ทักทาย
สวัสดีคะ...พบกับ “สาระนารูเรื่องน้ํา”
บน Website ของกรมทรัพยากรน้ําอีกครั้งนะคะ
ซึ่งเรามีเรื่องราวที่นาสนใจเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา
และสิ่งแวดลอม พรอมทั้งสาระความรูตางๆ
ที่นาสนใจมาฝากเหมือนเชนเคยคะ...ครั้งนี้
พบกับเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม”
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของ “ทฤษฎีใหม” เปน
แนวทางในการพัฒนาที่นําไปสูความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับตาง ๆ

อยางเปนขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ
หรือการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตาง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณและ

ตามแนว “ทฤษฎีใหม” เปนเรื่องเกี่ยวกับ

ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดี มีความรู ความเพียร ความอดทน

การนํ า ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ประยุกตใช คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรู
และเทคโนโลยี
หากทานผูอานมีขอเสนอแนะ/คําติชมใดๆ
หรือมีเรื่องราวที่นาสนใจเกี่ยวกับทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และตองการ
เผยแพร เพื่อเปนการสรางองคความรูใหกับ
พวกเราชาว ทน. ก็ ส ง ข อ มู ล มาได ต าม
E-mail Address ขางลางนี้คะ…..
E-mail Address : nattha_jan@yahoo.com
พบกันใหมคราวหนากับเรื่องราวดีๆ มีสาระ
เหมื อนเชนเคยใน “สาระนารู เรื่องน้ํา ”...
สวัสดีคะ

สติปญญา การชวยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งความสามัคคี
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“ทฤษฎีใหม” ตามแนวพระราชดําริ อาจเปรียบเทียบกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู 2 แบบ คือ แบบพื้นฐาน และ แบบกาวหนา
U

แบบพื้นฐาน
“ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกร

เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน เทียบไดกับทฤษฎีใหมขั้นที่ 1” ที่มุงแกปญหา
ของเกษตรกรที่อยูหางไกลแหลงน้ํา ตองพึ่งน้ําฝนและประสบความเสี่ยงจากการ
ที่น้ําไมพอเพียง แมกระทั่งสําหรับการปลูกขาวเพื่อบริโภค และมีขอสมมติวา
มีที่ดินพอเพียงในการขุดบอเพื่อแกปญหาในเรื่องดังกลาว
ความเสี่ยงเรื่องน้ํา

จากการแกปญหา

จะทําใหเกษตรกรสามารถมีขาวเพื่อการบริโภคยังชีพใน

ระดับหนึ่งได และใชที่ดินสวนอื่น ๆ สนองความตองการพื้นฐานของครอบครัว
รวมทั้งขายในสวนที่เหลือเพื่อมีรายไดที่จะใชเปนคาใชจายอื่นๆ

ที่ไมสามารถ

ผลิตเองได ทั้งหมดนี้เปนการสรางภูมิคุมกันในตัวใหเกิดขึ้นในระดับครอบครัว

อยางไรก็ตาม แมกระทั่ง ในทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 ก็จําเปนที่เกษตรกร
จะตองไดรับความชวยเหลือจากชุมชน ราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน
ตามความเหมาะสม
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แบบกาวหนา

‘

1) “ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองคกรเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม

ขั้นที่ 2” เปนเรื่องของการสนับสนุนใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุมหรือสหกรณ

หรือการที่ธุรกิจตางๆ รวมตัวกันใน

ลักษณะเครือขายวิสาหกิจ
กลาวคือ เมื่อสมาชิกในแตละครอบครัวหรือองคกรตางๆ

มีความพอเพียงขั้นพื้นฐานเปนเบื้องตนแลว

ก็จะรวมกลุมกัน เพื่อรวมมือกันสรางประโยชนใหแกกลุมและสวนรวมบนพื้นฐานของการไมเบียดเบียนกัน การแบงปน
ชวยเหลือซึ่งกันและกันตามกําลังและความสามารถของตน ซึ่งจะสามารถทําใหชุมชนโดยรวม หรือเครือขายวิสาหกิจนั้นๆ
เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอยางแทจริง
2) “ความพอเพียงในระดับประเทศ เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหมขั้นที่ 3”
ซึ่งสงเสริมใหชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจสรางความรวมมือกับองคกรอื่น ๆ ในประเทศ เชน บริษัทขนาดใหญ ธนาคาร
สถาบันวิจัย เปนตน
การสรางเครือขายความรวมมือในลักษณะเชนนี้จะเปนประโยชนในการสืบทอดภูมิปญญา แลกเปลี่ยนความรู
เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา หรือรวมมือกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหประเทศอันเปนสังคมใหญ
อันประกอบดวยชุมชน องคกร และธุรกิจตาง ๆ ที่ดําเนินชีวิตอยางพอเพียงกลายเปนเครือขายชุมชนพอเพียงที่เชื่อมโยงกัน
ดวยหลักไมเบียดเบียน แบงปน และชวยเหลือซึ่งกันและกันไดในที่สุด

“ทฤษฎีใหม” เปนแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ํา เพื่อการเกษตรในที่ดิน
ขนาดเล็กใหเกิดประโยชนสูงสุด ดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน
พระราชดํารินี้เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากลําบาก ใหสามารถผานชวงวิกฤต โดยเฉพาะ
การขาดแคลนน้ําไดโดยไมเดือดรอนและยากลําบากนัก
การดําเนินงานตามทฤษฎีใหมมี 3 ขั้นตอน คือ
1) การผลิต ใหพึ่งตนเองดวยวิธีงาย คอยเปนคอยไปตามกําลัง ใหพอมีพอกิน
2) การรวมพลังกันในรูปแบบสหกรณ รวมแรงรวมใจกันในดานการผลิต การตลาด

ความเปนอยู

สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา
3) การดําเนินธุรกิจโดยติดตอ ประสานงาน จัดหาทุนหรือแหลงเงิน

ในขั้นแรกการผลิตถือเปนขั้นสําคัญที่สุด ใหแบงออกเปน 4 สวน ตามอัตราสวน 30 : 30 : 30 : 10
หมายถึง
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ขุดสระเก็บกักน้ํา
พื้นที่ประมาณ 30% ใหขุดสระเก็บกักน้ํา เพื่อใหมีน้ําใชสม่ําเสมอตลอดป โดยเก็บกักน้ําฝนในฤดูฝน และ
ใชเสริมการปลูกพืชในฤดูแลง หรือระยะฝนทิ้งชวง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว และพืชน้ําตางๆ เชน ผักบุง ผักกระเฉด โสน ฯลฯ

ปลูกขาว
พื้นที่ประมาณ 30% ใหปลูกขาวในฤดูฝน เพื่อใชเปนอาหารประจําวันสําหรับครัวเรือนใหเพียงพอตลอดป
โดยไมตองซื้อหาในราคาแพง เปนการลดคาใชจาย และสามารพึ่งตนเองได

ปลูกผลไม ไมยืนตน พืชไร พืชผัก
พื้นที่ประมาณ 30% ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชไร พืชผัก พืชสมุนไพร ฯลฯ อยางผสมผสานกัน และ
หลากหลายในพื้นที่เดียวกัน เพื่อใชเปนอาหารประจําวัน หากเหลือจากการบริโภคก็นําไปขายได
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เปนที่อยูอาศัย และอื่นๆ
พื้นที่ประมาณ 10% ใชเปนที่อยูอาศัย เลี้ยงสัตว ถนนหนทาง คันดิน โรงเรือนและสิ่งกอสรางอื่นๆ รวมทั้ง
คอกเลี้ยงสัตว เรือนเพาะชํา ฉางเก็บผลิตผลการเกษตร ฯลฯ

หลักการและแนวทางสําคัญในการดําเนินงานเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม” ที่ควรทราบมีดังนี้
U

เปนระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองไดในระดับที่ประหยัดกอน

U

ตองมีพื้นที่สวนหนึ่งทํานาขาว เพราะขาวเปนปจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนตองปลูก เพื่อใหมีขาวพอบริโภค
ตลอดทั้งป

U

ตองมีน้ําสํารองไวใชเพียงพอตลอดป เพื่อการเพาะปลูกในระยะฝนทิ้งชวง หรือในฤดูแลง

U

ใชอัตราสวน 30 : 30 : 30 : 10 ในการแบงพื้นที่ออกเปน 4 สวน ไมวาจะมีพื้นทีถ่ ือครองนอยกวาหรือ
มากกวา 15 ไร คือ
30 % ใชขุดสระเก็บกักน้ํา
30 % ใชปลูกขาว
30 % ใชปลูกพืชผัก ผลไม พืชไร ไมยืนตน
10 % ใชเปนที่อยูอาศัยและอื่นๆ

ประโยชนของ “ทฤษฎีใหม” สรุปได ดังนี้
U

ประชาชนพออยูพอกินในระดับประหยัด เลี้ยงตนเองได ไมอดอยาก ตามหลักปรัชญาของ “เศรษฐกิจ

พอเพียง”
U

ในหนาแลงก็สามารถนําน้ําที่เก็บกักไวในสระมาปลูกพืชที่ใชน้ํานอย เชน ถั่วตางๆ ได โดยไมตองอาศัย
ชลประทาน

U

ในปที่ฝนตกตามฤดูกาล ก็สามารถสรางรายไดใหร่ํารวยได

U

ในกรณีที่เกิดอุทกภัย ก็สามารถฟนตัว และชวยตัวเองไดในระดับหนึ่ง โดยราชการไมตองชวยเหลือมากนัก
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ในการจัดการเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม” ใหเกิดประสิทธิภาพนั้น ประเด็นสําคัญ
คือ การพึ่งตนเอง ประหยัด และมัธยัสถ กอใหเกิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดการแบงพื้นที่
ใหสัมพันธและเกื้อกูลกัน ซึ่งเปนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน น้ํา แรงงาน และรักษา
สภาพแวดลอมใหดีขึ้น อันจะนําไปสูการผลิตที่เกิดรายได และสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

แหลงทีม่ าขอมูล
http://www.doae.go.th/report/SE/html/03.htm
http://www.thaihomemaster.com/showinformation.php?TYPE=1&ID=502

“น้ําทุกหยดคือชีวิต คิดสักนิดกอนใช รวมใจพัฒนา”
...รวมสรางสรรคความรูบนเว็บโดย...

สํานักสงเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ํา
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