
โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ประจําปงบประมาณ 2561 

โดย 

กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานการประมง สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 หลักการและเหตุผล 
  “เกษตรทฤษฎีใหม” คือ ระบบการเกษตรท่ีเนนการจัดการทรัพยากรน้ําในไรนาใหเกิดประโยชนสูงสุด 
จัดสรรพ้ืนท่ีสําหรับ ใชในการเพาะปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก ท่ีมีเหลือจึงขาย มีการสรางผลผลิต
อาหารท่ีเพียงพอและสรางการผลิตท่ีหลากหลายสําหรับเปนแหลงรายท่ีม่ันคงของครัวเรือน สรางความม่ันคง 
ดานอาหาร เกิดการพ่ึงพาตนเอง และลดการพ่ึงพาจากภายนอก 
  ดังนั้นเพ่ือรําลึกถึงพระม หากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิไดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรงมีตอปวงชนชาวไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดจัดทํา “โครงการ 5 ประสาน 
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ถวาย ในหลวง ” ข้ึนในปงบประมาณ พ .ศ.2560 และดําเนินงานอยางตอเนื่องใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 และใหสอดคลองกับแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ตามวาระของประเทศ 
โดยสงเสริมใหเกษตรกรท่ีมีความสมัครใจ และ “ระเบิดจากขางใน” ซ่ึงตองการสมัครเขารวมโครงการฯ จากทุก
ตําบลของประเทศเพ่ิมข้ึน ในป 2561 อีกจํานวน 70,000 ราย รวมท้ังสิน 140,000 ราย (ป 2560 - ป 
2561) ไดนอมนําหลักเกษตรทฤษฎีใหมไปปรับใชในพ้ืนท่ีของตนเองอยางเหมาะสม  

ว ัตถุประสงค 
1. เพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรนําแนวทางเกษตรทฤษฎีใหมมาปรับใชกับกิจกรรมทางการเกษตรใน 

พ้ืนท่ีของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคลองกับพ้ืนท่ีเกษตรของเกษตรกร 
2. เพ่ือใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน ลดรายจายในครัวเรือนมีรายไดเสริม และสามารถพ่ึงพา 

ตนเองได 

เปาหมาย  
               เปาหมายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้  
  1.  เกษตรกรรายใหม  ป 2561 ท่ีมีความสมัครใจ และคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ในพ้ืนท่ี 
23 อําเภอ ทุกตําบล จํานวน 1,193 ราย 
           2. เกษตรกรรายเดิม ป 2560 จํานวน 1,081 ราย ท่ีเขารวมโครงการฯ มีการประเมินศักยภาพและ
จัดกลุมเพ่ือการพัฒนาตามแนวทางท่ีกําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

 ตุลาคม 2560- กันยายน 2561 

พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินงานในพ้ืนท่ี  23 อําเภอ  กําหนดใหสวนราชการตางๆ ในกระทรวง

เกษตรและสหกรณ รับผิดชอบเปนเจาภาพในแตละอําเภอ  โดยสํานักงานประมงจังหวัดนครศรี ธรรมราช เปน

เจาภาพหลักรับผิดชอบอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดในตารางท่ี 1 

 

 



 
ตารางที่ 1 พ้ืนท่ีดําเนินงานโครงการ และจํานวนเกษตรกรแยกรายอําเภอ 
 

ลําดับ อําเภอ 
จํานวนเกษตรกร 

 ป2560 (ราย) 

จํานวนเกษตรกร 

 ป2561(ราย) 

1 ฉวาง 21 50 

2 ทุงสง 48 47 

3 เมืองนครศรธีรรมราช 33 55 

4 ปากพนัง 70 53 

5 พรหมคีร ี 25 13 

6 เฉลิมพระเกียรต ิ 80 50 

7 ชะอวด 73 65 

8 เชียรใหญ 56 87 

9 หัวไทร 57 79 

10 ทาศาลา 34 50 

11 ถํ้าพรรณรา 67 16 

12 บางขัน 52 57 

13 ทุงใหญ 46 52 

14 ชางกลาง 22 22 

15 ลานสกา 1 51 

16 รอนพิบูลย 52 65 

17 จุฬาภรณ 71 51 

18 พระพรหม 41 50 

19 ขนอม 30 50 

20 สิชล 64 85 

21 นบพิตํา 34 39 

22 พิปูน 74 51 

23 นาบอน 30 55 

 รวม 1,081 1,193 

งบประมาณดําเนินงาน 

 งบประมาณท่ีใชดําเนินงานโครงการ จํานวน 357,900 บาท (สามแสนหาหม่ืนเจ็ดพันเการอยบาท
ถวน) นําไปใชในกิจกรรม สงเสริมความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สงเสริมองคความรูเชิงปฏิบัติการ  โดยนํา
เกษตรกรตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณมอบหมาย ศึกษาดูงาน ติดตามและประเมินผลเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการ 

 



วิธีดําเนินงาน 
 1. สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานการประมงรวม
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป กับประมงอําเภอในพ้ืนท่ี 
 2. สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย กลุมพัฒนาและสงเสริ มอาชีพฯและประมงอําเภอใน
พ้ืนท่ีสงเสริมความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา แก เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการปงบประมาณ 2561 (รายใหม) 
 3. สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพฯ จัดฝกอบรมใหความรู
แกเกษตรรายใหม ป 2561 ตามหลักสูตรกลาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  โดยนําเกษตรกรศึกษาดูงาน
แปลงตนแบบในโครงการเกษตรทฤษฎีใหมท่ีประสบความสําเร็จ ซ่ึง สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
รับผิดชอบเปนเจาภาพดูแลเกษตรกร พ้ืนท่ีอําเภอขนอม จํานวน 50 ราย 
 4. ประสานศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดนครศรีธรรมราช ใหการสนับสนุนพันธุสัตวน้ํา

ตามความเหมาะสมใหแกเกษตร รายเกา(ป 2560 ) และรายใหม (ป 2561) 

 5. ติดตามผลผลิตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครง รายเกา(ป 2560) จํานวน 1,081 ราย  
 6. กํากับ ติดตาม รายงานผลความกาวหนาโครงการถึง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
กิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

ผูรับผิดชอบโครงการและผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

 ระดับจังหวัดนางสาวชอุม สุขชวย  นักวิชาการประมงชํานาญการ และนายธีรพงศ  ไกรนรา   
หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานการปร ะมง   
 ระดับพ้ืนท่ี ประกอบดวยประมงอําเภอ ดังนี้  
  1. นายนิรันดร อุบลสุวรรณ             ประมงอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 2. นายเอกมัย มาลา                   ประมงอําเภอปากพนัง  
 3. นายสมเกียรติ อินทรชู             ประมงอําเภอหัวไทร  
 4. นางกัญจนรัตน เชื้อทองธานี            ประมงอําเภอฉวาง 
 5. นายสมศักดิ์ ทองคง              ประมงอําเภอทุงสง  
 6. นายสมคิด ดําดัส         ประมงอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 7. นายสุชาติ ยังทรัพย         ประมงอําเภอชะอวด  
 8. นายชม อนงค          ประมงอําเภอเชียรใหญ  
 9. นายทรงชัย เสงโสต         ประมงอําเภอทาศาลา 
 10.นางสาวบุญญาภา ศรีรินทร        ประมงอําเภอชางกลาง 
 11.นางเก้ือนุกูล  กาธรรมณี        ประมงอําเภอลานสกา 
 12.นางจุฑาทิพย สุกเสน         ประมงอําเภอรอนพิบูลย 
 13.นางยุวดี สกุลแกว                       ประมงอําเภอพระพรหม 
 14.นายพาสนธรรม ใจสนุก        ประมงอําเภอขนอม 
 15.นางสํารวย ชุมวรฐายี         ประมงอําเภอสิชล 
 16.นายวรดร  สุขสวัสดิ์                   ประมงอําเภอนาบอน 
 

 



ผลการดําเนินงาน 

             1. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ปงบประมาณ 2561 (รายใหม ) ไดรับ สงเสริมความรูดานการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และไดรับการ สนับสนุนปจจัยการผลิต  คือ พันธุปลากินพืช  พันธุฝรั่งกิมจู  พันธุไกพ้ืนเมือง 

พันธุหมอนผล เมล็ดพันธุผัก  ปงบประมาณ 2561 (รายใหม ) จํานวน 1,193 ราย (รายเดิม ป 2560) 

จํานวน 1,081 ราย รายละเอียดในตารางท่ี 2  

ตารางที่ 2 ผลการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรผูเขารวมโครงการ จําแนกตามชนิดของปจจัยการ 
             ผลิต เฉพาะอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชนิดปจจัยการผลิต จํานวน / ราย รวม (ตัว,ตน,ถุง) 

พันธุปลากินพืช 50 43,600 
พันธุฝรั่งกิมจู 50 150 
พันธุไกพ้ืนเมือง 50 250 
พันธุหมอนผล 50 250 
เมล็ดพันธุผัก 50 50 
ถังหมัก กากน้ําตาล เศษพืช และสารเรง พด. 50 50 

            2. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการป 2561 (รายใหม) จํานวน 50 ราย ไดรับการสงเสริมองคความรูเชิง

ปฏิบัติการ โดยผานการฝกอบรมตามหลักสูตรกลางและศึกษาดูงานในแปลงตนแบบ  

            3. การติดตามผลผลิตของเกษตรกรรายเดิม (ป2560) จํานวน 1,081 ราย และไดรับการสนับสนุน 

ปจจัยการผลิต  คือ พันธุปลากินพืช ปงบประมาณ 2561 (รายใหม) จํานวน 1,193 ราย จําแนกรายอําเภอ 

รายละเอียดในตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 การสนับสนุนพันธุสัตวน้ําใหแกเกษตรกรผูเขารวมโครงการ จําแนกรายอําเภอ 
 

ลําดับ
ท่ี 

อําเภอ 
จํานวนเกษตรกร 

 (ราย) 
จํานวนพันธุสัตวน้ํา   

(ตัว) 
1 พิปูน 51    12,000 
2 เมืองนครศรีธรรมราช 34    69,700 
3 ชะอวด 34    25,000 
4 เชียรใหญ 70    115,800 
5 ทาศาลา 50    51,200 
6 จุฬาภรณ 51    57,100 
7 ทุงใหญ 52    55,900 
8 ชางกลาง 22    11,800 
9 พระพรหม 39    28,100 

10 สิชล 83    84,900 
11 นบพิตํา 3    900 
12 ลานสกา 6    1,500 



13 ปากพนัง 23    43,200 
14 รอนพิบูลย 19    26,400 
15 ทุงสง 27    24,400 (ยังไมนัดรับพันธ ุปลา) 
16 เฉลิมพระเกียรติ 36    45,100 
17 พรหมคีรี 8    3,500 
18 หัวไทร 50    90,400 
19 ถํ้าพรรณรา 14    5,500 
20 บางขัน 50    39,900 
21 นาบอน 38    15,700 
22 ฉวาง 50    31,400 
23 ขนอม 38    43,600 

 รวม 868    881,000 
 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 

 1.เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสวนใหญยังขาดความพรอมดานพ้ืนท่ี เชนไมมีพ้ืนท่ีนา พ้ืนท่ีสระน้ํานอย 
 2. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการยังขาดแรงจูงใจในการทําเกษตรทฤษฎีใหม 
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ 

การฝกอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรและสรางแรงบันดาลใจในการทําเกษตรทฤษฎใีหม 
7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ณ  ศาลาประจําหมูบาน บานเจดียหลวง หมูท่ี 4 ตําบลควนทอง 

อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การสนับสนุนปจจัยการผลิตใหกับเกษตรกรพ้ืนท่ีอําเภอขนอม 

 

 

 

 

 

 

 

     การฝกอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  ณ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานชางซาย  ม.5 

ตําบลชางซาย อําเภอพระพรหม ระหวางวันท่ี 14-15 มีนาคม 2561  โดยมี ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช 

เปนเจาภาพหลัก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


