
 ∑ƒ…Æ’„À¡à เนนเกษตรกรรายยอยที่มีที่ดินจํานวน
นอย สามารถเลีย้งตวัเองได โดยเนนการผลติขาวใหเพยีงพอ
ตอการบริโภคตลอดท้ังป มีพืชผักและอาหารโปรตีนจาก
การเลี้ยงปลา เปด ไก  
 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริ ไดนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู หัว เกี่ยวกับการทําการเกษตรทฤษฎีใหม  
โดยการบริหารจัดการดินและน้ำ ใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง
จำกัดใหเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด คํานึงถึงการ
รักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสามารถใช
ประโยชนจากท่ีดินไดยาวนานท่ีสุด โดยไดเริ่มดําเนินการ
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2537 

«—μ∂ÿª√– ß§å 
 
 1. เพื่อศึกษาวิธีทําการเกษตร
ยัง่ยนืแบบทฤษฎใีหมในพืน้ทีด่นิเปร้ียวจดั 
 2. เ พ่ือเปนแนวทางแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ำในชวงฤดูแลง 
 3. เ พื่ อ เ ป น ต น แ บบ 
สําหรับเกษตรกรและผูสนใจ 
นําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
พื้นที่ของตนเอง 
 

À≈—°°“√∑Ì“‡°…μ√∑ƒ…Æ’„À¡à   
  เกษตรกรทํางานบนท่ีดินของตนเอง มิไดเชา 
  ที่ดินและใหยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  เกษตรกรจะสามารถใชประโยชนจากพ้ืนที่ให 
  เกิดประโยชนสูงสุดและใชที่ดินไดอยางมี 
  ประสิทธิภาพ 
  เกษตรทฤษฎีใหม เปนแนวปฏิบัติที่จะทําให 
  เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได มีแหลงอาหาร 
  ครบถวนสมบูรณ 
  ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคสามารถนําไป 
  จํ าหน าย เพื่ อ เป นการ เพิ่ ม ร าย ได ให กั บ 
  ครอบครัว 
  เปนการใชประโยชนจากที่ดินอยางยั่งยืน โดย 
  ยึดหลักธรรมชาติไมทําลายทรัพยากรดินและ 
  รักษาส่ิงแวดลอม 
  การแบงสัดสวนพ้ืนท่ี สามารถปรับเปล่ียนได 
  ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่สภาพ 
  ภมูอิากาศ สภาพแวดลอม รวมทัง้ความเช่ียวชาญ 
  เฉพาะดานของเกษตรกร 
  เกษตรกรผูปฏิบัติตามทฤษฎีใหม จะตองมี 
  ความมุงม่ัน มีความขยัน อดทน และมีความ 
  ตั้งใจจริง 
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°“√¥Ì“‡π‘πß“π°“√¥Ì“‡π‘πß“πæ◊Èπ∑’Ë®Ì“π«π 23 ‰√àæ◊Èπ∑’Ë®Ì“π«π 23 ‰√à  
แบงสัดสวนการใชประโยชนที่ดินดังนี้แบงสัดสวนการใชประโยชนที่ดินดังนี ้   

1. ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ 2.25 ‰√à (10%)  
  สรางบานเรือน โรงเก็บเคร่ืองมือทางการ
เกษตร เรือนเพาะชํา โรงเพาะเห็ด คอกเปด-ไก ถนนปลูก
พืชสวนครัวและเลี้ยงสัตว 

2. ·À≈àßπÈ” 4.5 ‰√à (20%) 
• สระน้ำ จุน้ำได 5,000 ลบ.ม.  
• คูน้ำ กักเก็บน้ำได 7,000 ลบ.ม. ปริมาณ

น้ำท่ีกักเก็บได 12,000 ลบ.ม. นําไปใชทําการเกษตรได
ตลอดป โดยมีการปรับสภาพน้ำในบอดวยหินปูนฝุน อัตรา 
5 ตัน/ไร pH ของน้ำ จาก 3.8 เปน 6.7 และเลี้ยงปลานิล 
ปลาตะเพียน ในสระและคูน้ำ 

3. π“¢â“« 7 ‰√à (30%) 
  แบงพื้นที่ออกเปน 2 แปลง ปรับความเปนกรด
ของดินโดยใสหินปูนฝุน ในอัตรา 1.5 ตัน/ไร 

• แปลงแรก ปลูกขาวอยางเดียว ขาวให
ผลผลิต 40-45 ถัง/ไร 

• แปลงท่ีสอง เลี้ยงปลาในนาขาว ขาวให
ผลผลิต 40-50 ถัง/ไร คันดินรอบแปลงนาปลูกมะพราว
น้ำหอมและมะละกอ 

 4. æ◊™‰√à æ◊™ «π 9.25 ‰√à (40%)  
  • แปลงพืชไร พื้นที่ 2 ไร ขุดยกรอง แลว
ปรับปรุงดิน โดยการใสหินปูนฝุน อัตรา 2 ตัน/ไร แลวปลูก
พืชไร ไดแก ขาวโพดหวาน หลังเก็บผลผลิตไถพ้ืนที่แลวปลูก
ปอเทือง ซึ่งเปนและพืชปุยสด เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน 
  • พืชผัก พื้นที่ 0.75 ไร ขุดยกรองใส 
หินปูนฝุน อัตรา 2 ตัน/ไร ใสปุยคอก ปุยหมัก เพิ่มความ
อุดมสมบูรณใหกับดินแลวปลูกผักชนิดตางๆ เชน ถั่วฝกยาว 
กระเจี๊ยบเขียว ผักบุง 
  • ไมผล พื้นที่ 6.25 ไร ขุดยกรองแลวหวาน
หินปูนฝุน ทั่วแปลงอัตรา 2 ตัน/ไร และรองกนหลุมอีก  
2 กก./หลมุ พรอมใสปุยหมกั ปุยคอก 20 กก./หลมุ ปลกูไมผล 
ผสมผสาน ไดแก ขนุน กระทอน ทุเรียน มะมวง ละมุด  
และเงาะ แซมดวยกลวย และหมาก 
  • ไมดอก (ปลูกมะลิ) พืน้ที ่0.25 ไร ขดุยกรอง 
ใสหินปูนฝุนอัตรา 2 ตัน/ไร และปรับปรุงบํารุงดินดวย 
ปุยหมัก และปุยคอก 
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โทร. (073) 631โทร. (073) 631033, 631038 033, 631038 
EE-mail-mail : cpt_1@ldd.go.th  : cpt_1@ldd.go.th WebWebsite : www.site : www.pikunthong.compikunthong.com  


