
ทฤษฎีใหมคอือะไร? 

“ทฤษฎีใหมเปนแนวพระราชดาํริในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ ที่พระราชทานเปนแนวคิด แนวทางในการ
ดํารงชีวติ โดยเปนแนวทางดําเนนิการทีน่าํไปสูความสามารถในการพ่ึงตนเองในระดับตางๆ อยางเปนขั้นเปน
ตอน บนพืน้ฐานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เพ่ือลดความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงของปจจยัตางๆ และ
ความผันแปรของธรรมชาต”ิ [1] 

ทฤษฎีใหมเปนระบบความคิดเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาท่ีไมเคยมีผูใดคิดมากอน และแตกตางจากแนวคิด 
ทฤษฎีและวิธีการที่เคยมีมากอนทั้งสิ้น จึงไดเรียกวาเปนทฤษฎีใหมซึ่งมีมากกวา 30 ทฤษฎี อาทิ ทฤษฎีการ
จัดการความแหงแลงดวยการทําฝนเทียม ซึ่งไมเคยมีมากอน ทฤษฎีการจัดการน้ําดวยการสรางฝายชุมชื้น เปน
ลักษณะฝายขนาดเล็ก กักน้ําและความชื้นใหกระจายตัวในผืนดิน สรางความชุมชื้นแกปา แตกตางจากทฤษฎี
การจัดการนํ้าในอดีตซึ่งใชการก้ันเข่ือนขนาดใหญเปนหลัก หรือทฤษฎีการจัดการน้ําทวมดวยการทําแกมลิง 
เพื่อกักเก็บน้ําซึ่งไมเคยมีใครคิดมากอนเหลานี้ลวนแตเปนทฤษฎีใหมทั้งสิ้น และสามารถนํามาใชรวมกัน เพ่ือ
นําไปสูเปาหมายคือ ความสามารถในการพึ่งตนเองได พออยู พอกิน พอใช และกาวตอไปสูการรวมมือกัน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการสรางเครือขายความรวมมืออยางเปนข้ันเปนตอน หรืออาจเรียกวา จากขั้น
พ้ืนฐานสูขั้นกาวหนาก็ได 

สวน “ทฤษฎีใหม” ในความหมายที่ใชในหนังสือเลมน้ี หมายถึง ทฤษฎีใหมดานการบริหารที่ดินจํานวนนอย 
ซึ่งเปนหนึ่งในพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เก่ียวกับการทําการเกษตรบนที่ดิน
จํานวนนอย โดยมีเปาหมายเพื่อการอยูอาศัยและการดาํเนินชีวิตอยางมั่นคง ย่ังยืน ซึ่งเปนการคิดบนหลักการ
ใหมแตกตางจากแนวทางการทําการเกษตรอุตสาหกรรม ที่มุงผลิตผลผลิตในปริมาณมากเพื่อการคาขายเปน
หลัก 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงใหความสําคัญกับการพัฒนาการเกษตรเปนอยางย่ิง ในชวงแรกนั้น
พระองคทรงใชพ้ืนที่บริเวณวังสวนจิตรลดารโหฐานเปนสถานท่ีทําการศึกษา คนควา ทดลอง จากนั้นไดขยาย
ไปยังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามจังหวัดตางๆ ปจจุบันมีมากกวา 3,000 โครงการ โดยโครงการ
สําคัญโครงการหนึ่งตั้งอยู ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ตําบลหวยบง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ์ ในจังหวัดสระบุรี ซึ่งถือ
เปนพ้ืนที่แรกท่ีไดนํา “ทฤษฎีใหม” สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม จนประสบความสําเร็จเปนตนแบบของการ
ทําเกษตรทฤษฎีใหมทั่วประเทศ 

 

 

 

 

 



 หัวใจสําคัญของทฤษฎีใหม 

“…ทฤษฎีใหม ยดืหยุนได 

และตองยดืหยุนเหมือนชวีิตของเราทุกคนตองมยีืดหยุน…” 

พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนน ีจังหวัดเพชรบุรี 

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2541[2] 

 แนวพระราชดําริเมื่อวันที่ 5 และ 15 มนีาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงชี้ใหเห็นวา 
อาชีพของคนสวนใหญของประเทศ คือ การเกษตรกรรม โดยสวนใหญแลวเปนเกษตรกรรายยอย มีสมาชิก
ครอบครัวเฉลี่ยประมาณครอบครัวละ 5-6 คน สวนใหญมีฐานะคอนขางยากจน มีที่ดินทํากินนอย หรือบาง
รายไมมีท่ีดินทํากินเลย 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระราชทาน “ทฤษฎีใหม” เพ่ือเปนแนวทางแกไขปญหา โดย
ประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเขากับการทําการเกษตรอยางเปนรูปธรรมโดยเริ่มจากการศึกษาขอมูลจนพบวา 
เกษตรกรไทยสวนใหญมีพื้นที่เฉลี่ยอยูประมาณครอบครัวละ 10-15 ไร จึงทรงคิดคํานวณ จําแนกการใชพ้ืนที
ดินเพ่ือการดําเนินชีวิต โดยมีเปาหมายหลัก คือ ทําอยางไรใหมีขาวปลาอาหารเพียงพอตลอดปจากผืนดิน 
เพื่อที่จะไดประหยัดคาใชจายท่ีตองจายไปกับคาอาหาร และของกินของใชตางๆ เพ่ือใหมีรายไดเหลือพอ
สําหรับจับจายใชสอยในสิ่งที่จําเปนสําหรับชีวิต นอกจากนั้นยังมีความม่ันคงในที่อยูอาศัย เม่ือมีความม่ันคงใน
ชีวิต ก็ดําเนินชีวิตดวยความรัก ความสามัคคีและเอ้ืออาทรกัน 

 จากนั้นจึงทรงพระราชทานดําริใหทดลอง “ทฤษฎีใหม” ขึ้นครั้งแรกที่ วัดมงคลชัยพัฒนา เมื่อปพ.ศ.
2532 โดยพระราชทานทุนทรัพยสวนพระองค เพ่ือซื้อที่ดินจํานวน 15 ไรใกลวัดมงคลชัยพัฒนา ทดลองทํา
ทฤษฎีใหม จากนั้นขยายโครงการไปยังท่ีอ่ืนๆ อีก เชนที่อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ และภายหลังไดทรงสรุป
แนวคิด เปนวิธีการดําเนินงาน “ทฤษฎีใหม” 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที ่1 การผลิตเพือ่พออยู พอกนิ และพึง่ตนเองได ทําอยางไรให พออยู พอกนิ พึ่งตนเองได ? 

             คาํตอบ คือ ทําอยางไรใหผืนดินที่มีอยูใชประโยชนไดอยางเต็มที่ เพ่ือการพออยู (ที่อยูอาศัย) พอกิน 
(อาหาร) พึ่งตนเองได (อาชีพที่ม่ันคง) จึงตองมีการแบงพื้นที่ออกเปนสวนๆ และใชพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด
โดยแบงพื้นที่ออกเปนสวนๆ ดังนี้ 

สวนที่ 1   พ้ืนท่ีรอยละ 30 ขุดบอน้ํา ปลูกพืชน้ํา เชน ผักบุง ผักกระเฉด ทําเลาสัตวบนสระน้ํา 

สวนที่ 2  พื้นท่ีรอยละ 30 ทํานา 

สวนที่ 3  พื้นท่ีรอยละ 30 ปลกูพืชไร พืชสวน ไมผล ไมยืนตน ไมใชสอย 

สวนที่ 4  พื้นท่ีรอยละ 10 บานพัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด ผักสวนครัว ไมประดับ กองฟาง กองปุยหมัก 



 ขั้นตอนที ่2 การรวมพลงัหรือรวมแรงกนัในรูปกลุมหรือสหกรณ  

             ทาํอยางไรให เขมแข็ง ? 

คําตอบคือ การรวมกลุมกัน เพ่ือเปนการสรางความเขมแข็งโดยแปรพลังเกษตรกรสูการสรางความเขมแข็งและ
ยั่งยืนใหกับชุมชน ในดานตางๆ ดังนี้ 

1. การผลติ :การเตรียมดิน การจัดการแหลงน้ํา พันธุพืช ปุย และปจจัยการผลิตอื่นๆ 
2. การตลาด :การเตรยีมลานตากขาว การจัดหายุงฉาง เคร่ืองสีขาว การรวมกลุมกันขายผลิตผลทาง

การเกษตร 
3. การเปนอยู :การดแูลชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนรวมกัน เชน อาหาร เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค 

ดวยการเผื่อแผ แบงปนระหวางคนในชุมชนหรือการตั้งรานคาสหกรณชุมชน 
4. สวสัดิการ :การจัดการดานสาธารณสุขของชุมชน ดวยการรวมมือกันจัดหาบริการสวัสดิการสังคม

พ้ืนฐานสําหรับชุมชน เชน สถานบริการสาธารณสุขชุมชน บรกิารดานสุขอนามัย หรือการตั้งกองทุน
กูยืมเพ่ือการทํากิจกรรมตางๆ ของชุมชน 

5. การศึกษา :ชุมชนรวมตัวกันสรางความเขมแข็งดานการศึกษา โดยมีบทบาทดานการสงเสริมการศึกษา
ชุมชน การสิบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

6. สงัคมและศาสนา :มีการสืบทอดทางวัฒนธรรม การสงตอประเพณี และการสืบทอดศาสนา การ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับคนในชุมชน   

 ขั้นตอนที ่3 การตดิตอประสานเพื่อหาแหลงทุนหรอืแหลงเงิน  

             ทาํอยางไรให ยั่งยนื ? 

คําตอบคือ การประสานความรวมมือไปยังบริษัทเอกชน แหลงทุน และบริษัทดานพลังงาน เพื่อกาวเขาสูข้ันที่ 
3 ของการพ่ึงตนเอง โดยการขอรับการสนับสนุนดานเงนิทุนจาก ธนาคาร บริษัท หางราน หรือหนวยงาน
เอกชน ใหความสําคัญกับการไดประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย เชน บริษัทหางราน ไดซื้อขาว และผลผลิต
ทางการเกษตรราคาถูกจากเกษตรกรโดยตรง แลกเปลี่ยนกับการใหพื้นที่ในการจําหนายสินคา 

โดยรายละเอียดของแตละขั้นตอน เมื่อนําไปปฏิบัติจริงจะทําไดอยางไร จะไดกลาวถึงตอไป 

 



 ความแตกตางของทฤษฎีเกากบัทฤษฎีใหม 

ทฤษฎีใหมในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ นอกจากจะเปนการบริหารจัดการพื้นที่จํานวน
นอยแลว สําคัญกวานั้นคือ เปน “แนวทางในการดําเนินชีวิต” เพ่ือนําไปสูการพ่ึงตนเองได ซึ่งเปนความ
แตกตางที่สําคัญของทฤษฎีใหม นอกจากนั้นยังมีความแตกตางในการจัดการดานตางๆ ดังนี้ 

  ทฤษฎีเกา ทฤษฎีใหม 

การจดัการ
พื้นที ่       

เกษตรเชิงเดี่ยว ปลูกพืชชนิดเดียวเตม็
พื้นที่                    

แบงพ้ืนที่ 30 : 30 : 30 : 10 

การจดัการ
ดนิ          

ทํานาแบบขั้นบันได ลดการชะลางหนา
ดิน     

ทํานาแบบขั้นบันได ลดการชะลางหนาดิน
ปลูกแฝกยึดหนาดิน ลดการพังทลายปลูก
แฝกรอบโคนตนไมชวยกักเก็บน้ําในดิน 

การจดัการน้ํา  ระบบเขื่อนกักเก็บน้ําและปลอย
น้ํา ตามระบบชลประทาน               

ขุดสระโดยการคํานวณปริมาณน้ําให
เพียงพอตอการทํานา ทําสวนจัดหาแหลงน้ํา
เสริมโดยการใชทฤษฎีอางใหญเติมอางเล็ก 

อาหาร         ขายผลผลิตเพ่ือนําเงนิไปซื้อ
อาหาร                       

ปลูกขาวพอกินในครัวเรือน  ปลูกผักสวน
ครัว พืชน้ํา ปลูกผลไมเลี้ยงปลา เลี้ยงไก 
พึ่งตนเองไดดานอาหาร 

ที่อยูอาศยั                         ขายผลผลิตเพ่ือนําเงินไปสรางบาน  ปลูกไมเพ่ือสรางบาน ทําเฟอรนิเจอรและ
เคร่ืองเรือน 

เส้ือผา
เครื่องนุงหม       
         

ขายผลผลิตเพ่ือนําเงินไปซื้อเสื้อผา   ลดคาใชจายดานอาหาร พอมีเหลือ 

ขาวของที่
จาํเปน               

ขัดสน เมื่อราคาผลผลิตตก หรือไดรับ
ความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติ                                   
   

เพ่ือจับจายใชสอยในสิ่งท่ีจําเปนพึ่งตนเองได
แมมีภัยธรรมชาติ 

ยารักษา
โรค               

เจ็บปวยจากเกษตรเชิงเดี่ยว การใชยา
ฆาแมลง และ
สารเคมี                                     
                  

พึ่งตนเองดวยปุยชีวภาพลดการใชเคมีใช
ธรรมชาติสูธรรมชาติภูมิปญญาชาวบาน
สมุนไพรตานโรค 

 

 



 



 ทฤษฏีใหม สูการปฏบิัติ 

ทฤษฎีใหม มีเปาหมายขั้นตน คือ พ่ึงตนเองใหได และกาวสูความเขมแข็งดวยการรวมกลุมชุมชน สรางความ
รวมมือในรูปแบบของสหกรณ เพ่ือดูแลกันและกันในชุมชน สืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน โดยมีศาสนาเปน
ศูนยกลาง กอนขยายสูขั้นที่สาม คือ การตอยอดความยั่งยืนในรูปของการเชื่อมโยงแหลงทุนภายนอก และ
บรษิัทพลังงานเพ่ือขยายรูปแบบการผลิตสูวิสาหกิจชุมชนดวยการสนับสนนุของธนาคาร และบรษิัทหางราน 
หนวยงานตางๆ ในพื้นที่ เปนการสรางความยั่งยืนในระยะยาว 

        แมจากทฤษฎีจะดูเหมือนวาสามารถดําเนินการไดเปนขั้นเปนตอน และนาจะสําเร็จไดโดยงาย แตการจะ
นํา 3 ขั้นตอนของทฤษฎีใหมไปปฏิบัติใหสําเร็จนั้นมีสิ่งที่ตองคํานึงถึงหลายประการ และท่ีสําคัญตองไมลืมเร่ือง
ของ “ความยืดหยุน” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงกลาวไวบอยครั้งวา “อยาตดิตาํรา” เหตุเพราะสิ่ง
ที่พระองคทานทรงพระราชดํารินั้นเปน “ทฤษฎีใหม” ยอมยังไมมีในตําราใดๆ และดวยความเปนทฤษฎีใหมนี้ 
สิ่งตางๆ ท่ีกําหนดข้ึนก็เปนเพียง “Tentative Formula” หรือสูตรคราวๆ เมื่อนําไปปฏิบัติจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองคาํนึงถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และปจจัยอ่ืนๆ ที่แตกตางกันไปตามแตละครอบครัวซึ่งมีความ
แตกตางกันไปตามภูมิสังคม 

ขั้นตอนที ่1 การผลิตเพือ่พออยู พอกนิ และพึง่ตนเองได 

ขั้นที่ 1 ของทฤษฎีใหม มีหลักสําคัญ คือ การผลิตเพื่อพออยู พอกิน และพึ่งตนเองได ดวยการจัดการ 3 อยาง 
คือ 

1. การจัดการท่ีดินขนาดเล็กเพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตามทฤษฎีใหม 
2. การจัดการบริหารแหลงน้ํา 
3. การจัดการดานการเกษตร เพ่ือการพออยู พอกิน พ่ึงตนเองได 

1. การจดัการทีด่นิขนาดเลก็เพื่อใหไดประโยชนสูงสดุตามทฤษฎีใหม 

สวนที่ 1   พ้ืนท่ีรอยละ 30 ขุดบอน้ํา ปลูกพืชน้ํา เชน ผักบุง ผักกระเฉด ทําเลาสัตวบนสระ
น้ํา 

สวนที่ 2  พื้นท่ีรอยละ 30 ทํานา 

สวนที่ 3  พื้นท่ีรอยละ 30 ปลกูพืชไร พืชสวน ไมผล ไมยืนตน ไมใชสอย 

สวนที่ 4  พื้นท่ีรอยละ 10 บานพัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด ผักสวนครัว ไมประดับ กองฟาง 
กองปุยหมกั 

จากหลักการนี้ลองแบงที่ดินตามสัดสวนดังที่กําหนดไว ซึ่งตองไมลืมวาหลักการนี้เปนแตเพียง “สตูร
คราวๆ” เทานั้น ดังนั้นสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสภาพพ้ืนท่ี โดยมีสิ่งที่ตองคํานึงถึงที่สําคัญ คือ 

1. ผืนท่ีนา ตองผลิตขาวไดเพียงพอเลี้ยงสมาชิกในครอบครัว (เหลือแลวจึงขาย) 



2. บอน้ํา ตองสามารถกักเก็บน้ําไวไดเพียงพอใชตลอดทั้งป ทั้งสําหรับที่นา ที่ไร สวน ผักสวนครัว และน้ํา
กิน น้ําใชในครัวเรือน (หากขุดสระไดปริมาณน้ําไมพอใชท้ังป ตองรวมมือกันบริหารจัดการแหลงนํ้า 
โดยใชระบบอางใหญเตมิอางเล็ก อางเล็กเตมิสระนํ้า) 

3. การจัดการดานการเกษตร เพ่ือการพออยู พอกิน มีเปาหมายเพื่อใหพึ่งตนเองไดโดยเลือกใหเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ ปรมิาณน้ํา ความชํานาญ และรูปแบบของการใชชีวิต 

4. ทฤษฎีใหม เปนแนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีเปาหมายเพื่อใหเกษตรกร
สามารถเล้ียงตัวเองไดในระดับที่ประหยัดกอน โดยอาศัยความรวมมือรวมใจ และความสามัคคีของคน
ในชุมชน ชวยเหลือกันและกันเพ่ือ “ลดรายจาย” ใหไดมากที่สุด ซึ่งจะนําไปสูการพ่ึงตนเองไดแบบ 
พออยู พอกิน พอใช             

ตัวอยางการแบงพืน้ที่ สาํหรับที่ดินจาํนวน 15 ไร 

        บาน นายแสนยา พื้นที่ 15 ไร จ.นาน มีฝนตกปานกลาง หางไกลระบบชลประทาน 

 

  

 

 

 

 

 

 



ตัวอยางการแบงพืน้ที่ สาํหรับที่ดินจาํนวน 15 ไร (พื้นที่มีฝนตกบอย) 

        บาน นายเหมือง พ้ืนที่ 15 ไร จ.ชุมพร มีฝนตกตลอดป 

 

จะเห็นไดวา การจัดการแบงพ้ืนที่สําหรับเปน ผืนนา แหลงน้ํา ปลูกผลไม ทําสวน ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 
อยาง สามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุนไดตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยเฉพาะอยางย่ิง “ปริมาณน้ําฝน” 
และสภาพแวดลอมอ่ืนๆ ดังตัวอยาง บานนายแสนยา และบานนายเหมือง ซึ่งอยูกันคนละภาค คนหนึ่งอยู
ภาคเหนือ คนหนึ่งอยูภาคใต ปริมาณน้ําฝนยอมไมเทากัน ดังนั้นความจําเปนในการกักเก็บน้ําไวใชจึงตางกัน
ตามไปดวย 

คราวนี้ หากมาพิจารณาถึงสภาพพื้นที่ในจังหวัดสระบุรี แมวาความแตกตางของปริมาณนํ้าฝนในธรรมชาติจะ
นอย สิ่งที่ตองคํานึงถึง คือ ระบบชลประทาน และการจัดการน้ําของชุมชน เชน มีอางนํ้าขนาดเล็กรบัน้ําจาก
เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิหรือไม (ตามระบบ อางใหญเติมอางเล็ก อางเล็กเติมสระน้ํา) 

หลักการคาํนวณพื้นที ่

 พ้ืนที่นา 5 ไร 

พ้ืนที่รอยละ 30 หรือประมาณ 5 ไรใชทํานาเพื่อปลูกขาวไวกินในครัวเรือน โดยพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ ทรงคํานวณวา คนไทยกินขาวเฉลี่ยคนละ 200 กิโลกรมัตอป ถาครอบครัวหน่ึงมีสมาชิก 5-6 
คน จะกินขาวเฉลี่ยประมาณ 1.200 กิโลกรัมตอป ดังนั้น จะตองปลูกขาวเพื่อนําไปสีใหไดขาวสาร 1,200 
กิโลกรัมคือ ผลผลิตขาวเปลือกประมาณ 1,462.5 กิโลกรัมตอป หรือเฉลี่ย 325 กิโลกรัมตอไร หรือ
ประมาณ 21 ถังตอไร 

ดังน้ัน ถาปลูกขาวในพื้นท่ี 5 ไรโดยการตัดเลือกพันธุขาว และมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม นาจะไดขาวใน
ปรมิาณที่พอเพียงตอการเลี้ยงท้ังครอบครัว (21 ถัง/ไร/ป) และอาจมีเหลือพอขายได 



ลอมกรอบ 

    แรงดลพระราชหฤทัยในเรื่องนี้เกิดจากที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จพระราชดําเนินทรงเย่ียม
ราษฎรในภาคอีสาน บริเวณพ้ืนที่บานกุตตอแกน ตําบลกุตสิมคุมใหญ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ิ เมื่อวันที่ 
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2535 ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชดํารัสแกบรรดาคณะบุคคลตางๆ 
ที่เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2535 ณ ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรดา พระราชวังดุสิต วา 
 “...ถามชาวบานที่อยูนั่นวาเปนอยางไรบางปนี้ เขาบอกวาเก็บขาวไดแลวขาวก็อยูตรงนั้นกองไวเราก็ไปดูขาว 
ขาวนั้นมีรวงจริงแตไมมีเมล็ดหรือรวงหนึ่งมีซักสองสามเมล็ด ก็หมายความวา 1 ไรคงไดขาวประมาณซักถัง
เดียวหรือไมถึงถังตอไร  เขาทําไมเปนอยางนี้ เขาบอวาเพราะไมมีฝนเขาปลูกกลาไวแลวเม่ือขึ้นมาก็ปกดํา ปกดํา
ไมไดเพราะวาไมมีน้ําก็ปกในทรายทํารู ในทรายแลวก็ปกลงไป เมื่อปกแลวตอนกลางวันก็เฉามันงอลงไป แต
ตอนกลางคืนก็ตั้งตัวตรงขึ้นมาเพราะมีน้ําคาง และในที่สุด ก็ไดรวงแตไมมีขาว ขาวเทาไร อันนี้เปนบทเรียนท่ีดี
...แสดงใหเห็นวาขาวนี้เปนพืชแข็งแกรงมากขอใหไดมีน้ําคางก็พอ แมจะเปน ขาวธรรมดา ไมใชขาวไร ถาหาก
วาเราชวยเขาเล็กนอยก็สามารถที่จะไดขาวมากข้ึนหนอยพอที่จะกิน ฉะนั้นโครงการ ที่จะทํามิใชตองทํา
โครงการใหญโตมากจะไดผล ทําเล็กๆก็ไดจึงเกิดความคิดข้ึนมาวาในที่เชนน้ันฝนตกดีพอสมควร แตลงมาไมถูก
ระยะเวลา...ฝนก็ทิ้งชวง...” 
 จากพระราชดํารสัขางตนแสดงใหเห็นถึงการที่ทรงรวบรวมขอมูลเบื้องตนจากปญหาขอเท็จจรงิแลวทรง
วิเคราะหเปนแนวคิดทฤษฏีวา 
 “...วิธีการแกไขก็คือตองเก็บนํ้าฝนที่ตกลงมา ก็เกิดความคิดวาอยากทดลองดูสัก 10 ไรในท่ีอยางน้ัน 3 ไรจะ
เปนบอน้ํา คือเก็บน้ําฝนแลว ถาจะตองบุดวยพลาสติกก็บุดวยพลาสติกทดลองดูแลว อีก 6 ทําไรทําเปนที่นา 
สวนไรที่เหลือก็เปนบริการหมายถึงทางเดินหรือกระตอบหรืออะไรก็ไดแลวแตหมายความวา น้ํา 30 % ที่ทํานา 
60 % ก็เชื่อวาถาเก็บน้ําไวไดจากเดิมที่ เก็บเกี่ยวขาวไดไรละ ประมาณ 1-2 ถัง ถามนี้ําเล็กนอยอยางนั้นก็ควร
จะเก็บเก่ียวขาวไดไรละประมาณ 10 -20 ถังหรือมากกวา ”  

ปดลอมกรอบ 

 พื้นที่สระน้ํา 3-4 ไรลกึ 4 เมตร (ตามปริมาณน้าํฝน และระบบชลประทาน)  

หลักการสําคัญ คือ ตองมีน้ําในปริมาณท่ีเพียงพอตอการเพาะปลูกและสํารองไวใชสําหรับการบรโิภคตลอดทั้ง
ป โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดพระราชทานพระราชดําริ ดังนี้ “ใหขุดสระน้ําในพ้ืนที่ประมาณ 3 ไร
ลึก 4 เมตรเพื่อเก็บน้ําในฤดูฝนเสมือนเปนโองนํ้าขนาดใหญ ความจุประมาณ 19,000 ลูกบาศกเมตร โดยแต
ละปเกษตรกรมีความตองการใชนํ้าประมาณ 10,000 ลูกบาศกเมตรตอครัวเรือน หรือตองมีนํ้า 1,000 
ลูกบาศกเมตร ตอการเพาะปลูก 1 ไรโดยประมาณ ซึ่งแยกเปนการใชน้ําทํานา 5 ไรประมาณ 5,000 ลูกบาศก
เมตร และใชปลูกพืชไร ไมผลหรอืพืชผัก สมุนไพร ประมาณ 5,000 ลูกบาศกเมตร อยางไรก็ตามในวันหนึ่งๆ 
น้ําในสระจะระเหยและลดลงวันละประมาณ 1 เซนติเมตรซึ่งใน 1 รอบปมี 365 วัน คาดวาน้ําในสระจะระเหย
เฉลี่ยประมาณ 200 วันตอป ทําใหระดับน้ําในสระลดลงประมาณ 3 เมตรตอป จึงเหลือน้ําเพื่อใชประมาณ 
4,750 ลูกบาศกเมตรตอครัวเรือนตอป จึงจําเปนตองหาน้ํามาเติมในสระใหเพียงพอ” 



 

  

 

 



พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงคํานวณโดยละเอียดถึงปริมาณน้ําที่กักเก็บไดกับพ้ืนท่ีทําการเกษตรที่นํ้า
นั้นจะเพียงพอใช สวนพ้ืนท่ีการเกษตรสวนที่เหลือนั้นพระองคทรงใชคําวา “จะตองอาศัยเทวดาเลี้ยง” กระนั้น
ก็ตามพระองคทานยังไดทรงพระราชทานแนวทางแกไข โดยพระราชดําริใหดําเนนิงานในลักษณะ “อางใหญ
เติมอางเล็ก อางเล็กเติมสระน้ํา” 

ลอมกรอบ 

การขุดสระน้ําใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี โดยพิจารณาจาก 

 ถาเปนพื้นที่ทําการเกษตรอาศัยน้ําฝน สระน้ําควรมีลักษณะปองกันไมใหน้ําระเหยมากเกินไป 
เพื่อที่จะเก็บน้ําไวใชไดตลอดทั้งป 

 ถาเปนพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทาน สระนั้นอาจมีลักษณะลึก หรือตื้น และแคบหรอืกวางก็ได 
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เพราะสามารถมีน้ํามาเติมไดเร่ือยๆ 

ปดลอมกรอบ 

1. การจดัการบริหารแหลงน้าํ  

        การจัดการบริหารแหลงน้ําตามแนวทางพระราชดําริ ใชหลักการ “อางใหญเติมอางเล็ก อางเล็กเตมิสระ
น้ํา” ซึ่งเปนหนึ่งในทฤษฎีการจัดการน้ํารูปแบบใหมที่พระองคทานทรงพระราชดําริข้ึน ซึ่งแตกตางจากระบบ
เดิมอยางมาก อธิบายได ดังภาพ 

 จากภาพสระน้ําขนาดเล็ก คือ สระที่เกษตรกรขุดข้ึนตามทฤษฎีใหม เมื่อเกิดชวงขาดแคลนน้ําในฤดู
แลง เกษตรกรสามารถสูบน้ํามาใชประโยชนได และหากน้ําในสระน้ําไมเพียงพอก็ขอรับน้ําจากอางน้ําขนาด
เล็กในระดับชุมชนได โดยตองมีการจัดการวางระบบสงน้ําเชื่อมตอทอลงมายังสระน้ําท่ีขุดไวในไรนาแตละ
แปลง 

        ดวยระบบนี้ จะทําใหเกษตรกรมีน้ําใชเพียงพอตลอดท้ังป เพราะเม่ือนํ้าในสระน้ําที่ขุดไวในพ้ืนท่ีของตน
พรอง ก็ยังไดรับน้ําจากระบบชลประทานที่ใชระบบอางใหญเติมอางเล็ก อางเล็กเติมสระน้ํา หรือในบาง
หมูบาน อาจเพิ่ม สระน้ําโครงการเขาไปอีกระดับขั้นหนึ่ง เพ่ือกักเก็บนํ้าของชุมชนไวที่สวนกลาง และสงตอไป
ยังสระน้ํา หรือบอน้ําในแตละบานเมื่อขาดแคลนวิธีกักเก็บน้ําและเสริมน้ํารูปแบบนี้ เปนวิธีการกระจายน้ํา 
และกระจายความชุมชื้นไปในพื้นที่การเกษตรมากกวาระบบเกษตรชลประทานแบบดั้งเดิมกวา 3-5 เทา 
เกษตรกรจะจัดการน้ําไดมีประสิทธิภาพดีกวา และเปนระบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ท่ีแหลงน้ําชลประทานหายาก
และมีจํากัด 

        การมีสระเก็บน้ําเพ่ือเกษตรกรไดมีน้ําใชอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งปเรยีกวา Regulator หมายถึงการ
ควบคุมใหดี มีระบบน้ําหมุนเวียนใชเพ่ือการเกษตรตลอดเวลาอยางตอเนื่อง สระเก็บน้ําจะใชเก็บกักน้ําในฤดู
ฝนและจะใชเสริมปลูกพืชในฤดูแลง รวมทั้งเลี้ยงปลาและสัตวน้ํา โดยเกษตรกรควรทํานาในฤดูฝน และเมื่อถึง
ฤดูแลงหรือฝนทิ้งชวง ก็ไมควรทํานา แตควรใชนํ้าท่ีกักเก็บไวใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการปลูกพืชที่



เหมาะสมตามฤดูกาล เชน หนาฝนปลูกขาว (ใชน้ํามาก) หนาแลงปลูกถ่ัว (ใชน้ํานอย) แตหากปใดท่ีน้ําฝนอุดม
สมบูรณก็สามารถนําน้ําที่เหลือไปปลูกพืชท่ีมีราคาดีในฤดูแลงเพ่ิมเติมไดอีก 

        อยางไรก็ตาม ระบบการบริหารแหลงน้ํา และการขุดสระน้ํานั้น เกษตรกรอาจประสบปญหาดานเงินทุน 
เพราะเปนโครงการที่ตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง จําเปนตองประสานขอความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ 
เอกชน หรือมูลนิธิตางๆ เขาชวยเหลือ เพื่อใหคาดําเนินการไมกลายเปนคาใชจายเพ่ิมภาระใหกับเกษตรกร 

1. การจดัการดานการเกษตร เพือ่การพออยู พอกนิ พึง่ตนเองได 

เปาหมายของการแบงพ้ืนที่ทํากิจตามทฤษฎีใหม และการบริหารจัดการน้ํา ก็เพ่ือไปสูจุดหมายที่ตั้งไวใน
ขั้นตอนนี้คือ พออยู พอกิน พึ่งตนเองได ดังนั้น การวางแผนดานการเพาะปลูกพืชในพ้ืนที่สวนที่เหลือ 
นอกเหนือจากพื้นท่ีสระน้ํา และบานพักโรงเรือนแลว ควรจะเปนไปเพ่ือการพออยู พอกิน และพึ่งตนเองไดเปน
หลัก 

จะเห็นไดวา พ้ืนที่ 5 ไรกันไวเปนสวนของการปลูกขาว โดยคํานวณใหเพียงพอตอทั้งครอบครัว ถือเปน
หลักประกันวา อาหารหลักของครอบครัวมีเพียงพอแลว 

การบริหารจัดการพ้ืนที่สวนท่ี 2 คือ สวนของพืชสวน พืชไร ไมผล ควรดําเนินการในลักษณะของไรนา สวน
ผสม ประกอบกับการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เพื่อใหสามารถนําไมไปใชใหเกิดประโยชนดานการ
สรางท่ีพักอาศัย การนําไปผลิตเครื่องเรือน และเครื่องมือตางๆ นําไปเปนอาหาร และปลูกสมุนไพรไวสําหรับใช
สอยยามจําเปน หากเหลือก็นําไปขายเปนคาใชจายในบานได 

การเลือกชนิดของพืชสวน ไมยืนตนและพืชไร ควรเลือกพืชท่ีเหมาะสมกับแตละพ้ืนที่ตามความเหมาะสม 

ตัวอยางพชืทีค่วรปลูก 

ผลไม 
มะมวง มะพราว ขนุน ละมุด สม มะมวง กลวย นอยหนา มะละกอ 
กระทอน เปนตน 

ผัก (ยนืตน) 
แคบาน มะรุม สะเดา เหลียง เนียง ชะเอม ผักหวาน ขจร ขี้เหล็ก 
กระถิน เปนตน 

ผัก (ลมลุก) 
พริก กระเพรา โหระพา ตะไคร ขิง ขา แมงลัก สะระแหน มันเทศ เผือก 
ถ่ัวฝกยาว ถ่ัวพู มะเขือ เปนตน 

ดอกไม มะลิ ดาวเรือง บานไมรูโรย กุหลาบ รกั ซอนกลิ่น เปนตน 

เห็ด เห็ดนางฟา เห็ดฟาง เห็ดเปาฮื้อ 

สมุนไพรและ
เคร่ืองเทศ 

หมาก พลู บุก บัวบก มะเกลือ ชุมเห็ด หญาแฝก เปนตน 

ผักสวนครัว 
กระเพรา โหระพา สะระแหน แมงลัก ตะไคร พริกไทย พริกขี้หนู เปน
ตน 



ไมยืนตน 
ไผ มะพราว ตาล มะขามเทศ สะแก ทองหลาง จามจุรี กระถิน ยูคา
ลิปตัส สะเดา ข้ีเหล็ก ประดู ชิงชันและยาวนา เปนตน 

พืชไร 
ขาวโพด ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ถ่ัวพุม ถ่ัวมะแฮะ ออย มันสําปะหลัง ละหุง 
นุน 

พืชบํารุงดิน คลุมดิน 
ปลูกแซมผลไม เพ่ือบํารงุดิน หรือปลูกหมนุเวียนกับขาว ปลูกตามหัวไร 
ปลายนา เชน ถ่ัวมะแฮะ ถ่ัวมะตา โสนอัฟริกัน โสนพ้ืนเมือง ปอเทือง 
ถ่ัวพรา ขี้เหล็ก กระถิน ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง และถ่ัวพุม เปนตน 

        พืชหลายชนิดใชทําประโยชนไดมากกวาหนึ่งอยาง และควรพิจารณาถึงระยะเวลาในการดูแลรักษา เชน 
เลือกปลูกไมยืนตน เพราะตองการการดูแลอยางมากเฉพาะชวงแรกปลูก จากนั้นการดูแลระยะหลังจะนอยลง 
มีผลผลิตทยอยออกตลอดทั้งป 

        การเลือกปลูกไมยืนตน สามารถประยุกตแนวทางพระราชดํารัส ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยางมาใช
รวมดวย ซึ่งเปนการเลือกชนิดของไมที่ปลูกเพื่อประโยชนใชสอย 3 ประการ คือ เพ่ือที่อยูอาศัย เพื่อเปน
อาหาร และเพ่ือประโยชนใชสอย และจะใหประโยชนอยางที่ 4 คือไดรบัความรมเย็น และสมดุลนิเวศกลับคืน
ดวยธรรมชาติของปานั่นเอง 

การปลูกปาไม 3 อยาง เพื่อประโยชน 4 อยาง 

ไม เพ่ือสรางท่ีอยู
อาศยั 

เปนการปลูกตนไมสําหรับใชเนื้อไมมาปลูกสรางอาคารบานเรือนที่อยู
อาศัย เชน ไมตะเคียนทองสักยางนามะฮอกกานีกระทินเทพาจําปาทอง 
ปลูกกระจายตามรอบคันนา 

ไมเพ่ือเปนอาหาร 

เปนการปลูกตนไมสําหรับใชกิน เปนอาหารเปนยาสมุนไพร เปน
เครื่องดื่มตลอดจนพืชที่ปลูกเพ่ือการคาขายผลผลิตเพ่ือดํารงชีพ เชน ไม
ผลตาง ๆ ไดแกเงาะทุเรียนมังคุดลองกองมะมวง ฯลฯไมที่ใหผลผลิตเพ่ือ
ขาย เชน ปาลม มะพราว ยางพารา 

ไมเพ่ือใชสอย 

การปลูกไมสําหรับใชสอย ในครัวเรือนใชพลังงาน ใชเปนเคร่ืองมือตางๆ 
ในการประกอบอาชีพไดแก ไมไผ,หวาย สําหรบัจักสานเปนเคร่ืองเรือน 
ของใช ฯลฯ ไมโตเร็วบางชนิดท่ีใชเปนไมฟนถาน ไมพลังงาน เชน สบูดํา 
ปาลม ฯลฯ ไมทําเคร่ืองมือการเกษตร ไดแกการทําดามจอบ มีด ขวาน 
ทํารถเข็น โตะ เกาอ้ี ตู ฯลฯ 

นอกจากการปลูกพืชเพ่ือใชเปนอาหาร ยาสมุนไพร และไมยืนตนแลว พ้ืนที่อีกสวนหนึ่ง คือ พื้นที่บริเวณ
โดยรอบบาน ซึ่งควรปลูกพืช ผักสวนครัวเพ่ือใชในการประกอบอาหาร นอกจากนี้ ควรทําโรงเรอืนเพาะเห็ด
เพื่อใชเปนอาหาร 

สวนการเลี้ยงสัตว ควรพิจารณาเลือกเลี้ยงสัตวน้ํา โดยการขุดบอเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ หรืออาจเลี้ยงไกบนสระน้ํา 
เลือกใหเหมาะสมกับแรงงานในครัวเรือน พื้นที่ท่ีเหลือ และอาหารสัตวควรมาจากผลิตผลจากไร นา เปนการ



ลดคาใชจายในครัวเรือน และกาวสูบันไดขั้นที่ 1 คือ การพึ่งตนเองได หากมีเหลือก็ยังไดเผื่อแผ แบงปน หรือ
นําไปจําหนายสรางรายไดเสริมใหกับครอบครัว 

สตัวเลีย้งควรเลือกใหเหมาะสม ดงันี ้

สัตวน้ํา 

เชน ปลาไนปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาดุก เพ่ือเปนอาหารเสริม
ประเภทโปรตีน และยังสามารถนําไปจําหนายเปนรายไดเสริมไดอีกดวย 
หรือในบางพื้นที่สามารถเลี้ยงกบได ก็อาจเลือกทําบอเลี้ยงกบเพ่ือ หรือ
เลี้ยงรวมกับปลา หรือเลี้ยงในแปลงนา (ลอมแสลน) กรณีท่ีทํานาโดยไม
ใชสารเคมีก็สามารถทําได 

หมู ไก เปด 
การเลี้ยงหมู ไก หรือเปด สามารถทําคอกกั้นเลี้ยงบนสระน้ําได เปนการ
ใหอาหารปลาไปในตัว จากการขับถายของเสียของหมูและไก 

ทฤษฎีใหม ขั้นที่ 1 นี้ เปนการผลิตเพ่ือพออยู พอกิน สําหรับเกษตรกรรายยอย มีที่ดินทํากินนอย หรือไมมี
ที่ดนิทํากิน อยูในเขตเกษตรกรรมน้ําฝนเปนหลัก พื้นดินมีสภาพที่ขุดสระเก็บน้ําได ตัวเกษตรกรจะตองกินอยู
อยางประหยัด มีความขยันหมั่นเพียร มีความสามัคคีชวยเหลือเก้ือกูลเพื่อนบาน มีความรอบรู รูจักการบริหาร
จัดการทรัพยากรดินและน้ํา บริหารเงินทุน บริหารเวลาและกําลังคน ซึ่งเปนการผลิตเพื่อพออยู พอกนิ 
พึ่งตนเองได เรยีกวา ขั้นพื้นฐาน จากนั้นจึงกาวสูข้ันท่ี 2 หรือเรียกวา “ข้ันกาวหนา" 

รวมแรง รวมใจ 

สรางชุมชนเขมแขง็ 

ขั้นตอนที ่2 รวมพลงัหรือรวมแรงกันในรูปกลุมหรือสหกรณ 

ขั้นตอนที่ 2 นี้ ควรปฏิบัติเมื่อไดทําตามข้ันตอนท่ี 1 จนพออยู พอกิน และพึ่งตนเองไดแลว จึงจะเปนการ “ทํา
เปนข้ันเปนตอน” ตามแนวทางพระราชดําริ 

ในข้ันตอนน้ีเปนการรวมพลังเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จจากขั้นตอนที่ 1 สามารถพ่ึงตนเองได มีพออยู พอ
กิน และมีผลิตผลเหลือพอท่ีจะนํามาจําหนายเพื่อสรางรายไดใหกับครอบครัว โดยการรวมกลุมกันนั้น นอกจาก
จะมีวัตถุประสงคเพื่อทําการคาในรูปแบบของสหกรณแลว ยังมุงประโยชนเพื่อการ “ดูแลกัน” “พ่ึงพาอาศัย
กัน” ในชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในดานตางๆ 6 ดาน ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การผลติ  

        การรวมกลุมกันของเกษตรกรเพื่อสรางความรวมมือกันในดานการผลิต ดวยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ และรวมมือกันในการพัฒนาผลผลิตตั้งแตข้ันการเตรียมดิน การจัดการแหลงนํ้าใหเพียงพอตอ
การทําการเกษตรของท้ังชุมชน การเตรียมคัดเลือก และเก็บเมล็ดพันธุพืช การผลิตปุยใชเองในชุมชน 
ตลอดจนปจจัยการผลิตอื่นๆ เพ่ือใหตนทุนการผลิตลดต่ําลงมากที่สุด 



        ในการรวมกลุมกันของเกษตรกรน้ี อาจใชวิธีการแลกเปลี่ยนความรูกับกลุมเกษตรกรอ่ืนๆ เพื่อนํามา
ปรบัปรุงแนวทางการทําดูแลจัดการดิน และการพัฒนากระบวนการผลิต เพ่ือใหไดผลดี 

2. การตลาด  

        เม่ือมีผลผลิตแลว จะตองเตรียมการตางๆ เพ่ือการขายผลผลิตใหไดประโยชนสูงสุด เชน ตองมีการเก็บ
ขาวไวขายในเวลาที่เหมาะสม คนโบราณมักสอนลูกหลานวา “ขายขาวเดือนสี่จะอัปรีย จัญไร” ซึ่งเปนภูมิ
ปญญาชาวบานในการสอนลูกหลานใหรูจักการเก็บรักษา นอกจากจะเปนการไลความชื้นในขาวทําใหขาวขาย
ไดราคาดีแลว ยังเปนการเก็บไวเพ่ือขายใหไดราคาดีที่สุดอีกดวย 

        ในการเก็บรกัษาขาวนั้น เกษตรกรจําเปนตองมีการจัดการท่ีดี เชน การเตรียมลานตากขาวชุมชน การ
จัดหายุงฉาง หรือบางชุมชนรวมตัวกันสรางโรงสีขาวชุมชนเพ่ือสีขาวเองในชุมชน เพิ่มมูลคาขาว และยังไดผล
ผลิตอ่ืนๆ จากการสีขาว เชน ปลายขาว แกลบ รํา นําไปจําหนายนํารายไดกลับมาหมุนเวียนเพ่ือดูแลโรงสี
ชุมชน หรือนําไปใชในการบริหารจัดการดานสวัสดิการชุมชน จากโรงสีชุมชนนั่นเอง 

        นอกจากการเก็บรักษา และการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตแลว การรวมกลุมกันขายผลิตผล
ทางการเกษตรก็เปนอีกหนึ่งชองทางที่เกษตรกรสามารถทําไดในหลายรูปแบบ เชน วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลผลิตจําหนาย รวมกลุมกันนําสินคาไปจําหนายในงานแสดงสินคา หรือตลาดนัดขนาดใหญ รวมกลุมกันสราง
รานจําหนายผลิตภัณฑชุมชนใหกับนักทองเท่ียว คนเดินทาง หรือรวมกลุมกันหาชองทาง เพ่ือนําผลผลิตสง
จําหนายยังตางประเทศ ฯลฯ 

3. การเปนอยู  

        ชุมชนจะเขมแข็งได ตองมีการรวมมือ รวมใจกันดูแลชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนดวยความสามัคคี 
เอ้ือเฟอเผื่อแผ แบงปน ทั้งดานปจจัย 4 เชน อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค นอกจากนั้นการตั้งรานคา
สหกรณชุมชนก็เปนอีกหนึ่งแนวทาง ที่จะชวยใหคนในชุมชนไดจับจายใชสอยสินคาที่ไดคุณภาพในราคาที่
เหมาะสม และผลกําไรที่ไดจากรานสหกรณชุมชน ยังนาํกลับมาแบงปนคืนใหกับสมาชิกในชุมชน หรือนําไป
ขยายผลเปนกองทุนชุมชนดานตางๆ ตลอดจนจัดตั้งกลุมออมทรัพยชุมชนเพ่ือเปนการพ่ึงพาตนเองดานแหลง
ทุนไดอีกทางหนึ่ง 

4. สวสัดิการ  

        การจัดการดานสาธารณสุขของชุมชน ดวยการรวมมือกันจัดหาบริการสวัสดิการสังคมพ้ืนฐานสําหรับ
ชุมชน เชน จัดการดานสถานบริการสาธารณสุขชุมชน บริการดานสุขอนามัย หรือการตั้งกองทุนกูยืมเพื่อการ
ทํากิจกรรมตางๆ ของชุมชนมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการดูแลผูสงูอายุ หรือผูท่ีเจ็บปวย ชวยเหลือตัวเองไมได 
โดยมองภาพรวมและการอยูรวมกันของชุมชนเปนที่ตั้ง 

 

 



5. การศึกษา  

        เม่ือชุมชนรวมตัวกันเขมแข็ง และมีการจัดการดานเงินทุนหมุนเวียนของชุมชนเองแลว สิ่งหนึ่งที่ชุมชน
ควรใหความสนใจ คือ การสรางความเขมแข็งดานการศึกษา โดยชุมชนควรมีบทบาทดานการสงเสริม
การศกึษาชุมชน มีการจัดหาทุนการศึกษาใหกับลูกหลานชุมชนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย จัดใหมีการสืบทอดภูมิ
ปญญาทองถ่ินใหกับลูกหลานชุมชนเพ่ือสรางจิตสํานึกของความเปนสมาชิกในชุมชน และความภาคภูมิใจใน
ประวัติความเปนมา ตลอดจนถึงเอกลักษณของชุมชนนั้นๆ 

6. สงัคมและศาสนา  

        การสืบทอดวัฒนธรรม การสงตอประเพณีของแตละชุมชนใหกับลูกหลานรุนตอๆ ไป จะสรางใหเกิด
ความเขมแข็ง และความรักสามัคคีในชุมชน ผานทางการอนุรักษ ฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนพิธีกรรม
ทางศาสนา เนนใหเห็นความสําคัญของวิถีการทําบุญ ทําทาน โดยมีศูนยกลางความเจริญอยูที่วัด หรือ ศาสน
สถานของแตละศาสนา ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเลือกสถานที่แรกในการดําเนินโครงการทฤษฎี
ใหม โดยเลือก “วัดมงคลชัยพัฒนา” เปนท่ีตั้ง 

        ความสําคัญของศาสนสถาน และศาสนาในอดีต มีมากกวาการสืบตอศาสนา เชน วัดในศาสนาพุทธ 
นอกจากทําหนาท่ีถายทอดคําสอนในศาสนาแลว ยังเปนศูนยกลางการถายทอดศิลปวัฒนธรรม งานชาง งาน
ฝมือ เปนสถานท่ีรวมจิตใจของคนในชุมชน ฝกใหคนละกิเลสและความโลภ ดวยการลดการสะสมเปนสวนตัว 
แตสอนใหเปนการสะสมที่วัด ผูคนจึงคุนเคยกับการให การทําบุญ ทําทาน เปนการฝกจิตใจในชีวิตประจําวัน 

        การรวมกลุมกันของชุมชนในรปูแบบตางๆ จึงควรใหความสําคัญกับการฟนคืนวิถีชีวิตที่มีศาสนาเปน
แกน เพ่ือสรางสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมกํากับ โดยมีชุมชนทําหนาที่เปนแกนในการสรางสรรคกิจกรรม และ
กําหนดจารีตขึ้นกํากับพฤติกรรมคนในชุมชน 

        อยางไรก็ตาม กิจกรรมท้ัง 6 ประการที่กลาวขางตนนี้ จะประสบความสําเร็จได ไมเพียงแตเฉพาะ
เกษตรกร หรือคนในชุมชนเทานั้นที่จะตองเปนผูมีสวนรวม แตจําเปนอยางย่ิงท่ีชุมชนจะตองประสานไปยังผูที่
เก่ียวของ ทั้งหนวยงานราชการ องคกรเอกชน โรงเรียนและสถานศึกษา ประชาสังคม และสื่อมวลชน เพ่ือเขา
มารวมเปนสวนหนึ่งในการดําเนินโครงการตางๆ รวมกัน เพราะทุกคนลวนเปนสมาชิกของชุมชนหากแตทํา
หนาที่และบทบาทตางไป หากไดรับความรวมมือรวมใจจากทกุสวนของสังคม การกาวตอไปยังขั้นที่ 3 ของ
ทฤษฎีใหมก็กระทําไดไมยาก 

 

 

 

 



ประสานแหลงทุน 

พัฒนาอาชีพ 

เพิ่มคณุภาพชีวติ 

ขั้นตอนที ่3 การตดิตอประสานเพื่อหาแหลงทุน แหลงเงนิ 

เมื่อชุมชนมีความสามัคคีกัน รวมกลุมกันทํากิจกรรมท้ัง 6 ดานดังกลาวขางตนแลว การประสานไปยัง
หนวยงาน หรือองคกรตางๆ ที่เปนสวนหนึ่งของชุมชนไดดําเนินการไปพรอมกันแลวในข้ันตอนท่ี 2 ก็สามารถ
ทําตามขั้นตอนที่ 3 คือ การเขาหาแหลงทุน แหลงเงนิ เพื่อแสวงหาความรวมมือในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยการประสานความรวมมือนั้น ควรมองที่ประโยชนที่จะเกิด
ขึ้นกับทั้งฝายเกษตรกร ธนาคาร บริษัทเอกชน และหนวยงานอ่ืนๆ เชน 

 เกษตรกรขายขาวไดราคาสูง เพราะไมถูกกดราคา 
 ธนาคาร หรือบริษัทเอกชน ไดซื้อขาวคุณภาพดี สดใหม ในราคาต่ํา (ซื้อขาวเปลือกโดยตรง หรือซื้อ

ขาวที่สีจากโรงสีชุมชน) 
 เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไดในราคาต่ํา เพราะรวมกลุมกันซื้อตรงในปริมาณมากจาก

บรษิัทผูผลิต 
 ธนาคารหรือบรษิัทเอกชน สามารถกระจายบุคลากร เพื่อไปดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเกิดผลดียิ่งข้ึน 

ทั้ง 3 ขั้นตอนดังกลาว คือ แนวทางปฏิบัติตาม “ทฤษฎีใหม” ที่กลาวไดวาดําเนินไปเปนข้ันเปนตอน จากขั้น
พ้ืนฐาน สูข้ันกาวหนา ดังน้ี 

ประสานเพื่อหาแหลงทนุ  

แหลงเงนิ 

  

พออยู พอกิน พอใช 
รวมพลงัหรือรวมแรงกนัในรูปกลุมหรือสหกรณ  

ขั้นกาวหนา 
ขั้นพื้นฐาน 

  

 

 



ทฤษฎีใหมขัน้พืน้ฐาน และขัน้กาวหนา 

        โดยสรปุแลว “ทฤษฎีใหม” เปนรูปแบบการดําเนินชีวิต การทําการเกษตรท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ ไดพระราชทานไวใหดําเนินการโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวคิดในการ
พัฒนาภาคการเกษตรอยางเปนขั้นเปนตอนในพื้นที่ที่เหมาะสม 

        ทฤษฎีใหม มีพื้นฐานความคิดจากการเกษตรผสมผสาน ผนวกกับการบริหารจัดการพ้ืนท่ีจํานวนนอย 
การบริหารจัดการแหลงน้ํา เพ่ือใหเปนการผลิตเพ่ือยังชีพสําหรับเกษตรกร ใหเกษตรกรมีผลผลิตพอกินตลอด
ทั้งป จนเมื่อผลผลิตเหลอืแลวจึงนําไปจําหนายเพ่ือเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว นั่นจึงเปนทฤษฎีใหมขั้นพื้นฐาน 

        เม่ือกาวขามขั้นพ้ืนฐานสูขั้นกาวหนาแลว ทฤษฎีใหมกลาวถึงการรวมกลุมกันของเกษตรกร เพ่ือ
พัฒนาการผลิต สูวิสาหกิจชุมชน และเพื่อการดูแลกันดวยความเอ้ือเฟอ เผื่อแผแบงปน ตลอดจนให
ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาโดยชุมชน การพัฒนาสังคมและการอยูรวมกันโดยมีศาสนาเปนศูนยกลาง 
กอนขยายผลสูกาวตอไปดวยการเสาะแสวงหาแหลงทุนเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑและยกระดับคุณภาพชีวิต  
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