
ทฤษฎีใหม่

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา



คำ�นำ�

“๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ปวงประช�” สำ�นักร�ชเลข�ธิก�ร มูลนิธิชัยพัฒน� สำ�นักงบประม�ณ  

และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น 

กปร.) ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เน่ืองในโอก�สอันเป็นมงคลท่ี 

พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษ� ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันว�คม ๒๕๕๔ 

หนงัสือชดุ จอมปร�ชญแ์หง่ก�รพฒัน� เปน็หนึง่ในกจิกรรมทีไ่ดจ้ดัทำ�ขึน้ เพือ่เผยแพรพ่ระร�ชกรณยีกจิ  

พระร�ชดำ�ริ พระปรีช�ส�ม�รถและผลสำ�เร็จจ�กก�รพัฒน�ในโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริที่ก่อให้เกิด

คุณูปก�รต่อประช�ชน ประเทศช�ติม�อย่�งต่อเน่ือง โดยจัดทำ�เป็นหนังสือชุด จอมปร�ชญ์แห่งก�รพัฒน�  

มีทั้งสิ้น ๑๔ เล่ม ประกอบด้วย หลักก�รทรงง�น, ร�กฐ�นคว�มมั่นคงของมนุษย์, นำ้�คือชีวิต, ปร�ชญ์แห่งดิน,  

รกัษป์�่ : รกัษ�สิง่แวดลอ้ม, วถิแีหง่ดลุยภ�พ, ทฤษฎใีหม,่ ชะลอนำ�้ : เพิม่คว�มชุม่ชืน้, กำ�แพงธรรมช�ตทิีม่ชีวีติ, 

พลงัง�นสเีขยีว, จ�กนำ�้เสยีสูน่ำ�้ใส, พพิธิภณัฑธ์รรมช�ตทิีม่ชีวีติ, ผลสำ�เรจ็สูป่ระช�ชน  และพระเกยีรตเิกรกิไกร 

โดยมีเป้�หม�ยหลักคือ เพื่อให้ก�รจัดโครงก�รเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ 

ปวงประช�” เป็นไปอย่�งสมพระเกียรติและส�ม�รถเผยแพร่พระมห�กรุณ�ธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรช�วไทย 

ม�อย่�งต่อเน่ืองย�วน�น ประกอบกบัเพือ่ใหเ้ย�วชนและประช�ชนทัว่ไป ไดม้สีว่นรว่มในก�รส�นตอ่และถ�่ยทอด

แนวพระร�ชดำ�รไิดอ้ย�่งชดัเจน เหม�ะสม ผ�่นก�รเรยีนรูจ้�กหนงัสอืชดุ จอมปร�ชญแ์หง่ก�รพฒัน� ทัง้ ๑๔ เลม่  

ที่มีลักษณะท่ีเรียบง่�ยส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ได้อย่�งหล�กหล�ย อันนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ตนเอง ชุมชน สังคม 

องค์กร และประเทศช�ติ ให้บังเกิดคว�มสุขและคว�มยั่งยืนตลอดไป

   คณะทำ�ง�นจัดทำ�หนังสือเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ปวงประช�” 

  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ  

   (สำ�นักง�น กปร.)
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ทฤษฎีใหม่ ชีวิตที่พอเพียง

ปัญหาหลักของเกษตรกรในอดีตจนถึงปัจจุบันที่สำาคัญ

ประการหนึ่ง คือ การขาดแคลนนำ้าเพื่อเกษตรกรรม โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในเขตพืน้ทีอ่าศยันำา้ฝน ซึง่เปน็พืน้ทีส่ว่นใหญข่องประเทศ 

และส่วนมากเป็นนาข้าวและพืชไร่ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงกับ

ความแปรปรวนของสภาพดนิ ฟา้ อากาศ และฝนทิง้ช่วง แมว้า่จะ

มีการขุดบ่อหรือสระเก็บนำ้าไว้ใช้บ้างแต่ก็ไม่มีขนาดแน่นอน หรือ
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มีปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นปัญหาให้มีนำ้าใช้ไม่เพียงพอ รวมทั้งระบบการ

ปลูกพืชไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆ และส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว

ดว้ยเหตนุี ้พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัจงึไดพ้ระราชทาน 

พระราชดำาริเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยาก

ลำาบากดังกล่าวให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤติโดยเฉพาะการ

ขาดแคลนนำ้าได้โดยไม่เดือดร้อนและยากลำาบากนัก

พระราชดำารนิี ้ทรงเรยีกวา่ “ทฤษฎใีหม”่ อนัเปน็แนวทาง

หรือหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและนำ้าเพ่ือการเกษตรใน

ที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทฤษฎีใหม่ : ทำ�ไมใหม่

๑. มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กออกเป็น

สัดส่วนที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร ซึ่งไม่เคย 

มีใครคิดมาก่อน

๒. มีการคำานวณโดยหลักวิชาการ เกี่ยวกับปริมาณนำ้าที่

จะกักเก็บให้พอเพียงต่อการเพาะปลูกได้ตลอดปี

๓. มกีารวางแผนทีส่มบรูณแ์บบ สำาหรบัเกษตรกรรายย่อย  

โดยมีถึง ๓ ขั้นตอน
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ทฤษฎีใหม่ข้ันต้น หรือเรียกว่� “ทฤษฎีใหม่ข้ันท่ีหน่ึง”

ก�รจัดสรรพื้นที่อยู่อ�ศัยและที่ทำ�กิน 

ใหแ้บง่พืน้ทีอ่อกเปน็ ๔ ส่วน ตามอตัราสว่น ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ 

ซึ่งหมายถึง 

พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ให้ขุดสระ 

เก็บกักนำ้าเพื่อใช้เก็บกักนำ้าฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืช

ในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์นำ้า และพืชนำ้าต่างๆ 

พื้นที่ส่วนที่สอง ประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ให้ปลูกข้าว

ในฤดฝูนเพือ่ใชเ้ป็นอาหารประจำาวนั สำาหรบัครอบครวัใหเ้พยีงพอ 

ตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้ 

พืน้ท่ีส่วนท่ีส�ม ประมาณ ๓๐ เปอรเ์ซน็ต ์ใหป้ลกูไมผ้ล -   

ไม้ยนืตน้ พชืผกั พชืไร ่พชืสมนุไพร ฯลฯ เพือ่ใชเ้ปน็อาหารประจำาวนั  

หากเหลือบริโภคก็นำาไปจำาหน่าย 

พื้นที่ส่วนที่สี่ ประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นที่อยู่อาศัย 

เลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นๆ 

หลักก�รและแนวท�งสำ�คัญ

๑. เป็นระบบการผลิตแบบพอเพียง ที่เกษตรกรสามารถ

เลี้ยงตัวเองได้ในระดับที่ประหยัดก่อน ทั้งนี้ชุมชนต้องมีความ

สามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำานองเดียว

กับการ “ลงแขก” แบบดั้งเดิม เพื่อลดค่าใช้จ่าย 
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๒. เนื่องจากข้าวเป็นปัจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะต้อง

บริโภค ดังนั้น จึงประมาณว่าครอบครัวหนึ่งทำานา ๕ ไร่ จะทำาให้

มีข้าวพอกินตลอดปี โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง เพื่อยึดหลัก 

พึ่งตนเองได้อย่างมีอิสรภาพ 

๓. ต้องมนีำา้เพ่ือการเพาะปลกูสำารองไวใ้ชใ้นฤดแูลง้ หรอื

ระยะฝนทิ้งช่วงได้อย่างพอเพียง ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องกันที่ดิน 

ส่วนหนึ่งไว้ขุดสระนำ้า โดยมีหลักว่าต้องมีนำ้าเพียงพอที่จะทำาการ 

เพาะปลกูไดต้ลอดป ีทัง้นีไ้ดพ้ระราชทานพระราชดำารเิปน็แนวทาง

วา่ ต้องมนีำา้ ๑,๐๐๐ ลกูบาศกเ์มตร ตอ่การเพาะปลูก ๑ ไร ่โดยประมาณ  

ฉะนั้น เมื่อทำานา ๕ ไร่ ทำาพืชไร่หรือไม้ผลอีก ๕ ไร่ (รวมเป็น  

๑๐ ไร่) จะตอ้งมนีำา้ ๑๐,๐๐๐ ลกูบาศกเ์มตรตอ่ป ีดงันัน้ หากมพ้ืีนที ่

๑๕ ไร่ จึงมีสูตรคร่าวๆ ว่า แต่ละแปลงประกอบด้วย
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- นา ๕ ไร่ 

- พืชไร่พืชสวน ๕ ไร่

- สระนำา้ ๓ ไร่ ลึก ๔ เมตร จปุระมาณ ๑๙,๐๐๐ ลกูบาศก-์ 

เมตร ซ่ึงเป็นปริมาณนำา้ท่ีเพียงพอท่ีจะสำารองไว้ใช้ยาม

ฤดูแล้ง

- ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ๒ ไร่

 รวมทั้งหมด ๑๕ ไร่ 

แต่ทั้ งนี้  ขนาดของสระเก็บกักนำ้าขึ้นอยู่กับสภาพ

ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อม ดังนี้
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- ถ้าเป็นพื้นที่ทำาการเกษตรอาศัยนำ้าฝน สระนำ้าควร

มีลักษณะเพื่อป้องกันไม่ให้นำ้าระเหยได้มากเกินไป  

ซึ่งจะทำาให้มีนำ้าใช้ตลอดทั้งปี

- ถ้าเป็นพื้นที่ทำาการเกษตรในเขตชลประทาน สระนำ้า 

อาจมีลักษณะลึกหรือต้ืนและแคบหรือกว้างก็ได้  

โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเพราะสามารถมีนำ้า

มาเติมอยู่เรื่อยๆ

การมีสระเก็บกักนำ้านั้นเพ่ือเกษตรกรได้มีนำ้าใช้อย่าง 

สมำ่าเสมอทั้งปี (ทรงเรียกว่า Regulator หมายถึง การควบคุมให้ดี  

มีระบบนำ้าหมุนเวียนใช้เพื่อการเกษตรได้โดยตลอดเวลาอย่าง 

ต่อเนื่อง) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าแล้งและระยะฝนทิ้งช่วง แต่

มิได้หมายความว่าเกษตรกรจะสามารถปลูกข้าวนาปรัง เพราะ

หากนำ้าในสระเก็บกักไม่พอ ในกรณีมีเขื่อนอยู่บริเวณใกล้เคียง 

ก็อาจจะต้องสูบนำ้ามาจากเขื่อน ซึ่งจะทำาให้นำ้าในเขื่อนหมดได้ 

แต่เกษตรกรควรทำานาในหน้าฝน และเมื่อถึงฤดูแล้งหรือฝน 

ทิ้งช่วง ให้เกษตรกรใช้นำ้าที่ได้เก็บตุนนั้นให้เกิดประโยชน์ทางการ 

เกษตรอย่างสูงสุด โดยพิจารณาปลูกพืชให้เหมาะสมกับฤดูกาลเช่น

- หน้าฝน จะมีนำา้มากพอท่ีจะปลูกข้าวและพืชชนิดอ่ืนๆ ได้

- หน้าแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ควรปลูกพืชที่ใช้นำ้าน้อย เช่น 

ถั่วต่างๆ
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๔. การจัดแบ่งแปลงที่ดินเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคำานวณและคำานึงจากอัตรา

ถือครองที่ดินถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๕ ไร่ อย่างไรก็ตาม หาก

เกษตรกรมีพื้นที่ถือครองน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ ก็สามารถใช้

อัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ไปเป็นเกณฑ์ปรับใช้ได้ กล่าวคือ

- ๓๐ เปอร์เซน็ต ์สว่นแรก ขดุสระนำา้ (สามารถเล้ียงปลา  

ปลูกพืชนำ้า เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด ฯลฯ ได้ด้วย) 

- ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่สอง ทำานา 

- ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่สาม ปลูกพืชไร่ พืชสวน  

(ไมผ้ล - ไมย้นืตน้ ไมใ้ชส้อย ไมส้รา้งบา้น พืชไร ่พืชผกั  

สมุนไพร เป็นต้น) 

- ๑๐ เปอร์เซ็นต์ สุดท้าย เป็นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 

(ถนน คันดิน กองฟาง ลานตากกองปุ๋ยหมัก โรงเรือน  

โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก 

สวนครัวหลังบ้าน เป็นต้น)

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าวเป็นสูตรหรือหลักการ 

โดยประมาณเท่านั้น สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงได้ตามความ 

เหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับสภาพของพ้ืนที่  คุณสมบัติของดิน  

ปริมาณนำ้าฝนและสภาพแวดล้อม เช่น ในกรณีภาคใต้ที่มีฝนตก

ชุกกว่าภาคอื่น หรือหากพื้นที่ที่มีแหล่งนำ้ามาเติมสระได้ต่อเนื่อง 

ก็อาจลดขนาดของบ่อหรือสระนำ้าให้เล็กลง เพื่อเก็บพื้นที่ไว้ใช้

ประโยชน์อื่นต่อไปได้
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ทฤษฎีใหม่ขั้นก�้วหน้� : “ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง” และ 

“ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ส�ม”

เมือ่เกษตรกรเขา้ใจในหลกัการและไดล้งมอืปฏบิตัติามขัน้

ทีห่นึง่ในทีดิ่นของตนจนได้ผลแล้ว เกษตรกรกจ็ะพัฒนาตนเองไปสู่

ขัน้พออยูพ่อกนิและตดัคา่ใชจ้า่ยลงเกอืบหมด มอีสิรภาพจากปจัจยั

ภายนอก และเพือ่ใหม้ผีลสมบรูณ์ยิง่ขึน้ จงึควรทีจ่ะตอ้งดำาเนนิการ 

ตามขั้นที่สอง และขั้นที่สาม ต่อไปตามลำาดับ ดังนี้
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10 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง 

เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของ

ตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มขั้นที่สอง คือ ให้เกษตรกรรวมพลัง

กันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรง ร่วมใจกันดำาเนินการในด้าน

ต่างๆ ดังนี้

๑. ก�รผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ) 

- เกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิตโดยเริ่มตั้งแต่

ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช ปุ๋ย การหานำ้า และ

อื่นๆ เพื่อการเพาะปลูก 
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๒. ก�รตล�ด (ลานตากขา้ว ยุง้ เครือ่งสขีา้ว การจำาหนา่ย

ผลผลิต) 

- เม่ือมผีลผลติแลว้ จะตอ้งเตรียมการตา่งๆ เพ่ือการ

ขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น การเตรียม 

ลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้าว  

เตรียมหาเคร่ืองสีข้าว ตลอดจนการรวมกันขาย

ผลผลิตให้ได้ราคาดี และลดค่าใช้จ่ายลงด้วย

๓.  คว�มเป็นอยู่ (กะปิ นำา้ปลา อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ฯลฯ) 

- ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดี

พอสมควร โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานในการดำารงชีวิต 

เช่น อาหารการกินต่างๆ กะปิ นำ้าปลา เสื้อผ้าที่

พอเพียง 

๔. สวัสดิก�ร (สาธารณสุข เงินกู้) 

- แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการที่จำาเป็น 

เชน่ มีสถานีอนามัยเมือ่ยามปว่ยไข ้หรอืมกีองทนุ

ไวกู้ย้มืเพือ่ประโยชนใ์นกจิกรรมตา่งๆ ของชุมชน 

๕. ก�รศึกษ� (โรงเรียน ทุนการศึกษา) 

- ชุมชนควรมีบทบาทในการสง่เสรมิการศกึษา เชน่ 

มีกองทุนเพื่อการศึกษาเล่าเรียนให้แก่เยาวชน

ของชุมชนเอง 
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๖. สังคมและศ�สน� 

- ชมุชนควรเปน็ทีร่วมในการพัฒนาสงัคมและจติใจ 

โดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว 

- กิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับ

ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าส่วน

ราชการ องคก์รเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชน

นั้นเป็นสำาคัญ 

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ส�ม

เมื่อดำาเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกรหรือกลุ่ม

เกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สามต่อไป คือ ติดต่อ

ประสานงาน เพือ่จดัหาทนุ หรอืแหล่งเงนิ เชน่ ธนาคาร หรอืบรษิทั 

ห้างร้านเอกชน มาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ทั้งนี้ ฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารกับบริษัทเอกชน 

จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ 

- เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา)

- ธนาคารกับบริษัทสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาตำ่า 

(ซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง)

- เกษตรกรซือ้เครือ่งอปุโภคบรโิภคไดใ้นราคาตำา่ เพราะ

รวมกันซ้ือเป็นจำานวนมาก (เป็นร้านสหกรณ์ราคา

ขายส่ง)
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- ธนาคารกบับรษิทัเอกชน จะสามารถกระจายบคุลากร 

เพื่อไปดำาเนินการในกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ของทฤษฎีใหม่

จ�กพระร�ชดำ�รสัของพระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูหั่ว

ทีไ่ด้พระร�ชท�นในโอก�สต�่งๆ นัน้ พอจะสรปุถงึประโยชน์

ของทฤษฎีใหม่ได้ ดังนี้ 

๑. ให้ประชาชนพออยู่พอกินสมควรแก่อัตภาพในระดับ

ที่ประหยัด ไม่อดอยาก และเล้ียงตนเองได้ตามหลักปรัชญาของ 

“เศรษฐกิจพอเพียง” 
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14 ๒. ในหน้าแล้งมีนำ้าน้อย ก็สามารถเอานำ้าที่เก็บไว้ใน

สระมาปลูกพืชผักต่างๆ ที่ใช้นำ้าน้อยได้ โดยไม่ต้องเบียดเบียน

ชลประทาน

๓. ในปีทีฝ่นตกตามฤดูกาลโดยมนีำา้ดตีลอดป ีทฤษฎใีหม่

นี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้รำ่ารวยขึ้นได้

๔. ในกรณีที่เกิดอุทกภัยก็สามารถที่จะฟ้ืนตัว และช่วย 

ตวัเองไดใ้นระดับหนึง่ โดยทางราชการไมต่อ้งช่วยเหลอืมากเกนิไป  

อันเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย
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ข้อสำ�คัญที่ควรพิจ�รณ�

๑. การดำาเนินการตามทฤษฎีใหม่นั้น มีปัจจัยประกอบ

หลายประการ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถ่ิน ฉะนั้น

เกษตรกรควรขอรับคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าที่ด้วย

๒. การขุดสระนำ้านั้น จะต้องสามารถเก็บกักนำ้าได้ เพราะ

สภาพดินในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน เช่น ดินร่วน ดินทราย  

ซึง่เปน็ดนิทีไ่มส่ามารถอุม้นำา้ได ้หรอืเปน็ดนิเปรีย้ว ดนิเคม็ ซึง่อาจ

จะไม่เหมาะกับพืชที่ปลูกได้ ฉะน้ัน จะต้องพิจารณาให้ดีและควร

ขอรับคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน หรือเจ้าหน้าที่หน่วย

งานที่เกี่ยวข้องก่อน

๓. ขนาดของพื้นที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

คำานวณและคำานึงจากอัตราการถือครองที่ดินถัวเฉล่ียครัวเรือน

ละ ๑๕ ไร่ แต่ให้พึงเข้าใจว่าอัตราส่วนเฉลี่ยขนาดพื้นที่นี้มิใช่หลัก

ตายตัว หากพื้นที่การถือครองของเกษตรกรจะมีน้อยกว่าหรือ

มากกวา่น้ี ก็สามารถนำาอัตราส่วนน้ี (๓๐:๓๐:๓๐:๑๐) ไปปรบัใชไ้ด ้

โดยถือเป็นเกณฑ์เฉลี่ย

๔. การปลกูพชืหลายชนดิ เช่น ขา้วซึง่เปน็พืชหลัก ไมผ้ล 

พืชผัก พืชไร่ และพืชสมุนไพร อีกทั้งยังมีการเลี้ยงปลา หรือสัตว์

อื่นๆ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำามาบริโภคได้ตลอดทั้งปี เป็นการลด

ค่าใช้จ่ายในส่วนของอาหารสำาหรับครอบครัวได้ และส่วนที่เหลือ

สามารถจำาหน่ายได้เป็นรายได้แก่ครอบครัวได้อีก



 จ
อม

ปร
าช

ญ
์แห

่งก
าร

พ
ัฒ

นา

16

๕. ความร่วมมือร่วมใจของชุมชนจะเป็นกำาลังสำาคัญใน

การปฏิบัติตามหลักทฤษฎีใหม่ เช่น การลงแรงช่วยเหลือกัน หรือ

ที่เรียกว่าการลงแขก นอกจากจะทำาให้เกิดความรักความสามัคคี

ในชมุชนแลว้ ยงัเปน็การลดคา่ใชจ้า่ยในการจา้งแรงงานไดอี้กดว้ย 

๖. ในระหว่างการขุดสระนำ้า จะมีดินที่ถูกขุดขึ้นมาเป็น

จำานวนมาก หน้าดินซึ่งเป็นดินดีควรนำาไปกองไว้ต่างหาก เพื่อนำา

มาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชต่างๆ ในภายหลัง โดยนำามาเกลี่ย

คลุมดินชั้นล่างที่เป็นดินไม่ดี ซึ่งอาจนำามาถมทำาขอบสระนำ้าหรือ

ยกร่องสำาหรับปลูกไม้ผล 

เงื่อนไขหรือปัญห�ในก�รดำ�เนินง�น 

เมื่อวันที่  ๔ ธันว�คม ๒๕๓๘ ณ ศาลาดุสิดาลัย  

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไดม้พีระราชดำารสั ความตอนหนึง่วา่

“...การทำาทฤษฎีใหม่นี้มิใช่ของง่ายๆ แล้วแต่ที่ แล้ว

แตโ่อกาส และแลว้แตง่บประมาณ เพราะวา่เดีย๋วน้ีประชาชน

ทราบถึงทฤษฎีใหม่นี้กว้างขวาง และแต่ละคนก็อยากได้  

ใหท้างราชการขดุสระแลว้ชว่ย แตม่นัไมใ่ชส่ิง่งา่ยนกั บางแห่ง 

ขุดแล้วไม่มีนำ้า แม้จะมีฝนนำ้าก็อยู่ไม่ได้ เพราะว่ามันรั่ว หรือ

บางทกีเ็ป็นทีท่ีรั่บนำา้ไมไ่ด ้ทฤษฎีใหมน่ีจึ้งตอ้งมพ้ืีนทีท่ีเ่หมาะ

สมด้วย...ฉะนั้น การที่ปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่หรืออีกนัยหนึ่ง 
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ปฏิบัติเพื่อหานำ้าให้แก่ราษฎร เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่าย ต้องช่วย

กันทำา...”

ตัวอย่�งพืชที่ควรปลูกและสัตว์ที่ควรเลี้ยง

ไม้ผลและผักยืนต้น : มะม่วง มะพร้าว มะขาม ขนุน 

ละมดุ สม้ กลว้ย นอ้ยหนา่ มะละกอ กระทอ้น แคบา้น มะรุม สะเดา 

ขี้เหล็ก กระถิน เป็นต้น 
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ผักล้มลุกและดอกไม้ : มันเทศ เผือก ถั่วฝักยาว มะเขือ 

มะลิ ดาวเรือง บานไม่รู้โรย กุหลาบ รัก และซ่อนกลิ่น เป็นต้น 

สมนุไพรและเคร่ืองเทศ : หมาก พล ูพรกิไทย บกุ บวับก 

มะเกลือ ชุมเห็ด หญ้าแฝก และพืชผักบางชนิด เช่น กะเพรา 

โหระพา สะระแหน่ แมงลัก และตะไคร้ เป็นต้น

ไมใ้ชส้อยและเชือ้เพลงิ : ไผ ่มะพรา้ว ตาล กระถนิณรงค ์

มะขามเทศ สะแก ทองหลาง จามจุรี กระถิน สะเดา ขี้เหล็ก ประดู่ 

ชิงชัน และยางนา เป็นต้น 

พชืไร ่: ขา้วโพด ถัว่เหลอืง ถัว่ลสิง ถัว่พุม่ ถัว่มะแฮะ ออ้ย 

มันสำาปะหลัง ละหุ่ง นุ่น เป็นต้น พืชไร่หลายชนิดอาจเก็บเกี่ยว 
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เมือ่ผลผลิตยงัสดอยู ่และจำาหนา่ยเปน็พืชประเภทผกัไดแ้ละมรีาคา

ดีกว่าเก็บเมื่อแก่ พืชไร่เหล่านี้ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง  

ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ อ้อย และมันสำาปะหลัง เป็นต้น 

พืชบำ�รุงดิน และพืชคลุมดิน : ถั่วมะแฮะ ถั่วฮามาต้า  

โสนแอฟริกัน โสนพื้นเมือง ปอเทือง ถ่ัวพร้า ขี้เหล็ก กระถิน  

รวมทั้งถั่วเขียวและถั่วพุ่ม เป็นต้น และเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วไถกลบ

ลงไปเพื่อบำารุงดินได้

 หม�ยเหตุ : พืชหลายชนิดใช้ทำาประโยชน์ได้มากกว่า

หน่ึงชนดิ และการเลอืกปลูกพชืควรเนน้พชืยนืตน้ดว้ย เพราะการ

ดูแลรักษาในระยะหลังจะลดน้อยลง มีผลผลิตทยอยออกตลอดปี  

หากเลือกพืชยืนต้นชนิดต่างๆ กัน จะให้ความร่มเย็นและชุ่มช้ืน 

กับที่อยู่อาศัยและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งควรเลือกต้นไม้และพืช 

ให้สอดคล้องกับคุณภาพของพื้นที่ เช่น ไม่ควรปลูกยูคาลิปตัส

บริเวณขอบสระ ควรเป็นไม้ให้คุณค่าสูงกว่า เช่น ไม้ผล เป็นต้น 

สัตว์เลี้ยงอื่นๆ ได้แก่ 

๑. สตัวน์ำ�้ เชน่ ปลาไน ปลานลิ ปลาตะเพยีนขาว ปลาดกุ 

เพือ่เปน็อาหารเสรมิประเภทโปรตนี และยังสามารถนำาไปจำาหนา่ย

เป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย ในบางพื้นที่สามารถเลี้ยงกบได้

๒. สกุร หรือ ไก ่ทำาเลา้เลีย้งบนสระนำา้ ทัง้นีม้ลูสกุรและไก ่

สามารถนำามาเป็นอาหารปลา บางแห่งอาจเลี้ยงเป็ดได้
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ทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์

ทฤษฎีใหม่ท่ีดำาเนินการตามธรรมชาติ อาศัยแหล่งนำา้จาก 

นำา้ฝน ประสิทธิภาพยงัอยู่ในลักษณะ “หมิน่เหม”่ เพราะหากปไีหน 

ฝนน้อยอาจไม่เพียงพอ ฉะนั้น การที่จะทำาให้ทฤษฎีใหม่สมบูรณ์

ได้นั้น สระเก็บกักนำ้าจะต้องทำาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

เตม็ความสามารถ โดยตอ้งมแีหลง่นำา้ขนาดใหญท่ีส่ามารถเพิม่เตมิ

นำา้ในสระเกบ็กกันำา้ใหเ้ตม็อยูเ่สมอ ดงัเชน่ในกรณขีองการทดลอง

ทีว่ดัมงคลชยัพฒันา จงัหวดัสระบรีุ ณ โครงการพัฒนาพ้ืนทีบ่รเิวณ

วดัมงคลชยัพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ ซึง่พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสนอวิธีการ ดังนี้

ระบบทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์

อ่�งใหญ่ เติมอ�่งเล็ก อ่�งเล็ก เติมสระนำ้�

จากภาพวงกลมเล็กคือสระนำ้าที่เกษตรกรขุดขึ้นตาม

ทฤษฎีใหม่ เมื่อเกิดขาดแคลนนำ้าในฤดูแล้ง เกษตรกรสามารถ 

สูบนำ้ามาใช้ประโยชน์ได้ และหากนำ้าในสระไม่เพียงพอก็ขอรับนำ้า

จากอ่างห้วยหินขาว (อ่างเล็ก) ซ่ึงได้ทำาระบบส่งนำ้าเชื่อมต่อทาง

ท่อลงมายังสระนำ้าท่ีได้ขุดไว้ในแต่ละแปลง ซึ่งจะช่วยให้สามารถ

มีนำ้าใช้ตลอดปี
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กรณีที่เกษตรกรใช้นำ้ากันมาก อ่างเก็บนำ้าห้วยหินขาว  

ก็อาจมีปริมาณนำ้าไม่พอเพียง เมื่อมีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หรือมี

โครงการใหญ่ทีส่มบรูณ์แล้ว กใ็ชว้ธิกีารผนันำา้จากปา่สกั คอือา่งใหญ ่ 

ต่อลงมายังอ่างเก็บนำ้าห้วยหินขาว (อ่างเล็ก) ก็จะช่วยให้มี 

ปริมาณนำา้มาเตมิในสระของเกษตรกรพอตลอดปโีดยไมต่อ้งเสีย่ง

ระบบการจัดการทรัพยากรนำ้าตามแนวพระราชดำาริ

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถทำาให้การใช้นำ้าเพ่ิม

ประสิทธิภาพ จากระบบส่งท่อเปิดผ่านไปตามแปลงไร่นาต่างๆ  

ถึง ๓ - ๕ เท่า เพราะยามหน้าฝนนอกจากนำ้าในอ่างเก็บนำ้า ยังมี 

นำ้าในสระของราษฎรเก็บไว้พร้อมกันด้วย ทำาให้มีปริมาณนำ้า 

เพ่ิมอย่างมหาศาล นำ้าในอ่างที่ต่อมาสู่สระจะทำาหน้าที่เป็นแหล่ง

เก็บนำ้าสำารอง คอยเติมเท่านั้นเอง

สระนำ้า

สระนำ้า

เขื่อนป�่สัก

อ�่งใหญ่

อ่างเล็ก

อ่างห้วยหินขาว

อ่างเล็ก
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NEW THEORY ทฤษฎีใหม่

เรื่องทฤษฎีใหม่

(๑) ถ้าพูดอย่างสรุปที่สุด เป็นวิธีปฏิบัติของเกษตรกร 

ที่เป็นเจ้าของที่ดินจำานวนน้อย แปลงเล็ก (ประมาณ ๑๕ ไร่)

(๒) หลักสำาคัญ : ให้เกษตรกรมีความพอเพียง โดยเลี้ยง

ตัวเองได้ (Self sufficiency) ในระดับชีวิตที่ประหยัดก่อน ทั้งนี้ 

ต้องมีความสามัคคีในท้องถิ่น 
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(๓) มีการผลิตข้าวบริโภคอย่างพอเพียงประจำาปี โดย

ถือว่าครอบครัวหนึ่ง ทำานา ๕ ไร่ จะมีข้าวพอกินตลอดปี ข้อนี้เป็น

หลักสำาคัญของทฤษฎีใหม่นี้ 

(๔) เพื่อการนี้  จะต้องใช้หลักว่า ต้องมีนำ้า ๑,๐๐๐ 

ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ = ๕ ไร่ ต้องมี ๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ฉะนั้น 

แต่ละแปลง (๑๕ ไร่) ทำานา ๕ ไร่ ทำาพืชไร่ หรือ ไม้ผล ฯลฯ ๕ ไร่ 

= ๑๐ ไร่ จำาต้องมีนำ้า ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 

จึงตั้งสูตรคร่าวๆ ว่า แต่ละแปลงประกอบด้วย

สระนำา้ ๓ ไร่ ลึก ๔ เมตร จะจปุระมาณ ๑๙,๐๐๐ ลกูบาศก-์

เมตร 

ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ๒ ไร่ 

นา ๕ ไร่ และ พืชไรแ่ละสวน ๕ ไร่ รวมทั้งหมดเปน็ ๑๕ ไร ่

(๕) อุปสรรคที่สำาคัญที่สุด คือ 

อ่างเก็บนำ้าหรือสระ ที่มีนำ้าเต็มและได้รับนำ้าให้เต็มเพียง 

ปลีะหนึง่ครัง้ จะมกีารระเหยวนัละ ๑ เซนตเิมตร โดยเฉล่ีย ในวนัที่

ไม่มีฝนตก หมายความวา่ ในปหีนึง่ ถา้นบัวา่แหง้ ๓๐๐ วนั ระดบัของ

สระจะลดลง ๓ เมตร (ในกรณีน้ี ๓ / ๔ ของ ๑๙,๐๐๐ ลกูบาศกเ์มตร  

นำ้าที่ใช้ได้จะเหลือ ๔,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร) จึงต้องมีการเติมนำ้า

เพื่อให้เพียงพอ 
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(๖) มีความจำาเป็นท่ีจะมีแหล่งนำา้เพ่ิมเติม สำาหรับโครงการ 

พัฒนาพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ได้สร้างอ่างจุ ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร สำาหรับเลี้ยง ๓,๐๐๐ ไร่

(๗) ลำาพงัอา่งเกบ็นำา้ ๘๐๐,๐๐๐ ลกูบาศกเ์มตร จะเลีย้งได ้

๘๐๐ ไร่ (โครงการพฒันาพืน้ทีว่ดัมงคลชัยพัฒนา มพ้ืีนที ่๓,๐๐๐ ไร ่ 

แบ่งเป็น ๒๐๐ แปลง) อ่างนี้จึงเลี้ยงได้ ๔ แปลง ลำาพังสระใน 

แปลงเลี้ยงได้ ๔.๗๕ ไร่ (๔.๗๕ + ๔ ไร่ = ๘.๗๕ ไร่) จึงเห็นได้ว่า

หมิ่นเหม่มาก แต่คำานึงว่า ๘.๗๕ ไร่ นั้น จะทำาเกษตรกรรมอย่าง

สมบูรณ์ได้ อีก ๖.๒๕ ไร่ จะต้องอาศัยเทวดาเลี้ยง แต่ถ้าคำานึงว่า

ในระยะที่ไม่มีความจำาเป็นที่จะใช้นำ้า หรือมีฝนตก นำ้าฝนที่ตกมา 

จะเก็บไว้ได้ในอ่างและสระสำารองไว้สำาหรับเมื่อต้องการ อ่างและ

สระจะทำาหน้าที่เฉลี่ยนำ้าฝน (Regulator) จึงเข้าใจว่าในระบบนี้

นำ้าจะพอ

(๘) ปญัหาใหญ่อีกขอ้หนึง่ คอื ราคาการลงทนุคอ่นขา้งสงู

เกษตรกรจะตอ้งไดร้บัความชว่ยเหลอืจากภายนอก (ทางราชการ 

ทางมูลนิธิ และเอกชน) แต่ค่าดำาเนินงานไม่สิ้นเปลืองสำาหรับ

การเกษตรกร

        

  มูลนิธิชัยพัฒนา

  วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๓๗
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แปลงตัวอย่�งก�รทำ�เกษตรทฤษฎีใหม่  

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต�มแนวพระร�ชดำ�ริ :  

อ่�งเก็บนำ้�ห้วยปุ๊

พื้ น ที่ ข อ ง ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง 

ตามแนวพระราชดำาริ อา่งเกบ็นำา้หว้ยปุ๊ อยูบ่รเิวณทา้ยอา่งเกบ็นำา้หว้ยปุ ๊

ตามแนวพระราชดำาริ บ้านเหล่านกยูง หมู่ที่ ๖ ตำาบลดงมะไฟ  

อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ดำาเนินการ ๒๐ ไร่  

มนีายขวญัใจ แกว้หาวงศ ์อาย ุ๖๐ ป ีจบการศกึษาชัน้ประถมศกึษาปท่ีี ๔  
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เป็นหัวหน้าศูนย์เรียนรู้ โดยมีแรงงานในครัวเรือน รวม ๔ คน  

เดมิใชพ้ืน้ทีใ่นการเพาะปลกูขา้วและใช้นำา้จากบอ่ขนาดเลก็ในไรน่า  

เพาะปลูกพืชอายุส้ันในฤดูแล้งในนา หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว 

ต่อมาในปี ๒๕๕๐ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร ได้สนับสนุนขุดสระทฤษฎีใหม่ 

ในไร่นาให้ ๑ แห่ง จึงทำาการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง  

ตามแนวทฤษฎีใหม่ 

กิจกรรมที่ดำ�เนินก�ร

• ปลูกข้าวนาปี ๑๖ ไร่ 

• ปลูกไม้ผลชนิดต่างๆ ๑ ไร่ ๒ งาน

• ปลูกพืชไร่ ๑ ไร่
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• ปลูกพืชผัก ๒ งาน

• เพาะเห็ดในโรงเรือน ๑ โรง

• เลี้ยงโค ๖ ตัว

• เลี้ยงปลา ๑ บ่อ ต่อ ๑ ไร่ ต่อ ๖,๐๐๐ ตัว

วิธีก�รดำ�เนินก�ร

จดัแบง่พืน้ทีด่ำาเนนิการเปน็ ๔ สว่น ตามองค์ประกอบของ

ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำาริ แต่ปรับเปลี่ยนสัดส่วนของพื้นที่

ต่างๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่และแรงงาน ดังนี้

ส่วนแรก พื้นที่ ๑ ไร่ (๕ เปอร์เซ็นต์) เป็นแหล่งนำ้าและ

เลีย้งปลา ใชพ้ืน้ทีบ่อ่นำา้ขนาดเลก็บอ่เดมิ ซึง่อยูใ่กลป้ระตรูะบายนำา้ 

จากคลองส่งนำ้าของอ่างเก็บนำ้าห้วยปุ๊ ขุดเป็นบ่อทฤษฎีใหม่ 

ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๓.๕ เมตร มีความจุนำ้า 

ประมาณ ๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ใช้เก็บกักนำ้าไว้สำาหรับการเพาะ

ปลูกพืชและทำาการประมง สามารถรับการเติมนำ้าจากอ่างเก็บนำ้า 

แล้วระบายลงสู่แปลงเกษตรในพื้นที่ลุ่มได้ด้วย บริเวณคันคูรอบ

สระนำ้าใช้เป็นพื้นที่ปลูกพืชผสมผสาน ได้แก่ มะพร้าว ลำาไย  

ลิ้นจี่ ส้มโอ มะม่วง มะละกอ กล้วย ฯลฯ และพืชผักต่างๆ แซม

ระหว่างแถวของไม้ผล ส่วนขอบสระมีการปลูกหญ้าแฝก ข่า และ

ตะไคร ้ปอ้งกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ มกีารเกบ็เกีย่วผลผลติ 

ข่า ตะไคร้ ไปจำาหน่ายและตัดใบไปคลุมโคนไม้ผล สำาหรับนำ้าที่อยู่

ในสระ มีการปล่อยปลาเลี้ยงเพื่อการบริโภคและจำาหน่ายจำาพวก
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ปลากนิพชื ไดแ้ก ่ปลานลิ ปลาไน ปลาตะเพียน ฯลฯ ปลีะประมาณ 

 ๖,๐๐๐ ตัว มีรายได้จากการจำาหน่ายปลา ปีละ ๓,๐๐๐ บาท และ

ยังมีการทำากระชังเลี้ยงปลาดุกและกบอีก รวม ๗ กระชัง พื้นที่

มุมสระนำ้าด้านหนึ่งได้จัดทำาคอกสัตว์ปีกสำาหรับเลี้ยงเป็ดบาบารี่  

๓๐ ตัว และไก่ภูพาน ๔๐ ตัว มีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ปีกปีละ 

๒,๕๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ บนขอบสระมีคอกเลี้ยงสุกรดำา

พันธุ์ภูพาน จำานวน ๓ ตัว

ส่วนท่ี ๒ พืน้ที ่๑๖ ไร ่(๘๐ เปอรเ์ซน็ต)์ เปน็พืน้ทีป่ลกูขา้ว  

ใชป้ลกูขา้วนาปโีดยอาศยันำา้ฝน ถา้ประสบภาวะฝนแลง้หรอืฝนทิง้ชว่ง 

สามารถทดนำ้าจากในสระทฤษฎีใหม่ลงสู่แปลงนาได้ พันธุ์ข้าว 

ที่ปลูกใช้ข้าวพันธุ์ส่งเสริม ได้แก่ พันธุ์ กข ๖ และหอมมะลิ ๑๐๕  

มีการเพาะปลูกข้าวตามหลักวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก 

เจ้าหนา้ทีข่องศนูยศ์กึษาการพฒันาภพูานฯ ในการปลกูขา้วโดยใช้

ปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ในปีหนึ่งๆ จะได้ผลผลิต

ข้าวประมาณ ๕.๖ ตัน เฉลี่ยผลผลิต ๓๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ จึงมีค่า

ตอบแทนจากการทำานาคดิเปน็เงนิ ๕๖,๐๐๐ บาทตอ่ป ีในระหวา่ง

การเพาะปลกูขา้วในนา ไดใ้ชพ้ืน้ทีจ่ำานวน ๒ ไร่ ปล่อยปลาเล้ียงใน

นาข้าวเพื่อเป็นอาหารและจำาหน่ายเป็นการลดต้นทุนในการผลิต

และเพิม่รายได ้อกีทัง้ปลายงัชว่ยเพิม่ธาตอุาหารใหต้น้ขา้วโดยการ 

ถา่ยมูลและแหวกวา่ยถ่ายเทอากาศ กำาจดัวัชพชืและศตัรพูชืในนาขา้ว 

ไดอ้กีดว้ย หลังจากการเกบ็เกีย่วขา้วในฤดนูาปแีลว้จะไถกลบตอซงั  
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และเตรียมดินเพาะปลูกพืชอายุสั้นในนาข้าว ทำาให้มีรายได้ 

ต่อเนื่อง เมื่อจะปลูกข้าวในฤดูนาปีครั้งต่อไป ก็จะหว่านเมล็ดพืช

ตระกูลถั่วทำาปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับสภาพของดินและเพิ่มธาตุอาหาร

ให้แก่ต้นข้าว

ส่วนที่ ๓ พื้นที่ ๒ ไร่ (๑๐ เปอร์เซ็นต์) เป็นพื้นที่ปลูกพืช

ผสมผสาน 

ไม้ผล - ไม้ยืนต้น พื้นที่ ๑.๕ ไร่ 

เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลุ่มใช้ปลูกพืชยืนต้น

ได้น้อย จึงได้ปรับสัดส่วนการปลูกไม้ผล - ไม้ยืนต้น ลดลงตาม 
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30 ศักยภาพของพื้นที่ ดังนั้น จึงมีการปลูกไม้ผล - ไม้ยืนต้น 

บนคันครูอบสระนำา้ และปลกูบนคนันา โดยทำาคนันาใหข้ยายใหญ ่

กว่าปกติ ไม้ผล - ไม้ยืนต้นที่เพาะปลูกมีหลายชนิด มีทั้งที่ให้

ผลผลิตแล้วและยังไม่ให้ผลผลิต ที่ให้ผลผลิตแล้วส่วนใหญ่เป็น

กล้วยนำ้าว้า ซ่ึงจะมีรายได้จากการขายผลผลิตไม้ผล - ไม้ยืนต้น 

ปีละประมาณ ๒,๐๐๐ บาท 

พืชไร่ - พืชผัก และพืชอายุสั้นต่างๆ พื้นที่ ๐.๕ ไร่ 

ดำาเนินการเพาะปลูกพืชผักต่างๆ เนื่องจากพ้ืนที่ดอน 

มีจำากดั จงึไดก้นัพืน้ทีน่าดอนไวป้ระมาณ ๐.๕ ไร ่เพ่ือปลูกแตงกวา
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ในปลายฤดฝูนเพราะผลผลติมรีาคาด ีและเมือ่มกีารเกบ็เกีย่วขา้วที่

เพาะปลกูในนาทัง้หมดแลว้จะใชพ้ืน้ทีน่าจำานวน ๒ ไร่ เพาะปลูกพืช

ต่างๆ สลับหมนุเวยีนในแตล่ะป ีขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะนัน้  

และการปลูกพืชหมุนเวียนยังเป็นการหลีกเลี่ยงการระบาดของ

ศตัรพูชื และทำาให้พชืใชธ้าตุอาหารในดนิไดคุ้้มค่าในระดบัความตืน้

ลึกของพื้นดินที่แตกต่างกันตามความยาวของรากพืชแต่ละชนิด  

รายได้จากการปลูกพืชไร่ - พืชผัก และพืชอายุสั้นต่างๆ ปีละ 

๗,๕๐๐ บาท ในการปลูกพืชอายุสั้นในนาข้าวจะใช้วิธีขุดร่อง 

ระบายนำ้าเล็กๆ แล้วสูบนำ้าจากสระทฤษฎีใหม่ลงสู่แปลงนาเพ่ือ

ให้นำ้าแก่พืช

ส่วนที่ ๔ พื้นที่ (๕ เปอร์เซ็นต์) ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ

เป็นพื้นที่สร้างบ้านและส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ ได้แก่ คอก 

เล้ียงสัตว์ โรงปุ๋ยอินทรีย์ ท่ีเก็บเคร่ืองมือการเกษตร ท่ีเก็บอาหารสัตว์  

โรงเพาะเหด็ รวมทัง้ศาลาเรยีนรูท้ีส่รา้งไวส้ำาหรบัเปน็ทีจ่ดัประชุม 

และไว้ต้อนรับผู้ที่มาศึกษาดูงาน นอกจากนี้ บริเวณรอบๆ ที่อยู่

อาศัยยังมีการปลูกพืชผักต่างๆ และพืชสมุนไพรไว้ศึกษาและ 

นำามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน

สรุปก�รทำ�เกษตรทฤษฎีใหม่ “น�ยขวัญใจ แก้วห�วงศ์”

๑. กำาหนดการลงทนุและดำาเนนิการผลติในแปลงเกษตร

ทฤษฎใีหม่ ไม่มากจนเกินกำาลัง อาศัยแรงงานของคนในครอบครวั

เป็นหลัก
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๒. บริหารการใช้จ่ายในครอบครัวไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย 

ทำาการเกษตรแบบผสมผสาน โดยปลูกพืชเล้ียงสตัวห์ลายชนดิได้

ผลผลติทกุฤดกูาล มอีาหารเพยีงพอตอ่การบรโิภค เลือกซือ้เฉพาะ

สินค้าที่จำาเป็นที่ผลิตเองไม่ได้
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๓. จดัแบง่พืน้ทีท่ำาการเกษตรอยา่งมเีหตผุล ปรบัยืดหยุ่น

สัดส่วนพื้นที่แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ให้สามารถใช้ประโยชน์เต็ม

ประสิทธิภาพทุกพื้นที่ ทำาให้มีรายได้ต่อเนื่อง

๔. มีการวางแผนการผลิต โดยคำานึงถึงศักยภาพของ

พืน้ที ่การใชท้รพัยากรทีม่อียู ่และชว่งเวลาการเพาะปลกูทีจ่ะทำาให้

จำาหน่ายผลผลิตได้ในราคาดี

๕. รู้จักนำาภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้กับความรู้ใหม่ๆ ที่ได้

จากหน่วยงานตา่งๆ เชน่ การปรบัปรงุบำารงุดนิโดยทำาปุย๋ชีวภาพ

ใชเ้อง และการใชฮ้อร์โมนจากพชืทำาสารขบัไลแ่มลงศตัรพืูช ทำาให้

ลดต้นทุนในการผลิต เป็นต้น

๖. เป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ได้รับการคัดเลือก

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดสกลนคร จัดต้ังให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ตามแนวพระราชดำาริ ประจำาอ่างเก็บนำ้าห้วยปุ๊ บ้านเหล่านกยูง  

หมู่ที่ ๖ ตำาบลดงมะไฟ อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

๗. ได้รบัรางวลัถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราช-

สดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีในการประกวดเกษตรกรดเีดน่หมูบ่า้น

รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เนื่องใน 

โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  

๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

 แปลงเกษตรนำ้�ฝน ๔๗ ไร่ หมู่ที่ ๔ ตำ�บลห้วยย�ง 

 อำ�เภอเมือง จังหวัดสกลนคร

๑. ข้อมูลทั่วไป ของหัวหน�้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 

พอเพียง ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

นายละมัย พังแสงสุ อายุ ๕๓ ปี จบการศึกษาชั้นประถม

ศึกษาปีที่ ๔ ทำาการเกษตรในพื้นที่แปลงเกษตรนำ้าฝน ๔๗ ไร่  

หมู่ที่ ๔ บ้านนาคำา ตำาบลห้วยยาง อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

จำานวนสมาชิกในครัวเรือน ๒ คน จำานวนแรงงานประกอบอาชีพ 

๒ คน 

เมื่อปี ๒๕๒๕ นายละมัย พังแสงสุ ได้เข้ามาทำางานที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ พร้อม

เพื่อนๆ รวม ๑๐ คน โดยมาทำางานเป็นลูกจ้างที่ศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาภูพานฯ และได้ทำาการเกษตรควบคู่ไปด้วย โดยมีการ 

นำาเอาความรู้จากศูนย์ฯ ไปปฏิบัติที่แปลงของตนเอง จนกระทั่ง

ปี ๒๕๔๙ ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรตัวอย่างของศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดำาร ิโดยเฉพาะการทำาเกษตร

ทฤษฎีใหม่และการใช้ชีวิตอย่าง “พอเพียง” ซึ่งได้น้อมนำาเอาแนว

พระราชดำาริมาใช้ในการดำาเนินชีวิตในเรื่องของทฤษฎีใหม่และ

การเกษตรแบบผสมผสาน มีการนำามาประยุกต์ใช้ในการดำาเนิน
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ชีวิตประจำาวันและได้นำาประสบการณ์จากการทำางานมาพัฒนา

ที่ทำากินที่ทางราชการจัดสรรให้ ซึ่งได้รับการจัดสรรที่ทำากินจาก

ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เป็นพ้ืนที่การเกษตรอาศัย 

นำา้ฝน จำานวน ๔๗ ไร ่และดว้ยความขยนัประกอบกบัความอดทน

จึงทำาให้ประสบผลสำาเร็จในปัจจุบัน จนได้รับการยกย่องให้เป็น

เกษตรกรตัวอย่าง มีการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรอย่าง

ต่อเน่ือง และมีการทำาการเกษตรแบบหมุนเวียนตลอดปี มีการ 

ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ การใช้ปุ๋ยพืชสด การทำานำ้าหมักชีวภาพ  

การใช้สารป้องกันและไล่แมลงเพื่อลดต้นทุนการผลิต และการทำา

บัญชีครัวเรือนอย่างง่ายๆ ของเกษตรกร

ก่อนเข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉล่ียในครัวเรือน จำานวน 

๗๗,๐๐๐ บาทต่อปี

หลงัเขา้รว่มโครงการมรีายไดเ้ฉล่ียในครัวเรือน (ป ี๒๕๕๒)  

จำานวน ๑๑๙,๑๑๖ บาทต่อปี
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๒. พื้นที่ดำ�เนินก�รศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

พื้นที่ดำาเนินการจัดทำาแปลงเกษตรผสมผสานเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดำาริ จำานวน ๘ ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่

ทำานา ๖ ไร่ สระนำ้า ๑ ไร่ ที่อยู่อาศัย ๒ งาน ที่สวน ๒ งาน

๓. ก�รได้รับก�รส่งเสริมและพัฒน�อ�ชีพของ 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

๓.๑ การสนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดความรู้

 - เข้ารับการฝึกอบรมโครงการทำาข้าวกล้องงอก 

ของศนูยศ์กึษาการพฒันาภพูานฯ จำานวน ๑ ครัง้ 

ต่อ ๒ วัน

 - เขา้รบัการฝกึอบรมโครงการจดัทำาบญัชีฟารม์ของ 

สำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 

จำานวน ๑ ครั้งต่อ ๒ วัน

 - เข้ารับการฝึกอบรมโครงการประมงนำ้าจืดของ

กิจกรรมประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

จำานวน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑ วัน
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 - ได้รับคำาแนะนำา และได้รับเอกสารข้อมูลข่าวสาร

จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

 - เข้ารับการฝึกอบรมกับกิจกรรมประมง เรื่องการ

เลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงปลาตะเพียนและ 

ปลาย่ีสก เพ่ือการแปรรูปทำาปลาส้ม จำานวน ๒ คร้ัง

 - เข้ารับการอบรมกับกิจกรรมปรับปรุงบำารุงดิน  

ในการทำาปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด จำานวน ๕ ครั้ง 

๓.๒ สนับสนุนด้านทุนและปัจจัยการผลิต

 - ได้รับการสนับสนุนถังนำ้าหมักปุ๋ยชีวภาพ จาก 

กรมส่งเสริมการเกษตร ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร ๒ ถัง

 - ได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ จากกิจกรรม 

ป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

 - ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จาก

กิจกรรมข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

จำานวน ๑ แปลง

 - ได้รับการสนับสนุนการขุดบ่อบาดาล ๑ บ่อ จาก

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
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๔. ผลก�รดำ�เนินง�นของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ ปี ๒๕๕๒/๒๕๕๓

กิจกรรมเด่น สมุนไพร 

กิจกรรมรอง ไม้ผล

ที่ กิจกรรมที่ดำ�เนินก�ร ปริม�ณ ผลผลิตรวม คิดเป็นมูลค่� 
(บ�ท)

๑ ทำานา ๖ ไร่ ๓,๒๗๕ กก. ๔๙,๙๐๐

๒ เลี้ยงไก่ดำา ๓๐ ตัว ๓๐ ตัว ๔,๘๐๐

๓ เลี้ยงไก่พื้นเมือง ๔๐ ตัว ๔๐ ตัว ๔,๐๐๐ 

๔ เลี้ยงกบในกระชัง 
ท่อซีเมนต์

๑ บ่อ ๒๐๐ ตัว ๒,๐๐๐

๕ เลี้ยงปลา ๑ บ่อ ๒,๐๐๐ ตัว ๗,๐๐๐

๖ โค ๑ ตัว ๑ ตัว ๘,๐๐๐

๗ โรงปุ๋ยหมักชีวภาพ ๑ หลัง ๕,๐๐๐ กก. ใช้เองในแปลง

๘ ปลูกลิ้นจี่ ๑ งาน ๔๕๐ กก. ๙,๐๐๐

๙ ปลูกกล้วย ๑ งาน ๑๐๐ กก. บริโภค 
ในครัวเรือน

๑๐ ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อ
ทำายา

๑ งาน - ๑๕,๐๐๐
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ภ�พกิจกรรม

แปลงนาข้าว

เลี้ยงวัว

เลี้ยงไก่ดำาภูพาน

เลี้ยงปลาในกระชัง

แปลงต้นลิ้นจี่

ปลูกพืชสมุนไพรไว้จำาหน่าย
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ปลูกข้าวโพดหลังการทำานา บ่อนำ้าใช้ในการเกษตร และใช้เลี้ยงปลา 

แผนผังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายละมัย พังแสงสุ

________________________
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หนังสือชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา เป็นหนังสือชุดจำานวน ๑๔ เล่ม ประกอบด้วย

 ๑.	 หลักการทรงงาน	 ๘.	 ชะลอนํ้า	:	เพิ่มความชุ่มชื้น	

	 ๒.	 รากฐานความมั่นคงของมนุษย์	 ๙.	 กําแพงธรรมชาติที่มีชีวิต

	 ๓.	 นํ้าคือชีวิต	 ๑๐.	 พลังงานสีเขียว

	 ๔.	 ปราชญ์แห่งดิน	 ๑๑.	 จากนํ้าเสียสู่นํ้าใส

	 ๕.	 รักษ์ป่า	:	รักษาสิ่งแวดล้อม	 ๑๒.	 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

	 ๖.	 วิถีแห่งดุลยภาพ	 ๑๓.	 ผลสําเร็จสู่ประชาชน

	 ๗.	 ทฤษฎีใหม่	 ๑๔.	 พระเกียรติเกริกไกร	 	

 จัดทำาโดย

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ	(สํานักงาน	กปร.)

เลขที	่๒๐๑๒	อาคารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ	ซอยอรุณอมรินทร	์๓๖	

ถนนอรุณอมรินทร์	แขวงบางยี่ขัน	เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร	๑๐๗๐๐

โทรศัพท์	๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐		โทรสาร	๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒		www.rdpb.go.th

คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษา

	 ๑.	 นายเฉลิมเกียรต	ิแสนวิเศษ	 เลขาธิการ	กปร.

	 ๒.	 นายโกวิทย์	เพ่งวาณิชย์	 รองเลขาธิการ

	 ๓.	 หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	 รองเลขาธิการ

คณะทำางาน

	 ๑.	 นายสุวัฒน	์เทพอารักษ์	 รองเลขาธิการ	ประธานคณะทํางาน

	 ๒.	 นายปวัตร์	นวะมะรัตน	 ผู้อํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ภาคเหนือ

	 ๓.	 นางสุพร	ตรีนรินทร์	 ผู้อํานวยการกลุ่มแผนงาน

	 ๔.	 นางศศิพร	ปาณิกบุตร	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชํานาญการพิเศษ

	 ๕.	 นายศุภรัชต์	อินทราวุธ	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชํานาญการพิเศษ

	 ๖.	 นางกุญชัชญา	ทองคํา	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชํานาญการ

	 ๗.	 นายอิทธิพล	วรนุช	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชํานาญการ

	 ๘.	 นางสาวณัฐฤดี	แสนทวีสุข	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

	 ๙.	 นางสาวปุญชรัสมิ	์ราศรี	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ภาพประกอบ

	 	ฝ่ายโสตทัศนศึกษา	สํานักประชาสัมพันธ	์สํานักงาน	กปร.
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