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การดําเนินงานในพ้ืนที่ศนูย�สาขาที่ 4 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่บ+านโคกอิฐ–โคกใน บ+านยูโย และบ+านโคกชุมบก 
ของศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

            โครงการพัฒนาบานโคกอิฐ–โคกใน บานยูโย และบานโคกชุมบก เป�นโครงการในพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2533        
ทรงมีพระราชดําริ ความว2า “...สภาพพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวในบ�านโคกอิฐ และบ�านโคกใน เกษตรกรมีความต�องการจะปลูกข�าว 
ทางชลประทานได�จัดส*งน้ําชลประทานมาให� ก็ให�พัฒนาท่ีดินเปรี้ยวเหล*านี้ให�ใช�ประโยชน/ได� และให�ประสานงานกับ
ชลประทาน จะต�องควบคุมระดับน้ําใต�ดินอยู*เท*าใด...” และเม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2536 ความว2า “...เนื่องจากพ้ืนท่ีบ�าน
ยูโย บ�านบางเตย และบริเวณใกล�เคียงเขตตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ดินมีสภาพเป4นดินเปรี้ยวท่ีไม*
สามารถใช�ทําการเพาะปลูกได�เป4นจํานวนมาก การนําน้ําจืดจากคลองมูโนะมาช*วยพ้ืนท่ีบริเวณนี้คงมีน้ําไม*เพียงพอจึงควร
พิจารณาแยกน้ําจืดจากคลองสุไหงปาดีใช�ในการปรับปรุงคุณภาพดินรวมท้ังช*วยเหลือการเพาะปลูกของราษฎรในบริเวณ
ดังกล*าว ด�วยประโยชน/อ่ืนๆ ท่ีจะได�จากการแยกน้ําจืดในคลองสุไหงปาดี ก็คือ จะมีน้ําจืดส*วนท่ีเหลือใช�ระบายลงใน
แม*น้ําบางนราเป4นการช*วยให�น้ําในแม*น้ําบางนรามีคุณภาพดีข้ึน นอกจากนี้แล�วยังจะช*วยลดปริมาณน้ําจืดท่ีไหลลงพรุ
โต9ะแดงแล�วกลายเป4นน้ําเปรี้ยวท่ีจะระบายท้ิง ปริมาณน้ําเปรี้ยวท่ีไหลออกจากพรุโต9ะแดงจะน�อยลง ทําให�สามารถ        
ลดขนาดระบบระบายน้ําเปรี้ยวท่ีพิจารณาก*อสร�างและปรับปรุงลงได�อีกด�วย…”  และในวันท่ี 5 มิถุนายน 2541 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดจัดต้ังใหโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบาน
โคกอิฐ-โคกใน และบานยูโย เป�นศูนย;สาขาท่ี 4 ของศูนย;ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 หมู2บาน           
มีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีรวม 3 โครงการ คือ 

1) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบ+านโคกอิฐ-โคกใน ต้ังอยู2หมู2ท่ี 2 ตําบล พร2อน อําเภอตากใบ         
มีพ้ืนท่ี 1,072 ไร2 ประชากรท้ังหมดจํานวน 85 ครัวเรือน 322 ราย 

2) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบ+านยูโย ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 หมู2บาน คือ บานยูโย หมู2 ท่ี 6           
บานบางขุนทอง หมู2ท่ี 1 และบานโคกงู หมู2ท่ี 3 ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ มีพ้ืนท่ี 3,500 ไร2 ประชากร
ท้ังหมดจํานวน 454 ครัวเรือน 1,957 ราย 

3) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบ+านโคกชุมบก หมู2ท่ี 5 ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ มีพ้ืนท่ีท่ี
ศูนย;ฯ ดําเนินการ 3,779 ไร2 ประชากรท้ังหมดจํานวน 99 ครัวเรือน 291 ราย
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สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไป เป�นท่ีราบ ลุ2มตํ่า มีน้ําท2วมขัง สภาพ

เป�นพ้ืนท่ีพรุ มักพบตนกกข้ึนกระจายอยู2ท่ัวไป ลักษณะดินเป�นดิน

เปรี้ยวจัด มีเนื้อดินเป�นดินเหนียว เม่ือดินแหงจะแตกระแหงเป�นร2อง

กวางและลึก ประกอบดวย 2 ชุดดิน คือ ชุดดินมูโนะ และชุดดินระแงะ 

         ชุดดินมูโนะ เป�นดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเป�นดินร2วน สีดํา มีอินทรียวัตถุ
สูง ดินล2างมีเนื้อดินเป�นดินเหนียวสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีเหลืองฟางขาว  
(จาโรไซต;) ในระดับความลึกประมาณ 60-120 เซนติเมตร พบดินเลนตะกอน
น้ําทะเลท่ีระดับ 80-100 เซนติเมตร ปฏิกิริยาดินเป�นดินกรดจัด

         ชุดดินระแงะ เป�นดินลึกมาก มีเนื้อดินเป�นดินเหนียว หนาดินมีสีดําเป�น
ดินร2วน มีอินทรียวัตถุสูง ดินล2างเป�นดินเหนียวมีจุดประสีน้ําตาลหรือสีเหลือง
ปนน้ําตาล พบชั้นดินเลนในระดับความลึกประมาณ 60  เซนติเมตร ปฏิกิริยา
ดินเป�นกรดจัดมาก มีค2าความเป�นกรด–ด2าง ระหว2าง 4.0–5.0 เ ม่ือมี          
การระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ี ดินจะมีความเป�นกรดจัดมากข้ึน
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ศูนย;ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดเขาไปดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีศูนย;สาขาท่ี 4 อย2างต2อเนื่อง ท้ังการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน อาทิ การปรับรูปแปลงนา ปรับพ้ืนท่ีเพ่ือสาธิตการทําการเกษตรทฤษฎีใหม2 และก2อสราง
เสนทางลําเลียง ดานการส2งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยไดจัดหลักสูตรฝLกอบรมวิชาชีพดานต2าง ๆ เช2น ดานการปลูก
พืชผัก พืชไร2 และไมผล ดานปศุสัตว; และดานประมง อีกท้ัง มีการสนับสนุนปOจจัยการผลิตต2าง ๆ เช2น วัสดุปูนเพ่ือใช
ในการปรับปรุงดิน เมล็ดพันธุ;พืช พันธุ;สัตว; และพันธุ;ปลา เป�นตน และในปP 2563 ไดดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีในดาน
ต2าง ๆ ดังนี้

1. กิจกรรมโครงสร+างพ้ืนฐาน
        - ปรับรูปแปลงนาขุดคู-ยกร2อง ปลูกพืชผัก 
และปรับพ้ืนท่ีเพ่ือสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม2       
        - กิจกรรมก2อสรางและซ2อมแซมเสนทาง
ลําเลียง

2. ส1งเสริมและการพัฒนาอาชีพ 

กิจกรรม ส1งเสริมและพัฒนาอาชีพ
จํานวน 
(ราย)

อบรม 1. หลักสูตรการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูก
พืชผัก พืชไร2 และไมผล 

17 

2. หลักสูตรการเลี้ยงไก2พ้ืนเมืองพันธุ;ลูกผสม 30 

โครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ี

1. โครงการสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม2ในพ้ืน
ท่ีดินเปรี้ยวจัด

3

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชน;พ้ืน
ท่ีดินเปรี้ยวจัดท่ีมีการขุดยกร2อง

17

3. โครงการส2งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว;ในพ้ืนท่ีพรุ 30

4. โครงการส2งเสริมการปลูกฝรั่งกิมจูในพ้ืนท่ีดิน
เปรี้ยวจัด

2

5. โครงการสาธิตการเพาะเห็ดฟางกองเต้ีย 2

โครงการ
ปรับปรุงดิน

1. การปรับปรุงบํารุงดินโดยการใชวัสดุปูน 20

2. ปรับปรุงบํารุงดินโดยการทําการใชปุQยหมักและ
น้ําหมักชีวภาพ

18

3. การผสมปุQยใชเองตามหลักวิชาการ 20

รวม 112

 กิจกรรมการดาํเนินงานของศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกลุทองฯ
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3. สนับสนุนปUจจัยการผลิต

สนับสนุนปUจจัยการผลิต
ปUจจัย

ผู+ได+รับประโยชน�

จํานวน หน2วย

หินปูนฝุRน 107 ตัน 22

ปูนขาว 800 กิโลกรัม 3

เมล็ดพันธุ;พืช 280 ซอง 64

พันธุ;พืช 110 ตน 10

พันธุ;ไก2 430 ตัว 32

พันธุ;ปลา 2,000 ตัว 3

รวม 134
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 การใช+ประโยชน�ที่ดิน

        โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบ+านโคกอิฐ-โคกใน มีขอบเขตโครงการ 1,072 ไร2 ปOจจุบันมีการใชประโชน;พ้ืนท่ี    
นาขาว 292 ไร2 (27.2%) ปาล;มน้ํามัน 395 ไร2 (36.7%) ยางพารา 39 ไร2 (0.1%) เกษตรผสมผสาน 38 ไร2 
(0.1%) ทุ2งหญาอาหารสัตว; 18 ไร2 (0.05%) พ้ืนท่ีนาราง 127 ไร2 (11.8%) พ้ืนท่ีลุ2ม 53 (4.9%)            
แหล2งน้ํา 40 ไร2 (3.4%) ถนน 71 ไร2 (6.6%)

5



        โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบ+านยูโย มีขอบเขตโครงการ 3,500ไร2 ปOจจุบันมีการใชประโยชน;พ้ืนท่ีปลูกปาล;ม
น้ํามัน 2,015 ไร2 (57.5%) ยางพารา 69 ไร2 (1.2%) เกษตรผสมผสาน 166 ไร2 (4.7%) พ้ืนท่ีลุ2ม 276 ไร2 
(7.9%) นาราง 170 ไร2 (4.8%) ปRาเสม็ด 82 ไร2 (2.3%) แหล2งน้ํา 190 ไร2 (5.4%) ถนน 529 ไร2 (15.1%)               
และพ้ืนท่ีชุมชน 3 ไร2 (0.1%)

6



        โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบ+านโคกชุมบก มีขอบเขตโครงการ 3,779 ไร2 ปOจจุบันมีการใชประโยชน;พ้ืนท่ีทํานา 
494 ไร2 (13.1%) ปาล;มน้ํามัน 826 ไร2 (21.8%) ยางพารา 384 ไร2 (10.1%) ไมผล/ไมยืนตนผสมผสาน 
1,012 ไร2 (26.7%) แปลงเกษตรทฤษฎีใหม2 31 ไร2 (0.8%) ทุ2งหญาอาหารสัตว; 50 ไร2 (1.3%) พ้ืนท่ีท้ิงราง 
ไดแก2  นาราง 257 ไร2  (6.8%) พ้ืนท่ีลุ2ม 460 ไร2  (12.2%) ปRาละเมาะ 58 ไร2  (1.5%) และพ้ืน ท่ี
สาธารณประโยชน; ไดแก2 แหล2งน้ํา 110 ไร2 (2.9%) ถนน 97 ไร2 (2.1%)
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การจัดทําศูนย�เรียนรู+การทําเกษตรทฤษฎีใหม1ในพ้ืนที่ดนิเปร้ียวจัด
ของนายเดช มินทการต�

บ+านโคกชุมบก หมู1ที่ 5 ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 นายเดช มินทการต� อายุ 47 ปP
 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 มีสมาชิกในครัวเรือน จํานวน 6 คน 
 แรงงานภาคเกษตร จํานวน 3 คน 
 เดิมประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป

      ปV 2553 นายเดช มินทการต; เขาร2วมฝLกอบรมกับศูนย;ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ และมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีแปลงเกษตรของตนเอง ดวยความเป�น
เกษตรกรรุ2นใหม2ท่ีมีความมุ2งม่ันต้ังใจท่ีจะประกอบอาชีพดานการเกษตรตาม
แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม2 

        ปOจจุบันเกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได มีอาหารไวบริโภคในครัวเรือน เหลือบริโภคสามารถจําหน2าย           
มีรายไดเลี้ยงครอบครัว และเป�นแปลงตนแบบใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีขางเคียงได เกษตรกรสามารถมีผลผลิตไว
บริโภค และจําหน2ายสรางรายไดเขาสู2ครัวเรือนได จากการดําเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีตลอดท้ังปP และไดรับการจัดต้ัง
เป�นศูนย;เรียนรูการทําเกษตรทฤษฎีใหม2ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด เพ่ือเป�นแปลงตนแบบใหผูท่ีสนใจไดเขามาเรียนรู        
ดูงาน

      ปV 2554 ศูนย;ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดขยายผลการทําเกษตรทฤษฎี
ใหม2ไปในพ้ืนท่ีบานโคกชุมบก นายเดช มินทการต; จึงไดเขาร2วมในโครงการ
ดังกล2าว โดยศูนย;ศึกษาฯ ไดสนับสนุนงบประมาณในการปรับรูปแปลงนาในพ้ืนท่ี 
7 ไร2 ภายในแปลงไดจัดแบ2งพ้ืนท่ีออกเป�นแหล2งน้ํา นาขาว พืชไร2/พืชสวน          
ท่ีอยู2อาศัยในสัดส2วน 10: 30: 50: 10 นายเดช มินทการต; ไดนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช เนนการพ่ึงตนเอง

     ปV 2554-2556 เป�นช2วงของการปรับสภาพดิน เนื่องจากพ้ืนท่ีมีสภาพเป�น
ดินเปรี้ยวจัด ศูนย;ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดสนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน 
ไดแก2 หินปูนฝุRน โดโลไมท; และปูนขาว

    ปV 2557 เกษตรกรไดเริ่มการปลูกมะพราวน้ําหอมและปาล;มน้ํามัน      
จากนั้นไดมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน รวมถึงการเลี้ยงปลา การเพาะเห็ด   
และกิจกรรมอ่ืน ๆ มาอย2างต2อเนื่อง 
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 การใช+ประโยชน�ที่ดิน

ท่ีอยู2อาศัย โรงเรือน 0.5 ไร2
(7 %)

แหล2งน้ํา 0.5 ไร2
(7 %)

นาขาว 2 ไร2
(29 %)

พืชผัก พืชไร2 และไมผล 4 ไร2
(57 %)

มีการแบ2งพ้ืนท่ีดําเนินการภายในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม2 ดังนี้

พืชผัก พืชไร
 และไม�ผล  4 ไร


โรงเรือน  0.5 ไร


นาข�าว 2 ไร


แหล
งน้ํา 0.5 ไร


แผนผังแสดงแปลงเกษตรทฤษฎใีหม1
พ้ืนท่ีดําเนินการการ 7 ไร1
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 กิจกรรมการดาํเนินงาน

1. ด+านพืช
      1) การปลูกขาว พันธุ;หอมกระดังงา สังข;หยด 
      2) การปลูกพืชผักผสมผสาน ไดแก2 พริกข้ีหนู ขจร ผักกาดกวางตุง 
กะเพรา โหรพา มะเขือเปราะ กระเจี๊ยบเขียว ขาวโพดหวาน นาผักบุง
       3) การปลูกไมผล/ไมยืนตน ไดแก2 มะพราวน้ําหอม แกวมังกร เสาวรส 
กลวย ปาล;มน้ํามัน
       4) การเพาะเห็ดฟางกองเต้ีย 

2. ด+านปศุสัตว�
       1) การเลี้ยงไก2พ้ืนเมืองพันธุ;ลูกผสม จํานวน 20 ตัว
       2) การเลี้ยงเป�ดไข2 จํานวน 20 ตัว

3. ด+านประมง
       1) การเลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลาหมอ จํานวน 3,000 ตัว
       2) การเลี้ยงกบในกระชัง จํานวน 200 ตัว
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 ข+อมูลรายได+

         จากการทําเกษตรทฤษฎีใหม2อย2างเต็มรูปแบบในปP 2557 ส2งผลให
เริ่มมีรายไดจากการดําเนินกิจกรรมต2าง ๆ ภายในแปลง ในช2วงปP 2558        
มีรายไดรวมท้ังสิ้น 39,600 บาท และเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อย ๆ ในปPต2อ ๆมา 
เนื่องจากผลผลิตจากไมผลเริ่มทยอยใหผลผลิต ประกอบกับการวางแผนปลูก
พืชผักหมุนเวียนหลายชนิดภายในแปลง ทําใหสามารถเก็บผลผลิตจําหน2ายได
เกือบทุกวัน
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ประเภทของรายได+ ปV 2557 ปV 2558 ปV 2559 ปV 2560 ปV 2561 ปV 2562 ปV 2563

 1. พืชผัก - 21,600 36,000 48,600 50,400 53,000 58,000
 2. เสาวรส - 7,500 7,200 10,800 4,000 3,000 1,000
 3. มะนาว - เริ่มปลูก - - 2000 3,000 4,800
 4. ปาล�มนํ้ามัน เริ่มปลูก ปลูกเพ่ิมเติม
 5. ข+าว - ปลูกเพ่ือ

บริโภค

ปลูกเพ่ือ

บริโภค

ปลูกเพ่ือ

บริโภค

ปลูกเพ่ือ

บริโภค

ปลูกเพ่ือ

บริโภค

ปลูกเพ่ือ

บริโภค

 6. ข+าวโพดหวาน - - 700 980 1,500 3,000 3,700
 7. อ+อย - - เริ่มปลูก 2,000 3,000 4,500 3,000
 8. แตงโม - - - 5,000 6,500 7,000 -

 9. แก+วมังกร - - - เริ่มปลูก 1,200 950 500
10. กล+วย - เริ่มปลูก 500 900 1,200 750 500

11. มะกอกนํ้า - - - เริ่มปลูก 1,000 - 1,000
12. เลี้ยงปลา (ปลา

นิล,ปลาดุก,ปลา

ตะเพียน,ปลาหมอ)

- 10,500 13,900 14,500 15,500 12,700 -

13. กบ - - - - 2,700 - -
รวม - 39,600 58,300 82,780 89,000 87,900 72,500



 การขยายผลสู1ชุมชน

ปV พ.ศ. ราย

ปP 2561 100

ปP 2562 240

ปP 2563 160

รวม 500

        นายเดช มินทการต; เป�นผู ท่ีประสบผลสําเร็จในดานการทําเกษตรทฤษฎีใหม2ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด                 
มีความรูความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการจัดการดิน พืช การจัดสรรพ้ืนท่ีใหสัมพันธ;และเก้ือกูลประโยชน;จัดระบบ           
รูปแปลงนาเกษตรแบบผสมผสาน และไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช เนนการพ่ึงพา
ตนเอง สามารถปลูกพืชสรางรายไดเลี้ยงครอบครัวได  จนทําใหมีเกษตรกรสนใจท่ีจะนําแนวคิดการทําเกษตร       
ทฤษฎีใหม2ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดไปปฏิบัติใชในพ้ืนท่ีของตนเอง 

       1. การเข+ามาศึกษาดูงาน
             หลังจากประสบความสําเร็จ ทําใหมีเกษตรกรผูสนใจเขามาศึกษาเรียนรู ดูงาน รวม ท้ังหมด 500 ราย 
แบ2งเป�น ปP 2561 จํานวน 100 ราย ปP 2562 จํานวน 240 ราย ปP 2563 จํานวน 160 ราย ดังนี้
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ประเภทของรายได+ รายได+ (บาท) เฉล่ีย/ปV
 รายวัน
   - พืชผัก 300 - 400 58,000
 รายสัปดาห�
   - เสาวรส            50 - 70 1,000
   - มะนาว  120 - 200 4,800
 รายเดือน
   - ปาล;มน้ํามัน - -
 รายปV
   - ขาว - บริโภคในครัวเรือน
   - ขาวโพดหวาน  3,700 3,700

  - ออย 3,000 3,000
  - แตงโม - -

- แกวมังกร 500 500
  - กลวย 500 500

   - มะกอกน้ํา 1,000 1,000
   - เล้ียงปลา (ปลานิล,ปลาดุก,ปลา

ตะเพียน,ปลาหมอ)
- -

รวม 72,500



ช่ือ-สกุล พ้ืนท่ี (ไร1) 

1. นายบุญ หะยะมิน บานโคกชุมบก 5.25

2. นายสมนึก ยอดดี บานโคกชุมบก 8.5

3. นางมณฑา หมวกสกุล บานโคกชุมบก 4 .75

4. นางจันทรา ศรีนาเมือง บานโคกชุมบก 6

5. นางดี เอียดนอย บานโคกอิฐ-โคกใน 4.25

      นายบุญ หะยะมิน แปลงสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม2ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด 
เป�นเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับรูปแปลงนาเพ่ือทํา
เกษตรทฤษฎีใหม2ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด ในปP  2554 บนพ้ืนท่ี 5.25 ไร2             
แต2ไม2ไดใชประโยชน;พ้ืนท่ี ต2อมาไดเห็นแปลงนายเดช มินทการต; ซ่ึงอยู2ติดกัน 
สามารถปลูกพืชผักไดผลผลิต จึงไดหันกลับมาพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเองอีกครั้ง   
และสามารถพ่ึงพาตนเองได จนปOจจุบันมีรายไดจากการดําเนินกิจกรรมภายใน
แปลง ดังนี้

2) กลุ1มเครือข1าย
      จากการท่ีเกษตรกรท้ังในพ้ืนท่ีและต2างพ้ืนท่ีเขามาศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีแปลงเกษตรทฤษฎีใหม2ในพ้ืนท่ีดิน

เปรี้ยวจัด มีเกษตรกรท่ีสนใจ สามารถสรางแรงจูงใจใหกับเกษตรกรใกลเคียงไดศึกษา เรียนรู และนําไปปฏิบัติใชใน
พ้ืนท่ีของตนเองเกิดเป�นเครือข2ายเกษตรกรทําการเกษตรทฤษฎีใหม2ข้ึน สามารถสรุปได ดังนี้

 ตัวอย1างเกษตรกรที่นํารูปแบบการทําเกษตรทฤษฎีใหม1ไปปฎิบัตใิช+ในแปลงของตนเอง
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ประเภทของรายได+ ปV 2558 ปV 2559 ปV 2560 ปV 2561 ปV 2562 ปV 2563

 1. พืชผัก - ปลูกเพ่ือ

บริโภค

ปลูกเพ่ือ

บริโภค

12,000 55,000 60,000

 2. .มะนาว - เริ่มปลูก - - 2,000 2,000
 3. มะพราว เริ่มปลูก - ปลูกเพ่ิมเติม - - -
 4. ปาล;มน้ํามัน - - เริ่มปลูก - - -
 5. ขาว - ปลูกเพ่ือ

บริโภค

ปลูกเพ่ือ

บริโภค

ปลูกเพ่ือ

บริโภค

ปลูกเพ่ือ

บริโภค

ปลูกเพ่ือ

บริโภค
 6. แตงโม - 3,000 2,500 2,000 6,000 -
 7. กลวย เริ่มปลูก 500 300 400 500 900
8. เลี้ยงปลา (ปลา

นิล,ปลาดุก,ปลา

ตะเพียน,ปลา

ทับทิม)

- - เริ่มเลี้ยงปลา 1,800 2,000 -

รวม - 3,500 2,800 16,200 65,500 62,900



ปOจจุบัน นายบุญ หะยะมิน มีรายไดจากการทําเกษตรทฤษฎีใหม2 ซ่ึงมีการดําเนินกิจกรรมท่ีหลากหลาย        
ท้ังการปลูกพืชผัก ไมผล และการเลี้ยงปลา ทําใหสามารถเก็บผลผลิตไดทุกวัน ส2งผลใหมีรายไดท้ังในลักษณะรายได
รายวัน รายสัปดาห; รายเดือน และรายปP ตามชนิดของพืชท่ีปลูก ดังนี้
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ประเภทของรายได+ รายได+ (บาท) เฉล่ีย/ปV
 รายวัน
   - พืชผัก 300 - 400 60,000
 รายสัปดาห�
   - มะนาว 70 - 150 2,000
 รายเดือน
   - มะพราว - -
   - ปาล;มน้ํามัน - -
 รายปV
   - ขาว - บริโภคในครัวเรือน
   - แตงโม - -

  - กลวย 900 900
  - เลี้ยงปลา(ปลานิล,ปลาดุก,ปลา

ตะเพียน,ปลาทับทิม)
- -

รวม 62,900



นางสายใจ           มณีรัตน�       นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นายจรัส             สิงประจิม     นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นางสาวกาญจนา   อินแก�ว        นักวิชาการเกษตร

คณะผู�จัดทํา

ออกแบบรูปเล
ม

นายบุรฮานูดิน      ยูโซะ   
เจ�าหน�าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร�


