โครงการเกษตรทฤษฎีใหม (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ถวายในหลวง) จังหวัดนราธิวาส
---------------๑. ความเปนมา/ พระราชดําริ
"เกษตรทฤษฎีใหม" คือระบบเกษตรที่เนนการจัดสรรทรัพยากรน้ําในไรนาใหเกิดประโยชนสูงสุด
จัดสรรพื้นที่สําหรับใชในการเพาะปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก ที่มีเหลือจึงขาย มีการสรางผลผลิต
อาหารที่เพียงพอและสรางการผลิตที่หลากหลาย สําหรับเปนแหลงรายที่ไดมั่นคงของครัวเรือน สรางความ
มั่นคงดานอาหาร เกิดการพึ่งพาตนเอง และลดการพึ่งพาจากภายนอก
ดังนั้นเพื่อรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิไดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชที่ทรงมีตอปวงชนชาวไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดจัดทํา "โครงการเกษตรทฤษฎีใหม
(๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ถวายในหลวง) ขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องใน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และใหสอดคลองกับแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ตามวาระ
ของประเทศโดยสงเสริมใหเกษตรกรที่มีความสมัครใจ และ "ระเบิดจากขางใน" ซึ่งตองการสมัครเขารวม
โครงการๆ จากทุกตําบลของประเทศไทยเพิ่มขึ้นในป ๒๕๖๒ อีกจํานวน ๗๐,๐๐๐ ราย รวมกับกลุมเปาหมาย
ในป ๒๕๖๐-๒561 จํานวน ๑๔๐,๐๐๖ ราย รวมทั้งสิ้น ๒๑๐,๒๐๖ ราย (ป ๒๕๖๐ - ป ๒๕๖2) ไดนอมนํา
หลักเกษตรทฤษฎีใหมไปปรับใชในพื้นที่ของตนเองอยางเหมาะสมใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกรตาม
ภูมิสังคมของแตละพื้นที่ โดยมุงหวังจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจาย เพิ่มรายได อัน
เกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนโดยการสรางอาชีพอยางเหมาะสมกับทรัพยากร
และปจจัยการผลิตที่มีอยูอยางคุมคา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อรําลึกในพระหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิไดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
2.2 เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ มีความรูความขาใจในการปฏิบัติตามระบบเกษตร
ทฤษฎีใหม และสามารถนําไปปรับใชเพื่อการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
2.3 เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการๆ มีศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหมขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสูขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ไดตอไป
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายของโครงการฯ
- เกษตรกรรายใหม ป ๒๕62 ที่มีความสมัครใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด
จํานวน 7๐,๐๐๐ ราย
- เกษตรกรรายเดิม ป ๒๕๖0–๒๕๖1 จํานวน ๑๔๐,๒๐๖ ราย ที่เขารวมโครงการฯ มีการ
ประเมินศักยภาพและจัดกลุมเพื่อการพัฒนาตามแนวทางที่กําหนด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.2 เปาหมายเกษตรกรที่ ศวพ.นราธิวาส รับผิดชอบ
- ป 2560 เกษตรกรในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส จํานวน 38 ราย
- ป 2561 เกษตรกรในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส จํานวน 44 ราย
- ป 2562 เกษตรกรในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส จํานวน 38 ราย

4. ผลการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

หนวย
นับ

ผลงาน
ปงบ
ปงบ
2560 2561

ปงบ
2562

รวม

1. อบรมใหความรูหลักสูตรกลาง

ราย

38

44

38

120

2. สนับสนุนปจจัยการผลิตทางการเกษตร

ราย

38

44

38

120

3. การติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร

ราย

38

44

38

120

4. การสงเสริมองคความรูเฉพาะสาขาดานพืช
หลักสูตร กําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน
หลักสูตร การผลิตและการใชปุยหมักเติมอากาศ
หลักสูตร การผลิตพืชอินทรีย

ราย
ราย
ราย

38

44
44

38
38

120
44
38

ครั้ง

1

1

3

5. การจัดประชุมพบปะระหวาง
3 ประสาน/ 5 ประสาน

5. เกษตรกรตนแบบของโครงการฯ
5.1 เกษตรกรที่เขารวมโครงการ ป 2560
- นายสุไลมาน มูซอ
- ที่อยู : บานเลขที่ 85/1 ม.5 ต.ริโก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
- พื้นที่ทําเกษตรทฤษฎีใหม : 10 ไร
- ผลการประเมินศักยภาพและการจัดกลุมเกษตรกร : พรอมมาก

1

5.2 เกษตรกรที่เขารวมโครงการ ป 2561
- นายดรอแม เจะเด็ง
- ที่อยู : บานเลขที่ 2 ม.1 ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
- พื้นที่ทําเกษตรทฤษฎีใหม : 2 ไร
- ผลการประเมินศักยภาพและการจัดกลุมเกษตรกร : พรอมมาก

5.3 เกษตรกรที่เขารวมโครงการ ป 2562
- นายมะดาโอะ ดอเลาะ
- ที่อยู : บานเลขที่ 93/10 ม.1 ต.โตะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
- พื้นที่ทําเกษตรทฤษฎีใหม : 1 ไร

6. ผลสําเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
6.1 รอยละ ๘๐ ของเกษตรกรรายใหมที่เขารวมโครงการฯ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเปนแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม
6.2 รอยละ ๓๐ ของเกษตรกรรายเดิมที่เขารวมโครงการฯ ที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเปนแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม สามารถลดรายจายในครัวเรือนลงไดจากรายจายเดิม
7. ปญหา/ อุปสรรค
- หนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สนับสนุนปจจัยการผลิตใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ
ไมพรอมกัน ทําใหเกษตรกรตองออกมารับการสนับสนุนปจจัยการผลิตหลายครั้ง
8. ภาพกิจกรรม

ภาพชุดที่ 1 การรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการฯ และติดตามเพื่อจัดทําขอมูลแปลง

ภาพชุดที่ 2 การติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร

ภาพชุดที่ 3 การติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรของทีม 5 ประสานฯ

ภาพชุดที่ 4 การสนับสนุนเมล็ดพันธุใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ

