
โดย 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระหว่างปี 2560 - 2562 



 โคก หนอง นา 
 “ โคก หนอง นา” เป็นรูปแบบหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการน้ า ที่สถาบัน

เศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ได้น้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  รัชกาลที่ ๙ ด้านการท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการน้ า และพื้นทีการเกษตร โดยมีการ
ผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน ได้แก่แหล่งน้ า 30% ท านาปลูก
ข้าว 30% ส าหรับท าโคกหรือป่า 30% ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10% 

แหล่งข้อมูล : กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมย่ังยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ 



 การออกแบบที่ค านึงถึง “ภูมิสังคม” 
 การออกแบบพื้นที่ โคก หนอง นา จะค านึงถึง “ภูมิสังคม” เป็นส าคัญ 
 “ภูมิ” คือสภาพทางกายภาพ เช่นสภาพดิน น้ า ลม  

“สังคม” คือ วัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่นั้น 

 โดยให้ความส าคัญกับ “สังคม” มากกว่า “ภูมิ”  

ข้อมูลจาก กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมย่ังยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ 



 การกักเก็บน้ าของ “โคก หนอง นา” คือการเก็บกักน้ าไว้ใช้อย่างเพียงพอ 
 เก็บน้ าไว้ในหนอง : การขุดหนองต้องขุดให้คดโค้ง และมีระดับตื้นลึกแตกต่างกันไปในแต่ละจุด มี

การค านวณปริมาตรน้ าที่สามารถเก็บได้เพื่อให้พอใช้งาน 
 เก็บน้ าไว้บนโคก : โดยการปลูกป่าและเก็บในระบบรากของต้นไม้ที่ปลูกไว้ 5 ระดับ ได้แก่ ไม้

ระดับสูง ไม้ชั้นกลาง ไม้ชั้นเตี้ย ไม้เรี่ยดิน และไม้หัวใต้ดิน ไม้แต่ละระดับควรจะมีไม่น้อยกว่า 21 
ชนิด เพื่อสร้างความหลากหลายของระบบราก เมื่อฝนตกลงมาระบบรากช่วยอุ้มน้ าในดิน 

  เก็บไว้ในนา : ยกคันนาให้สูงและกว้าง สามารถเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วง สามารถปลูกพืชผักไว้
บนคันนาได้อีกด้วย 

ข้อมูลจาก กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมย่ังยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ 



 การจัดสรรพ้ืนที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน 
 ส่วนที่1 ประมาณ 30%ให้ขุดสระเก็บกักน้ าในฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการสัตว์น้ า 

พืชน้ า 

 ส่วนที่ 2 ประมาณ 30%ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนส าหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี 

 ส่วนที่ 3 ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารประจ าวัน
หากเหลือบริโภคน าไปจ าหน่าย 

 ส่วนที่ 4 ประมาณ 10% เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน 

 
แหล่งข้อมูล : มูลนิธิชัยพัฒนา (https://www.chaipat.or.th/) 



 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน 
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา เป็นระยะเวลา 3 ปีแล้วโดยมีวัตถุประสงค์ 
 เพื่อร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช  

 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่และ
สามารถน าไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงยั่งยืน  

 และเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรม ทาง
การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ต่อไป 
 

แหล่งข้อมูล : คู่มือปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ 2562  
 



 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน 
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา เป็นระยะเวลา 3 ปีแล้วโดยมีวัตถุประสงค์ 
 เพื่อร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช  

 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่และ
สามารถน าไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงยั่งยืน  

 และเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรม ทาง
การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ต่อไป 
 

แหล่งข้อมูล : คู่มือปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ 2562  
 



ที่มาของแหล่งข้อมูล : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี 2560-2562 

a b c d รวม
เมอืงเพชรบูรณ์ 105 33 124 2 264
ชนแดน 74 119 63 36 292
หล่มสัก 24 52 72 0 148
หล่มเกา่ 58 71 60 0 189
วเิชียรบุรี 108 101 33 1 243
ศรีเทพ 47 128 4 0 179
หนองไผ่ 44 47 154 15 260
บึงสามพนั 36 104 43 0 183
น ้าหนาว 0 0 0 0 0
วงัโป่ง 9 58 57 4 128
เขาค้อ 13 24 48 0 85
รวม 518 737 658 58 1971

ความหมาย a เกษตรกรท่ีสามารถพฒันาตนเองสู่เกษตรทฤษฎใีหม่ ขั นท่ี 1

b เกษตรกรท่ีเกอืบจะไปสู่เกษตรทฤษฎใีหม่ขั นท่ี 1   

c เกษตรกรท่ีอยู่ในขั นตอนการเรียนรู้และพฒันาสู่เกษตรทฤษฎใีหม่ขั นที่ 1

d เกษตรกรท่ีไม่สามารถด าเนินการต่อได้ ใหย้ติุการเขา้ร่วมโครงการฯ

อ ำเภอ
โครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่๕ ประสำน สบืสำนเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวำยในหลวง10 อ าเภอ 



105 ราย 



74 ราย 



24 ราย 



58 ราย 



108 ราย 



47 ราย 



44 ราย 



36 ราย 



9 ราย 



13 ราย 



รับรางวัลชนะเลิศล าดับที่1 เกษตรกรดีเด่น
สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม 
ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2562 

นายอุทัยวรรณ แก้วม่วง 

ที่ 1 ปี 2563 

ธนาคารต้นไม้ 



นายค าภีร์  หงษ์ค า 

กลุ่มA ปี 2561 

ส้มโอ 

ฝรั่ง 

ที่ 2 ปี 2563 



 นาข้าว  9  ไร่        -ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  9  ไร่  
บ่อเลี้ยงปลา  5  ไร่  -ส้มโชกุน  1  ไร่  
สับปะรด  0.5  ไร่   -มะนาว  2  ไร่ 
มะม่วง, มะพร้าวน้ าหอม, กล้วย, แก้วมังกร 
ชมพู่ (ปลูกแบบผสมผสาน)  
ปลูกไม้ป่าบริเวณรอบๆ พ้ืนที่ เช่น ไม้สัก 
 

นายถ้ าทอง  จันทร์ยวง 

แปลงข้าวโพดหลังนา 

แปลงข้าว 

แปลงกล้วย 

กระชังเลี้ยงปลา 

แปลงผักสวนครัว 

ส้มโชกุน 

มะม่วง 

ที่ 3 ปี 2563 



นายสุชาติ ทองด ี
กลุ่มA ปี 2562 

ชมเชย ปี 2563 



นายบุญธรรม  กนัตุ่ม  

กลุ่มA ปี 2560 



นายอุทัยวรรณ แก้วม่วง อ.เมืองเพชรบูรณ์  

นายคัมภีร์ หงษ์ค า อ.วิเชียรบุรี 

นายถ้ าทอง จันทร์ยวง อ.วังโป่ง 

นายสุชาติ ทองดี อ.หนองไผ่ 

นายบุญธรรม กันตุ่ม อ.หล่มเก่า 

1 

2 

3 

เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม ปี 2563  

ชมเชย 



 จัดท ารายช่ือเกษตรกรเป็นรายต าบล/อ าเภอ โดยใช้ฐานข้อมูลจากโครงการ

เกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) 

ปีงบประมาณ 2560-2562 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

เพชรบูรณ์  

 ในการจัดท าแผนงานโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานภาคีที่มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ขอให้น า

รายช่ือเกษตรกรที่ พัฒนาตนเองสู่ขั้ นที่  1 (A)เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก        

และ กลุ่ม(B) เป็นเป้าหมายรอง ในการพัฒนาต่อยอดให้เกษตรกรไปสู่        

ขั้นที่สงูขึ้นต่อไป 



พีรพล สุธงษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ 

จัดท า ณ วันท่ี 17เมษายน 2563 


