




 

...การทำาทฤษฎีใหม่มิใช่เป็นของง่ายๆ 

แล้วแต่ที่แล้วแต่โอกาส และแล้วแต่งบประมาณ

เดี๋ยวนี้ประชาชนทราบถึงทฤษฎีใหม่นี้

อย่างกว้างขวาง...

พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
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ปัญหาหลักของเกษตรกรในอดีตจนถึงปัจจุบันที่สำาคัญ 
ประการหนึ่ง คือ การขาดแคลนนำ้าเพ่ือการเกษตรกรรม  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตพืน้ทีอ่าศยันำา้ฝนซ่ึงเปน็พืน้ทีส่ว่นใหญ ่
ของประเทศที่อยู่ในเขตท่ีมีฝนค่อนข้างน้อยและส่วนมาก 
เปน็นาขา้วและพชืไร ่เกษตรกรยงัคงทำาการเพาะปลูกไดป้ลีะครัง้ 
ในชว่งฤดฝูนเทา่นัน้ และมคีวามเสีย่งกบัความเสยีหายอนัเนือ่ง 
มาจากความแปรปรวนของดิน ฟ้า อากาศ และฝนทิ้งช่วง  
แม้ว่าจะมีการขุดบ่อหรือสระนำ้าไว้ใช้บ้าง แต่ก็ไม่มีขนาด
แน่นอน หรือมีปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นปัญหาให้มีนำ้าใช้ไม่เพียงพอ 
รวมทั้งระบบการปลูกพืชไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆ และส่วนใหญ่ 
ปลูกพืชชนิดเดียว ด้วยเหตุน้ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จงึไดพ้ระราชทานพระราชดำารเิพือ่เปน็การชว่ยเหลอืเกษตรกร 
ทีป่ระสบความยากลำาบากดงักลา่วใหส้ามารถผา่นพน้ชว่งเวลา 
วิกฤตโดยเฉพาะการขาดแคลนนำ้าได้โดยไม่เดือดร้อนและ 
ยากลำาบากนัก ที่ทรงเรียกว่า “ทฤษฎีใหม่” อันเป็นแนวทาง 
หรือหลักการในการบริหารจัดการท่ีดินและนำ้าเพื่อการเกษตร 
ในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทฤษฎีใหม่ ชีวิตที่พอเพียง
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ทฤษฎีใหม่ : ทำ�ไมใหม่

๑. มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินขนาดเล็กออกเป็น
สัดส่วนที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร ซึ่งไม่เคย
มีใครคิดมาก่อน

๒. มีการคำานวณโดยหลักวิชาการเก่ียวกับปริมาณนำ้า 
ที่จะกักเก็บให้พอเพียงต่อการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสม
ตลอดปี

๓. มีการวางแผนท่ีสมบูรณ์แบบสำาหรับเกษตรกร 
รายย่อย โดยมีถึง ๓ ขั้นตอน
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ทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่ง (ขั้นต้น) 

การจัดสรรพ้ืนท่ีอยู่อาศัยและท่ีทำากิน ให้แบ่งพื้นที่ 
ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐  
ซึ่งหมายถึง

พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ ๓๐% ให้ขุดสระเก็บกักนำ้า 
เพือ่ใชเ้กบ็กกันำา้ฝนในฤดฝูน และใชเ้สรมิการปลกูพชืในฤดแูลง้ 
ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์นำ้าและพืชนำ้าต่างๆ



5

พื้นที่ส่วนที่สอง ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน 
เพื่อใช้เป็นอาหารสำาหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี เพื่อ 
ตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้

พืน้ทีส่ว่นทีส่าม ประมาณ ๓๐% ใหป้ลกูไมผ้ล ไมย้นืตน้ 
พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารประจำาวัน
หากเหลือบริโภคก็นำาไปจำาหน่าย

พืน้ทีส่ว่นทีส่ี ่ประมาณ ๑๐% เปน็ทีอ่ยูอ่าศยั เลีย้งสตัว์
ถนนหนทาง และโรงเรือนอื่นๆ
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หลักก�รและแนวท�งสำ�คัญ

๑. เป็นระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่
เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับที่ประหยัดก่อน  
ทั้งนี้ชุมชนต้องมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ทำานองเดียวกับการ “ลงแขก” แบบดั้งเดิม 
เพื่อลดค่าใช้จ่าย

๒. เนื่องจากข้าวเป็นปัจจัยหลักท่ีทุกครัวเรือนจะต้อง
บริโภค ดังนั้น จึงประมาณว่าครอบครัวหนึ่งทำานาประมาณ 
๕ ไร่จะทำาให้มีข้าวพอกินตลอดปี โดยไม่ต้องซื้อหาราคาแพง
เพื่อยึดหลักพึ่งตนเองได้อย่างมีอิสรภาพ

๓. ต้องมีนำ้าเพื่อการเพาะปลูกสำารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
หรือระยะฝนทิ้งช่วงได้อย่างพอเพียง ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องกัน
ทีด่นิสว่นหนึง่ไวข้ดุสระนำา้ โดยมหีลกัวา่ตอ้งมนีำา้เพียงพอทีจ่ะ
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ทำาการเพาะปลูกได้ตลอดปี ทั้งนี้ได้พระราชทานพระราชดำาริ
เป็นแนวทางวา่ ตอ้งมนีำา้ ๑,๐๐๐ ลกูบาศกเ์มตรตอ่การเพาะปลกู 
๑ ไร่ โดยประมาณ ฉะนั้น เมื่อทำานา ๕ ไร่ พืชไร่หรือไม้ผล 
อกี ๕ ไร ่(รวมเปน็ ๑๐ ไร)่ จะตอ้งมนีำา้ ๑๐,๐๐๐ ลกูบาศกเ์มตร 
ต่อปี ดังนั้นหากตั้งสมมุติฐานว่ามีพ้ืนท่ี ๑๕ ไร่ ก็สามารถ
กำาหนดสูตรคร่าวๆ ว่าแต่ละแปลงประกอบด้วย

• นา ๕ ไร่
• พืชไร่ พืชสวน ๕ ไร่
• สระนำ้า ๓ ไร่ ลึก ๔ เมตร จุประมาณ ๑๙,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอที่จะสำารอง
ไว้ใช้ยามฤดูแล้ง

• ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ๒ ไร่
รวมทั้งหมด ๑๕ ไร่
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แตท่ัง้นี ้ขนาดของสระเกบ็นำา้ขึน้อยูก่บัสภาพภมูปิระเทศ 
และสภาพแวดล้อม ดังนี้

• ถ้าเป็นพื้นที่ทำาการเกษตรอาศัยนำ้าฝน สระนำ้าควรมี
ขนาดที่เหมาะสม ซึ่งจะทำาให้มีนำ้าใช้ตลอดทั้งปี

• ถา้เปน็พืน้ทีท่ำาการเกษตรในเขตชลประทาน สระนำา้ 
อาจมีลักษณะลึก ตื้น แคบหรือกว้างก็ได้ โดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสมเพราะสามารถมีนำ้ามาเติมได้อยู่เรื่อยๆ

• การมสีระเกบ็กกันำา้นัน้ เพือ่เกษตรกรไดม้นีำา้ใชอ้ยา่ง 
สมำา่เสมอทัง้ป ี(ทรงเรยีกวา่ Regulator หมายถึงการควบคมุ 
ให้ดีมีระบบนำ้าหมุนเวียนใช้เพ่ือการเกษตรได้โดยตลอดเวลา
อย่างต่อเนื่อง) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหน้าแล้งและระยะ 
ฝนทิง้ชว่ง แตม่ไิดห้มายความวา่เกษตรกรจะสามารถปลกูขา้ว
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นาปรงัเพราะหากนำา้ในสระเกบ็กกันำา้ไมพ่อ ในกรณมีเีขือ่นอยู่
บริเวณใกล้เคียงก็อาจจะต้องสูบนำ้ามาจากเขื่อน ซ่ึงจะทำาให้ 
นำา้ในเขือ่นหมดได ้แตเ่กษตรกรควรทำานาในหนา้ฝน และเมือ่
ถึงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงให้เกษตรกรใช้นำ้าที่ได้เก็บตุนนั้นให้
เกดิประโยชนท์างการเกษตรอยา่งสงูสดุ โดยพจิารณาปลกูพชื 
ให้เหมาะสมกับฤดูกาล เช่น

• หน้าฝนจะมีนำ้ามากพอที่จะปลูกข้าวและพืชชนิด 
อื่นๆ ได้



10

• หน้าแล้งหรือฝนท้ิงช่วง ควรปลูกพืชท่ีใช้นำ้าน้อย  
เช่น ถั่วต่างๆ

๔. การจัดแบ่งแปลงที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี้ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคำานวณและคำานึงจาก 
อัตราการถือครองที่ดินถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๕ ไร่

อยา่งไรกต็ามหากเกษตรกรมพีืน้ทีถื่อครองนอ้ยกวา่หรอื
มากกวา่นี ้กส็ามารถใชอ้ตัราสว่น  ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ ไปเปน็เกณฑ ์
ปรับใช้ได้ กล่าวคือ

• ๓๐% ส่วนแรก ขุดสระนำ้า (สามารถเลี้ยงปลา  
ปลูกพืชนำ้า เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด ฯลฯ) และบนสระอาจจะ 
สร้างเล้าไก่ได้ด้วย
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• ๓๐% ส่วนที่สอง ทำานา ปลูกข้าว
• ๓๐% สว่นทีส่าม ปลูกพชืไร ่พชืสวน (ไมผ้ล ไมย้นืต้น  

ไม้ใช้สอย ไม้เพื่อเป็นเช้ือฟืน ไม้สร้างบ้าน พืชไร่ พืชผัก 
สมุนไพร เป็นต้น)

• ๑๐% สุดท้าย เป็นที่อาศัยและอื่นๆ (ถนน คันดิน 
กองฟาง กองปุย๋หมกั โรงเรอืน โรงเพาะเหด็ คอกสตัว ์ไมด้อก 
ไม้ประดับ พืชผักสวนครัวหลังบ้าน เป็นต้น)
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อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวเป็นสูตรหรือหลักการ 
โดยประมาณเท่าน้ัน สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับสภาพของพ้ืนท่ีดิน ปริมาณ 
นำ้าฝน และสภาพแวดล้อม เช่น ในกรณีภาคใต้ที่มีฝนตก 
ชุกกว่าภาคอื่น หรือพื้นที่ใดมีแหล่งนำ้ามาเติมสระได้ต่อเนื่อง
ก็อาจลดขนาดของบ่อหรือสระนำ้าให้เล็กลงเพื่อเก็บพื้นที่ไว้ใช้
ประโยชน์อื่นต่อไปได้
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ทฤษฎีใหม่ขั้นก้�วหน้�

หลักการดังที่กล่าวมาแล้วเป็นทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่งหรือ 
ขั้นต้นเมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ลงมือปฏิบัติตาม 
ขั้นที่หนึ่งในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว เกษตรกรก็จะสามารถ
พัฒนาตนเองไปสู่ขั้นพออยู่พอกินและลดค่าใช้จ่ายลงได้ มีอิสระ
จากสภาพปัจจัยภายนอกและเพื่อให้มีผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงควร
ที่จะต้องดำาเนินการตามทฤษฎีใหม่ขั้นที่สองและขั้นที่สามต่อไป
ตามลำาดับ 
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ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง

ขัน้นี ้เปน็การ “รวมพลงักัน” ในรปูกลุ่มหรอื “สหกรณ”์  
คือให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรง  
ร่วมใจกันดำาเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

๑) การผลิต (พันธุ์พืชเตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)
 • เกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิตโดยเริ่มตั้งแต ่

ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช ปุ๋ย การจัดหานำ้า และอื่นๆ 
เพื่อการเพาะปลูก
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๒) การตลาด (ลานตากขา้ว ยุง้ เครือ่งสขีา้ว การจำาหน่าย 
ผลผลิต)

  - เมื่อมีผลผลิตแล้ว จะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อ 
การขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น การเตรียมลาน 
ตากขา้วร่วมกนั การจดัหายุง้รวบรวมขา้ว เตรยีมหาเครือ่งสข้ีาว  
ตลอดจนการรวมกนัขายผลผลติใหไ้ดร้าคาด ีและลดคา่ใชจ้า่ย 
ลงด้วย

๓) การเป็นอยู่ (กะปิ นำ้าปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
ฯลฯ) 

  • ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดี 
พอสมควร โดยมีปัจจัยพื้นฐานในการดำารงชีวิต เช่น อาหาร
การกินต่างๆ กะปิ นำ้าปลา เสื้อผ้า ที่พอเพียง

๔) สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู้)
  • แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการที่จำาเป็น  

เช่น มีสถานีอนามัยเมื่อยามป่วยไข้ หรือมีกองทุนไว้กู้ยืม 
เพื่อประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
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๕) การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา)
 • ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น  

มีกองทุนเพื่อการศึกษาเล่าเรียนให้แก่เยาวชนของชุมชนเอง

๖) สังคมและศาสนา
  • ชมุชนควรเปน็ทีร่วมในการพฒันาสงัคมและจติใจ 

โดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว
  • กจิกรรมทัง้หมดดงักลา่วขา้งตน้ จะตอ้งไดร้บัความ 

รว่มมอืจากทกุฝา่ยทีเ่ก่ียวข้อง ไมว่า่สว่นราชการ องคก์รเอกชน 
ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นสำาคัญ
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ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ส�ม

เมื่อดำาเนินการผ่านพ้นขั้นที่สอง เกษตรกรหรือกลุ่ม
เกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นท่ีสามต่อไป คือติดต่อ
ประสานงานเพื่อจัดหาทุนหรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคารหรือ 
บรษิทั หา้งรา้นเอกชน มาชว่ยในการลงทนุและพฒันาคณุภาพ 
ชวีติ ทัง้นี ้ทัง้ฝา่ยเกษตรกรและฝา่ยธนาคารหรอืบรษิทัเอกชน
จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ

• เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา)
• ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซ้ือข้าวบริโภคได้ 

ในราคาต่ำา (ซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง)
• เกษตรกรซือ้เครือ่งอปุโภคบรโิภคไดใ้นราคาตำา่เพราะ 

รวมกันซื้อเป็นจำานวนมาก (เป็นร้านสหกรณ์ราคาขายส่ง)
• ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจาย

บคุลากร เพือ่ไปดำาเนนิการในกจิกรรมตา่งๆ ใหเ้กดิผลดยีิง่ขึน้
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ประโยชน์ของทฤษฎีใหม่ (ยกตัวอย�่งพระร�ชดำ�รัส)

จากพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ที่ได้พระราชทานในโอกาสต่างๆ นั้น พอจะสรุปถึงประโยชน์
ของทฤษฎีใหม่ได้ ดังนี้

• ใหป้ระชาชนพออยูพ่อกินสมควรแก่อตัภาพในระดบั
ที่ประหยัด ไม่อดอยาก และเลี้ยงตนเองได้ตามหลักปรัชญา
ของ “เศรษฐกิจพอเพียง”

• ในหนา้แลง้มนีำา้นอ้ย กส็ามารถเอานำา้ทีเ่กบ็ไวใ้นสระ 
มาปลกูพชืผกัต่างๆ ทีใ่ช้นำา้น้อยได ้โดยไมต่อ้งใชน้้ำาชลประทาน

• ในปทีีฝ่นตกตามฤดกูาลโดยมนีำา้ดตีลอดป ีทฤษฎใีหม ่
นี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้ร่ำารวยขึ้นได้

• ในกรณีที่เกิดอุทกภัยก็สามารถที่จะฟื้นตัว และช่วย
ตัวเองได้ในระดับหนึ่ง โดยทางราชการไม่ต้องช่วยเหลือมาก 
เกินไป อันเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย
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ข้อสำ�คัญที่ควรพิจ�รณ�

• การดำาเนินการตามทฤษฎีใหม่นั้น มีปัจจัยประกอบ 
หลายประการ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถ่ิน 
ฉะนั้นเกษตรกรควรขอรับคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าที่ด้วย

• การขดุสระนำา้นัน้จะตอ้งสามารถเกบ็กกันำา้ไดเ้พราะ
สภาพดินในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน เช่น ดินร่วน ดินทราย  
ซึ่งเป็นดินที่ไม่สามารถอุ้มนำ้าได้ หรือเป็นดินเปรี้ยว ดินเค็ม 
ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับพืชที่ปลูกได้ ฉะนั้นจะต้องพิจารณา 
ให้ดีและควรขอรับคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าท่ีพัฒนาท่ีดินหรือ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน

• ขนาดของพื้นที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
คำานวณและคำานึงจากอัตราการถือครองที่ดินถัวเฉลี่ยครัวเรือน 
ละ ๑๕ ไร่ แต่ให้พึงเข้าใจว่าอัตราส่วนเฉลี่ยขนาดพื้นที่นี้มิใช่ 
หลักตายตัว หากพื้นที่การถือครองของเกษตรกรจะมีน้อยกว่า 
หรือมากกว่านี้ ก็สามารถนำาอัตราส่วนนี้ (๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐)  
ไปปรับใช้ได้ โดยถือเกณฑ์เฉลี่ย
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• การปลกูพชืหลายชนดิ เชน่ ขา้ว ซึง่เปน็พชืหลกั ไมผ้ล  
พชืผกั พืชไร ่และพชืสมนุไพร อีกทัง้ยงัมกีารเล้ียงปลาหรอืสตัว์
อืน่ๆ ซึง่เกษตรกรสามารถนำามาบรโิภคไดต้ลอดทัง้ป ีเปน็การ 
ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของอาหารสำาหรับครอบครัวได้และ 
ส่วนที่เหลือสามารถจำาหน่ายเป็นรายได้แก่ครอบครัวได้อีก

• ความร่วมมือร่วมใจของชุมชนจะเป็นกำาลังสำาคัญ 
ในการปฏบิตัติามหลกัทฤษฎใีหม ่เชน่ การลงแรงชว่ยเหลอืกนั
หรือที่เรียกว่าการลงแขก นอกจากจะทำาให้เกิดความสามัคคี
ในชุมชนแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน 
ได้อีกด้วย

• ในระหว่างการขุดสระนำ้า จะมีดินที่ถูกขุดขึ้นมาเป็น 

จำานวนมาก หน้าดินซึ่งเป็นดินดีควรนำาไปกองไว้ต่างหาก เพื่อ 

นำามาใชป้ระโยชนใ์นการปลกูพชืตา่งๆ ในภายหลงั โดยนำามาเกลีย่ 

คลุมดินชั้นล่างที่เป็นดินไม่ดี ซึ่งอาจนำาไปถมทำาขอบสระนำ้า หรือ 

ยกร่องสำาหรับปลูกไม้ผล
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เงื่อนไขหรือปัญห�ในก�รดำ�เนินง�น

เมือ่วนัที ่๔ ธนัวาคม ๒๕๓๘ ณ ศาลาดสุดิาลยั พระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำารัส ความ 

ตอนหนึ่งว่า

“...การทำาทฤษฎใีหมน่ีม้ใิชข่องงา่ยๆ แลว้แตท่ีแ่ลว้แต่

โอกาส และแล้วแต่งบประมาณ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ประชาชน 

ทราบถึงทฤษฎีใหม่นี้กว้างขวางและแต่ละคนก็อยากได้  

ให้ทางราชการขุดสระแล้วช่วยแต่มันไม่ใช่สิ่งง่ายนัก บางแห่ง

ขดุแลว้ไมม่นีํา้แมจ้ะมฝีน นํา้กอ็ยูไ่มไ่ด ้ทฤษฎใีหมน่ีจ้งึตอ้งมี

พ้ืนทีท่ีเ่หมาะสมดว้ย...ฉะนัน้การทีป่ฏบิตัติามทฤษฎใีหมห่รอื

อีกนัยหนึ่งปฏิบัติเพื่อหาน้ําให้แก่ราษฎร เป็นส่ิงท่ีไม่ใช่ง่าย 

ต้องช่วยทำา...”
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ตัวอย�่งพืชที่ควรปลูกและสัตว์ที่ควรเลี้ยง

ไม้ผลและผักยืนต้น : มะม่วง มะพร้าว มะขาม ขนุน 
ละมุด ส้ม กล้วย น้อยหน่า มะละกอ กระท้อน แคบ้าน 
มะรุม สะเดา ขี้เหล็ก และกระถิน เป็นต้น

พืชผักและดอกไม้ : มันเทศ เผือก ถั่วฝักยาว มะเขือ 
มะล ิดาวเรอืง บานไมรู่โ้รย กุหลาบ รกั และซอ่นกลิน่ เปน็ตน้

สมุนไพรและเครื่องเทศ : หมาก พลู พริกไทย บุก 
บัวบก มะเกลือ ชุมเห็ด หญ้าแฝก และพืชผักบางชนิด เช่น 
กะเพรา โหระพา สะระแหน่ แมงลัก และตะไคร้ เป็นต้น

ไม้ใช้สอยและเชื้อเพลิง : ไผ่ มะพร้าว ตาล กระถิน
ณรงค์ มะขามเทศ สะแก ทองหลาง จามจุรี กระถิน สะเดา 
ขี้เหล็ก ประดู่ ชิงชัน และยางนา เป็นต้น
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พชืไร ่: ขา้วโพด ถัว่เหลือง ถ่ัวลิสง ถ่ัวพุม่ ถ่ัวมะแฮะ อ้อย 
มันสำาปะหลงั ละหุง่ นุน่ เปน็ตน้ พชืไรห่ลายชนดิอาจเกบ็เกีย่ว 
เมื่อผลผลิตยังสดอยู่ และจำาหน่ายเป็นพืชประเภทผักได้และ 
มีราคาดกีวา่เกบ็เมือ่แก ่พชืไรเ่หลา่นีไ้ดแ้ก ่ขา้วโพด ถัว่เหลอืง 
ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ อ้อย และมันสำาปะหลัง

พืชบำารุงดินและพืชคลุมดิน : ถั่วมะแฮะ ถั่วฮามาต้า  
โสนแอฟริกัน โสนพื้นเมือง ปอเทือง ถั่วพร้า ขี้เหล็ก กระถิน  
รวมทั้งถั่วเขียวและถั่วพุ่ม เป็นต้น เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วไถกลบ
ลงไปเพื่อบำารุงดินได้
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หมายเหตุ : พืชหลายชนิดใช้ทำาประโยชน์ได้มากกว่า
หนึง่ชนดิ และการเลอืกปลกูพชืควรเนน้พชืยนืตน้ดว้ยเพราะ
การดูแลรักษาในระยะหลังจะลดน้อยลง มีผลผลิตทยอยออก
ตลอดป ีหากเลอืกพชืยนืตน้ชนดิตา่งๆ กนั จะใหค้วามรม่เยน็ 
และชุ่มชื้นกับที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ควรเลือกต้นไม้
และพืชให้สอดคล้องกับคุณภาพของพื้นที่ เช่น ไม่ควรปลูก 
ยูคาลิปตัสบริเวณขอบสระ ควรเป็นไม้ให้คุณค่าสูงกว่า เช่น 
ไม้ผล เป็นต้น
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สัตว์เลี้ยงอื่นๆ ได้แก่

• สตัวน์ำา้ เชน่ ปลาไน ปลานลิ ปลาตะเพยีนขาว ปลาดกุ 
เพื่อเป็นอาหารเสริมประเภทโปรตีน และยังสามารถนำาไป
จำาหน่ายเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย ในบางพื้นที่สามารถเลี้ยง 
กบได้

• สกุร หรอืไก ่ทำาเล้าเล้ียงบนสระนำา้ ทัง้นีม้ลูสกุรและไก ่
สามารถนำามาเป็นอาหารปลา บางแห่งอาจเลี้ยงเป็ดได้
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ทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์

 ทฤษฎีใหม่ที่ดำาเนินการตามธรรมชาติ อาศัยแหล่งนำ้า 
จากนำ้าฝน ประสิทธิภาพยังอยู่ในลักษณะ “หม่ินเหม่” 
เพราะหากปไีหนฝนนอ้ยอาจไมเ่พยีงพอ ฉะนัน้การทีจ่ะทำาให ้
ทฤษฎีใหม่สมบูรณ์ได้นั้น สระเก็บกักนำ้าจะต้องทำาหน้าท่ี 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถโดยต้องมี 
แหล่งนำ้าขนาดใหญ่ที่สามารถเพิ่มนำ้าในสระเก็บกักนำ้าให้เต็ม 
อยู่เสมอ ดังเช่นในกรณีของการทดลองท่ีวัดมงคลชัยพัฒนา 
จังหวัดสระบุรี ณ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคล
ชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ซ่ึงพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงเสนอวิธีการดังนี้
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ระบบทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์

อ่างใหญ่ เติมอ่างเล็ก อ่างเล็ก เติมสระนำ้า จากภาพ 
สี่เหลี่ยมเล็กคือสระนำ้าที่เกษตรกรขุดขึ้นตามทฤษฎีใหม่  
เมื่อเกิดช่วงขาดแคลนนำ้าในฤดูแล้ง เกษตรกรสามารถสูบนำ้า 
มาใช้ประโยชน์ได้และหากนำ้าในสระนำ้าไม่เพียงพอก็ขอรับนำ้า 
จากอ่างห้วยหินขาว (อ่างเล็ก) ซึ่งได้ทำาระบบส่งนำ้าเชื่อมต่อ 
ทางท่อลงมายังสระนำ้าที่ได้ขุดไว้ในแต่ละแปลง ซึ่งจะช่วยให ้
สามารถมีนำ้าใช้ตลอดปี กรณีท่ีเกษตรกรใช้นำ้ากันมาก 
อ่างเก็บนำ้าห้วยหินขาว (อ่างเล็ก) ก็อาจมีปริมาณนำ้าไม่ 
พอเพียง เมื่อมีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หรือมีโครงการใหญ่ 
ที่สมบูรณ์แล้ว ก็ใช้วิธีการผันนำ้าจากป่าสัก คือ อ่างใหญ่ 
ต่อลงมายังอ่างเก็บนำ้าห้วยหินขาว (อ่างเล็ก) ก็จะช่วยให้มี 
ปริมาณนำ้ามาเติมในสระของเกษตรกรพอตลอดปีโดยไม่ต้อง
เสี่ยง ระบบการจัดการทรัพยากรนำ้าตามแนวพระราชดำาริใน
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถทำาให้การใช้นำ้าเพ่ิม
ประสทิธภิาพจากระบบสง่ทอ่เปดิผา่นไปตามแปลงไรน่าตา่งๆ  
ถึง ๓ - ๕ เท่า เพราะยามหน้าฝนนอกจากนำ้าในอ่างเก็บนำ้า 
แล้ว ยังมีนำ้าในสระของราษฎรเก็บไว้พร้อมกันด้วยทำาให้มี 
ปริมาณนำ้าเพ่ิมอย่างมหาศาล นำ้าในอ่างที่ต่อมาสู่สระจะทำา 
หน้าที่เป็นแหล่งเก็บนำ้าสำารอง คอยเติมเท่านั้นเอง
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ข้อควรทำ�และไม่ควรทำ�

• ปรับอัตราส่วนที่กำาหนดไว้ให้เหมาะสม 
กับพื้นที่และสภาพแวดล้อม  
(๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐)

• ต้องปลูกข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภค 
ในครัวเรือนตลอดทั้งปี

• ควรศึกษาสภาพดินก่อนดำาเนินการ 
ขุดสระว่าจะสามารถเก็บกักนำ้า 
ได้หรือไม่โดยปรึกษากับเจ้าหน้าที่

• ควรนำาหน้าดินจากการขุดสระนำ้า 
ไปถมไว้ในบริเวณที่จะทำาการเพาะปลูก

• ควรปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร 
บริเวณที่ว่างรอบบ้านเพื่อลดค่าใช้จ่าย 
ด้านอาหารในครัวเรือน

• ควรเลี้ยงสัตว์ที่เกื้อกูลต่อกันและกัน  
เช่น ไก ่เป็ด หรือหม ูบริเวณขอบสระนำ้า  
หรือบริเวณบ้าน

• ควรเลี้ยงปลาในสระนำ้า เพื่อการบริโภค 
อาหารโปรตีนแล้ว และยังสามารถ 
ขายเป็นรายได้เสริมของครอบครัว 
อีกด้วย

• ควรปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการ 
พังทลายรอบคันขอบสระนำ้า

• ควรมีความสามัคคีในท้องถิ่นโดย 
ช่วยกันทำาแบบ “ลงแขก” จะทำาให้ 
ประสบผลสำาเร็จ

• ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดิน  
กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน  
กรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจน  
นายอำาเภอ เกษตรอำาเภอ เกษตรตำาบล  
และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• อย่าคิดว่าถ้ามีพื้นที่เกษตรน้อยกว่าหรือ 
มากกว่า ๑๕ ไร่ จะทำาทฤษฎีใหม่ไม่ได้

• ไม่ควรเสียดายที่ดินส่วนหนึ่งที่จะต้อง 
นำามาขุดเป็นสระนำ้าและถ้ามีสระนำ้า 
อยู่แล้วไม่จำาเป็นต้องขุดสระใหม่ 
เพียงแต่ปรับปรุงให้สามารถ

 เก็บกักนำ้าได้
• อย่าทำาลายหน้าดินที่มีความ 

อุดมสมบูรณ์ในขณะขุดสระนำ้า

• ไม่ควรปลูกพืชหรือไม้ยืนต้นที่ต้องการ 
นำ้ามากบริเวณคันขอบสระนำ้า

• ไม่ควรปลูกพืชเพียงชนิดเดียว

• หากดำาเนินการด้านการเกษตรกรรม 
อื่นใดได้ผลอยู่แล้ว ไม่ควรปรับเปลี่ยน
มาทำาทฤษฎีใหม่ เพราะไม่จำาเป็น

• หากสภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสม 
ทำาทฤษฎีใหม่ไม่ได้ ก็ต้องหาหนทางอื่น
ที่เหมาะสมต่อไป

• อย่าท้อถอยและเกียจคร้าน

ควรทำา ไม่ควรทำา
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รายละเอียดและข้อมูลเก่ียวกับแปลงสาธิตทฤษฎีใหม่ 
และสถานที่ดำาเนินการท่ีติดต่อได้ ท่านท่ีสนใจและมีความ
พร้อมที่จะดำาเนินการตามแนวพระราชดำาริทฤษฎีใหม่ 
สามารถขอคำาปรึกษาขอข้อมูล และเยี่ยมชมแปลงสาธิต
ทฤษฎีใหม่ได้

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี

เป็นจุดกำาเนิดของ “ทฤษฎีใหม่” แห่งแรกของ
ประเทศไทย ตามแนวพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ต้ังแต่ปี ๒๕๓๕ บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา 
ตำาบลห้วยบง อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มีการ
ดำาเนินงานเป็นศูนย์สาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเป็น 
รปูธรรม และเปน็แนวทางในการพฒันาของเกษตรกรรายยอ่ย
ทีม่พีืน้ทีถ่อืครองโดยเฉลีย่ประมาณ ๑๐ - ๑๕ ไร ่สามารถนำาไป 
ประยุกต์ใช้ได้

สนใจติดต่อขอร�ยละเอียด
และข้อมูลเกี่ยวกับโครงก�รทฤษฎีใหม่
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โดยมีการแบ่งพื้นท่ีดำาเนินงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
ส่วนแปลงสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่ และส่วนแปลงสาธิต
การเกษตรแบบผสมผสาน  

ส่วนแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ 

จำานวน ๑๕ - ๒ - ๒๔ ไร ่แบง่พืน้ทีด่ำาเนนิงานตามแนว 
พระราชดำาริทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน คือ  
๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐  โดยสัดส่วนดังกล่าวได้นำามาปรับตาม 
ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ของวัดมงคลชัยพัฒนาใน 
สัดส่วน ๑๖ - ๓๕.๕ - ๒๔.๕ - ๒๔ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ ร้อยละ ๑๖ พื้นที่ประมาณ ๒.๕ ไร่ ดำาเนิน
การขุดสระกักเก็บน้ำาขนาด ๕๕ เมตร ยาว ๗๑ เมตร ลึก ๕ 
เมตร สามารถเก็บกักน้ำาได้ประมาณ ๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
เพื่อนำาน้ำามาไว้ใช้ในฤดูแล้ง นอกจากนี้ในสระยังได้เลี้ยงปลา
นิลและปลาตะเพียน เพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง 

ผังภูมิโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
จังหวัดสระบุรี

ทางเข้า

แปลงศึกษาและสาธิตเกษตรผสมผสาน 
เนื้อที่ ๑๖.๕ ไร่

แปลงทฤษฎีใหม่ เนื้อที่ ๑๕.๕ ไร่

•
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สว่นที ่๒ รอ้ยละ ๓๕.๕ พืน้ทีป่ระมาณ ๕.๕ ไร ่พฒันา 
พื้นที่เป็นแปลงนาข้าว โดยหลังฤดูเก็บเกี่ยวสามารถปรับ
สภาพดนิเพือ่ทำาการปลกูพชืไร ่พชืผกัชนดิตา่งๆ เชน่ ขา้วโพด
หวาน มะระ ถั่วเขียว เป็นต้น

ส่วนที่ ๓ ร้อยละ ๒๔.๕ พื้นที่ประมาณ ๓.๘ ไร่ ทำาการ
เกษตรอืน่ๆ เชน่ ปลกูพชืไร ่ไมผ้ล ไมย้นืตน้ และพชืสมนุไพร 
เพือ่ใชเ้ปน็อาหารประจำาวนั หากเหลอืจากการนำาบรโิภคกน็ำา 
ไปจำาหนา่ย โดยเลอืกปลกูใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและ
ความตอ้งการของตลาด ตวัอยา่งของพชืทีป่ลกูคอื ออ้ย กลว้ย 
กระถิน พริกขี้หนู มะกรูด เป็นต้น

ส่วนที่ ๔ ร้อยละ ๒๔ พื้นที่ประมาณ ๓.๗ ไร่ เป็น
สว่นของทีอ่ยูอ่าศยั ถนน และเลีย้งสตัว ์ตลอดจนการปลกูผกั 
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ไร้สารพิษเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำาหน่ายเป็นการลด 
ค่าใช้จ่ายและเสริมรายได้ในครัวเรือน 

ส่วนแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน 

จำานวน ๑๖ - ๒ - ๒๓ ไร ่ดำาเนนิการทดสอบและพฒันา 
ระบบการปลูกพืชผักสวนครัวในรูปแบบต่างๆ อาทิ สวนพืช
ตระกูลมะ สวนพืชสมุนไพร สวนผลไม้ในที่ดอน สวนพรรณ
ไม้หอมเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงการขุดสระน้ำาสำาหรับเลี้ยง
ปลาและปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของ
ดิน เป็นต้น 

ติดต่อ : ผู้อำานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ 
วัดมงคลชัยพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ศูนย์บริการ
ด้านพืชและปัจจัยการผลิต โทร ๐ ๓๖๔๙ ๙๑๘๐ - ๑ 
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โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
(เกษตรน้ำาฝน) อำาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ไดพ้ระราชทานพระราช 
ดำาริให้พิจารณาจัดหาน้ำา เพ่ือสนับสนุนการเพาะปลูกของ
ราษฎร โดยการดำาเนินงานขุดสระเก็บกักน้ำาตามทฤษฎีใหม่ 
ในบรเิวณพืน้ทีจ่ำานวน ๑๓ ไร ่๓ งาน ทีอ่ำาเภอเขาวง จงัหวดั
กาฬสินธุ์ และให้ขยายผลการดำาเนินงานของโครงการไปสู่
ราษฎรในบริเวณใกล้เคียงด้วย

ปัจจุบันมีผลการดำาเนินงานแต่ละกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม ๑ แปลงนา พื้นที่ ๓ ไร่ ในฤดูเพาะปลูก 

ปลูกข้าวนาปี ๒ พันธุ์ คือพันธุ์ข้าว กข ๖ และพันธุ์ข้าวขาว
ดอกมะล ิ๑๐๕ เมือ่เกบ็เกีย่วผลผลติขา้วแลว้ปลกูพชืไรห่ลงันา 
ได้แก่ ถั่วลิสงและข้าวโพดฝักสด
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กิจกรรม ๒ สระน้ำาและขอบสระ (ระบบพืช-ปลา)   
พืน้ที ่๓ ไร ่สระน้ำา ปลอ่ยปลาชนดิตา่งๆ ไดแ้ก ่ปลายีส่กเทศ 
ปลานิล ปลาไน บริเวณขอบสระปลูกพืชผักและไม้ผล 

กิจกรรม ๓ ไม้ผลผสมผสาน พื้นที่ ๖ ไร่ ปลูกไม้ผล 
ชนิดต่างๆ ได้แก่  น้อยหน่า ละมุด มะกอกน้ำา กล้วยน้ำาว้า 
ปลกูพชืผกัและพืชผกัสวนครวัแซมในแปลงไมผ้ล เลีย้งสตัวป์กี 
ได้แก่ ไก่ ห่าน เป็ดเทศ และไก่งวง เป็นต้น

กจิกรรมที ่๔ ทีอ่ยูอ่าศยั พืน้ที ่๑ ไร ่๓ งาน บรเิวณใกล ้
ทีอ่ยูอ่าศยัสาธติการเลีย้งสกุรในคอกหลมุ ปลกูพชืผกัพืน้บา้น 
สมุนไพรในท้องถิ่น ไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลยืนต้น 

การขยายผล
• สาธติการดำาเนนิงานของโครงการพฒันาพืน้ทีเ่กษตร 

น้ำาฝนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เกษตรกร และผู้สนใจท่ัวไปเข้าเย่ียมชม 
โครงการฯ

•  ฝกึอบรมใหค้วามรูด้า้นการเกษตร จำานวน ๓ หลกัสตูร 
ได้แก่ การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดี การผลิตน้ำาหมักและ 
ปุ๋ยหมักชีวภาพ และการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ 

• จดัพมิพเ์อกสารเผยแพรแ่จกใหผู้เ้ย่ียมชมในโครงการฯ 
ไดแ้ก ่เอกสารแนะนำาการดำาเนนิการของโครงการฯ การปลกูขา้ว  
การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว เป็นต้น

ติดต่อ : โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่บ้านแดนสามัคคี 
อำาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  

เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรอำาเภอเขาวง ๐ ๘๙๘๔ ๓๒๒๔ - ๑
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ศนูยศ์กึษาการพฒันาเขาหนิซอ้นอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ 
อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นตาม
แนวพระราชดำารใินพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ดำาเนนิงาน
สนองพระราชดำารใินการศกึษาทดลอง วจิยัดา้นตา่งๆ รวมถงึ  
การจัดทำาแปลงสาธิตทฤษฎีใหม่บนพ้ืนท่ี ๑๐ ไร่ สภาพดิน 
เปน็ทรายจดั มกีารปรบัพืน้ทีใ่หส้อดคลอ้งกบัแนวพระราชดำาร ิ 
โดยแบ่งพื้นที่ดังนี้

ส่วนที่ ๑ คัดเลือกพื้นที่ต่ำาสุดติดกับการระบายน้ำา 
จากอ่างเก็บน้ำาห้วยเจ๊ก ขุดสระเพ่ิมเติมสามารถเก็บน้ำาได้ 
๑๒,๘๐๐ ลบ.ม. เลี้ยงปลา ทำาการเกษตร และกิจกรรมต่างๆ 

ส่วนที่ ๒ ปลูกข้าวปีละ ๒ ครั้ง  ช่วงฤดูแล้งปลูกพืช
ตระกูลถั่ว 

ส่วนที่ ๓  เป็นพื้นที่ปลูกพืชผสมผสาน 

สว่นที ่  ๔  เปน็ทีอ่ยูอ่าศยั โรงเกบ็วสัดอุุปกรณก์ารเกษตร 
ลานผลิตปุ๋ยหมัก และระบบสาธารณูปโภค   

ตดิตอ่ : ผูอ้ำานวยการศนูยศ์กึษาการพฒันาเขาหนิซอ้นฯ
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๕๙ ๙๑๐๕,  ๐ ๓๘๕๕ ๔๙๘๒ - ๓ 
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ดำาเนินการศึกษาวิจัยและทดลองเพื่อแก้ปัญหาดิน 
พัฒนาพื้นที่ และหารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมได้ผลดี นำาไป
ใช้พัฒนาพื้นที่ที่มีปัญหา ขยายผลการจัดทำาแปลงสาธิตการ
ปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดตามแนวพระราชดำาริทฤษฎีใหม่ ร่วม
กับเกษตรกรในพื้นที่ ๔๐ ไร่ ประกอบด้วย ปลูกข้าว ไม้ผล 
ปรับสภาพน้ำาในบ่อ โดยใช้น้ำาจากสระ ๑๐ ไร่ ซึ่งสามารถ
ยกระดับความเป็นกรดของน้ำาให้เกษตรกรสามารถเล้ียงปลา
ควบคูก่บัการปลกูขา้วนาป ีอกีทัง้ขดุยกรอ่งไมผ้ล พชืผกั พชืไร ่
และปาลม์น้ำามนั ปจัจบุนัขยายผลไปยงั ๒ ตำาบล ๑๓ หมูบ่า้น 
ที่อยู่รอบศูนย์ฯ

ติดต่อ : ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
โทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๑ ๓๕๖๐
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ
อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ดำาเนินงานตามแนวพระราชดำาริ ด้วยการพัฒนา 
การเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น และส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ โดยนำาองค์ความรู้ท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ  
ได้ศึกษาทดลองแล้วมาใช้กับเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ ๑๒ ไร่ 
โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนที่ ๑ บ่อน้ำา เพื่อเก็บกักน้ำาให้มีน้ำาใช้ตลอดทั้งปี  
มีการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำา เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด เลี้ยงเป็ด
บาบารีร่วมกับปลานิลแดง ผักตบชวาซ่ึงสามารถบำาบัดน้ำา 
เน่าเสีย นำาไปใช้ทำาปุ๋ยหมักมีธาตุอาหารสูง เป็นแหล่งผลิต
อาหาร ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ส่วนที่ ๒ นาข้าว  ปลูกข้าวในฤดูฝนและดำาเนินการ
ปลกูพชืหลงันา เชน่ พชืตระกลูถัว่ เพือ่จำาหนา่ยและบำารงุดนิ 
หรือข้าวโพดหวานหรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นอาหาร 
บรโิภคในครวัเรอืนหรอือาหารสตัวท์ีเ่หลอืจำาหนา่ยสรา้งรายได้

สู่ครัวเรือน 
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สว่นที ่๓  การปลูกไมผ้ล พชืไร ่พชืผักพืน้บา้น พชืสมนุไพร 
และเลี้ยงสัตว์ ดำาเนินการปลูกพืชล้มลุกและพืชยืนต้น เช่น 
ปลูกผักบรอกโคลี กะหล่ำาปลี กะหล่ำาดอก ในช่วงฤดูหนาว 
มะเขือพันธุ์หยกภูพาน สวนส้มตำา พืชไม้เลื้อย ไม้ผล ผัก 
พืน้บา้น พชืสมนุไพร เลีย้งสตัว ์เชน่ เลีย้งกบ หา่น เปด็ ปลา 
ไก่ดำาภูพาน จิ้งหรีด หมูหลุม การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีกล 
และชีววิธี เช่น การใช้ไตรโคเดอร์มาป้องกันโรครากเน่า 
โคนเน่า การใช้ไส้เดือนฝอยกำาจัดหนอน การใช้น้ำาส้มควันไม้ 
ไลแ่มลง การใชส้ารล่อแมลงและกบัดักแมลง  ซึง่เปน็เทคโนโลย ี
สะอาดอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม การเพาะเหด็ โดยกจิกรรมทกุอยา่ง 
มีการเกื้อกูลกันเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
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สว่นที ่๔ ทีอ่ยูอ่าศยั สว่นนีด้ำาเนนิการ มบีา้น โรงเรอืน
เหด็ เรอืนเพาะชำา โรงเรอืนจิง้หรดี คอกปุย๋หมกั  คอกหมหูลุม 
ยุ้งฉาง

ปัจจุบัน มีเกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงานหรือเข้ารับการ 
ฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่และ 
นำาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง มีการขยายผลสู่หมู่บ้าน 
รอบศูนย์ฯ ด้วยกิจกรรมต่างๆ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านทฤษฎีใหม่และเสริมด้วยหลักสูตรที่เกษตรกรสนใจ เช่น  
การเลีย้งจิง้หรดี โดยสนบัสนนุปจัจยัการผลิต ไขจ่ิง้หรดี ๑๐ ขัน  
ใหเ้กษตรกรนำาไปเลีย้งและเพาะพนัธุจ์ำาหนา่ย สรา้งรายไดถ้งึ 
๑๐๙,๔๐๐ บาท รวมถึงมีการส่งเสริมการสร้างกลุ่มผู้เล้ียง 
จ้ิงหรีด ส่วนการเลี้ยงห่านเพ่ือกำาจัดวัชพืชในสวนไม้ผล 
สนับสนุนห่านให้ ๒ ตัว ให้เกษตรกรบ้านดอนเชียงคูน ตำาบล 
เชียงเครือ อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพ่ือนำาการเล้ียง
กำาจัดวัชพืชในสวนไม้ผล สามารถลดต้นทุนการกำาจัดวัชพืช 
เป็นต้น

ติดต่อ : ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๔ ๗๔๕๘ - ๙
โทรสาร ๐ ๔๒๗๔ ๗๔๖๐ 
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ดำาเนินงานตามแนวพระราชดำาริ “ทฤษฎีใหม่” ที่ทรง 
คิดและคำานวณตามหลักวิชาการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำานึงถึงภูมิประเทศ 
และภูมิสังคมเป็นสำาคัญ และศูนย์ ศึกษาการพัฒนา 
ห้วยฮ่องไคร้ฯ มีแนวทางการพัฒนาต้นทางเป็นการศึกษา 
สภาพพื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำาลำาธารและปลายทางเป็นการศึกษา 
ด้านเกษตรกรรม เพื่อให้เป็นศูนย์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆ แล้วนำาไปใช้ปฏิบัต ิ
อย่างได้ผลต่อไป 

ซึ่งการดำาเนินงาน “ทฤษฎีใหม่” มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๓ ไร่  
แบ่งเป็นพื้นที่ส่วนต่างๆ ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑  นาข้าว จำานวน ๔ ไร่ ปลูกข้าวในฤดูฝน 
และดำาเนินการปลูกพืชหลังนาเป็นพืชอายุสั้น เช่น ข้าวโพด  
เพือ่จำาหนา่ยและบำารงุดนิ บรโิภคในครวัเรอืน หรอือาหารสตัว ์ 
ที่เหลือจำาหน่ายสร้างรายได้สู่ครัวเรือน 
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สว่นที ่๒ การปลกูไมผ้ล ไมยื้นตน้ พชืผัก จำานวน ๔.๕ ไร ่
ไม้ยืนต้น เช่น ส้มโอ มะม่วง ขนุน กระท้อน ฝรั่ง มะนาว 
น้อยหน่า มะละกอ ผักยืนต้นรอบแปลง เช่น แคบ้าน มะรุม 
สะเดา ชะอม เป็นต้น

ส่วนที่ ๓ สระเก็บน้ำา จำานวน ๒.๕ ไร่ เพื่อเก็บกักน้ำา 
ให้มีน้ำาใช้ตลอดทั้งปี มีการเลี้ยงปลาและกบในกระชัง ปลูก
หญ้าแฝก พืชผัก สมุนไพรบริเวณรอบขอบสระน้ำา 

ส่วนที่ ๔ ที่อยู่อาศัย จำานวน ๒ ไร่ ส่วนน้ีมีคอก 
เลี้ยงหมู เล้าไก่ เล้าเป็ดเทศ คอกปุ๋ยหมัก และปลูกพืชผัก  
พืชสมุนไพร ผักพื้นบ้านบริเวณพื้นที่ว่างรอบๆ พื้นที่  

ปัจจุบัน มีเกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงานหรือเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่ 
และนำาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง มีการขยายผลสู่
หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ

ติดต่อ : ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๓๘ ๙๒๒๘ - ๙ ต่อ ๑๐๒  
โทรสาร ๐ ๕๓๓๘ ๙๒๒๘ - ๙ ต่อ ๑๐๑
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ภ�คเหนือ

ภ�คกล�ง

• นายมนูญ เทศนำา
  ๒๓/๒ บ้านตลาดขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำาบลแม่โป่ง 
  อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  

• นายบุญเป็ง จันต๊ะภา 
  ๔๕ หมู่ที่ ๑๔ ตำาบลไม้ยา อำาเภอพญาเม็งราย  
  จังหวัดเชียงราย

• นางเปรียวจันทร์ ศรีสุวรรณ 
  ๑๑๙ หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย ตำาบลเชียงเคี่ยน 
  อำาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

• นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ 
  ๑๒/๕ หมู่ที่ ๑ ตำาบลบ้านปิน 
  อำาเภอลอง จังหวัดแพร่

• นายผล มีศร ีกลุ่มเกษตรกรทำาสวนบ้านถ้ำา 
  ๒๖๒ หมู่ที่ ๕ ตำาบลบ้านถ้ำา อำาเภอดอกคำาใต้ 
  จังหวัดพะเยา 

• นางพรรณพิมล ปันคำา 
  กลุ่มศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเกษตรยั่งยืน
  ๕๙ หมู่ที่ ๗ ตำาบลศรีเมืองชุม อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

• นายณรงค์ บัวสี 
  ๘ หมู่ที่ ๑๔ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
  กรุงเทพมหานคร

• นายปรีชา เหมกรณ์
  ๕๕ หมู่ที่ ๙ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก 
  กรุงเทพมหานคร

ศูนย์เรียนรู้
เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำาริแต่ละภูมิภาค 
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ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

• นายยวง เขียวนิล
  ๙๑/๑ หมู่ที่ ๗ ตำาบลราษฎร์นิยม อำาเภอไทรน้อย 
  จังหวัดนนทบุรี

• นายบุญเยี่ยม ยะอะนันตร์
  ๖๕ หมู่ที่ ๙ ตำาบลบ้านซ่อง อำาเภอพนมสารคาม 
  จังหวัดฉะเชิงเทรา

• นายวิรัตน์ จีนลักษณ์
  ๑๓๓ หมู่ที่ ๖ ตำาบลเกาะโพธิ์ อำาเภอปากพลี 
  จังหวัดนครนายก

• นายสำารอง แตงพลับ
  ๖๙/๑ หมู่ที่ ๔ ตำาบลไร่ใหม่พัฒนา อำาเภอชะอำา  
  จังหวัดเพชรบุรี

• กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวฯ บ้านไทรใหญ่
  ๑๙/๔ หมู่ที่ ๕ ถนนเลียบคลองขุนศรี ตำาบลไทรใหญ่ 
  อำาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

• ชุมชนเพชราวุธ พัน ๒ 
  ชุมชนเพชราวุธ พัน ๒ ถนนพหลโยธิน 
  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

• นายจันทร์ที ประทุมภา
  ๑๓๘ บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๖ ตำาบลตลาดไทร 
  อำาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

• นางพิมพ์ โถตันคำา
  ๙๓ หมู่ที่ ๑๙ บ้านนาขาม ตำาบลนาม่อง 
  อำาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
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• นายบุญแทน เหลาสุพะ
  ๑๐๔ หมู่ที่ ๑๓ ตำาบลนาดินดำา 
  อำาเภอเมือง จังหวัดเลย

• นายขวัญใจ แก้วหาวงศ์
  ๗๒ หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่านกยูง 
  ตำาบลดงมะไฟ อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

• ด.ต. ปัญญา ประชาชิต
  บ้านนาจาม หมู่ที่ ๓ ตำาบลห้วยยาง 
  อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

• นายวิเศษ  คำาไชโย
  ๑๙๑ หมู่ที่ ๙ ตำาบลคุ้มเก่า 
  อำาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

• นายสมคิด ศรีลาวงษ์
  ๓๐ หมู่ที่ ๑๘ บ้านโนนนาคำา ตำาบลคำาบ่อ 
  อำาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

• กลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม 
  ๘๐ หมู่ที่ ๘ ชุมชนวัดป่าสวนธรรมร่วมใจ บ้านม่วงไข่
  ตำาบลกระจาย อำาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ภ�คใต้

• นายสมชาย นิลอนันต์
  ๑๐๑ หมู่ที่ ๑ ตำาบลช้างขวา 
  อำาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

• นายพินัย จันทร์แก้ว
  ๗๒/๓ หมู่ที่ ๑ บ้านยุโป ตำาบลยุโป 
  อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา

• ชุมชนบ้านบางโรง
  เลขที่ ๒/๒ หมู่ที่ ๓ ตำาบลป่าคลอก 
  อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

• กลุ่มเกษตรกรยั่งยืนอำาเภอกันทรวิชัย
  เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนแดง ตำาบลศรีสุข 
  อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม    
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