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ค�ำน�ำ
พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่

ประจักษ์แก่คนไทยและทั่วโลก ทรงเป็นนักพัฒนาที่ทรงโปรดการใช้ 

หลักการและทฤษฎีที่ “ง่าย” เพื่อแก้ไขสิ่งที่ “ยาก” ซึ่งแนวทางการ

แก้ไขปัญหานั้นราษฎรสามารถน�าไปปฏิบัติได้ ซึ่งเป็นการบริหาร

จัดการพื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ดังเช่น “ทฤษฎีใหม่” 

หนังสือ “เกษตรทฤษฎีใหม ่ตามแนวพระราชด�าริ” เล ่มนี้ 

ฯพณฯ นายอ�าพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี  คัดลอกมาจากเอกสาร

ประกอบการบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๓๗   

เรื่อง “การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริ” เมื่อวันที่  

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พระราชด�าริที่

ได้พระราชทานไว้ ในเล่มนี้จะใช้ตัวเข้มขีดเส้นใต้ เนื่องจากเป็น 

ลายพระอักษร ซึ่ง ฯพณฯ องคมนตรี ได้ “ขยายความ” เพื่อให้ผู้อ่าน

เกิดความเข้าใจมากขึ้น โดยค�าว่า “ขยายความ” จะใช้ตัวเอน เพื่อ

ขยายความพระราชด�ารใิห้ผู้อ่านเข้าใจยิง่ขึ้น โดยผูอ่้านสามารถน�ามา

ปรับประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตจริงได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม

เอกสารคัดลอกฉบับนี้ ฯพณฯ องคมนตรี ได้บรรยายมากว่า ๑๐ ปีแล้ว 

อาจมีเนื้อหา บุคคล สถานที่ ไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน จึงขออภัยมา 

ณ ที่นี้ด้วย

 

  ส�านักงาน กปร.

  สิงหาคม  ๒๕๕๗



สำรบัญ
๑. หนังสือส�ำนักรำชเลขำธิกำร ๕ 
 ที่ รล ๐๐๐๕/๑๘๕๔๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลำคม ๒๕๓๙ 
 เรื่อง พระรำชทำนพระบรมรำชวินจิฉัยเรื่อง “ทฤษฎี ใหม่”

๒. สรปุแนวควำมคิดเกี่ยวกับ  ๒๓
 เกษตรกรรม “ทฤษฎี ใหม่” 

๓. หนังสือส�ำนักรำชเลขำธิกำร ๓๗ 
 ที่ รล ๐๐๐๕/๕๐๑๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๔๑ 
 เรื่อง รำยงำนกำรปฏิบัติงำนโครงกำร 
 “ทฤษฎี ใหม่” ตำมพระรำชด�ำริ

๔. กำรเกษตร “ทฤษฎี ใหม่”  ๕๓
 ตำมแนวพระรำชด�ำริ

๕. ข้อสังเกตเกี่ยวกับเกษตรกรรม  ๗๓
 “ทฤษฎี ใหม่” (เพิ่มเติม) 

๖. ทิศทำงกำรพัฒนำชนบท ๘๑
 ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง

๗. จำก “หักร้ำงถำงพง” สู่ “ทฤษฎี ใหม่”  ๙๕ 





หนังสือส�ำนักรำชเลขำธิกำร ที่ รล ๐๐๐๕/๑๘๕๔๑ 

ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ 
เรื่อง พระราชทานพระบรมราชวินจิฉัยเร่ือง 

“ทฤษฎี ใหม่”
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พระราชด�าริเรื่องแหล่งน�้า “ธรรมชาตินั้นได้ปรับตัวสร้าง 

ความสมดลุระหว่างธรรมชาตแิละวถิชีวีติของมนษุย์อยูแ่ล้ว จะเหน็ได้ว่า 

สภาพภูมิประเทศได้ปรับตัวเองให้เป็นลักษณะหนอง คลอง บึง เพื่อ 

เก็บกักน�้ายามหลากมาในหน้าฝน ซึ่งท�าให้มีน�้าใช้ในยามแล้ง แต่มนุษย์

กลับละเลย ไม่ดูแลสมบัติธรรมชาติอันล�้าค่านี้ และนอกจากไม่ดูแลแล้ว 

มนษุย์ยงัมคีวามโลภ ทีท่�าลายโครงสร้างธรรมชาตนิีด้้วย หนอง คลอง บงึ 

จึงอยู่ในสภาพตื้นเขินจนใช้การไม่ได้หลายส่วนถูกยึดครองโดยไม่ชอบ

ธรรม ผลสดุท้ายความทกุข์ยากกเ็กดิขึน้ ยามน�า้หลากกไ็หลบ่า เพราะไม่มี 

หนอง คลอง บึง คอยรองรับเพื่อผ่อนคลายความรุนแรง และพอพ้น 

หน้าแล้งก็เกิดภาวะแห้งแล้ง ไม่มีปริมาณน�้าเก็บกักไว้ใช้”

พระราชด�าริเรื่องแหล่งน�้า  และทฤษฎี ใหม่
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พระราชด�าริ เรื่อง “ทฤษฎีใหม่”

๑. ถ้าพูดอย่างสรุปที่สุด เป็นวิธีปฏิบัติของเกษตรกรที่เป็นเจ้าของ

ที่ดิน จ�านวนน้อยแปลงเล็ก (ประมาณ ๑๕ ไร่)

ขยายความ : เป็นเกษตรกรรายย่อย ฐานะค่อนข้างยากจน มีสมาชิกใน

ครอบครัวปานกลาง (๕ - ๖ คน) อยู่ในเขตใช้น�้าฝน  

หากมีแหล่งน�้าเสริม ต้องใช้น�้าอย่างประหยัด 

 มีพื้นที่น้อย ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ไร่ (เฉลี่ย 

ขนาดฟาร์มต่อครัวเรือนทั้งประเทศ ๒๕.๙ ไร่)  

หากมีพื้นที่มากกว่านี้ ควรจะต้องแบ่งท�าส่วนหนึ่ง

ตามวิธีทฤษฎีใหม ่ ตามก�าลังของครอบครัว  

ส่วนพื้นที่ที่เหลือต้องท�าแบบเดิม

 เน้นเกษตรกรที่ท�านาและท�าไร่เป็นหลัก

อยูเ่ดมิ เกษตรกรทีอ่ยูใ่นเขต ท�าสวนไม้ยืนต้น และสวนผลไม้อยู่แล้ว ไม่จ�าเป็น

ต้องเปลี่ยนมาท�าเกษตรวิธีนี้

เกษตรทฤษฎีใหม่
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 ๒. หลักส�าคัญ : ให้เกษตรกรมีความพอเพียง โดยเลี้ยงตัวได้ (Self  

sufficiency) ในระดับชีวิต ที่ประหยัดก่อน ทั้งนี้ต้องมีความสามัคคีในท้องถิ่น

 ขยายความ : เน้นให้เกษตรกรมีอาหารเพียงพอแก่การบริโภคตลอดปี  

มีสิ่งแวดล้อมดี สุขภาพและอนามัยดี มีรายได้พอซื้อเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และสิ่งที่

จ�าเป็นส�าหรบัชวีติพอเพยีง เกษตรกรส่วนใหญ่ในพืน้ทีค่วรมคีวามพงึพอใจในชวีติและ

ความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกัน มีความสามัคคีในชุมชน และเข้าใจระบบ “ทฤษฎีใหม่” 

เหมือนๆ กัน

๓. มีการผลิตข้าวบริโภคเพียงพอประจ�าปี โดยถือว่าครอบครัวหนึ่งท�านา  

๕ ไร่ จะมีข้าวพอกินตลอดปี ข้อนี้เป็นหลักส�าคัญของทฤษฎีนี้

 ขยายความ : เนื่องจากคนไทยรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักประจ�าวัน 

บรโิภคข้าวเฉลีย่ประมาณคนละ ๒๐๐ กโิลกรมัต่อปี หากมสีมาชกิ ๖ คน จะต้องบรโิภค

ข้าวไม่ต�่ากว่าปีละ ๑,๒๐๐ กิโลกรัม ดังนั้น หากท�านาปีจะได้ผลผลิตไม่ต�่ากว่าปีละ  

๕ × ๓๒๕ = ๑,๖๒๕ กิโลกรัม (ผลผลิตดังกล่าวเฉลี่ยจากผลผลิตเฉลี่ยทั่วประเทศ 

เมือ่ปี ๒๕๓๕/๓๖) แต่ถ้าหากสามารถควบคมุน�า้ได้ไม่ให้ขาดในช่วงทีต้่องการและบ�ารงุ

รักษาที่ดี อาจจะได้ผลผลิตเพิ่มกว่านี้ ซึ่งก็จะเป็นส่วนเหลือจ�าหน่าย

เกษตรทฤษฎีใหม่
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๔. เพื่อการนี้ จะต้องใช้หลักว่า ต้องมีน�้า ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 

ต่อไร่ ฉะนั้น ๕ ไร่ ต้องมี ๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร แต่ละแปลง (๑๕ ไร่) ท�า

นา ๕ ไร่ ท�าพืชไร่ หรือผลไม้ ๕ ไร่ (= ๑๐ ไร่) จะต้องมีน�้า ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์

เมตร จึงได้ตั้งสูตรคร่าวๆ ว่า แต่ละแปลงประกอบด้วย

-  นา ๕ ไร่ และพืชไร่พืชสวน ๕ ไร่

-  สระน�้า ๓ ไร่ ลึก ๔ เมตร จุประมาณ ๑๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร  

 (๑๙,๒๐๐)

-  ที่อยู่อาศัย และอื่นๆ ๒ ไร่

 รวมทั้งหมด ๑๕ ไร่

 ข ย า ย ค ว า ม  :   

๔.๑ สูตรการแบ่งแปลง ๕ : ๕ : 

๓ : ๒ หรือร้อยละ ๓๓.๓ : 

๓๓.๓ : ๒๐ : ๑๓.๓ ซึ่งต่อมา

ได้เปลีย่นเป็นร้อยละ ๓๐ : ๓๐ 

: ๓๐ : ๑๐ นีเ้ป็นสตูรโดยประมาณ 

อาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ 

เล็กน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพของ

พื้นที่ดินและค่าเฉลี่ยของฝน 

เช่น ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ที่ดินไม ่อุ ้มน�้ า  ฝนทิ้ งช ่วง 

ขนาดของสระน�้าจะต้องใช้

พื้นที่ ๓๐% แต่ในภาคใต้ 

ฝนชุกเกือบตลอดปี ขนาด

ของสระน�า้อาจจะลดลงเหลอื 

๒๐% เป็นต้น

 ปริมาณน�้าดังกล่าวนี้ ความจริงได้จากการเก็บกักน�้าฝนในฤดูกาล 

ส�าหรบัเพือ่ส�ารองไว้เสรมิการท�านา ผลไม้ และพชืไร่ในช่วงฤดฝูนเมือ่เกดิความ

เกษตรทฤษฎีใหม่
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แห้งแล้ง และเพื่อใช้กับสวนผลไม้ และปลูกพืชราคาดี (ผักและดอกไม้) ในฤดูแล้ง

ถ้ามีปริมาณน�้าเหลือเพียงพอ การปลูกพืชฤดูแล้งในนาข้าวต้องใช้วิธีที่ค่อนข้าง

ประณีตและประหยัดน�้าจึงจะคุ้มทุน

๔.๒ ระบบการปลูกพืชสวน ไม้ยืนต้น และพืชไร่จะใช้วิธีการและชนิดของ

พชืทีแ่ตกต่างหลากหลายไปแต่ละพืน้ที ่ขึน้อยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น ภมูภิาค ฤดกูาล 

ตลาด และเส้นทางคมนาคม เป็นต้น ไม่เป็นสูตร

ตายตัว

ตัวอย่างของพืชที่ควรปลูกได้แก่ :

● พชืสวน (ผลไม้) : เช่น มะม่วง มะพร้าว 

มะขาม ขนนุ ละมดุ ส้ม กล้วย น้อยหน่า มะละกอ 

และกระท้อน เป็นต้น

● พืชสวน (ผักยืนต้น) : เช่น แคบ้าน 

มะรุม สะเดา เหลียง เนียง ชะเอม ผักหวาน ขจร 

ขี้เหล็ก และกระถิน เป็นต้น

● พืชสวน (ผักล้มลุก) : เช่น พริก กะเพรา 

โหระพา ตะไคร้ ขิง ข่า แมงลัก สะระแหน่ มันเทศ 

เผือก ถั่วฝักยาว ถั่วพู และมะเขือเทศ เป็นต้น

●  พืชสวน (ดอกไม้) : เช่น มะลิ ดาวเรือง 

บ า น ไ ม ่ รู ้ โ ร ย 

กุหลาบ รัก และซ่อนกลิ่น เป็นต้น

● เห็ด : เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง  

เห็ดเป๋าฮื้อ เป็นต้น

● สมุนไพร และเครื่องเทศ : เช่น หมาก 

พลู พริกไทย บุก บัวบก มะเกลือ ชุมเห็ด  

หญ้าแฝก และพืชผักบางชนิด เช่น กะเพรา 

โหระพา สะระแหน่ แมงลัก และตะไคร้ เป็นต้น

เกษตรทฤษฎีใหม่
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 ● ไม้ยืนต้น (ใช้สอยและเชื้อเพลิง) : เช่น ไผ่ มะพร้าว ตาล มะขามเทศ 

สะแก ทองหลาง จามจุรี กระถิน ยูคาลิปตัส สะเดา ขี้เหล็ก ประดู่ ชิงชัน และ

ยางนา เป็นต้น

 ● พชืไร่ : เช่น ข้าวโพด ถัว่เหลอืง ถัว่ลสิง 

ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ อ้อย มันส�าปะหลัง ละหุ่ง 

นุ่น เป็นต้น พืชไร่หลายชนิด อาจเก็บ

เกี่ยวเมื่อผลผลิตยังสดอยู่ และ

จ�าหน่ายเป็นพชืประเภทผกัได้

และมรีาคาดกีว่าเกบ็เมือ่แก่ 

พื ช ไร ่ เ หล ่ านี้  ไ ด ้ แ ก ่ 

ข้าวโพด ถัว่เหลอืง ถัว่ลสิง 

ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ อ้อย 

แ ล ะ มั น ส� า ป ะ ห ลั ง 

เป็นต้น

● พืชบ�ารุงดิน และพืชคลุมดิน : เป็นพืชที่ควรปลูกแซมผลไม้ และ 

ไม้ยนืต้นขณะทีต้่นยงัเลก็อยูป่ลกูหมนุเวยีนกบัข้าว หรอืปลกูตามหวัไร่ ปลายนา 

พชืเหล่านีบ้างชนดิใช้กนิใบและดอกได้ด้วย 

ตัวอย่างของพืชกลุ่มนี้ เช่น ถั่วมะแฮะ  

ถั่วฮามาด้า โสนอัฟริกัน โสนพื้นเมือง  

ปอเทือง ถั่วพร้า ขี้เหล็ก กระถิน รวมทั้ง

ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และถั่วพุ่ม เป็นต้น 

หมายเหตุ : พืชหลายชนิดใช้ท�า

ประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งชนิด และการ

เลือกปลูกพืชควรเน้นพืชยืนต้น เพราะ

การดูแลรักษาในระยะหลังจะลดน้อยลง 

มผีลผลติทยอยออกตลอดปี และให้ความ

ร่มเยน็และชุม่ชืน้กบัทีอ่ยูอ่าศยั และสิง่แวดล้อม

เกษตรทฤษฎีใหม่
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 ๔.๓ การเลี้ยงสัตว์ ควรเลือกเลี้ยงสัตว์น�้า และสัตว์บกให้เหมาะสมกับ

แรงงาน และพื้นที่ที่เหลือ ตลอดจนอาหารที่จะได้ส่วนใหญ่จากแปลง ไม่เน้นเป็น

รายได้หลัก วัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นอาหารและรายได้เสริม

๕. อุปสรรคส�าคัญที่สุด คือ อ่างเก็บน�้า หรือสระ ที่ได้รับน�้าให้เต็มเพียง

ในช่วงฤดูฝนจะมีการระเหยวันละ ๑ เซนติเมตร โดยเฉลี่ย ในวันที่ไม่มีฝนตก 

หมายความว่า ในปีหนึง่ถ้านบัว่าแห้ง ๓๐๐ วนั ระดบัน�า้ของสระจะลดลง ๓ เมตร 

(ในกรณนีี ้๓/๔ ของ ๑๙,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร น�้าทีใ่ช้ได้จะเหลอื ๔,๗๕๐ ลกูบาศก์

เมตร) จึงจะต้องมีการเติมน�้าเพื่อให้เพียงพอ

ขยายความ : ในกรณีที่ไม่มีน�้าจากแหล่งภายนอกมาเติม และเป็นปีที่ 

แห้งแล้ง (ไม่มีฝนนานถึง ๓๐๐ วัน) สระเก็บน�้านี้จะใช้เสริมแปลงปลูกข้าวได้เพียง 

๔.๗๕ ไร่ แต่ถ้าต้องการแบ่งไปรดพืชยืนต้นให้รอดตายข้ามปี ก็จะต้องลดพื้นที่นา

ลงเหลือ ๒ - ๓ ไร่ หรือน้อยกว่านี้

 แต่ถ้าเป็นปีที่ฝนปกติ หรือแล้งไม่มากนัก น�้าในสระก็จะเพียงพอส�าหรับ

การปลูกข้าว ๕.๐๐ ไร่ และเสริมพืชสวนและพืชไร่อีก ๕ ไร่ 
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 หากต้องการให้ไม่มคีวามเสีย่งจากความแห้งแล้ง และขาดน�า้กจ็�าเป็น

ต้องหาแหล่งน�้าภายนอกมาเติมลงในสระ

๖. มีความจ�าเป็นที่จะต้องมี

แหล่งน�้าเพิ่มเติม ส�าหรับโครงการ

พัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา  

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้สร้าง

อ่างเกบ็น�า้จ ุ๘๐๐,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร 

ส�าหรับเลี้ยงพื้นที่ ๓,๐๐๐ ไร่

 ๗. ล�าพงัอ่างเกบ็น�า้ ๘๐๐,๐๐๐ 

ลูกบาศก์เมตร จะเลี้ยงได้ ๘๐๐ ไร่ 

(โครงการที่วัดมงคลชัยพัฒนามีพื้นที่ ๓,๐๐๐ ไร่ แบ่งเป็น ๒๐๐ แปลง) อ่างนี้

จึงเลี้ยงได้ ๔ ไร่ต่อแปลง ล�าพังสระในแปลงเลี้ยงได้ ๔.๗๕ ไร่ จึงเห็นได้ว่า 

หมิ่นเหม่มาก (๔.๗๕ ไร่ + ๔.๐๐ ไร่ = ๘.๗๕ ไร่) ถ้าค�านึงถึง ๘.๗๕ ไร่นั้น จะ

ท�าเกษตรกรรมอย่างสมบูรณ์ได้อีก 

๖.๒๕ ไร่ จะต้องอาศัยเทวดาเลี้ยง 

แต่ถ้าค�านึงว่า ในระยะที่ไม่มีความ

จ�าเป ็นที่จะใช ้น�้า หรือมีฝนตก  

น�้าฝนที่ตกมาจะเก็บน�้าได้ในอ่าง

และในสระส�ารองไว้ส�าหรับเมื่อ

ต้องการ อ่างและสระจะท�าหน้าที่

เฉลี่ยน�้าฝน (regulator) จึงเข้าใจ

ว่าระบบนี้น�้าจะพอ

 ขยายความ : ระบบการหาแหล่งน�้าเพิ่มเติมนี้ เป็นการใช้ระบบ

ชลประทานมาเสริมระบบการเกษตรกรรมแบบใช้น�า้ฝน จึงจ�าเป็นต้องอาศัย

ระบบการชลประทานของรัฐ ส่งน�้าเพิ่มแปลงทฤษฎีใหม่อย่างประหยัดที่สุด 

เพราะถ้าเกษตรกรใช้น�้าแบบเกษตรชลประทานแบบดั้งเดิมโดยทั่วๆ ไป 

จะต้องใช้น�้ามาก อ่างเก็บน�้าจุ ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จะเลี้ยงพื้นที่ 
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เกษตรชลประทานได้เพียง ๘๐๐ ไร่เท่านั้น แต่ถ้าใช้แบบทฤษฎีใหม่ โดย

ใช้น�้าร่วมกับสระที่ขุดประจ�าแปลง จะเลี้ยงพื้นที่การเกษตรชลประทาน

ที่สมบูรณ์ รวมประมาณ ๑,๗๕๐ ไร่ (๘.๗๕ × ๒๐๐) และมีพื้นที่ที่ต้อง

อาศัยน�้าฝน จะได้รับชลประทานแบบประหยัดอีกประมาณ ๒๕๐ ไร่ 

(๑.๒๕ × ๒๐๐) ซึ่งรวมกันแล้วจะเป็น

พื้นที่ที่ อาจได ้รับน�้ าชลประทานถึง 

๒,๐๐๐ ไร่ (๑๐.๐๐ × ๒๐๐) เพราะแปลง

พื้นที่ปลูกพืชไร ่  และพืชยืนต ้นอาจ

ต้องการน�้าเพียง ๑ ใน ๓ ของการปลูก

ข้าว พืชไร่ พืชสวน ในพื้นที่ ๑๐ ไร่ ส่วน

พื้นที่อีก ๑,๐๐๐ ไร่ (๕ × ๒๐๐) เป็น

พื้นที่สระน�้า และที่อยู ่อาศัย ซึ่งไม่

ต้องการน�้าชลประทานมากนัก

 การเกษตรแบบทฤษฎใีหม่ ตามวธิกีกัเกบ็น�้าและเสรมิน�า้เช่นนี้ 

จึงเป็นวิธีการกระจายน�้าและกระจายความสมบูรณ์ชุ่มชื้นไปในพื้นที่
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การเกษตรมากกว่าระบบ

เกษตรชลประทานแบบ

ดั้งเดิมกว่า ๓ เท่า หรือ 

๓,๐๐๐ ไร่ (๑๕ × ๒๐๐) 

เกษตรกรจะจัดการน�้า

และดินได้มีประสิทธิภาพ

กว ่า  และเป ็นระบบที่

เหมาะสมกบัพืน้ทีท่ีแ่หล่งน�า้ 

ชลประทานหายากและมี

จ�ากัด และปีใดที่น�้าฝนสมบูรณ์ ไม่จ�าเป็นต้องเสริมในฤดูฝนก็น�าน�้าจ�านวนนี้ไป

ปลูกพืชที่มีราคาดีในฤดูแล้งเพิ่มเติมได้อีก

๘. ปัญหาใหญ่อีกข้อหนึ่ง คือราคาการลงทุนค่อนข้างสูง เกษตรกร

จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก (ทางราชการ ทางมูลนิธิ และ

เอกชน) แต่ถ้าค่าด�าเนินการไม่สิ้นเปลืองส�าหรับเกษตรกร

 ขยายความ : ๑. เนื่องจากการ

เลือกที่ขุดสระน�้ามีความส�าคัญมาก เพราะ

การทีจ่ะขดุสระน�า้ให้เกบ็กกัน�า้ ได้โดยมกีาร

รัว่ซมึน้อย และน�า้มคีณุลกัษณะทีใ่ช้กบัการ

อุปโภค บริโภค และการชลประทานได้นั้น 

ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ลักษณะ

ของพืน้ที ่ลกัษณะของดนิ และระดบัน�า้ใต้ดนิ 
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เป็นต้น ต�าแหน่งของสระน�า้

ก็มีความส�าคัญเช่นเดียวกัน 

เช่น จะต้องอยูใ่นต�าแหน่งที่

รองรบัน�า้ฝนตามธรรมชาตไิด้ 

อยู ่ในต�าแหน่งที่สามารถ 

น�าไปใช้ในแปลงอื่นๆ ได้

โดยสะดวก และสิ้นเปลือง

น้อย เป็นต้น ดังนั้นความรู้ 

และความช�านาญของผู้ที่

จะพจิารณาว่าทีใ่ดจะขดุบ่อได้หรอืไม่ และถ้าขดุได้ควรจะวางต�าแหน่งสระน�า้

ทีใ่ดจงึมคีวามส�าคญัมาก อาจต้องอาศยัความรูจ้ากนกัวชิาการของรฐั หากทีใ่ด

พิจารณาเห็นว่าไม่สามารถขุดสระน�า้เพื่อใช้ประโยชน์ได้ ก็ไม่ควรด�าเนินการ

ตามทฤษฎีนี้

๒. การขุดสระน�้าให้ถูกวิธี มีเทคนิคเฉพาะค่อนข้างยุ่งยากส�าหรับ

เกษตรกรโดยทั่วไปและใช ้ เวลา

ส�าหรับผู้รับจ้างขุด เพราะจะต้อง

ท�าการเคลื่อนย้ายหน้าดินกลับไป

กลับมาตามแปลงต่างๆ เพื่อให้แน่ใจ

ว่า ดินชั้นล่างที่ขุดมาจากสระซึ่งเป็น

ดินเลว จะถูกน�าไปปูแผ่ในชั้นล่าง

ของแปลงปลูกพืชทุกแปลง และดิน

ชั้นผิวและชั้นบน ซึ่งเป็นดินดี จะถูก

น�าไปเฉลี่ยอยู่บนพื้นที่เพาะปลูกทุก
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แปลง ค่าใช้จ่ายในการขดุสระดงักล่าวจงึค่อนข้างสงู นอกจากนีเ้อกชนที่

รบัจ้างขดุ จะไม่ชอบการขดุและขนย้ายดนิตามวธิดีงักล่าว แต่ขอขดุแล้ว

น�าดินไปใช้ที่อื่น ค่าใช้จ่ายในการขุดนี้เกษตรกรควรได้รับการสนับสนุน

จากแหล่งทุนต่างๆ

๓. ในกรณทีีม่แีหล่งน�้าอยูแ่ล้วกไ็ม่จ�าเป็นต้องขดุสระอกีเพยีงแต่

ปรับปรุงแหล่งน�้าที่มีอยู่ให้เก็บกักน�้าได้มากขึ้น หรือเพียงพอส�าหรับใช้ 

ในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้บริเวณขอบสระควรปลูกไม้ผล เพื่อได้ร่มเงา

ท�าให้น�้าในสระระเหยช้าลง

ข้อคิดเห็นและข้อเสนออื่น ๆ

 ๑. แปลงปลูกพืช “ทฤษฎีใหม่” เป็นแนวคิด หรือความเห็นที่

คาดการณ์ตามหลักวิชา ซึ่งต้องควบคู่กับการปฏิบัติ ต้องการการพิสูจน์

ว่าถูกต้อง โดยท�าการทดลองน�าร่องในหลายๆ พื้นที่ เพื่อหาแนวปฏิบัติ

ที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับพื้นที่แต่ละแห่งซึ่งมีปัจจัยของสิ่งแวดล้อม 

แตกต่างกัน ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
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 ปัจจุบัน กรมวิชาการเกษตรได้ด�าเนินการทดสอบและวิจัย 

“แปลงเกษตรทฤษฎใีหม่” ในพืน้ทีต่่างๆ ทัว่ประเทศ ๒๒ แห่ง เพือ่ท�าการ

ศกึษาหาข้อมลูเพิม่เตมิสะสมตดิต่อกนัหลายๆ ปี เพือ่รวบรวมค�าแนะน�า 

และปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมแต่ละท้องที่ต่อไป

๒. หากจะเลีย้งปลาเป็นกจิกรรมหลกัอกีประเภทหนึง่ น่าจะแบ่ง

สระน�้าออกเป็นหลายสระแยกกนั แต่พืน้ทีร่วมกนัแล้วไม่เกนิ ร้อยละ ๓๐

๓. ควรอนุญาตให้เอกชนที่รับจ้างขุดสระน�าดินไปไว้ที่อื่น หรือ

ขายต่อไปได้

๔. การพัฒนาตามแนวทางทฤษฎีใหม่ จะต้องมีการปรับใช้ให้

เหมาะสมกบัสภาพภมูปิระเทศและสิง่แวดล้อม ความพร้อมของตวัเกษตรกร 

ความสามัคคีในชุมชน การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน เป็นปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริมและเผยแพร่ “ทฤษฎี

ใหม่เพื่อการพัฒนา”
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สรปุแนวความคิดเกี่ยวกับเกษตรกรรม 

“ทฤษฎี ใหม่” 
อ�าพล  เสนาณรงค์



สรปุแนวความคิดเกี่ยวกับเกษตรกรรม “ทฤษฎี ใหม่”

๑. การท�าเกษตรแบบผสมผสาน แบบสวนรอบบ้านหรือแบบไร่นา 

สวนผสม เป็นวธิเีกษตรกรรมทีเ่กษตรกรในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมรูจ้กัท�ากนัมานาน

แล้ว นบัเป็นร้อยปี เช่น พืน้ทีท่ีอ่ยูร่มิแม่น�้า เขตทีม่ฝีนชกุหรอืรอบๆ ทีอ่ยูอ่าศยั 

การวิจัยและการพัฒนาเรื่องนี้ก็มีมากว่า ๓๐ ปีแล้ว

๒. พืน้ทีเ่กษตรทีอ่าศยัน�า้ฝน ขณะนีย้งัมพีืน้ทีก่ว่าร้อยละ ๗๘ ส่วนใหญ่

อยูใ่นเขตทีม่ฝีนค่อนข้างน้อยและเป็นนาข้าวและพชืไร่ เกษตรกรยงัคงท�าการ

ปลูกพืชได้ปีละครั้งในช่วงฤดูฝนเท่านั้นและเสี่ยงกับความเสียหาย อันเนื่อง 

มาจากความแปรปรวนของดิน ฟ้า อากาศอยู่เสมอ อาจจะมีการขุดบ่อหรือ

สระน�้าเก็บกักน�้าไว้ใช้บ้าง แต่ก็ไม่มีขนาดแน่นอน ระบบปลูกพืชก็ไม่มีหลัก

เกณฑ์ตายตัวส่วนใหญ่ปลูกพืชชนิดเดียว

๓. พื้นที่เกษตรที่มีการชลประทาน ขณะนี้มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 

๒๒ หากมีน�้าเพียงพอส�าหรับการปลูกพืชในฤดูแล้ง เกษตรกรจะท�าอย่าง

ประณีต เข้มข้น ใช้ปัจจัยการผลิตสูง บางแห่งระบบการส่งน�้ามีการสูญเสียน�้า

กว ่า ๔๐% ผู ้ที่อยู ่ ใกล ้แหล ่งน�้าหรือคลองส ่งน�้า เท ่านั้นที่มี โอกาส 

ได้รับน�้าและบางทีก็ไม่ท�าการเพาะปลูก
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๔. เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ได้ทรงเริ่มประเดิมกิจกรรมมูลนิธิชัยพัฒนา และพระราชด�าริ “การพัฒนา

แบบใหม่” โดยได้มีพระราชกระแสให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดซื้อที่ดินวัดมงคล 

ต�าบลห้วยบง อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี จ�านวน ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๒๓ ตารางวา 

บริเวณริมถนนพหลโยธิน กม. 

๑๑๖ - ๑๑๗ เพือ่จดัตัง้ศนูย์บรกิาร

พัฒนาตามแนวพระราชด� าริ

เป็นต้นแบบเพื่อสาธิตการพัฒนา

ด้านการเกษตรและเพื่อประสาน

ความร่วมมือ ระหว่าง วัด ราษฎร 

รัฐ เผยแพร่อาชีพและจริยธรรม

แก่ประชาชน และหากประสบ

ความส�าเร็จ ก็จะใช้เป็นแนวทาง

ในที่อื่นต่อไป
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๕. การเลือกพื้นที่ ณ จุดนี้ ทรงได้จาก “จินตนาการ” และ “ความคิดฝัน” 

ประกอบการพิจารณาค้นหาจากแผนที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นแหล่งนาใช้น�้าฝนที่ใกล้

กรุงเทพฯ

๖. ในด้านการเกษตรได้พระราชทานพระราชด�าริ ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น  

๓ ส่วน คือ ส่วนแรก ๖๐% ใช้พื้นที่พัฒนาการเกษตร ส่วนที่ ๒ ๓๐% ใช้สร้างสระ 

เก็บกักน�้าและส่วนที่ ๓ ๑๐% จัดเป็นที่อยู่อาศัย ถนนและคันดินหรือคูคลอง

๗. ต่อมาได้พระราชทานแนวเกษตรกรรม ซึง่ต่อมาทรงใช้ชือ่ว่า “ทฤษฎใีหม่” 

ซึ่ ง เป ็นแนวทางที่ ไ ด ้ทรงคิ ดและค� านวณตามหลักวิ ชาถึ ง วิ ธี การบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยก�าหนดสิ่งที่เกษตรกรหรือชาวนาควร

ปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นแก่เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นประจ�า เช่น 

ฝนแล้ง น�า้ท่วม เป็นหนีส้นิและยากจน แต่การจะปฏบิตัใิห้บงัเกดิผล จะต้องมสีมมตุฐิาน 

(Hypothesis) เบือ้งต้นของเกษตรกร ซึง่ควรยอมรบัหรอืตกลงโดยปรยิายบางประการ 

เช่น
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๗.๑ มีพื้นที่น้อย ประมาณ ๑๕ ไร่ 

(น้อยกว่าอัตราการถือครองที่ดินเฉลี่ย  

ต่อครอบครัว ซึ่งประมาณ ๒๕ ไร่)

๗.๒ อยู ่ในเขตเกษตรใช้น�้าฝน  

ฝนตกไม่ชกุนกั (ภาคกลาง อสีานและเหนอื)

๗.๓ ที่ดินมีสภาพที่สามารถขุด

บ่อเก็บกักน�้าได้

๗.๔ ฐานะค่อนข้างยากจน 

(เทียบกับคนอื่น)

๗.๕ มีสมาชิกครอบครัว

ปานกลาง (ประมาณ ๕ - ๖ คน)

๗.๖ ในระยะแรกจะมคีวาม

เพยีงพอตามอตัภาพ พอเลีย้งตวัเองได้ 

ไม่รวยแต่ก็ไม่อดอยาก

๗.๗ ไม่มีอาชีพหรือแหล่ง

รายได้อื่นที่ดีกว่าบริเวณใกล้เคียง

 ๗.๘ ต้องประหยัดและมีความสามัคคีกันกับเพื่อนบ้าน

๘. “สิ่งที่ควรปฏิบัติ” หรือ “วิธีการ” และ “วัตถุประสงค์” ของการปฏิบัติ 

ตามทฤษฎีนี้คือ แบ่งแปลง ๑๕ ไร่ ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน ๕ : ๕ : ๓ : ๒  

หรือร้อยละ ๓๓.๓ : ๓๓.๓ : ๒๐.๐ : ๑๓.๓ ซึ่งต่อมาได้ปรับปรุงเป็นอัตราส่วน  

๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ เหมือนที่วัดมงคลและเพื่อให้ตัวเลขลงตัวและจ�าง่าย

พื้นที่ ๓๐%  ใช้ปลูกข้าวในฤดูฝน  เพือ่ใช้เป็นอาหารประจ�าวนัของครอบครวั

  เพือ่ให้เพยีงพอบรโิภคตลอดปี ในฤดแูล้ง 

  ถ้ามีน�้าเพียงพออาจปลูกพืชราคาดี

พื้นที่ ๓๐% ใช้ปลูกพืชยืนต้น พืชไร่ เพื่อใช้เป็นอาหารประจ�าวันและเพื่อ 

  จ�าหน่ายพืชผักและพืชสมุนไพร

พื้นที่ ๓๐% ใช้ขุดสระเก็บกักน�้า เพือ่เสรมิน�า้ฝนในฤดฝูน ปลกูพชืในฤดแูล้ง  

  ตลอดจนเลีย้งสตัว์น�า้และอปุโภค บรโิภค

พื้นที่ ๑๐% ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ถนน คันดิน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
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 ๙. ในปี ๒๕๓๕ ทรงรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนา ซื้อพื้นที่ที่วัดมงคล

เพิ่มเติมอีกประมาณ ๑๕ ไร่เศษ เพื่อใช้เป็นแปลงทดสอบทฤษฎีใหม่และ 

ต่อมาได้ทรงให้ทดสอบอีกแห่งหนึ่งที่บ้านกุดตอแก่น ต�าบลกุดสินคุ้มเก่า 

อ�าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ประมาณ ๑๓ ไร่ ๓ งาน

๑๐. วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๖ ทรงมีพระราชด�าริให้สร้างอ่างเก็บน�้า 

ทีบ้่านห้วยหนิขาว ต�าบลเขาดนิ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสระบรุ ีในพืน้ทีป่ระมาณ 

๔๘๐ ไร่ สามารถเก็บกักน�้าได้ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ – ๘๐๐,๐๐๐ ล้าน

ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้สามารถส่งน�้าให้แปลงทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร  

ในพื้นที่ได้ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่ เพื่อให้เป็น “ทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์” และ 

ทรงพระกรณุาพระราชทานเปลีย่นชือ่ “วดัมงคล” เป็น “วดัมงคลชยัพฒันา”
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๑๑. ทรงอธิบายวิธีการสั้นๆ ให้ข้อมูลสรุป แต่ทุกข้อมูลและตัวเลขที่

พระราชทาน เป็นตัวเลขที่ได้ค�านวณอย่างละเอียด แต่บางอย่างที่เป็นข้อมูล

ทางชวีภาพและสงัคม ไม่ได้ก�าหนดรายละเอยีดชดัเจน เพือ่ให้ยดืหยุน่แตกต่าง

กันไปได้

(เพือ่ความเข้าใจของผูป้ฏบิตั ิข้าพเจ้า

จึงได้ท�าเอกสารขยายความพระราชด�าริ 

แต่ละข้อความเอกสาร เรื่อง “พระราชด�าริ

เรื่อง แหล่งน�้าและทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๑”)

๑๒. ไม่ได้รับสั่งให้ปฏิบัติตามพระ

กระแสพระราชด�ารัสทุกอย่าง แต่ให้น�าไป

ทดลองท�าและได ้ทรงให ้หน ่วยงานที่

เกี่ยวข้องทดลองทดสอบ ๒ ท้องที่ คือ ที่

สระบุรีและกาฬสินธุ์ เพื่อหาข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อเขียนค�าแนะน�าส�าหรับ

เกษตรกรต่อไป

 ๑๓. หน่วยราชการทีเ่กีย่วข้องจะต้องท�าและพสิจูน์ว่า หากเกษตรกร

ปฏิบัติดังกล่าว จะสามารถพอเพียงเลี้ยงตัวได้ จึงควรท�าเพิ่มอีกหลายแห่ง 

และศึกษาข้อมูลติดต่อกันหลายปี เพื่อพิสูจน์หรือยืนยันทฤษฎีนี้ หากได้รับ

ความส�าเรจ็กข็ยายผลต่อไป หากไม่ได้

รับความส�าเร็จก็ต้องปรับปรุงวิธีการ 

ให้เหมาะสม

๑๔. หาก “สมมุติฐาน” 

เปลี่ ยนแปลง ไปและป ั จจั ยสิ่ ง

แวดล ้อมแตกต ่างกัน ทั้ งด ้ าน

กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและ

สังคม ผลผลิตและรายได้ที่ได้รับ

ย่อมแตกต่างกันไปด้วย และค�า

แนะน�าวิธีการแต่ละท้องที่จึงอาจแตกต่างกันได้ เช่น ขนาดของแปลงอาจจะ

เล็กน้อยกว่า ๑๐ ไร่ อัตราส่วนของการแบ่งแปลงอาจเปลี่ยนแปลงไป สระน�้า
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อาจน้อยกว่า ๓๐% การให้น�้าอาจใช้ตักรดหรือน�้าหยด บางแห่งเป็นที่ลุ่มอาจ

ต้องท�าคันดินกันน�้าท่วม เป็นต้น

๑๕. ปัจจบุนั ยงัไม่มคี�าแนะน�าของทางราชการทีช่ดัเจนสมบรูณ์แต่ละ

พื้นที่ แต่ค�าแนะน�าที่ควรให้แก่เกษตรกรหรือเกษตรกรที่จะทดลองปฏิบัติ จะ

ต้องม ี“ฐาน” เริม่ต้นทีใ่กล้เคยีงกบัสมมตุฐิานของทฤษฎ ี(ข้อ ๗) และพจิารณา

ปรับอัตราส่วนของการแบ่งพื้นที่ ต�าแหน่งของสระน�า้ ชนิดของพืช ฯลฯ ให้

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทุกด้าน การขุดสระน�้าเป็นการลงทุนที่สูง อาจจะ

ต้องได้รับความช่วยเหลือจากราชการบางส่วน

๑๖. พระราชกระแสรบัสัง่เมือ่วนัอาทติย์ ๔ ธนัวาคม ๒๕๓๗ “...ทฤษฎใีหม่ 

ซึ่งเข้าใจว่าจะด�าเนินไปได้ในที่นี้ (วัดมงคลชัยพัฒนา) แต่ที่อื่นยังไม่ทราบว่าจะ

ท�าได้หรือไม่ ที่นายกฯ บอกว่าจะขยายทฤษฎีนี้ไปทั่วประเทศ  ก็ยังไม่แน่ใจว่า

จะท�าได้หรอืไม่ เพราะว่าจะต้องมปัีจจยัส�าคญั คอื ปัจจยัน�า้ แล้วกต้็องสามารถ

ที่จะให้ประชาชนเข้าใจและยินยอม ถ้าเขาไม่ยอม ก็ท�าไม่ได้...” 

“...ฉะนั้น ทฤษฎีใหม่นี้จะขยายขึ้นไปได้ อาจจะทั่วประเทศ แต่ต้องช้าๆ  

เพราะว่าจะต้องสิ้นเปลือง สิ้นค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยๆ แต่ว่าค่อยๆ ท�า และเมื่อ

ท�าแล้วก็นึกว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่ง ที่จะท�าให้ประชาชนมีกินแบบอัตภาพ คือ
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อาจไม่รวยมาก แต่ก็พอกินไม่อดอยาก ฉะนั้น ก็นึกว่า “ทฤษฎีใหม่” นี้คงมี

ประโยชน์ได้ แต่ต้องท�าด้วยความระมัดระวัง...”

๑๗. พระราชกระแสรบัสัง่เมือ่วนัจนัทร์ที ่๔ ธนัวาคม ๒๕๓๘ “...ฉะนัน้ 

จงึท�าทฤษฎใีหม่เพือ่ทีจ่ะให้ประชาชน มโีอกาสท�าเกษตรกรรมให้พอกนิ ถ้าน�้า

มพีอดใีนปีไหน กส็ามารถทีจ่ะประกอบการเกษตรหรอืปลกูข้าวทีเ่รยีกว่านาปีได้ 

ถ้าต่อไปในหน้าแล้ง น�้ามีน้อย ก็สามารถที่จะใช้น�้าที่กักไว้ในสระเก็บ 

กักน�้าของแต่ละแปลงมาท�าการเพาะปลูก แม้แต่ข้าวก็ยังปลูกได้ ไม่ต้องไป

เบยีดเบยีนชลประทานระบบใหญ่ เพราะมขีองตวัเอง แต่กอ็าจจะปลกูผกัหรอื

เลีย้งปลา หรอืท�าอะไรอืน่ๆ กไ็ด้ ทฤษฎใีหม่นีม้สี�าหรบัป้องกนัความขาดแคลน 

ในยามปกติก็จะท�าให้ร�่ารวยมากขึ้น ในยามที่มีอุทกภัย ก็สามารถที่จะฟื้นตัว

ได้เรว็ โดยไม่ต้องให้ราชการไปช่วยมากเกนิไปนกั ท�าให้ประชาชนมโีอกาสพึง่

ตนเองได้อย่างดี...”

๑๘.  เกษตรกรรมวิธีอื่นๆ

 ๑๘.๑ เกษตรกรผู้ที่มีพื้นฐานต่างๆ ไม่ตรงกับสมมุติฐาน เช่น  

มพีืน้ทีม่าก มแีหล่งน�้าสมบรูณ์ ฐานะดแีละมสีมาชกิในครอบครวัน้อย ต้องจ้าง
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แรงงาน ก็มีสิทธิจะท�าการเกษตรที่คล้ายคลึงกับแนวทฤษฎีใหม่ได้ แต่เป็นการ

เกษตรผสมผสานตามปกติหรือเกษตรชลประทานตามปกติ ไม่น่าเรียกว่า

เกษตรกรรม “ทฤษฎีใหม่” แต่ถ้าจะท�าให้ตรงตาม “ทฤษฎีใหม่” จะต้องใช้น�้า

อย่างประหยัด แบ่งแปลงคล้ายคลึงกัน

 ๑๘.๒ ถ้าพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวหรือปลูกข้าวไม่ได้ 

ทั้งข้าวนาสวนและข้าวไร่ ก็ไม่ใช่เกษตรกรรม “ทฤษฎีใหม่” แต่เป็นการท�าไร่

หรือท�าสวนผสมตามปกติ

 ๑๘.๓ ถ้าขุดบ่อแล้วเก็บน�้าไม่ได้ ก็ไม่ใช่ “ทฤษฎีใหม่” แต่

เป็นการท�าเกษตรใช้น�้าฝนตามปกติ

 ๑๘.๔ บางรายที่มีสระน�้าขนาดเล็กอยู่แล้ว แต่ปลูกข้าวหรือปลูก

พืชสวนหรือพืชไร่อย่างเดียว ก็เป็นเกษตรอย่างธรรมดา แต่ถ้าเปลี่ยนไปปลูก

ข้าวผสมกับพืชสวนและพืชไร่ ในส่วนผสมใกล้เคียงกับ ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ ก็

ควรจัดได้ว่าเป็นการเกษตร “ทฤษฎีใหม่”

 ๑๘.๕ ถ้ามีพื้นที่มากแต่อยู่ในเขตใช้น�้าฝนและไม่มีชลประทาน 

อาจแบ่งพื้นที่บางส่วนท�าการเกษตรแบบ “ทฤษฎีใหม่” บริเวณใกล้ที่อยู่อาศัย

พื้นที่ที่เหลือส่วนใหญ่ยังคงท�าการเกษตรน�้าฝนต่อไป
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๑๘.๖ พื้นที่ที่เคยปลูกพืช

ยืนต้นอุตสาหกรรมที่มีราคาดีอยู่

แล้ว เช่น ยางพารา ปาล์มน�้ามัน 

มะพร้าว ผลไม้ ก็ควรด�าเนินการ 

ต่อไป ไม่จ�าเป็นต้องโค่นมาท�าการ

เกษตร “ทฤษฎีใหม่”

๑๙. “ทฤษฎีใหม่” ที่สมบูรณ์

 พระราชด�ารัสเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕ “...หากให้ทฤษฎี

สมบรูณ์ สระน�้าท�าหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพและเตม็ความสามารถ กม็คีวาม

จ�าเป็นต้องมีแหล่งน�้าใหญ่มาก่อน เพิ่มเติม...”

 การมีแหล่งน�้าใหญ่มาเพิ่มเติม จะท�าให้แปลงเกษตรกรรม 

“ทฤษฎีใหม่” ลดความเสี่ยงจากฝนแล้งอย่างแน่นอนและเป็นวิธีการกระจาย

น�้าชลประทานและกระจาย

ความสมบรูณ์ ชุม่ชืน้ไปในพืน้ที่

การเกษตรมากกว ่าระบบ

เกษตรชลประทานแบบดั้งเดิม

หรือแบบประณีตกว่า ๓ เท่า 

ปัจจุบันได้โปรดเกล้าฯ ให้

กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บ

น�้าห้วยไผ่ส�าหรับเติมแปลง 

“ทฤษฎีใหม่” ในเขตอ�าเภอ

เขาวง กาฬสินธุ์
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๒๐. “ทฤษฎีใหม่” ขั้นก้าวหน้า

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้มพีระราชกระแสรบัสัง่ ในวโรกาส 

ต่างๆ กัน สรุปได้ ดังนี้

 ทฤษฎีใหม่ มี ๓ ขั้น

 ขั้นที่ ๑ การผลิตเป็นการผลิตให้พึ่งตนเองได้ ด้วยวิธีง่ายค่อยเป็น 

 ค่อยไปตามก�าลังให้พอมีพอกินไม่อดอยาก (๑๕ มีนาคม ๒๕๓๗)

 ขั้นที่ ๒ เกษตรกรรมรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรงใน

 ๑. การผลิต ๒. การตลาด

 ๓. การเป็นอยู่ ๔. สวัสดิการ

 ๕. การศึกษา ๖. สังคมและศาสนา

เพื่อให้พอมีกิน มีใช้ ช่วยให้ชุมชนและสังคมดีขึ้นไปพร้อมๆ กัน 

ไม่รวยคนเดียว (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘)
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ขั้นที่ ๓  ร่วมมือกับแหล่งเงินและแหล่งพลังงาน ตั้งและบริการ 

 โรงสี ตั้งและบริการร้านสหกรณ์ ช่วยกันลงทุน ช่วย

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ชนบท ซึง่ไม่ใช่ท�าอาชพีเกษตรอย่าง

เดียว (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘)

๒๑. ขณะนี้มีเกษตรกร

หลายแห่งทั่วประเทศต่างตื่นตัว

ด�าเนนิการเกษตรแบบ “ทฤษฎใีหม่”

กันเป็นจ�านวนมาก บางแห่งได้รับ

ความช่วยเหลือด้านการขุดบ่อ 

และวัสดุการเกษตรจากทางราชการ เช่น ส�านักงาน กปร. 

กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดินและกองทัพบก เป็นต้น ส่วนใหญ่

ยั ง อ ยู ่ ใ น ร ะ ย ะ เ ริ่ ม ต ้ น  

ยงัไม่สามารถสรปุผลได้อย่าง

ชัดเจนนัก แต่ก็มีเหตุผลที่

มั่นใจว ่าจะประสบความ

ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุก

ประการ อาจจะมากน้อย

ต่างกนัไปบ้างตามปัจจยั คอื 

“ฐาน” ที่แตกต่างกันไป

ผู ้ที่ประสบความ

ส�าเร็จแล้วขณะนี้ ส่วนมาก

เป็นเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ หรือเกษตรกรรมวิธีอื่นๆ 

ซึ่งท�ามาก่อนแล้ว แต่ก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะท�าให้มีผู้ที่เข้าใจวิธีท�า

เกษตรกรรม “ทฤษฎีใหม่” ที่ถูกต้องมากขึ้น

เรียบเรียงโดย ฯพณฯ นายอ�าพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี
อาทิตย์ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๐

ปรับปรุงเมื่อ เสาร์ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
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หนังสือส�ำนักรำชเลขำธิกำร ที่ รล ๐๐๐๕/๕๐๑๒ 

ลงวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๔๑ 
เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานโครงการ 

“ทฤษฎี ใหม่” ตำมพระรำชด�ำริ
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ก) สถานการณ์ในปลายปี ๒๕๔๐

๑) เศรษฐกิจของประเทศเข้าสู ่ภาวะวิกฤติ แรงงานจากภาค

อุตสาหกรรมและสถาบันการเงินจ�านวนมากว่างงาน คาดว่าจะกลับสู่ 

ภูมิล�าเนา และเข้าสู่อาชีพการเกษตรที่เคยท�าอยู่เดิมเพิ่มมากขึ้น ท่านผู้รู้ 

หลายท่านมคีวามเข้าใจว่า การท�าเกษตรผสมผสาน “ทฤษฎใีหม่” ตามแนว

พระราชด�าริจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด (และทางเดียว)

๒) โครงการ “ทฤษฎีใหม่” ตามแนวพระราชด�าริจึงเป็นโครงการ

ทีส่�าคญัโครงการหนึง่ของรฐับาล ของกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม 

และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รำยงำนกำรปฏิบัติงำน “ทฤษฎี ใหม่” ตำมแนวพระรำชด�ำริ
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๓) เนื่องจากการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน ยังมีปัญหาและข้อสงสัย 

ที่จะต้องได้รับค�าตอบที่ถูกต้อง ผู้ปฏิบัติทุกคนต่างมีความเคารพ เทิดทูน  

และถวายความจงรกัภกัดแีด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั มคีวามจรงิใจทีจ่ะ

สนองเบื้องพระยุคลบาท แต่บางครั้งการไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 

การน�าผลไปขยายจงึอาจผดิพลาด หรอืผดิแนวทางทีถ่กูทีค่วรได้ ท�าให้สญูเสยี

เวลา เงิน และความเชื่อถือจากเกษตรกร การปฏิบัติงานตามโครงการ แทนที่

จะเป็นการถวายพระเกยีรต ิอาจกลบักลายเป็นการกระท�าทีก่่อความระคายเคอืง

เบื้องพระยุคลบาทได้

๔) ในเรื่องนี้ ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าควรต้องมีบุคคลหรือหน่วยงาน

ช่วยแก้ไข ช่วยพิจารณาให้ค�าตอบ ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ปฏิบัติให้ทราบถึงวิธีการ

ที่ถูกต้อง หรือใกล้เคียงกับแนวทางพระราชด�าริให้มากที่สุด และส�าหรับตัว

ข้าพเจ้า ยินดีและพร้อมที่จะมีส่วนท�าหน้าที่นี้
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ข) แนวทางปฏิบัติ

๑) ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐ ประชุมหารือ “แนวทางการด�าเนินงาน

ตามโครงการทฤษฎีใหม่” ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

(กปร.) กรมวิชาการเกษตร  

กรมส่งเสริมการเกษตร กรม

พัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน 

กรมประมง กรมปศสุตัว์ จ�านวน

ประมาณ ๕๐ คน โดยเลือก

เฉพาะผูท้ีม่คีวามเข้าใจโครงการ

ดีพอสมควร และสมควรที่จะ

เป็นวิทยากรต่อไป

๒) ๔ มีนาคม ๒๕๔๑ บรรยายเรื่อง “หลักการและแนวทางเกษตร

ทฤษฎีใหม่ตามพระราชด�าริ” แก่ผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัด ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ จ�านวนประมาณ ๒๐๐ คน ณ กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์

๓) ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๑ 

บรรยายเรื่อง “หลักการและ

แนวทางสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ” แก่ผู้บังคับ

หน ่ วย  ฝ ่ ายอ� านวยการและ 

เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องของส�านกังาน

ทหารพฒันา หน่วยบญัชาการทหาร 

พัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด 

จ�านวน ๑๑๒ คน ณ กองบัญชาการ 

ทหารสูงสุด

เกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชด�าริ

41



๔) ๑ เมษายน ๒๕๔๑ ร่วมเสวนา “ทฤษฎีใหม่ในแง่มุมต่างๆ ของ

การบริหารการพัฒนา” ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีผู้เข้าร่วม

สัมมนาประมาณ ๘๐ คน

๕) ๒๖ เมษายน ๒๕๔๑ บรรยายเรื่อง “ด�าเนินรอยตามเบื้อง 

พระยุคลบาทเกษตรทฤษฎีใหม่” แก่ที่ประชุมข้าราชการกรมวิชาการเกษตร 

จ�านวนประมาณ ๔๐๐ คน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๖) ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ - วันที่ ๑๗ เมษายน  

๒๕๔๑ ได้ไปติดตามดูงานแปลงทฤษฎีใหม่ และอ่างเก็บกักน�้าตามสถานที่

ต่างๆ ดังนี้

 วันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ที่สกลนคร - กาฬสินธุ์ 

(เขาวง - อ่างล�าพะยังตอนบน) - มุกดาหาร (อ่างห้วยไผ่ - โครงการพัฒนา

พื้นที่ลุ่มน�้าห้วยบางทราย) - นครพนม

 วนัที ่๑๐ มกราคม ๒๕๔๑ ทีอ่�าเภอปักธงไชย จงัหวดันครราชสมีา

 วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๑ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน และ

บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
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วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๑ ที่วัดมงคลชัยพัฒนา และ

บริเวณแปลงเกษตรกรที่รับน�้าจากอ่างเก็บน�้าห้วยหินขาว และ

อ่างเก็บน�้าที่พระราชานุสาวรีย์ พระสุริโยทัย

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๑ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี -  

สระน�้าพระราม ๙ แปลงศูนย์เกษตรล�าลูกกา - ธุดงค์สถานฯ บุ่งเข้

อ่างเกบ็น�า้ห้วยสเีสยีด - โรงเรยีนนายร้อย จปร. (แปลงข้าวนาปรงั) 

และแปลงแก้ดินเปรี้ยว อ�าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

วนัที ่๑๖ - ๑๗ เมษายน ๒๕๔๑ ทีศ่นูย์วจิยัข้าวพษิณโุลก 

และสถานทีดลองพชืไร่ศรสี�าโรง และสภาพน�้าในแม่น�า้ยมฤดแูล้ง

และโครงการขุดลอกบึงใหญ่ ที่บ้านสวน จังหวัดสุโขทัย

ค) ข้อมูลและข้อคิดเห็น

๑. แปลงทดสอบและสาธิตที่วัดมงคลชัยพัฒนา เริ่มปี 

พ.ศ.๒๕๓๒ และแปลงที่นาที่เขาวง เริ่มปี พ.ศ.๒๕๓๕ ปัจจุบัน

ด�าเนินงานมาย่างเข้าปีที่ ๑๐ และปีที่ ๗ ตามล�าดับ ควรจะต้องมี

การสรุปและประเมินผลได้แล้ว
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๒. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เริ่ม 

ขยายผลตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖

๓. กรมพัฒนาชุมชน เริ่มขยายผลเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วยการ

สนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (กปร.) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ รายงานว่ามี

เกษตรกรทีด่�าเนนิการตามเกณฑ์ทฤษฎใีหม่ฯ ทัว่ประเทศรวม ๖๓ จงัหวดั 

จ�านวน ๒,๗๑๙ ครัวเรือน รวมพื้นที่เพาะปลูก ๔๘,๖๓๖ ไร่ ค่อนข้างมาก

เกินที่จะเป็นไปได้

๔. กรมวิชาการเกษตร เริ่มขยายผลปี พ.ศ.๒๕๓๘ รวมทั้งหมด 

๒๖ แปลง (๓ แปลง อยู ่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ) ปัจจุบันย่างเข้าปีที่ ๔
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๔.๑  พื้นที่

 ๑. ท�าในศูนย์วิจัยและสถานีทดลอง  พื้นที่เล็กกว่า ๑๐ ไร่  

จ�านวน ๓ แปลง

 ๒. ท�าในศูนย์วิจัยและสถานีทดลอง  พื้นที่ระหว่าง ๑๐ - ๑๕ ไร ่

จ�านวน ๑๑ แปลง

 ๓. ท�าในศูนย์วิจัยและสถานีทดลอง  พื้นที่ใหญ่กว่า ๑๕ ไร่ 

จ�านวน ๖ แปลง

 ๔. ท�านอกศูนย์วิจัยและสถานีทดลอง  พื้นที่ ๖.๒๕ - ๒๑ ไร ่

จ�านวน ๖ แปลง
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๔.๒  สัดส่วนของพื้นที่ โดยเฉลี่ยมีดังนี้

 ๑. สระน�้า  น้อยกว่าหรือใกล้เคียง  ๓๐%   

๒๕ แปลง  ไม่มีบ่อน�้า  ๑ แปลง

 ๒. ข้าว      มากกว่าหรือพอดี       ๓๐%   

๒๓ แปลง    น้อยกว่า ๓๐%  ๓ แปลง

 ๓. พืชผสม มากกว่าหรือพอดี        ๓๐%  

๒๐ แปลง     น้อยกว่า ๓๐% ๖ แปลง

 ๔. ที่อยู่     มากกว่าหรือพอดี        ๑๐%  

๑๗ แปลง  น้อยกว่า ๓๐% ๗ แปลง ไม่มีที่อยู่ 

อาศัย ๒ แปลง
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๕. ส่วนใหญ่แปลงสาธติของรฐับาล ท�าค่อนข้าง

ประณีต เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นพิเศษ แต่ใช้แรงงาน

และงบประมาณค่อนข้างสูง

๖. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีเหตุผลดังนี้

 - ตั้งใจสนองพระราชด�าริ

 - ปรับจากแปลงเกษตรผสมผสานที่ท�า 

อยู่แล้ว และท�าไม่ยากนัก

 - ต้องการรบัการสนบัสนนุ ด้านการเงนิ วสัดุ 

เครื่องมือ และสระน�้า จากทางราชการ

 - อยากมีรายได้ และชีวิตที่ดีขึ้น  ฯลฯ

เกษตรทฤษฎีใหม่
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ง) ค�าตอบ ค�าถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมบางประการ

๑. อัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ นี้ อาจจะปรับได้บ้างตามความ

เหมาะสมของพื้นที่และปัจจัยต่างๆ แนวโน้มขนาดของสระน�้าควรจะ 

น้อยกว่า ๓๐%

๒. น�้าในสระ ควรใช้ส�าหรับเสริมการปลูกพืชในฤดูฝนเป็นหลัก  

ถ ้าต้องการใช้ปลูกพืชฤดูแล้ง ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพ 

ของดิน ปริมาณน�้า และชนิดของพืช ถ้าคาดว่าน�้าไม่พอก็ไม่ควรปลูกพืช 

ในฤดูแล้ง นอกจากมีน�้ามาเสริมจากแหล่งใหญ่ได้

๓. แปลงทดสอบสาธิต “ทฤษฎีใหม่” ของทางราชการ หากอยู่ใน

เขตชลประทานควรสมมตว่ิาได้น�า้จากแหล่งใหญ่มาเสรมิในสระเป็นระยะๆ 
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เท่านั้น และใช้โดยประหยัดตามแนว “ทฤษฎีใหม่” ไม่ควรใช้น�้าชลประทาน

ส่งมายังแปลงปลูกพืชโดยตรง

๔.  ผู ้ ที่ มีพื้ นที่ มาก  

มีแหล่งน�้าสมบูรณ์ ฐานะดี  

มีสมาชิกในครอบครัวไม่มาก 

ต้องจ้างแรงงาน กม็สีทิธิท์ีจ่ะท�า

เ กษตรกร รมที่ ค ล ้ า ยคลึ ง 

“ทฤษฎใีหม่” ได้ แต่เป็นเกษตร

ผสมผสานตามปกต ิหรอืเกษตร

ชลประทานตามปกติ แต่ถ้าจะ

ท�าให้ตรงตาม “ทฤษฎใีหม่” จะต้องมกีารแบ่งแปลงท�ากจิกรรมคล้ายคลงึกนั 

(๓๐:๓๐:๓๐:๑๐) และใช้น�า้อย่างประหยดัโดยอาจ

ท�าแปลงเดียวหรือแบ่งเป็นแปลงย่อย

๕. ถ้าพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว

หรือปลูกข้าวไม่ได้ ทั้งข้าวนาสวนและข้าวไร่  

ก็ไม่ใช่เกษตรกรรม “ทฤษฎีใหม่” แต่เป็นการ 

ท�าไร่หรือท�าสวนตามปกติ

๖. ถ้าขุดสระแล้วเก็บน�้าไม่ได้ ก็ไม่ใช่ 

“ทฤษฎีใหม่” แต่เป็นการท�าเกษตรใช้น�้าฝน 

ตามปกติ

๗. บางรายมีสระน�้าขนาดเล็กอยู่แล้ว  

แต่ปลกูข้าวหรอืปลกูพชืสวน หรอืพชืไร่อย่างเดยีว

ก็เป็นการเกษตรอย่างธรรมดา แต่ถ้าเปลี่ยนไป
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ปลกูข้าวผสมกบัพชืสวน 

และพืชไร่ในส่วนสัดใกล้

เคียง ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ก็

ควรจัดได ้ว ่าเป ็นการ

เกษตร “ทฤษฎีใหม่”

๘. ถ ้ามีพื้นที่มากแต่อยู ่ ในเขตใช ้น�้าฝนและไม ่มีน�้า

ชลประทาน อาจแบ่งพืน้ทีบ่างส่วนท�าการ

เกษตรแบบ “ทฤษฎีใหม่” บริเวณใกล้ 

ที่อยู่อาศัย พื้นที่ที่เหลือยังคงท�าเกษตร 

ใช้น�้าฝนต่อไปตามเดิม

๙. พื้นที่ที่เคยปลูกพืชยืนต้น

อุตสาหกรรมที่มีราคาดีอยู ่แล้ว เช่น 

ยางพารา ปาล์มน�้ามัน มะพร้าว ผลไม้ 

เป็นต้น ก็ควรด�าเนินการต่อไป 

ไม่จ�าเป็นต้องโค่นมาท�าการเกษตร 

“ทฤษฎีใหม่”

เกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชด�าริ

50



๑๐. พืน้ทีน่าบางแห่งเป็นทีลุ่ม่

จ�าเป็นต้องท�าคันดินรอบแปลงปลูก 

พชืสวน/พชืไร่ หรอืยกร่องให้พ้นน�า้ท่วม

ฤดูฝน

๑๑. พื้นที่ที่ เป ็นท ้องร ่อง  

ถ้ามีน�้าขังตลอดปี ควรนับเป็นพื้นที่

ของสระน�้าด้วย

๑๒. พื้นที่ขุดสระท�าแปลง 

“ทฤษฎีใหม่” ปีแรกอาจมีรายได้ต�่า

กว่าการท�านาทีเ่คยท�าอยูเ่ดมิ แต่รายได้

จะค่อยๆ เพิม่ขึน้ตามล�าดบัในปีต่อไป 

จนดีกว่าการท�านาอย่างเดียว

เกษตรทฤษฎีใหม่
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การเกษตร “ทฤษฎี ใหม่” 

ตามแนวพระราชด�าริ 
อ�ำพล  เสนำณรงค์



ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้น มีฝนตกค่อนข้างชุก มีค่าเฉลี่ย 

ทั่วประเทศ ประมาณ ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร และมีฤดูฝนนานประมาณ ๕ - ๖ เดือน  

ในอดีตเมื่อป่าไม้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ น�้าฝนส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับไว้ในป่า ส่วนหนึ่ง 

จะไหลลงสู่ใต้ดิน อีกส่วนหนึ่งจะถูกเก็บกักไว้ตามที่ลุ่ม เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง  

และล�าธารตามธรรมชาติ ส ่วนที่ เหลือจะระเหยสู ่ชั้นบรรยากาศและไหลลง 

การเกษตร “ทฤษฎี ใหม่” ตามแนวพระราชด�าริ
อ�ำพล เสนำณรงค์
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สู่ล�าห้วย ล�าธาร แม่น�้าและออกสู่ทะเล น�้าที่ถูก

กักเก็บไว้ในป่าและในแหล่งน�้าธรรมชาติเหล่านี้ 

จะค่อยๆ ไหลซึมซับออกมาทีละน้อยตลอดปี 

ส่วนทีข่งัอยูใ่นหนอง คลอง บงึ และแอ่งน�้าต่างๆ 

ก็จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในช่วงฤดูแล้ง

 ต่อมาระบบนิเวศเปลี่ยนไป ป่าไม้ถูก

ท�าลาย ถูกถากถางเพื่อการเกษตรและกิจกรรม

ต่างๆ ห้วย หนอง คลอง บึงสาธารณะจะตื้นเขิน

และถูกบุกรุก ถือครองกรรมสิทธิ์ บริเวณทาง

ระบายน�้าออกสู ่ทะเลตามธรรมชาติ ถูกใช้

ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคาร ถนน ทางรถไฟ 

บ่อเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา และอื่นๆ เมื่อฝนตกลงมา

น�า้ไหลสูท่ีต่�า่อย่างรวดเรว็เพราะไม่มทีีเ่กบ็กกั แต่

เมือ่กระทบสิง่กดีขวางกท็�าให้เกดิน�า้ท่วมฉบัพลนั

อย่างรนุแรง เมือ่น�า้ท่าไหลลงทะเลหมดและไม่มี

น�้าจากป่ามาเติม แหล่งน�้าธรรมชาติก็เหือดแห้ง 

จึงท�าให้เกิดความแห้งแล้งและขาดน�้าอุปโภค 

บริโภคอยู่เสมอ

เกษตรทีอ่ยูใ่นสภาวะดงักล่าว โดยเฉพาะ

ชาวนาที่อยู ่ ในเขตใช้น�้าฝน จึงได ้รับความ 

เดือดร้อน ผลิตผลเสียหายเป็นประจ�าและไม่พอ

เลี้ยงชีพ ต้องอพยพทิ้งถิ่นฐานไปหารายได้ในเมืองใหญ่ๆ และเกิดปัญหาด้าน

สังคมตามมา

 นบัตัง้แต่เสดจ็ขึน้ครองสริริาชสมบตัเิมือ่พทุธศกัราช ๒๔๘๙ เป็นต้นมา 

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวได ้เสด็จฯแปรพระราชฐาน และเสด็จ

พระราชด�าเนินไปเยี่ยมพสกนิกรทั่วราชอาณาจักรเรื่อยมา พระองค์ได้ทรง
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ประสบกับสภาพดิน ฟ้า อากาศ และภูมิประเทศในภูมิภาคต่างๆ และทอด

พระเนตรความทกุข์ยากแร้นแค้น ตลอดจนปัญหาอปุสรรคของการด�ารงชวีติ

ของประชาชนทั่วประเทศด้วยพระองค์เอง จึงทรงตระหนักถึงปัญหาและ

อุปสรรคเหล่านี้อย่างถ่องแท้ ได้ทรงมีพระราชด�าริเริ่มโครงการต่างๆ  

เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาเหล่านี้ โดยเฉพาะโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ต้นน�า้

ล�าธาร และโครงการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดต่างๆ จ�านวนมาก

 ส�าหรับในด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชนในชนบท พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางครั้งส�าคัญเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒  

ซึ่งต่อมาประชาราษฎร์ได้รู้จักกันอย่างดีในนามการเกษตร “ทฤษฎีใหม่”

 แนวการพฒันาชวีติและอาชพีตามแนวทฤษฎใีหม่นี ้พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด�าริไว้ ๓ ขั้น คือ ขั้นที่ ๑) การผลิต  
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ขั้นที่ ๒) การรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ และขั้นที่ ๓) การร่วมมือ

กับแหล่งเงิน (ธนาคาร) และแหล่งพลังงาน ส�าหรับในเอกสารฉบับนี้ 

จะขอกล่าวเน้นรายละเอียดเฉพาะขั้นที่ ๑) การด�าเนินการผลิตในที่ดิน

ของเกษตรกรซึ่งเป็นการเริ่มต้นขั้นแรกเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นขั้นที่ส�าคัญ

ที่สุด

ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่หนึ่ง

 พื้นฐานที่ส�าคัญของ

เกษตรกรที่จะปฏิบัติทฤษฎี

ใหม่ขั้นที่หนึ่ง ได้แก่ มีพื้นที่

ค่อนข้างน้อยประมาณ ๑๕ ไร่ 

ค ่อนข ้างยากจน จ�านวน

สมาชกิปานกลาง (ไม่เกนิ ๖ คน) 

อยู่ในเขตใช้น�้าฝนธรรมชาติ ฝนไม่ชุกมากนัก ดินมีสภาพที่สามารถขุด

สระเก็บกักน�้าได้ในระยะแรกจะผลิตพอเพียง

เลี้ยงตัวได้ แต่จะต้องกินอยู่อย่างประหยัด  

มคีวามขยนัหมัน่เพยีร มคีวามสามคัค ีและช่วย

เหลือเกื้อกูลกันกับเพื่อนบ้าน หลักการที่

ส�าคัญของการปฏิบัติ คือ การรู้จักการบริหาร

และจดัการดนิและน�า้ ซึง่เป็นทรพัยากรธรรมชาต ิ

ร่วมกับการบริหารเวลา บริหารเงินทุน และ

ก�าลงัคนเพือ่ได้บงัเกดิผลผลติเป็นอาหารและ

รายได้ตลอดปี และผลจากการที่ได้ทรงคิด

และค�านวณ พระองค์ได้ทรงแนะน�าให้แบ่ง

พื้นที่ออกเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ (ภายหลังสัดส่วนนี้ทรงมี

พระราชวินิจฉัยให้ยืดหยุ่นได้บ้าง) และท�ากิจกรรมดังนี้
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๑. ร้อยละ ๓๐ ส่วนแรก ให้ขุดสระประมาณ ๔.๕ ไร่ ส�าหรับเก็บ

น�้าฝนธรรมชาติที่มีอย่างเหลือเฟือในฤดูฝนปกติ เพื่อใช้ส�าหรับรดน�้าพืช 

ที่ปลูกในฤดูฝนยามเมื่อฝนทิ้งช่วงแห้งแล้ง การใช้น�า้จะต้องเป็นไปอย่าง

ประหยดั โดยใช้วธิกีารและเลอืกพชืกบัวธิปีลกูแต่ละพชืทีเ่หมาะสม วธิกีาร

ให้น�้าโดยประหยัด เช่น การตักรด การสูบส่งตามท่อยาง หรือการใช้ระบบ

น�้าหยดแบบพื้นบ้าน เป็นต้น ส่วนพืชและวิธีปลูกที่เหมาะสม เช่น เลือกพืช

ทีใ่ช้น�า้น้อย เช่น พชืยนืต้น หรอืพชือายสุัน้ 

โดยปลูกผสมผสานกันหลายๆ ชนิด 

ระหว่างพืชต้นใหญ่และพืชล้มลุกเพื่อใช้

พื้นที่และน�้าอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

และมีเสถียรภาพ

 น�า้ทีเ่กบ็ในสระหากเหลอืไปถงึ

ฤดูแล้งให้ใช้ปลูกพืชอายุสั้นและราคาดี 

เช่น ถัว่เหลอืง ถัว่เขยีว ถัว่ลสิง และผกัต่างๆ ไม่ควรน�าไปใช้ปลกูข้าวนาปรงั

เป็นอันขาด นอกจากปีใดน�้าท่วม แปลงข้าวเสียหายหมด จึงจะพิจารณา
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ปลูกข้าวนาปรังได้เพื่อให้มีข้าวบริโภค แต่ต้องประมาณพื้นที่ปลูกข้าวให้

เหมาะสมกับปริมาณน�้าที่มีอยู่ในสระ

 รูปร่างและขนาดของสระอาจยืดหยุ่นได้บ้าง เช่น ในพื้นที่ที่ฝนมี

ป ริ ม า ณ ทั้ ง ป ี ม า ก ห รื อ มี น�้ า

ชลประทานมาเติมได้ ขนาดสระ

อาจจะน้อยกว่าร้อยละ ๓๐ และ

ถ้าพื้นที่บังคับหรือต้องการเลี้ยง

สั ตว ์น�้ าอาจขุดสระและบ ่อ

หลายๆ บ่อก็ได้ (สระส�าหรับเก็บ

น�้าเพื่อบริโภคอุปโภค และการ

ชลประทาน หรอืบ่อส�าหรบัเลีย้ง

สตัว์น�า้) แต่เมือ่รวมพืน้ทีท่ัง้หมด

แล้วจะต้องใกล้เคียงร้อยละ ๓๐ 

นอกจากนี้อาจจะรวมนับพื้นที่

ร่องน�้าที่ยกคันขึ้นเพื่อปลูกไม้

ยืนต้นด้วยหากสามารถเก็บน�้า

ในร่องได้ตลอดปี

ในกรณีที่สามารถส่ง

น�้ามาจากแหล่งชลประทานได้ 

ต้องส่งมาในระบบท่อปิดเพื่อ

ลดการสญูเสยี และส่งมาเตมิในสระตามช่วงเวลาทีจ่�าเป็นเท่านัน้ การใช้น�้า

จากสระต้องเป็นไปตามหลกัประหยดัดงัทีก่ล่าวข้างต้น และพึง่ตวัเองให้มาก

ที่สุด 

หากไม่ได้รบัความช่วยเหลอืการขดุสระจากราชการ หรอืแหล่งเงนิ

ทุนอื่นและต้องการขุดเอง ควรทยอยขุดสระแต่ละปีตามก�าลังเงิน และ 
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ก�าลงักายจนกว่าจะครบพืน้ทีร้่อยละ ๓๐ รปูร่างของสระคาดว่ารปูสีเ่หลีย่ม 

ผืนผ้ายาวๆ น่าจะลดการระเหยของน�า้ได้ดีกว่าบ่อกว้าง ดินที่ขุดจากสระ 

ใช้ถมเป็นคันดินรอบพื้นที่เพื่อกันน�้าท่วม หากไม่ใช้ท�าคันดิน จะต้องแยกดิน

ส่วนบนไว้ส่วนหนึ่ง ส�าหรับน�ามาเกลี่ยทับดินชั้นล่าง

๒. ร้อยละ ๓๐ ส่วนที่สอง ใช้ปลูกข้าวเนื้อที่ประมาณ ๔.๕ ไร่ 

เนือ่งจากทรงมพีระราชวนิจิฉยัว่า ข้าวเป็นอาหารหลกั และอาหารประจ�าวนั

ของคนไทยมาแต่ดึกด�าบรรพ์และเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงและมั่นใจ 

ในการด�ารงชีวิต เกษตรกรไทยไม่ว่าจะโยกย้ายไปอยู่ที่ใดหรือเปลี่ยนอาชีพ

ไปอย่างใด อย่างน้อย

จะต้องมัน่ใจว่ามข้ีาวกนิ

และพยายามปลกูข้าว

ให ้ พอกิ นตลอดป ี  

เพื่อให้มีเสถียรภาพ

ด้านอาหาร ครอบครวั

ที่ มีสมาชิก  ๖ คน  

ถ้าบริโภคข้าวเฉลี่ย

ประมาณคนละ ๒๐๐ 

กิโลกรัมต่อปี ดังนั้นจะต้องบริโภคข้าวไม่ต�่ากว่าปีละ ๑,๒๐๐ กิโลกรัม และ

ถ้าท�านาปีในสภาพที่ควบคุมน�้าไม่ให้ขาดช่วงได้เมื่อฝนแล้ง ก็จะได้ผลผลิต

ไม่ต�่ากว่าปีละ ๔.๕ × ๓๒๕ = ๑,๔๖๒.๕ กิโลกรัม แต่ถ้าบ�ารุงรักษาดี 

อาจจะได้ผลผลิตเพิ่มมากกว่านี้

 เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วหากยังมีน�้าฝนและน�้าในสระเหลือ  

ควรเลอืกปลกูพชือายสุัน้และราคาดใีนสภาพนาดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น
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๓. ร้อยละ ๓๐ ส่วนที่ ๓ เนื้อที่ ๔.๕ ไร่ ให้ปลูกพืชสวน ไม้ยืนต้น 

และพชืไร่อย่างผสมผสาน โดยวธิกีารและชนดิของพชืทีแ่ตกต่างกนัหลากหลาย

กันไปแต่ละพื้นที่และขึ้นอยู่กับปัจจัย

ต่างๆ เช่น ภูมิภาค ฤดูกาล ตลาด  

และเส ้นทางคมนาคม ตลอดจน

ประสบการณ์และภูมิป ัญญาของ

เกษตรกร เป็นต้น ไม่มีสูตรตายตัว 

ยดืหยุน่ได้ การปลกูพชืให้หลากหลาย

เช่นนี้จะเป็นการกระจายเงินทุน 

แรงงาน น�า้ และปัจจยัการผลติต่างๆ 

กระจายความเสียหายจากศัตรูพืช และความแปรปรวนของดิน ฟ้า อากาศ 

ตลอดจนกระจายรายได้ด้วย

พืชที่ปลูกระยะแรกควรเป็น

กล้วย เพื่อบังร่มและเก็บความชื้นในดิน 

ต่อไปควรเป็นผลไม้และไม้ยนืต้น ระหว่างที่ 

ไม้ยืนต้นยังไม่โต ก็ปลูกพืชล้มลุกอายุสั้น

ระหว่างแถว เช่น พริก มะเขือ ถั่วต่างๆ 

จนกว่าจะปลูกไม่ได้จึงเปลี่ยนไปปลูกไม้

ทนร่ม เช่น ขิง ข่า และพืชหัว เป็นต้น

 พื้นที่ปลูกพืชผสมผสานเหล่านี้

มีพื้นที่รวมกันประมาณ ๔.๕ ไร่ แต่ในบางท้องที่ขนาดของสระ และพื้นที่

ปลูกข้าวรวมกันอาจน้อยกว่า ๙ ไร่ พื้นที่ที่ลดลงอาจใช้ปลูกพืชผสมได้  

รวมทั้งบริเวณรอบที่อยู่อาศัย คันดิน ทางเดิน และขอบสระอาจใช้ปลูกพืช

ต่างๆ ได้นับพื้นที่รวมกันเป็นพื้นที่ปลูกพืชผสม
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 พชืผสมเหล่านีส่้วนใหญ่จะใช้เป็นอาหารประจ�าวนั ได้แก่ ผกั ผลไม้ 

สมุนไพร และเครื่องเทศ ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยที่กินกับข้าวมาเป็น

เวลาช้านาน เช่นเดียวกับข้าว และปลา โดยเฉพาะพืชผักพื้นเมือง ปัจจุบันมี

มากกว่า ๑๖๐ ชนิด บางชนิดมีพบทั่วทุกภาค บางชนิดมีเฉพาะภาค ส่วนที่

เหลือก็สามารถจ�าหน่ายเป็นรายได้ ตัวอย่างของพืชที่ควรเลือกปลูกได้แก่

๓.๑ พืชสวน (ไม้ผล) เช่น 

มะม่วง มะพร้าวแก่ มะพร้าวน�้าหอม 

มะขาม ขนุน ละมุด ส้มเขียวหวาน  

ส้มโอ ส้มโชกนุ ฝรัง่ น้อยหน่า กระท้อน 

มะละกอ ชมพู่ และกล้วย เป็นต้น

๓.๒ พืชสวน (ผักยืนต้น) เช่น 

แคบ้าน มะรุม สะเดา ชะอม ขี้เหล็ก  

ผกัหวาน กระถนิ เหลยีง เนยีง สะตอ หมยุ ท�ามงั ชะมวง มนัป ูมะอกึ มะกอก 

ย่านาง ถั่วมะแฮะ ต�าลึง ถั่วพู และมะเขือเครือ เป็นต้น

๓.๓ พืชสวน (ผักล้มลุก) เช่น พริก กะเพรา โหระพา ตะไคร้ ขิง  

ข่า กระชาย ชะพล ูแมงลกั สะระแหน่ บวับก มนัเทศ 

มันส�าปะหลัง เผือก บุก ถั่วฝักยาว ถั่วพุ่ม มะเขือ  

ฟักเขียว ฟักทอง ผักบุ้งไทย ผักบุ้งจีน ผักคะน้า  

ผักกาดขาว ผักกาดหอม ผักไผ่ หอม กระเทียม และ

มะละกอ เป็นต้น

๓.๔ พืชสวน (ไม้ดอกและไม้ประดับ) เช่น 

มะลิ ดาวเรือง บานไม่รู้โรย กุหลาบ รัก ซ่อนกลิ่น 

ปทุมมา กระเจียว และดอกไม้เพื่อท�าดอกไม้แห้ง 

เป็นต้น
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๓.๕ เห็ด เช่น เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดเป๋าฮื้อ เป็นต้น

๓.๖ สมนุไพรและเครือ่งเทศบางชนดิจดัอยูใ่นกลุม่พชืผกัแล้ว เช่น 

พริก พริกไทย กะเพรา สะระแหน่ แมงลัก และ

ตะไคร้ เป็นต้น แต่ยังมีบางประเภทที่ใช้เป็นยา

รักษาโรคและน�้ามันหอม เช่น ขมิ้นชัน (โรค

กระเพาะ) พญายอหรือเสลดพังพอน (โรคเริม) 

ไพล (ปวดเมื่อย) ฟ้าทะลายโจร (แก้ไข้) มะแว้ง 

(แก้ไข้และแก้ไอ) ชุมเห็ดและมะขามแขก (ยา 

ระบายอ่อนๆ) ทองพนัชัง่ (ความดนัสงู) กระเทยีม 

(ความดันสูง) ตะไคร้หอม (ยากันยุง) และแฝกหอม เป็นต้น

๓.๗ พืชน�้า ปลูกในสระ เช่น ผักกระเฉด ผักบุ้งไทย กระจับ  

หน่อไม้ บัวสาย ผักกูด และโสน เป็นต้น

๓.๘ ไม้ยืนต้น (ใช้สอยและเชื้อเพลิง แต่บางชนิดมีส่วนที่กินได้) 

เช่น ไผ่ มะพร้าว ตาล เสียว กระถิน สะแก ยูคาลิปตัส สะเดา ขี้เหล็ก สัก 

ยางนา และหลายชนิดมีคุณสมบัติ 

บ�ารุงดินด ้วย เช ่น ประดู ่บ ้าน  

ประดู่ป่า พยุง ชิงชัน กระถินณรงค์ 

ก ระถิ นพิ ม าน  กระถิ น เทพา  

มะค่าโมง ทิ้งถ่อน จามรีป่า จามจุรี 

ทองหลาง กระถินไทย และ 

มะขามเทศ เป็นต้น

๓.๙ พืชไร่ พืชไร่หลายชนิดไม่เหมาะกับการปลูกผสมกับพืชอื่น 

เพราะต้องการแสงแดดมากและไม่ชอบการเบียดเสียด แต่อาจปลูกได้ใน
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ช่วงแรกๆ ทีไ่ม้ยนืต้นยงัไม่โต ไม่แย่งร่มเงามากนกั บางชนดิอาจเกบ็เกีย่วเมือ่

ผลผลติทีย่งัสดอยู ่และรบัประทาน หรอืจ�าหน่ายเป็นพชืผกัซึง่จะมรีาคาดกีว่า

เมื่อเก็บผลผลิตแก่ พืชไร่เหล่านี้ ได้แก่ 

ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วพุ ่ม  

ปอกระเจา อ้อยคัน้น�า้ และมนัส�าปะหลงั 

เป็นต้น บางชนิดเป็นพืชยืนต้น อาจ

ปลูกตามริมแปลง หัวไร่ ปลายนาได้ 

เช่น นุ่น ละหุ่ง และฝ้ายส�าลี เป็นต้น 

ส่วนดีของพืชไร่ คือ ผลผลิตเก็บไว้ได้

นาน ต่างกับพืชสวนที่ผลิตผลเก็บไว้ไม่ได้นาน จะต้องรีบจ�าหน่ายรีบบริโภค 

หรือแปรรูปทันที

๓.๑๐ พชืบ�ารงุดนิ และพชืคลมุดนิ ชนดิทีเ่ป็นพชืล้มลกุ ควรปลกูแซม

ผลไม้ หรอืไม้ยนืต้นขณะทีต้่นยงัเลก็อยู ่หรอืปลกูตามหลงัข้าว เช่น ถัว่มะแฮะ 

ถั่วฮามาต้า โสนอัฟริกัน โสนพื้นเมือง  

ปอเทอืง ถัว่พร้า รวมทัง้ถัว่เหลอืง ถัว่เขยีว 

ถั่วลิสง และถั่วพุ่ม เป็นต้น แต่บางชนิด

เป็นพืชยืนต้น อาจปลูกผสมกับพืชอื่น 

หรือปลูกตามหัวไร่ปลายนาได้ บางอย่าง

อยู่ในกลุ่มพืชสวนที่บริโภคได้ บางอย่าง

อยู่ในกลุ่มไม้ใช้สอยและเชื้อเพลิง เช่น  

ขี้เหล็ก กระถิน ชะอม ถั่วมะแฮะ สะตอ หางไหล มะขาม มะขามเทศ  

มะขามแขก ประดู่บ้าน ประดู่ไทย ทองหลาง และสะเดาช้าง เป็นต้น ส�าหรับ

พื้นที่ที่มีความลาดเท หรือริมบ่อ ริมคันดิน ควรปลูกแฝกเป็นแถวขวาง 

แนวลาดเอียง เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
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๓.๑๑ แนวทางประกอบการพจิารณาเลอืกปลกูพชืผสม พชืหลาย

ชนิดใช้ท�าประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งอย่าง หรืออเนกประสงค์ การเลือก 

ปลูกพืชผสมหลายอย่างในพื้นที่เดียวกันต้องอาศัยค�าแนะน�าทางวิชาการ

และประสบการณ์ หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน เพราะพืชบางชนิดจะปลูก 

ร่วมกันได้ บางชนิดไม่ได้

 หลักการพิจารณาทั่วๆ ไป 

เลือกปลูกพืชที่มีความสูงของเรือนยอด

ต่างๆ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน โดยแบ่ง

ความสูงออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

๑. สูง เช่น มะพร้าว มะขาม 

ประดู่ ไผ่ ขนุน เหลียง สะตอ เนียง มะตูม เป็นต้น

๒. ปานกลาง เช่น มะม่วง ส้ม มะนาว มะรุม ผักหวาน ขี้เหล็ก 

มะดัน กระท้อน น้อยหน่า กล้วย มะละกอ อ้อย สะเดา มะกรูด ชะมวง  

หมุย ชะอม มะยม ทองหลาง มะกอกป่า 

มะเฟือง มะอึก ยอ เป็นต้น

๓. ชั้นล่าง เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ 

สะระแหน่ บวับก บอน กระชาย ขมิน้ ชะพลู 

สับปะรด บุก มันต่างๆ มะเขือต่างๆ พริก 

กระเจีย๊บมอญ กระเจีย๊บแดง ผกัโขม เป็นต้น

๓.๑๒ กุศโลบายในการปลูกพืช

ผสมหลายอย่าง ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ  

มีแนวทางส่งเสริมการปลูกพืชอาหารด้วย 

วิธีการแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น

๑. พชืสวนครวั เช่น พรกิ กะเพรา โหระพา แมงลกั ตะไคร้ มะกรดู 

พริกไทย มะอึก มะนาว (กะปิ น�้าปลา น�้าตาล) เป็นต้น
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๒. รั้วกินได้ เช่น ต�าลึง ขจร โสน ถั่วพู มันปู กระถิน มะขามเทศ 

บวบ ฟักเขียว มะระ มะเขือเครือ ไผ่ น�้าเต้า ฟักข้าว ผักแป๋ม เป็นต้น

๓. ผักส้มต�า เช่น มะละกอ ถั่วฝักยาว ถั่วพุ่ม 

มะนาว พริก (กระเทียม น�้าตาล น�้าปลา ปู กุ้งแห้ง 

น�้าปลาร้า)

๔. ผักข้าวย�า เช่น กระถิน ส้มโอ มะดัน 

มะขาม สะตอ ถั่วฝักยาว ตะไคร้ มะม่วง ข่า มะกรูด 

มะพร้าว (น�้าตาล น�้าปลา น�้าบูดู)

๕. ผกัแกงแค เช่น ชะอม ชะพล ูกะเพราขาว 

ต�าลึง ผักชีฝรั่ง ผักขี้หูด มะเขือเปราะ หน่อไม้  

ผักเผ็ด ถั่วฝักยาว มะเขือพวง ตะไคร้ (พริกแห้ง 

กระเทียม หอมแดง กะปิ น�้าปลาร้า น�้ามัน เกลือ) 

หมายเหต ุองค์ประกอบในวงเลบ็เป็นส่วนทีผ่ลติจากพชืและสตัว์น�า้ ซึง่มกีาร

ผลิตเป็นการค้า จ�าหน่ายอย่างแพร่หลายอยู่แล้ว และราคาไม่แพงนัก  

ใช้จ�านวนไม่มาก ถงึแม้จะผลติได้เองแต่การซือ้จากตลาดบ้างน่าจะสะดวกกว่า

๔. ร้อยละ ๑๐ เป็นที่อยู่อาศัย ถนน คันดิน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 

รวมประมาณ ๑.๕ ไร่ พื้นที่ส่วนนี้จะรวมคอกสัตว์เลี้ยง เรือนเพาะช�า  

ฉางเก็บผลิตผลเกษตร ปัจจัยการผลิต 

เครื่องมือเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ  และอาจ

รวมสวนรอบบ้านด้วย

๕. การเลี้ยงสัตว์ ควรเลือก

เลี้ยงสัตว์บก เช่น วัวนม หมู ไก่ เป็ด 

และสตัว์น�า้ เช่น ปลาตะเพยีน ปลาสลดิ 

ปลานิล ปลาทับทิม กุ ้งก ้ามกราม  

หอยขม ฯลฯ ให้เหมาะสมกับแรงงาน เงินทุน และพื้นที่ที่เหลือ ตลอดจน
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อาหารบางส่วนที่ได้จากในแปลงพืช (ต้นพืช ร�าข้าว ฟางข้าว มูลสัตว์ 

ฯลฯ) โดยไม่ต้องเน้นเป็นรายได้หลัก แต่เพื่อเป็นรายได้เสริมและ 

อาหารประจ�าวัน โดยเฉพาะปลาซึ่งเป็นอาหารประจ�าวันของคนไทยที่

บริโภคร่วมกับข้าวและผักมาตั้งแต่

โบราณกาล ส�าหรบัเทคนคิของการเลีย้ง

คงจะต้องเป็นไปตามค�าแนะน�าของ

นักวิชาการ เช่นเดียวกับการปลูกพืช 

เช่น การสร้างคอกหรือเล้าสัตว์คร่อม 

ริมบ่อปลา เพื่อใช้มูลสัตว์เป็นอาหาร

ปลา หรือการขุดบ่อปลาให้มีระดับ

ความลึกต่างๆ กัน เป็นต้น

การเกษตร “ทฤษฎีใหม่” ตามหลักการที่ได้กล่าวมานี้ จะมุ่ง

เน้นในเขตเกษตรน�า้ฝน ไม่มนี�า้ชลประทาน ส่วนใหญ่จะเป็นชาวนาและ

ชาวไร่ ปัจจบุนัเขตดงักล่าวมพีืน้ทีร่วมกนัประมาณ ๑๐๒.๖ ล้านไร่ หรอื

ร้อยละ ๖๙.๐ ของพืน้ทีก่ารเกษตร

ทัง้หมด (แบ่งเป็นนาในเขตเกษตร

น�้าฝน ประมาณ ๔๘.๕ ล้านไร่ 

หรือร้อยละ ๓๒.๖ ข้าวและพืชใน

ที่ดอน ประมาณ ๓๕.๗ ล้านไร่ 

หรือร้อยละ ๒๔.๐ ที่เหลือเป็น 

ทุ่งหญ้าและที่รกร้างอีกประมาณ 

๑๘.๔ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๒.๔) 

เขตเหล่านี้เป็นเขตที่ผลิตผลการเกษตรค่อนข้างปรวนแปรไม่แน่นอน  

มีความเสี่ยงจากความเสียหาย เนื่องจากศัตรูพืชและฝนฟ้าอากาศ
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แปรปรวนอยู่เสมอ อาจมีฝนแล้งและน�้าท่วมภายในปีเดียวกัน ห่างไกล

ชมุชน การคมนาคมไม่ค่อยสะดวก หลายรายยงัไม่ได้รบัเอกสารกรรมสทิธิ์

ทีด่นิ มกัจะได้รบัความสนใจจากเจ้าหน้าทีท่างราชการ ธนาคาร และธรุกจิ

เอกชนค่อนข้างน้อย ดังนั้น ควรจะเป็นเขตเป้าหมายอันดับแรกของ

โครงการเกษตร “ทฤษฎใีหม่” และควรได้รบัการสนบัสนนุจากทางราชการ

และธนาคารในระยะเริ่มแรก โดยเฉพาะการขุดสระน�้าส�าหรับเก็บน�้าฝน

ตามธรรมชาติ

การเกษตร “ทฤษฎี-

ใหม่” ในเขตใช้น�้าฝน ถึงแม้ 

จะหวังพึ่งน�้าจากการเก็บกัก

น�้าฝนตามธรรมชาติ แต่ถ้ามี

แหล่งน�้าชลประทานของรัฐ

เสรมิให้บ้างบางครัง้บางคราว 

ถึงแม้จะปริมาณน้อยแต่ก็

ท�าให้เป็นระบบการเกษตร 

“ทฤษฎีใหม่” ที่สมบูรณ์ 

ยิ่งขึ้น

ส�าหรบัเขตชลประทานและเขตพชือตุสาหกรรม ซึง่ปัจจบุนัมพีืน้ที่

รวมกนัประมาณ ๔๖.๑ ล้านไร่ หรอืร้อยละ ๓๑.๐ (นาชลประทานประมาณ 

๒๕.๗ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๗.๓ และเขตปลูกพืชอุตสาหกรรม เช่น 

ยางพารา ปาล์มน�า้มนั สวนผลไม้ สวนกาแฟ ผกั และไร่สบัปะรดส่งโรงงาน 

เป็นต้น ประมาณ ๒๐.๔ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๓.๗) เป็นเขตที่มีผลิตผล

การเกษตรทีค่่อนข้างไม่ปรวนแปร มคีวามเสีย่งจากสภาพฝนฟ้าอากาศน้อย 

การคมนาคมค่อนข้างสะดวก ใกล้ชมุชน และได้รบัการสนบัสนนุจากภาครฐั 

เกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชด�าริ

68



ธนาคาร และธุรกิจภาคเอกชนค่อนข้างมาก มีกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือเอกสาร

การถอืครองทีด่นิค่อนข้างแน่นอน จงึเป็นเขตทีไ่ม่ค่อยเดอืดร้อน ช่วยตวัเอง

ได้อยู่แล้ว เกษตรกรในเขตดังกล่าวนี้จึงอาจจะท�าการเกษตรแบบก้าวหน้า

เช่นนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง แต่ควรจะต้องปรับใช้วิธีการที่พึ่งตนเองให้มากขึ้น 

ลดการน�าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้น้อยลง เช่น พันธุ์พืช และวัสดุ

การเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้ ควรพยายามปลูกพืชผสมผสานให้มากกว่า

หนึ่งชนิด และอย่าเสี่ยงการเพิ่มทุนหรือเพิ่มหนี้สินที่เกินก�าลัง

ส�าหรับพื้นที่ที่อยู ่

ในเขตชลประทานหรือมี

แหล่งน�้าธรรมชาติสมบูรณ์ 

หรอืมปีรมิาณฝนตกชกุ เช่น 

ภาคใต้หรือภาคตะวันออก 

โดยทั่วไปจะมีการเกษตร

ก ร ร มแ บบ ผ ส ม ผ ส า น

คล้ายคลึงกับการเกษตร 

“ทฤษฎีใหม่” อยู่บ้างแล้ว 

และเกษตรกรรู ้จักกันมา

ช้านานอย่างด ีแต่สมมตุฐิานเบือ้งต้นยงัมไิด้ตรงกบัการเกษตร “ทฤษฎใีหม่” นกั  

เช่น มีน�้าชลประทานสมบูรณ์ ใช้น�้าอย่างเต็มที่ มีพื้นที่มาก บางแห่งใช้เครื่องมือ

ทุ่นแรง จ้างแรงงานท�างานแทน ข้อส�าคัญคือไม่เดือดร้อนและไม่ยากจนนัก 

หากจะท�าการเกษตร “ทฤษฎีใหม่” ก็ท�าได้ แต่เป็นการท�าแบบประยุกต์  

โดยจะต้องยึดหลักการปฏิบัติที่ส�าคัญ ๒ ประการ คือ ๑) แบ่งพื้นที่ท�า 

กจิกรรมออกเป็นส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ โดยประมาณ และอาจจะแบ่งเป็นแปลง

ย่อยๆ หลายแปลงหรือแปลงใหญ่น้อยแปลงก็ได้ และ ๒) จะต้องใช้น�้าอย่าง
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ประหยัด น�้าที่เคยได้รับจากธรรมชาติหรือจากโครงการชลประทานของ

รัฐบาลอย่างสมบูรณ์ จะต้องเปลี่ยนไปสร้างสระเก็บไว้ใช้ส่วนตัว แล้วบริหาร

จัดการน�้าโดยตัวเอง โดยไม่หวังพึ่งน�้าจากรัฐบาลมากนัก ตลอดจนการช่วย

เหลอืด้านปัจจยัการผลติอืน่ๆ ทัง้นี ้เพือ่เปิดโอกาสให้เกษตรกรรายอืน่ๆ ทีอ่ยู่

ห่างคลองส่งน�้าของรัฐบาล ได้มี

โอกาสได ้รับประโยชน ์จากน�้ า

ชลประทานเพิ่มมากขึ้น

ดงันัน้ การเกษตร “ทฤษฎี

ใหม่” ไม่ว่าจะอยู่ในเขตใช้น�้าฝน

หรือเขตใช้น�้าชลประทาน ถ้าหาก

หวังอาศัยน�้ าชลประทานของ

รัฐบาลมาเสริม ก็ต้องยึดหลักการ

ใช้น�้าและจัดการน�้าโดยประหยัด 

ดังกล่าวมาแล้ว และหลักการเช่นนี้จะท�าให้ประโยชน์ของน�้าชลประทาน 

มคีณุค่าแก่ประชาชนมากขึน้ และท�าให้เขตพืน้ทีช่ลประทานขยายเพิม่ขึน้กว่า

การใช้น�้าชลประทานแบบดั้งเดิม ตั้งแต่ ๓ - ๖ เท่า จึงเป็นการขยายความ 

ชุม่ชืน้ ความสขุ และความสมบรูณ์พลูสขุให้แก่ประชาชนเพิม่มากขึน้ เป็นการ

ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกรและสังคมในเขตชลประทาน และ 

ในเขตชนบทมากขึ้นกว่าเดิม

ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่สอง

เมื่อการท�าเกษตร “ทฤษฎีใหม่” ขั้นที่หนึ่งมีมากรายขึ้น และผ่านไป

หลายๆ ปี ผลผลติและรายได้จะมเีพิม่ขึน้ เกษตรกรจ�าเป็นต้องปรบัปรงุตวัเอง 

รวมกลุ่มกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ และร่วมแรงกันในเรื่องต่างๆ เช่น ๑. การ

ผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ) ๒. การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง 

เครือ่งสข้ีาว การจ�าหน่ายผลผลติ) ๓. การเป็นอยู ่(กะปิ น�า้ปลา อาหาร เครือ่ง

นุ่งห่ม ฯลฯ ที่ผลิตไม่ได้เอง) ๔. สวัสดิการ (สาธารณสุข ยารักษาโรค เงินกู้ 
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ฯลฯ) ๕. การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา ฯลฯ) ๖. สังคมและศาสนา  

เป็นต้น

 สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นความจ�าเป็นของชีวิตประจ�าวัน แต่ไม่อาจลงทุน

ลงแรงเพียงล�าพังได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างเพื่อนบ้านและของ

หน่วยงานราชการ มูลนิธิและเอกชน

ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่สาม

 เมื่อกิจการขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองเจริญเติบโตขึ้น จ�าเป็นจะต้อง

พัฒนากิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นอีก โดยติดต่อร่วมมือกับแหล่งเงินทุน (ธนาคาร) 

และแหล่งพลังงาน (บริษัทน�้ามัน) หรือเอกชน เพื่อด�าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น 

ตั้งและบริหารโรงสี ตั้งและบริหารร้านสหกรณ์ (๑, ๓) ช่วยการลงทุน (๑, ๒) 

ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต (๔, ๕, ๖) เป็นต้น

 ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารกับบริษัทจะได้รับประโยชน์ 

เกษตรกรขายข้าวในราคาสงู (ไม่กดราคา) ธนาคารกบับรษิทัซือ้ข้าวในราคาต�า่ 

(ซือ้ข้าวเปลอืกตรงจากเกษตรกรมาสเีอง (๒)) เกษตรกรซือ้เครือ่งอปุโภคบรโิภค

ในราคาต�า่ (เช่น สหกรณ์ ราคาขายส่ง (๑, ๓)) 

ธนาคารกบับรษิทั (เอกชน) จะสามารถขยาย

บุคลากร

ปัจจุบันการเกษตรผสมผสานหรือ

เกษตร “ทฤษฎีใหม่” แบบประยุกต์หลาย

พืน้ทีป่ระสบความส�าเรจ็เลยขัน้ทีห่นึง่ไปมาก

แล้ว จึงได้เริ่มท�าการเกษตร “ทฤษฎีใหม่”  

ขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ไปบ้าง และได้รับความ

ส�าเร็จพอสมควร จึงท�าให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กบัเกษตร “ทฤษฎใีหม่” ได้พฒันาและขยายผลไปอย่างรวดเรว็ ซึง่เป็นไปตาม 

พระราชประณิธานและพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ข้อสังเกตเกี่ยวกับเกษตรกรรม 

“ทฤษฎี ใหม่” (เพิ่มเติม) 
อ�ำพล  เสนำณรงค์



๑) ในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศเข้าสู ่ภาวะวิกฤต แรงงาน 

จากภาคอุตสาหกรรม สถาบันการเงิน และภาคอื่นๆ ในเมืองใหญ่ ว่างงาน

จ�านวนมาก และคาดว่าจะกลบัสูภ่มูลิ�าเนา และกลบัเข้าสูอ่าชพีเกษตรกรรม

ที่เคยท�าอยู่เดิมมากขึ้น ผู้รู้หลายท่านมีความเข้าใจว่าการเกษตรผสมผสาน

ข้อสังเกตเกี่ยวกับเกษตรกรรม “ทฤษฎี ใหม่” (เพิ่มเติม)
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แบบทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริจะเป ็น

ทางออกที่ดีที่สุด และเป็นทางเดียวเท่านั้น และ

พยายามด�าเนินการไปในทางนั้น ซึ่งเป็นแนวคิด 

ที่ยังไม่ถูกต้องนัก

๒) เขตการเกษตรกรรมในประเทศไทย

ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ ๑๔๘.๗ ล้านไร่ แบ่งออก

เป็น ๒ เขต

 ๒.๑ เขตชลประทาน - เขตก้าวหน้า - เขต

พืชอุตสาหกรรม มีพื้นที่รวมกันประมาณ ๔๖.๑ ล้านไร ่

หรือ ๓๑.๐% (นาชลประทาน ๒๕.๗ ล้านไร่ หรือ 

๑๗.๓% และเขตพืชอุตสาหกรรมประมาณ ๒๐.๔ 

ล้านไร่ หรือ ๑๓.๗%) เป็นเขตที่ผลิตผลค่อนข้าง

แน่นอน มีความเสี่ยงจากความเสียหายน้อย ได้รับ

การสนับสนุนจากรัฐ ธกส. และธุรกิจเอกชน 

ค่อนข้างมาก การคมนาคมค่อนข้างสะดวกและใกล้

แหล่งชุมชน
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เขตดังกล ่าวนี้  ยังควรท�าการเกษตรแบบ

ก้าวหน้าต่อไป เช่น การท�านาสองครั้ง การท�านา

หมุนเวียนกับพืชอื่นๆ การท�าสวนยางพารา สวน 

ปาล์มน�้ามัน สวนผลไม้ สวนมะพร้าว สวนสมุนไพร และ

ไร่สับปะรดส่งโรงงาน เป็นต้น แต่ควรจะพยายามพึ่งพา

ตนเองให้มากขึน้ ปลกูพชืผสมผสานให้มากกว่าหนึง่ชนดิ 

อย่าท�าโครงการใหญ่ที่เกินก�าลัง และอย่าก่อหนี้ที่ไม่มี 

รายได้ตอบแทน  หากเกษตรกรในเขตนีจ้ะท�าเกษตรกรรม 

“ทฤษฎีใหม่” จะต้องยอมรับเบื้องต้นว่ามีคุณสมบัติ 
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ไม่ครบตามเงื่อนไข แต่ก็ท�าได้แบบประยุกต์ เช่น มีขนาดแปลงใหญ่  

ใช้เครื่องมือทุ่นแรง และจ้างแรงงาน เป็นต้น แต่ประเด็นส�าคัญควรมีการ

แบ่งกจิกรรมในส่วนสดัประมาณ ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ และใช้น�้าอย่างประหยดั 

โดยอาจท�าแปลงย่อยหลายๆ แปลง หรือ

แปลงใหญ่แปลงเดียว นอกนั้นควรจะต้อง

พึ่งพาตนเองให้มากที่สุด ไม่หวังความ 

ช่วยเหลือเปล่าจากทางรัฐมากนัก
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๒.๒ เขตใช้น�า้ฝน - เขตก�าลงัพฒันา - เขตปลกูพชืล้มลกุ มพีืน้ที่

รวมกนัประมาณ ๑๐๒.๖ ล้านไร่ หรอื ๖๙.๐% (นาน�้าฝนประมาณ ๔๘.๕ 

ล้านไร่ หรือ ๓๒.๖% ข้าวและพืชไร่ในที่ดอนประมาณ ๓๕.๗ ล้านไร่ หรือ 

๒๔.๐% และทุ่งหญ้าและที่รกร้างประมาณ ๑๘.๔ ล้านไร่ หรือ ๑๒.๔%) 

เป็นเขตที่ผลิตผลค่อนข้างแปรปรวนไม่แน่นอน มีความเสี่ยงจากความ 

เสียหายเนื่องจากศัตรูพืชและฝนฟ้าอากาศปรวนแปรอยู่เสมอ ได้รับการ

สนบัสนนุจากเจ้าหน้าทีข่องราชการ ธกส. และธรุกจิเอกชนค่อนข้างน้อย 

เพราะอยู่ห่างไกลชุมชน ทางคมนาคมไม่สะดวก 

การเกษตรในเขตดงักล่าวนี ้เป็นเขตทีเ่ป็นเป้าหมายของการส่งเสรมิ

และสนบัสนนุเกษตรกรรม “ทฤษฎใีหม่” โดยเฉพาะในพืน้ทีเ่ขตนาน�า้ฝน 

๔๘.๕ ล้านไร่ หากเริ่มท�าเพียง ๑ ใน ๔ หรือ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ จะเป็นพื้นที่

ถึง ๑๒.๑๒๕ ล้านไร่ หรือประมาณ ๔๘๕,๐๐๐ ราย (เฉลี่ยถือครอง 

รายละ ๒๕ ไร่) ซึ่งเป็นจ�านวนที่ค่อนข้างมาก แต่เป็นเขตที่รัฐบาล และธกส. 
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จะต้องให้การสนับสนุนในระยะเริ่มแรกให้มากที่สุด ทั้งด้านเงินทุน 

ปัจจยัการผลติ และด้านวชิาการ โดยเลอืกจากผูท้ีม่คีณุสมบตัคิรบจาก

มากที่สุดไปหาน้อยและทยอยขยายไปตามก�าลัง ส�าหรับพื้นที่ดอน

สภาพดินไม่ดี ควรส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพิ่มขึ้น

๓. จ�านวนสมาชกิของครอบครวั เดมิได้ก�าหนดว่าควรเท่ากบั

ค่าเฉลี่ยของประเทศคือ 

๕ - ๖ คน แต่จากการ

ปฏิบัติจริ ง  ส ่วนใหญ ่ 

พบว่าจะมีสมาชิกของ

ครอบครัวเหลืออยู่เพียง 

๒ - ๓ คน เท่านัน้ ซึง่ส่วน

ใหญ่เป็นผู ้สูงอายุและ

เดก็ ส่วนสมาชกิครอบครวั 

วัยหนุ่มสาวจะไปท�างานในเมืองหรือโรงงาน แต่แรงงาน ๒ - ๓ คน  

ที่เหลืออยู่จริงก็ยังท�างานในพื้นที่ ๑๕ ไร่ได้ โดยลดกิจกรรมหรือพื้นที่

ลงบ้าง

อ�าพล  เสนาณรงค์
๑ ตุลาคม ๒๕๒๑
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ทิศทางการพัฒนาชนบท

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
อ�ำพล  เสนำณรงค์
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การจะกล่าวถงึการพฒันาชนบทของไทยในปัจจบุนัและอนาคต 

คงจะต้องกล่าวเล็กน้อยถึงผลการพัฒนาชนบทในช่วงที่ผ่านมา เพราะมี

บคุคลหลายท่านมกักล่าวว่าแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิตัง้แต่

แผนที่ ๑ ซึ่งเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๔ เป็นต้นมา มีจุดอ่อนหลายประการ

และมีผลกระทบต่อสังคมในชนบทอย่างรุนแรง เช่น การส่งเสริม “การ

หักร้างถางพง” เพื่อ “ท�าไร่ไถนา” เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจส่งเป็นวัตถุดิบ

ไปจ�าหน่ายต่างประเทศ ท�าให้ป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูญเสียและ

ถูกท�าลายล้างอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นพืช

เดี่ยวพันธุ ์เดี่ยวและเป็นแถวยาว ท�าให้ดินเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว  

เกดิศตัรธูรรมชาตเิพิม่มากขึน้ ท�าให้ต้องใช้ปัจจยัการผลติทีต้่องสัง่มาจาก

ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นตามล�าดับ เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร น�้ามัน

เชื้อเพลิง ยานพาหนะขนส่ง ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันศัตรูพืช เป็นต้น 

สภาพดินฟ้าอากาศก็ปรวนแปรและเปลี่ยนแปลง เกิดสภาวะฝนแล้ง 

และน�้าท่วมสลับกันเป็นประจ�าและบ่อยขึ้น สถานการณ์ทางการเมือง 

ทิศทางการพัฒนาชนบทตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง๑/

อ�ำพล  เสนำณรงค์๒/

๑/  เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาชนบทตามแนวเศรษฐกิจ 

พอเพียง” ในการประชุมวิชาการเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาชนบทตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ของ

สถาบนัวจิยัพฒันา มหาวทิยาลยัขอนแก่น ร่วมกบัชมรมศษิย์เก่ายพูแีอลบแีห่งประเทศไทยและกรม

ส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

ณ โรงแรมแก่นอินน์โฮเต็ล จ.ขอนแก่น

๒/   องคมนตรี
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มักบีบให้ผลผลิตการเกษตรราคาถูกเพื่อเอาใจคนในเมืองและผู ้ใช้

แรงงานภาคอุตสาหกรรมและมีการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมวัตถุดิบ

การเกษตรทีส่่งออก เพือ่ให้

มรีาคาสงูใกล้เคยีงกบัราคา

ตลาดโลก เช่น ค่าพรีเมี่ยม

ข้าวและเงิน Cess ของ

ยางพารา เป็นต้น สิง่เหล่านี้

และป ัจจัยอื่นๆ ท�าให ้

เกษตรกรนบัวนัจงึยากจน

ลงเรือ่ยๆ เป็นหนีส้นิทัง้ใน

ระบบและนอกระบบ สญูเสยี

ที่ท� ากิน คนหนุ ่มสาว 

ต้องละทิ้งถิ่นฐาน เข้าไปหางานและหาโอกาสที่คาดคิดว่าดีกว่าในเมือง

ใหญ่ๆ และในต่างประเทศ นอกจากนี้ ผลพวงของการพัฒนาหรือสิ่งที่

เรยีกว่าความเจรญิทีแ่ผ่ขยายเข้าไปในชนบทส่วนหนึง่ มผีลท�าให้ค่านยิม

ในการพึ่งพาของจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เช่น รถจักรยานยนต์   

รถกระบะ (pick up) ตู้เย็น โทรทัศน์ เตาแก๊ส พัดลม วีดิทัศน์ ตลอดจน 

รถไถไร่ ปุย๋เคม ีสารเคมป้ีองกนัก�าจดัศตัรพูชืและพนัธุพ์ชื และพนัธุส์ตัว์

ราคาแพงทีต้่องสัง่ซือ้จากต่างประเทศ สิง่เหล่านีล้้วนเป็นเหตทุีด่จูะซ�า้เตมิ

ให้สภาพเศรษฐกิจของชุมชนอยู ่ในสภาพที่เกินพอและเกินรายได้ 

ยิ่งขึ้น

 สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมที่กล่าวโดยสรุปมานี้ หาก

พิจารณากันด้วยความเป็นธรรมแล้ว ถึงแม้จะไม่มองดูในแง่ผลดีที่เกิด
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จากการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาเลย ซึ่งมีประโยชน์และมูลค่ามหาศาลและ

ท�าความเจรญิรุง่เรอืงให้แก่ประเทศชาตมิากมายกต็าม เรากไ็ม่ควรจะโทษ

นักบริหาร นักการเมือง นักวิชาการและข้าราชการในอดีตในยุคที่ผ่านมา

มากนัก เพราะมีเหตุป ัจจัย

หลายอย่างบีบบังคับให้ต ้อง

วางแผนปฏิบัติการไปเช่นนั้น 

เช่น ความจ�าเป็นจะต้องหาเงิน

มาใช้หนีต่้างประเทศ และเพือ่บรูณะประเทศหลงัสงคราม การด�าเนนิการ

ตามแนวขององค์การช่วยเหลือจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา 

(USOM) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกลุ่ม

ทีป่รกึษาทางการวจิยัเกษตร (CGIAR) และธนาคารโลก เป็นต้น เพือ่ขอรบั

ความช่วยเหลือด้านการเงินและด้านวิชาการ 

เป็นเหตุให้แนวทางการท�างานในการพัฒนา

ประเทศในช่วงนั้น จึงมุ ่งไปในทิศทางดังที่

ปรากฏและมีจุดบกพร่องดังกล่าวแล้ว

 จากประสบการณ์ที่ผ่านมาท�าให้

เราต้องมองบทเรียนของเราเองและของต่าง

ประเทศอย่างจริงจัง และคงจะทราบดีว่าการ

น�าวิชาการและเทคโนโลยีของต่างชาติมาใช้

โดยตรง คงเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนักเพราะสภาพดินฟ้าอากาศ  

สิง่แวดล้อม เผ่าพนัธุแ์ละวฒันธรรมแตกต่างกนั ควรจะต้องน�ามาปรบัปรงุ

และผสมผสานกบัแนวคดิและภมูปัิญญาของเราอย่างชาญฉลาด และคงจะ

ต้องมองสภาพธรรมชาติ วัฒนธรรมและประเพณีของไทยเราเป็นหลัก

ส�าคัญด้วย
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ในปี 

พ.ศ.๒๔๘๙ เมือ่มพีระชนมพรรษาเพยีง ๑๙ พรรษา หลงัจากนัน้ได้เสดจ็ฯ 

กลับไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เพื่อทรงศึกษาต่อและรักษาพระ

พลานามัย จนในปี พ.ศ.๒๔๙๔  

จึงได้เสด็จฯ กลับมาประทับยัง

ประเทศไทยเป็นการถาวร จากนัน้

พระองค์ได้เริ่มเสด็จฯ แปรพระ

ราชฐานและประพาสต้นไปยัง

จังหวัดและภูมิภาคต่างๆ ทั่ว

ประเทศไทย ส�าหรับภาคอีสาน 

พระองค์และสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้เสด็จฯ เป็นครั้ง

แรกที่อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และได้ทรงเยี่ยมสถานีทดลอง

ข้าวพิมาย เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ ซึ่งถือว่าเป็นการเยี่ยมหน่วย

งานเกษตรในต่างจังหวัดเป็นแห่งแรก หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ แปรพระราชฐานไปยังจังหวัดต่างๆ เกือบทุกปี

และเกือบทุกหนทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร

 ถึงแม้ในระยะแรก การเสด็จพระราชด�าเนินจะเป็นการ

เยี่ยมเยียนพสกนิกรของพระองค์เป็นหลักใหญ่ แต่ขณะเดียวกันได้ทรง

ศกึษาหาข้อเทจ็จรงิต่างๆ เกีย่วกบัวถิกีารด�ารงชวีติ ตลอดจนปัญหาและ

อุปสรรคในการประกอบอาชีพของเขาเหล่านั้น รวมทั้งสภาพของดินฟ้า

อากาศและภูมิประเทศซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ ทั้งนี้ ด้วยพระเนตร

พระกรรณของพระองค์เอง และสนพระทยัทีจ่ะทรงสอบถามข้อมลูเบือ้งต้น

จากประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ต่อจากนั้นจึงทรงพิจารณาจาก

แผนที่และเอกสารต่างๆ และร่วมปรึกษาหารือกับข้าราชบริพาร 
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ข้าราชการ และนกัวชิาการทีเ่กีย่วข้อง จนทรงเป็นทีพ่อพระราชหฤทยัและ

มั่นพระทัยในสาเหตุและปัญหาต่างๆ อย่างถ่องแท้ จึงได้พระราชทาน 

พระราชวินิจฉัยเป็นแนวทางโครงการพระราชด�าริแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อ

รบัไปสนองเบือ้งพระยคุลบาท แต่สิง่ใดทีย่งัไม่ชดัเจนหรอืสิง่ใดทีม่พีระราช

ประสงค์จะขยายผลหรือเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปก็พระราชทานให้ 

ผูเ้กีย่วข้องไปด�าเนนิการทดลองหรอืขยายผลในโครงการส่วนพระองค์หรอื

โครงการพระราชด�าริต่างๆ ต่อไป เช่น โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 

โ ค ร ง ก า ร พ ร ะ ร า ช ด� า ริ 

โครงการศูนย ์ศึกษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริและหน่วยราชการ

ต่างๆ เป็นต้น

 ตลอดรัชสมัยที่

ผ่านมาอนัยนืนาน พระบาท

สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวได ้

โปรดเกล้าฯ พระราชทาน

พระราชด�าริโครงการต่างๆ มากมายหลายฝ่ายและหลายสาขาวิชา แต่ที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาราษฎร์ในชนบท 

อาจสรุปได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

๑. การพฒันาป่าไม้ โดยเฉพาะป่าไม้ทีเ่ป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร การ

อนรุกัษ์ป่า การอนรุกัษ์น�้าและดนิ การเกบ็ความชุม่ชืน้ในดนิ การสร้างฝายดนิ

หรอืหนิขวางทางน�้าเลก็ๆ ตามธรรมชาต ิ(ฝายแม้ว) เพือ่ให้เกดิความชุม่ชืน้

ความเจริญเติบโตของต้นไม้บริเวณใกล้เคียง ท�าให้เขียวชอุ่มตลอดปีและ

ป้องกันไฟป่า การฟื้นฟูป่าโดยการปล่อยให้ป่างอกขึ้นมาเองโดยไม่ต้อง 

“ปอกเปลอืก” และการปลกูพรรณไม้ทีเ่หมาะสมกบัท้องถิน่ เพือ่ประโยชน์ 
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๔ อย่างคอื เพือ่บรโิภคผล เพือ่ไว้ใช้สอย เพือ่ท�าเชือ้เพลงิ และเพือ่อนรุกัษ์

ดินและน�้า นอกจากนั้น ยังได้ทรงพระราชทานแนวทางในการจัดที่ดิน 

ให้แก่ประชาชนที่อาศัย

อยู่ในป่าอีกด้วย

๒. การพัฒนา

แหล่งน�้า ทรงตระหนัก

ถึงความส�าคัญของน�้า 

ต ่อการด�ารงชีวิตของ

ประชาชน ได้พระราชทาน

พระราชด�าริ โครงการ

ต่างๆ ไว้เป็นจ�านวนมาก

ทุ กภ าคขอ งป ร ะ เ ทศ  

ทั้ ง โครงการขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง และขนาด

ใหญ่ เช่น โครงการกักเก็บน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการ

ชลประทาน โครงการระบายน�า้เพือ่ป้องกนัน�า้ท่วมและโครงการก�าจดัน�า้

เสีย เป็นต้น ทั้งนี้โดยอาศัยการเอื้ออ�านวยจากลักษณะภูมิประเทศ 

และธรรมชาติเป็นหลักส�าคัญ

๓. อาชีพของประชาชนในชนบท ทรงทราบถึงปัญหาและ

อุปสรรคในการประกอบอาชีพเพื่อด�ารงชีวิตและความทุกข์ยากของ 

พสกนิกรในชนบทที่ห่างไกลอย่างแท้จริง จึงได้พระราชทานแนวทาง 

เพื่อให้ยึดเป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้

๓.๑ การช่วยตวัเอง โดยทรงเน้นให้ผลติอาหารพืน้ฐานทีจ่�าเป็น

ในการด�ารงชีวิตให้เพียงพอในท้องถิ่น เช่น ข้าว ผัก ปลา ด้วยวิธีการที่

ง่ายๆ หากเหลอืบรโิภคจงึจะน�าไปแลกหรอืจ�าหน่ายกบัเพือ่นบ้าน จงึต้อง
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มคีวามสามคัคกีนั ท�างานร่วมกนั ต้องมคีวามขยนัหมัน่เพยีร รูจ้กัประมาณตน 

การขยายการผลิตต้องค่อยเป็นค่อยไป ไม่ก่อหนี้ที่เกินตัว

 ๓.๒ “ทฤษฎใีหม่” ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ ซึง่เป็นปีที ่๓๔ แห่งรชักาล 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้

พระราชทานแนวทางประกอบ

อาชีพของประชาชนในชนบท ซึ่ง

ค่อนข้างส�าคญั และต่อมาประชาชน

ได ้ รู ้ จั ก กั นแพร ่ หลาย ในนาม

การเกษตร “ทฤษฎีใหม่” ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น ๓ ขั้นตอน

 หลักส�าคัญของการเกษตร “ทฤษฎีใหม่” ขั้นที่ ๑ ได้แก่  

๑) ควรเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ค่อนข้างยากจนและอยู่ในเขตใช้น�้าฝน  

๒) รู้จักการจัดการพืช ดิน และน�้าให้เหมาะกับการบริหารก�าลังคน เวลา 

และเงินทุนให้เกิดประโยชน์แก่พืชสูงสุด โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วน

ร้อยละ ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ โดยประมาณ 

เพื่อท�ากิจกรรมหลัก ๔ อย่างคือ 

๒.๑ ขุดสระเก็บกักน�้าฝน

ธรรมชาติ 

๒.๒ ปลูกข้าว 

๒.๓ ปลกูพชืผสมผสาน และ 

๒.๔ ที่อยู ่อาศัยและเลี้ยง

สัตว์ และ ๓) ใช้น�้าในสระอย่าง

ประหยัดเพื่อเสริมน�้าฝนในฤดูฝนและปลูกพืชราคาดีอายุสั้นในฤดูแล้ง

๓.๓ ทฤษฎีใหม่ในเขตชลประทาน ส�าหรับเกษตรกรผู้ที่เคยได้

รบัน�า้จากโครงการชลประทานของรฐัทีม่ต้ีนทนุสงู ต่อไปจะต้องใช้น�้าให้

ประหยัดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเปลี่ยนไปสร้างสระเก็บน�้าไว้ใช้
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เฉพาะตัวและบริหารการใช้น�้าเองแบบการเกษตร “ทฤษฎีใหม่” 

เพราะน�้าชลประทานส่วนหนึ่งจะต้องแบ่งไปให้เกษตรกรรายอื่นๆ  

ทีอ่ยูห่่างคลองส่งน�า้และไม่เคยได้รบัน�า้ชลประทานของรฐัเพิม่ขึน้บ้าง 

การส่งน�้าไปยังแหล่งต่างๆ ก็ควรเปลี่ยนจาก “คลองเปิด” เป็น  

“ท่อปิด” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการส่งและการใช้น�้ายิ่งขึ้น
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๓.๔ “ทฤษฎีใหม่” ขั้นที่ ๒ เมื่อมีการ

ท�าการเกษตร “ทฤษฎีใหม่” ใกล้เคียงกันมากราย

ขึ้นและเวลาผ ่านไปนานขึ้น 

ผลผลิตและรายได้จะค่อยๆ 

เพิม่พนูขึน้  เกษตรกรจ�าเป็นต้อง

ปรบัปรงุตวัเอง รวมกลุม่กนัผลติ

จดัหาและจ�าหน่ายวสัดสุิง่ของที่

จ�าเป็นแก่การผลติและการด�ารง

ชี วิ ต ในราคาถูก  ตลอดจน

สวัสดิการต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วน

เป็นความจ�าเป็นของชวีติประจ�าวนั 

แต่การลงทุนลงแรงเองต้องใช้

เวลานาน หากได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจาก

หน่วยราชการ มูลนิธิ และเอกชน ก็จะท�าให้งาน 

เริ่มต้นได้เร็วขึ้น

๓.๕ “ทฤษฎีใหม่” ขั้นที่ ๓ เมื่อกิจการ 

ขัน้ที ่๑ และขัน้ที ่๒ 

เตบิโตขึน้ เกษตรกร

กค็วรทีจ่ะร่วมมอืกนั

ท�าธุรกิจย ่อยๆ เช ่น ร ้านสหกรณ์  

โรงสีข้าว สถานที่บริการเครื่องจักรกล

การเกษตร และสถานทีจ่�าหน่ายเชือ้เพลงิ 

เป็นต้น แต่ธุรกิจเหล่านี้จ�าเป็นต้องอาศัย
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ความร ่ วมมื อและ เ งิ นทุ นจาก

ภายนอก เช่น ธนาคาร บริษัทน�้ามัน

เชื้อเพลิงและเอกชนภาคต ่างๆ 

เป็นต้น

๓.๖ เศรษฐกิจพอเพียง  

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ และ 

๒๕๔๑ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ได้พระราชทานกระแสพระราชด�ารสั

แก่ปวงชนชาวไทยและ

รับสั่ งตอนหนึ่ ง เกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางเพื่อให้ประชาชน 

ทกุหมูเ่หล่าน้อมรบัไปเป็นแนวปฏบิตัเิพือ่การด�ารงชวีติ

ในยามที่ประเทศประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอยู ่ 

ขณะนี้ เป็นแนวทางที่บุคคลทุกอาชีพและทุกระดับชั้น

สามารถปฏิบัติได้ แต่

อาจจะปฏบิตัไิด้มากบ้าง

น้อยบ้างตามแต่พื้นฐาน

ทางเศรษฐกิจของแต่ละ

คนในปัจจุบัน แต่ถ ้า

พยายามปฏิบัติได้อย่าง

น้อย ๑ ใน ๔ ก็น่าจะ

พอใจได้ในระดับหนึ่ง

แต่ส�าหรบัประชาชนในชมุชนชนบท โดยเฉพาะ

การเกษตร “ทฤษฎีใหม่” ในขั้นแรกนั้น “เศรษฐกิจ 

พอเพียง” หมายถึง การพยายามพึ่งตัวเอง ช่วยตัวเอง
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ให้มากทีส่ดุทีจ่ะท�าได้ ให้ “พอม ีพอกนิ” โดยเฉพาะอาหารและทีอ่ยูอ่าศยั 

ส่วนที่ไม่สามารถจะผลิตเองได้ ก็แลกเปลี่ยนหรือซื้อจากภายนอกบ้าง  

แต่ควรซื้อและใช้จากของที่ผลิตได้ในท้องถิ่นหรือในประเทศให้มากที่สุด 

พยายามก่อหนี้ให้น้อยที่สุดและควรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและ

พอใจในสิ่งที่ได้รับมาโดยชอบธรรม ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เพื่อให้มีรายจ่าย

ไม่เกินรายรับ

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑
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จาก “หักร้างถางพง” สู่ “ทฤษฎี ใหม่” 

“ทฤษฎี ใหม่” 
อ�ำพล  เสนำณรงค์



เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข ้าใจการวิวัฒนาการเกษตรของ 

ประเทศไทย จากอดีตมาถึงปัจจุบันและความเกี่ยวข้องกับการเกษตร 

“ทฤษฎีใหม่” ตามแนวพระราชด�าริ ขอล�าดับเหตุการณ์ส�าคัญ 

ที่ต่อเนื่องกันตามล�าดับโดยสังเขป 

ดังนี้

พ.ศ. ๑๗๔๐ - ๒๐๔๐

อาณาจักรไทยสมัยพ่อขุน

รามค�าแหงมหาราช ทรงท�านุบ�ารุง

การเกษตร เริม่ประเพณใีห้ทีด่นิเป็น

มรดกตกทอดแก่ลูกหลานได้ ให้

ก�าลังใจแก่พลเมืองในการ “หักร้าง

ถางพง” ให้เป็นไร่ เป็นนา

พ.ศ. ๒๐๔๑ - ๒๒๔๐

สมัยต้นกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าแผ่นดินสนับสนุนอาชีพเกษตร

และการท�านา ส่งเสรมิการบกุเบกิพืน้ทีท่�ากนิ เพือ่เพิม่ประชากรและเป็น

ก�าลังสร้างอาณาจักรให้เข้มแข็ง

๑/  เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “การเกษตรทฤษฎีใหม่” ตามแนวพระราชด�าริ ในการประชุมทาง
วิชาการ ครั้งที่ ๓๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๑.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

๒/  องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเกษตร “ทฤษฎี ใหม่” ตามแนวพระราชด�าริ๑/

อ�ำพล  เสนำณรงค์๒/

จาก “หักร้างถางพง” สู่ “ทฤษฎี ใหม่”
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พ.ศ. ๒๒๔๑ - ๒๓๙๔ 

ยุคปลายกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็น 

ยคุทีเ่สยีกรงุ กูบ้้านสร้างเมอืง แต่ข้าวกย็งัเป็นพชืและอาหารส�าคญัและเป็น

สินค้าส่งออกที่ค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นตามล�าดับ

พ.ศ. ๒๓๙๔ 

ในสมัยรัชกาลที่  ๔  

ไทยจ�าเป็นต้องท�าสญัญาบาวริง่ 

กบัองักฤษ ซึง่มผีลท�าให้ไทยต้อง

เปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศ 

แต่กท็�าให้ข้าวได้เป็นสนิค้าออก

ที่ส�าคัญของประเทศ รัฐบาล

ต้องขยายและบกุเบกิพืน้ทีป่ลกู

ข้าวและเพิ่มปริมาณการผลิต

ข้าวอย่างมากมาย โดยเฉพาะ

ในเขตที่ราบลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาซึ่งอุดมสมบูรณ์

พ.ศ. ๒๔๑๑ – ๒๔๕๓ 

ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงตั้งกรม กรมป่าไม้ขึ้นเมื่อปี ๒๔๓๙ และ

ได้อนุญาตให้ท�าป่าไม้แบบสัมปทาน ต่อมาในปี ๒๔๔๔ และ ๒๔๔๖ ทรงตั้ง

กรมเพาะปลกู และกรมคลองขึน้ตามล�าดบั เพือ่รบัผดิชอบเกีย่วกบัการท�านา

และการเพาะปลูกพืชต่างๆ และการชลประทาน ประกอบกับในปี ๒๔๔๘ 

ทรงประกาศเลกิทาสมผีลท�าให้แรงงานในภาคเกษตรกรรมเพิม่ขึน้อย่างมาก 

ท�าให้ลุม่น�า้เจ้าพระยาตอนล่างและตอนบนกลายเป็นแหล่งผลติข้าวเพือ่การ

บริโภคและส่งออกที่ส�าคัญ
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พ.ศ. ๒๔๕๓ – ๒๔๗๗ 

สมัยรัชกาลที่ ๖ และ ๗ ข้าวยังคงเป็นพืชที่มีความส�าคัญสูงสุด

อันดับหนึ่ง ถึงแม้จะเกิดสงครามโลก ครั้งที่ ๑ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๕๗ - 

๒๔๖๒ และประสบภาวะเศรษฐกิจตกต�่าในช่วงหลังก็ตาม

๒ มีนาคม ๒๔๗๗ 

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล เสด็จขึ้นครองสิริราช

สมบัติ ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๘ ทรงเป็นพระมหา

กษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยพระองค์แรก ตั้งแต่พระชนมายุ ๙ พรรษา

พ.ศ. ๒๔๘๑ 

ตั้งวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้ ที่อ�าเภอสันทราย จังหวัด 

เชียงใหม่

พ.ศ. ๒๔๘๔ 

เกดิสงครามโลก ครัง้ที ่๑ ไทยเข้าสูส่งครามเมือ่ ๘ ธนัวาคม ๒๔๘๔ 

รฐับาลเปิดนคิมสร้างตนเองแห่งแรกทีจ่งัหวดัลพบรุแีละเปิดแห่งอืน่ๆ ตาม

มาตามล�าดับ และสนับสนุนให้ประชาชนและพลเมืองดี “หักร้างถางพง” 

เพื่อ “จับจองที่ดิน” และ “ท�าไร่ไถนา” ใครขยันก็ได้ที่ดินมากเพราะเมือง

ไทยมีที่ดินว่างเปล่าอีกพอเพียงส�าหรับประชาชน (ประชากรไทยประมาณ 

๑๖ ล้านคน)

พ.ศ. ๒๔๘๖ 

สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พระเอกของภาพยนตร์ของรัฐบาลเรื่อง “บ้านไร่นาเรา” เป็น

บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งต่อมาได้ประสบความส�าเร็จใน

ชีวิตในการท�าไร่ไถนาแผนใหม่

 ความฝันของเด็กหนุ่มที่อยากเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวในยุคนั้นจึง 

ต้องไป “หกัร้างถางพง” หรอืไปเป็น “สงิห์ป่าซงุ” คอืไปท�าป่าไม้ภาคเหนอื

รับจ้างพ่อเลี้ยง “โค่นป่า”
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พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๒๕๐๐ 

รฐับาลส่งเสรมิการปลกูพชือืน่ๆ เพือ่ให้มคีวามหลากหลายนอกเหนอื

จากข้าว เช่น พืชไร่ พืชสวนและพืชอุตสาหกรรมเพื่อไว้เป็นสินค้าส่งออก

 ไทยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการและการเงินจากองค์การอาหาร

และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และสหรัฐอเมริกา (USOM) ให้ปลูกพืช

เพื่อการส่งออกท�าให้ต้องขยายพื้นที่ไปในเขตป่าไม้ธรรมชาติ

 รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนการท�าไร่ไถนาและการท�าป่าไม้เพิ่มมากขึ้น

พ.ศ. ๒๕๐๔ 

รัฐบาลเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 

(ประชากรไทยประมาณ ๒๗ ล้านคน) 

 ได้รบัความช่วยเหลอืจากศนูย์วจิยัเกษตรระหว่างประเทศให้ปลกูพชื

ไร่อาหารเพิ่มมากขึ้น มีการขยายพื้นที่ในเขตป่าธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น

 รัฐบาลออกพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ

 เกิดวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก อ�าเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช 

ท�าความเสียหายร้ายแรงมาก

พ.ศ.๒๕๐๗ 

ป่าไม้ถูกท�าลายล้างผลาญอย่างหนัก พื้นที่เสื่อมโทรม

 รัฐบาลออกพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗

 ผู้ “หักร้างถางพง” เริ่มกลายเป็นผู้ร้ายและพลเมืองเลว

พ.ศ.๒๕๐๘ - ๒๕๑๕ 

- การท�าไม้เพื่อการค้าทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย มีส่วนเร่งให้

ป่าไม้ของชาติถูกบุกรุกท�าลายและเผาผลาญรวดเร็วขึ้น

 - พลเมืองดีกลายเป็นพลเมืองเลวมากขึ้น

 - เกิดภาวะวิกฤตของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 - องค์การระหว่างประเทศต่างๆ และบุคคลบางกลุ่มเริ่มตระหนักถึง

ความสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติ
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พ.ศ.๒๕๑๕ 

เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ป่าอนุรักษ์

และป่าสงวนยงัคงถกูบกุรกุและท�าลายอย่างรนุแรง พลเมอืงเลว “ผูห้กัร้าง

ถางพง” มีมากขึ้นและอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายที่ดินหลายฉบับและ 

ค�าสั่งของนายกรัฐมนตรีบางฉบับ  ท�าให้พลเมืองเลวจ�านวนมากกลายเป็น

พลเมืองดีไปพร้อมกับกรรมสิทธิในที่ดินของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๒๐ 

เกิดวิกฤตทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นตามล�าดับ

องค์การระหว่างประเทศเปลีย่นแนวทางปฏบิตังิานมาต่อต้านการ

ท�าลายป่าไม้และปลูกพืชเศรษฐกิจแบบชนิดเดียว พันธุ์เดียวมากขึ้นและ

เน้นการเกษตรแบบยั่งยืนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

พ.ศ. ๒๕๒๕ 

เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ เกษตรกร

ที่ยากจนและผู้ที่รับสัมปทานป่าไม้ยังคงบุกรุกและท�าลายป่าไม้ของชาติ 

ต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง

พ.ศ. ๒๕๓๑ 

เกิดพายุรุนแรงในภาคใต้ ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช รัฐบาล

ตัดสินใจยกเลิกการอนุญาตสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศ

พ.ศ.๒๕๓๒ 

เกิดพายุอย่างรุนแรงพัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกผ่านจังหวัดชุมพรไป

ยงัฝ่ังตะวนัตกท�าความเสยีหายให้แก่พชืผลและทรพัย์สนิของราษฎรอย่าง

รุนแรงและอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

 เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลระบาดอย่างรุนแรง ในเขตปลูกข้าว 

ในภาคกลาง ภาคเหนือตอนใต้และภาคอีสาน เป็นเนื้อที่เสียหายกว่า  

๔ ล้านไร่
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พ.ศ.๒๕๓๖ 

เกดิภาวะวกิฤตการขาดแคลนน�า้และแห้งแล้งอย่างรนุแรงทัว่ประเทศ

พ.ศ.๒๕๔๑ 

นับตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ เป็นต้นมา รัฐบาลยกเลิกการท�าสัมปทานป่าไม้

และปิดป่าทุกแห่งอย่างเด็ดขาด แต่ป่าอนุรักษ์ก็ยังคงถูกท�าลายไปไม่ต�่ากว่า 

ปีละ ๑ ล้านไร่ ปัญหาเรื่องการจัดสรรที่ดินให้ประชาชนก็ยังมีอยู่มากและ 

ยังไม่มีข้อยุติ ทั้งๆ ที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ต่างก็มีกฎหมายที่ดินอยู่จ�านวนมาก รัฐบาลทุกคณะที่ผ่านมามีจุดอ่อนที่ถูก

โจมตีมากที่สุด คือ เรื่องที่ดินท�ากินของประชาชน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับ “ทฤษฎีใหม่”

๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เสดจ็ฯ ขึน้ครองราชย์สริริาชสมบตัเิมือ่

พระชนมายุ ๑๙ พรรษา

สิงหาคม ๒๔๘๙ 

เสด็จพระราชด�าเนินกลับไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

พ.ศ.๒๔๙๓ 

เสด็จนิวัตพระนคร

๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก

๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 

เสด็จพระราชด�าเนิน พระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ เป็นครั้งแรก แล้วเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงรักษาพระ

พลานามัย ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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ตุลาคม ๒๔๙๔ 

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวเสด็จพระราชด�าเนินนิวัต 

พระนคร เพื่อประทับเป็นการถาวร

 เริ่มเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระต�าหนักไกลกังวล

หัวหิน

 เริ่มการเสด็จประพาสต้นไปเยี่ยมประชาชนชนบทในจังหวัด

เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

พ.ศ.๒๔๙๘  

เริ่มเสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐานไปเยี่ยมประชาชนในที่

ต่างๆ ทัว่ประเทศ โดยเริม่ทีจ่งัหวดันครราชสมีาเป็นแห่งแรก เมือ่ปี ๒๔๙๘ 

และเยี่ยมสถานีทดลองข้าวพิมาย ในวโรกาสเดียวกัน

ตลอดระยะเวลากว่า ๓๔ ปี พระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินไป

เยีย่มพสกนกิรเกอืบทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ ได้ทรงทอดพระเนตรสภาพทีแ่ท้

จริงของชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร ซึ่งอยู่ในชนบทที่ห่างไกล หลาย

พืน้ทีม่ชีวีติทีท่กุข์ยากประสบปัญหาและอปุสรรคของการด�ารงชวีติ ตลอด
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จนสภาพของดิน ฟ้า อากาศและภูมิประเทศของภูมิภาคต่างๆ ซึ่งไม่เอื้อ

อ�านวยและปรวนแปรอยู่เสมอเป็นปัจจัยส�าคัญ พระองค์สนพระทัยที่จะทรง

สอบถามและทรงทราบข้อมลูเบือ้งต้นจากประชาชนในท้องถิน่และข้อมลูทาง

วิชาการจากข้าราชบริพารและข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยพระกรรณของ

พระองค์เอง และเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญอันเป็นที่มาของโครงการพระ

ราชด�ารต่ิางๆ จ�านวนมาก เพือ่แก้ไขและปัดเป่าความทกุข์ยากของประชาชน

เหล่านั้นในระยะต่อมา ในระยะแรกโครงการพระราชด�าริจะเน้นไปด้านการ

พัฒนาป่าไม้อนุรักษ์ ต้นน�้าล�าธาร การพัฒนาแหล่งน�้าธรรมชาติและการ

พฒันาสิง่อ�านวยความสะดวกพืน้ฐานต่างๆ และต่อมากจ็ะทรงเน้นอาชพีของ

ประชาชนในชนบท และในปี ๒๕๓๒ ได้ทรงริเริ่มแนวทางพัฒนาผสมผสาน 

“ศูนย์บริการพัฒนา” ตามแนวพระราชด�าริ
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พฤศจิกายน ๒๕๓๒ 

ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาและจัดซื้อที่ดิน ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๒๓ 

ตารางวา ใกล้วัดมงคล ต�าบลห้วยบง อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ริมถนน

พหลโยธนิระหว่างกโิลเมตร ๑๑๖ – ๑๑๗ เพือ่จดัตัง้ “ศนูย์บรกิารพฒันา” 

ตามแนวพระราชด�าร ิส�าหรบัเป็นต้นแบบสาธติการพฒันาด้านการเกษตร

โดยประสานความร่วมมือกับ วัด ราษฎร รัฐ เผยแพร่อาชีพเกษตรและ

จริยธรรมแก่ประชาชน หากประสบความส�าเร็จก็จะใช้เป็นแนวทางสาธิต

ในเขตอื่นต่อไป

ทรงมอบให้กรมชลประทานขุดสระน�้าและปรับพื้นที่ และกรม

วิชาการเกษตรกับส�านักงานเกษตรจังหวัดทดสอบการปลูกพืช โดยแบ่ง

พื้นที่ออกเป็น ๓ ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกร้อยละ ๓๐ ใช้สร้างสระน�้า  
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ส ่วนที่  ๒ ร ้อยละ ๖๐ ใช ้พื้นที่พัฒนาการเกษตร และส ่วนที่  ๓  

ร้อยละ ๑๐ จัดเป็นที่อยู่อาศัย ถนนและก่อสร้างคันดินหรือคูคลองต่างๆ 

๔ ธันวาคม ๒๕๓๒ - พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั พระราชทานพระ

ราชด�ารสัแก่บคุคลคณะต่างๆ ในโอกาสเข้าเฝ้าถวายชยัมงคล เนือ่งในวนัเฉลมิ

พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตทรงเน้น 

ให ้ตื่ นตั วและตระหนักถึ งภั ย 

ของการท� า ล ายและสูญ เ สี ย

ทรัพยากรธรรมชาติและมลภาวะ

ของสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๓๕

มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ น า ซื้ อ 

พืน้ทีเ่พิม่อกีประมาณ ๑๕ ไร่ และ

จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน  

ส่วนแรกร้อยละ ๓๐ ใช้สร้างสระน�า้ 

ส่วนที่ ๒ ประมาณร้อยละ ๓๐ ใช้ท�านา ส่วนที่ ๓ ประมาณร้อยละ ๓๐ ใช้ปลูก

พืชผสมผสาน และส่วนที่ ๔ ประมาณร้อยละ ๑๐ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย โรงเรือน

เลี้ยงสัตว์ และคันดินคูน�้า และทรงให้นักวิชาการท�าการศึกษาและทดสอบ 

ตามแนวพระราชด�าริ “ทฤษฎี

ใหม่” นอกจากนี้ได้ทรงให้กรม

วิชาการเกษตรท�าการทดสอบ

ระบบเกษตร “ทฤษฎีใหม่” อีก

แห ่งหนึ่ งที่บ ้ านกุดตอแก ่น 

ต�าบลกุดสินคุ ้มเก ่า อ�าเภอ

เขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ในพืน้ที่ 

๑๓ ไร ่  ๓ งาน และทรงมี 

เกษตรทฤษฎีใหม่
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พระราชด�าริให้สร้างอ่างเก็บน�้าล�าพะยังตอนบน เพื่อป้องกันอุทกภัยและ

เก็บกักน�้าส�าหรับแปลงเกษตร “ทฤษฎีใหม่” ที่จะขยายผลในอนาคต

๒๕ มกราคม ๒๕๓๖ 

ทรงมีพระราชด�าริให้สร้างอ่างเก็บน�้าที่บ้านห้วยหินขาว ต�าบล

เขาดิน อ�าเภอเมือง จังหวดสระบุรี ในพื้นที่ประมาณ ๔๘๐ ไร่ สามารถเก็บ

กกัน�า้ได้ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ – ๘๐๐,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร เพือ่ให้สามารถ

ส่งน�้าระบบท่อมายังแปลงเกษตร “ทฤษฎีใหม่” พื้นที่รวมกันประมาณ 

๓,๐๐๐ ไร่ เพื่อให้เป็น “ทฤษฎีใหม่” ที่สมบูรณ์

 ทรงพระกรุณาพระราชทานเปลี่ยนชื่อ “วัดมงคล” เป็น  

“วัดมงคลชัยพัฒนา”

๕ มีนาคม ๒๕๓๗ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานข้อมูลรายละเอียด

เกีย่วกบัการท�าแปลงเกษตร “ทฤษฎใีหม่” เพิม่เตมิแก่เจ้าหน้าทีข่อง กปร. 

และนักวิชาการเป็นการส่วนพระองค์

เกษตรทฤษฎีใหม่
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิทัง้ 

๖ ศนูย์ (เขาหนิซ้อน ห้วยฮ่องไคร้ 

ภูพาน พิกุลทอง ห้วยทราย 

และอ่าวคุ้งกระเบน) ขยายผล

การทดสอบเกษตร “ทฤษฎี

ใหม่” ไปในพื้นที่

ก รมพัฒนาชุ มชน 

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ 

กปร. ขยายผล “ทฤษฎใีหม่” ไปในเขตชลประทานทัว่ประเทศภายใต้โครงการ 

“น�้าเพื่อชีวิต”

๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงมพีระราชด�ารใิห้กรมชลประทาน

สร้างอ่างเก็บน�้าห้วยไผ่ ซึ่งอยู่

บนเขตเทือกเขาภูพาน อ�าเภอ

ดงหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อ

ให้สามารถส่งน�้าให้แก่ราษฎร

ในเขตอ�าเภอดงหลวงและส่วน

หนึง่ผนัน�า้ลงไปเตมิอ่างเกบ็น�า้ 

ล�าพะยังตอนบน ซึ่งอยู ่ใน 

เขตอ�าเภอเขาวง จังหวัด

กาฬสินธุ ์  เพื่อช ่วยเหลือ

ประชาชนที่ท�าการเกษตร 

“ทฤษฎีใหม่”

เกษตรทฤษฎีใหม่
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๔ ธันวาคม ๒๕๓๗ 

ในวโรกาสที่พระราชทานพระราชด�ารัสแก่คณะบุคลากรต่างๆ 

ที่เข้าถวายชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย 

สวนจติรลดา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้ทรงมพีระราชปรารภเป็น

ครั้งแรกเกี่ยวกับ “ทฤษฎีใหม่” และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้พิมพ์พระราชด�ารัสดังกล่าวในโอกาสต่อมา พร้อมกับแนบ

รายละเอยีดเกีย่วกบั “ทฤษฎใีหม่ ขัน้ที ่๑” ซึง่ทรงนพินธ์เมือ่ ๑๕ มนีาคม 

๒๕๓๗ และ “ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๒” และ “ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๓” ซึ่งทรง

นิพนธ์เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ และ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘  

ตามล�าดับไว้ด้วย

๑๒ มกราคม ๒๕๓๘ 

กรมวชิาการเกษตรเริม่ท�าการทดสอบ “ทฤษฎใีหม่” ตามศนูย์ 

และสถานทีดลอง ๒๖ แห่งทัว่ประเทศ โดยอาศยัข้อมลูจากแปลงทดสอบ

ที่ วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี และเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด�ารัส

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ทฤษฎีใหม่” แก่ผู้เข้าเฝ้าถวายชัยมงคล ณ ศาลา 

ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

พ.ศ.๒๕๓๙ 

เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในประเทศไทย

พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 

นายโสภณ  สุภาพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก

ปิโตรเลียม จ�ากัด จัดตั้งบริษัท “มงคลชัยพัฒนา” เพื่อสนับสนุน “ทฤษฎี

ใหม่” ขัน้ที ่๓ มผีูถ้อืหุน้ ดงันี ้๑) พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ๑๕,๓๐๐ 
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หุ้น ๒) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด ๑๔,๒๙๓ หุ้น และมีบุคคลอื่นๆ  

อีก ๗ คนๆ ละ ๑ หุ้นรวม ๓๐,๖๐๐ หุ้น

พ.ศ.๒๕๔๐ 

เศรษฐกิจวิกฤตรุนแรงเพิ่มมากขึ้น สถาบันการเงิน ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการค้า และโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องหยุด

กจิการ พนกังานและคนงานจ�านวนมากตกงานและว่างงาน ผูท้ี่เคยมภีมูลิ�าเนา

อยู่ต่างจังหวัดต้องกลับถิ่นเดิม ท�าให้รัฐบาลและหน่วยงานราชการหลายแห่ง

เห็นความส�าคัญและความจ�าเป็นของการเกษตร “ทฤษฎีใหม่” และเร่งการ

ขยายผล

ตุลาคม ๒๕๔๐  

คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบแนวทางช่วยเหลอืประชาชนในภาวะ

เศรษฐกจิถดถอยทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอ และมแีนวทางโครงการ “ทฤษฎี

ใหม่” รวมอยู่ด้วย

๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว พระราชทานพระราชด�ารัส 

เกี่ยวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” แก่ผู ้เข้าเฝ้าถวายชัยมงคล ณ ศาลา 

ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

๙ ธันวาคม ๒๕๔๐  

คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบกรอบนโยบายมาตรการบรรเทาปัญหา

การว่างงานที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอ ๖ มาตรการ ซึ่งมี

มาตรการโครงการ “ทฤษฎีใหม่” รวมอยู่ด้วย

๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐

ส�านักงาน กปร. ประชุมทบทวนวิธีประสานงานและด�าเนินงาน

โครงการ “ทฤษฎีใหม่” ที่ถูกต้องแก่นักวิชาการของหน่วยราชการต่างๆ
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๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ 

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 

(คชก) มีมติอนุมัติเงิน ๕๔.๖๘ ล้านบาท ให้ส�านักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระ

ราชด�าริ

๔ มีนาคม ๒๕๔๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมทบทวนและท�าความ

เข้าใจแนวทางขยายผล “ทฤษฎีใหม่” แก่ผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัด

๒๖ มีนาคม ๒๕๔๑ 

ส�านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  

กองบัญชาการทหารสูงสุด ประชุมท�าความเข้าใจ “หลักการและ

แนวทางสาธิตทฤษฎีใหม่” แก่ผู้บังคับหน่วยฝ่ายอ�านวยการและเจ้า

หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานข้อเสนอแนะน�า

เพิ่มเติมผู้เฝ้ารับเสด็จ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

ในวโรกาสที่พระราชทานพระราชด�ารัสแก่คณะบุคคลต่างๆ  

ทีเ่ข้าเฝ้าถวายชยัมงคล ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชวงัดสุติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว ได ้ทรงพระกรุณาพระราชทาน 

แนวทางที่ถูกต้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” และ 

“ทฤษฎีใหม่”

เกษตรทฤษฎีใหม่
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