพอประมาณในใจตน นึกแต่
จะซื้อรถปิคอัพคันใหม่ หรือเครื่องอ่านวยความสะดวกอ่ืนๆ อยู่ร่่าไป ก็ย่อมไม่ถือว่าประพฤติตนอยู่ในระบบ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด่าร ิ 

เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นพระราชด่ารัสที่พระราชทานให้ประชาชนด่าเนินตามวิถีแห่งการด่ารงชีพที่
สมบูรณ์ ศานติสุข โดยมีธรรมะเป็นเครื่องก่ากับ และใจตนเป็นที่ส่าคัญ ซึ่งที่พระองค์ทรงรับสั่งมานั้น แท้ที่จริง 
คือ วิถีชีวิตไทยนั่นเอง วิถีชีวิตไทยที่ยึดเส้นทางสายกลางของความพอดี  

. . . ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญ ที่บุคคลแสวงหามาได้ ด้วยความ
เป็นธรรมทั้งในเจตนา และการกระท่า ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น . . 

ตอนที่ ๒ 
๓. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๑ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร ? 
“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต 
รากฐานความม่ันคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม 
ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง 
สิ่งก่อสร้างจะม่ันคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม 
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม 
และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ าไป...” 

                                         พระราชด่ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
                                   จากวารสารชัยพัฒนา ฉบับประจ่าเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒ 

๓.๒ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เป็นแนวทางการด่าเนินชีวิต และวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด่ารัสชี้แนะแก่

พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี และได้ทรงเน้นย้่าแนวทางพัฒนา ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ      
ทางสายกลาง 

และความไม่ประมาท โดยค่านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการด่ารงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต  และให้
สามารถด่ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง  และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

“ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด่ารงอยู่และปฏิบัติตนของ ประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทัง้ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด่าเนินไปใน ทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อ ยุคโลกาภิวัฒน์  
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ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ่าเป็นที่ จะต้องมี ระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน 
ทั้งนี้จะต้องอาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง  อย่างยิ่งในการน่าวิชาการต่างๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการด่าเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับ  ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต  
และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมด่าเนินชีวิตด้วย ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 
เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง   ทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

" อันนี้เคยบอกว่า ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว 
จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร 
บางสิ่งบางอย่างท่ีผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่ง
มากนัก "  

                                                          พระราชด่ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
                                                                                  ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ 

๓.๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ในฐานะหน่วยงาน
หลักในการวางแผนของประเทศ ตระหนักถึงความส่าคัญของแนวคิดดังกล่าว จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขา
ต่าง ๆ มาร่วมกันพิจารณากลั่นกรองพระราชด่ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง สรุปออกมาเป็นนิยามความหมาย  

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จากนั้น สศช. ได้น่าขึ้นทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานพระบรมราชานุ
ญาติน่าบทความดังกล่าวไปเผยแพร่ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีความเข้าใจในหลักปรัชญาฯ และใช้
เป็นพ้ืนฐานและแนวทางในการด่าเนินชีวิต ซึ่งทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไข และโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาติตามที่ขอพระมหากรุณา เมื่อวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒  

สศช. ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการจัดท า 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) และฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-
๒๕๕๔) รวมทั้งได้เสริมสร้างความเข้าใจไปยังภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ เห็นคุณค่า และน้อมน่าไป
ประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตต่อไป 

 
 

“คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย  
เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย  
ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ  
มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง  



๗๘ 

 

 

 

หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข”  
                                          พระราชด่ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
                                                               ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
“ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน พระราชด่าริชี้แนะ

แนวทางการด่าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้่าแนวทางการแก้ไข เพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด่ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

 ๓.๔ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (The Philosophy of Sufficiency Economy)  
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด่ารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนใน ทุกระดับ 

ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด่าเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลก ยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ่าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใด 
ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน่าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด่าเนินการ ทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ



๗๙ 

 

 

 

ใน ทุกระดับ ให้มีส่านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด่าเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถ ุสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

ตอนที่ ๓ 
 ๔. แนวพระราชด ารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.๑พระราชด ารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง   
 “ การพัฒนาประเทศจ่าเป็นต้องท่าตามล่าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของ

ประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน  โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้
พ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทาง
เศรษฐกิจขั้นท่ีสูงขึ้นโดยล่าดับต่อไป...” (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗)  

“ เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด่าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทาน มานาน
กว่า   ๓๐ ปี เป็นแนวคิดท่ีตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพ้ืนฐานของทาง
สายกลาง และความไม่ประมาท ค่านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง 
ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด่ารงชีวิต ที่ส่าคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” 
ซึ่งจะน่าไปสู่ “ความสุข” ในการด่าเนินชีวิตอย่างแท้จริง  

“...คนอ่ืนจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่
เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และท่างานตั้ง
จิตอธิษฐาน  ตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามี
ความพออยู่พอกิน  มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอด
ยิ่งยวดได้...” (๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)  

พระบรมราโชวาทนี ้ทรงเห็นว่าแนวทางการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก
แต่เพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดปัญหาได้ จึงทรงเน้นการมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน 
เมื่อมีพ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรแล้ว จึงสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น 

ซ ึ่งหมายถ ึงแทนที่จะเน ้นการขยายตัวของภาคอ ุตสาหกรรมน่าการพัฒนาประเทศ ควรที่จะสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจพ้ืนฐานก่อนนั่นค ือ ทำให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่ พอมีพอก ินก่อน เป็นแนวทางการ
พัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้ เพ่ือสร ้างพ ื้นฐานและความมั่นคง ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก ่อนเน้น
การพ ัฒนาในระดับส ูงขึ้นไป 

ทรงเตือนเรื่องพออยู่พอกิน ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ คือเมื่อ ๓๐ กว่าปีที่แล้ว แต่ทิศทางการพัฒนามิได้
เปลี่ยนแปลง      

“...เม่ือปี ๒๕๑๗ วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจ
พอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลา
นั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย...” ( ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ )  



๘๐ 

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชด่ารัส  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ซึ่งได้มีการขานรับน่าแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติกันหลาย
หน่วยงาน แต่คนส่วนมากมักเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของเกษตรกรในชนบทเท่านั้น  แต่แท้ที่จริงผู้
ประกอบอาชีพอ่ืน เช่น พ่อค้าข้าราชการ และพนักงานบริษัทต่างๆ สามารถน่าแนวพระราชด่ารัสเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้  ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้ ทรงได้มีมหากรุณาธิคุณอธิบายเพิ่มเติมว่า  

". . . ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและท าได้เศษหนึ่งส่วนสี่เท่านั้นจะพอนั้น ไม่ได้แปลว่าเศษ
หนึ่งส่วนสี่ของพ้ืนที่ แต่เป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระท า. . ."  

จากนัน้ ได้ทรงขยายความ ค่าว่า "พอเพียง" เพ่ิมเติมต่อไปว่า หมายถึง "พอมีพอกิน"  
". . . พอมีพอกิน ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้ง

ประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี. . ."  
". . . ประเทศไทยสมัยก่อนนี้ พอมีพอกิน มาสมัยนี้อิสระ ไม่มีพอมีพอกิน จึงจะต้องเป็นนโยบายที่จะ

ท าเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้ พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกิน มีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่
หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ. . ." ทรงเปรียบเทียบค าว่า พอเพียง กับค าว่า Self-Sufficiency ว่า 

". . . Self-Sufficiency นั้น หมายความว่า ผลิตอะไร มีพอที่จะใช ้ไม่ต้องไปขอยืมคนอ่ืน อยู่ได้ด้วย
ตนเอง. . . เป็นไปตามท่ีเค้าเรียกว่ายืนบนขาของตัวเอง. . . 

. . . คนส่วนมากมักเข้าใจว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของ เกษตรกรในชนบทเท่านั้น แต่แท้ที่จริง       
ผู้ประกอบอาชีพอ่ืน เช่น พ่อค้า ข้าราชการ และพนักงานบริษัทต่างๆ สามารถน าแนว พระราชด ารัส
เศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ได้ . . .           

แต ่ว่าพอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางย ิ่งกว่านี้อ ีก คือ ค่าว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง คนเราถ ้า
พอใจในความต ้องการมนัก็ม ีความโลภน้อย  เมื่อมีความโลภน้อยก ็เบียดเบ ียนผู้อ่ืนน้อย 

ถ ้าประเทศใดม ีความคิดอันนี้ มีความค ิดว่าท่าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ซ ื่อตรง ไม่
โลภอย่างมาก คนเราก ็อยู่เป ็นสุข 

พอเพียงนี้อาจจะม ี มีมาก  อาจจะมีของหรหูราก ็ได้ แต ่ว่าต ้องไม ่ไปเบียดเบียนคนอ ื่น ต้องให้พอประมาณ 
พูดจากพ็อเพียง ท่าอะไรก็พอเพียง ปฏ ิบัติงานกพ็อเพียง. . ." 

". . . ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็แปลว่า ความพอประมาณและความมีเหตุผล. . ." 
ได้มพีระราชกระแสเพ่ิมเต ิมระหว่างเข้าเฝ้าถวายงานมาอีกว่า 
. . . .เศรษฐก ิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐาน ของชีวิต รากฐานความม่ันคงของ แผ ่นดิน เปรียบเสมือน

เสาเข็มที่ถูกตอกรองร ับบ ้านเรือนตัวอาคารไว้นั้นเอง สิ่งก่อสร้าง จะอยู่ม่ันคงได้ก็อย ู่ที่เสาเข็ม แต่คน
ส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด ้วย ซ้ าไป . . .  

. . . ความหมายของเศรษฐก ิจพอเพียง และท าได้เศษหนึ่ง ส่วนสี่เท่านั้นจะพอนั้น ไม่ได้แปลว ่า เศษ
หนึ่งส่วนส่ีของพ้ืนที ่แต่เป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระท า . . . 

“...เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาของเศรษฐกิจ  การท ี่ต้องใช้รถไถต ้องไปซ ื้อ  เราต ้องใช้ต้องหาเงินมา
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ส าหรับซ ื้อน้ ามันสำหร ับรถไถ เวลารถไถเก ่าเราต ้องยิ่งซ่อมแซม  แต่เวลาใช้นั้นเราก็ต้องป้อนน้ ามันให้เป็น
อาหาร เสร ็จแล ้วมันคายควัน ควันเราส ูดเข้าไปแล้วก็ปวดหัว   ส่วนควายเวลาเราใช้เราก็ต้องป ้อนอาหาร  
ต้องให้หญ้าให้อาหารม ันก ิน  แต่ว่ามันคายออกมา  ที่มันคายออกมาก็เป็นป ุ๋ย  แล ้วก ็ใช้ได ้สาหรับให้ที่ดิน
ของเราไม่เส ีย...” 

   พระราชดำร ัส เนื่องในพระราชพ ิธ ีพืชมงคลจาดพระนังคัลแรกนาขว ัญ 
                ณ  ศาลาดุสิดาล ัย วันที่ ๙  พฤษภาคม  ๒๕๒๙ 

“เราไม่เป็นประเทศร่ ารวย เรามีพอสมควรพออยู่ได้ แต่ไม่เป็นประเทศ ที่ก ้าวหน้าอย่างมาก เราไม ่
อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก ็จะมีแต่ถอยกล ับ
ประเทศเหล ่านั้นที่เป ็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างหน้ากล ัวแต่ถ้าเรา
มีการบริหารแบบเรียกว่า แบบคนจน แบบที่ไม่ติดกับตำรามากเก ินไปท าอย่างมีสามัคค ีนี่แหละค ือเมตตา
กัน จะอยูไ่ด ้ตลอดไป” 

    พระราชดำร ัส เนื่องในโอกาสวันเฉล ิมพระชนมพรรษา  
         ณ ศาลาดุสิดาล ัย วันที่ ๔  ธ ันวาคม ๒๕๓๔ 

“...ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณ์ในทางดี ที่เขาเรียกว่าเล็งผลเล ิศก็เห็นว่า ประเทศไทย  เรานี่
ก้าวหน้าดี  การเงินการอ ุตสาหกรรมการค้าดีมีก าไร อีกทางหนึ่งก็ต้อง บอกว ่าเราก าลังเส ื่อมลงไปส่วนใหญ่
ทฤษฎีว่า ถ ้ามีเง ินเท่านั้น ๆ มีการกู้เท่านั้น ๆ หมายความว่าเศรษฐก ิจก ้าวหน้าแล ้วก ็ประเทศก็เจร ิญมีหวัง
ว่าจะเป็นมหาอ านาจ ขอโทษเลยต้องเตือนเขาว่า จริงตัวเลขดี  แต่ว่าถ ้าเราไม่ระมัดระวังในความต ้องการ
พื้นฐานของประชาชนนั้นก ็ไม่มีทาง...” 

   พระราชดำร ัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
        ณ ศาลาดุสิดาล ัย วันที่ ๔  ธ ันวาคม ๒๕๓๖ 

“...เดี๋ยวนี้ประเทศไทยก็ยังอย ู่ดีพอสมควร ใช้คำว่า พอสมควร เพราะเดี๋ยวมี คนเห็นว่ามีคนจน  
คนเด ือดร ้อน จ านวนมากพอสมควร แต่ใช้ค าว่า  พอสมควรนี้ หมายความว่าตามอ ัตภาพ...” 

  พระราชดำร ัส เนื่องในโอกาสวันเฉล ิมพระชนมพรรษา  
   ณ ศาลาดุสิดาล ัย วันที่ ๔  ธ ันวาคม ๒๕๓๙ 

“ที่เป็นห่วงนั้น เพราะแม้ในเวลา ๒ ปี ที่เป็นปีกาญจนาภิเษกก็ได้เห็น สิ่งท่ีท าให้เห็นได้ว่า ประชาชน
ยังมีความเดือดร้อนมาก และมีสิ่งท่ีควรจะแก้ไขและด าเนินการต่อไปทุกด้าน มีภัยจากธรรมชาติกระหน่ าภัย
ธรรมชาตินี้เราคงสามารถที่จะบรรเทาได้หรือแก้ไขได้ เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาพอใช้ มีภัยที่มาจากจิตใจของ
คน ซึ่งก็แก้ไขได้เหมือนกัน แต่ว่ายากกว่าภัยธรรมชาติ ธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งนอกกายเราแต่นิสัยใจคอของ
คนเป็นสิ่งท่ีอยู่ข้างใน อันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่อยากให้จัดการให้มีความเรียบร้อยแต่ก็ไม่หมดหวัง.”  
                                                                   พระราชด่ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

                                                                       ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ 

“...การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าค ัญ  สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอก ิน   แบบพอม ีพอกินนั้น
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หมายความว่า  อุ้มช ูตัวเองได ้ให้มีพอเพียงกับตนเองความพอเพียงนี้ ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัว
จะต้องผลิตอาหารของต ัวเอง  จะต้องทอผ้าใส่เอง  อย่างนั้นมันเก ินไป แต่ว่าในหมู่บ ้านหรือในอ าเภอ 
จะต ้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างผล ิตได้มากกว่าความต ้องการก็ขายได้   แต่ขายในที่ไม่
ห ่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเส ีย ค่าขนส่งมากนัก...” 
                                                                  พระราชดำร ัส เนื่องในโอกาสวันเฉล ิมพระชนมพรรษา  
                                                                         ณ ศาลาดุสิดาล ัย วันที่ ๔  ธ ันวาคม ๒๕๓๙ 

“...พอเพียง มีความหมายกว ้างขวางย ิ่งกว่านี้อีก คือคำว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็ พอแค่นั้นเองคนเราถ ้า
พอในความต ้องการก็ม ีความโลภน ้อย เมือ่มีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิด
อันนี้มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพ ียง หมายความว่าพอประมาณ ซ ื่อตรงไม่โลภอย ่างมาก  คนเราก็อย ู่
เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต ้องไมไ่ปเบียดเบียนคนอ ื่น...” 

    พระราชดำร ัส เนื่องในโอกาสวันเฉล ิมพระชนมพรรษา 
       ณ ศาลาดุสิดาล ัย วันที่ ๔  ธ ันวาคม ๒๕๔๑ 

“...ไฟดับถ้ามีความจ าเป็น หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่เต็มที่ เรามีเครื่องปั่นไฟก็ใช้ปั่นไฟ หรือ
ถ้าขั้นโบราณกว่า มืดก็จุดเทียน คือมีทางที่จะแก้ปัญหาเสมอ ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเป็นขั้น ๆ แต่จะ
บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นสิ่งท าไม่ได้ จะต้องมีการ
แลกเปลี่ยน ต้องมีการช่วยกันถ้ามีการช่วยกันแลกเปลี่ยนกัน ก็ไม่ใช่พอเพียงแล้ว แต่ว่าพอเพียงในทฤษฎี
ในหลวงนี้คือให้สามารถที่จะด าเนินงานได้...”  
                                                                   พระราชด่ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

            ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
“...โครงการต่าง ๆ หรือเศรษฐกิจที่ใหญ่ ต้องมีความสอดคล้องกันดี ที่ไม่ใช่เหมือนทฤษฎีใหม่ ที่ใช้

ที่ดินเพียง ๑๕ ไร่ และสามารถที่จะปลูกข้าวพอกิน กิจการนี้ใหญ่กว่า แต่ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน 
คนไม่เข้าใจว่ากิจการใหญ่ ๆ เหมือนสร้างเขื่อนป่าสักก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน เขานึกว่าเป็น
เศรษฐกิจสมัยใหม่ เป็นเศรษฐกิจที่ห่างไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง แต่ที่จริงแล้ว เป็นเศรษฐกิจพอเพียง
เหมือนกัน...”  
                                                                   พระราชด่ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

           ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
“...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ท าอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือท าจาก

รายได้   ๒๐๐ – ๓๐๐ บาท ขึ้นไปเป็นสองหม่ืน สามหม่ืนบาท คนชอบเอาค าพูดของฉัน เศรษฐกิจ
พอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือท าเป็น Self – Sufficiency มันไม่ใช่ความหมายไม่ใช่
แบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิดคือ Self – Sufficiency of Economy เช่น ถ้าเขาต้องการดูทีวี ก็ควรให้เขามีดู 
ไม่ใช่ไปจ ากัดเขาไม่ให้ซื้อทีวีดูเขาต้องการดูเพื่อความสนุกสนาน ในหมู่บ้านไกล ๆ ที่ฉันไป เขามีทีวีดูแต่ใช้
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แบตเตอรี่  เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้น มีทีวีเขาฟุ่มเฟือย เปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ไปตัดสูท
ใส่ และยังใส่เนคไทเวอร์ซาเช่ อันนี้ก็เกินไป...”  
                                                                 พระต่าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล  ๑๗ มกราคม ๒๕๔๔  

. . .พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้
พอประมาณตามอัตภาพ พูดจ าก็พอเพียง ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง. . .  
                                                                   พระราชด่ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
                                                                                                  ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑  

“ ความก้าวหน้านั้น…ก็ได้ให้สูตรไว้แล้วว่าท ายังไงให้ก้าวหน้า คือ จะต้องสามัคคีกัน ร่วมกันท า แล้ว
ถ้าร่วมกันท า มันก้าวหน้าได้ แต่ถ้าไม่ร่วมกันท า ไม่มีทางก้าวหน้า”  

                                                         พระราชด่ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
                                                                                                   ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔  

“ คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้า
ทุกประเทศมีความคิด–อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ–มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ 
ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข.”  
                                                                   พระราชด่ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
                                                                                                   ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑  

“ ถ้าพอมีพอกิน คือพอมีพอกินของตัวเองนั้น ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจสมัยหิน   สมัย
หินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต่ว่าค่อยๆพัฒนาขึ้นมา ต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการช่วย
ระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่างอ าเภอ จังหวัด ประเทศ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน มีการไม่พอเพียง จึงบอกว่า
ถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะพอแล้ว จะใช้ได้. ”  

                                                         พระราชด่ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
                                                                                         ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

๔.๒ การน้อมน าหลักปรัชญาฯ มาปฏิบัต ิ 
ทุกคนสามารถน่าหลักปรัชญาฯ มาเป็นหลักปฏิบัติในการด่าเนินชีวิตได้ ไม่ใช่เฉพาะในหมู่คนจน หรือ

เกษตรกรโดยต้อง “ระเบิดจากข้างใน” คือการเกิดจิตส่านึก มีความศรัทธาเชื่อมั่น เห็นคุณค่า และน่าไปปฏิบัติ
ด้วยตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป  

๔.๒.๑ ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัว อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ทั้งทางกายและทางใจ พ่ึงพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ท่าอะไรเกินตัว ด่าเนินชีวิตโดย 
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งใฝ่รู้ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความมั่นคงในอนาคต และ
เป็นที่พ่ึงให้ผู้อ่ืนได้ในที่สุด เช่น หาปัจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากการประกอบสัมมาชีพ รู้ข้อมูล
รายรับ-รายจ่าย ประหยัด      แต่ไม่ใช่ตระหนี่ ลด-ละ-เลิก อบายมุข สอนให้เด็ก รู้จักคุณค่า รู้จักใช้ และรู้จัก
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ออมเงินและสิ่งของเครื่องใช้ ดูแลรักษาสุขภาพ มีการแบ่งปันภายในครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้าง 
รวมถึงการรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และการอยู่ร่วม กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม  

๔.๒.๒ ความพอเพียงระดับชุมชน คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันท่าประโยชน์ เพ่ือส่วนรวม 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนบนหลักของความ รู้รัก สามัคคี สร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันในชุมชนและ
นอกชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การรวมกลุ่มอาชีพ องค์กร
การเงินสวัสดิการชุมชน การช่วยดูแลรักษาความสงบ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาสร้างประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือ
สร้างเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง  

๔.๒.๓ ความพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน เริ่มจากความมุ่งมั่นในการด่าเนิน ธุรกิจที่หวัง
ผลประโยชน์ หรือก่าไรในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น แสวงหาผลตอบแทนบนพ้ืนฐานของการแบ่งปัน มุ่งให้ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสม และเป็นธรรม ทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงานด้านการ
ขยายธุรกิจต้องท่าอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งต้องมีความรู้และเข้าใจธุรกิจของตนเอง รู้จักลูกค้า ศึกษาคู่แข่ง 
และเรียนรู้การตลาดอย่างถ่องแท้ 

ผลิตในสิ่งที่ ถนัดและท่าตามก่าลัง สร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างและพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อสังคมป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ส่าคัญต้องสร้างเสริมความรู้ และจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม  

 ๔.๒.๔ ความพอเพียงระดับประเทศ เป็นการบริหารจัดการประเทศ โดยเริ่มจาก การ
วางรากฐานให้ประชาชนส่วนใหญ่อยู่อย่างพอมีพอกิน และพ่ึงตนเองได้ มีความรู้ และคุณธรรม ในการด่าเนิน
ชีวิต มีการรวมกลุ่มของชุมชนหลาย ๆ แห่ง เพ่ือ แลกเปลี่ยนความรู้ สืบทอดภูมิปัญญา และร่วมกันพัฒนาตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง รู้รักสามัคคี เสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง ระหว่างชุมชนให้เกิดเป็นสังคมแห่ง
ความพอเพียงในที่สุด 

ตอนที่ ๔ 
๕. หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  

๕.๑ การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และ
ความไม่ประมาท โดยค่านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัว ตลอดจนใช้
ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจ และการกระท่า ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีหลักพิจารณาอยู ่ ๕ ส่วน ดังนี้ 

๕.๑.๑ กรอบแนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ชีวิตด่าเนินไป
ในทางสายกลางที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทย เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนว
ทางการด่ารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถ
น่ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการ
รอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพ่ือความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา  
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๕.๑.๒ คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน่ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ 
ทั้งระดับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และระดับประเทศได้ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา โดย
เน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน  

๕.๑.๓ ค านิยาม ความพอเพียง จะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ ที่ส าคัญดังนี้  
๕.๑.๓.๑ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจ่าเป็นและเหมาะสมกับฐานะของ

ตนเองสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไป ไม่น้อย เกินไป และต้องไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภค ที่อยู่ในระดับพอประมาณ  

๕.๑.๓.๒ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจด่าเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมี เหตุผลตามหลัก
วิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่ โดย
ค่านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท่านั้นๆ อย่างรอบคอบ  

๕.๑.๓.๓ ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลง 
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพ่ือให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที โดย
ค่านึงถงึความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล  

๕.๑.๔ เงื่อนไขส าคัญ เพ่ือให้เกิดความพอเพียงในการตัดสินใจและด่าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ใน
ระดับพอเพียง ๒ ประการ ต้องอาศัย เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม เป็นพ้ืนฐาน เสริมด้วย เงื่อนไข
ชีวิตเป็นพื้นฐาน โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจในการด่าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

๕.๑.๔.๑ เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน         
ความรอบคอบ ที่จะน่าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ  

๕.๑.๔.๒ เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญา ในการด่าเนินชีวิต  

๕.๑.๔.๓ เงื่อนไขชีวิต ด่าเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติ และปัญญา บริหารจัดการ 
การใช้ชีวิตโดยใช้หลักวิชา และคุณธรรมเป็นแนวทางพ้ืนฐาน  

๕.๑.๕ แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ การน้อมน่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง จะส่งผลให้การพัฒนาประเทศก้าวหน้าไปอย่างสมดุล ม่ันคง
และย่ังยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยีอันจะน่าไปสู่ “ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 
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                             “...ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า 

มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ.  
แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าท าให้มีความสุข  
ถ้าท าได้ก็สมควรที่จะท า สมควรที่จะปฏิบัติ.  
อันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจ  
หรือระบบพอเพียง...พอเพียงนี้อาจจะมีมาก  
อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แตว่่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน.  
ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ  
พูดจาก็พอเพียง ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...”  
                                 พระราชด่ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
                                                         ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑  

๕.๒ หลักส าคัญของความพอดีได้ ๕ ประการ คือ  
๕.๒.๑ ความพอดีด้านจิตใจ : ต้องเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ มีจิตสานึกท่ีดี เอ้ืออาทร 

ประนีประนอม นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  
๕.๒.๒ ความพอดีด้านสังคม : ต้องมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน รู้จัก

ผนึกก่าลัง และท่ีส่าคัญมีกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากฐานรากท่ีมั่นคง และแข็งแรง  
๕.๒.๓ ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและ

รอบคอบ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด และที่ส่าคัญใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ เพ่ือพัฒนาประเทศให้มั่นคง
อยู่เป็นขั้นเป็นตอนไป 

๕.๒.๔ ความพอดีด้านเทคโนโลยี : รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับความต้องการ และ
ควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเรา และสอดคล้องเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมของเราเอง  

๕.๒.๕ ความพอดีด้านเศรษฐกิจ : เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ด่ารงชีวิตอย่างพอควร พออยู่ พอกิน 
สมควรตามอัตภาพ และฐานะของตน 

ตอนที่๕ 
๖. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงระดับกลุ่มต่างๆ 
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๖.๑ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล/ครอบครัว  
(Application of Sufficiency Economy at Individual and Family Levels)  

เริ่มต้นจากการเสริมสร้างคนให้มีการเรียนรู้วิชาการและทักษะต่างๆ ที่จ่าเป็น  เพ่ือให้สามารถรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม  จนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของ
การอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  และอยู่ร่วมกับระบบนิเวศวิทยาอย่างสมดุล  เพ่ือจะได้ละเว้นต่อการประพฤติ
ผิดมิชอบ ไม่ตระหนี่ เป็นผู้ให้  เกื้อกูล  แบ่งปัน  มีสติยั้งคิดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจ   หรือ
กระท่าการใดๆจนกระทั่งเกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการด่ารงชีวิต  โดยสามารถคิดและกระท่าบนพ้ืนฐานของ
ความมีเหตุมีผล  พอเหมาะ  พอประมาณกับสถานภาพ  บทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคล  ในแต่ละ
สถานการณ ์ แล้วเพียรฝึกปฏิบัติเช่นนี้      จนตนสามารถท่าตนให้เป็นพ่ึงของตนเองได้ และเป็นที่พ่ึงของผู้อ่ืน
ได้ในที่สุด 

๖.๒ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน 
 (Application of Sufficiency Economy at the Community Level)  
ชุมชนพอเพียง ประกอบด้วย บุคคล / ครอบครัวต่างๆ ที่ใฝ่หาความก้าวหน้าบนพ้ืนฐานของปรัชญา     

แห่งความพอเพียง คือมคีวามรู้และคุณธรรมเป็นกรอบในการด่าเนินชีวิต จนสามารถพ่ึงตนเองได้ บุคคลเหล่านี้
มารวมกลุ่มกันท่ากิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานภาพ ภูมิสังคมของแต่ละชุมชน โดยพยายามใช้
ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท่า แลกเปลี่ยน
เรียนรู้   กับบุคคลหลายสถานภาพ ในสิ่งที่จะสร้างประโยชน์สุขของคนส่วนรวม และความก้าวหน้าของชุมชน 
อย่างมีเหตุผล โดยอาศัยสติ ปัญญา ความสามารถของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และบนพ้ืนฐานของความซื่อสัตย์
สุจริต อดกลั้นต่อการกระทบกระทั่ง ขยันหมั่นเพียร และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือแบ่งปันกันระหว่าง
สมาชิกชุมชน จนน่าไปสู่ความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของชุมชน จนน่าไปสู่การพัฒนาของ
ชุมชนที่สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จนกระท่ังสามารถพัฒนาไปสู่เครือข่ายระหว่างชุมชน 

๖.๓ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ 
(Application of Sufficiency Economy at the National Level)  
มีแผนการบริหารจัดการประเทศ ที่ส่งเสริมให้บุคคล/ชุมชนต่างๆ มีวิถีปฏิบัติ มีความร่วมมือ และ
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การพัฒนาในสาขาต่างๆ ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด่าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่าง
รอบคอบ เป็นขั้นตอน เริ่มจากการวางรากฐานของประเทศให้มีความพอเพียง โดยส่งเสริมให้ประชาชนส่วน
ใหญ่ สามารถอยู่อย่างพอมีพอกิน และพ่ึงตนเองได้ ด้วยมีความรู้และทักษะที่จ่าเป็นในการด่ารงชีวิตอย่างเท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน และใช้สติปัญญา 
ในการตัดสินใจและด่าเนินชีวิต พร้อมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มคนต่างๆ จากหลากหลาย
ภูมิสังคม หลากหลายอาชีพ หลากหลายความคิด ประสบการณ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจ และรู้ความเป็นจริง 
ระหว่างกันของคนในประเทศ จนน่าไปสู่ความสามัคคี และจิตสานึกที่จะร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาประเทศ ให้
เจริญก้าวหน้าไปอย่างสอดคล้องสมดุลกับสถานภาพความเป็นจริงของคนในประเทศ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็น
ล่าดับๆ ต่อไป 

๖.๔ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกร 
 (An Application of Sufficiency Economy for Farmers) ได้แก่ เกษตรทฤษฏีใหม่  

๖.๔.๑ ขั้นตอนที่ ๑ เป็นแนวทางการจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม ในระดับครอบครัว ที่สอดคล้อง
สมดุลกับระบบนิเวศวิทยา เพ่ือให้พออยู่ พอกิน สมควรแก่อัตภาพในระดับที่ประหยัด และเลี้ยงตนเอง/
ครอบครัวได้  

๖.๔.๒ ขั้นตอนที่ ๒ การรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ ร่วมมือกันในการผลิต จัดการตลาด และพัฒนา
สวัสดิการของชุมชนในรูปแบบต่างๆ เป็นการสร้างความสามัคคีภายในท้องถิ่น และเตรียมความพร้อม ก่อนก้าว
สู่โลกภายนอก  

๖.๔.๓ ขั้นตอนที่ ๓ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือจัดหาทุน วิชาการ ความรู้ 
เทคโนโลยี จากธุรกิจเอกชน เช่น ธนาคาร บริษัท ห้างร้าน เอกชน ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิต่างๆ มา
ช่วยในการลงทุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต  

โดยสรุป แนวพระราชด่าริส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้ และมีการรวมกลุ่มกัน และ
เชื่อมโยงเครือข่ายในด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าไปอย่างสมดุลกับสภาพแวดล้อมแต่ละท้องถิ่น ที่มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นขั้นตอน โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา และทรัพยากรด้านต่างๆ ที่มีอยู่อย่าง
เหมาะสม บนพ้ืนฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน และใช้สติปัญญา ใน
การตัดสินใจและด่าเนินชีวิต  

๖.๕ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงระดับนักธุรกิจ 
 (Application of Sufficiency Economy for Businessmen)  
นักธุรกิจพอเพียง จะค่านึงถึงความมั่นคงและยั่งยืนของการด่าเนินธุรกิจ มากกว่าการแสวงหา

ผลประโยชน์ระยะสั้น ฉะนั้นจึงต้องมีความรอบรู้ในธุรกิจที่ตนด่าเนินการอยู่ และมีการศึกษาข้อมูลข่าวสารอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีความรอบคอบในการตัดสินใจในแต่ละครั้ง เพ่ือ
ป้องกันข้อบกพร่องเสียหายต่างๆไม่ให้เกิดขึ้น และต้องมีคุณธรรม คือมีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบ
อาชีพ ไม่ผลิตหรือค้าขายสินค้าที่ก่อโทษ หรือสร้างปัญหาให้กับคนในสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความ
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ขยันหมั่นเพียร อดทน ในการพัฒนาธุรกิจไม่ให้มีความบกพร่อง และก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงสินค้าและคุณภาพให้ทันกับความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี และในขณะเดียวกันต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม และระบบนิเวศวิทยา ในทุกขั้นตอนของ
การดาเนินธุรกิจ โดยการรักษาสมดุล ในการแบ่งปันผลประโยชน์ของธุรกิจในระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 
อย่างสมเหตุสมผล ตั้งแต่ผู้บริโภค พนักงาน บริษัทคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และสังคมวงกว้าง รวมถึงสิ่งแวดล้อม            

๖.๖ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงระดับนักการเมือง 
 (Application Sufficiency Economy for Politicians)  
นักการเมืองที่มีหลักคิด และหลักปฏิบัติบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องเป็นตัวอย่างของ

ผู้น่าที่มีความเข้มแข็งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท่าความผิด แม้เพียง
เล็กน้อย 

เนื่องจากการกระท่าของผู้นาส่งผลกระทบในวงกว้างต่อชุมชน/สังคม และในขณะเดียวกัน
นักการเมืองในทุกระดับ จะต้องรู้จักสังคม ชุมชนที่แต่ละคนเป็นผู้แทน อย่างถ่องแท้ มีความเข้าใจระบบการ
ปกครอง และระเบียบปฏิบัติต่างๆตามกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม รอบรู้และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมุ่งที่จะด่าเนินวิถีทางการเมือง ให้ท้องถิ่น/ 
ประเทศชาติ มีความก้าวหน้าไปอย่างสมดุลในทุก ๆ ด้าน คนในท้องถิ่น /ประเทศชาติ อยู่อย่างพอเพียง สมัคร
สมานสามัคคีปรองดองกัน การก่าหนดนโยบาย การออกกฎหมายและข้อบัญญัติต่างๆ ต้องยึดมั่นอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความพอเพียง โดยบ่ารุงรักษาสิ่งที่ดีท่ีมีอยู่แล้ว เช่น ค่านิยม องค์ความรู้ สิ่งแวดล้อมที่ดี ให้คงอยู่ ปรับปรุง/
แก้ไข/ยกเลิก ส่วนที่ไม่ด ีที่เป็นเหตุให้เกิดความไม่สมดุล ไม่พอเพียง ในสังคม ให้กลับมาสู่แนวทางปฏิบัติที่มุ่งสู่
ความสมดุล และสนับสนุนให้เกิดสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม แต่ยังขาดอยู่ เช่น ความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยี การพัฒนาฝีมืออาชีพต่างๆ ให้เกิด ให้มีขึ้น อย่างสมดุลกับศักยภาพ และระดับการพัฒนาของ
ท้องถิ่น/ประเทศชาติ เพ่ือน่าไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองได้ของ คน/ชุมชน ในทุกระดับ  

๖.๗ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงระดับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
(Application of Sufficiency Economy for Government Officers)  
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องเริ่มต้นสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นในการด่าเนินชีวิตของ แต่ละบุคคลก่อน 

โดยตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการเป็นผู้ให้บริการแก่สังคม และร่วมเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และอยู่ร่วมกับระบบนิเวศวิทยาได้อย่างสมดุล มีส่านึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีสติยั้งคิด ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบ ในการด่าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ บนพ้ืนฐานของ
ความมีเหตุมีผล พอประมาณกับศักยภาพและสถานภาพของแต่ละบุคคล ในแต่ละสถานการณ์ และหมั่น
เสริมสร้างความรู้ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพ่ือจะได้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี การเตรียมนโยบาย แผนงาน 
หรือโครงการต่างๆ ต้องสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการพัฒนาที่สร้างความสมดุลในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยมุ่ง
ให้ประชาชน/ชุมชน สามารถพ่ึงตนเอง และสามารถเป็นที่พ่ึงของสังคม/ประเทศชาติ ได้ในที่สุด  
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๖.๘ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงระดับครู - อาจารย์  
(Application of Sufficiency Economy for Educators)  
ครูอาจารย์จะต้องท่าตนให้เป็นตัวอย่างแก่ นักเรียน/นักศึกษา ในการด่าเนินชีวิตอย่างพอเพียงให้ได้

ก่อน จึงจะสามารถถ่ายทอด/ปลูกฝัง/อบรม และท่าตนให้เป็นตัวอย่างแก่ นักเรียน/นักศึกษาให้เข้าใจเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างถูกต้อง และสามารถน่าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ่าวันของแต่ละคน ผ่านการบูรณาการใน
สาระเรียนรู้วิชาต่างๆ ตลอดจนสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆ  

การด่าเนินชีวิตอย่างพอเพียง ต้องเริ่มจากการตระหนักถึงความจ่าเป็นของการอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคม และอยู่ร่วมกับระบบนิเวศวิทยาอย่างสมดุล และเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ จนเห็นว่า
เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติที่จะเสริมสร้างให้สังคมเกิดสันติสุข มีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุลและยั่งยืน 
และคนในสังคมมีความสามัคคีปรองดองกัน แล้วฝึกปฏิบัติตนให้มีส่านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีสติ
ยั้งคิด ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบ ในการด่าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ บนพ้ืนฐานของความมีเหตุมีผล 
พอประมาณกับศักยภาพและสถานภาพ ของแต่ละบุคคล ในแต่ละสถานการณ์ และหมั่นเสริมสร้างความรู้ใน
ด้านต่างๆ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือจะได้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

“ ถ้าพอมีพอกินคือพอมีพอกินของตัวเองนั้น ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจสมัยหิน. สมัย
หินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต่ว่าค่อยๆพัฒนาขึ้นมา ต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการช่วย
ระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่างจะเรียกว่าอ าเภอ จังหวัด ประเทศ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน มีการไม่พอเพียง 
จึงบอกว่าถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะพอแล้ว จะใช้ได้.”  
                                                                    พระราชด่ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
                                                                                                ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔ 

ตอนที่๖ 
๗. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง ๆ 

๗.๑ การใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง ๆ  
๗.๑.๑ ด้านเศรษฐกิจ ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ลงทุนเกินขนาด คิดและวางแผนอย่าง รอบคอบ มี

ภูมิคุ้มกัน ไม่เสี่ยงเกินไป  
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจ  

- รู้จักควบคุมใช้จ่ายของตนเอง ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล, ใช้จ่ายพอประมาณ ใช้จ่ายอย่าง
ประหยัด     ใช้จ่ายเท่าที่จ่าเป็น ฯลฯ  

- รู้จักออมเงิน เรียนรู้ระบบการฝากเงิน เรียนรู้ระบบออมเงิน เรียนรู้ระบบสหกรณ์  
- รู้จักสร้างรายได้หรืออาชีพ สร้างรายได้หรืออาชีพสอดคล้องกับความต้องการ สอดคล้องกับ

สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรท้องถิ่น ฯลฯ  
๗.๑.๒ ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตสานึกที่ดี เอ้ืออาทร เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตัว  
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๗.๑.๓ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้รักสามัคคี สร้างความ เข้มแข็งให้ครอบครัว 
และชุมชน รักษาเอกลักษณ์ ภาษา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย  

๗.๑.๓.๑ กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านสังคม  
- รู้จักช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน ปลุกจิตส่านึกสาธารณะ ปลูกฝังความสามัคคี ความ

เสียสละ เผยแพร่องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ  
๗.๑.๓.๒ กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านวัฒนธรรม  

- สืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างจิตส่านึกรักษ์ไทย รักบ้านเกิด ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์อาหารท้องถิ่น 
ดนตรีไทยและเพลงไทย โบราณสถานและโบราณวัตถุ  

๗.๑.๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาด และรอบคอบ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากร เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและคงอยู่ชั่วลูกหลาน  

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านสิ่งแวดล้อม  
- สร้างสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ ปลุกจิตส่านึกรักสิ่งแวดล้อม ฟ้ืนฟูแหล่งเสื่อมโทรมใน

ท้องถิ่น ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ฯลฯ  
๗.๑.๕ ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ และ

สภาพแวดล้อมพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 
๗.๒ ประเทศไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง  

เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้ขอบเขต 
ข้อจ่ากัดของรายได ้หรือทรัพยากรที่มีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพ่ึงพา เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง และลดภาวการณ์เสี่ยง จากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

เศรษฐกิจพอเพียงมิใช่หมายความถึง การกระเบียดกระเสียนจนเกินสมควร หากแต่อาจฟุ่มเฟือยได้
เป็นครั้งคราวตามอัตภาพ แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศ มักใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะที่หามาได้  

เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน่าไปสู่เป้าหมายของการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได้ เช่น โดย
พ้ืนฐานแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน้นที่เศรษฐกิจการเกษตร เน้น
ความมั่นคงทางอาหาร เป็นการสร้างความมั่นคงให้เป็นระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่
ช่วยลดความเสี่ยง หรือความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้  

เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไม่จ่าเป็น
จะต้องจ่ากัดเฉพาะแต่ภาคการเกษตรหรือภาคชนบท แม้แต่ภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการค้าการ
ลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกัน คือ เน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล และ
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม  

ตอนที่ ๗ 
๘. การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริพอเพียง 
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้น เมื่อได้พระราชทานแนวพระราชด่าร ิ
หรือพระบรมราโชวาทในด้านต่างๆ จะทรงค่านึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของประชาชนด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางความคิดที่อาจน่าไปสู่ความขัดแย้งในทางปฏิบัติได ้ 

๘.๑ การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 
๘.๑.๑  ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการด่ารงชีพอย่าง

จริงจัง ดังพระราชด่ารัสว่า  
“ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องประหยัดไปในทางท่ีถูกต้อง” 

๘.๑.๒  ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการ
ด่ารงชีพก็ตาม ดังพระราชด่ารัสที่ว่า  

“ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพ ชอบเป็น
หลักส่าคัญ”  

๘.๑.๓  ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ และแข่งขันกันในทางการค้าขาย ประกอบอาชีพแบบ
ต่อสู้กันอย่างรุนแรงดังอดีต ซึ่งมีพระราชด่ารัสเรื่องนี้ว่า  

“ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วย
ความเป็นธรรมทั้งในเจตนา และการกระท่า ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจาก
ผู้อื่น”  

๘.๑.๔ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก โดยต้องขวนขวายใฝ่หาความรู้
ให้เกิดรายได้เพ่ิมพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส่าคัญ พระราชด่ารัสตอนหนึ่งที่ให้ความชัดเจนว่า  

“การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้ และสร้างตนเองให้มั่นคงนี้ เพ่ือตนเอง 
เพ่ือที่จะให้ตัวเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้าที่มีความสุข พอมีพอกิน เป็นขั้นหนึ่งและขั้นต่อไป ก็คือให้มีเกียรติว่า
ยืนได้ด้วยตนเอง”  

๘.๑.๕ ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่วให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้ด้วยสังคมไทยที่ล่มสลายลงในครั้ง
นี้ เพราะยังมีบุคคลจ่านวนมิใช่น้อยที่ด่าเนินการโดยปราศจากละอายต่อแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทานพระราโชวาท ว่า  

“พยายามไม่ก่อความชั่วให้เป็นเครื่องท่าลายตัว ท่าลายผู้อ่ืน พยายามลดพยายามละความชั่ว
ที่ตัวเองมีอยู่ พยายามก่อความดีให้แก่ตัวอยู่เสมอ พยายามรักษาและเพ่ิมพูนความดีที่มีอยู่นั้น ให้งอกงาม
สมบูรณ์ขึ้น”  

ทรงย้่าเน้นว่าค่าส่าคัญที่สุดคือ ค่าว่า "พอ" ต้องสร้างความพอที่สมเหตุสมผลให้กับตัวเองให้ได้และ
เราก็จะพบกับความสุข 

๘.๒ สรุปแนวพระราชด าริในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง  
๘.๒.๑ ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต  
๘.๒.๒ ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต  
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๘.๒.๓ ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ และแข่งขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง  
๘.๒.๔ ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ ให้มี

รายได้เพ่ิมพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส่าคัญ 
๘.๒.๕ ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา 

การต่อสู้เบ็ดเสร็จ 

บทที่ ๖ 

หลักทฤษฎีใหม ่

๑.กล่าวน า 
ทฤษฎีใหม่ คือ ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่เด่นชัดที่สุด ซ่ึง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด่ารินี้ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่มักประสบปัญหา
ทั้งภัยธรรมชาติ     และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการท่าการเกษตรให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต 
โดยเฉพาะการขาดแคลนน้่าได้โดยไม่เดือดร้อนและยากล่าบากนัก 

ความเสี่ยงที่เกษตรกร มักพบเป็นประจ า ประกอบด้วย  
๑. ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตร  
๒. ความเสี่ยงในราคาและการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตสมัยใหม่จากต่างประเทศ  
๓. ความเสี่ยงด้านน้่า ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง  
๔. ภัยธรรมชาติอ่ืนๆ และโรคระบาด  
๕. ความเสี่ยงด้านแบบแผนการผลิต - ความเสี่ยงด้านโรคและศัตรูพืช - ความเสี่ยงด้านการขาด

แคลนแรงงาน - ความเสี่ยงด้านหนี้สินและการสูญเสียที่ดิน  
ทฤษฎีใหม่ จึงเป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการ ที่ดินและน้่า เพ่ือการเกษตรในที่ดิน

ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด    
ตอนที่ ๑ 

๒. หลักทฤษฎีใหม่ 
๒.๑ ความส าคัญของทฤษฎีใหม่  

๒.๑.๑. มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน  เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
เกษตรกร ซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน  

๒.๑.๒ มีการค่านวณโดยใช้หลักวิชาการ เกี่ยวกับปริมาณน้่าที่จะกักเก็บให้พอเพียงต่อการเพาะปลูก
ได้อย่างเหมาะสมตลอดปี ๓. มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบสาหรับเกษตรกรรายย่อย โดยมีถึง ๓ ขั้นตอน  

๒.๑.๒.๑ ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น 
ให้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ซึ่งหมายถึง  

- พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ ๓๐% ให้ขุดสระเก็บกักน้่า เพ่ือใช้เก็บกักน้่าฝนในฤดูฝน และ
ใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้่าต่างๆ  
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- พื้นที่ส่วนที่สอง ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพ่ือใช้เป็นอาหารประจ่าวัน
ส่าหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี เพ่ือตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพ่ึงตนเองได้  

- พื้นที่ส่วนที่สาม ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ 
เพ่ือใช้เป็นอาหารประจ่าวัน หากเหลือบริโภคก็น่าไปจ่าหน่าย  

- พื้นที่ส่วนที่สี่ ประมาณ ๑๐% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือนอื่นๆ 
               ๒.๑.๒.๒ ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง  

เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการ และได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มขั้นที่สอง 
คือให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ ์ร่วมแรงร่วมใจกันด่าเนินการในด้าน  

-การผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)  เกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิต 
โดยเริ่ม ตั้งแต่ข้ันเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช ปุ๋ย การจัดหาน้่าและอ่ืนๆ เพ่ือการเพาะปลูก  

-การตลาด ( ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การจ่าหน่ายผลผลิต) เมื่อมีผลผลิตแล้วจะต้อง
เตรียมการต่างๆ เพ่ือการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น การเตรียมลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้ง
รวบรวมข้าว เตรียมหาเครื่องสีข้าว ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตให้ได้ราคาด ีและลดค่าใช้จ่ายลงด้วย 

-การเป็นอยู่ (กะปิ น้่าปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ)  ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้องมี
ความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานในการด่ารงชีวิต เช่น อาหารการกินต่างๆ กะปิ น้่าปลา เสื้อผ้า 
ที่พอเพียง 

-สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู้)  แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการที่จ่าเป็น เช่น มี
สถานีอนามัย เมื่อยามป่วยไข้ หรือมีกองทุนไว้กู้ยืมเพ่ือประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  

-การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา)  ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มี
กองทุนเพ่ือการศึกษาเล่าเรียนให้แก่เยาวชนของชุมชนเอง 

-สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป็นที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นที่
ยึดเหนี่ยว โดยกิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าส่วน
ราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นส่าคัญ 

๒.๑.๒.๓ ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม  
เมื่อด่าเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่

ขั้นที่สามต่อไป คือ ติดต่อประสานงาน เพ่ือจัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัท ห้างร้านเอกชน 
มาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ทั้งนี ้ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคาร หรือบริษัทเอกชนจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ  
- เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา)  
- ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต่่า (ซื้อข้าวเปลือกตรงจาก

เกษตรกรและมาสีเอง)  
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- เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่่า เพราะรวมกันซื้อเป็นจานวนมาก      
(เป็นร้านสหกรณ์ราคาขายส่ง)  

- ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพ่ือไปด่าเนินการในกิจกรรม
ต่างๆ ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 

๒.๒ หลักการและแนวทางส าคัญ  
๒.๒.๑ เป็นระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้  ในระดับที่

ประหยัดก่อน ทั้งนี ้ชุมชนต้องมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านองเดียวกับการ “ 
ลงแขก ” แบบดั้งเดิมเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานด้วย  

๒.๒.๒ เนื่องจากข้าวเป็นปัจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะต้องบริโภค ดังนั้น จึงประมาณว่าครอบครัวหนึ่ง
ท่านาประมาณ ๕ ไร่ จะท่าให้มีข้าวพอกินตลอดป ีโดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง เพ่ือยึดหลักพ่ึงตนเองได้อย่างมี
อิสรภาพ  

๒.๒.๓ ต้องมีน้่าเพ่ือการเพาะปลูกส่ารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง หรือระยะฝนทิ้งช่วงได้อย่างพอเพียง ดังนั้น 
จึงจ่าเป็นต้องกันที่ดินส่วนหนึ่งไว้ขุดสระน้่า โดยมีหลักว่าต้องมีน้่าเพียงพอที่ จะเพาะปลูกได้ตลอดปี ทั้งนี้ ได้
พระราชทานพระราชด่าริเป็นแนวทางว่า ต้องมีน้่า ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อการเพาะปลูก ๑ ไร่ โดยประมาณ 
เมื่อท่านา ๕ ไร่ ท่าพืชไร่ หรือไม้ผลอีก ๕ ไร่ (รวมเป็น ๑๐ ไร่) จะต้องมีน้่า ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี  

ดังนั้น หากตั้งสมมติฐานว่า มีพื้นที่ ๑๕ ไร่ ก็จะสามารถก าหนดสูตรคร่าวๆ ว่า แต่ละแปลง 
ประกอบด้วย  

- นาข้าว ๕ ไร่  
- พืชไร่ พืชสวน ๕ ไร่  
- สระน้่า ๓ ไร่ ขุดลึก ๔ เมตร จุน้่าได้ประมาณ ๑๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้่าที่

เพียงพอที่จะส่ารองไว้ใช้ยามฤดูแล้ง  
- ที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ ๒ ไร่ รวมทั้งหมด ๑๕ ไร่ แต่ทั้งนี้ ขนาดของสระเก็บน้่าขึ้นอยู่กับสภาพภูมิ

ประเทศและสภาพแวดล้อม ดังนี้  
- ถ้าเป็นพ้ืนที่ท่าการเกษตรอาศัยน้่าฝน สระน้่าควรมีลักษณะลึก เพ่ือป้องกันไม่ให้น้่าระเหย

ได้มากเกินไป ซึ่งจะท่าให้มีน้่าใช้ตลอดทั้งปี  
- ถ้าเป็นพ้ืนที่ท่าการเกษตรในเขตชลประทาน สระน้่าอาจมีลักษณะลึก หรือตื้น และแคบ หรือ

กว้างก็ได้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เพราะสามารถมีน้่ามาเติมอยู่เรื่อยๆ การมีสระเก็บน้่าก็เพ่ือให้
เกษตรกรมีน้่าใช้อย่างสม่่าเสมอทั้งปี (ทรงเรียกว่า Regulator หมายถึง การควบคุมให้ดี มีระบบน้่าหมุนเวียน
ใช้เพ่ือการเกษตรได้โดยตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าแล้งและระยะฝนทิ้งช่วง แต่มิได้
หมายความว่า เกษตรกรจะสามารถปลูกข้าวนาปรังได้ เพราะหากน้่าในสระเก็บน้่าไม่พอ ในกรณีมีเขื่อนอยู่
บริเวณใกล้เคียงก็อาจจะต้องสูบน้่ามาจากเขื่อน ซึ่งจะท่าให้น้่าในเขื่อนหมดได ้แต่เกษตรกรควรท่านาในหน้าฝน 
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และเม่ือถึงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงให้เกษตรกรใช้น้่าที่เก็บตุนนั้น ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรอย่างสูงสุด โดย
พิจารณาปลูกพืชให้เหมาะสมกับฤดูกาล เพ่ือจะได้มีผลผลิตอ่ืนๆ ไว้บริโภคและสามารถน่าไปขายได้ตลอดทั้งปี  

๒.๒.๔ การจัดแบ่งแปลงที่ดิน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
ค่านวณและค่านึงจากอัตราการถือครองที่ดินถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๕ ไร่ อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรมีพ้ืนที่
ถือครองน้อยกว่านี้ หรือมากกว่านี้ ก็สามารถใช้อัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ เป็นเกณฑ์ปรับใช้ได้ กล่าวคือ  

ร้อยละ ๓๐ ส่วนแรก ขุดสระน้่า (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้่า เช่น ผักบุ้ง ผักกะเฉด ฯลฯ ได้
ด้วย)  บนสระอาจสร้างเล้าไก่ และบนขอบสระน้่า อาจปลูกไม้ยืนต้นที่ไม่ใช้น้่ามากโดยรอบได้  

ร้อยละ ๓๐ ส่วนที่สอง ท่านา  
ร้อยละ ๓๐ ส่วนที่สาม ปลูกพืชไร่ พืชสวน (ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย ไม้เพ่ือเป็นเชื้อฟืน ไม้

สร้างบ้าน พืชไร่ พืชผัก สมุนไพร เป็นต้น)  
ร้อยละ ๑๐ สุดท้าย เป็นที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ (ทางเดิน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ยหมัก 

โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวนครัวหลังบ้าน เป็นต้น)  
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าวเป็นสูตร หรือหลักการโดยประมาณเท่านั้น สามารถปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับสภาพของพ้ืนที่ดิน ปริมาณน้่าฝน และสภาพแวดล้อม เช่น ใน
กรณีภาคใต้ท่ีมีฝนตกชุก หรือพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้่ามาเติมสระได้ต่อเนื่อง ก็อาจลดขนาดของบ่อ หรือสระเก็บน้่าให้
เล็กลง เพ่ือเก็บพ้ืนที่ไว้ใช้ประโยชน์อื่นต่อไปได้  

๒.๒.๕ การด่าเนินการตามทฤษฎีใหม่ มีปัจจัยประกอบหลายประการ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ 
สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น ดังนั้น เกษตรกรควรขอรับค่าแนะน่าจากเจ้าหน้าที่ด้วย และที่ส าคัญ คือ 
ราคาการลงทุนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขุดสระน้่า เกษตรกรจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากส่วน
ราชการ มูลนิธิ และเอกชน  

๒.๒.๖ ในระหว่างการขุดสระน้่า จะมีดินที่ถูกขุดข้ึนมาจ่านวนมาก หน้าดินซึ่งเป็นดินดี ควรน่าไปกอง
ไว้ต่างหากเพ่ือน่ามาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชต่างๆ ในภายหลัง โดยน่ามาเกลี่ยคลุมดินชั้นล่างที่เป็นดินไม่ดี 
หรืออาจน่ามาถมท่าขอบสระน้่า หรือยกร่องส่าหรับปลูกไม้ผลก็จะได้ประโยชน์อีกทางหนึ่ง  

ตัวอย่างพืชท่ีควรปลูกและสัตว์ที่ควรเลี้ยง  
ไม้ผลและผักยืนต้น : มะม่วง มะพร้าว มะขาม ขนุน ละมุด ส้ม กล้วย น้อยหน่า มะละกอ กะท้อน 

แคบ้าน มะรุม สะเดา ขี้เหล็ก กระถิน ฯลฯ 
ผักล้มลุกและดอกไม ้: มันเทศ เผือก ถั่วฝักยาว มะเขือ มะลิ ดาวเรือง บานไม่รู้โรย กุหลาบ รัก และ

ซ่อนกลิ่น เป็นต้น  
เห็ด : เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง เห็ดเป๋าฮื้อ เป็นต้น  
สมุนไพรและเครื่องเทศ : หมาก พลู พริกไท บุก บัวบก มะเกลือ ชุมเห็ด หญ้าแฝก และพืชผักบาง

ชนิด เช่น กะเพรา โหระพา สะระแหน่ แมงลัก และตะไคร ้เป็นต้น  
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ไม้ใช้สอยและเชื้อเพลิง : ไผ่ มะพร้าว ตาล กระถินณรงค์ มะขามเทศ สะแก ทองหลาง จามจุรี 
กระถิน สะเดา ขี้เหล็ก ประดู่ ชิงชัน และยางนา เป็นต้น  

พืชไร่ : ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ อ้อย มันส่าปะหลัง ละหุ่ง นุ่น เป็นต้น พืชไร่
หลายชนิดอาจเก็บเกี่ยวเมื่อผลผลิตยังสดอยู่ และจ่าหน่ายเป็นพืชประเภทผักได้ และมีราคาดีกว่าเก็บเมื่อแก่ 
ได้แก่ ข้าวโพด ถัวเหลือง ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ อ้อย และมันส่าปะหลัง  

พืชบ ารุงดินและพืชคลุมดิน : ถั่วมะแฮะ ถั่วฮามาต้า โสนแอฟริกัน โสนพ้ืนเมือง ปอเทือง ถั่วพร้า 
ขี้เหล็ก กระถิน รวมทั้งถั่วเขียวและถ่ัวพุ่ม เป็นต้น และเม่ือเก็บเก่ียวแล้วไถกลบลงไปเพ่ือบ่ารุงดินได ้ 

หมายเหตุ : พืชหลายชนิดใช้ท่าประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งชนิด และการเลือกปลูกพืช ควรเน้นพืชยืนต้น
ด้วย เพราะการดูแลรักษาในระยะหลังจะลดน้อยลง มีผลผลิตทยอยออกตลอดปี ควรเลือกพืชยืนต้นชนิดต่างๆ 
กัน ให้ความร่มเย็นและชุ่มชื้นกับที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และควรเลือกต้นไม้ให้สอดคล้องกับสภาพของพ้ืนที่ 
เช่น ไม่ควรปลูกยูคาลิปตัส บริเวณขอบสระ ควรเป็นไม้ผลแทน เป็นต้น  

สัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ ได้แก่  
สัตว์น้ า : ปลาไน ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาดุก เพ่ือเป็นอาหารเสริมประเภทโปรตีน และยัง

สามารถน่าไปจ่าหน่ายเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย ในบางพ้ืนที่สามารถเลี้ยงกบได้  
สุกร หรือ ไก่ เลี้ยงบนขอบสระน้่า  มูลสุกรและไก่สามารถน่ามาเป็นอาหารปลาบางแห่งอาจเลี้ยง

เป็ดได ้ 
๒.๓ ประโยชน์ของทฤษฎีใหม่  

๒.๓.๑. ให้ประชาชนพออยู่พอกินสมควรแก่อัตภาพในระดับที่ประหยัด ไม่อดอยาก และเลี้ยงตนเอง
ได้ตามหลักปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง ”  

๒.๓.๒ ในหน้าแล้งมีน้่าน้อย ก็สามารถเอาน้่าที่เก็บไว้ในสระมาปลูกพืชผักต่างๆ ที่ใช้น้่าน้อยได้ โดย
ไม่ต้องเบียดเบียนชลประทาน 

๒.๓.๓ ในปีที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน้่าดีตลอดปี ทฤษฎีใหม่นี้สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ 
โดยไม่เดือดร้อนในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ  

๒.๓.๔ ในกรณีที่เกิดอุทกภัย เกษตรกรสามารถที่จะฟ้ืนตัวและช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง โดยทาง
ราชการไม่ต้องช่วยเหลือมากนัก ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย  

 
 

๒.๔ ทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์  
ทฤษฎีใหม่ที่ด่าเนินการโดยอาศัยแหล่งน้่าธรรมชาติ น้าฝน จะอยู่ในลักษณะ “หมิ่นเหม่” เพราะหาก

ปีใดฝนน้อย น้่าอาจจะไม่เพียงพอ ฉะนั้น การที่จะท่าให้ทฤษฎีใหม่สมบูรณ์ได้นั้น จ่าเป็นต้องมีสระเก็บกักน้่าที่มี
ประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ โดยการมีแหล่งน้่าขนาดใหญ่ที่สามารถเพ่ิมเติมน้่าในสระเก็บกักน้่าให้เต็ม
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อยู่เสมอ ดังเช่น กรณีของการทดลองที่ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ “วัดมงคลชัยพัฒนา” อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิจังหวัดสระบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสนอวิธีการ ดังนี้ 

ระบบทฤษฎีใหม่ท่ีสมบูรณ์  
อ่างใหญ ่เติมอ่างเล็ก อ่างเล็ก เติมสระน้ า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพ วงกลมเล็ก คือสระน้่าที่เกษตรกรขุดขึ้นตามทฤษฎีใหม่ เมื่อเกิดช่วงขาดแคลนน้่าในฤดูแล้ง 
เกษตรกรสามารถสูบน้่ามาใช้ประโยชน์ได้ และหากน้่าในสระน้าไม่เพียงพอก็ขอรับน้่าจากอ่างห้วยหินขาว (อ่าง
เล็ก) ซึ่งได้ท่าระบบส่งน้่าเชื่อมต่อทางท่อลงมายังสระน้่าที่ได้ขุดไว้ในแต่ละแปลงซึ่งจะช่วยให้สามารถมีน้่าใช้
ตลอดปี 

กรณีท่ีเกษตรกรใช้น้่ากันมาก อ่างห้วยหินขาว (อ่างเล็ก) ก็อาจมีปริมาณน้่า ไม่เพียงพอ ก็สามารถใช้
วิธีการผันน้่าจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (อ่างใหญ่) ต่อลงมายังอ่างเก็บน้่าห้วยหินขาว (อ่างเล็ก) ก็จะช่วยให้มี
ปริมาณน้่ามาเติมในสระของเกษตรกรพอตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องเสี่ยง  

ระบบการจัดการทรัพยากรน้่าตามแนวพระราชด่าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถท่าให้การ
ใช้น้่ามีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จากระบบส่งท่อเปิดผ่านไปตามแปลงไร่นาต่างๆ ถึง ๓ - ๕ เท่า เพราะยาม
หน้าฝน นอกจากจะมีน้่าในอ่างเก็บน้่าแล้ว ยังมีน้่าในสระของราษฎรเก็บไว้พร้อมกันด้วย ทาให้มีปริมาณน้่าเพ่ิม
อย่างมหาศาล น้่าในอ่างที่ต่อมาสู่สระจะท่าหน้าที่เป็นแหล่งน้่าส่ารองคอยเติมเท่านั้นเอง  

แปลงสาธิตทฤษฎีใหม่ของมูลนิธิชัยพัฒนา  
ท่านที่สนใจสามารถขอค่าปรึกษาและเยี่ยมชมแปลงสาธิตทฤษฎีใหม่ได้ ดังนี้  

๑. ส่านักบริหารโครงการ ส่านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๔๔๒๕ โทรสาร ๐ 
๒๒๘๒ ๓๓๔๑  
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๒. โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ จังหวัดสระบุรี 
โทรศัพท ์/ โทรสาร ๐ ๓๖๔๙ ๙๑๘๑  

๓. โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชด่าริ (ทฤษฎีใหม่) อ่าเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๓๒๓๓ ๗๔๐๗  

๔. โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ่าเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 
/ โทรสาร  ๐ ๓๒๕๙ ๔๐๖๗  

๕. โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ อ่าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๔๓๘๕ 
๙๐๘๙  

๖. โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ อ่าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ 
๔๔๓๒ ๕๐๔๘  

๒.๕ เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าร ิ 
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางในการพัฒนา ที่น่าไปสู่

ความสามารถในการพ่ึงตนเองในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของ
ธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณ และความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ ความเพียร และความอดทน สติ และปัญญา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความ
สามัคคี 

เศรษฐกิจพอเพียงความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่ โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่
ชี้บอกหลักการ และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ ในขณะที่ แนวพระราชด่าริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ หรือ เกษตร
ทฤษฎีใหม่ ซ่ึงเป็นแนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนนั้น เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเฉพาะในพ้ืนที่ที่เหมาะสม  

ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู่ ๒ แบบ คือ 
แบบพ้ืนฐาน กับ แบบก้าวหน้า ได้ดังนี้  

๒.๕.๑ ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกร เป็นเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบพื้นฐาน ตรงกับ ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ ที่มุ่งแก้ปัญหาของเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้่า ต้องพ่ึง
น้่าฝนและประสบความเสี่ยงจากการที่น้่าไม่พอเพียง แม้กระทั่งส่าหรับการปลูกข้าวเพ่ือบริโภค และมีข้อสมมติ
ว่า มีที่ดินพอเพียงในการขุดบ่อเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าว จากการแก้ปัญหาความเสี่ยงเรื่องน้่า จะท่าให้
เกษตรกรสามารถมีข้าวเพ่ือการบริโภคยังชีพในระดับหนึ่งได้ และใช้ที่ดินในส่วนอ่ืนๆ สนองความต้องการ
พ้ืนฐานของครอบครัว รวมทั้งขายในส่วน ที่เหลือเพ่ือมีรายได้ที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถผลิตเองได้ 
ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวให้เกิดข้ึนในระดับครอบครัว  

อย่างไรก็ตาม แม้กระทั่ง ในทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ ก็จ่าเป็นที่ทางเกษตรกรจะต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากทางราชการ มูลนิธิและภาคเอกชนตามความเหมาะสม ความพอเพียงในระดับชุมชน เป็น
เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า และ ตรงกับทฤษฎีใหม่ขั้นที ่๒ เป็นเรื่องของการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลัง
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กันในรูปกลุ่ม หรือสหกรณ์ กล่าวคือเมื่อสมาชิกในแต่ละครอบครัวมีความพอเพียงขั้นพ้ืนฐานเป็นเบื้องต้นแล้ว 
ก็จะท่าให้ครอบครัวต่างๆ เหล่านั้นหันมารวมกลุ่ม เพ่ือร่วมมือกันสร้างประโยชน์เพ่ือกลุ่มและส่วนรวม บน
พ้ืนฐานของความแบ่งปันและช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน ตามก่าลังและความสามารถของตน ซึ่งจะสามารถท่าให้
ชุมชนโดยรวมเกิดความพอเพียงในการด่าเนินชีวิตและมีชีวิตที่สมดุลอย่างแท้จริง  

๒.๕.๒ ความพอเพียงในระดับประเทศ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า และตรงกับ 
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๓ ซึ่งส่งเสริมให้ชุมชนสร้างความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนๆ ในประเทศ เช่น บริษัทขนาดใหญ่ 
ธนาคาร และการสร้างเครือข่ายดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ สืบทอดภูมิปัญญาและ
บทเรียนจากการพัฒนา หรือร่วมมือกันทาการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน ท่าให้ประเทศอัน
เป็นสังคมใหญ่ที่ประกอบด้วยชุมชนต่างๆ ที่ด่าเนินชีวิตอย่างพอเพียง กลายเป็นเครือข่ายชุมชนพอเพียงที่
เชื่อมโยงกันด้วยหลักไม่เบียดเบียน แบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในที่สุด 

“ ฉะนั้นโครงการต่างๆ หรือเศรษฐกิจที่ใหญ่ ต้องมีความสอดคล้องกันดีที่ไม่ใช่เหมือนทฤษฎี
ใหม่. ที่ใช้ท่ีดินเพียง ๑๕ ไร่ และสามารถที่จะปลูกข้าวพอกิน กิจการนี้ใหญ่กว่า แต่ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียง
เหมือนกัน คนไม่เข้าใจว่ากิจการใหญ่ๆ เหมือนสร้างเขื่อนป่าสักก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน เขานึก
ว่าเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่ เป็นเศรษฐกิจที่ห่างไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง แต่ที่จริงแล้ว เป็นเศรษฐกิจ
พอเพียงเหมือนกัน”  

    (พระราชด่ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒)  
๒.๖ ลักษณะการปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่  

๒.๖.๑ ขั้นที่ ๑ ที่มุ่งแก้ปัญหาของเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้่า ต้องพ่ึงน้่าฝน และประสบความ
เสี่ยงจากการที่น้่าไม่พอเพียง แม้กระทั่งส่าหรับการปลูกข้าวเพ่ือบริโภค และมีข้อสมมติว่า มีที่ดินพอเพียงใน
การขุดบ่อเพ่ือแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว จากการแก้ปัญหาความเสี่ยงเรื่องน้่า จะท่าให้เกษตรกรสามารถมีข้าว
เพ่ือการบริโภคยังชีพในระดับหนึ่ง และใช้ที่ดินส่วนอื่น ๆ สนองความต้องการพื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขาย
ในส่วนที่เหลือเพ่ือมีรายได้ที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถผลิตเองได้ ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ในตัวให้เกิดขึ้นในระดับครอบครัว อย่างไรก็ตาม แม้กระทั่งในทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 ก็จ่าเป็นที่เกษตรกรจะต้อง
ได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม ความพอเพียงในระดับ
ชุมชนและระดับองค์กรเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม่  

๒.๖.๒ ขั้นที ่๒ เป็นเรื่องของการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ หรือการที่
ธุรกิจต่าง ๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ กล่าวคือ เมื่อสมาชิกในแต่ละครอบครัว หรือองค์กรต่าง ๆ 
มีความพอเพียงขั้นพ้ืนฐานเป็นเบื้องต้นแล้ว ก็จะรวมกลุ่มกัน เพ่ือร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่ม และ
ส่วนรวมบนพ้ืนฐานของการไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามก่าลังและความสามารถ
ของตน ซึ่งจะสามารถท่าให้ชุมชนโดยรวม หรือเครือข่ายวิสาหกิจนั้น ๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอย่าง
แท้จริง ความพอเพียงในระดับประเทศเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม่ 
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๒.๖.๓ ขั้นที่ ๓ ซึ่งส่งเสริมให้ชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจ สร้างความร่วมมือกับองค์กรอ่ืน ๆ ใน
ประเทศ เช่น บริษัทขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบันวิจัย เป็นต้น  

๒.๗ การผลิตตามทฤษฎีใหม่สามารถเป็นต้นแบบการคิดในการผลิตที่ดีได้ดังนี้  
๒.๗.๑ การผลิตนั้นมุ่งใช้เป็นอาหารประจ่าวันของครอบครัว เพ่ือให้มีพอเพียงในการบริโภคตลอดปี

เพ่ือใช้เป็นอาหารประจ่าวันและเพ่ือจ่าหน่าย  
๒.๗.๒ การผลิตต้องอาศัยปัจจัยในการผลิต ซึ่งจะต้องเตรียมให้พร้อม เช่น การเกษตรต้องมีน้่า การ

จัดให้มีและดูแหล่งน้่า จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งการผลิต และประโยชน์ใช้สอยอ่ืน ๆ  
๒.๗.๓ ปัจจัยประกอบอ่ืน ๆ ที่จะอ่านวยให้การผลิตด่าเนินไปด้วยดี และเกิดประโยชน์เชื่อมโยง 

(Linkage) ที่จะไปเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการผลิต จะต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้ง เกษตรกร ธุรกิจ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน         เพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับเศรษฐกิจการค้า และให้ด่าเนินกิจการควบคู่ไปด้วยกัน
ได ้ 

การผลิตจะต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “บุคคล” กับ “ระบบ” การผลิตนั้นต้องยึดมั่นใน
เรื่องของ “คุณค่า” ให้มากกว่า “มูลค่า” ดังพระราชด่ารัส ซึ่งได้นาเสนอมาก่อนหน้านี้ที่ว่า  

“…บารมีนั้น คือ ท าความดี เปรียบเทียบกับธนาคาร …ถ้าเราสะสมเงินให้มากเราก็สามารถที่จะ
ใช้ดอกเบี้ย ใช้เงินที่เป็นดอกเบี้ย โดยไม่แตะต้องทุนแต่ถ้าเราใช้มากเกินไป หรือเราไม่ระวัง เรากิน เข้าไป
ในทุน ทุนมันก็น้อยลง ๆ จนหมด …ไปเบิกเกินบัญชีเขาก็ต้องเอาเรื่อง ฟ้องเราให้ล้มละลาย เราอย่าไป
เบิกเกินบารมีที่บ้านเมือง ที่ประเทศได้สร้างสมเอาไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษของเราให้เกินไป เราต้องท าบ้าง หรือ
เพิ่มพูนให้ประเทศของเราปกติมีอนาคตที่ม่ันคง บรรพบุรุษของเราแต่โบราณกาล ได้สร้างบ้านเมืองมา
จนถึงเราแล้ว ในสมัยนี้ที่เราก าลังเสียขวัญ กลัว จะได้ไม่ต้องกลัว ถ้าเราไม่รักษาไว้…”  

การจัดสรรทรัพยากรมาใช้เพ่ือการผลิตที่ค่านึงถึง “คุณค่า” มากกว่า “มูลค่า” จะก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่าง “บุคคล” กับ “ระบบ” เป็นไปอย่างยั่งยืน ไม่ท่าลายทั้งทุนสังคมและทุนเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้จะต้องไม่ติดต่ารา สร้างความรู้ รัก สามัคคี และความร่วมมือร่วมแรงใจ มองกาลไกลและมีระบบ
สนับสนุนที่เป็นไปได้     

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังแนวพระราชด่าริให้ประชาชนยอมรับไปปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องโดยให้วงจรการพัฒนาด่าเนินไปตามครรลองธรรมชาติกล่าวคือ 

ทรงสร้างความตระหนักแก่ประชาชนให้รับรู้ (Awareness) ในทุกคราเมื่อ เสด็จพระราชด่าเนินไป
ทรงเยี่ยมประชาชนในทุกภูมิภาคต่าง ๆ จะทรงมีพระราชปฏิสันถารให้ประชาชนได้รับทราบถึงสิ่งที่ควรรู้ เช่น 
การปลูกหญ้าแฝกจะช่วยป้องกันดินพังทลาย และใช้ปุ๋ยธรรมชาติ จะช่วยประหยัดและบ่ารุงดิน การแก้ไขดิน
เปรี้ยวในภาคใต้สามารถกระท่าได้ การตัดไม้ท่าลายป่าจะทาให้ฝนแล้ง เป็นต้น ตัวอย่างพระราชด่ารัสที่
เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน ได้แก่  

“….ประเทศไทยนี้เป็นที่ที่เหมาะมากในการตั้งถิ่นฐาน แต่ว่าต้องรักษาไว้ ไม่ท าให้ประเทศไทยเป็น
สวนเป็นนากลายเป็นทะเลทรายก็ป้องกันท าได้….”  
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ทรงสร้างความสนใจแก่ประชาชน (Interest) หลายท่านคงได้ยินหรือรับฟัง โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด่าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีนามเรียกขานแปลกหู ชวนฉงน น่าสนใจติดตามอยู่เสมอ เช่น 
โครงการแก้มลิง โครงการแกล้งดิน โครงการเส้นทางเกลือ โครงการน้่าดีไล่น้่าเสีย หรือโครงการน้่าสามรส ฯลฯ 
เหล่านี้ เป็นต้น ล้วนเชิญชวนให้ติดตามอย่างใกล้ชิด แต่พระองค์ก็จะมีพระราชาธิบายแต่ละโครงการอย่าง
ละเอียด เป็นที่เข้าใจง่ายรวดเร็วแก่ประชาชนทั้งประเทศ  

ในประการต่อมา ทรงให้เวลาในการประเมินค่าหรือประเมินผล (Evaluate) ด้วยการศึกษาหาข้อมูล
ต่าง ๆ ว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด่าริของพระองค์นั้นเป็นอย่างไร สามารถน่าไปปฏิบัติได้ในส่วนของ
ตนเองหรือไม ่ซึ่งยังคงยึดแนวทางท่ีให้ประชาชนเลือกการพัฒนาด้วยตนเองที่ว่า  

“….ขอให้ถือว่าการงานที่จะท านั้นต้องการเวลา เป็นงานที่มีผู้ด าเนินมาก่อนแล้ว ท่านเป็นผู้ที่จะเข้า
ไปเสริมก าลัง จึงต้องมีความอดทนที่จะเข้าไปร่วมมือกับผู้อ่ืน ต้องปรองดองกับเขาให้ได้ แม้เห็นว่ามีจุดหนึ่ง
จุดใดต้องแก้ไขปรับปรุงก็ต้องค่อยพยายามแก้ไขไปตามที่ถูกที่ควร….” 

 ในขั้นทดลอง (Trial) เพ่ือทดสอบว่างานในพระราชด่าริที่ทรงแนะน่านั้นจะได้ผลหรือไม่ ซึ่งในบาง
กรณีหากมีการทดลองไม่แน่ชัดก็ทรงมักจะมิให้เผยแพร่แก่ประชาชน หากมีผลการทดลองจนแน่พระราชหฤทัย
แล้ว จึงจะออกไปสู่สาธารณชนได้ เช่น ทดลองปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้่านั้น ได้มีการค้นคว้าหาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้จนทั่วทั้งประเทศว่าดียิ่งจึงน่าออกเผยแพร่แก่ประชาชนเป็นต้น  

ขั้นยอมรับ (Adoption) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด่ารินั้น เมื่อผ่านกระบวนการมาหลาย
ขั้นตอน    บ่มเพาะ และมีการทดลองมาเป็นเวลานาน ตลอดจนทรงให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด่าริและสถานที่อ่ืน ๆ เป็นแหล่งสาธิตที่ประชาชนสามารถเข้าไปศึกษาดูได้ถึงตัวอย่างแห่งความส่าเร็จ 
ดังนั้น แนวพระราชด่าริของพระองค์จึงเป็นสิ่งที่ราษฎรสามารถพิสูจน์ได้ว่าจะได้รับผลดีต่อชีวิตและความ
เป็นอยู่ของตนได้อย่างไร  

แนวพระราชด่าริทั้งหลายดังกล่าวข้างต้นนี้ แสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระสติปัญญา ตรากตร่าพระวรกาย เพ่ือค้นคว้าหาแนวทางการพัฒนาให้พสกนิกรทั้งหลาย
ได้มีความร่มเย็นเป็นสุขสถาพรยั่งยืนนาน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่ได้พระราชทานแก่ปวง
ไทยตลอดเวลามากกว่า 50 ปี จึงกล่าวได้ว่า พระราชกรณียกิจของพระองค์นั้น สมควรอย่างยิ่งที่ทวยราษฎรจัก
ได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ตามที่ทรงแนะน่า สั่งสอน อบรมและวางแนวทางไว้เพ่ือให้เกิดการอยู่ดีมี
สุขโดยถ้วนเช่นกัน โดยการพัฒนาประเทศจ่าเป็นต้องท่าตามล่าดับขึ้นตอนต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอมี พอ
กิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เพ่ือได้พ้ืนฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริม ความเจริญ และฐานะ
ทางเศรษฐกิจขึ้นที่สูงขึ้นไปตามล่าดับ จะก่อให้เกิดความยั่งยืนและจะน่าไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน 
และสังคม สุดท้ายเศรษฐกิจดี สังคมไม่มีปัญหา การพัฒนายั่งยืน  

๒.๘ ประการที่ส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  
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๒.๘.๑ พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน 2 - 3 ต้น พอที่จะมีไว้กิน
เองในครัวเรือน เหลือจึงขายไป  

๒.๘.๒ พออยู่พอใช้ ท่าให้บ้านน่าอยู่ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติ (ใช้
จุลินทรีย์ผสมน้่าถูพ้ืนบ้าน จะสะอาดกว่าใช้น้ายาเคมี) รายจ่ายลดลง สุขภาพจะดีขึ้น (ประหยัดค่า
รักษาพยาบาล)  

๒.๘.๓ พออกพอใจ เราต้องรู้จักพอ รู้จักประมาณตน ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผู้อ่ืน เพราะเราจะหลง
ติดกับวัตถ ุปัญญาจะไม่เกิด  

" การจะเป็นเสือนั้นมันไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบ
พอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง " 

ตอนที่ ๒ 
๓. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
                   ตลอดเวลากว่าหกทศวรรษแห่งการครองราชย์ที่ผ่านมา 
                   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนทั้งชาติ 

ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์ 
เพื่อพสกนิกรชาวไทย สมดังที่ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า 
“ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ” 

พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติ นับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติในปี ๒๔๘๙ แสดงให้
เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ ในการบ่าบัดทุกข์บ่ารุงสุขให้แก่พสกนิกรทั้งแผ่นดิน ได้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตร่าและมุ่งมั่น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร ไม่ว่า
จะเชื้อชาติและศาสนาใด หรืออยู่ห่างไกลสักเพียงใด ก็มิทรงย่อท้อ ทรงเข้าไปช่วยเหลือราษฎร ทั้งด้าน
สาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน การเกษตร การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ดิน น้่า ป่าไม ้และพลังงาน หรือแม้กระทั่งการจราจรก็ทรงคิดค้นแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างแยบยล  

การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการด่าเนินงานในลักษณะทางสายกลาง ที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของสังคมไทย และสามารถปฏิบัติได้จริง โดยทรงเน้น “การพัฒนาคน” เป็นตัวตั้ง และยึดหลัก
ผลประโยชน์ของปวงชน และการมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชน ตลอดจนภูมิสังคมที่ค่านึงความแตกต่าง
กันในแต่ละพ้ืนที่ และการพึ่งตนเอง โดยรู้จักประมาณตนและด่าเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และ 
“ท าตามล าดับขั้น” อย่างบูรณาการ ซึ่งอาศัยความ “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ” และการ “ รู้ รัก สามัคคี ” 
ของทุกฝ่าย ส่งผลให้ ประชาชนและชุมชนในชนบทที่ได้ด่าเนินการตามแนวพระราชด่าริมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
สามารถพ่ึงตนเองได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม ด่าเนินการได้อย่างประหยัด และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน อันน่าไปสู่ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้ขอ อนุญาตส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ(กปร.) น้อมน่า “ หลักการทรง
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งาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” อันทรงคุณค่ายิ่ง ซึ่งสานักงาน กปร. ได้จัดพิมพ์ขึ้น มาจัดพิมพ์ลงใน
สมุดบันทึก “ เรียนรู้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” เผยแพร่แก่ปวงชนชาวไทย เพ่ือ
ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ภาคส่วนต่างๆ เห็น
คุณค่าและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ และขยาย
ไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสร้าง “ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ” สืบไป  

“ หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” ที่ส่านักงาน คณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ (กปร.) รวบรวมไว้มีความหลากหลายถึง ๒๓ หลักการ ซึ่ง
ปวงชนชาวไทยสามารถน้อมน่าไปปฏิบัติในวาระและโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่ 

๑. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
๒. ระเบิดจากข้างใน  
๓. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก  
๔. ท่าตามล่าดับขั้น  
๕. ภูมิสังคม  
๖. องค์รวม  
๗. ไม่ติดต่ารา  
๘. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด  
๙. ท่าให้ง่าย  
๑๐. การมีส่วนร่วม  
๑๑. ประโยชน์ส่วนรวม  
๑๒. บริการรวมที่จุดเดียว  
๑๓. ทรงใช้ธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ  
๑๔. ใช้อธรรมปราบอธรรม  
๑๕. ปลูกป่าในใจคน  
๑๖. ขาดทุนคือก่าไร  
๑๗. การพึ่งตนเอง  
๑๘. พออยู่พอกิน  
๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง  
๒๐. ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน  
๒๑. ท่างานอย่างมีความสุข  
๒๒. ความตั้งใจจริงและความเพียร  
๒๓. รู้ รัก สามัคคี 
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๓.๑ ส าหรับรายละเอียดหลักการทรงงานในหัวเรื่องข้างต้นมีดังต่อไปนี้  

๓.๑.๑ ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ "ท่างานอย่างผู้รู้จริง" ให้ศึกษางานที่จะท่าให้ดี อย่าผลีผลาม 
ความรู้จะหยุดนิ่งไม่ได้ ต้องขวนขวาย ต้องเก็บบันทึกไว้ แล้วน่ากลับมาใช้ประโยชน์ " ความรู้ " ต้องพัฒนาอยู่
เรื่อยๆ ต้องรู้หมดและรู้อย่างแท้จริง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงท่าให้ดูเป็นตัวอย่าง เช่น การที่จะ
พระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งนั้น จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้น 
จากเอกสาร แผนที่ สอบถามเจ้าหน้าที่ นักวิชาการและราษฎรในพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพ่ือที่จะ
พระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรงตามความต้องการของประชาชน  

๓.๑.๒ ระเบิดจากข้างใน คือการท่าสิ่งใดต้องสร้างฐาน ต้องเริ่มจากความพร้อม ความเห็นพ้อง
ต้องกันในกลุ่มเล็ก ๆ ก่อน แล้วค่อย ๆ ก่อจะมั่นคงถาวร พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ต้องสร้าง
ความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคม
ภายนอกมิใช่การน่าเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชน หมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาส
เตรียมตัวหรือตั้งตัว  

๓.๑.๓ แก้ปัญหาจากจุดเล็ก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการ
แก้ปัญหา ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาของพระองค์จะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ 
คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม ดังพระราชด่ารัสที่ว่า “…..ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออก…….. 
เป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน……..มันไม่ได้เป็นการแก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปวดหัวก่อน เพ่ือที่จะให้
อยู่ในสภาพที่คิดได้…….แบบ Macro นี้เขาจะท่าแบบรื้อทั้งหมด ฉันไม่เห็นด้วย……… อย่างบ้านคนอยู่ เราบอก
บ้านนี้มันผุตรงนั้น ผุตรงนี้ไม่คุ้มที่จะไปซ่อม…… เอาตกลงรื้อบ้านนี้ระเบิดเลย เราจะไปอยู่ที่ไหน ไม่มีที่
อยู่………. วิธีท่าต้องค่อย ๆท่า จะไประเบิดหมดไม่ได้  

๓.๑.๔ ทรงท าตามล าดับขั้น “…การพัฒนาประเทศจ่าเป็นต้องท่าตามล่าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน 
คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความ
เจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้น โดยล่าดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้
รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้อง
ด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่
อารยประเทศก่าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเวลานี้…”  

๓.๑.๕ ค านึงถึงภูมิสังคม การพัฒนาใดๆ ต้องสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น ในภูมิภาคนั้น ๆ 
เนื่องจากแต่ละแห่งคนไม่เหมือนกัน ต้องค่านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคม
วิทยาเก่ียวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีก็ไม่เหมือนกัน ทรงใช้ค่า
ว่า " ภูมิสังคม " คือ ทรงดูลักษณะภูมิศาสตร์และลักษณะของสังคม ดังพระราชด่ารัสตอนหนึ่งความว่า  



๑๐๖ 

 

 

 

“…การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคม
วิทยา คือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอ่ืนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้ เราต้องแนะน า เราเข้าไป ไปช่วยโดย
ที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริง ๆ แล้วก็อธิบายให้
เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง…” 

๓.๑.๖ องค์รวม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีวิธีคิดคิดอย่างองค์รวม (Holistic) หรือมอง
อย่างครบวงจร ในการที่จะพระราชทานพระราชด่าริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้นจะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น 
และแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง ดังเช่น กรณีของ “ทฤษฎีใหม่” ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพนับเป็นแนวทางหนึ่งที่พระองค์ทรงมองอย่างองค์รวม  ตั้งแต่การถือครองที่ดิน 
โดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยประมาณ ๑๐ – ๑๕ ไร่ เพ่ือการบริหารจัดการที่ดิน และแหล่งน้่าอันเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานที่ส่าคัญ ในการประกอบอาชีพ เมื่อมีน้่าในการท่าเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้น และหากมี
ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น เกษตรกรจะต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาด รวมถึงการรวมกลุ่ม รวมพลังชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง เพ่ือพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจร นั่นคือ ทฤษฎีใหม่ 
ขั้นที่ ๑, ๒ และ ๓  

๓.๑.๗ ไม่ติดต ารา การพัฒนาตามแนวพระราชด่าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีลักษณะของ
การพัฒนาที่อนุโลม และรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน คือ 
“ ไม่ติดต่ารา ” ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการ และเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของ
คนไทย  

๓.๑.๘ ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งส่าคัญ เช่น นาฬิกาข้อพระกรที่พระองค์
ทรงใช้ ไม่จ่าเป็นต้องราคาแพง แต่ทรงเน้นที่ประโยชน์ของการบอกเวลา ทรงอ่อนน้อมถ่อมพระองค์มาก เวลา
ที่เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ทรงโน้มพระวรกาย คุกเข่า และประทับพับเพียบเข้าหาประชาชน ในการพัฒนาและ
ช่วยเหลือราษฎร ทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยธรรมชาติ เรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถท่าได้เอง 
หาได้ในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูง หรือใช้เทคโนโลยีที่
ยุ่งยากนัก ในเรื่องของความประหยัดนี้ ประชาชนชาวไทยทราบกันดีว่าเรื่องส่วนพระองค์ทรงใช้อย่างคุ้มค่า
อย่างไร หรือฉลองพระองค์แต่ละองค์ทรงใช้อยู่เป็นเวลานาน ดังที่นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัย
พัฒนา เคยเล่าว่า  

“...กองงานในพระองค์โดยท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ บอกว่าปีหนึ่งพระองค์เบิกดินสอ ๑๒ แท่ง 
เดือนละแท่งใช้จนกระทั่งกุด ใครอย่าไปทิ้งของท่านนะจะกริ้วเลย ประหยัดทุกอย่างเป็นต้นแบบทุกอย่าง 
ทุกอย่างมีค่าส าหรับพระองค์หมด ทุกบาททกุสตางค์จะใช้อย่างระมัดระวัง จะสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วยความ
รอบคอบ...” 

๓.๑.๙ ท าให้ง่าย ( Simplicity ) ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ท่าให้การคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขงานการพัฒนาเป็นไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
และท่ีส่าคัญคือสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศน์โดยส่วนรวมใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทาง 



๑๐๗ 

 

 

 

ฉะนั้น คาว่า “ท่าให้ง่าย”จึงเป็นหลักคิดส่าคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด่าร ิ 

๓.๑.๑๐ การมีส่วนร่วม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักประชาธิปไตย “ประชาพิจารณ์” 
มาใช้ในการบริหาร เพ่ือเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องค่านึงถึงความคิดของประชาชน ดังพระราชด่ารัสความตอนหนึ่งว่า  

“…ส าคัญที่สุดจะต้องหัดท าใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งความ
วิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือการระดมสติปัญญาและ
ประสบการณ์อันหลากหลาย มาอ านวยประโยชน์ในการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความส าเร็จที่สมบูรณ์
นั่นเอง….”  

๓.๑.๑๑ มุ่งประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นหลัก โดยต้องคิดให้ดี ให้ลึกซึ้ง อย่างเช่นโครงการเขื่อนป่าสักฯ 
เป็นการด่าเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่เป็นตัวอย่างที่ดี ที่ค่านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และไม่ได้ละเลยคน
ส่วนน้อยที่ต้องเสียสละเพ่ือส่วนรวม เมื่อส่วนรวมได้ประโยชน์อย่างมากมาย คนส่วนรวมต้องช่วยคนกลุ่มเล็กที่
เสียสละอย่างเต็มที่ "...การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของ
บ้านเมืองและประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นจึงจ่าเป็นที่ข้าราชการทุกคนจะต้องทาหน้าที่ทุกๆประการให้
บริสุทธิ์ บริบูรณ์โดยเต็มก่าลังสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ เพ่ือผลการปฏิบัติราชการทุกอย่างจักได้บรรลุ
ความส่าเร็จอย่างสูงและบังเกิดประโยชน์อย่างดีที่สุดแก่ตนเอง แก่หน้าที่และแก่แผ่นดิน..." ดังเช่น การปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ และการพระราชทานพระราชด่าริ ในการพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกรของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงระลึกถงึประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส่าคัญ  

๓.๑.๑๒ บริการรวมที่จุดเดียว ( One-Stop Services ) ทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้ รัก 
สามัคคี และการร่วมมือร่วมแรงใจกัน ด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มักจะต่างคนต่าง
ท่าและยึดติดกับการเป็นเจ้าของเป็นส่าคัญ ให้แปรเปลี่ยนเป็นการร่วมมือกัน แนวพระราชด่าริในการด่าเนิน
บริหารของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด่าริที่มีอยู่ทั้ง 6 ศูนย์ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
นับเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยอย่างแท้จริง  

๓.๑.๑๓ ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชน
ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทรงมองอย่างละเอียดถึงปัญหาธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ จะต้องใช้
ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ อาทิ การแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมได้พระราชทานพระราชด่าริ การปลูกป่าโดยไม่ต้อง
ปลูก ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟ้ืนฟูธรรมชาติ  

๓.๑.๑๔ ใช้อธรรมปราบอธรรม แนวปฏิบัติที่ส่าคัญในการแก้ปัญหา และปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
สภาวะที่ไม่ปกติให้เข้าสู่ระบบที่เป็นปกติ เช่น การน่าน้่าดีขับไล่น้่าเสีย หรือเจือจางน้่าเสียให้กลับเป็นน้่าดี ตาม
จังหวะการขึ้นลงตามธรรมชาติของน้่า การบ่าบัดน้่าเสียโดยใช้ผักตบชวาซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซับสิ่งสกปรก
ปนเปื้อนในน้่าดังพระราชด่ารัสว่า “ใช้อธรรมปราบอธรรม”  



๑๐๘ 

 

 

 

๓.๑.๑๕ ปลูกป่าในใจคน เป็นการปลูกป่าลงบนแผ่นดิน ด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษย์ ท่าให้
ต้องการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง  เพ่ือประโยชน์ของตนเองและสร้างความเสียหาย
ให้แก่สิ่งแวดล้อม ไม่รู้จักพอ ปัญหาความไม่สมดุลจึงบังเกิดขึ้น ดังนั้น ในการที่จะฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้
กลับคืนมา จะต้องปลูกจิตส่านึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน ดังพระราชด่ารัสตอนหนึ่งความว่า "...
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และ
รักษาต้นไม้ด้วยตนเอง  

๓.๑.๑๖ ขาดทุนคือก าไร ขาดทุน คือ ก่าไร (Our loss is our gain…) การเสีย คือ การได้ ประเทศ
ก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...ต่อพสกนิกรชาวไทย พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงยึดหลัก "การให"้ และ "การเสียสละ" เป็นการกระท่าอันมีผลเป็นก่าไร คือความอยู่ดีมีสุขของ
ราษฎร ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้ ทรงด่าเนินงานที่ยึดผลส่าเร็จแห่งความ "คุ้มค่า" 
มากกว่า "คุ้มทุน" ทรงเล็งเห็นผลที่ได้จากการลงทุนเพ่ือประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ อันได้แก่ความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ซึ่งไม่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้ และมีความส่าคัญมากกว่าตัวเลขตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่อาจจะถือ
ว่าเป็นการลงทุนที่ขาดทุนหรือไม่คุ้มทุน  

๓.๑.๑๗ การพึ่งตนเอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนให้ชาวไทยสามารถด่ารงชีวิตด้วย
ตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการพ่ึงตนเองทั้งทางด้านจิตใจ ที่ต้องเข้มแข็ง มีจิตส่านึกที่ด ีสร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติ
โดยรวม ด้านสังคม ก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรงเป็นอิสระ หรือ
แม้กระท่ังด้านเศรษฐกจิที่ต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็นส่าคัญ และยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้และสามารถอยู่ได้
ด้วยตนเองในระดับพ้ืนฐาน ดังพระราชด่ารัสความตอนหนึ่งว่า "...ยืนบนขาของตัวเอง (ซึ่งแปลว่าพ่ึงตนเอง) 
หมายความว่า สองขาของเรานี่ ยืนบนพ้ืนให้อยู่ได้ไม่หกล้ม ไม่ต้องไปขอยืมขาของคนอ่ืนมาใช้ส่าหรับยืน..."  

“… การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ และตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ 
ก่อนอ่ืนเป็นสิ่งส าคัญยิ่งยวด เพราะผู้มีอาชีพ และฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ ย่อมสามารถสร้าง
ความเจริญในระดับสูงข้ันต่อไป…”  

หลักการพึ่งตนเอง อาจจะแยกแยะโดยยึดหลักส าคัญอยู่ ๕ ประการ คือ  
- ด้านจิตใจ ท่าตนให้เป็นที่พ่ึงตนเอง มีจิตส่านึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจ

เอ้ืออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  

- ด้านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรง เป็น
อิสระ  

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาด พร้อมทั้งหาทางเพ่ิม
มูลค่า โดยให้ยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน  

- ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ มีทั้งดีและไม่
ดี ต้องแยกแยะบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน และเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการ และ
สภาพแวดล้อม และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง  



๑๐๙ 

 

 

 

- ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพ่ิมรายได้ และไม่มีการมุ่งที่การลดรายจ่าย ใน
เวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็นส่าคัญ และยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้  

ได้มีพระราชกระแสด้วยว่า “...หากพวกเราร่วมมือร่วมใจกันท าสัก ๑/๔ ประเทศชาติของเราก็
สามารถรอดพ้นจากวิกฤติได้...” นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ที่ผ่านมา ได้พระราชทานพระราช
ด่ารัสเพ่ิมเติมในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้  

“...ค าว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอใช้ส าหรับใช้ของตัวเอง               
มีความหมายว่าพอมีพอกิน...พอมีพอกินนี้ ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง...” 

“...ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่าง
อาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ก็ท าให้มีความสุข ถ้าท าได้ก็สมควรที่จะท าสมควรที่จะปฏิบัติ...”  

“Self-sufficiency นั้นหมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอยืมคนอ่ืน อยู่ได้ด้วย
ตนเอง”  

“...คนเราถ้าพอในความต้องการ มันก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืน
น้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ซื่อตรง 
ไม่โลภ...”   

๓.๑.๑๘ พออยู่พอกิน การพัฒนาเพ่ือให้พสกนิกรทั้งหลายประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิต ได้เริ่ม
จากการเสด็จฯ ไปเยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของ
ราษฎรด้วยพระองค์เอง จากนั้นได้พระราชทานความช่วยเหลือให้มีความอยู่ดีกินดี มีชีวิตอยู่ในขั้น “ พออยู่พอ
กิน ” ก่อน แล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะ ที่ก้าวหน้าต่อไป ดังพระราชด่ารัสความตอนหนึ่งว่า  

“ ถ้าโครงการดี ในไม่ช้า ประชาชนก็ได้ก าไร จะได้ผล ราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้น จะได้ประโยชน์ไป”  
๓.๑.๑๙ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระราชด่ารัสชี้แนะแนวทางการด่าเนินชีวิตแก่พสกนิกร

ชาวไทยมาโดยตลอด มานานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงย้่า
แนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด่ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยยึดหลักทางสายกลางพอเพียง พอประมาณด้วยเหตุผล มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ส่านึกใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริตด่าเนินชีวิตด้วยความอดทน มีสติปัญญา รอบคอบ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสอนให้ชาวไทยสามารถด่ารงชีวิตด้วยตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็น
การพ่ึงตนเองทั้งทางด้านจิตใจ ที่ต้องเข้มแข็ง มีจิตสานึกท่ีดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวม ด้านสังคม ก็
ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรง เป็นอิสระ หรือแม้กระทั่งด้านเศรษฐกิจที่
ต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็นส่าคัญ และยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้ และสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองใน
ระดับพ้ืนฐาน ดังพระราชด่ารัสความตอนหนึ่งว่า 

"...ยืนบนขาของตัวเอง (ซึ่งแปลว่าพึ่งตนเอง) หมายความว่าสองขาของเรานี่ ยืนบนพื้นให้อยู่
ได้ไม่หกล้ม ไม่ต้องไปขอยืมขาของคนอ่ืนมาใช้สาหรับยืน..."  
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๓.๑.๒๐ ความซ่ือสัตย์ สุจริต และกตัญญู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกตัญญูต่อสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ
พระบรมวงศ์มาก ทรงให้ความส่าคัญในเรื่องความซื่อสัตย์มาก ดังพระราชด่ารสัความตอนหนึ่งว่า  

"...ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียว ก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่าต้องให้มีอัน
เป็นไป แต่ถ้าไม่ทุจริต สุจริตและมีความตั้งใจมุ่งม่ัน สร้างความเจริญ ก็ขอต่ออายุให้ถึง ๑๐๐ ปี ...ความ
สุจริตจะท าให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตราย ภายใน ๑๐ ปี เมืองไทยน่าจะเจริญ ข้อส าคัญต้องยึดความ
สุจริตให้ส าเร็จ และไม่ทุจริตเสียเอง....  

“…คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความม่ันคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์
ส่วนรวมที่ส าคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งม่ันเท่านั้น จึงจะท างานส าคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณเป็น
ประโยชน์แท้จริงได้ส าเร็จ….”  

                                                                      พระราชด่ารัส เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒  
ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้

มากกว่าผู้มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ….”                                   
                                                                       พระราชด่ารัส เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๓  

๓.๑.๒๑ ท างานอย่างมีความสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเกษมส่าราญและทรงมีความสุข
ทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเคยรับสั่งครั้งหนึ่งว่า...ท่างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมี
ความสุขร่วมกัน ในการท่าประโยชน์ให้กับผู้อื่น...  

๓.๑.๒๒ ความตั้งใจจริงและความเพียร ท่างานต้องมีความตั้งใจ อย่าท่างานไปวันๆ ตั้งใจท่างานจะ
ท่าให้มีแรง มีกาลังใจ และต้องขยันหมั่นเพียร งานบางอย่างยาก แต่ก็ต้องฟันฝ่าไปให้ได้ ดังที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานข้อคิดเกี่ยวกับความเพียรในพระราชนิพนธ์เรื่อง "พระมหาชนก" ความตอนหนึ่งว่า 

"...คนเราท่าอะไรต้องมีความเพียร แม้ไม่เห็นฝั่งก็ต้องว่ายน้่าและ มีค่าตอบอยู่ว่ามีประโยชน์
อย่างไร เพราะถ้าหากไม่เพียรที่จะว่ายน้่าเป็นเวลา ๗ วัน ๗ คืน ก็จะไม่พบเทวดา คนอ่ืนไม่มีความเพียรที่จะ
ว่ายน้า ก็จมเป็นอาหารของปลา ของเต่า เพราะฉะนั้น ความเพียรแม้จะไม่ทราบว่าจะมีถึงฝั่งเมื่อไร ก็ต้องเพียร
ว่ายน้่าต่อไป..." 

... พระบาทสมเด็จอยู่หัว ทรงเริ่มท่าโครงการต่างๆ ในระยะแรกที่ไม่มีความพร้อมในการท่างาน
มากนัก และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น แต่พระองค์ก็มิได้ท้อพระราชหฤทัย มุ่งมั่นพัฒนา
บ้านเมืองให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข  

๓.๑.๒๓  รู้ รัก สามัคคี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด่ารัสในเรื่อง รู้ รัก สามัคคี มา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นค่าสามค่าที่มีค่าและมีความหมายลึกซ้ึง พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย  

รู้ คือ การที่เราจะลงมือท่าสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึง
วิธีการแก้ปัญหา  



๑๑๑ 

 

 

 

รัก คือ ความรักที่เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้ว จะต้องมีความรัก ความพิจารณาที่จะเข้า
ไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้น ๆ  

สามัคคี สามัคคี แต่การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรค่านึงเสมอว่าเราจะท่างานคนเดียวไม่ได้ ต้อง
ท่างานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กร เป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี  

๓.๒ การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ทรงยึดการด่าเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัว และสามารถปฏิบัติได้

จริง ทรงมีความละเอียดรอบคอบ และทรงคิดค้นหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด  
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแรงบันดาลใจอันสูงค่า สมควรอย่างยิ่งที่ปวง

ชนชาวไทยทั้งหลายจะเจริญตามรอยพระยุคลบาท น้อมน่าหลักการทรงงานมาเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติของตน 
ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการด่ารงชีวิต เพ่ือประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ สมดังที่
พระองค์ทรงวางรากฐานแห่งความดี ความพอเพียง ทั้งจากพระราชจริยาวัตรอันงดงามเป็นที่ประจักษ์ จากพระ
ราชด่ารัสที่เป็นดังพรอันประเสริฐ และพระราชทานชี้แนะแนวทางแห่งความสุขจากการทรงงานที่ทรงปฏิบัติ
เป็นแบบอย่าง เหล่านี้ล้วนทรงปลูกฝังไว้แก่ปวงชนชาวไทยเพ่ือให้แผ่นดินได้วัฒนาอย่างถาวรสืบไป 

ตอนที่ ๓ 
๔. ประเทศไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง  

๔.๑ เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้ขอบเขต 
ข้อจ่ากัดของรายได ้หรือทรัพยากรที่มีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือหลักในการ ลดการพ่ึงพา เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง และลดภาวการณ์เสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

เศรษฐกิจพอเพียงมิใช่หมายความถึง การกระเบียดกระเสียนจนเกินสมควร หากแต่อาจฟุ่มเฟือยได้
เป็นครั้งคราวตามอัตภาพ แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศ มักใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะท่ีหามาได้  

เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน่าไปสู่เป้าหมายของการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได้ เช่น โดย
พ้ืนฐานแล้วประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน้นที่เศรษฐกิจการเกษตร เน้น
ความมั่นคงทางอาหาร เป็นการสร้างความมั่นคงให้เป็นระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่
ช่วยลดความเสี่ยงหรือความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้  

เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจไม่จ่าเป็น
จะต้องจ่ากัดเฉพาะแต่ภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แม้แต่ภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการค้าการ
ลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือ เน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล และ
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม  

๔.๒ การน าไปใช้ในประเทศไทย  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ถูกใช้เป็นกรอบแนวความคิด และทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมห

ภาคของไทย ซ่ึงบรรจุอยู่ใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุล 



๑๑๒ 

 

 

 

ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน เพ่ือความอยู่ดีมีสุข มุ่งสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน หรือที่เรียกว่า " สังคมสีเขียว " 
ด้วยหลักการดังกล่าว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ นี้จะไม่เน้นเรื่องตัวเลขการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังคงให้ความส่าคัญต่อระบบ เศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์ หรือระบบเศรษฐกิจที่มี
ความแตกต่างกันระหว่างเศรษฐกิจชุมชนเมืองและชนบท  

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญของไทย เช่น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในส่วนที่ ๓ แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน         
มาตรา๗๘ (๑) ความว่า: "บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความ
ม่ันคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นส าคัญ"  

นายสุรเกียรติ เสถียรไทย ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ได้กล่าวเมื่อวันที่                 
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการประชุมสุดยอด The Francophonie Ouagadougou ครั้งที่ ๑๐ ที ่
Burkina Faso ว่า ประเทศไทยได้ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับ " การพัฒนาแบบยั่งยืน " ในการ
พัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการแข่งขัน ซึ่งเป็นการสอดคล้องเป้าหมายแนวทาง
ของนานาชาติในประชาคมโลก โดยยกตัวอย่างการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเมื่อยึดหลัก
ปรัชญาในการแก้ปัญหาสามารถท่าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ของไทยเติบโตได้ถึงร้อยละ ๖.๗  

๔.๓ การน าไปใช้นอกประเทศไทย  
การประยุกต์น่าหลักปรัชญาเพ่ือนาพัฒนาประเทศในต่างประเทศนั้น ประเทศไทยได้เป็น

ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนผ่านทางส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยมีหน้าที่คอย
ประสานงานรับความช่วยเหลือทางวิชาการด้านต่าง ๆ จากต่างประเทศมาสู่ภาครัฐ แล้วถ่ายทอดต่อไปยังภาค
ประชาชน และยังส่งผ่านความรู้ที่มีไปยังประเทศก่าลังพัฒนาอ่ืน ๆ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 
ส่านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศได้ถ่ายทอดมาไม่ต่่ากว่า ๕ ปี และประสานกับส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งต่างชาติก็สนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพราะพิสูจน์แล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ ซึ่ง
แต่ละประเทศมีความต้องการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิต สภาพ
ภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ เช่น พม่า ศรีลังกา เลโซโท ซูดาน อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน จีน จิบูตี 
โคลัมเบีย อียิปต์ เอธิโอเปีย แกมเบีย อินโดนีเซีย เคนยา เกาหลีใต้ มาดากัสการ์ มัลดีฟส์ ปาปัวนิวกินี 
แทนซาเนีย เวียดนาม ฯลฯ โดยได้ให้ผู้แทนจากประเทศเหล่านี้ได้มาดูงานในหลายระดับ ทั้งเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบาย จนถึงระดับปลัดกระทรวง และรัฐมนตรีประจ่ากระทรวงต่างๆ  

นอกจากนั้น นาย อดิเทพ ภาณุพงศ์ เอกอัครราชทูตไทยประจากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
ได้กล่าวว่า ต่างชาติสนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากมาจากพระราชด่าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงห่วงใยราษฎรของพระองค ์และทราบสาเหตุที่รัฐบาลไทยน่ามาเป็นนโยบาย ส่วนประเทศที่พัฒนาแล้ว ก็
ต้องการศึกษาเพ่ือน่าไปช่วยเหลือประเทศอ่ืน 



๑๑๓ 

 

 

 

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ได้กล่าวถึงผลส่าเร็จอย่างหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียง โดยองค์การ
สหประชาชาติ คือ "สหประชาชาติเห็นด้วยกับพระมหากษัตริย์ ในเรื่องนี้ [เศรษฐกิจพอเพียง] โดยเริ่มใช้มาตร
วัดคุณภาพชีวิตในการวัดความเจริญของแต่ละประเทศ แทนอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซึ่ง
กล่าวถึงแต่ความเจริญทางเศรษฐกิจเท่านั้น " 

๔.๔ การเชิดชู  
๑๓ นักคิดระดับโลกเห็นด้วยกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีการน่าเสนอบทความ บท

สัมภาษณ์ เป็นการยื่นข้อเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โลก เช่น  
ศ.ดร. วูล์ฟกัง ซัคส์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมคนส่าคัญของเยอรมนี สนใจการประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมาก และมองว่าน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับทุกชาติในเวลานี้ ทั้งมีแนวคิด
ผลักดันเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่รู้จักในเยอรมนี  

ศ.ดร. อมาตยา เซน ศาสตราจารย์ชาวอินเดีย เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ปี ค.ศ. 1998 
มองว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการใช้สิ่งต่างๆ ที่จาเป็นต่อการด่ารงชีพ และใช้โอกาสให้พอเพียงกับชีวิต
ที่ดี ซึ่งไม่ได้หมายถึงความไม่ต้องการ แต่ต้องรู้จักใช้ชีวิตให้ดีพอ อย่าให้ความส่าคัญกับเรื่องของรายได้และ
ความร่่ารวย แต่ให้มองที่คุณค่าของชีวิตมนุษย์  

นายจิกมี ทินเลย์ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศภูฏาน ให้ทรรศนะว่า หากประเทศไทยก่าหนดเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นวาระระดับชาติ และด่าเนินตามแนวทางนี้อย่างจริงจัง " ผมว่าประเทศไทยสามารถ
สร้างโลกใบใหม่จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชีวิตที่ยั่งยืน และสุดท้ายจะไม่หยุดเพียงแค่ในประเทศ 
แต่จะเป็นหลักการและแนวปฏิบัติของโลก ซึ่งหากทาได้ส่าเร็จ ไทยก็คือผู้น่า "  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการเชิดชูเป็นอย่างสูงจากองค์การสหประชาชาติ  (UN) โดย           
นาย โคฟี อันนัน ในฐานะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความส่าเร็จสูงสุดด้านการ
พัฒนามนุษย์ (The Human ้Development Lifetime Achievement Award ) แด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้มีปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นปรัชญา
ที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ และสามารถเริ่มได้จากการสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง สู่หมู่บ้าน 
และสู่เศรษฐกิจในวงกว้างขึ้นในที่สุด  

และนาย Håkan Björkman รักษาการผู้อ่านวยการส่านักงานโครงการพัฒนา แห่งสหประชาชาติ
ในประเทศไทย กล่าวเชิดชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังได้ตระหนักถึงวิสัยทัศน์และแนวคิดในการพัฒนา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และองค์การสหประชาชาติยังได้สนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก 
๑๖๖ ประเทศ ให้ยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 

ตอนที่ ๔ 
๕. ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

ในช่วง ๖๐ ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงงานมา พระองค์ท่านได้สร้างรูปแบบเกี่ยวกับงาน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบต่าง ๆ ไว้เป็นจ่านวนมาก โดยยึดหลักการแสวงหาความรู้โดยความรู้นั้น 



๑๑๔ 

 

 

 

จะต้องเชื่อมโยงกับตัวเราเองก่อนแล้วขยายไปถึงว่า เราควรศึกษา หรือแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมในส่วนไหน และ
ต้องท่าตามขั้นตอนในการวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง ซึ่งตัวอย่างที่ส่าคัญคือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติที่มีชีวิตของพระองค์ท่านทั้ง ๖ ศูนย ์ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 

๑. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิวาส                       
๐๗๓–๕๔๒๐๖๒, ๐๗๓-๕๔๒๐๖๓   

๒. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ต. เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา          
๐๓๘-๕๙๙๑๐๕, ๐๓๘-๕๙๙๑๐๖ 

๓. ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทราย ต. สามพระยา อ. ชะอ่า จ. เพชรบุรี                             
๐๓๒-๕๙๓๒๕๒  

๔. ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ต. คลองขุด อ. ท่าใหม ่จ. จันทบุรี                          
๐๓๙-๓๘๘๑๑๖, ๐๓๙-๓๘๘๑๑๗, ๐๓๙-๓๘๘๑๑๘  

๕. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ต. ห้วยยาง อ. เมือง จ. สกลนคร                                 
๐๔๒-๗๑๒๙๗๕ 

๖. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ต. ป่าเมี่ยง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่                     
๐๕๓-๓๘๙๑๖๓ 

 
 

๕.๑ ลักษณะท่ีตั้งและการด าเนินการของแต่ละศูนย์  
๕.๑.๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 

ถึงแม้ประเทศไทยจะได้วางแผนพัฒนาชนบทอย่างเป็นระบบแล้วก็ตาม  แต่พ้ืนที่บางส่วนของ
ภาคกลางด้านตะวันออกก็ยังมีราษฎรที่ยากจนอยู่  ซ่ึงแสดงว่าราษฎรเหล่านี้ได้รับประโยชน์น้อย   หรือแทบจะ
ไม่ได้เลยจากการพัฒนา  ทั้งนี้อาจเนื่องจากสาเหตุหลายประการ  เช่น  การขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดินท่ากิน  ความ
แห้งแล้งของดินฟ้าอากาศ  การขาดแคลนแหล่งน้่า  การขาดความรู้ในการใช้วิทยาการใหม่ๆ  ท่าให้การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม  เกิดความเสื่อมโทรมในคุณภาพของชีวิตราษฎร  จึงน่าจะมีการ
ก่าหนดทิศทางการศึกษาเพ่ือการจัดสรรและระดมทรัพยากรที่มีอยู่ให้พัฒนาไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม  ใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออกทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกท่าลายไปมาก ตั้งแต่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เนื่องจากการปลูก
พืชเศรษฐกิจที่ขาดหลักการบ่ารุงดิน การตัดไม้ทาลายป่า และยังประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้่า ทั้งเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร ดังนั้นปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ควรจะได้รับการแก้ไขปรับปรุง และวาง
แนวทางในการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ต่อไป  

๕.๑.๑.๑ ลักษณะภูมิประเทศของบริเวณเขาหินซ้อน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ตั้งอยู่
ในต่าบลเขาหินซ้อน อ่าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ ๑,๒๒๗ ไร่ และมีพ้ืนที่ใกล้เคียงอีก 



๑๑๕ 

 

 

 

๔๐,๐๐๐ ไร่ เป็นเขตติดต่อกับศูนย์ฯ และได้รับการพัฒนาไปด้วยสภาพภูมิประเทศร้อยละ ๕๐ เป็นพ้ืนที่เกือบ
ราบเรียบ หรือเป็นคลื่นด้วยเนินลอนลาดกระจายทั่วไป มีอาณาเขตดังนี้  

ทิศเหนือ จรดทางหลวงสายพนมสารคาม กบินทร์บุรี  
ทิศตะวันออก จรดบริเวณเขาหน้ามอด และบ้านเขาหินซ้อน  
ทิศตะวันตก จรดต่าบลเกาะขนุนและคลองท่าลาด  
ทิศใต ้อาณาเขตเป็นแนวขนานทางหลวงสายพนมสารคาม-กบินทร์บุรี โดยลึกจากถนนเข้าไป

ประมาณ ๔ กิโลเมตร  
สภาพของดินมีความสมบูรณ์ต่่า ปลูกพืชไร่และทานาได้ผลิตผลพอประมาณ จ่าเป็นต้องปรับปรุง

ดินและน้่า การพังทลายของดินมีมาก ขาดแคลนน้่าในช่วงฤดูแล้ง ฤดูฝนมี แหล่งน้่าธรรมชาติพอประมาณ 
ประชากรที่ได้รับผลการพัฒนาประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรและถือครองที่ดินเป็นของตนเองร้อยละ ๗๕ 

จากปัญหาที่ศึกษาพบ จึงได้วางโครงการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่โดย  
๑. ศึกษา ทดสอบวิธีการใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร เพ่ือสาธิตและส่งเสริมเผยแพร่

ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจโดยทั่วไป  
๒. สาธิตวิธีการที่ได้ผลทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้่า ฟ้ืนฟูสภาพป่าการพัฒนาที่ดินการวาง

แผนการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรและผู้สนใจ  
๓. สาธิตงานศิลปชีพหัตถกรรมพ้ืนบ้านที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น เพ่ือเป็นอาชีพเสริมเพ่ิม

รายได้อีกด้านหนึ่ง  
๔. ฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดวิทยาการที่ด่าเนินการสาธิตอยู่ในศูนย์ฯ สู่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทหาร 

นักพัฒนา นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป  
๕. จัดสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในพ้ืนที่ ได้แก่ การสร้าง

อ่างเก็บน้่า สร้างสวนป่า ถนน ระบบประปาไฟฟ้าและโรงสี เป็นต้น  
 
 

๕.๑.๑.๒ การด าเนินงานในกิจกรรมที่ส าคัญของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิอ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา "ป่าหาย น้ าแห้ง ดินเลว...ก็พัฒนาได้" 

-ฟื้นฟูป่าไม้ : ปลูกป่าเสริมเพ่ิมในพ้ืนที่ศูนย์พร้อมกับปลูกจิตส่านึกในใจชาวบ้านและ เยาวชน
ในหมู่บ้านรอบศูนย์ จานวน ๑๕ หมู่บ้าน โดยจัดกิจกรรมให้ชาวบ้าน เยาวชน รับรู้ ตระหนักถึงความส่าคัญของ
ป่าไม ้และร่วมกันปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง  

-พัฒนาแหล่งน้ า : บริหารจัดการระบบส่งน้่าจากอ่างเก็บน้่า ๙ แห่ง ให้ได้ใช้อย่าง ทั่วถึง ทั้ง
ในกิจกรรมของศูนย์และชาวบ้านหมู่บ้านรอบศูนย์ควบคู่กับพัฒนาแหล่งน้่าธรรมชาติ สระน้่าในไร่นา เพ่ือให้
การส่งน้่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  



๑๑๖ 

 

 

 

-บ ารุงผืนดิน : สาธิตและส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก และปุ๋ย อินทรีย์น้า 
ปรับปรุงบ่ารุงดิน ให้ที่ท่ากิน เพ่ือลดรายจ่ายในการใช้สารเคมี เผยแพร่สนับสนุนให้ปลูกหญ้าแฝกตามริมขอบ
สระน้่า และบริเวณที่มีความลาดเทเพ่ือช่วยลดการพังทลายของหน้าดิน  โดยแนะน่าให้ด่าเนินการร่วมกับ
เทคนิควิธีการง่าย ๆ อาทิ ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ปลูกพืชหมุนเวียน และการใช้สมุนไพร เช่น สะเดา
ก่าจัดศัตรูพืช  

-สร้างอาชีพ...เสริมทางเลือก : ศึกษา ทดลอง พัฒนาหาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่น แล้วเผยแพร่แนะน่าให้เกษตรกรไปปลูกและเลี้ยงไว้ เพ่ือทั้งกิน แปรรูป และขายอันเป็นการลดรายจ่าย
เพ่ิมรายได้จุนเจือครอบครัวเป็นการสร้างทางเลือกที่หลากหลายให้ เกษตรกรที่นิยมปลูกแต่มันสาปะหลัง ยูคา
ลิปตัสเพียงชนิดเดียวมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ 

๕.๑.๑.๓ ผลส าเร็จจากการพัฒนา  
-ทรัพยากรดิน น้ า ป่าไม้ และพืชพรรณธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู จากการส่ารวจพ้ืนที่ 

เกษตรกรรมเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อพฤศจิกายน ๒๕๔๘ พบว่า พ้ืนที่ภายในศูนย์ จานวน 
๑,๘๙๕ ไร่ ได้รับการพัฒนาจนมีสัดส่วนพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิมที่แทบจะเป็น ทะเลทราย  

-เกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกพืชหลากหลายขึ้น โดยท่าเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร ผสมผสาน 
กล่าวคือ ปลูกท้ังข้าว พืชผัก ผลไม้ ร่วมกับเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงกบในสระน้่าประจ่าไร่นา เลี้ยงเป็ด ไก่ ในที่ท่ากิน
ของตนเอง แทนการปลูกมันส่าปะหลังหรือข้าวเพียงชนิดเดียว  

-เกษตรกรเห็นประโยชน์ ข้อดีของการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพราะช่วย ลด
ต้นทุนการผลิตได้ผลผลิตดี มีคุณภาพ และไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซ่ึงศูนย์ได้ส่งเสริมอบรมวิธีการ
ท่าปุ๋ยหมักชีวภาพแก่เกษตรกรมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

-เป็นแหล่งปลูก รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร ๙๐๐ กว่าชนิด โดยสามารถแปรรูป ผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรได้ ๑๕ รายการ เช่น แชมพูและครีมนวดดอกอันชัน สบู่เหลวขมิ้นชัน สบู่ก้อน ว่านสาวหลง ยา
หม่องเสลดพังพอน และยากันยุงตะไคร้หอม ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทั่วไปอย่างมากและจะท่าการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่อไป  

"...ที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกัน ใช้เวลา ๑๕ ปี ที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ ที่อ่ืนเลยท าง่าย
ขึ้น ต้องอดทนแล้วเป็นไง ก็ได้ประโยชน์ ชาวบ้านมีความสุข เราก็สุข ที่นี่ เม่ือก่อนปลูกมันส าปะหลังยังไม่
ขึ้นเลย เดี๋ยวนี้ดีขึ้น แต่ก็เย็นสบายดี เปลี่ยนแปลงไปมาก..."  
                                                                              พระราชด่ารัส เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐  

๕.๑.๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอัน เนื่องมาจากพระราชด าริ "ฟื้นดิน คืนป่า พัฒนา
คุณภาพชีวิต" 

ในเขตอ่าเภอชะอ่า จังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนที่ซึ่งเกิดจากการบุกรุกทาลายป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่การ
เพาะปลูกของเกษตรกร เพราะสาเหตุจากการไร้ที่ท่ากิน ปัญหาการเช่าที่ดิน และปัญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ก่อให้เกิดความไม่สมดุลของสภาพธรรมชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้มีพระราชด่าริที่จะศึกษาการ



๑๑๗ 

 

 

 

พัฒนาป่าไม้ โดยการให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า และสามารถท่าการเกษตรแบบต่างๆ ควบคู่ไป
กับการป่าไม้ ซึ่งสามารถนาผลจากการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาป่าไม้และการเกษตรในพื้นที่ใกล้เคียงได้  

๕.๑.๒.๑ ลักษณะภูมิประเทศของบริเวณห้วยทราย  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ต่าบลห้วย

ทราย อ่าเภอชะอ่า จังหวัดเพชรบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๕,๘๘๐ ไร่  
ทิศเหนือ จรดห้วยทรายเหนือ และเขาเสวยกะปิ  
ทิศตะวันออก จรดคลองชลประทานสายหัวหิน ทิศ    
ตะวันตก จรดเขาสามพระยาและเขาเสวยกะปิ  

สภาพเดิมของพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ สลับกับพ้ืนที่ภูเขาประมาณ ร้อยละ ๒๐ ซึ่ง
ทางด้านตะวันตกในพ้ืนที่ดังกล่าว เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด โดยเฉพาะเนื้อทรายมีมากในพ้ืนที่นี้ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศไว้เป็นที่อภัยทานแก่สัตว์นานา
ชนิดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๗ ปัจจุบันราษฎรเข้าไปบุกรุกถากถางท่าไร่สับปะรดเกือบเต็มพ้ืนที่ ท่าให้ความสมบูรณ์
ของพ้ืนที่ลดลง การชะล้างพังทลายของดินมีสูง เป็นสาเหตุแห่งความแห้งแล้งและความเสื่อมโทรมในบริเวณ
ดังกล่าว  

๕.๑.๒.๒ กิจกรรมที่ส าคัญในการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ได้แก่  
-พัฒนาพ้ืนที่ของพระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านเกษตรกรรมเพ่ือ

ทดลองการใช้ระบบชลประทานที่เหมาะสมตลอดจนศึกษาการพัฒนาป่าไม้อเนกประสงค์  
-จัดหาแหล่งน้่าพร้อมระบบส่งน้่า เพ่ือสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ และการปลูกป่า

ไม้อเนกประสงค ์ 
-สร้างแนวป้องกันไฟป่าโดยใช้ระบบเปียก เช่น แนวคูคลอง และพืชเศรษฐกิจสีเขียวตามแนวคู

คลอง เพ่ือเป็นการทดลองส่าหรับใช้เป็นแนวป้องกันไฟไหม้ป่า  
-จัดตั้งและพัฒนาหมู่บ้านโดยให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าและได้ใช้

ประโยชน์จากป่าไม้ เพ่ือท่าการอุตสาหกรรมเผาถ่าน ฯลฯ โดยจัดตั้งเป็นกลุ่ม และพัฒนากลุ่มให้สามารถ
บริหารงานด้วยตนเองต่อไป  

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ยังได้ด่าเนินการเกี่ยวกับงานศึกษาการพัฒนาปศุสัตว์และทุ่ง
หญ้า งานศึกษาทดลองวิชาการเกษตร งานศึกษาการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมผลิตผลจากป่างานศึกษาการ
พัฒนาสมุนไพร และงานศึกษาการพัฒนาองค์กรประชาชน 

๕.๑.๒.๓ การด าเนินงานในกิจกรรมที่ส าคัญ  
-ฟื้นดิน มีการด่าเนินกิจกรรมพัฒนาที่ดิน โดยวางแผนการใช้ประโยชน์ วางระบบอนุรักษ์ดิน

และน้่า โดยทดลองปลูกหญ้าแฝกรูปแบบต่างๆ การสาธิตการปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก เป็นต้น 
รวมทั้งเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของหญ้าแฝก ต้นไม้ การเพ่ิมขึ้นของหน้าดิน ความสมบูรณ์และความชุ่มชื้น
ของดิน  
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-คืนป่า อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ท่าการปลูก ฟ้ืนฟูและ
บ่ารุงรักษาป่าไม้ ปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ต้นน้ารูปแบบต่างๆ พัฒนาแหล่งน้่าและระบบชลประทาน สร้าง
ฝายชะลอน้่าในร่องเขา (Check Dam) เพ่ืออนุรักษ์ดินและน้่า รวมทั้งจัดท่าคันดินเบนน้่า ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความ
ชุ่มชื้นในดินมากยิ่งขึ้น พัฒนาแหล่งน้่าโดยสร้างอ่างเก็บน้่าห้วยตะแปด เขากะปุก และห้วยทราย และระบบส่ง
น้่าช่วยสร้างความชุ่มชื้นพร้อมกับฟ้ืนฟูป่าไม้แบบภูเขาป่าบริเวณเขาเสวยกะปิและเขากะปุก โดยการสูบน้่าใช้
พลังแสงอาทิตย์ขึ้นไปเก็บไว้บนยอดเขาแล้วค่อยๆ ปล่อยน้่าลงมาสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่าไม้ รวมทั้งขุดลอก
ลาห้วยต่างๆ เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน้่า นอกจากนี้ยังด่าเนินการพัฒนาป่าไม้ ได้แก่ ศึกษาทดลองปลูกพันธุ์ไม้
ดั้งเดิมสร้างจิตส่านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า เช่น เนื้อทราย ละอง 
ละมั่ง เก้ง นกยูง ไก่ฟ้าชนิดต่างๆ ซ่ึงสัตว์ป่าสามารถขยายพันธุ์เพ่ิมจ่านวนมากขึ้น  

-พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม ให้กับราษฎรใน
พ้ืนที่เป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยจะด่าเนินการตามแนวพระราชด่าริ เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาความเป็นอยู่และอาชีพของราษฎรให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยน่า
ผลการศึกษาทดลองที่ประสบผลส่าเร็จถ่ายทอดออกไปสู่ราษฎรหมู่บ้านรอบศูนย์ จานวน ๒๒ หมู่บ้าน และ
ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้มีรูปแบบการด่าเนินชีวิตในลักษณะที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ได้แก่ การส่งเสริมการ
ปลูกพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาชนิดต่างๆ ส่งเสริมการเลี้ยงกบ การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
เยาวชน ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น โคนม ซึ่งสามารถมีการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์เลี้ยงโคนมที่เข้มแข็งมีตลาด
ที่แน่นอน นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ แพะ แกะ สุกร ไก่พ้ืนบ้าน ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด และกระต่าย 
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปรับปรุงบ่ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ การทาน้่าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก สารไล่แมลง 
ฮอร์โมนพืช ด้านการเกษตรผสมผสานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์จากหญ้า
แฝกส่งเสริมพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีแก่เกษตรกร และส่งเสริมอาชีพเจียระไนพลอย  

๕.๑.๒.๔ ผลส าเร็จจากการพัฒนา  
ผลการด่าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ นับเป็น

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประสบผลส่าเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีในการน่าไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีปัญหาในลักษณะใกล้เคียงกัน จากผืนดินที่เคยแห้งแล้งจากการถูก
ท่าลายเมื่อ ๕๐ ปีที่ผ่านมาได้พลิกฟ้ืนกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์เฉกเช่นเดิมอีกครั้ง ทั้งป่าเขา ต้นน้่า ลาธาร 
สัตว์ป่าโดยเฉพาะเนื้อทราย แม้แต่ราษฎรที่ได้อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินนี้ก็ได้รับการพัฒนาจนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
และมีความอยู่ดีมีสุขในวิถีชีวิตตามอัตภาพของตนเอง  

๕.๑.๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ " การฟื้นฟูและจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลจากยอดเขาสู่ทะเล" 

ชายฝั่งทะเลตะวันออกดูจะเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ 
มีชายฝั่งทะเลเป็นแนวยาวติดต่อกันถึง ๓,๖๗๕ กิโลเมตร เป็นแหล่งประกอบอาชีพด้านการเกษตร พืชไร่ สวน
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ผลไม้ และยังมีทรัพยากรอ่ืนๆ อีก เช่น แร่ธาตุ ป่าชายเลน และผลิตผลจากการประมงต่อเนื่องกันมาเป็น
ระยะเวลาอันยาวนาน  

แต่ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่จ่ากัด วงจรแห่งการเจริญเติบโตทดแทนสิ่งที่ถูกใช้ไปต้อง
อาศัยเวลา และต้องการวิธีการที่เหมาะสมในขณะที่วิทยาการความรู้ และเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าขึ้น 
ทรัพยากรต่างๆ ก็ถูกท่าลายลงอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย ในทศวรรษที่ผ่านมาความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่
เพาะปลูก ท่าให้ผลิตผลต่อพ้ืนที่ที่ท่าการเกษตรลดลง ป่าไม้ชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร และเป็นแหล่ง
เจริญเติบโตของสัตว์น้่าวัยอ่อน ถูกบุกรุกท่าลายกลายเป็นพ้ืนที่รกร้างที่ไร้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ความ
ทันสมัยของเครื่องมือจับสัตว์น้่าท่าให้ปริมาณสัตว์น้่าในท้องทะเลไทยลดจ่านวนลงอย่างรวดเร็ว ความเสื่อม
โทรมของพ้ืนที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ ส่งผลกระทบกระเทือนต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยส่วนรวม  

ปัญหาต่างๆ นี้มีแนวโน้มที่จะรุนแรงต่อไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่
ประสบปัญหาเหล่านี้ จึงได้ทรงมีพระราชด่าริที่จะทาการศึกษาการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตที่ดินชายทะเล เพ่ือแนะ
นาให้ประชาชนได้มีความรู้และเห็นความส่าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม  

๕.๑.๓.๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ตั้งอยู่ที่ต่าบลคลองขุด และต่าบลสนามชัย 
อ่าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เขตท่ีติดชายทะเลมีพื้นที ่๗,๕๐๐ ไร่ ครอบคลุมเขตพ้ืนที่ป่าสงวนชายเลนอ่าวคุ้ง
กระเบน บริเวณป่าเสื่อมโทรม และที่ดินนี้มีกรรมสิทธิ์ถือครองถูกต้อง นอกจากนั้นยังมีพ้ืนที่บางส่วนซึ่งเป็นที่
ราชพัสดุและที่สาธารณประโยชน์ 

พ้ืนที่เป้าหมายภายในศูนย์ฯ แบ่งออกเป็น ๒ พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่ศูนย์กลาง ได้แก่ บริเวณอ่าวคุ้ง
กระเบน ซึ่งครอบคลุมบริเวณชายฝั่งโดยรอบ และพ้ืนที่น้าในอ่าวด้วย รวมเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ 
ส่วนที่รอบนอก ได้แก่ พ้ืนที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นทั้งเขตเกษตรกรรมและเขตหมู่บ้านประมง ซึ่งตั้งอยู่เรียงรายตลอด
แนวชายฝั่งทะเล   

การพัฒนาให้ถูกต้องและเหมาะสม จาเป็นต้องมีการวิจัยและจัดสรรพ้ืนที่ให้เหมาะสมแก่กิจกรรม
และเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือการใช้ประโยชน์  

การพัฒนาพื้นที่เฉพาะแห่งนี้ คือ การวางแนวทางในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เหมาะสมโดย
การเลือกสรร และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ การวางแผนพัฒนาเป็นไปในลักษณะผสมผสาน 
โดยมีกิจกรรมดังนี้  

-ตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาการประมง และเพาะพันธุ์กุ้งทะเล ปลากะพงขาว รวมทั้งสัตว์น้่า
อ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมและบริการแก่ชาวประมงในพ้ืนที่  

-ทดลอง สาธิต และส่งเสริมการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล เช่น มะพร้าวมะม่วง      
หิมพานต์ ไม้โตเร็ว และไม้ที่ปลูกเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลน เช่น สนทะเล ไม้โกงกาง เป็นต้น  

-สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น การแบ่งที่ดินท่ากินให้เกษตรกรรายละ ๑๐ - ๑๕ ไร่ การท่า
ถนน การขุดคลอง ทาทางระบายน้่า รวมทั้งการจัดการด้านเงินทุน  



๑๒๐ 

 

 

 

๕.๑.๓.๒ การด าเนินงานในกจิกรรมที่ส าคัญ  
๕.๑.๓.๒.๑ อนุรักษ์ดิน น้า และป่าไม้ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวภูเขา จ่านวนพ้ืนที่ 

๑๑,๓๗๐ ไร่ และจัดสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าบกจ่านวน ๒ เส้นทาง เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้่าด้วยหญ้าแฝก  

๕.๑.๓.๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ในพื้นที่รอยต่อป่าชายเลนและเชิงเขา  
- ส่งเสริมและพัฒนาไม้ผล เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ในรูปแบบเกษตร ผสมผสานและ

เกษตรอินทรีย์ โดยผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ในกิจกรรมการเกษตร เพ่ือลด ละ เลิก การใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ ๑๑ – ๖๘ เปอร์เซ็นต ์ 

- ส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดโคนญี่ปุ่น เป็นต้น เกษตรกรมี
รายได้จากการเพาะเห็ด ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือนต่อปี  

- ส่งเสริมการผลิตข้าวครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนกระทั่งผลิต เป็นข้าวกล้อง
หอมมะลิ เกษตรกรสามารถผลิตข้าวพันธุ์ดีได้ ๔๕๐ - ๕๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ต่อรุ่น 

- ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมจากการขายลูก แพะ แพะเนื้อ และ
เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรที่สนใจจะเลี้ยงแพะ  

๕.๑.๓.๒.๓ อนุรักษ์ป่าชายเลนที่สมบูรณ์รอบอ่าวคุ้งกระเบน ราษฎรมีส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลนรอบอ่าวคุ้งกระเบน จานวน ๑,๑๒๒ ไร่ โดยการมีส่วนร่วมของราษฎรซึ่งผืนป่าชาย
เลนแห่งนี้เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดจันทบุรี เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาด้านนิเวศป่าชายเลนแก่ผู้สนใจ
และใช้ป่าชายเลนเป็นตัวดูดใช้ธาตุอาหารที่เกิดจากกิจกรรมการเลี้ยงกุ้งทะเลรอบอ่าวคุ้งกระเบน  ซึ่งเป็น
กระบวนการบ่าบัดน้่าทางชีวภาพ เพ่ือให้การเลี้ยงกุ้งทะเลในโครงการฯ ยั่งยืนตลอดไป  

๕.๑.๓.๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง จัดสรรพ้ืนที่ป่าชายเลนเสื่อม 
โทรมรอบอ่าวคุ้งกระเบน ๗๒๘ ไร่ เพ่ือพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเล แก่สมาชิก ๑๑๓ ครอบครัว และฟ้ืนฟูป่าชาย
เลนในพ้ืนที่เสื่อมโทรม ๓๑๒ ไร่ พร้อมทั้งด่าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเลรอบอ่าวคุ้งกระเบน
ด้วยระบบชลประทานน้าเค็มปัจจุบันมีสมาชิก ๑๙๗ ราย มีพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งทะเล ๑,๐๐๕ ไร่ บริการด้านวิชาการ
แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง และส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์น้่าให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (CoC/GAP) เพ่ือพัฒนาสู่ "ครัวไทย ครัวโลก"  

๕.๑.๓.๓ ผลส าเร็จจากการพัฒนา  
 ๕.๑.๓.๓.๑ ราษฎรในพ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์ มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีเพ่ิมขึ้น ช่วยให้มี

ความเป็นอยู่ที่พอเพียงตามอัตภาพ  
 ๕.๑.๓.๓.๒ ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนคงสภาพความสมบูรณ์ เกื้อกูลต่อ การ

พัฒนาอาชีพของราษฎร  
 ๕.๑.๓.๓.๓ เป็นสถานที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนทั่วไป และ 

สามารถสร้างกิจกรรมต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาได้ในระยะยาว  



๑๒๑ 

 

 

 

"มีประโยชน์มาก เมื่อเริ่มมีศูนย์ฯ อะไรๆ ก็ดีขึ้น ป่าชายเลนสมบูรณ์ขึ้น ส่วนพันธุ์สัตว์น้ า มีปูไข่นอก
กระดอง ทางศูนย์ฯ จะเอากระชังลอยน้ าไว้ ถ้าสมาชิกได้ปูนอกกระดองก็น าไปคืนให้ ศูนย์ฯ จะได้
ขยายพันธุ์ออกมาอีก โดยเขี่ยไข่ออกมา จะได้เป็นตัวให้เราจับต่อไป..." 

๕.๑.๔ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ "สร้างน้ า เพิ่มป่า พัฒนาชีวิต
แบบพอเพียง" 

ปัญหาที่ส่าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่คือการขาดความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น้่า ป่าไม้ และแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยส่าคัญของการเกษตร จึงจ่าเป็นต้องหา
รูปแบบการพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถนาไปปฏิบัติได้ และเพ่ือให้
เกษตรกร  
มีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด่าริ จัดตั้งศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานขึ้นเพ่ือศึกษาและทดลองงานพัฒนาการเกษตรต่างๆ ส่งเสริมการบ่ารุงรักษาและพัฒนาป่าไม้ 
ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจและการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และพัฒนาอาชีพการเกษตรต่างๆ ทั้งการ
เพาะปลูก การประมง และการเลี้ยงสัตว์ ให้เกษตรกรมีรายได้พอเลี้ยงครอบครัวได้  

๕.๑.๔.๑ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตั้งอยู่ที่บ้านนานกเค้า ต่าบลห้วยยาง 
อ่าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างอ่าเภอเมืองสกลนครไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๑๐ กิโลเมตร 
ศูนย์นี้มีพ้ืนที่ประมาณ ๒,๑๐๐ ไร่ มีเขตปริมณฑลเพ่ือการพัฒนาป่าไม้ พ้ืนที่ประมาณ ๑๑,๐๐๐ ไร่อยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติชื่อป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก สภาพพ้ืนที่บริเวณตอนกลางเป็นที่ราบซึ่งเกิดจากตะกอนล่าน้่าเก่า
ทับถมกัน ซึ่งบริเวณนี้ใช้ท่านาเป็นหลัก ถัดจากบริเวณนี้ไปเป็นพ้ืนที่ที่ใช้ท่าไร่ และเป็นป่าเต็งรัง พ้ืนที่บางส่วน
ได้มีการบุกรุก เพ่ือใช้ท่าการเกษตร เช่น ท่าไร่มันส่าปะหลัง ฝ้าย และอ่ืนๆ ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปน
ทราย  

นอกจากนี้แล้วโครงการนี้ยังมีล่าห้วยหลายสายไหลผ่าน ที่ส่าคัญได้แก่ ห้วยเดียก ห้วย
ตาดไฮใหญ่ ห้วยยาง ห้วยไร่ และมีอ่างเก็บน้าห้วยเดียก ซึ่งกรมชลประทานได้สร้างไว้ มีความจุ ๔ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร อ่างนี้สามารถส่งน้่าให้พ้ืนที่ตอนบนของโครงการฯ ได้ ประมาณ ๕,๕๐๐ ไร่ นอกจากนี้ยังมีการ
พัฒนาแหล่งน้่าอ่ืนๆ อีก 

๕.๑.๔.๒ กิจกรรมที่ส าคัญของศูนย์ฯ ประกอบด้วย  
-ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ โดยอาศัยน้่าชลประทานและน้่าฝน  
-พัฒนาหมู่บ้านตัวอย่าง (บ้านนานกเค้า) เพ่ือให้เป็นหมู่บ้านบริวารของศูนย์ฯ ส่าหรับการ

ถ่ายทอดผลการศึกษาพัฒนา  
-ศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบ่ารุงดิน เพ่ือหารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมที่ราษฎร

สามารถน่าไปปฏิบัติส่าหรับการเพาะปลูกพืชต่างๆ ในพ้ืนที่ดินของตน  
-ศึกษาการพัฒนาเกษตรกรรม ประกอบด้วยงานศึกษาการพัฒนาหม่อน ไหม พืชไร่ พืช

สวนและข้าว ที่เหมาะสมกับภูมิภาคนี้ 



๑๒๒ 

 

 

 

-จัดหาน้่าเพ่ือสนับสนุนการด่าเนินกิจกรรมต่างๆ และงานอนุรักษ์ต้นน้่าล่าธาร  
-สาธิต ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้่าเพ่ือการประมง การเลี้ยงปลาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

และพัฒนาอ่างเก็บน้่าและแหล่งน้่าธรรมชาติเพ่ือการประมง  
-ศึกษาการพัฒนาด้านเกษตรอุตสาหกรรม ได้แก่ งานพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผล

เกษตรกรรม  
-ส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน เพ่ือให้ราษฎรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในด้าน

ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว  
-ศึกษาการพัฒนาปศุสัตว์และทุ่งหญ้า เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เป็นรายได้เสริมการกสิกร

รมหรือเป็นอาชีพหลัก  
-เป็นศูนย์กลางในการสาธิตศึกษาการพัฒนาด้านต่างๆ และเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วไปน่าไป

ปฏิบัติ 
๕.๑.๔.๓ การด าเนินงานในกิจกรรมที่ส าคัญ  

๕.๑.๔.๓.๑ การพัฒนาป่าไม้ในเขตปริมณฑลของศูนย์ฯ ด้วยระบบชลประทาน สร้าง
ฝาย ต้นน้่าล่าธาร และฝายชลประทานในล่าน้่าธรรมชาติ เพ่ือชะลอความชุ่มชื้นและกักน้่าให้แก่ดินและ
สภาพแวดล้อม  

๕.๑.๔.๓.๒ การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ก่อสร้างอ่างเก็บน้่า 
พร้อมระบบส่งน้่า พ้ืนที่ส่งน้่า ๒๐,๓๐๐ ไร่ และขุดสระเก็บน้่าทฤษฎีใหม่ให้ราษฎร ๓๙๖ ราย  

๕.๑.๔.๓.๓ การเป็นศูนย์ศึกษาทดลองควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร 
ด้านต่างๆ  

ข้าว ศึกษาได้ข้าวเมล็ดโตน้่าหนักมากเหมาะสมกับดินภาคอีสานตอนบน ได้แก่ ข้าวไร่
ซิวแม่จัน ข้าวเหนียว กข ๖ ข้าวเหนียวสกลนคร และข้าวดอกมะลิ ๑๐๕  

พืชไร่ ศึกษาหาวิธีการเพ่ิมผลผลิตพืชให้สูงขึ้น โดยเน้นการใช้ปุ๋ยพืชสด บ่ารุงดิน การ
ปลูกพืชหมุนเวียน ลดการใช้สารเคมีสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ ๑๐๐%  

พืชสวน ศึกษาได้พันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี คือ ลิ้นจี่พันธุ์นพ ๑ ล่าไยพันธุ์อีดอ มะม่วงแก้วศรี
สะเกษตร ขนุนพันธุ์ดี มะขามเปรี้ยว ๐๑๙  

หม่อนไหม ศึกษาได้หม่อนพันธุ์ดี คือ พันธุ์บุรีรัมย์ ๖๐ และพันธุ์ นครราชสีมา ๖๐ 
ไหมพันธุ์ดี คือ "ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมสกลนคร"  

ระบบเกษตรผสมผสาน ศึกษาและส่งเสริมรูปแบบเกษตรผสมผสานและ ทฤษฎีใหม่ใน
การบริหารจัดการที่ดินและน้่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ปศุสัตว ์พันธุ์สัตว์ที่จะเลี้ยงในสภาพแห้งแล้ง ได้แก่ ไก่พ้ืนเมือง เป็ดเทศ และสุกรพันธุ์
เหมยซาน ปัจจุบันได้ศึกษาการเลี้ยงโคพันธุ์ทาจิมะ ด้วยระบบการเลี้ยงแบบขุนและพัฒนาสายพันธุ์ สุกรภูพาน 
ไก่ดาภูพาน และไก่เนื้อภูพาน ที่ให้เนื้อดีมีคุณภาพและน้าหนักมาก  



๑๒๓ 

 

 

 

แปรรูปผลผลิตการเกษตร ผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียว ๑๐๐% โดยใช้ถั่วเขียว ๑,๑๓๕ 
กิโลกรัม ได้วุ้นเส้น ๒๐๗ กิโลกรัม ผลิตงบอ้อย ๒๕๙ กิโลกรัม จากน้่าอ้อย ๑,๓๘๓ ลิตร ผลิตน้่าตาลแดง ๗๒ 
กิโลกรัม จากน้่าอ้อย ๖๓๒ ลิตร  

๕.๑.๔.๔ ผลส าเร็จจากการพัฒนา จากการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ที่แร้นแค้นควบคู่กับศึกษา
ทดลองค้นหาเทคโนโลยี วิทยาการที่เหมาะสม และการน่าตัวอย่างผลส่าเร็จที่ดีไปส่งเสริมเผยแพร่ให้เกษตรกร
ทั่วภาคอีสาน ท่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน พื้นที่ส่วนย่อ แห่งนี้หลายประการ คือ  

- จากป่า ๑๑,๐๐๐ ไร่ ที่เคยแห้งกลับชุ่มชื้นเป็นแห่งทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย  
- จากพ้ืนที่แล้งน้า ๒,๓๐๐ ไร่ กลับมีน้่าที่เพียงพอตลอดป ี 
- จากผืนดินที่เป็นทรายเปลี่ยนกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์  
- จากไม่มีเทคโนโลยีกลับเป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการที่สอดคล้องกับภูมิสังคม ของท้องถิ่น

ชีวิตชาวอีสานบนที่ราบสูงที่เคยท่าการเกษตรไม่ได้กลับสามารถประกอบอาชีพที่มีการ บริหารจัดการดินและน้่า
ได้อย่างยั่งยืน คือ มีสระเก็บกักน้่าตามแนวพระราชด่าริทฤษฎีใหม่ในแปลงไร่นาที่พอใช้ในยามขาดแคลนน้่า 
เพ่ือใช้ปลูกข้าวเหนียว กข ๖ ข้าวดอกมะลิ ๑๐๕ ปลูกไม้ผลกินได้ เช่น ลิ้นจี่ นพ ๑ ล่าไยอีดอ ผักพ้ืนบ้าน มี
ความรู้ในการเพาะเห็ดขอนขาว นางฟ้า นาวนวล รู้จักการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ดา สุกรเหมยซาน สุกรภูพาน 
ผสมผสานกับการเลี้ยงปลานิล ปลานวลจันทร์ หรือวิธีการเลี้ยงปลาในกระชัง ท่าให้ราษฎรมีอาหารบริโภคที่
เพียงพอ มีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น  

๕.๑.๕ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  " ต้นทางคือป่าไม้ 
ปลายทางคือประมง ระหว่างทาง คือ เกษตรกรรม" 

ปัจจุบันพ้ืนที่ต้นน้่าล่าธารทางภาคเหนือของประเทศอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ไม่สามารถจะให้
ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ ถึงแม้จะมีการศึกษาและพยายามพัฒนาพ้ืนที่ต้นน้่าโดยหน่วยงานต่างๆ หลาย
หน่วยงาน แต่ก็ยังไม่สามารถพัฒนาพ้ืนที่ต้นน้่าให้ส่าเร็จอย่างกว้างขวางได้ และปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ต้นน้่าล่า
ธาร โดยทั่วไปก็นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นใหม่แห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
พระราชด่าริ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้พิจารณาจัดตั้งขึ้นบริเวณป่าขุนแม่กวง อ่าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ ขอบเขตพ้ืนที่โครงการประมาณ ๘,๕๐๐ ไร่ โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กลาง
การศึกษา ทดลอง วิจัย เพ่ือหารูปแบบการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ภาคเหนือ และเผยแพร่
ราษฎรให้สามารถน่าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองต่อไป โดยท าการศึกษาพัฒนาป่าไม้ ๓ อย่าง ๓ วิธี เพื่อ
ประโยชน์ ๔ อย่าง คือ มีไม้ใช้สอย ไม้ผล ไม้เชื่อเพลิง ซึ่งจะอ่านวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ า 
ตลอดจนคงความชุ่มชื้นเอาไว้เป็นประโยชน์อย่างที่ ๔ และพ้ืนที่ต้นน้่าล่าธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลัก 
โดยต้นทางเป็นการศึกษาสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ต้นน้่าล่าธาร และปลายทางเป็นการศึกษาด้านการประมงตามอ่าง
เก็บน้่าต่างๆ ผสมกับการศึกษาด้านการเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์และโคนม และด้านเกษตรอุตสาหกรรม 
เพ่ือให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ฯ และ
น่าไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลต่อไปดังนี้พระราชด่าริว่า  



๑๒๔ 

 

 

 

                  "...ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ท าหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต..."  
๕.๑.๕.๑ ลักษณะภูมิประเทศของบริเวณห้วยฮ่องไคร้  

ห้วยฮ่องไคร้อยู่ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าบขุนแม่กวง อ่าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มี
เนื้อที่ ๘,๕๐๐ ไร่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ให้เข้าท่าประโยชน์ในพ้ืนที่
ดังกล่าวได้   

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าเขามีพ้ืนที่ค่อนข้างราบอยู่บ้าง ตามสองฝั่งห้วยฮ่องไคร้ 
ด้านทิศเหนือเป็นป่าไม้เบญจพรรณสภาพสมบูรณ์เหมาะที่จะใช้ ในการศึกษา เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้่าล่าธาร 
พ้ืนที่ตอนกลางและตอนใต้เป็นป่าแดงหรือป่าแพะ (ป่าละเมาะ มีพุ่มไม้เล็กๆ เป็นหย่อมๆ) ลักษณะเป็นป่าซึ่งมี
สภาพค่อนข้างเสื่อมโทรม เหมาะส่าหรับใช้เป็นที่ศึกษาการพัฒนาเกษตรกรรมด้านต่างๆ  

แนวทางการพัฒนาตามพระราชด่าริก่าหนดให้พ้ืนที่ตอนบนเหนืออ่าง เน้นการพัฒนาป่าไม้
และต้นน้่าล่าธาร ส่วนพื้นที่ตอนล่างเป็นการประมงพ้ืนที่ระหว่างการพัฒนากิจกรรมด้านปศุสัตว์และกสิกรรม  

๕.๑.๕.๒ กิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินงานในศูนย์ฯ ประกอบด้วย  
๕.๑.๕.๒.๑ ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้่าล่าธาร ได้แก่ การรักษาความชุ่มชื้นของ

ต้นน้่าการพัฒนาป่าไม้ และระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าระบบเปียก โดยอาศัยน้่าจากระบบ
ชลประทานและน้่าฝน 

๕.๑.๕.๒.๒ ก่อสร้างอ่างเก็บน้่า เพ่ือสนับสนุนการด่าเนินงานด้านต่างๆ ภายในศูนย์ฯ  
๕.๑.๕.๒.๓ พัฒนาด้านปศุสัตว์ โดยเน้นโคนมและทุ่งหญ้า  
๕.๑.๕.๒.๔ พัฒนาการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นภาคเหนือ จัดพ้ืนที่สาธิตและ

ทดลองในการพัฒนาการเกษตรแบบประณีต และศึกษารูปแบบที่ราษฎรสามารถผลิตได้ตั้งแต่ระดับพอมีพอกิน
จนถึงระดับมีกินมีใช้  

๕.๑.๕.๒.๕ พัฒนาการประมง โดยเน้นการบริหารเกี่ยวกับการจับปลา การทดลองและสาธิต
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้่า ได้แก่ การเลี้ยงปลาในกระชัง ในอ่างเก็บน้่า การขุดบ่อเลี้ยงปลาในบริเวณบ้าน การใช้
เครื่องมือท่าการประมง และการใช้ทรัพยากรสัตว์น้่าอย่างถูกวิธี  

๕.๑.๕.๒.๖ พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ได้แก่ การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผล
การเกษตรต่างๆ  

๕.๑.๕.๓ การด าเนินงานในกิจกรรมที่ส าคัญ  
๕.๑.๕.๓.๑ การพัฒนาล าน้ าและแหล่งน้ า  

- บริหารแหล่งน้ าและทรัพยากรประมง : ท่าการบริหารจัดการแหล่งน้่าที่เป็น ธารน้่า
ธรรมชาติ ธารน้่าและฝายทดน้่าที่สร้างขึ้น รวมทั้งอ่างเก็บน้่า ๗ อ่าง ที่ตั้งอยู่ลดหลั่นกันไปตามระดับความสูง
และความลาดชันของพ้ืนที่ รวมถึงศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้่าที่เหมาะสมกับสภาพแหล่งน้่าที่หลากหลาย  

- ระบบก้างปลา : คูน้่าที่ขุดต่อเชื่อมมาจากล่าห้วยธรรมชาติในลักษณะแผ่กระจาย  



๑๒๕ 

 

 

 

เป็นก้างปลา สามารถช่วยกระจายความชุ่มชื้นสู่ผืนดินได้กว้างขวางขึ้น ส่งผลดีต่อการปลูก
ป่าเสริมอีกทางหนึ่ง  

- เชื่อมโยงลุ่มน้ า : เป็นรูปแบบของการเพิ่มปริมาณน้่าในลุ่มน้่าที่ขาดแคลน ซ่ึง  
สามารถบรรเทา และแบ่งเบาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในลุ่มน้่าที่มีปริมาณน้่ามากเกินได้ ส่วนลุ่มน้่าที่รับน้่าก็ได้รับ
ประโยชน์เช่นกัน คือ เพ่ิมความชุ่มชื้นให้ผืนป่า  

๕.๑.๕.๓.๒ การพัฒนาป่าไม้  
- พัฒนาป่า ๔ ระบบ : ด้วย  

๑) ระบบธรรมชาติ  
๒) ระบบฝายชะลอความชุ่มชื้น  
๓) ระบบชลประทาน  
๔) ระบบฝายชะลอความชุ่มชื้นควบคู่กับอ่างเก็บน้่า  

- ฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check Dam) : ช่วยชะลอการไหลของน้่าและเก็บกักน้่า 
รวมถึงตะกอนดิน เพ่ือรักษาความชุ่มชื้นของพ้ืนที่ลุ่มน้่าไว้ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นฝาย
กั้นตามล่าห้วยต่างๆ เป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น คือ ไม้ไผ่และก้อนหิน 

- แนวป้องกันไฟป่าเปียก (Wet Fire Break) : เป็นมรรคผลจากการท่างานของ ระบบ
ก้างปลา ที่กระจายความชื้นเข้าสู่ผืนป่า จนสามารถท่าหน้าที่เป็นแนวป้องกันไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๕.๑.๕.๓.๓ การพัฒนาอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรม  
- เลี้ยงสัตว์ สร้างทางเลือกให้ชีวิต : โคนม โคพ้ืนเมือง กบนา กบบลูฟร๊อก (Bullfrog) 

สุกรขุน หมูป่าและปลา  
- ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ : ได้แก่ ส้มโอ พันธุ์

ขาวทองด ีลาไยพันธุ์อีดอ เห็ดนางรม เห็ดขอนขาว  
- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร : ส่งเสริมการรวมกลุ่มของราษฎร เพ่ือแปรรูป 

ผลผลิตทางเกษตร ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิต อาท ิกระเทียมโทนดอง และชาผงสมุนไพร  
๕.๑.๕.๓.๔ ผลส าเร็จจากการพัฒนา  

-ป่าเปลี่ยนไป จากป่าเต็งรังเสื่อมโทรมเป็นป่าเบญจพรรณ  
-สัตว์ป่าคืนถิ่น เช่น นกยูงไทย กระต่ายป่า ไก่ป่า  
-ไม่มีไฟไหม้ป่า ในพ้ืนที่ศูนย์ฯ มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๘  
-มีความหลากหลายของพืชพรรณอาหารธรรมชาติ ที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ เพ่ือการพ่ึงพา

และเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนชุมชน สามารถด่ารงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ต้นน้่าล่าธาร  

๕.๑.๕.๓.๕ มีการผันน้ าจากลุ่มน้ าอ่ืนใกล้เคียง (ห้วยแม่ลาย) มายังพ้ืนที่ของศูนย์ฯ ใน 
ปริมาณลดลงทุกปีๆ นับตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ เป็นต้นมา  



๑๒๖ 

 

 

 

๕.๑.๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ"ป่าพรุเสื่อมโทรม สะสมดิน
เปรี้ยว แกล้งดินอย่างเดียว พัฒนาได้ยั่งยืน" 

ลักษณะพ้ืนที่ของภาคใต้ ทั้งหมด ๗๒,๙๖๑ ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๔๐ เป็น
บริเวณภูเขาและที่สูง จะมีพ้ืนที่ราบที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกเพียง ๖,๔๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔ ล้านไร่ 
ซึ่งนับได้ว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ทั้งหมด มีประชากรรวม ๖,๐๓๒,๔๐๐ คน และมีลักษณะดินฟ้า
อากาศที่แตกต่างไปจากภาคอื่นๆ กล่าวคือมีสภาพอากาศเพียง ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อน ๔ เดือน และฤดูฝน ๘ เดือน 
ซึ่งจะมีฝนตกชุกมากในระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนมกราคม ภาคนี้ประกอบด้วย ๑๔ จังหวัด ตั้งแต่ชุมพร 
ระนอง ลงไปจนสุดชายแดนด้านใต้ เนื่องจากจังหวัดเหล่านี้มีความแตกต่างกันในโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม 
และโดยเฉพาะมีปัญหาด้านความมั่นคงเกี่ยวข้องด้วย จึงได้จัดแบ่งภาคเป็น ๒ ส่วน คือ ภาคใต้ตอนบน และ
ภาคใต้ตอนล่าง (๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้) 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล มีเนื้อที่รวมกัน
ทั้งสิ้น ๒๑,๒๕๘ ตารางกิโลเมตร (ประมาณ ๑๓.๒ ล้านไร่) คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒ ของพ้ืนที่ทั้งหมดใน ๑๔ 
จังหวัดของภาคใต้ มีประชากรรวม ๒.๓ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔ ของประชากรทั้งภาค มีเนื้อที่ถือครอง
ทางการเกษตรทากินโดยเฉลี่ย ๑๒ ไร่ต่อครัวเรือน (ต่่ากว่าระดับชาติซึ่งมีจ่านวน ๑๘ ไร่ต่อครัวเรือน) ได้
ผลิตผลต่่า และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดที่ดินเพาะปลูก จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบกับปัญหา
การขาดพ้ืนที่เพาะปลูก และผลิตผลทางด้านการเกษตรต่่า จากเนื้อที่ของจังหวัด ๒,๖๔๒,๓๔๓ ไร่ มีพ้ืนที่ท่า
การเกษตรเพียง ๑,๔๙๗,๒๐๕ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๗ ของพ้ืนที่ทั้งหมด  

จังหวัดนราธิวาสยังมีพ้ืนที่อีกเป็นจ่านวนมากซึ่งเป็นบริเวณที่ลุ่มต่่า และฝนที่ตกมากจนระบาย
ออกทะเลไม่ได้ทันท่วงที ท่าให้เกิดน้าขังในที่ลุ่มบริเวณนี้ นานๆ เข้าจะเกิดมีสภาพเป็นกรดท่าให้ดินเปรี้ยว 
เรียกว่า "ดินพร"ุ มีอาณาเขตกว้างขวางมากถึง ๒๘๓,๓๕๐ ไร่ ซึ่ง เป็นดินที่มีปัญหาไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช
เนื่องจากมีความเป็นกรดจัด คุณภาพต่่า และมีธาตุอาหารน้อย แม้เมื่อระบายน้่าออกหมดแล้วก็ยังยากที่จะใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผล  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพพ้ืนที่และทรงทราบถึงปัญหาและ ความ
จ่าเป็นที่จะต้องหาทางยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น จึงได้ทรงมีพระราชด่าริให้พิจารณาปรับปรุง
กิจการพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่พรุ ซึ่งเป็นที่ที่มีน้่าขังตลอดปี ดินมีคุณภาพต่่า เพ่ือน่ามาใช้เป็น
ประโยชน์ในทางเกษตรกรรมให้มากท่ีสุด 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ อยู่ระหว่างบ้านพิกุลทอง บ้านโศกสยา 
ต่าบลกะลุวอเหนือ อ่าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส อยู่ห่างจากอ่าเภอเมืองนราธิวาส ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ประมาณ ๗ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๔๖๘ ไร่ ในจ่านวนนี้ ๑๖๐ ไร่ เป็นพ้ืนที่ดอนอันเป็นที่ตั้งของศูนย์ฯ 
และพ้ืนที่พรุส่าหรับท่าการวิจัยทดลอง ๓๐๘ ไร่ ทางตอนใต้ของศูนย์มีอ่างเก็บน้่าชื่อใกล้บ้าน ขนาดความจุ ๒ 
ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมคลองส่งน้่า ระบายน้่า ที่สามารถส่งน้่าเข้าไปในแปลงวิจัยได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้มี
อ่างเก็บน้่าเขาส่านัก ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้่าขนาดเล็กอยู่ทางตอนใต้ของศูนย์ฯ สภาพพ้ืนที่บริเวณพรุนั้น เนื่องจาก



๑๒๗ 

 

 

 

กรมชลประทานได้ด่าเนินการระบายน้่าบางส่วนออก ท่าให้พ้ืนที่เดิมซึง่มีน้่าขังอยู่ตลอดปีได้เปลี่ยนสภาพไปเป็น
พ้ืนที่ทุ่งหญ้า แต่เนื่องจากท่ีดินในพรุมีสภาพเป็นดินอินทรีย์ที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของซากพืช และเกิดการ
ทับถมกันจนเป็นชั้นหนา ถัดจากดินชั้นอินทรียวัตถุจะเป็นดินเลนสีเทาปนน้่าเงิน ดินเลนนี้จะมีสารไพไรต์ที่เป็น
สารประกอบพวกเหล็ก และก่ามะถันสะสมอยู่เป็นจ่านวนมาก ซึ่งสารเหล่านี้แสดงความเป็นกรดอย่างรุนแรง
เมื่อถูกกับอากาศ สภาพเช่นนี้ก่อให้เกิดปัญหาต่อการจะน่าพ้ืนที่เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ จึงจ่าเป็นต้องมีการ
ทดลองวิจัยหาวิธีแก้ไข  

นอกจากนี้พ้ืนที่การทดลองวิจัยของศูนย์ฯ ได้ขยายออกไปยังหมู่บ้านรอบๆ โครงการ ซึ่งเรียกกัน
ว่าหมู่บ้านบริวาร มีจานวน ๙ หมู่บ้านด้วยกัน ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ๒๗,๐๐๐ ไร่ ทั้งยังมีการจัดตั้งศูนย์
สาขาขึ้นในบริเวณต่างๆ เพ่ือขยายขอบเขตของการทดลองวิจัยและถ่ายทอดความรู้ไปสู่ประชาชนในบริเวณ
อ่ืนๆ ด้วย ศูนย์สาขาเหล่านี้ได้แก่  

ศูนย์สาขาที่ ๑ : โครงการสวนยางเขาตันหยง อยู่ที่เขาตันหยง อ่าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  
ศูนย์สาขาที่ ๒ : โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ อยู่ที่หมู่บ้านปีแนมูดอ อ่าเภอระแงะ 

จังหวัดนราธิวาส   
ศูนย์สาขาที่ ๓ : โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะ อยู่ที่หมู่บ้านปศุสัตว์เกษตร มูโนะ 

อ่าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
๕.๑.๖.๑ กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ด าเนินการในศูนย์ฯ ประกอบด้วย  

-ศึกษาและพัฒนาดินอินทรียวัตถุ รวมทั้งดินที่มีปัญหาอ่ืนๆ ในพ้ืนที่พรุให้สามารถนามาใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรและอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลตอบแทนสูงสุด  

-ทดลองวิจัยเกี่ยวกับการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง และการปลูกป่าไม้ ที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่พรุ เพ่ือให้ทราบแนวทางส่าหรับพัฒนาพื้นที่พรุอย่างมีประสิทธิภาพ  

-สาธิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรสาขาต่างๆ  
-ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ ทั้งทางด้านการเกษตรและศิลปหัตถกรรมที่ทาจากวัสดุพ้ืนเมือง

ให้กับราษฎรในหมู่บ้านบริวารที่ตั้งอยู่โดยรอบพ้ืนที่โครงการ เพ่ือให้ใช้อุปโภคได้ภายในครัวเรือนและเหลือขาย
เป็นสินค้า  

-น่าผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาไปเป็นแบบอย่างใช้กับโครงการพัฒนาพ้ืนที่พรุแห่งอ่ืนๆ 
ต่อไป  

๕.๑.๖.๒ การด าเนินงานในกจิกรรมส าคัญ  
๕.๑.๖.๒.๑ แกล้งดิน : "ดินท างานแล้วดินจะหายโกรธ" ด้วยการท่าให้ดินเปรี้ยวจัด แล้วใช ้

น้่าชะล้างความเป็นกรดหรือใช้หินปูนฝุ่น หรือใช้หินปูนฝุ่นกับน้่าปรับสภาพดิน  
๕.๑.๖.๒.๒ น้ ามันปาล์มพิกุลทอง : รูปแบบการจัดหาพลังงานทดแทนสู่ภูมิคุ้มกัน ด้าน

พลังงาน "ให้ทดลองการใช้น้ามันปาล์มกับเครื่องยนต์ดีเซลที่สหกรณ์อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ"พระราชด่ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  



๑๒๘ 

 

 

 

๕.๑.๖.๒.๓ พัฒนาอาชีพที่ส าคัญ  
- การเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยว  
- การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยในสวนยาง 
- พันธุ์ข้าวทนเปรี้ยว : คัดเลือกจาก ๑,๐๐๐ เหลือ ๑๐ สายพันธุ์  
- การขุดยกร่องเพ่ือปลูกพืชไร่พืชผักไม้ผลในพ้ืนที่ดินเปรี้ยว  
- โดยเปิดหน้าดินออกก่อน / น่าหน้าดินเดิมมาเสริม  
- รักษาระดับน้่าในท้องร่องให้อยู่เหนือชั้นดินที่มีสารไพไรท์  

๕.๑.๖.๓ ผลส าเร็จจากการพัฒนา  
๕.๑.๖.๓.๑ ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณเพิ่u3617 .ขึ้น เช่น ข้าว ที่บ้านโคกอิฐ-โคกใน 

พ้ืนที่ ๗๓๗ ไร่ เดิมนั้นไม่สามารถท่าการเพาะปลูกได้ เมื่อใช้วิธีการ แกล้งดิน ปลูกข้าวครั้งแรกได้ผลผลิตจ่านวน 
๓๒ ถังต่อไร่ และปจัจุบันได้ผลผลิตจ่านวน ๔๑-๕๐ ถังต่อไร่ น่าไปสู่ความพอกินและเหลือขาย  

๕.๑.๖.๓.๒ เลี้ยงเป็ดเทศขุนเพิ่มรายได้ แนะน่าให้เกษตรกรผสมอาหารใช้เอง ช่วย แก้ปัญหา
อาหารราคาแพงและได้เป็ดที่มีขนาดน้าหนัก ๓.๐ - ๓.๕ กิโลกรัม ตรงตามความต้องการของตลาด  

๕.๑.๖.๓.๓ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์พื้นเมืองในหมู่บ้านรอบศูนย์และศูนย์สาขา โดยใช้พ่อ-แม่ พันธุ์ดี
หรือผสมเทียม  

๕.๑.๖.๓.๔ ส่งเสริมการปลูกพืชผักให้แก่เกษตรกร โดยเลือกพืชชนิดที่เหมาะสมต่อสภาพ ดิน
เปรี้ยวจัด ได้แก่ พริกหยวก บวบเหลี่ยม มะระจีน ข้าวโพดฝักอ่อน ส้ม มะพร้าว มะม่วง ละมุด ทุเรียน เป็นต้น  

๕.๑.๖.๓.๕ การน าไบโอดีเซลไปใช้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี
พระราชด่าริให้กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านของจังหวัดนราธิวาส น่าน้่ามันไบโอดีเซล ซึ่งผลิตโดยศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ มาทดลองใช้กับเรือประมงพ้ืนบ้านหาดนราทัศน์ กลุ่มชาวประมงได้น่าน้่ามันไบโอดีเซล ไป
ทดลองใช้กับเรือประมงขนาดเล็ก ต้ังแต่เดือนมกราคม ๒๕๔๙ มี ๒ กลุ่ม  

๑. กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านปูลากาป๊ะ  
๒. กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านชุมชนท่าเรือ ๒๐๐๐  

๕.๑.๖.๔ ผลการทดลองใช้ สตาร์ทเครื่องติดง่าย ควันจากท่อไอเสียมีปริมาณน้อย กลิ่นไม่เหม็น
เครื่องยนต์แรงขึ้นการเดินเครื่องเรียบ (แล่นเรือออกจากฝั่ง ระยะห่าง ๙ - ๑๔ ไมล์ทะเล ใช้น้่ามันประมาณ ๑๕ 
- ๒๐ ลิตรต่อวันต่อล่า) จากการใช้น้่ามันไบโอดีเซลทดแทนน้่ามันดีเซล ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 
นอกจากนี้ผู้ใช้รถยนต์ทั่วไป ทั้งรถปิกอัพ รถตู้ ยังได้มาใช้บริการน้่ามันไบโอดีเซล เป็นระยะๆ และส่าหรับใน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้น่ามาใช้กับรถแทร็กเตอร์ลากพ่วง ๒ คัน และเครื่องสูบน้่า ปัจจุบันศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ผลิตน้่ามันไบโอดีเซลได้ครั้งละ ๓๕๐ ลิตร (ใช้เวลา ๗ วัน) จ่าหน่ายราคาลิตรละ 
๒๑ บาท 



๑๒๙ 

 

 

 

๕.๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แต่ละแห่ง ล้วนลักษณะ "ปัญหาที่เฉพาะและแตกต่างกัน ในแต่ละ
ภูมิภาค" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาของ แต่ละแห่งไว้ อย่าง
ชัดเจน สรุปได้ดังนี้  

๕.๒.๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเข้าหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัญหาเกิดจากการตัดป่าและ ปลูก
พืชไร่ เช่น ข้าวโพดและมันส่าปะหลัง ซึ่งท่าให้ดินจืด และกลายเป็นทราย ในฤดูแล้งจะมีการ ชะล้างเนื่องจาก
ลมพัด ในฤดูฝนจะมีการชะล้างเนื่องจากน้่าเซาะ  

๕.๒.๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากเป็นสภาพพรุเก่า ดิน 
ประกอบด้วยพืชที่ทับถมลงมาเป็นเวลานานและผสมกับน้่าทะเลมีผลให้เป็นดินที่มีแร่ก่ามะถัน เมื่อ สัมผัสกับ
อากาศก็กลายเป็น อ๊อกไซด์และเม่ือผสมกับน้่าก็กลายเป็นกรดก่ามะถัน (Sulfuric Acid)  

๕.๒.๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี เกิดปัญหาดินเค็มเพราะน้่าทะเลขึ้น
ถึง  

๕.๒.๔ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร ต้นเหตุจากการตัดไม้ทาลายป่า ทาให้ขาด
น้าในหน้าแล้ง ส่วนฤดูฝนน้่าไหลแรงจึงชะล้างหน้าดิน ดินผิวบางลงและเกิดเกลือในดิน  

๕.๒.๕ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาจากการท่าลายป่า ในฤดูฝนจะ
มีการชะล้างเนื่องจากน้่าเซาะจนเหลือแต่ หิน กรวด  

๕.๒.๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี สาเหตุเกิดจากการตัดไม้และการ ปลูก
พืชไร่ จนดินจืดกลายเป็นทราย เมื่อถูกลมและน้าชะล้างไปหมด จึงเหลือแต่ดินดานแข็งไร้ ประโยชน์  

๕.๓ วัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
"...วัตถุประสงค์ของการตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาก็คือการพัฒนาที่ท ากินของ ราษฎร์ให้มีความ

อุดมสมบูรณ์ขึ้น โดยการพัฒนาที่ดิน พัฒนาแหล่งน้ า ตลอดจนฟื้นฟูป่า และใช้หลักวิชาการเกษตรในการ
วางแผนการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์โดยใช้เงินจากการบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาเป็นทุนในการพัฒนาซึ่ง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาจะเป็นฟาร์มตัวอย่างที่เกษตรกรทั่วไปและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสามารถมาเยี่ยมชม 
ชมการสาธิตเกี่ยวกับการเกษตรกรรม เพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้นอกจากนั้น ยังทาหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาพื้นที่รอบๆ บริเวณโครงการให้มีความเจริญขึ้น เม่ือราษฎร์เริ่มมีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น ก็อาจ
พิจารณาจัดตั้งโรงสีข้าวส าหรับหมู่บ้านแต่ละกลุ่มตลอดจนจัดตั้งธนาคารข้าว ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อฝึกให้
รู้จักพึ่งตนเองได้ในที่สุด..." 

พระราชด่ารัสดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งหวังให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ "เป็น
ต้นแบบของความส าเร็จ" ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไปได้มีความรู้และช่วยเหลือตนเอง ได้อย่างยั่งยืน 
ดังนี้  

๕.๓.๑ เป็นสถานที่ท าการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัย เพ่ือแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนา 
ด้านต่างๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ท่าหน้าที่เสมือน "ต้นแบบ" ของ 
ความส่าเร็จที่จะเปน็แนวทางและตัวอย่างของผลส่าเร็จให้แก่พ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป  



๑๓๐ 

 

 

 

๕.๓.๒ แลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่างนักวิชาการ นักปฏิบัติและประชาชน การศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิจัยต่างๆ ที่ได้รับผลส่าเร็จแล้ว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จะเป็นแหล่งผสมผสานทางวิชาการ และการ
ปฏิบัติเพ่ือนาความรู้สู่ราษฎร รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาทดลองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ  เป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดประสบการณ์ และแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่าง ๓ กลุ่ม คือ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ซึ่งท่า
หน้าที่พัฒนาส่งเสริม และราษฎร  

๕.๓.๓ การพัฒนาแบบผสมผสาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แต่ละแห่งจะเป็นแบบจ่าลองและ
ตัวอย่างของการพัฒนาในพ้ืนที่ลักษณะหนึ่งๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดย พยายามใช้ความรู้
ให้มากสาขาที่สุด แต่ละสาขาจะเป็นประโยชน์เกื้อหนุนกับการพัฒนาสาขาอ่ืนๆ เป็นการผสมผสานกันทั้งด้าน
ความรู้ การด่าเนินงาน และการบริหารอย่างเป็นระบบ  

๕.๓.๔ เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เป็นศูนย์รวมของการศึกษา ทดลอง 
และสาธิตที่ได้รับผลส่าเร็จทั้งด้านการเกษตร แหล่งน้่า ปศุสัตว์ ประมง ตลอดจนการพัฒนาด้านสังคม ศิลปา
ชีพ ในลักษณะของ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" เพ่ือให้ผู้สนใจได้เข้าไปศึกษาดูงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
อันน่าไปสู่ประสิทธิภาพในการพัฒนาอย่างสมบูรณ์สูงสุด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมากจากพระราชด่าริมี
อยู่ ๖ แห่ง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แต่ละศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จะมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นตัวแทนของแต่
ละภูมิภาคซึ่งมีสภาพปัญหาที่แตกต่างกัน โดยท่าการศึกษาวิจัย และหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่
นั้นๆ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่แห่งนั้นให้มีสภาพสมบูรณ์สามารถท่าการเกษตรได้ เมื่อผลการศึกษาวิจัยได้รับผลส่าเร็จ
แล้ว  

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จะท่าการขยายผลไปยังหมู่บ้านที่ตั้งอยู่รอบๆ ศูนย์ฯ ที่เรียกว่า "หมู่บ้านรอบ
ศูนย์" เป็นหมู่บ้านเป้าหมายอันดับแรกโดยการส่งเสริมในทุกๆ ด้าน อาท ิการเพาะปลูก การขยายพันธุ์พืช การ
เลี้ยงสัตว์ การประมง ฯลฯ โดยให้เกษตรกรเข้ามารับการอบรม จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้ค่าแนะน่าแก่
เกษตรกรในหมู่บ้านหรือเกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เองก็ได้ เมื่อส่งเสริม
ให้กับหมู่บ้านรอบศูนย์ จนได้รับผลขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลไปยังเกษตรกรในพ้ืนที่แห่งอ่ืนต่อไป  นอกจากนี้ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ยังได้ขยายผลการด่าเนินงานได้รับประสิทธิภาพแล้ว ไปสู่พ้ืนที่แห่งอ่ืนในลักษณะของ 
"ศูนย์สาขา" เพ่ือท่าการศึกษาเป็นการเฉพาะเรื่องในพ้ืนที่นั้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งศูนย์สาขา 
เช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และน่าผลการศึกษาไปส่งเสริมให้เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมให้ได้ผลดีขึ้น  

"เศรษฐกิจพอเพียง" จะส าเร็จได้ด้วย "ความพอดีของตน" 
ตอนที่ ๕                                                                                                                        
๖. โครงการพระราชด าร ิ

๖.๑โครงการพระราชด าริเกีย่วกับป่า  
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา  
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส  



๑๓๑ 

 

 

 

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร  
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี เน้นเรื่องป่าเปียก,ป่าชายเลน  
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เน้นเรื่องสภาพแวดล้อม การฟ้ืนฟูป่า     

ชายเลนและโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเล  
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ เน้นเรื่องทฤษฏีการปลูกป่า ๓ อย่าง  
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้่าแม่อาว จ.ล่าพูน เน้นเรื่องการพัฒนาและฟ้ืนฟู  
โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี เน้นเรื่องการฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อม (rehabilitation)  
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการรักษาสภาพป่าชาย

เลนโดยวิธีทางธรรมชาติ  
โครงการพัฒนาปากน้่าปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้่าสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่และล่าพูน เน้นการปลูกป่า การท่าแนว

กันไฟ  
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้่าล่าธาร  
โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยธรรมชาติและป่าพรุสิรินทร  

๖.๒ โครงการพระราชด าริเกีย่วกับดิน  
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ จ.ฉะเชิงเทรา  
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด่าร ิจ.นราธิวาส  
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด่าร ิจ.เพชรบุรี  
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด่าริ จ.เชียงใหม่  
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มแม่อาว จ.ล่าพูน  
โครงการศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี  
โครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว จ.นครนายก 
แนวพระราชด่าริ "แกล้งดิน"  
แนวพระราชด่าริเกี่ยวกับการน่า "หญ้าแฝก" มาใช้ป้องกันการพังทะลายของดิน  
แนวพระราชด่าริ "ห่มดิน" เพ่ือการฟ้ืนฟูดินที่เสื่อมสภาพ  

๖.๓ โครงการพระราชด าริเกีย่วกับน้ า  
โครงการพัฒนาลุ่มน้่าป่าสัก จ.ลพบุรี,จ.สระบุรี  
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้่าแม่อาว จ.ล่าพูน  
โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี  
โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก  
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้่าสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่,จ.ลาพูน  
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี  



๑๓๒ 

 

 

 

โครงการน้่าดีไล่น้่าเสียตามคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร  
โครงการบ่าบัดน้่าเสียโดยใช้พืช บึงมักกะสัน จ.กรุงเทพมหานคร  
แนวพระราชด่าริ "แก้มลิง"  
"ฝนหลวง"  
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการบ่าบัดน้่าเสียชุมชน 

โดยวิธีทางธรรมชาติ  
โครงการผันน้่าเข้าที่ส่วนพระองค์ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขาม

หย่อง      จ.พระนครศรีอยุธยา  
โครงการป้องกันน้่าท่วมด้วยการเบี่ยงน้่า คลองลัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร  
โครงการพัฒนาลุ่มน้่าห้วยทอน จังหวัดหนองคาย  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

 
  

๖.๔ โครงการทางด้านวิศวกรรม  
โครงการทางยกระดับลอยฟ้าบรมราชชนนี  
โครงการสะพานพระราม ๘  
โครงการด้านการจราจร เกี่ยวกับการขยายถนนคอขวดจุดต่างๆ  
ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์จากพืชของไทย  
กังหันชัยพัฒนา  
ฝายแม้ว หรือการจัดทาฝายชะลอน้่า เพ่ือฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม  

๖.๕ แนวพระราชด าริอื่นๆ  
แนวพระราชด่าริทฤษฎีใหม่  
แนวพระราชด่าริเศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์  

 
------------------------------------------------------------ 

 
 



  

 

 

 


