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“เศรษฐกจิพอเพยีง” เป็นปรัชญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวทรงมพีระ
ราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนนิชีวติแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ 
ปี ตั้งแต่ก่อนวกิฤตกิารณ์ทางเศรษฐกจิ และเมือ่ภายหลงัได้ทรงเน้นย า้แนวทางการ
แก้ไขเพือ่ให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมัน่คงและยัง่ยนืภายใต้กระแส
โลกาภิวฒัน์และความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ 



ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
  เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏบิัตตินของประชาชน

ในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและ
บริหารประเทศให้ด าเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพือ่ให้ก้าว
ทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์

ความพอเพยีง หมายถึง ความพอประมาณ ความมเีหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่
จะต้องมรีะบบภูมคุ้ิมกนัในตวัทีด่พีอสมควรต่อการมผีลกระทบใด ๆ อนัเกดิจากการ
เปลีย่นแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนีจ้ะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ
ความระมดัระวงัอย่างยิง่ ในการน าวชิาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนนิการ
ทุกขั้นตอน และขณะเดยีวกนัจะต้องเสริมสร้างพืน้ฐานจติใจของคนในชาตโิดยเฉพาะ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐนักทฤษฎแีละนกัธุรกจิในทุกระดบัให้มสี านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์
สุจริตและให้มคีวามรอบรู้ทีเ่หมาะสม ด าเนินชีวติด้วยความอดทน ความเพยีร มสีต ิ
ปัญญา และความรอบคอบ เพือ่ให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวตัถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี  



• กรอบแนวคดิ เป็นปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพืน้ฐาน
มาจากวถิีชีวติดั้งเดมิของสังคมไทย สมารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิง
ระบบที่มีการเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภยั และวกิฤต เพือ่ความมั่นคง และ 
ความยัง่ยนื ของการพฒันา

• คุณลักษณะ เศรษฐกจิพอเพยีงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดบัโดยเน้นการ
ปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพฒันาอย่างเป็นขั้นตอน

• ค านิยาม ความพอเพยีงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กนั ดงันี้
• ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดทีี่ไม่น้อยเกนิไปและไม่มากเกนิไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและ

ผู้อืน่ เช่นการผลติและการบริโภคที่อยู่ในระดบัพอประมาณ
• ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกีย่วกบัระดบัของความพอเพยีงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล

โดยพจิารณาจากเหตุปัจจัยที่เกีย่วข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกดิขึน้จากการกระท าน้ัน ๆ อย่าง
รอบคอบ

• การมีภูมิคุ้มกนัที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลีย่นแปลงด้านต่าง ๆ 
ที่จะเกดิขึน้โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตทั้งใกล้และ
ไกล



เงือ่นไข การตดัสินใจและการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพยีงนั้นต้อง
อาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน กล่าวคอื 

  -เงือ่นไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกีย่วกบัวชิาการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
อย่างรอบด้าน ความรอบคอบทีจ่ะน าความรู้เหล่านั้นมาพจิารณาให้เช่ือมโยงกนั เพือ่
ประกอบการวางแผน และความระมดัระวงัในขั้นปฏบิัติ

-เงือ่นไขคุณธรรม ทีจ่ะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มคีวามตระหนักใน
คุณธรรม มคีวามซ่ือสัตย์สุจริตและมคีวามอดทน มคีวามเพยีร ใช้สตปัิญญาในการ
ด าเนินชีวติ

แนวทางปฏิบัต/ิผลทีค่าดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
มาประยุกต์ใช้ คอื การพฒันาทีส่มดุลและยัง่ยนื พร้อมรับต่อการเปลีย่นแปลงในทุก
ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี



หลกัการน าเอาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ในชีวติประจ าวนั 

        การน าเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในชีวติประจ าวนั คอืการใช้จ่ายในชีวติประจ าวนั ไม่ใช้
จ่ายในเร่ืองทีเ่ห็นว่าไม่จ าเป็น มกีารจดัสรรค่าใช้จ่ายในแต่ละวนั แบ่งเงนิส่วนหนึ่งไว้ใช้
จ่ายในยามฉุกเฉิน รวมถึงน าเงนิทีเ่หลอืทีไ่ด้จากค่าขนมและค่าใช้จ่ายในแต่ละวนัมาออมไว้
ท าให้ข้าพเจ้าไม่ต้องรบกวนเงนิของบิดามารดา อกีประการหนึ่งข้าพเจ้าจะใช้ส่ิงของทุกช้ิน
อย่างรู้คุณค่า โดยมกีารคดิค านวณก่อนทีจ่ะซ้ือของส่ิงๆหนึ่งว่าส่ิงของนั้นๆสามารถใช้ได้นาน
แค่ไหน คุ้มหรือไม่กบัการซือ้ในแต่ละคร้ัง การกระท านีน้อกจากจะได้ของใช้ทีม่ี
ประสิทธิภาพแล้วยงัเป็นการประหยดัเงนิและตรงตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดชมหาราชพ่อหลวงของเราอกีด้วย



ตัวอย่างการน าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ในชีวติประจ าวัน 
1.การไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย - ไม่ใช้จ่ายเงนิเกนิความจ าเป็น ไม่ใช้จ่ายส้ินเปลอืง เช่น การ
ซ้ือของทีไ่ม่จ าเป็น พวกส่ิงของทีไ่ร้ประโยชน์ หาคุณค่าไม่ได้ เมือ่เราไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
แล้ว เงนิทีเ่หลอืฉันกเ็กบ็ หยอดใส่กระปกุ เพือ่เป็นการประหยดัภายในครอบครัว ไม่น า
เงนิไปใช้เกนิวยัของตนเอง
2.การใช้น า้หรือไฟ อย่างประหยดั - ใช้น าให้รู้คุณค่า ไม่เปิดน าทิง้ไว้ หรือ ปิดน าให้สนิท 
น าทีเ่หลอืจากการล้างผลไม้ อาหาร จะน าไปรดต้นไม้ และไฟ ไม่เปิดไฟนอน และปิด
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้สนิท ด้วยการถอดปลัก๊ และเมือ่ไม่อยู่บ้าน ส ารวจว่ามเีคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ใดบ้างทีย่งัไม่ได้ปิด จะปิดให้สนทิ
 3.การหารายได้เข้าครอบครัว - ช่วยพ่อแม่ท างาน เพือ่น าไปขาย และปลูกผกัน าไปขาย 
เพือ่หารายได้เข้าครอบครัว และเมือ่หารายได้มาแล้ว จะไม่น าเงนิไปใช้จ่ายในส่ิงที่
สุรุ่ยสุร่าย พร้อมทั้งท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพือ่รู้การใช้จ่ายภายในครอบครัว เป็นการรู้
ว่าภาวะทางการเงนิภายในครอบครัวของฉันนั้น เป็นอย่างไรบ้างอะไรทีม่นัไม่จ าเป็นหรือ
เป็นส่ิงทีท่ าให้ครอบครัวต้องมาส้ินเปลอืง 



เศรษฐกจิพอเพยีงส าหรับบุคคลทัว่ไป เศรษฐกจิพอเพยีงมปีระโยชน์ต่อประชาชน
ทุกคนไม่ใช่เฉพาะแต่เกษตรกรเท่านั้น แต่ประชาชนโดยทัว่ไปไม่ว่านิสิต นักศึกษา นักเรียน 
ข้าราชการ พนักงานบริษัทกส็ามารถน าหลกัการเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียน การท างาน ตลอดจนการด าเนินชีวติประจ าวนัได้ ซ่ึงสามารถกระท าได้ดงันี ้

· ควรยดึหลกัความประหยดั ตดัทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน และสละความฟุ่มเฟือยในการด ารง
ชีพอย่างจริงจงั 

· ควรประกอบอาชีพด้วยความสุจริตและถูกต้อง แม้จะเผชิญกบัภาวะขาดแคลนในการด ารง
ชีพกต็าม 

· ควรลดละการแก่งแย่งผลประโยชน์ และการแข่งบนัทางการค้าขาย ตลอดจนการประกอบ
อาชีพทีม่กีารต่อสู้อย่างรุนแรง 

· ควรขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มรีายได้เพิม่พูนขึน้จนถึงขั้นพอเพยีงในการด ารงชีวติเป็น
เป้าหมายส าคญั เศรษฐกจิพอเพยีงส าหรับเกษตรกร แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง มปีระโยชน์
ต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก



พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวคดิทีเ่รียกว่า “การเกษตร
ทฤษฎใีหม่” เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้มคีวามรู้ความเข้าใจ ตลอดจน
สามารถน าไปประยุกต์ ใช้ในการประกอบอาชีพ โดยจะต้องตั้งอยู่บนพืน้ฐาน
หลกัการทฤษฎใีหม่ ส าหรับเกษตรกรนั้น แนวคดิระบบเศรษฐกจิแบบพอเพยีงตาม
แนวพระราชด าริจะตั้งอยู่บนพืน้ฐานหลกัการ “ทฤษฎใีหม่” 3 ขึน้คอื 

 ขั้นทีห่นึ่ง มคีวามพอเพยีงเลีย้งตวัเองได้บนพืน้ฐานของความประหยดั ขจดัการใช้
จ่าย 

 ขั้นทีส่อง รวมพลงักนัในรูปกลุ่ม เพือ่ท าการผลติ การตลาด การจดัการ รวมทั้งด้าน
สวสัดกิาร การศึกษา และการพฒันาสังคม 

 ขั้นทีส่าม สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพและขยายกจิกรรมทางเศรษฐกจิให้หลากหลาย 
โดยประสานความร่วมมอืกบัภาคธุรกจิ ภาคองค์กรพฒันา ภาคเอกชน และภาครัฐ 
ในด้านเงนิทุน การตลาด การผลติ การจดัการและข่าวสารข้อมูล





เศรษฐกจิพอเพยีงเกี่ยวกบัคณติศาสตร์ 

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัคณติศาสตร์ การด าเนินชีวติตามแนวพระราชด าริ
พอเพยีง พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าใจถึงสภาพสังคมไทย ดงันั้น เมือ่ได้
พระราชทานแนวพระราชด าริ หรือพระบรมราโชวาทในด้านต่างๆ จะทรงค านึงถึงวถิี
ชีวติ สภาพสังคมของประชาชนด้วย เพือ่ไม่ให้เกดิความขัดแย้งทางความคดิ ทีอ่าจ
น าไปสู่ความขัดแย้งในทางปฏิบัตไิด้

แนวพระราชด าริในการด าเนินชีวติแบบพอเพยีง 
๑. ยดึความประหยดั ตดัทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวติ 

   ๒. ยดึถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซ่ือสัตย์สุจริต 
๓. ละเลกิการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกนัในทางการค้าแบบต่อสู้กนัอย่างรุนแรง 
๔. ไม่หยุดนิ่งทีจ่ะหาทางให้ชีวติหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่หา
ความรู้ให้มรีายได้เพิม่พูนขึน้ จนถึงขั้นพอเพยีงเป็นเป้าหมายส าคัญ 
๕. ปฏิบัตตินในแนวทางทีด่ ีลดละส่ิงช่ัว ประพฤตตินตามหลกัศาสนา 



ความส าคัญของทฤษฎใีหม่ 

๑. มกีารบริหารและจดัแบ่งทีด่นิแปลงเลก็ออกเป็นสัดส่วนทีชั่ดเจน เพือ่ประโยชน์
สูงสุดของเกษตรกร ซ่ึงไม่เคยมใีครคดิมาก่อน 

๒. มกีารค านวณโดยใช้หลกัวชิาการเกีย่วกบัปริมาณน า้ทีจ่ะกกัเกบ็ให้พอเพยีงต่อการ
เพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมตลอดปี 

๓. มกีารวางแผนทีส่มบูรณ์แบบส าหรับเกษตรกรรายย่อย โดยมถีึง ๓ ขั้นตอน



ทฤษฎใีหม่ขั้นต้น ให้แบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น ๔ ส่วน ตามอตัราส่วน    ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ 

ซ่ึงหมายถึง 

 พืน้ทีส่่วนทีห่นึ่ง ประมาณ ๓๐% ให้ขุดสระเกบ็กกัน า้เพือ่ใช้เกบ็กกัน า้ฝนในฤดูฝน และใช้
เสริมการปลูกพชืในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลีย้งสัตว์และพชืน า้ต่างๆ 

 พืน้ทีส่่วนทีส่อง ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพือ่ใช้เป็นอาหารประจ าวนัส าหรับ
ครอบครัวให้เพยีงพอตลอดปี เพือ่ตดัค่าใช้จ่ายและสามารถพึง่ตนเองได้ 

 พืน้ทีส่่วนทีส่าม ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยนืต้น พชืผกั พชืไร่ พชืสมนุไพร ฯลฯ 
เพือ่ใช้เป็นอาหารประจ าวนั หากเหลอืบริโภคกน็ าไปจ าหน่าย 

 พืน้ทีส่่วนทีส่ี่ ประมาณ ๑๐% เป็นทีอ่ยู่อาศัย เลีย้งสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือนอืน่ๆ 

 ทฤษฎใีหม่ขั้นทีส่อง เมือ่เกษตรกรเข้าใจในหลกัการและได้ปฏบิัตใินทีด่นิของตนจน
ได้ผลแล้ว กต้็องเร่ิมขั้นทีส่อง คอืให้เกษตรกรรวมพลงักนัในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วม
แรงร่วมใจกนัด าเนินการในด้าน 



ทฤษฎใีหม่ขั้นทีส่อง

 เมือ่เกษตรกรเข้าใจในหลกัการและได้ปฏบิัตใินทีด่นิของตนจนได้ผลแล้ว กต้็องเร่ิม
ขั้นทีส่อง คอืให้เกษตรกรรวมพลงักนัในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกนั
ด าเนินการในด้านต่างๆคอื

(๑) การผลติ (พนัธ์ุพชื เตรียมดนิ ชลประทาน ฯลฯ) 
- เกษตรกรจะต้องร่วมมอืในการผลติ โดยเร่ิม ตั้งแต่ขั้นเตรียมดนิ การหาพนัธ์ุพชื 
ปุ๋ ย การจดัหาน า้ และอืน่ๆ เพือ่การเพาะปลูก 

(๒) การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง เคร่ืองสีข้าว การจ าหน่ายผลผลติ) 
- เมือ่มผีลผลติแล้ว จะต้องเตรียมการต่างๆ เพือ่การขายผลผลติให้ได้ประโยชน์
สูงสุด เช่น การเตรียมลานตากข้าวร่วมกนั การจดัหายุ้งรวบรวมข้าว เตรียมหาเคร่ือง
สีข้าว ตลอดจนการรวมกนัขายผลผลติให้ได้ราคาดแีละลดค่าใช้จ่ายลงด้วย 



(๓) การเป็นอยู่ (กะปิ น า้ปลา อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ฯลฯ)
   - ในขณะเดยีวกนัเกษตรกรต้องมคีวามเป็นอยู่ทีด่พีอสมควร โดยมปัีจจยัพืน้ฐานในการ

ด ารงชีวติ เช่น อาหารการกนิต่างๆ กะปิ น า้ปลา เส้ือผ้า ทีพ่อเพยีง 
(๔) สวสัดกิาร (สาธารณสุข เงนิกู้) 

- แต่ละชุมชนควรมสีวสัดภิาพและบริการทีจ่ าเป็น เช่น มสีถานีอนามยัเมือ่ยามป่วยไข้ 
หรือมกีองทุนไว้กู้ยมืเพือ่ประโยชน์ในกจิกรรมต่างๆ ของชุมชน 

(๕) การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา) 
- ชุมชนควรมบีทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มกีองทุนเพือ่การศึกษาเล่าเรียนให้แก่
เยาวชนของชมชนเอง 

(๖) สังคมและศาสนา  - ชุมชนควรเป็นทีร่วมในการพฒันาสังคมและจติใจ โดยมศีาสนาเป็น
ทีย่ดึเหนี่ยว โดยกจิกรรมทั้งหมดดงักล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่วมมอืจากทุกฝ่ายที่
เกีย่วข้อง ไม่ว่าส่วนราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นส าคญั



ทฤษฎใีหม่ขั้นทีส่าม

 เมือ่ด าเนินการผ่านพ้นขั้นทีส่องแล้ว เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรกค็วรพฒันาก้าวหน้า
ไปสู่ขั้นทีส่ามต่อไป คอืตดิต่อประสานงาน เพือ่จดัหาทุน หรือแหล่งเงนิ เช่น ธนาคาร 
หรือบริษัท ห้างร้านเอกชน มาช่วยในการลงทุนและพฒันาคุณภาพชีวติ ทั้งนี ้ทั้งฝ่าย
เกษตรกรและฝ่ายธนาคาร หรือบริษัทเอกชนจะได้รับประโยชน์ร่วมกนั กล่าวคอื 
- เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา) 
- ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซือ้ข้าวบริโภคในราคาต า่ (ซ้ือข้าวเปลอืกตรงจาก
เกษตรกรและมาสีเอง) 
- เกษตรกรซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคได้ในราคาต า่ เพราะรวมกนัซ้ือเป็นจ านวนมาก 
(เป็นร้านสหกรณ์ราคาขายส่ง) 
- ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพือ่ไปด าเนินการในกจิกรรม
ต่างๆ ให้เกดิผลดี



กรณีศึกษาเศรษฐกจิพอเพยีงทีใ่ช้คณติศาสตร์บริหารจัดการทีด่ินและ
น า้เพือ่การเกษตรตามแนว การเกษตรทฤษฏีใหม่ 

1.การบริหารจดัการทีด่นิและน าเพือ่การเกษตรตามแนว การเกษตรทฤษฏีใหม่ มอีย่างไร 
พืน้ทีป่ลูกข้าว 30 % พืน้ทีป่ลูกพชืผกัผลไม้ 30 % พืน้ทีเ่ป็นแหล่งน า้ 30 % 

พืน้ทีเ่ป็นทีอ่ยู่อาศัยและเลีย้งสัตว์ 10 % 

2.ตามแนวการเกษตรทฤษฏีใหม่ หากเรามทีีด่นิ 40 ไร่ เราจะแบ่งทีด่นิส าหรับปลูกข้าว 
ปลูกพชืผกัผลไม้ เป็นแหล่งน า้ เป็นทีอ่ยู่อาศัยและเลีย้งสัตว์ เป็นพืน้ทีอ่ย่างละกีไ่ร่ 



 ทกัษะการคิด 

• การหาพืน้ทีป่ลูกข้าว 

   พืน้ที ่100 ไร่ เป็นพืน้ทีป่ลูกข้าว 30 ไร่ 

   พืน้ที ่1  ไร่ เป็นพืน้ทีป่ลูกข้าว 30 ÷ 100 

   พืน้ที ่40 ไร่ เป็นพืน้ทีป่ลูกข้าว 30 ÷ 100 × 40 = 12 ไร่              
พืน้ทีป่ลูกข้าว 12 ไร่

• การหาพืน้ทีพ่ชืผกัผลไม้ คดิเช่นเดยีวกนั 

   พืน้ทีป่ลูกผกัผลไม้ 30 ÷ 100 × 40 = 12 ไร่ 

• การหาพืน้ทีแ่หล่งน า คดิเช่นเดยีวกนั 

   พืน้ทีแ่หล่งน า้ 30 ÷ 100 × 40 = 12 ไร่  



  

• การหาพืน้ทีท่ีอ่ยู่อาศัยและเลีย้งสัตว์ 

พืน้ทีท่ีอ่ยู่อาศัยและเลีย้งสัตว์ 10 ÷ 100 × 40 = 4 ไร่ 

รวมพืน้ทีท่ั้งหมด 

ปลูกข้าว 12 ไร่ 

พืน้ทีป่ลูกผกัผลไม้ 12 ไร่ 

   พืน้ทีแ่หล่งน า้ 12 ไร่        

พืน้ทีท่ีอ่ยู่อาศัยและเลีย้งสัตว์ 4 ไร่ 

รวมพืน้ทีท่ั้งหมด 12+12+12+4=40 ไร่ 



คณะผู้จัดท า

ด.ช. ธัชชัย  ปานทอง  เลขที ่ 4  ม.3/16

ด.ช. ธีรพล  ธิอุด        เลขที ่ 5   ม.3/16

ด.ช. ลภัชพล  นิมมานเกยีรตกิลุ    เลขที ่ 7  ม.3/16

ด.ญ. ธนพร ศรีวกิลุ    เลขที ่ 21  ม.3/16 

ด.ญ. ธัญกร  ชิวารักษ์  เลขที ่ 23  ม.3/16 

ด.ญ. ปวริศา นพรัตน์    เลขที ่ 28  ม.3/16 

ด.ญ. พมิพ์สิริ เลือ่งฤทธิวุฒิ  เลขที ่ 30  ม.3/16 


