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คํ านํ า

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี
พระราชดํ ารัสชี้แนะแนวทางในการดํ าเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย ต้ังแตกอนเกิดวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจและเม่ือภายหลังทรงยํ้ าถึงแนวทางแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํ ารงชีวิตอยางไมเดือนรอน
มีความเปนอยูอยางพอเพยีงประมาณตน ตามฐานนะ ตามอัตภาพ ทํ ากิจกรรมท่ีเหมาะสมกับตนเอง และ
สามารถพึ่งตนเองได โดยนํ าเรื่องทฤษฎีใหมขั้นที่หนึ่งฐานการผลิตการเกษตรกรในชนบทนั้น จะตองทํ า
การผลิตในลักษณะพึง่พาและความหลากหลายของกิจกรรมในไรนา กิจกรรมเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน การใช
แรงงานในครอบครัว และการลดตนทุนในการผลิต การเสริมรายได ตลอดจนการผสมผสานกิจกรรมในไร
นาใหเกิดประโยชน

กรมสงเสริมการเกษตร ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐในการสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรท่ัวประเทศ
ใหประสบความสํ าเร็จในการประกอบอาชีพและมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน จึงไดจัดทํ าหนังสือ เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง เพ่ือใชเปนคูมือและแนวทางสํ าหรับเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูความ
เขาใจและสามารถนํ าไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการประกอบอาชีพ และสามารถพ่ึงพาตนเองได

เอกสารเลมน้ี คณะผูเรียบเรียงยินดีนอมรับคํ าติชม และขอเสนอแนะจากทานผูอานทุกทาน ดวย
ความขอบพระคุณ

คณะผูเรียบเรียง
มิถุนายน  43
กลุมงานสงเสริมจัดการฟารม
กองสงเสริมธุรกิจเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
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เศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํ ารัสชี้แนะแนว
ทางการดํ าเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ต้ังแตกอนเกิดวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังไดทรงเนนยํ้ าแนวทางการแกไข เพ่ือใหรอดพนและสามารถดํ ารงอยูไดอยาง  
ม่ันคงและย่ังยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปล่ียนแปลงตางๆ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้แนวทางการดํ ารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 

ต้ังแตครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดํ าเนินไปในทาง สายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวหนาทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียง หมายถึง ความพอ
ประมาณความมีเหตุผล รวมถึงความจํ าเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผล
กระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้ จะตองอาศัยความรูความรอบคอบ 
และความระมัดระวังอยางย่ิงในการนํ าวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผน และการดํ าเนินการทุกข้ันตอน
และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ  นักทฤษฎ ีและ
นักธุรกิจในทกุระดับ ใหมีสํ านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดํ าเนิน
ชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบเพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก
ไดเปนอยางดี (ประมวลและกล่ันกรองจากพระราชดํ ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เร่ือง เศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงพระราชทานในโอกาสตางๆ รวมท้ังพระราชดํ ารัสอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป 
ไดนํ าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว ทรงพระกรุณาปรับปรุงแกไขพระราช
ทานและทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามทีข่อพระมหากรุณาตามหนังสือ
ที่ รล. 0003/18888 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 สํ านักราชเลขาธิการพระบรมมหาราชวัง กทม.)

สมัยกอน เกษตรกรจะทํ าการผลิตเพื่อการบริโภค โดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการ
ปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม 
พืชเหลานี้จะมีความสัมพันธทางนิเวศวิทยา ซ่ึงกันและกัน มีความตองการส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม กับการ
เจริญเติบโตแตกตางกันไป เกี่ยวกับแสงแดด อุณหภูมิความช้ืน ดิน เปนตน เชน พืชทรงพุมขนาดเล็ก
ตองการแสงนอยอยูใตพืชที่ทรงพุมใหญ การทํ าลายของโรคแมลงท่ีเกิดข้ึน ก็จะเปนการควบคุมพืชบางชนิด
ใหมีปริมาณเหมาะสมในระบบนิเวศของพืช พืชท่ีข้ึนปะปนหรือคละกันมีคุณสมบัติชวยยับย้ังการระบาดของ
โรคแมลงพืชชนิดอ่ืนได ทํ าใหสามารถดํ ารงชีวิตอยูได

ต อมามีการพัฒนาเป นเกษตรเพื่อบริโภคและจํ  าหนายจนถึงปจจุบันเกษตรกรสวนใหญ  
ของประเทศ มุงเพิ่มรายไดจึงทํ าการเกษตรเพื่อจํ าหนายทํ าใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน   
ตนทุนการผลิตสูงข้ึน  กอปรกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจจากภายนอกมากขึ้น ตนทุนการผลิตสูงข้ึน กอปร
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กับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทํ าใหตองหันกลับมาทํ าการเกษตร เพื่อบริโภคและจํ าหนายใน
ลักษณะทางเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง อาจจะขยายความไดวา เปนการดํ าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนไทยใหอยูอยาง
พอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยไมตองพึง่
พาปจจัยภายนอกตางๆ ที่เราไมไดเปนเจาของ สิ่งสํ าคัญตองรูจักการพึ่งพาตนเอง โดยไมทํ าให 
ผูอ่ืนเดือนรอน  และรูจักการนํ าทรัพยากรที่เรามีอยูมาใชใหเกิดประโยชนในการดํ าเนินชีวิตประจํ าวัน เชน 
รูจักการนํ าปจจัยพ้ืนฐานมาใชในการดํ าเนินชีวิตอยางมีความสุขความสบาย และพอเพียงกับตนเอง

ปจจัยพื้นฐานในการดํ าเนินชีวิต ไดแก (ปจจัย 4)
อาหาร : อาหารใหโปรตีน ไดแก ถ่ัวเหลือง ไก เปด ปลา

: อาหารที่ใหพลังงาน ไดแก ขาว เผือก ออยเค้ียว มันเทศ
: อาหารท่ีใหวิตามินและเกลือแร ไดแก พืชผักผลไมและพืชผัก เชน คะนา แมงลัก
   กวางตุง ผักหวาน ชะอม ตํ าลึง ฟกทอง ยอดแค กระถิน พริก กระเจี๊ยบ ผลไม
  เชน มะมวง มะนาว มะละกอ ฝรั่ง กลวย

เคร่ืองนุงหม    : ผลผลิตจากฝาย และไหม ใชถักทอผา
ท่ีอยูอาศัย       : บานที่อยูอาศัย และโรงเรือนเล้ียงสัตว อาจทํ าพ้ืนบานและฝาเรือนจากไมไผ

  มะพราว หมาก ตาล มุงหลังคาโดยใชใบไม ใบหญา เชน ใบสัก ใบจาก หญาคา
  หญาแฝก

ยารักษาโรค : พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ไดแก ขิง ขม้ิน รางจืด ฟาทะลายโจร กระเพรา
   ตะไคร กระชาย โหระพา มะกรูด กระเทียม มะแวงเครือ ชุมเห็ดเทศ สะเดา ไพล

  ข้ีเหล็ก ชะพลู

สํ าหรับการดํ าเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํ าริ สามารถแบงไดเปน  
2 ระดับดวยกัน

1. เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลทั่วไป
2. เศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกร

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล เปนความสามารถในการดํ ารงชีวิตอยางไมเดือดรอน มีความ
เปนอยูอยางพอประมาณตนตามฐานะ ตามอัตราภาพและที่สํ าคัญไมหลงไหลตามกระแสวัตถุนิยม มีอิสระ
ภาพในการประกอบอาชีพเดินทางสายกลาง ทํ ากิจกรรมท่ีเหมาะสมกับตนเอง และสามารถพ่ึงพาตนเองได

เศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกร เปนเศรษฐกิจเพื่อการเกษตรที่เนนการพึ่งพาตนเองเกษตรกร
จะใชความรูความสามารถในการบริหารจัดการท่ีดินโดยเฉพาะแหลงน้ํ า และกิจกรรมการเกษตรกรเองดวย
การนํ าเรื่องทฤษฎีใหมขั้นที่หนึ่ง : ฐานการผลิตความพอเพียงมาใชในไรนาและทรัพยากรธรรมชาติเปน



5
สวนใหญใหมีความหลากหลายของกิจกรรมการเกษตรในไรนา มีกิจกรรมเก้ือกูลกัน  กิจกรรมเสริมรายได 
ใชแรงงานในครอบครัวทํ างานอยางเต็มที่ลดตนทุนในการผลิต ตลอดจนการผสมผสานกิจกรรมการปลูก
พืช เล้ียงสัตว และประมง ในไรนาใหเกิดประโยชนสูงสุด

ความหลากหลายของกิจกรรมการเกษตรในไรนา
ไดแก การทํ ากิจกรรมหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน เชน
ขาว  :   พืชอาหารหลักของคนไทย สํ าหรับบริโภคในครอบครัว
สระนํ้ า  :   แหลงน้ํ าในไรนาและเล้ียงสัตวน้ํ า
พืชผกั  :   ใชบริโภคในครัวเรือน ชวยลดรายจายประจํ าวัน
พืชสมุนไพร  :   เปนอาหารและยาพ้ืนบาน
ไมยืนตนและไมใชสอย :   ใชเปนไมฟน ทํ าโรงเรือนและเคร่ืองจักสาน
เล้ียงสัตว  :   แหลงอาหารโปรตีนและเสริมรายได
ไมดอกไมประดับ  :   เพือ่ความสวยงาม พักผอนจิตใจและเสริมรายได
ปุยหมัก  :   บํ ารุงดิน รักษาสมดุลธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

กิจกรรมเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน
การเล้ียงปลาในนาขาว : ผลผลิตจากขาวเปนอาหารปลา

: ปลากนิแมลงศัตรูขาว
: มูลปลาเปนปุยตนขาว

ปลูกผักกับการเล้ียงไก : ไกกินเศษพืชผัก
: มูลไกเปนปุยสํ าหรับพืชผัก

การใชทรัพยากรในไรนา : มูลสัตวเปนปุยคอก
: เศษหญาใบไมทํ าปุยหมัก
: เศษพืชผักเปนอาหารปลา
: ฟางขาว ใชเพาะเห็ด ทํ าปุยหมัก คลุมดิน อาหารสัตว

ใชแรงงานในครอบครัวทํ ากิจกรรม ลดรายจาย และเสริมรายได
:  แปรรูปและถนอมอาหาร เชน พริกแหง มะนาวดอง กลวย

ตาก ไขเค็ม กระเทียมดอง ผักดอง น้ํ าพริกเครื่องแกง
:  จักสานหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ เคร่ืองใช เชน ดอกไมใบยาง 

เคร่ืองใชและเคร่ืองจักสาน จากผักตบชวา ไมไผ กลวย

เกษตรผสมผสาน
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การประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงสามารถทํ าได ดังนี้
1. ทํ าไรนาสวนผสมผสาน  เพื่อเปนจุดเริ่มตนเศรษฐกิจพอเพียง
2. ปลูกผักสวนครัวลดรายจายดานอาหารในครอบครัว
3. ใชปุยคอก และทํ าปุยหมักใชรวมกับปุยเคมีเพื่อลดรายจายและชวยปรับปรุงบํ ารุงดิน
4. เพาะเห็ดฟางจากฟางขาวและเศษวัสดุเหลือใชในไรนา
5. ปลูกไมผลสวนหลังบานและไมใชสอย
6. ปลูกพืชสมุนไพรชวยสงเสริมสุขภาพอนามัย
7. เล้ียงปลาในรองสวน ในนาขาวและสระน้ํ า เพ่ือเปนอาหารโปรตีนและรายไดเสริม
8. เล้ียงไกพ้ืนเมืองและไกไขประมาณ 10-15 ตัว เพ่ือเปนอาหารตอครอบครัว โดยใชขาวเปลือก 

รํ าปลายขาวจากการทํ านา ขาวโพดเลี้ยงสัตวจากการปลูกพืชไร เศษพืชผัก จากการปลูกพืชผัก
9. การทํ ากาซชีวภาพจากมูลสุกร หรือวัว เพือ่ใชเปนพลังงานในครัวเรือน
10. ทํ าสารสกัดชีวภาพ จากเศษพืชผักผลไม และพืชสมุนไพร ใชในไรนา

การดํ าเนินชีวิตในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงเปนการประกอบอาชีพตามทรัพยากรทีมี่อยูโดยอาศัย
ความรู  ความสามารถ เพื่อใหเกิดความพอเพียง ในลักษณะพออยูพอกิน กอใหเกิดความสุขความสบาย
ภายในครอบครัว หากเหลือจากการดํ ารงชีพสามารถนํ าไปขาย เพื่อเปนรายไดและเก็บออมเปนเงินทนุ
ส ํารองตอไป

เศรษฐกิจพอเพียงเปนการดํ าเนินชีวิตทางสายกลางยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ดังนี้
1. ดานจิตใจ

✽  ทํ าตนใหเปนท่ีพ่ึงตนเอง
✽  มีจิตใจสํ านึกท่ีดี
✽  สรางสรรคใหตนเองและชาติโดยรวม
✽  มีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม
✽ คํ านึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีต้ัง

2. ดานสังคมและชุมชน
✽ ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
✽ สรางเครือขายชุมชนท่ีเขมแข็ง

3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
✽ การจัดการอยางชาญฉลาด
✽ รูคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
✽ ต้ังอยูบนพ้ืนฐานการอนุรักษและใชประโยชนอยางย่ังยืน
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4.  ดานเทคโนโลยี

✽ ใชเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการ
และสภาพแวดลอม

✽  ใชภูมิปญญาทองถิ่น
✽  พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาของเราเอง

5.  ดานเศรษฐกิจ
✽  เพิ่มรายได
✽  ลดรายจาย
✽  การออม : สะสมเปนเงินทุน

แนวทางการปฏิบัติตนตามเศรษฐกิจพอเพียง
✽ ยึดหลัก 3 พอ คือ พออยู พอกิน พอใช
✽ ประหยัด โดยตัดทอนรายจาย จากความฟุมเฟอยในการดํ ารงชีพ “ความเปนอยูไมฟุง

เฟอ ตองประหยัดไปในทางท่ีถูกตอง”
✽ ประกอบอาชีพดวยความถูกตองและสุจริต “… ความเจริญของคนท้ังหลาย ยอมเกิดมา

จากการประพฤติชอบ และการขายประกอบอาชีพแบบตอสูกันอยางรุนแรง
✽ มุงเนนหาขาวหาปลากอนมุนเนนหาเงินทอง
✽ ท ํามาหากินกอนทํ ามาคาขาย
✽ ภูมิปญญาพื้นบานและที่ดินทํ ากินคือทุนทางสังคม
✽ ต้ังสติที่ม่ันคง รางกายที่แข็งแรง ปญญาที่เฉียบแหลม นํ าความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึง

มาปรับใชในชีวิตประจํ าวัน

“ทฤษฎีใหม”

พระราชดํ ารัส เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2537 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอปวงชนชาว
ไทย ทรงบํ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชนแกประชาชน ดวยทรงมีพระราชหฤทัยมุงม่ันในการชวย
เหลือและแกไขปญหาความแปรปรวนของดินฟาอากาศ ฝนตกไมสม่ํ าเสมอ ฝนทิ้งชวง น้ํ าไหลบา เม่ือฝนตก
หนักอันเกิดจากสภาพปาถูกทํ าลาย และเกิดภาวะแหงแลงทั่วไปพระองคทรงมีพระราชดํ าริที่จะแกไขปญหา

“…. หลักมีวาแบงที่ดินเปนสามสวน สวนท่ีหน่ึงเปนท่ีสํ าหรับปลูกขาว อีกสวนหน่ึงสํ าหรับปลูกพืช
ไรพืชสวนและก็มีที่สํ าหรับขุดสระน้ํ าดํ าเนินการไปแลวทํ าอยางธรรมดาอยางชาวบาน

ในท่ีสดุก็ไดขาวไดผักขาย……”
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ภัยแลงและยกระดับการพัฒนาความเปนอยูของราษฎรในภาคเกษตรกรรมใหเกิดความ “พออยูพอกิน” 
พระองคทรงมีพระราชวินิจฉัย คนควา สํ ารวจ รวบรวมขอมูล และทดสอบเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรนํ้ า 
ที่ดิน พันธุพืชสํ าหรับการบริโภคและอุปโภคเพื่อใหสามารถดํ ารงชีวิตอยูไดในพ้ืนท่ีของตนเอง โดยต้ังเปน 
“ทฤษฎีใหม” ซ่ึงผานการสรุปผลจากการทดลองของมูลนิธิชัยพัฒนาในพระองคท่ีวัดมงคลชัยพัฒนา ตํ าบล
หวยบงและตํ าบลเขาดินพฒันา อํ าเภอเมือง (ปจจุบันคือ อํ าเภอเฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดสระบุรี ซ่ึงเปน
แนวทางการพัฒนาการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง โดยการผสมผสานกิจกรรมพืช สัตว และประมงใหมีความ
หลากหลายนานาพันธุ เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยทํ าการเกษตรในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให
เกิด “พออยูพอกิน” ในระยะแรกๆ

หลักการของทฤษฎีใหม 3 ข้ันตอน
ทฤษฎีใหม : ขั้นที่หนึ่ง
ฐานการผลิตความพอเพียง เนนถึงการผลิตที่พ่ึงพาตนเอง สรางความเข็มแข็งของตนเอง ให

สามารถดํ ารงชีพอยูไดในพ้ืนท่ีของตนเอง กลาวคือ “พออยูพอกิน” ไมอดอยากซ่ึงในข้ันตอนน้ีเปนเร่ืองของ
การจัดการพื้นที่การเกษตรออกเปน 4 สวน สัดสวนการใชพื้นที่ทํ าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม เพื่อให
ตัวเลขงายตอการจดจํ าในพ้ืนท่ี 15 ไร ดังน้ี 30:30:30:10 (พืน้ทีท่ํ านา สระน้ํ า พื้นที่ปลูกพืชแบบผสม
ผสาน และที่อยูอาศัย)

1. สระน้ํ า 3 ไร ลึก 4 เมตร (ประมาณ 30% ของพ้ืนท่ี)
2. นาขาว 5 ไร (ประมาณ 30%  ของพ้ืนท่ี)
3. พื้นที่ปลูกไมผลไมยืนตน พืชไร พืชผัก 5 ไร (ประมาณ 30% ของพ้ืนท่ี)
4. ที่อยูอาศัย และอ่ืนๆ 2 ไร (ประมาณ 10% ของพื้นที่)

ขาว
ดานเศรษฐ
อยางมากมา
บุญประเพณ
ปลูกไวบริโภ
และทรัพยส
ตองการบริโ
 พื้นที่สวนที่หนึ่ง คือ พื้นที่ทํ านาในการปลูกขาวเพ่ือการบริโภคขาวเปนพืขท่ีมีความสํ าคัญทาง
กิจระดับประเทศและระดับครอบครัวในระดับประเทศ ถือไดวาสามารถนํ าเงินตราสูประเทศ
ยในแตละป หรือกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา ขาวเปนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยในแงของงาน
ีตางๆ และขาวเปนพืชที่ปลูกไวสํ าหรับคนไทยทั้งประเทศเพื่อการบริโภค ในระดับครอบครัว 
คและหากผลผลิตเหลือจึงจํ าหนายเปนรายได ขาวยังแสดงถึงฐานะความเปนอยูของเกษตรกร
ินในแตละครอบครัว ขาวเปนสินคาท่ีเกษตรกรสามารถเก็บไว ไดนานข้ึนอยูกับความตองการวา
ภคเม่ือไร ตองการเปล่ียนจากผลผลิต (ขาวเปลือก) เปนเงินตราไวสํ าหรับใชจายในครัวเรือน
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เม่ือไรก็ได ซึ่งจะตางกับสินคาเกษตรอ่ืนๆ โดยทั่วไปคนไทยบริโภคขาวเฉล่ียคนละ 200 กิโลกรัม
ขาวเปลือกตอป เกษตรกรมีครอบครัวละ 3-4 คน ดังน้ันควรปลูกขาว 5 ไร ผลผลิตประมาณ 30 ถัง ซึ่ง
เพียงพอตอการบริโภคตลอดป

สระนํ้ า  พื้นที่สวนที่สอง คือ สระน้ํ าในไรนา มีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการเกษตรกรรมเปนหลัก ดัง
น้ัน หากเกษตรกรมีสระน้ํ าก็เปรียบเสมือนมีตุมเก็บกักน้ํ าในฤดูฝน ชวยปองกันน้ํ าไหลหลากทวมไรนาของ
เกษตรกร ตลอดจนชวยมิใหน้ํ าไหลหลากลงสูแมน้ํ าลํ าคลอง 
สามารถนํ าน้ํ าจากสระน้ํ ามาใชในฤดูฝน กรณีเกิดขาดแคลนน้ํ าหรือ
ฝนทิ้งชวง สํ าหรับฤดูแลง หากมีน้ํ าในสระเหลือสามารถนํ ามาใชใน
การเพาะปลูกพืชและเล้ียงสัตว การที่เกษตรกรมีสระน้ํ าในไรนายัง
แสดงถึง การมีหลักประกันความเส่ียงในการผลิตทางการเกษตรถา
เกิดการขาดแคลนน้ํ าข้ึนในการเพาะปลูก นอกจากน้ีสระน้ํ ายังเปน
ทรัพยากรในการสนับสนุนการเพาะปลูกและเล้ียงสัตวในไรนา ใหความชุมชื้น และสรางระบบนิเวศเกษตร
ท่ีเหมาะสมในบริเวณพ้ืนท่ีขอบสระน้ํ า การคํ านวณวาตองมีน้ํ า 1,000 ลูกบาศกเมตรตอการเพาะปลูก 1 
ไร โดยประมาณและบนสระน้ํ าอาจสรางเลาไกเลาหมูไวดวย เพราะฉะน้ันพ้ืนท่ี 10 ไร ตองใชน้ํ าอยางนอย
10,000 ลูกบาศกเมตร

ปลูกพืชแบบผสมผสาน  พื้นที่สวนที่สามไวเพาะปลูกพืชแบบผสมผสานทั้งไมผล ไมยืนตน พืชไร 
พืชผัก พืชสมุนไพร และไมดอกไมประดับ  เปนแหลงอาหาร ไมใชสอยและเพิ่มรายได  การปลูกพืชหลายๆ 
ชนิด จะชวยรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ตลอดชวยกระจายความเสี่ยงจากความแปร 
ปรวนของระบบตลาดและภัยทางธรรมชาติ  การปลูกพืชผสมผสานยังสามารถชวยเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ลด
การพึ่งพาปจจัยการผลิตภายนอกไรนาและตัดวงจรศัตรูพืชบางชนิดไดอีกดวย

ตัวอยางของพืชท่ีควรปลูก  ไดแก
พืชสวน (ไมผล)  : เชน มะมวง มะพราว มะขาม ขนุน ละมุด สม มะมวง กลวย นอยหนา

                                    มะละกอ และกระทอน เปนตน
พืชสวน (ผักไมยืนตน)  : เชน แคบาน มะรุม สะเดา เหลียง เนียง ชะเอม  ผักหวาน ขจร ข้ีเหล็ก
                                  และกระถิน เปนตน
พืชสวน (พืชผัก)  : พริก กระเพรา โหระพา ตะไคร ขิง ขา แมงลัก สะระแหน มันเทศ เผือก

                                    ถั่วฝกยาว ถั่วพ ูและมะเขือ เปนตน
พืชสวน (ไมดอก)  : เชน มะลิ ดาวเรือง บานไมรูโรย กุหลาบ รัก และซอนกล่ิน เปนตน
เห็ด  : เชน เห็ดนางฟา เห็ดฟาง เห็ดเปาฮ้ือ เปนตน
สมุนไพร และเครื่องเทศ  : เชน หมาก พลู พริกไทย บุก บัวบก มะเกลือ ชุมเห็ด หญาแฝก
                                  กระเพรา  โหระพา สะระแหน แมงลัก และตะไคร เปนตน
ไมยืนตน (ใชสอยและเชื้อเพลิง) : เชน ไผ มะพราว ตาล มะขามเทศ สะแก ทองหลาง จามจุรี

  กระถิน ยูคาลิปตัส สะเดา ข้ีเหล็ก ประดู ชิงชัน และยางนา
  เปนตน
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พืชไร :  เชนขาวโพด ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ออย มันสํ าปะหลัง ละหุง เปนตน พืชไร
   บางชนิดอาจเก็บเก่ียวเม่ือผลผลิตยังสดอยู จํ าหนายได

พืชบํ ารุงดิน และพืชคลุมดิน :  เชน ทองหลาง ข้ีเหล็ก กระถิน ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วพรา ถ่ัวมะแฮะ
                                                 ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง ถั่วพุม โสน ถ่ัวฮามาตา เปนตน ที่ควรปลูกแซม

        ไมผล ไมยืนตน ขณะท่ีตนยังเล็กอยูปลูกหมุนเวียนกับขาวหรือปลูก
        ตามหัวไรปลายนา พืชเหลาน้ีบางชนิดใชกินใบและดอกไดดวย

ท่ีอยูอาศัย  พื้นที่สวนที่สี่ เปนท่ีอยูอาศัยหรือบานไวดูแลเรือกสวนไรนาและบริเวณบาน ทํ าใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เชน มีไมผลหลังบานไวบริโภคปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร นํ าเศษวัสดุเหลือใชมาทํ าปุย
หมัก เพาะเห็ดฟางการเล้ียงสัตวเพ่ือสรางคุณคาอาหารและโภชนาการ ตลอดจนเสริมรายไดนอกจากน้ีมูล
สัตวยังเปนปุยคอก  สํ าหรับพืชในลักษณะเกษตรผสมผสาน   มีการหมุนเวียนทรัพยากรในไรนาใหมีประ
สิทธิภาพ  ดังน้ัน การจัดการพื้นที่สวนที่สี่ใหมีที่อยูอาศัยนั้น  ยังหมายถึง การสรางจิตสํ านึกและนิสัยใหมี
ความผูกพันธกับอาชีพการเกษตรของตนเอง เพ่ือใหสามารถดํ ารงชีพอยูไดโดยไมมีจิตฟุงเฟอ หลงไหลใน
วัตถุนิยม ดังเชนสังคมเมือง สามารถใชประโยชนจากบริเวณบานและท่ีอยูอาศัย มีเวลามากพอในการการ
ทํ าการเกษตรดูแลเรือกสวนไรนาของตนเองมีส่ิงอํ านวยความสะดวกในการดํ าเนินชีวิตข้ันพ้ืนฐานอยางพอ
เพียง ไดอาหารจากพืช สัตวและประมง  มียารักษาโรค จากพืชธรรมชาติและพืชสมุนไพรมีผลไมไวบริโภค 
และมีไมใชสอยในครอบครัว

สรุป ความสัมพันธของทฤษฎีใหมข้ันตอนท่ีหน่ึง คือ เนนการผลิตท่ีพ่ึงพาตนเองโดยทํ ากิจกรรม
หลากหลาย เชน ขาว ไมผลไมยืนตน พืชไร พืชผัก มีแหลงน้ํ าในไรนา มีท่ีอยูอาศัย มีผลผลิตและอาหาร
เพื่อการบริโภคมีการใชแรงงานในครอบครัวสม่ํ าเสมอ และมีงานทํ าในพ้ืนท่ีตลอดป มีรายไดจากกิจกรรม  
การเกษตรอยางตอเน่ือง ลดการพึ่งพาปจจัยภายนอก โดยมีการหมุนเวียนการใชแรงงานในครอบครัว
สม่ํ าเสมอและมีงานทํ าในพ้ืนท่ีตลอดป มีรายไดจากกิจกรรมการเกษตรอยางตอเน่ือง ลดการพึ่งพาปจจัย
ภายนอกโดยมีการหมุนเวียนการใชทรัพยากรในไรนาอยางเต็มท่ี เพ่ือลดความเส่ียง จากภัยธรรมชาติ และ
ความแปรปรวนของราคาผลผลิต ลดรายจายในครอบครัว ลดการใชสารเคมีทํ าใหคุณภาพของดินและ
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ระบบนิเวศเกษตรของไรนาและชุมชนดีข้ึน สมาชิกมีเวลาอยูกับครอบครัวมากข้ึน ครอบครัวมีความสุข 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเปนครอบครัวท่ีเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได

ทฤษฎีใหม : ขั้นตอนที่สอง
รวมพลังเพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
เกษตรกรรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยสรางความพอเพียงในข้ันท่ีหน่ึง ทํ าใหเกิดความ

เข มแข็งในแตละคนแตละครอบครัว  จึงเกิดกลุ มกิจกรรมที่ เข มแข็งและเกิดพลัง ในข้ันที่สอง  
การรวมกลุม จึงรวมกันชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มิใชมาขอความชวยเหลือฝายใดฝายหน่ึงเพียงแตฝายเดียว 
การรวมกลุมใหเกิดพลังในการดํ ารงชีพและดํ าเนินกิจกรรมการเกษตร โดยการรวมแรงรวมมือในการผลิต 
การตลาด รวมคิดรวมวางแผนและระดมทรัพยากรในการผลิต จัดระบบการผลิต ศึกษาระบบการตลาด 
การคาขาย การจํ าหนาย ผลผลิตรวมกัน สรางสวัสดิการความเปนอยู ดานการศึกษาและอนามัยรวมกันใน
ชุมชนและกลุมเปนอันดับแรก ทํ าใหเกิดผลประโยชนรวมกัน กลุมมีความเขมแข็งชวยเหลือตนเองได เกิด
ความสามัคคีปรองดองกัน สามารถรวมดํ าเนินธุรกิจดวยกันโดยการรวมกันซ้ือรวมกันขาย ซึ่งจะชวยในการ
ลดคาขนสง  ทํ าใหเกิดการเรียนรูแหลงผลิต ซ้ือขายปจจัยการผลิตและผลผลิตนอกจากน้ีแลวการรวมกลุม
และรูปแบบสหกรณทํ าใหมีผลผลิตในปริมาณที่มากพอสามารถเพิ่มอํ านาจในการตอรองราคาในการ
จ ําหนายพืชผลทางการเกษตร

ทฤษฎีใหม : ข้ันท่ีสาม
รวมคาขายสรางเครือขายเศรษฐกิจชุมชน
ในข้ันตอนที่สองเม่ือองศกรหรือกลุมสหกรณเกิดความเขมแข็งสามารถชวยเหลือกันเองไดแลว จึง

รวมกันกับคนภายนอกคาขาย รวมประสานประโยชนรวมกัน โดยรวมมือกับแหลงเงินทุน (ธนาคาร) และ
กับแหลงพลังงานในขั้นตอนที่สาม โดยยึดหลักฐานการผลิตเดิม ระบบและรูปแบบการรวมกลุมชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันประสานผลประโยชนรวมกัน การจัดต้ังและบริหารโรงสี รานคาสหกรณ ในลักษณะบริษัทรวม
ทุน ชวยกันลงทุนในรูปแบบทรัพยากรการผลิต ทรัพยากรมนุษย (ตัวบุคคลชวยกันทํ างาน) เงินทุน และ
อุปกรณการผลิตการกอสราง เปนตน ในการรวมมือรวมใจกับบุคคลภายนอกในการดํ าเนินธุรกิจเพ่ือให
เกิดหนวยเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจทองถิ่นจะตั้งอยูบนพื้นฐานผลประโยชนรวมกัน แบงหนาท่ีความรับ
ผิดชอบความถนัด เชน หนวยการผลิต หนวยขนสง หนวยการจัดการ หนวยติดตอหาตลาด หนวยการ
จํ าหนาย หนวยการลงทุน เปนตน แตทุกหนวยจะตองทํ างานเหมือนบริษัทเด่ียวกัน ทํ างานเปนทีมประสาน
รวมกัน ทํ าใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีดานการบริหารจัดการ การดํ าเนินธุรกิจ เกิดขบวนการเรียนรูซ่ึง
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กันและกัน ทํ าใหทราบความตองการท้ังชนิด ปริมาณ คุณภาพ และราคาสินคา นิสัยการบริโภคและ
อุปโภคของลูกคา ส่ิงสํ าคัญจะตองมีกลไก กฎระเบียบขอบังคับรวมกัน การจัดสรรปนสวนผลประโยชนท่ี
เกิดข้ึนตองยุติธรรมและมีคุณธรรม

จากแนวพระราชดํ าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ซึ่งพระราชทานไวแกพสกนิกรชาวไทย
เกีย่วกับทฤษฎีใหมเพื่อการเกษตร โดยการแบงพื้นที่ทํ าการเกษตรออกเปน 4 สวน คือ สระน้ํ า พื้นที่ทํ านา 
พืน้ทีท่ํ าไร ทํ าสวน และ พื้นที่ที่อยูอาศัย ในอัตราสวน 30:30:30:10 และสามารถนํ าไปประยุกตใหเหมาะ
สมกับสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคมเกษตรกร โดยพิจารณาถึงความหลากหลายของกิจกรรมการเกษตร
มีระบบ และสัดสวนที่เหมาะสมในแตละสภาพพื้นที่ ดังน้ี

1.  กิจกรรมดานแหลงน้ํ า น้ํ ามีความสํ าคัญ ในระบบการผลิตของเกษตรกร เน่ืองจากพ้ืนท่ีสวน
ใหญยังคงอาศัยน้ํ าฝนและบางพื้นที่ถึงแมวาเปนที่ราบและลุม สามารถเก็บกักน้ํ าไดเพียงไมกี่เดือน  
ในฤดูแลงน้ํ าจึงมีความสํ าคัญยิ่งยวดตอระบบการผลิตการเกษตร ในทุกพื้นที่ไมวาจะเปนพื้นที่ขนาดใหญ 
ขนาดกลาง  หรือขนาดเล็ก ดังน้ัน สระน้ํ าเพื่อการเกษตรตามทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
จึงเปนแนวพระราชดํ าริที่เหมาะสมที่สุดในสังคมเกษตรกรไทย อยางไรก็ตามสระน้ํ าในท่ีน้ียังหมายถึงแหลง
น้ํ าที่ใชเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในครอบครัวเกษตรกร นอกจากน้ีแหลงน้ํ ายังสามารถเล้ียงปลา
และสัตวน้ํ าอ่ืนๆ เพื่อการบริโภคและจํ าหนายตลอดจนนํ าน้ํ าจากแหลงดังกลาวมาใชในการเพาะปลูกพืชผล
ในเรือกสวนไรนาและกิจกรรมการผลิตอ่ืนๆ เชนการเพาะเห็ด การเล้ียงสัตว และพืชผักสวนครัว ไมดอกไม
ประดับ เปนตน ในสภาพพื้นที่ที่มีคูคลองธรรมชาติ หรือแหลงน้ํ าจากรองน้ํ าในสวนไมผล และพืชผัก 
เกษตรกรสามารถนํ าน้ํ ามาใชในระบบการผลิตในไรนาได

อน่ึง ในฤดูแลงน้ํ าในบริเวณสระน้ํ า รองสวนและคูคลองธรรมชาติอาจจะแหงหรือมีน้ํ าไม 
เพียงพอตอการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว และใชบริโภคและอุปโภคในครอบครัว เกษตรกร ควรมีการเติมน้ํ าจาก
แหลงน้ํ าขนาดใหญ เหมือง ฝายทดนํ้ า หวย คลอง บึง ตามธรรมชาติ เปนตน

2.  กิจกรรมดานอาหาร ซึ่งเปนกิจกรรมการเกษตรที่มนุษยใชบริโภคในครอบครัว ตลอดจนเปน
อาหารสัตวเพื่อใหสัตวเจริญเติบโต สามารถนํ ามาเปนอาหารของมนุษยได เชน ขาว พืชไร  
(ขาวโพด ขาวฟาง ถ่ัวเหลือง ถั่วเขียว ถ่ัวลิสง ทานตะวัน  งา ละหุง) พืชผักสวนครัว (แตงกวา ถั่วฝกยาว 
พริกชี้ฟา) พืชสมุนไพร (กระเพรา โหระพา สะระแหน) ไมผล ไมยืนตน บางชนิด (มะพราว กลวย 
มะละกอ ไผตง) สัตวน้ํ า (กบ ปู ปลา กุง หอย) การเล้ียงสัตวปก (เปด ไก นก) และสัตวใหญ (สุกร โค 
กระบือ) เปนตน

3.  กิจกรรมท่ีทํ ารายได (ดานเศรษฐกิจ) โดยพยายามเนนดานการเพิม่รายไดเปนหลักและกอให
เกิดรายไดตอเน่ือง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน และรายป
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 รายไดรายวัน ไดแก กิจกรรมพืชผัก (ผักบุง ผักกระเฉด ตะไคร ขิง ขา กระเพรา เปนตน)  
กิจกรรม ดานสัตว สัตวปก ใหผลผลิต ไข (ไก เปด นกกระทา) และการ
เล้ียงโคนม

 รายไดรายสัปดาห ไดแก ไมดอกไมประดับ  พืชผักบางชนิด เชน ชะอม กระถิน และผักกินใบ
 รายไดรายเดือน หรือตามฤดูกาลผลิต 2-4 เดือน

ไดแก การทํ านา การทํ าพืชไร การปลูกพืชผัก การเล้ียงสัตว (การเล้ียง
สัตวปก เพ่ือผลิตเน้ือ การเล้ียงสุกร แมพันธุผลิตลูก การเล้ียงโคนม และ
สุกรขุนและการเล้ียงสัตวน้ํ า (ปลา กบ เปนตน)

 รายไดรายป สวนใหญเปนกิจกรรมไมผลไมยืนตน พืชไร อายุยาว เชน มันสํ าปะหลัง 
สับปะรด ออย การเลี้ยงสัตวใหญ เชน โคเน้ือ โคขุน สุกร เปนตน

นอกจากน้ีแลวในระยะยาวสามารถสรางความสมดุลทางธรรมชาติทํ าใหเกิดระบบนิเวศเกษตรชุม
ชนที่ดีข้ึนเนื่องจากระบบการผลิตที่มีไมผลและไมยืนตน  ตลอดจนมีพืชท่ีดีข้ึนเน่ืองจากระบบการผลิตท่ีมี
ไมผลและไมยืนตน ตลอดจนมีพืชแซมและพืชคลุมดินจะชวยสรางสภาพระบบนิเวศเกษตรดานบรรยากาศ
และปองกันการสูญเสียความอุดมสมบูรณของดิน ซ่ึงในระบบการผลิตดังกลาวจะมีความหลากหลายของพืช
ยืนตนและพืชลมลุก

4.  กิจกรรมพ้ืนท่ีบริเวณบาน ซ่ึงกิจกรรมเหลาน้ี มีทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร  
ไมดอกไมประดับ ไมผลไมยืนตน ไมใชสอย ตลอดจนการเล้ียงสัตวและการเพาะเห็ดกิจกรรมตางๆ ภายใน
บริเวณบานจะชวยประหยัดรายจายและเหลือขายเปนรายได เสริมสรางการใชท่ีดินและแรงงานครอบครัว
ใหเกิดประโยชน และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผลใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูดีข้ึน

การนํ าทฤษฎีใหมมาใชในไรนาทํ าใหเกษตรกร ” มีนํ้ ามีทา มีกินมีใช และครอบครัวอยูสุขสบาย”
คํ าวา “มีนํ้ ามีทา”
มีแหลงน้ํ าในไรนา เชน น้ํ าในรองสวนไมผล และพืชผัก บอเล้ียงปลา บอบาดาล สระน้ํ า เพื่อมีไวใช

ในการเพาะปลูกและเล้ียงสัตวในฤดูแลง
คํ าวา “มีกิน”
มีกิจกรรมพืชอาหารโดยเฉพาะ การทํ านาสามารถมีขาวไวบริโภคตลอดทั้งปในครอบครัว หาก

เหลือจึงจํ าหนาย ท้ังน้ียังสามารถปลูกพืชท่ีเปนอาหารแทรกในกิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ โดยการปลูกพืช
หมุนเวียน การปลูกพืชแซมในสวนไมผลในพ้ืนท่ีในไรนา เชน พืชตระกูลถั่ว ถ่ัวเหลือง ถั่วเขียว งา ขาวโพด 
ขาวฟาง ตลอดจนพืชผัก และการเล้ียงสัตวบก สัตวน้ํ า

คํ าวา “มีใช”
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มีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจเพ่ิมรายได และลดตนทุนการผลิต โดยการสงเสริมการปลูกไม

ผล ไมยืนตน การปลูกพืชแซมในสวนไมผลและไมยืนตน ไดแก กิจกรรมพืชไร พืชผัก และไมดอกไมประดับ
นอกจากน้ีแลวยังสามารถปลูกไมผลและไมยืนตนขอบเขตเปนพืชบังลม เปนพืชที่สรางความชุมชื้นใหกับ
ระบบการผลิตการเกษตรทํ าใหระบบนิเวศเกษตรดีข้ึน

คํ าวา “ครอบครัวอยูสุขสบาย”
เกษตรกรมีบานเรือน โดยอยูอาศัยในพื้นที่ทํ าการเกษตรทํ าใหสามารถดูแลเรือกสวนไรนา และกิจ

กรรมการเกษตรไดเต็มที่ นอกจากน้ียังสามารถทํ ากิจกรรมการเกษตรรอบๆ บริเวณที่อยูอาศัยเพื่อใชใน
การบริโภค และใชสอยอ่ืนๆ เชน ปลูกไมผลสวนหลังบาน พืชผักสวนครัว  ไมดอกไมประดับ พืชสมุนไพร 
และใชวัสดุท่ีมีอยูในไรนาและทองถ่ินใหเกิดประโยชน เชน การเพาะเห็ด การทํ าปุยหมักและการเลี้ยงสัตว 
ทํ าใหลดรายจาย ดานอาหารและยา นอกจากน้ีมีรายไดเสริมจากการขายผลผลิตท่ีเหลือจากการบริโภค

แนวทางการประยุกตทฤษฎีใหมสํ าหรับเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบดวย
1. ความรูและความเขาใจ

1.1 ทฤษฎีใหม ไมใชวิธีการหรือเทคนิคเดียวเทานั้นในการที่จะแกไขปญหาของเกษตรกรไดทุก
กรณีทุกพื้นที่

1.2 ทฤษฎใีหมเปนทางเลือกทางหน่ึงท่ีมุงหวังแกไขปญหาใหสามารถอยูไดในระดับพอเพียง
(พออยู พอกิน)

1.3 ทฤษฎีใหมเปนการจัดการหรือวิธีการจัดการทรัพยากร หรือ การจัดการพื้นที่เกี่ยวกับดิน
และน้ํ า การปลูกพืชและพันธุไมใหสามารถดํ ารงและประกอบอาชีพการเกษตรอยางเหมาะสมอยูไดในพ้ืนท่ี
ของตนเองอยางพออยูพอกินในเบื้องตน

1.4 ทฤษฎีใหมในขั้นที่หนึ่งเปนระบบการทํ าฟารม ที่มีระบบยอยอยูในระบบใหญ ไดแก ระบบ
การทํ านา ระบบการปลูกพืช (ผสมผสาน) ระบบการจัดการน้ํ า และระบบครัวเรือนเกษตรกร

1.5 ทฤษฎีใหมในขั้นที่หนึ่ง เปนการจัดการพ้ืนท่ีในสัดสวน 30:30:30:10 ตามทฤษฎีแตใน
ทางปฏิบัติมิใชสูตรตายตัว สามารถปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ี

1.6 ทฤษฎีใหมมุงพัฒนาความรู  ความสามารถ และทักษะการบริหาร การจัดการ และการใช
น้ํ าใหมีประสิทธิภาพ

1.7 ทฤษฎีใหมสรางความเข็มแข็งจากการพ่ึงพาตนเอง
1.8 ทฤษฎีใหมตองอาศัยความขยันหม่ันเพียร ความอดทน การประหยัด
1.9 ทฤษฎีใหมสอนใหคนรูรักสามัคคีรวมกลุมชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

               1.10 ทฤษฎีใหมสอนใหคนรูจักการทํ างานรวมกันกับผูอ่ืนท้ังใกลชิดและหางไกลโดยอาศัย
ความยุติธรรมและคุณธรรม
 2.  ความรวมมือและความสามัคคี

2.1 สภาพพื้นที่ เชน ท่ีดินและแหลงน้ํ าในไรนา เปนตน บางสภาพพื้นที่ทํ าได ดินเหมาะสม 
ดินสามารถปลูกพืชได และเก็บกักนํ้ าได
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2.2  เทคโนโลยกีารผลิต การจัดการ และการตลาด
2.3  เงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนเล็กนอยหากมีความเพียร
2.4  ในการปรับเปล่ียนวิธีการผลิต และวิถีชีวิตความเปนอยูของเกษตรกร เชน เคยปลูกพืช

อยางเดียว  กลับมาปลูกหลายชนิดทํ างานในไรนาบางฤดูกาลกลับตองทํ างานตลอดปอยางมีความสุขและมี
ความอบอุนกับครอบครัว

2.5 มีทักษะความขยันหมั่นเพียร อดทน ทดลอง ศึกษาเรียนรูจริง จากการปฏิบัติและรอ
คอยความสํ าเร็จ

3.  ความรวมมือและความสามัคคี
3.1 รวมมือกับภาคราชการ เอกชน และประชาชน
3.2 ความรวมมือของคนในกลุม ชุมชน และทองถ่ิน
3.3 ความสามัคคีรวมกัน เอ้ืออาทรตอกัน
3.4 ระดมทุน ทรัพยากรการผลิต คน และอ่ืนๆ ในการดํ าเนินงาน

สรุปหลักการประยุกตทฤษฎีใหมสํ าหรับเศรษฐกิจพอเพียง
1. ขนาดพื้นที่ทํ าการเกษตรประมาณ 10-15 ไร
2.  ทฤษฎใีหมข้ันท่ีหน่ึงหรือข้ันแรก ทํ าการผลิตกิจกรรมการเกษตรพืช สัตว  และประมง ในไรนา

ใหสามารถเล้ียงตัวเองได อยาง “พออยู พอกิน” หรือสามารถพ่ึงตนเองได
3.  มีขาวพอเพียงในการบริโภคในครัวเรือน
4. ปจจัยสํ าคัญคือการจัดการที่ดิน แหลงน้ํ า พันธุพืชสัตว แรงงาน และการลงทุนในไรนา

      5.  ทํ ากิจกรรมการเกษตรหลายชนิดเพ่ือลดความเส่ียงและมีรายไดตอเน่ือง
6. ควรมีแหลงน้ํ าตามธรรมชาติ หรือการชลประทานมาเติมสระน้ํ าในไรนา ในกรณีท่ีขาดแคลนน้ํ า

ในฤดูแลง
     7. ในข้ันท่ีหน่ึงการแบงสัดสวนของพ้ืนท่ีในอัตราสวน 30:30:30:10 เปนการจัดการพ้ืนท่ีตาม
ทฤษฎีใหม สามารถประยุกตเปล่ียนแปลงสัดสวนตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ีได

8. ในขั้นที่สองเกษตรกรรวมกลุมมุงเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยแตละครอบครัวตองมีความพอ
เพียง “พออยู พอกิน” และเขมแข็งกอนขอความชวยเหลือจากรัฐและเอกชน

9. ในข้ันที่สาม เม่ือชุมชนหรือกลุมเขมแข็งจึงรวมกับคนภายนอกคาขายและสรางเครือขาย
เศรษฐกิจ

10. สรางประโยชนรวมกัน โดยรวมพลังการผลิต การจัดการ และการคาขาย
      11. ดวยหลักของทฤษฎีใหมจะนํ าไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน


จดัทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย :  ส ํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
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