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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

“เกษตรทฤษฎี ใหม่” เป็นโครงการตามพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว โดยแบ่งเป็นสัดส่วนตามพื้นที่หลัก คือ พื้นที่น้ำา ไว้ใช้สำาหรับการเกษตร 

พื้นที่ดินสำาหรับเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่สำาหรับที่อยู่อาศัย จากแนวพระราชดำาริ

ของในหลวงนั้น พระองค์ต้องการให้ประชาชนที่เป็นเกษตรกร สามารถเลี้ยงตัวเองได้ 

อย่างไม่ลำาบาก ให้มีข้าวบริโภคที่เพียงพอตลอดปี มีน้ำาใช้แม้กระทั่งในฤดูแล้ง เลี้ยงสัตว์ 

ปลูกพืชไว้บริโภค หากผลผลิตมีมากก็สามารถนำาออกสู่ตลาด สามารถสร้างรายได้ 

ให้กับครอบครัวได้

“15 ไร่ 1.5 ล้าน สร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน บนฐาน “ทฤษฎี

ใหม่” กับคำาว่า “พอเพียง”” เล่มนี้  ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (2558) 

คุณศักดิ์ สมบุญโต มาเผยแผ่ความรู้สู่เกษตรกรและผู้อ่านที่ต้องการรู้วิธีทำาการเกษตร

ทฤษฎีใหม่ รวมวิธีการปฏิบัติอย่างไรให้ได้ผลจริงแบบยั่งยืน และสามารถสร้างรายได้ให้

กับครอบครัวของเกษตรกรให้อยู่ได้อย่างสบายไม่ลำาบากอีกต่อไป

 อยู่อย่างเพียงพอด้วยคำาว่าพอเพียง นำาแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้

ในชีวิตประจำาวันได้อย่างแท้จริง 

ปุริษา ตาสาโรจน์

บรรณาธิการตัว
อย่
าง
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15 ไร่  1.5 ล้าน

คำ�นำ�นักเขียน

จากการที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีแนวพระราชดำาริแก้ปัญหา

เศรษฐกิจภาคครัวเรือนแก่ประชาชนที่อยู่ ในภาคเกษตร โดยวางแนวทางให้ประพฤติปฏิบัติ

ตามหลักเกษตรทฤษฎี ใหม่ ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่แบบพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเอง

ได้ไม่ขัดสน เป็นการขจัดความยากจนขั้นพื้นฐานในระดับหนึ่ง ซึ่งก็พิสูจน์ให้ประชาชนคน

ไทยและชาวต่างประเทศได้เห็นแล้วว่า แนวทางขจัดความยากจนตามหลักเกษตรทฤษฎี ใหม ่

บนพื้นฐานแห่งความพอเพียงนี้ สามารถทำาให้ประชาชนมีความสุขทั้งจากตัวเอง จาก

ครอบครัวและจากประเทศชาติได้

ทำาเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎี ใหม่ ตามหลักการจะต้องมี “น้ำา” เป็น

ปัจจัยสำาคัญ

หากขาดน้ำา การทำาเกษตรก็จะไม่ประสบความสำาเร็จ

จะเห็นได้ว่าโครงการจากพระราชดำาริของพระองค์ท่านทุกโครงการจะมี “น้ำา” 

เป็นสำาคัญ เพราะ “น้ำา” คือหัวใจของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 

“15 ไร่ 1.5 ล้าน” เล่มนี้ก็เช่นกัน ผมได้ให้ความสำาคัญเอาไว้ที่ “แหล่งน้ำา” 

ในพื้นที่ 15 ไร่ เกษตรกรจะต้องปันพื้นที่ส่วนหนึ่งขุดเป็นบ่อน้ำา เพื่อกักเก็บน้ำาไว้ใช้กับ

การเกษตรของท่านให้ได้ตลอดปี เมื่อมีน้ำาไว้รดพืชผักการวางแผนทำาเกษตรอื่นๆ ก็ราบรื่นตัว
อย่
าง



ในพื้นที่ 15 ไร่ ขุดบ่อน้ำาไว้ใช้ 5 ไร่ ในบ่อน้ำาเลี้ยงปลาเป็นผลจากการขุดบ่อ ผืน

ดินที่เหลือปลูกไม้ผลที่สามารถเก็บผลผลิตไปได้อีกนาน เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู และปลูกพืชผัก

สวนครัวไว้บริโภคเองที่เหลือเก็บขาย เท่านี้ก็เชื่อว่าเกษตรกรพอจะมีรายได้ไม่ขัดสนแล้ว

การมีรายได้แบบพอเพียง ต้องให้มีแบบไม่อายใครในสังคม

และจากการคำานวณคร่าวๆ หากท่านปฏิบัติตามแนวทางที่แนะนำาในหนังสือเล่ม

นี้ เพียงแค่รายได้รายปีท่านก็สามารถอยู่ได้แบบพอเพียงแล้ว พอเข้าปีที่ 3-4 เมื่อไม้ผล

ให้ผลผลิต ในส่วนของกำาไรก็จะเกิดจากจุดนี้ สามารถนำามาหักลบหลบหนี้และต้นทุนได้ใน

เวลาไม่นาน

ทัง้หมดนีผ้มอยากใหเ้ปน็จดุเริม่ตน้ ชว่ยใหเ้กษตรกรกา้วเดนิไปไดอ้ยา่งมัน่คง 

มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

อย่าปลูกพืชมากชนิด อย่าเลี้ยงสัตว์จนเกินกำาลัง อย่าแห่ตามกระแสโดยไม่

ดูตัวเอง อย่าหวังรวยจนเกินไป สิ่งเหล่านี้จะทำาให้ท่านสะดุดไม่ประสบความสำาเร็จ

 

จงเชื่อมั่นตนเอง เชื่อมั่นในแนวทางพระราชดำาริ แล้วลงมือทำาด้วยตนเอง 

แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขในบั้นปลายเมื่อมีรายได้เข้ามา

 

ขอบคุณ “สำานักพิมพ์นานา บริษัท ยิปซีกรุ๊ป” ที่ ให้ความเอื้อเฟื้อจัดพิมพ์ 

“15 ไร่ 1.5 ล้าน” เล่มนี้ขึ้นมา ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้หนังสือเล่มนี้สำาเร็จด้วยดี 

รวมถึงท่านที่ช่วยสนับสนุน “15 ไร่ 1.5 ล้าน” เล่มนี้ด้วยครับ

       

ขอบคุณและขอบคุณ

          ศักดิ์ สมบุญโต
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ศักดิ์ สมบุญโต

จากนั้นก็มีการทดลองทำาการเกษตรในหลากหลายรูปแบบ  

มีทั้งแปลงทรงงานที่สวนจิตรลดา และแปลงทรงงานเพื่อให้เป็นตัวอย่าง

แก่เกษตรกรตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศได้นำาไปปรับใช้ในสภาพพื้นที่จริง 

อย่างเช่น ที่จังหวัดสระบุรี

“ซึ่งขณะนั้นผมรับราชการเป็นนายอำาเภออยู่ที่อำาเภอเฉลิม 

พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็นช่วงที่ ในหลวงพระองค์ท่าน ทรงทดลอง 

งานแปลงเกษตรทฤษฎี ใหม่เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศได้

ศกึษาดงูานกนั ชว่งนัน้ราวป ีพ.ศ. 2537 ถงึ 2546 ไดเ้ปน็ผูร้บัผดิชอบ 

“โครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่” ทำาให้ซาบซึ้งถึงแนวทางพระราชดำาริฯ  

เป็นอย่างมาก” 

การทำาเกษตรในพื้นที่ 15 ไร่ ให้ได้ผลตอบแทน 1.5 ล้าน

บาทต่อปีนั้น เกิดขึ้นจาก “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่” 

ตามแนวพระราชดำาริฯ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

หัวฯ เมื่อครั้งพระองค์ท่านได้เสด็จทรงงานไปทั่วประเทศ 

นับตั้งแต่ขึ้นครองราชย์เม่ือปี พ.ศ. 2489 เป็นต้นมา

ที่มาแห่งแนวความคิด

1
NEW THEORY

ตัว
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าง
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15 ไร่  1.5 ล้าน

ในหลวงพระองค์ท่านทรงทราบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ทำาเกษตรกรรม  

มีผืนดินทำากินประมาณ 15 ไร่บวกลบ หมายถึงมีทั้งมากกว่า 15 ไร่ และ 

น้อยกว่า 15 ไร่ลงมา หากใน 1 ครอบครัวมีลูก 2 คน ถ้าจับงานการทำาเกษตร

ทฤษฎีใหม่ จะทำาให้ครอบครัวพออยู่พอกิน สามารถเลี้ยงตัวเองและลูก 2 คนได้ 

โดยไม่ถึงกับยากจน และไม่ถึงกับร่ำารวย สามารถต่อสู้กับภาวการณ์ครองชีพ

ของอาชีพอื่นๆ ได้

ในแนวความคิดของ “ทฤษฎี ใหม่” ปัจจัยสำาคัญก็คือต้องมี “น้ำา” ถ้า

หากไม่มีน้ำาก็ไม่สามารถประกอบอาชีพการเกษตรให้ประสบความสำาเร็จได้ ถ้าเรา

อาศัยน้ำาจากที่อื่น เช่น น้ำาฝนหรือน้ำาตามฤดูกาลจะไม่เพียงพอต่อการทำาเกษตร 

จึงเป็นที่มาในเรื่องที่ว่าในพื้นที่ 15 ไร่ต้องมีบ่อเก็บน้ำาไว้ใช้เอง

เมื่อมีบ่อน้ำาแล้วก็ต้องมองอีกด้วยว่า ปริมาณน้ำาที่จะกักเก็บไว้นั้นจะ

เพียงพอต่อการใช้รดพืชผลการเกษตรในรอบ 1 ปีหรือไม่?

ในพื้นที่ 15 ไร่มีบ่อน้ำาไว้ ใช้น้ำา ในน้ำาก็ต้องเลี้ยงปลา 

บนบกปลูกพืชสวน พืชไร่ พืชผัก หรือเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดล้วนแล้ว

แต่ต้องใช้น้ำาจากบ่อน้ำาทั้งสิ้น 

▲  ปลูกพืชฟักไว้บริโภค

ตัว
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อย่างน้อยๆ ในพื้นที่ที่มีอยู่ก็จะต้องมีพืชผักที่บริโภคเองในครัวเรือน เป็นการ

ลดรายจ่าย และต้องมีพืชชนิดอื่นมาจุนเจือเป็นรายได้ในการดำารงชีวิตประจำาวัน ให้มีเงิน

เหลือพอที่จะไปจับจ่ายซื้อข้าวของ สินค้าต่างๆ ให้พอสามารถส่งลูกไปเรียนหนังสือได้ 

มีเงินพอที่จะไปหาหมอยามเจ็บไข้ได้ป่วย มีเงินสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้านไม่ ให้น้อยหน้า 

คนอื่น อันนี้เป็นแนวคิดของ 

“เกษตรทฤษฎีใหม่”

การเลือกชนิดการประกอบอาชีพของเกษตรกรใน

พื้นที่ 15 ไร่ จะสอนให้เกษตรกรรู้จักการใช้พื้นที่ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด และสอนให้รู้จักการเปลี่ยนแปลง

ไปตามสถานการณ์การตลาดและการครองชีพ 

▲  แปลงเกษตรหลากหลาย

▲  ปลูกพืชฟักไว้บริโภค

ตัว
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15 ไร่  1.5 ล้าน

เมื่อมีโอกาสในการทำาหน้าที่ส่งเสริมพี่น้องเกษตรกร ก็พยายามนำาแนวความคิด

ของในหลวงมาปรับใช้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์รับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

โลก ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ซึ่งประเทศไทยเราไม่สามารถอยู่แต่เพียงลำาพังโดดเดี่ยวได้ ต้องมีการรวมกลุ่ม

ระหว่างเพื่อนบ้านทั้งใกล้และไกลออกไป 

ในปี 2558 นี้ มีการรวมกลุ่มกันในกลุ่มประเทศอาเซียน และในปีต่อๆ ไป ก็จะมีการ

รวมกลุ่มกับประเทศอื่นๆ อีก จะเกิดการเคลื่อนย้ายของประชากรที่มีภาวการณ์ครองชีพ

ที่ต่างกัน มีค่าแรงที่ต่างกัน การเคลื่อนย้ายของแรงงานจะสูงมาก ที่ ไหนอยู่สุขสบายมีค่า

ตอบแทนดี ผู้คนจะย้ายไปสู่ประเทศที่ดีกว่า

หากประเทศไทยไม่เตรียมรองรับ ไม่เตรียมพัฒนาคน โดยเฉพาะคนที่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ถ้าไม่พัฒนาให้มีรายได้สูงขึ้น ไม่พัฒนาฝีมือให้ได้มาตรฐานสามารถแข่งขัน

กับประเทศเพื่อนบ้านของเราได้ ในไม่ช้าก็จะเกิดการอพยพไปอยู่ ในพื้นที่ที่มีรายได้มากกว่า

คนที่มีสติปัญญา มีกำาลังวังชา จะไปอยู่ที่อื่นเพื่อไปหารายได้ที่ดีกว่า 

แล้วที่สุดประเทศเราก็อาจจะเหลือแต่คนแก่ คนพิการ ผู้ที่ ไม่มีความสามารถในการ

ทำางาน ซึ่งตรงนี้จึงเป็นที่มาของการส่งเสริมให้เกษตรกรทำาการ “เกษตรแบบทฤษฎี ใหม่” 

เพื่อให้มีรายได้พอเพียงสำาหรับการดำารงชีพและการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้

“เกษตรทฤษฎีใหม่” 

มีปรัชญาควบคู่ไปกับเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อ 50 ปีที่ผ่านมาคำาว่า “พอเพียง” ก็มีการปฏิบัติกันอย่างหนึ่ง และในอีก 

10 ปีข้างหน้าก็จะปฏิบัติกันอีกอย่างหนึ่ง เป็นเพราะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

ตัว
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และสังคมโดยรวม เพราะ

ฉะนั้นเราต้องคาดการณ์ให้

ได้ว่า “ความพอเพียง” 

ในปัจจุบัน กับ “ความพอ

เพียงในอนาคต” จะเป็น

อย่างไร?

เช่นในอดีต “ความ

พอเพียง” ก็คือ เราไม่ต้อง

เดินทางด้วยรถยนต์ ไม่

ต้องใช้น้ำามัน เมื่อ 50 ปีที่

ผ่านมา ตามชนบทส่วนใหญ่

จะยังใช้ตะเกียงส่องสว่าง ใช้

การถีบจักรยาน เด็กๆ เรียน

หนังสือแค่ชั้นประถม 4 ก็

ถือว่า “พอเพียง” แล้ว แต่

ความพอเพียงในอนาคตข้างหน้า ลูกๆ ต้องมีรถยนต์ ผู้คนจะต้องพูด 3 ภาษา จะต้อง

มีรายได้จับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้น

เราจะต้องวิเคราะห์ ให้ได้ว่า “ความพอเพียง” ของมาตรฐานคนชั้น

กลางนั้นควรเป็นเท่าไหร่? ตรงนี้เป็นหลักปรัชญาที่เอา “ความพอเพียง” มาใช้

ใน “ความพอเพียง” ต้องเป็นไปตามยุคสมัย ตามมาตรฐาน “ความ

พอเพียง” ของคนส่วนใหญ่ของประเทศหรือของโลก

ดังนั้นการสร้างมาตรฐานการครองชีพของเกษตรกร ก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ของคนส่วนใหญ่ของประเทศด้วย. 

▲  แปลงกล้วยหอม
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AGIRCULTURAL

มีบ่อน้ำาใช้ตลอดป

2ี
NEW THEORY
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“แหล่งน้ำา” จะนำามาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคงในการ

ประกอบอาชีพการเกษตร เช่น การปลูกพืช ก็ต้องมีน้ำาไว้รดต้นพืช เวลา

ใส่ปุ๋ยให้กับต้นพืชก็ต้องอาศัยน้ำาเป็นตัวนำาสารละลายธาตุอาหารจากปุ๋ย

ไปสู่ระบบรากของพืช หรือการปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยง

หมู เลี้ยงวัว เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดก็ต้องมีน้ำาให้สัตว์ดื่มกิน และทำาความสะอาด 

รวมไปถึงการเลี้ยงปลาที่จำาเป็นต้องใช้น้ำา และนอกจากน้ำาจะเป็นสิ่งจำาเป็นต่อ

การเกษตรแล้ว น้ำายังเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับการอุปโภคบริโภคของเกษตรกร

อีกด้วย

จากการปรับแนวทางการทำาเกษตร โดยหันมา

ทำาเกษตรตามแนว “เกษตรทฤษฎีใหม่” ประการ

สำ า คั ญ ข อ ง ก า ร ทำ า เ ก ษ ต ร ท ฤ ษ ฎี ใ ห ม่ ก็ คื อ

เกษตรกรต้องมีแหล่งน้ำาเป็นของตนเอง

มีบ่อน้ำาใช้ตลอดป

2ี

ตัว
อย่
าง



18

15 ไร่  1.5 ล้าน

แต่ก่อนที่จะทำาการกักเก็บน้ำาไว้ใช้ให้ได้ตลอดปีนั้น เกษตรกรจะต้องดูพื้นที่ที่ทำาการ

เกษตรอยูว่า่สภาพทำาเลพืน้ทีน่ัน้เปน็เชน่ไร? โดยพืน้ทีท่ำาการเกษตรแบ่งออกเป็นหลกัใหญ่ๆ คือ 

1. พื้นที่ราบลุ่ม ใกล้แหล่งน้ำา เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทำาเกษตรกรรมมาก 

การขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ำาไว้ใช้แทบจะไม่มีปัญหา เพราะสามารถดึงน้ำาจากแหล่งน้ำา เช่น 

แม่น้ำา ลำาคลอง ห้วย หนอง บึง มากักเก็บไว้ใช้ได้ตลอดปี พื้นที่ราบลุ่มใกล้แหล่งน้ำาที่

อุดมสมบูรณ์ มักอยู่ติดกับแม่น้ำา ลำาคลอง หรือบึงใหญ่ ส่วนใหญ่จะอยู่ ในแถบภาคกลาง

ของประเทศ เกษตรกรจะได้เปรียบในเรื่องของการหาน้ำามากักเก็บมาก แต่ปัญหาหนึ่งที่

เกษตรกรในพื้นที่ราบลุ่มใกล้แหล่งน้ำาได้รับก็คือ ปัญหาน้ำาท่วมพื้นที่ทำาเกษตรในช่วงฤดู

ฝน หรือช่วงน้ำาหลากของทุกปี

ความสำ าคัญของการใช้ น้ำ า ในการประกอบอาชีพ

การเกษตรนั้น จะต้องมีการคำานวณการใช้น้ำาอย่าง

เหมาะสมด้วยว่า ในแต่ละรอบปีนั้นเกษตรกรควรจะกัก

เก็บน้ำาไว้ใช้มากน้อยแค่ไหน จึงจะเพียงพอต่อการใช้น้ำา

ตัว
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2. พื้นที่ราบลุ่มห่างแหล่งน้ำา เกษตรกรอาจจะลำาบากสักนิดที่จะหาน้ำามาทำา

เกษตรในช่วงฤดูแล้ง แต่ก็ยังสามารถกักเก็บน้ำาไว้ใช้ได้ตลอดปีในช่วงฤดูฝน หรือฤดู

น้ำาหลาก เพราะพอเมื่อน้ำาเอ่อท่วมสูงในพื้นที่ เกษตรกรสามารถขุดบ่อน้ำาขนาดใหญ่

กักเก็บน้ำาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้ ปัญหาน้ำาขาดนั้นมี แต่ไม่ถึงกับหาน้ำาไม่ได้เสียทีเดียว

3. พื้นที่สูงใกล้แหล่งน้ำา หมายถึงพื้นที่ที่อยู่สูงจากพื้นที่ราบลุ่ม ส่วน

ใหญ่จะอยู่ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ภูเขาทั่วๆ ไป แต่พื้นที่

สูงใกล้แหล่งน้ำาก็ยังสามารถกักเก็บน้ำาไว้ใช้ได้ หากภาครัฐหรือท้องถิ่นมีการจัดระบบ

ชลประทานให้ดีๆ ก็สามารถกระจายน้ำาส่งเข้าไปในพื้นที่ของเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง 

ปัญหาการขาดแคลนน้ำาใช้ทำาการเกษตรในช่วงหน้าแล้งจะน้อยลง

4. พื้นที่สูงไกลแหล่งน้ำา พื้นที่ ในเขตนี้จะมีปัญหามากถึงมากที่สุด แหล่งน้ำา

สำาหรับพื้นที่สูงไกลแหล่งน้ำานี้ มี 2 ลักษณะ ได้แก่ 

แหล่งน้ำาถาวร เป็นแหล่งน้ำาขนาดใหญ่ที่มีน้ำาขังตลอดทั้งปี
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