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การเกษตรนัน้อาจกล่าวไดว้า่เกดิขึน้พรอ้ม ๆ กบัทีม่นุษยเ์ราเริม่เพาะปลูกพชืและ

เลีย้งสตัว ์โดยการปลกูพชืนัน้เริม่จากการคดัเลอืกพนัธุ์พชืซึง่มอียู่ตามธรรมชาต ิสว่นการ
เลี้ยงสตัว์มนุษยไ์ดเ้ริม่น าสตัวป์่ามาเลี้ยงและใชป้ระโยชน์จากสตัวเ์หล่านัน้ในด้านต่าง ๆ 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของมนุษย ์ทัง้พชืและสตัวเ์ศรษฐกจิทัง้หลายทีเ่รารูจ้กัอยู่
ในปจัจุบนัน้ีลว้นแต่มตีน้ก าเนิดมาจากการเลอืกสรรจากธรรมชาตทิัง้สิน้ 

ในปจัจุบนัน้ีแมว้่าเราจะมพีนัธุ์พชืและสตัว์อยู่มากมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นพนัธุ์ดี ให้
ผลผลติสงูเมือ่เทยีบกบัสมยัก่อน ๆ แต่จ านวนประชากรของโลกกเ็พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็เกนิ
กว่าปรมิาณอาหารทีม่นุษย์สามารถผลติได้ ดงันัน้ปญัหาการขาดแคลนอาหารของโลกก็
นับวันจะรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ก าลังพัฒนา ด้วยเหตุนี้วิชาการ
ทางด้านการเกษตรจึงมคีวามส าคัญมากยิง่ขึน้ แต่เนื่องจากวชิาการต่าง ๆ ในแทบทุก
สาขาในปจัจุบนัน้ีได้รบัการพฒันาใหก้า้วหน้าไปอย่างรวดเรว็ การเกษตรในยุคปจัจุบนัน้ี
จงึอาจจะก้าวหน้าไปได้อกีโดยอาศยัวชิาการแขนงต่าง ๆ เขา้มาช่วยและต้องอาศยัการ
ประสานงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทัว่โลก เพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเหน็และกระจายเชื้อ
สบืพนัธุ ์(germ-plasm) ทีม่อียูอ่อกไปทัว่โลก เป็นการเรง่การปรบัปรุงพนัธุ์ใหท้นักบัความ
ตอ้งการของประชากรทีเ่พิม่ขึน้ 
 การเกษตรคอื การใชศ้ลิปและวทิยาศาสตร์ในการปฏบิตักิบัทีด่นิเพื่อใหเ้กดิการ
ผลติ  ค าว่าเกษตรแปลมาจากค าว่า agriculture (agri = ทุ่ง, ดนิ ; culture = เพาะหรอื
ปฏิบตัิ) นอกจากนี้ยงัมศีพัท์อีกค าหนึ่งคอื เกษตรกรรมซึ่งแปลมาจากค าว่า cultural 
practice ซึ่งหมายความว่า วธิกีารท าการเกษตร และเกษตรกรรมอาจหมายถึงวธิกีาร
เพาะปลกูพชืซึง่มชีือ่เฉพาะวา่ กสกิรรม การเลีย้งสตัวบ์ก หรอืการเลีย้งสตัวน์ ้ากไ็ด ้เพราะ
ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพชืหรอืการเลี้ยงสตัว์ก็เป็นการปฏิบตัิกบัที่ดนิเพื่อให้เกิดการผลิต
ทัง้สิน้ 

บทน า 
ความส าคญัของการเกษตร และการเกษตรแบบพอเพียง 
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1.1 ความส าคญัของการเกษตร 
ปจัจุบนัน้ีประชากรของโลกมชีวีติอยูไ่ดก้เ็พราะการเกษตร ถา้เราหนัมามองด ู

ประเทศไทยเรายิ่งจะพบว่าเนื้อที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะเป็นพื้นที่ที่ใช้ท าการเกษตร 
นอกจากนัน้ประชากรสว่นใหญ่ของประเทศมอีาชพีหลกัทางการเกษตรดว้ย และถ้าเราหนั
มาพจิารณาถงึความส าคญัของการเกษตรนัน้จะพบวา่มคีวามส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1.1.1 การเกษตรเป็นแหล่งทีม่าของอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ยู่อาศยั และยารกัษา
โรค ซึง่เป็นปจัจยัสีข่องการด ารงชวีติของประชากรของโลกนัน่เอง  
 1.1.2 การเกษตรมอีทิธพิลต่อเศรษฐกจิของประเทศ กล่าวคอื ประเทศในแถบ
เอเซียหลายประเทศมรีายได้หลกัเนื่องจากการส่งสนิค้าการเกษตรออกจ าหน่ายไปยงั
ต่างประเทศ ทัง้นี้รวมทัง้ประเทศไทยเราด้วย ศูนย์สถิติการเกษตร กระทรวงเกษตร 
รายงานว่าผลผลติทางการเกษตรทีผ่ลติไดใ้นปี พ.ศ. 2524 มมีลูค่าถงึ 195,870.5 ลา้น
บาท และผลติผลบางสว่นถูกสง่ออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศท ารายไดใ้หก้บัประเทศถงึ 
95,815.8 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 64.19 ของมลูค่าของสนิคา้ทีส่ง่ออกทัง้หมด รายได้
แยกประเภทของสนิคา้ทีส่ง่ออกในปี พ.ศ. 2524 ไวด้งันี้ 
 

ประเภทผลผลติ มลูคา่ (ลา้นบาท) 
1. ขา้วและผลติภณัฑข์า้ว 
2. พชืไรท่ีเ่ป็นอาหาร       
3. ผลติภณัฑพ์ชืใชน้ ้ามนั 
4. ผลติภณัฑพ์ชืเสน้ใย 
5. พชือื่น ๆ 
6. ยางพารา 
7. ผลติภณัฑจ์ากปา่ 
8. สตัวแ์ละผลติภณัฑจ์ากสตัว ์
                        รวมทัง้ส้ิน       

50,456.5 
32,689.3 
4,744.9 
2,899.2 
36,847.2 
6,717.1 
6,589.7 
54,926.6 
195,870.5 
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 1.1.3 การเกษตรช่วยให้ประชากรในประเทศมีงานท า โดยเฉพาะใน
ประเทศไทยประชากรรอ้ยละประมาณ 75 มอีาชพีในการเกษตร นอกจากผูป้ระกอบการ
เกษตรโดยตรงแลว้ งานการเกษตรยงัตอ้งอาศยับุคคลทีม่คีวามสามารถในงานสาขาต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวขอ้งอกีด้วยเช่น งานค้นควา้และวจิยั งานทางการส่งเสรมิและเผยแพร่ความรู้
ทางการเกษตร การขายสนิค้าที่เป็นผลิตผลทางการเกษตร การขนส่งและการบรรจุ
ผลิตภณัฑ์ลงในหบีห่อ ฯลฯ งานดงักล่าวต้องอาศยัคนงานในระดบัแตกต่างกนั ตัง้แต่
นักวชิาการ นักส่งเสรมิการเกษตร พ่อค้า และคนงานที่ใชแ้รงงาน ดงันัน้ประชากรของ
ประเทศไทยรอ้ยละ 75 มงีานท าเพราะการเกษตร 
 1.2 ความส าคญัของพชืและสตัว ์
 พชืทีข่ ึน้อยู่ตามธรรมชาตแิละทีเ่ราปลูกขึน้มามปีระโยชน์ทัง้โดยทางตรงและโดย
ทางออ้มต่อการด ารงชวีติของมนุษยแ์ละสตัวส์ว่นใหญ่ พชืนัน้เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์
และสตัว์ทัว่ไป พชืใชเ้ป็นวตัถุดบิทีป้่อนโรงงานอุตสาหกรรม มนุษย์ยงัน าพชืมาท าเป็น
เครือ่งนุ่งหม่และยารกัษาโรค นอกจากนี้พชืบางชนิดยงัสามารถน าไปท าเชือ้เพลงิได ้เช่น 
ตน้ยางพารา ไมช้ายเลน เป็นตน้ และท ายาปราบโรคและแมลงทีเ่ป็นศตัรตู่อพชืทีเ่ราปลูก 
สว่นของพชืทีข่ ึน้อยู่ตามธรรมชาต ิยงัสามารถรกัษาดนิและน ้าใหอ้ยู่ในสภาพด ีกล่าวคอื
พชืชว่ยในการอนุรกัษ์ดนิและน ้าไวน้ัน่เอง 
 พืชให้อาหารหลายประเภทที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตแก่มนุษย์และสตัว์ทัว่ไป 
อาหารที่ได้จากพืชนัน้สามารถจ าแนกออกเป็นอาหารประเภทโปรตีน คาร์โบไฮเดรต 
ไขมนั วติามนิ และแร่ธาตุ ชนิดต่าง ๆ พชืนัน้สะสมอาหารไวใ้นสว่นต่าง ๆ ของพชืไดแ้ก่ 
ราก ล าต้น ใบ ผลและเมล็ดเป็นต้น นอกจากนี้ย ังพบว่ามีพืชหลายชนิดน าดอกมา
รบัประทานได้ เช่น ดอกขจร ดอกผกักาด เป็นต้น ประชากรของโลกนี้ประมาณหนึ่งใน
สองส่วนได้อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตมาจากขา้ว ส่วนรองลงมาได้จากขา้วสาล ีและ
ขา้วโพดเป็นอาหารหลกั พชืทีก่ล่าวมานี้จดัอยู่ในตระกูลหญ้าเพยีงตระกูลเดยีว ส่วนพชื
อื่น ๆทีจ่ดัอยู่ในตระกูลเดยีวกนั และนิยมใชบ้รโิภท เป็นอาหารหลกัประจ า คอื ขา้วไรท ์
ขา้วโอ๊ต และออ้ยเป็นตน้ นอกจากนี้พชืในกลุ่มนี้ยงัสามารถใชเ้ป็นอาหารเลี้ยงสตัวไ์ดอ้กี
ดว้ย ดงันัน้พชืเพยีงตระกูลเดยีวมคีวามส าคญัเพยีงไรต่อชวีติของประชากรเป็นพนัล้าน
คนและชวีติของสตัว์อื่น ๆเป็นจ านวนซึ่งนับไม่ได้ พชืในตระกูลหญ้าที่กล่าวมานัน้เป็น



28 AG 103 

แหล่งอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตทีส่ าคญั สว่นอาหารประเภทโปรตนีและไขมันไดจ้าก
พืชตระกูลถัว่ ส่วนใหญ่พบในส่วนของเมล็ดพืช เช่น ถัว่เหลือง มีปริมาณโปรตีนอยู่
ประมาณ 37 % (โดยน ้าหนกั) และมไีขมนัอยู่ประมาณ 20 % และถัว่ลสิงมรปรมิาณ
โปรตนีอยูป่ระมาณ 27 % และมไีขมนัอยูถ่งึ 50 % พชืชนิดอื่น ๆ ทีจ่ดัอยู่ในตระกูลถัว่นี้มี
ปรมิาณสารอาหารประเภทโปรตนีและไขมนัสงูเมือ่เปรยีบเทยีบกบัพชืในตระกูลอื่น ๆ พชื
บางชนิดพบวา่เป็นแหล่งของวติามนิทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติของมนุษยแ์ละสตัว ์เช่น ใน
ผลสม้และมะนาวมวีติามนิซสีงู ในแครอทและผกัชนิดต่าง ๆ มปีรมิาณวติามนิเออยู่เป็น
จ านวนมากพอกับความต้องการของมนุษย์และสตัว์ นอกจากพืชจะเป็นแหล่งอาหาร
ประเภทต่าง ๆ แลว้ยงัพบวา่พชืบางชนิดน ามาใชท้ าเป็นเครื่องดื่มได ้เช่น ชา กาแฟ ชอ็ค
โกแลต มะตูม รูทเบียร์ และเครื่องปรุงแต่งรสอาหารให้มีกลิ่นรสน่ารบัประทาน เช่น 
พรกิไทย การพล ูวนิลา มสัตาส เป็นตน้ 
 พชืยงัเป็นวตัถุกดบิทีใ่ชป้้อนโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด ไดแ้ก่พชืทีม่เีนื้อไมแ้ขง็ 
เช่น ไมแ้ดง ไมส้กั ไมป้ระดู่ และไมต้ะเคยีนเป็นต้น เมื่อน าเขา้โรงเลื่อยจะได้ไมแ้ปรรูป
ชนิดต่างๆ ซึง่น าไปใชป้ระโยชน์ในการก่อสรา้งบา้นเรอืน นอกจากนัน้ไมท้ีแ่ปรรปูแลว้ ยงั
สามารถน าไปท าเป็นไมอ้ดัทีม่คีวามหนา ขนาด และความคงทน ตามความตอ้งการ ของ
โรงงานอุตสาหกรรมท าอาหารกระป๋อง โรงงานอุตสาหกรรมท าอาหารส าเรจ็รูป โรงงาน
อุตสาหกรรมท าอาหารแห้งและโรงงานท าน ้าตาลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ โรงงานเหล่านี้ล้วนใชผ้ลผลิตจากการเกษตรทัง้สิ้น โดยทัว่ไปแล้วโรงงาน
เหล่านี้ตัง้ขึน้เพื่อดดัแปลงอาหารทีเ่หลอืจากการจ าหน่ายสดใหอ้ยู่ในรูปทีส่ามารถเกบ็ไว้
ไดน้าน การท าอาหารกระป๋องในบางประเทศท าเป็นอุตสาหกรรมทีใ่หญ่มาก และสามารถ
ผลิตอาหารกระป๋องในปรมิาณที่มากพอที่จะส่งออกไปยงัต่างประเทศได้ เช่น การท า
สบัปะรดกระป๋องทีฮ่าวาย ประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ ในกรณีนี้โรงงานตอ้งมวีตัถุดบิ
ในปรมิาณมากพอทีจ่ะป้อนโรงงานได้ตลอดเวลา ดงันัน้จะตอ้งมเีกษตรกรกลุ่มหน่ึงปลูก
สบัปะรดที่จะป้อนโรงงานอุตสาหกรรมดงักล่าว เหตุการณ์คล้ายคลึงกนัน้ี ก็เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยเช่นกนั ทีจ่งัหวดัสพุรรณบุร ีและจงัหวดัใกล้เคยีง มเีกตรกรชาวไร่ออ้ยปลูก
ออ้ยเพือ่ป้อนโรงงานท าน ้าตาล เป็นตน้ 
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 พชืหลายชนิดใหเ้สน้ใยเพือ่น ามาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มและของใชอ้ื่น ๆ พชืเสน้ใยที่
ส าคญัได้แก่ ฝ้าย ปอ และป่าน เป็นต้น พชืทัง้สามชนิดจดัว่าเป็นพชืทีใ่หเ้สน้ใยทีส่ าคญั
ของโลก ถงึแมว้า่ในปจัจุบนัจะมโีรงงานอุตสาหกรรมพยายามผลติเสน้ใยสงัเคราะหก์ต็าม
เพือ่ใชแ้ทนเสน้ใยจากพชื แต่พบวา่เสน้ใยทีไ่ดจ้ากพชืนัน้ยงัคงความเป็นหนึ่งและลกัษณะ
เฉพาะตวัที่เลียนแบบได้ยาก และมีคุณภาพดีกว่าใยสงัเคราะห์ กล่าวคือฝ้ายนัน้เป็น
วตัถุดิบที่มีความคงทน เหนียวและยืดหยุ่นได้ดี ดงันัน้ในงานบางอย่าง เช่น การท า
เครื่องนุ่งห่มชนิดต่าง ๆ การท ายางรถยนต์ และดา้ยชนิดต่าง ๆ ต้องใชฝ้้ายเป็นวตัถุดบิ 
เสน้ใยของฝ้ายเมื่อใชผ้สมกบัเสน้ใยสงัเคราะห์จะท าใหไ้ด้เสน้ใยทีม่คีุณภาพทีด่กีว่า ทีจ่ะ
ทอด้วยเสน้ใยสงัเคราะห์เพยีงอย่างเดยีว นอกจากน้ีเมลด็ฝ้ายยงัสามารถน าไปสกดัเป็น
น ้ามนัและกากทีเ่หลอืจากการสกดัน ้ามนันัน้สามารถน าไปท าเป็นอาหารเลี้ยงสตัว์ได้อกี
ด้วย ป่านเป็นพชืทีม่คีวามส าคญัรองจากฝ้าย ในงานพเิศษบางอย่างทีต่้องใชเ้สน้ใยที่มี
ความยดืหยุน่สงู และมคีวามทนทานสงูนัน้ เชน่ การท าทอ่ดบัเพลงิตอ้งใชป้า่นเป็นวตัถุดบิ 
ส่วนพชืเสน้ใยชนิดอื่น ๆ นัน้ และมคีุณภาพรองจากฝ้ายและป่าน เช่น ปอกระเจา และ
ป่านมะนิลา ยงัคงน ามาใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การท าพรม ซึ่งต้องใชป้อกระเจา
เป็นวตัถุดบิ และเชอืกมะนิลาท าจากปา่นมะนิลา เป็นตน้ 
  
 ในสมยัอยีปิต ์กรกี และโรมนั พชืหลายชนิดไดน้ ามาใชท้ ายารกัษาโรคชนิดต่าง ๆ 
ซึง่ในสมยัดงักล่าวนัน้ไมม่ใีครทราบวา่พชืทีน่ ามาใชท้ ายารกัษาโรคนัน้มสีารอะไรบา้ง และ
ต่อมาวทิยาการทางดา้นวทิยาศาสตรก์า้วหน้ามากยิง่ขึน้ นกัวทิยาศาสตรจ์งึไดค้ดิคน้และ
วิจัยพืชที่ใช้ท ายานัน้มาศึกษา สกัดเอาสารชนิดที่สามารถรกัษาโรคออกมาได้ เช่น 
นกัวทิยาศาสตรค์น้พบวา่ ฝ่ินมสีารมอรฟี์น ซนิโคน่ามสีารควนิิน และไมย้คูาลปิตสัมนี ้ามนั
ยคูาลปิตสั จงึไดท้ าการสกดัเอาสารเหล่านัน้ออกมาจากพชืและน ามาท าเป็นยารกัษาโรค 
นอกจากนัน้ยงัพบว่าชาและกาแฟทีน่ ามาท าเป็นเครื่องดื่มนัน้มสีารคาเฟอนิ ซึง่สารคาเฟ
อนิน้ีมฤีทธิส์ามารถกระตุน้การท างานของหวัใจได ้นอกจากพชืเหล่านี้มปีระโยชน์ในทาง
การแพทย์แลว้ นกัวทิยาศาสตรย์งัสามารถทีจ่ะศกึษาเพิม่เตมิในสิง่มชีวีติชนิดอื่น ๆ เช่น 
การหาสารทีเ่ป็นประโยชน์ในการรกัษาโรค ดงัเชน่ ในการคน้พบของ เซอรอ์เลก็ซานเดอร ์
เฟลมมิง่ ในปี ค. ศ. 1928 ไดพ้บวา่เชือ้ราชนิดหนึ่ง ทีช่ือ่ Pennicillium sp. มสีารชนิดหนึ่ง
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ทีม่คีุณสมบตัติ่อต้านการเจรญิของเชื้อแบคทเีรยีได้ และเขาไดส้กดัสารนี้ออกมาได ้ซึง่มี
ชื่อว่า เพนนิซิลลิน ต่อมาได้น ามาท าเป็นยาปฏชิวีนะที่ใช้กนัอย่างแพร่หลายในปจัจุบนั 
เชน่ ในรปูของยา Streptomycin, Tetramycin และ Aureomycin เป็นตน้ 
 
 สารที่มอียู่ในพชืบางชนิดสามารถน ามาใช้เป็นยาฆ่าแมลงได้ เช่น สารโรทโีนน 
(rotenone) และสารไพรธีรนิ (pyrethrin) สารโรทโีนนไดจ้ากรากของพชืตระกูลถัว่ทีม่ถีิน่
ก าเนิดในอเมรกิาใต้และตะวนัออกไกล ส่วนสารไพรธีรนิสกดัได้จากดอกไม้ตูมของพชื
ชนิดหนึ่งทีม่ถีิน่ก าเนิดอยูใ่นยโุรปตะวนัออกเฉียงใต ้สารทัง้สองชนิดนี้สามารถใชไ้ดท้ัง้ใน
รปูของของเหลวและผง และมพีษิต่อมนุษย์ น้อยกว่ายาฆ่าแมลงทีส่งัเคราะห์ขึน้ เช่น ยา
ฆ่าแมลงทีม่สีารทองแดงเป็นองคป์ระกอบ สารอะซเินต สารดดีที ีและ chlordane ดงันัน้
ผู้ใช้สารโรทีโนนและไพรีธรินจึงมีความปลอดภัยมากกว่าใช้สารจากยาฆ่าแมลงที่
สงัเคราะห์ขึ้น สารทัง้สองชนิดที่ได้จากพชืนัน้สามารถท าลายแมลงปีกแขง็ เพลี้ย และ
หนอนไดผ้ลด ีสว่นแมลงวนั ยุง แมลงสาบ หมดั เหา เมื่อไดร้บัสารนี้จะมอีาการมนึงง ใน
ปจัจุบนัไดม้กีารปลกูพชืสองชนิดน้ีอย่างกวา้งขวางเพื่อสกดัเอาสารโรทโีนนและสารไพรธี
รนิมาท าเป็นยาฆา่แมลง และนอกจากน้ียงัพบวา่ใบยาสบูปน่และของเสยีจากโรงงานยาสบู
สามารถท าลายแมลงทีม่ลี าตวัอ่อนไดผ้ลด ีเพราะในใบยาสบูมสีารนิโคตนินัน่เอง  
 นอกจากพชืจะมปีระโยชน์ดงัได้กล่าวมาแลว้ ยงัพบอกีว่ามพีชืบางชนิดทีม่สีสีวย
หรอืมดีอกสวยงาม ให้ประโยชน์ซึ่งน ามาท าเป็นไม้ประดบัได้ ท าให้เพิม่ความสวยงาม
ใหก้บัธรรมชาตแิละที่อยู่อาศยัของมนุษย์ ท าใหผู้้พบเหน็มใีจเบกิบานและมคีวามสุขซึ่ง
เป็นประโยชน์ทางออ้มต่อมนุษยเ์อง 
 ประโยชน์ของสตัวท์ีม่ตี่อมนุษย์ในชวีติประจ าวนัคอื ใชเ้ป็นแหล่งอาหารประเภท
โปรตีนที่ส าคญัต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย การบริโภคเนื้อสตัว์เป็นอาหารเริม่มา
ตัง้แต่สมยัโบราณ และความตอ้งการเน้ือสตัว์ในปจัจุบนัน้ีกม็คีวามต้องการขึน้เรื่อย ๆซึ่ง
เป็นสดัส่วนโดยตรงต่อจ านวนประชากรของโลกที่เพิม่ขึ้นแต่อย่างไรกต็ามจะเหน็ได้ว่า
บางส่วนของประชากรในโลกนี้ ยงัเป็นโรคขาดสารอาหารประเภทโปรตีนอยู่ดังเช่น 
ประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกาตอนกลาง พบว่าเด็กทารกเจริญเติบโตช้าเนื่องจากเด็ก
เหล่านัน้รบัประทานนมมารดาที่มีอาหารประเภทโปรตีนไม่พอเพียงนัน่เอง ดงันัน้ใน
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บางส่วนของโลกจึงหนัมาท าการเลี้ยงสตัว์ เพื่อให้ได้เนื้อสตัว์ในปรมิาณที่เพยีงพอที่จะ
น ามาเลี้ยงประชากรในส่วนนัน้ นอกจากจะมกีารเลี้ยงสตัว์แล้วยงัมคีวามจ าเป็นต้องหา
พนัธุ์สตัว์ที่ให้ผลผลิตสูงเพื่อให้มีจ านวนมากพอต่อประชากรที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ใน
อนาคต ดว้ยเหตุนี้จงึมกีารคดัเลอืกพนัธุแ์ละผสมพนัธุส์ตัวเ์พือ่ใหไ้ดม้าซึง่พนัธุ์ดใีหผ้ลผลติ
สงูตรงตามความต้องการ สตัว์ทีน่ ามาเลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหารได้แก่  ไก่ ววั กุ้ง หอย ป ู
และปลาเป็นต้น นอกจากนี้แล้วยงัมกีารเลี้ยงสตัว์ทใีห้ไข่และนมซึ่งเป็นอาหารทดแทน
อาหารประเภทโปรตีนได้  หนังสตัว์และขนสตัว์บางชนิดน ามาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น
น ามาฟอกแล้วสามารถน ามาท าเป็นเครื่องนุ่งห่มและของใชช้นิดต่าง ๆ เช่น เสือ้ขนสตัว ์
กระเป๋า รองเทา้และเขม็ขดัเป็นต้น และมนุษย์ยงัน ามลูสตัวใ์ชท้ าปุ๋ ยในการเพาะปลูกพชื 
พบว่าในมูลสตัว์มีธาตุอาหารพืชประเภทไนโตรเจนแล้วยงัช่วยปรบัสภาพดินในพื้นที่
เพาะปลูกนัน้ ๆ มสีภาพทีด่ยีิง่ขึน้เรื่อย ๆ สตัว์บางชนิดมรีปูร่างน่ารกัมนุษยก์น็ิยมน ามา
เลี้ยงเป็นงานอดเิรก เช่น นกชนิดต่าง ๆ แมวและกระรอกเป็นต้น หรอืสตัว์บางประเภท
น าไปฝึกหดัแสดงโชวต์่าง ๆ เช่น ลงิ และชา้ง เป็นตน้ หรอืมนุษยย์งัสามารถใชป้ระโยชน์
จากสตัว์ในดา้นแรงงานได้อกี ใชว้วั และกระบอื มา้ ชา้ง และอูฐ ในการลาก การบรรทุก
สิง่ของต่าง ๆ เป็นตน้ 
 

การเกษตรแบบพอเพียง (Sufficient Agriculture) 
 

หลกัการในการท าการเกษตรแบบพอเพยีง (ทฤษฎีใหม่) สามารถแบ่งได้ 3 
ขัน้ตอนดงันี้ ข ัน้ทีห่นึ่ง การผลติเป็นการผลติใหพ้ึง่ตนเองได ้ดว้ยวธิงี่าย ๆ ค่อยเป็นค่อย
ไปตามก าลงั ใหพ้อมพีอกนิ ไม่อดอยาก   ขัน้ทีส่อง   เกษตรกรรวมพลงัในรปูแบบกลุ่ม
หรอืสหกรณ์รว่มแรง ข ัน้ทีส่าม รว่มมอืกบัแหล่งเงนิและแหล่งพลงังาน ตัง้และบรกิารโรงสี
ตัง้และบรกิารรา้นสหกรณ์ ช่วยกนัลงทุน ช่วยพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนในชนบท 
ซึง่ไม่ใช่ท าอาชพีเกษตรอย่างเดยีว การท าการเกษตรของเกษตรกรจะด าเนินการในขัน้ที ่
1 การจดัการทีด่นิและแหล่งน ้าเพื่อใหเ้กษตรกรสามารถจดัการทีด่นิและแหล่งน ้าไดอ้ย่าง
ผสมผสานกลมกลนืกบัปจัจยัการผลติและวถิีชวีติของเกษตรกรไทย พระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัทรงพระราชทานแนวพระราชด าร ิ"ทฤษฎใีหม"่ อนัเป็นวธิปีฏบิตัขิองเกษตรกรที่
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เป็นเจ้าของที่ดนิจ านวนน้อยแปลงเลก็ (ประมาณ 15 ไร่) โดยมหีลกัส าคญัทีต่้องการให้
เกษตรกรการผลติขา้วบรโิภคเพยีงพอประจ าปีมกีนิมใีช ้เพยีงเลี้ยงตวัได้ในระดบัชวีติที่
ประหยดัก่อน ทัง้นี้ตอ้งมคีวามสามคัคใีนทอ้งถิน่หลกัการส าคญัของเกษตรกรผสมผสาน
ตามแนวพระราชด าร ิ"ทฤษฎีใหม่" ในเบื้องต้นได้ทรงมพีระราชด ารใิหแ้บ่งพื้นทีเ่กษตร
ออกเป็น 4 สว่น 30:30:30:10 ดงันี้  

1. แหล่งน ้า พืน้ทีป่ระมาณ 30 เปอรเ์ซน็ต์ ใชข้ดุเป็นแหล่งน ้าส าหรบัรบัน ้าฝนใน
ฤดฝูน และรบัน ้าจากแหล่งน ้าตน้ทุนอื่น ๆ นอกพืน้ทีเ่สรมิการเพาะปลูกในฤดูฝนและเกบ็
กกัน ้าไวใ้ชใ้นฤดแูลง้ตลอดจนใชใ้นการเลีย้งสตัวน์ ้า  

2. พืน้ทีป่ลกูขา้ว เกษตรกรตอ้งมพีืน้ทีป่ระมาณ 30 เปอรเ์ซน็ต์ เพื่อใชใ้นการปลูก
ขา้วอยา่งน้อยตอ้งปลกูขา้วใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการบรโิภคในครวัเรอืน  

3. พืน้ทีป่ลกูไมย้นืตน้ พชืไร ่พชืสวน นอกจากนี้พืน้ทีป่ลูกขา้วแลว้ เกษตรกรตอ้ง
มพีื้นทีอ่กีส่วนหนึ่งประมาณ 30 เปอร์เซน็ต์ เพื่อใชป้ลูกพชือื่น ๆ ทีต่้องการบรโิภคและ
เพือ่เสรมิรายไดใ้หแ้ก่ครวัเรอืน ทัง้นี้เพือ่ใหส้ามารถพึง่พาตวัเองไดใ้นระดบัทีป่ระหยดัก่อน  

4. พืน้ทีอ่ยูอ่าศยั เลีย้งสตัวแ์ละอื่น ๆ พืน้ทีส่ว่นทีเ่หลอืประมาณ 10 เปอรเ์ซน็ต ์ใช้
เป็นสถานทีก่่อสรา้งบ้านพกัอาศยั ยุง้ฉาง โรงเรอืนเลี้ยงสตัว์ ถนน ตลอดจนแปลงปลูก
พชืผกัไมใ้ชส้อย พชืสมนุไพร และอื่น ๆ ตามความจ าเป็นของครวัเรอืนเกษตรกร 
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