
เกษตรทฤษฎีใหม่             

ทฤษฎีใหม่ คือ ตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงท่ีเด่นชัดที่สุด ซ่ึง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด ารินี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่มักประสบ
ปัญหาทั้งภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการท าการเกษตร ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลา

วิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ าได้โดยไม่เดือดร้อนและยากล าบากนัก 
 
ความเสี่ยงที่เกษตรกร มักพบเป็นประจ า ประกอบด้วย  
๑. ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตร  
๒. ความเสี่ยงในราคาและการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตสมัยใหม่จากต่างประเทศ  
๓. ความเสี่ยงด้านน้้า ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง 
๔. ภัยธรรมชาติอ่ืนๆ และโรคระบาด 
๕. ความเสี่ยงด้านแบบแผนการผลิต  
- ความเสี่ยงด้านโรคและศัตรูพืช 
- ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงาน 
- ความเสี่ยงด้านหนี้สินและการสูญเสียที่ดิน  
ทฤษฎีใหม่ จึงเป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้้า เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็ก
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 

ทฤษฎีใหม่ 

            ความส าคัญของทฤษฎีใหม่  
๑. มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร ซึ่งไม่
เคยมีใครคิดมาก่อน  
๒. มีการค้านวณโดยใช้หลักวิชาการเก่ียวกับปริมาณน้้าที่จะกักเก็บให้พอเพียงต่อการเพาะปลูกได้อย่าง
เหมาะสมตลอดปี  
๓. มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบส้าหรับเกษตรกรรายย่อย โดยมีถึง ๓ ขั้นตอน  
 
ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น  
                        ให้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ซึ่งหมายถึง  
                        พ้ืนที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ ๓๐% ให้ขุดสระเก็บกักน้้าเพ่ือใช้เก็บกักน้้าฝนในฤดูฝน และใช้
เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้้าต่างๆ 
                        พ้ืนที่ส่วนที่สอง ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพ่ือใช้เป็นอาหารประจ้าวันส้าหรับ
ครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี เพ่ือตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
                        พ้ืนที่ส่วนที่สาม ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ 
เพ่ือใช้เป็นอาหารประจ้าวัน หากเหลือบริโภคก็น้าไปจ้าหน่าย 
                        พ้ืนที่ส่วนที่สี่ ประมาณ ๑๐% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือนอ่ืนๆ 



            ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง  
                        เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มข้ันที่
สอง คือให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันด้าเนินการในด้าน  
                        (๑) การผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)  
                        - เกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิต โดยเริ่ม ตั้งแต่ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช ปุ๋ย การ
จัดหาน้้า และอ่ืนๆ เพื่อการเพาะปลูก  
                        (๒) การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การจ้าหน่ายผลผลิต)  
                        - เมื่อมีผลผลิตแล้ว จะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น 
การเตรียมลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้าว เตรียมหาเครื่องสีข้าว ตลอดจนการรวมกันขาย
ผลผลิตให้ได้ราคาดีและลดค่าใช้จ่ายลงด้วย  
                        (๓) การเป็นอยู่ (กะปิ น้้าปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ)  
                        - ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานในการ
ด้ารงชีวิต เช่น อาหารการกินต่างๆ กะปิ น้้าปลา เสื้อผ้า ที่พอเพียง  
                        (๔) สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู้)  
                        - แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการที่จ้าเป็น เช่น มีสถานีอนามัยเมื่อยามป่วยไข้ 
หรือมีกองทุนไว้กู้ยืมเพ่ือประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  
                        (๕) การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา)  
                        - ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพ่ือการศึกษาเล่าเรียนให้แก่
เยาวชนของชมชนเอง  
                        (๖) สังคมและศาสนา  
                        - ชุมชนควรเป็นที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว  
                        โดยกิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ไม่ว่า
ส่วนราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นส้าคัญ  
 
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม  
                        เมื่อด้าเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้า
ไปสู่ขั้นที่สามต่อไป คือติดต่อประสานงาน เพ่ือจัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัท ห้างร้าน
เอกชน มาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                        ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคาร หรือบริษัทเอกชนจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
กล่าวคือ  
                        - เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา)  
                        - ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต่้า (ซื้อข้าวเปลือกตรงจาก
เกษตรกรและมาสีเอง)  
                        - เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่้า เพราะรวมกันซื้อเป็นจ้านวนมาก (เป็น
ร้านสหกรณ์ราคาขายส่ง)  
                        - ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพ่ือไปด้าเนินการในกิจกรรม
ต่างๆ ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น  



             หลักการและแนวทางส าคัญ  
 

๑. เป็นระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับที่ประหยัดก่อน ทั้งนี้ 
ชุมชนต้องมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันท้านองเดียวกับการ “ลงแขก” แบบ

ดั้งเดิมเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานด้วย 
๒. เนื่องจากข้าวเป็นปัจจัยหลักท่ีทุกครัวเรือนจะต้องบริโภค ดังนั้น จึงประมาณว่าครอบครัวหนึ่งท้านา

ประมาณ ๕ ไร่ จะท้าให้มีข้าวพอกินตลอดปี โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง เพ่ือยึดหลักพ่ึงตนเองได้อย่างมี
อิสรภาพ  

๓. ต้องมีน้้าเพ่ือการเพาะปลูกส้ารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง หรือระยะฝนทิ้งช่วงได้อย่างพอเพียง ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้อง
กันที่ดินส่วนหนึ่งไว้ขุดสระน้้า โดยมีหลักว่าต้องมีน้้าเพียงพอที่จะเพาะปลูกได้ตลอดปี ทั้งนี้ ได้พระราชทาน

พระราชด้าริเป็นแนวทางว่า ต้องมีน้้า ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อการเพาะปลูก ๑ ไร่ โดยประมาณ ฉะนั้น เมื่อ
ท้านา ๕ ไร่ ท้าพืชไร่ หรือไม้ผลอีก ๕ ไร่ (รวมเป็น ๑๐ ไร่) จะต้องมีน้้า ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี 

ดังนั้น หากตั้งสมมติฐานว่า มีพ้ืนที่ ๕ ไร่ ก็จะสามารถก้าหนดสูตรคร่าวๆ ว่า แต่ละแปลง ประกอบด้วย  
                        - นาข้าว ๕ ไร่  
                        - พืชไร่ พืชสวน ๕ ไร ่ 
                        - สระน้้า ๓ ไร่ ขุดลึก ๔ เมตร จุน้้าได้ประมาณ ๑๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณ
น้้าที่เพียงพอที่จะส้ารองไว้ใช้ยามฤดูแล้ง  
                        - ที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ ๒ ไร่  
                        รวมทั้งหมด ๑๕ ไร่  
                        แต่ทั้งนี้ ขนาดของสระเก็บน้้าข้ึนอยู่กับสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล้อม ดังนี้  
                        - ถ้าเป็นพ้ืนที่ท้าการเกษตรอาศัยน้้าฝน สระน้้าควรมีลักษณะลึก เพ่ือป้องกันไม่ให้น้้า
ระเหยได้มากเกินไป ซึ่งจะท้าให้มีน้้าใช้ตลอดทั้งปี  
                        - ถ้าเป็นพ้ืนที่ท้าการเกษตรในเขตชลประทาน สระน้้าอาจมีลักษณะลึก หรือตื้น และแคบ 
หรือกว้างก็ได้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เพราะสามารถมีน้้ามาเติมอยู่เรื่อยๆ  
                        การมีสระเก็บน้้าก็เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้อย่างสม่้าเสมอทั้งปี (ทรงเรียกว่า Regulator 
หมายถึงการควบคุมให้ดี มีระบบน้้าหมุนเวียนใช้เพ่ือการเกษตรได้โดยตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในหน้าแล้งและระยะฝนทิ้งช่วง แต่มิได้หมายความว่า เกษตรกรจะสามารถปลูกข้าวนาปรังได้ เพราะ
หากน้้าในสระเก็บน้้าไม่พอ ในกรณีมีเขื่อนอยู่บริเวณใกล้เคียงก็อาจจะต้องสูบน้้ามาจากเขื่อน ซึ่งจะท้าให้น้้าใน
เขื่อนหมดได้ แต่เกษตรกรควรท้านาในหน้าฝน และเมื่อถึงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงให้เกษตรกรใช้น้้าที่เก็บตุนนั้น 
ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรอย่างสูงสุด โดยพิจารณาปลูกพืชให้เหมาะสมกับฤดูกาล เพ่ือจะได้มีผลผลิต
อ่ืนๆ ไว้บริโภคและสามารถน้าไปขายได้ตลอดทั้งปี 
                        ๔. การจัดแบ่งแปลงที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ค้านวณและค้านึงจากอัตราการถือครองที่ดินถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๕ ไร่ อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรมีพ้ืนที่
ถือครองน้อยกว่านี้ หรือมากกว่านี้ ก็สามารถใช้อัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ เป็นเกณฑ์ปรับใช้ได้ กล่าวคือ 
                                    ร้อยละ ๓๐ ส่วนแรก ขุดสระน้้า (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้้า เช่น ผักบุ้ง ผัก
กะเฉด ฯลฯ ได้ด้วย) บนสระอาจสร้างเล้าไก่และบนขอบสระน้้าอาจปลูกไม้ยืนต้นที่ไม่ใช้น้้ามากโดยรอบได้  
                                    ร้อยละ ๓๐ ส่วนที่สอง ท้านา  



                                    ร้อยละ ๓๐ ส่วนที่สาม ปลูกพืชไร่ พืชสวน (ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย ไม้เพ่ือ
เป็นเชื้อฟืน ไม้สร้างบ้าน พืชไร่ พืชผัก สมุนไพร เป็นต้น)  
                                    ร้อยละ ๑๐ สุดท้าย เป็นที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ (ทางเดิน คันดิน กองฟาง ลานตาก 
กองปุ๋ยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวนครัวหลังบ้าน เป็นต้น)  
 
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าวเป็นสูตร หรือหลักการโดยประมาณเท่านั้น สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับสภาพของพ้ืนที่ดิน ปริมาณน้้าฝน และสภาพแวดล้อม เช่น ในกรณีภาคใต้ที่
มีฝนตกชุก หรือพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้้ามาเติมสระได้ต่อเนื่อง ก็อาจลดขนาดของบ่อ หรือสระเก็บน้้าให้เล็กลง เพ่ือ
เก็บพ้ืนที่ไว้ใช้ประโชน์อื่นต่อไปได้  
                        ๕. การด้าเนินการตามทฤษฎีใหม่ มีปัจจัยประกอบหลายประการ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิ
ประเทศ สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น ดังนั้น เกษตรกรควรขอรับค้าแนะน้าจากเจ้าหน้าที่ด้วย และที่
ส้าคัญ คือ ราคาการลงทุนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขุดสระน้้า เกษตรกรจะต้องได้รับความช่วยเหลือ
จากส่วนราชการ มูลนิธิ และเอกชน  
                        ๖. ในระหว่างการขุดสระน้้า จะมีดินที่ถูกขุดขึ้นมาจ้านวนมาก หน้าดินซึ่งเป็นดินดี ควร
น้าไปกองไว้ต่างหากเพ่ือน้ามาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชต่างๆ ในภายหลัง โดยน้ามาเกลี่ยคลุมดินชั้นล่างที่
เป็นดินไม่ดี หรืออาจน้ามาถมท้าขอบสระน้้า หรือยกร่องส้าหรับปลูกไม้ผลก็จะได้ประโยชน์อีกทางหนึ่ง 

            ตัวอย่างพืชท่ีควรปลูกและสัตว์ที่ควรเลี้ยง  
ไม้ผลและผักยืนต้น : มะม่วง มะพร้าว มะขาม ขนุน ละมุด ส้ม กล้วย น้อยหน่า มะละกอ กะท้อน แคบ้าน 
มะรุม สะเดา ขี้เหล็ก กระถิน ฯลฯ 
ผักล้มลุกและดอกไม้ : มันเทศ เผือก ถั่วฝักยาว มะเขือ มะลิ ดาวเรือง บานไม่รู้โรย กุหลาบ รัก และซ่อนกลิ่น 
เป็นต้น 
เห็ด : เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง เห็ดเป๋าฮ้ือ เป็นต้น 
สมุนไพรและเครื่องเทศ : หมาก พลู พริกไท บุก บัวบก มะเกลือ ชุมเห็ด หญ้าแฝก และพืชผักบางชนิด เช่น 
กะเพรา โหระพา สะระแหน่ แมงลัก และตะไคร้ เป็นต้น 
ไม้ใช้สอยและเชื้อเพลิง : ไผ่ มะพร้าว ตาล กระถินณรงค์ มะขามเทศ สะแก ทองหลาง จามจุรี กระถิน สะเดา 
ขี้เหล็ก ประดู่ ชิงชัน และยางนา เป็นต้น 
พืชไร่ : ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ อ้อย มันส้าปะหลัง ละหุ่ง นุ่น เป็นต้น พืชไร่หลายชนิด
อาจเก็บเกี่ยวเมื่อผลผลิตยังสดอยู่ และจ้าหน่ายเป็นพืชประเภทผักได้ และมีราคาดีกว่าเก็บเม่ือแก่ ได้แก่ 
ข้าวโพด ถัวเหลือง ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ อ้อย และมันส้าปะหลัง 
พืชบ้ารุงดินและพืชคลุมดิน : ถั่วมะแฮะ ถั่วฮามาต้า โสนแอฟริกัน โสนพ้ืนเมือง ปอเทือง ถั่วพร้า ขี้เหล็ก 
กระถิน รวมทั้งถั่วเขียวและถั่วพุ่ม เป็นต้น และเมื่อเก็บเก่ียวแล้วไถกลบลงไปเพ่ือบ้ารุงดินได้ 
หมายเหตุ : พืชหลายชนิดใช้ท้าประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งชนิด และการเลือกปลูกพืชควรเน้นพืชยืนต้นด้วย 
เพราะการดูแลรักษาในระยะหลังจะลดน้อยลง มีผลผลิตทยอยออกตลอดปี ควรเลือกพืชยืนต้นชนิดต่างๆ กัน 
ให้ความร่มเย็นและชุ่มชื้นกับที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และควรเลือกต้นไม้ให้สอดคล้องกับสภาพของพ้ืนที่ 
เช่น ไม่ควรปลูกยูคาลิปตัสบริเวณขอบสระ ควรเป็นไม้ผลแทน เป็นต้น 
 
สัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ ได้แก่  



                        สัตว์น้้า : ปลาไน ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาดุก เพ่ือเป็นอาหารเสริมประเภทโปรตีน 
และยังสามารถน้าไปจ้าหน่ายเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย ในบางพ้ืนที่สามารถเลี้ยงกบได้ 
                        สุกร หรือ ไก่ เลี้ยงบนขอบสระน้้า ทั้งนี้ มูลสุกรและไก่สามารถน้ามาเป็นอาหารปลา บาง
แห่งอาจเลี้ยงเป็ดได้ 

            ประโยชน์ของทฤษฎีใหม่  
๑. ให้ประชาชนพออยู่พอกินสมควรแก่อัตภาพในระดับที่ประหยัด ไม่อดอยาก และเลี้ยงตนเองได้ตามหลัก
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
๒. ในหน้าแล้งมีน้้าน้อย ก็สามารถเอาน้้าที่เก็บไว้ในสระมาปลูกพืชผักต่างๆ ที่ใช้น้้าน้อยได้ โดยไม่ต้อง
เบียดเบียนชลประทาน  
๓. ในปีที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน้้าดีตลอดปี ทฤษฎีใหม่นี้สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้โดยไม่
เดือดร้อนในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ  
๔. ในกรณีที่เกิดอุทกภัย เกษตรกรสามารถที่จะฟ้ืนตัวและช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง โดยทางราชการไม่ต้อง
ช่วยเหลือมากนัก ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย  

 


