
กิจกรรม ผลผลิต (กก.) รายได้ (บาท) ต้นทุน (บาท) รายได้สุทธิ (บาท)

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
นาข้าว (ต่อไร่) 360.00 2,340.00 2,274.90     65.10

หลังเข้าร่วมโครงการ
     เกษตรผสมผสาน (ต่อไร่)
      เฉพาะข้าวและผักสวนครัวท่ีให้ผลผลิตแล้ว 

6,047.06 1,569.90 4,477.16

กิจกรรมทางการเกษตร

หมายเหตุ: เกษตรผสมผสาน ประกอบด้วย นาข้าว  พืชผักสวนครัว ไม้ผล ประมง และปศุสัตว์ 
             สําหรับไม้ผล เช่น มะม่วง ทุเรียน มังคุด ลองกอง กล้วยไข่ ประมง เช่น ปลานิล ปลาหมอ ปลาดุก 
             ซ่ึงยังไม่ให้ผลผลิต 

ชื่อ–สกุล     นายสวัสด์ิ  จันสุยะ
อายุ       64 ปี
ที่อยู่       24/3 หมู่ที่ 4 บ้านคลองไพร ตําบลโป่งน้ําร้อน 
                อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

          โทรศัพท์      084-4901294
          พิกัด        X 534602  Y 1811421 Zone 47 

                                 นายสวัสด์ิได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อปี 2564 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บนํ้าและทําเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยก่อนเข้าร่วมโครงการมีการใช้พ้ืนที่ในการทํานาข้าว 
5 ไร่ และได้ใช้พ้ืนที่ทั้งหมด 5 ไร่ เพ่ือเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งได้มีการขุดสระรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด 3,500 ลบ.ม. ปัจจุบันมีนํ้าใช้เพียงพอทั้งปี และได้มีการนําพ้ืนที่ทํากิจกรรมทางการเกษตรบริเวณ
รอบสระ ประกอบด้วย นาข้าว  พืชผักสวนครัว ไม้ผล ประมง และปศุสัตว์ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการเป็นการ
ดําเนินการในปีแรก กิจกรรมหลัก ๆ ที่ได้ มาจากข้าวและพืชผักสวนครัว มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 
และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ทั้งน้ี นายสวัสด์ิมีความคาดหวังว่าในอนาคตจะใช้ประโยชน์จากสระนํ้า เพ่ือ
เลี้ยงปลาและปลูกพืชผัก ซึ่งจะสามารถเพ่ิมรายได้ในอนาคต ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อน่ึงจากข้อมูล
การสัมภาษณ์นายสวัสด์ิมีความพึงพอใจต่อโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่ในระดับมากที่สุด

ติดต่อได้ท่ี กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาที่ดิน โทร 1760 ต่อ 2220



ชื่อ–สกุล      นายวุฒิพงษ์  อินไผ่
อายุ       60 ปี
ที่อยู่       13 หมู่ที่ 4 บ้านคลองไพร ตําบลโป่งน้ําร้อน 
                อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

          โทรศัพท์      061-0543239
          พิกัด        X 535378  Y 1811364 Zone 47 

นายวุฒิพงษ์ได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อปี 2564  
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บนํ้าและทําเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งพ้ืนที่จํานวน 5 ไร่ เพ่ือเข้าร่วมโครงการ และมีการ
ขุดสระรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 3,500 ลบ.ม. ซึ่งจากความลึกของสระที่เหมาะสมจึงมีนํ้าจากใต้ดิน ทําให้
ปัจจุบันมีนํ้าใช้เพียงพอทั้งปี ทั้งน้ีนายวุฒิพงษ์ได้มีการนําพ้ืนที่ทํากิจกรรมทางการเกษตรบริเวณรอบสระ 
ประกอบด้วย นาข้าว  พืชผักสวนครัว ไม้ผล และประมง ซึ่งการเข้าร่วมโครงการเป็นการดําเนินการในปีแรก 
กิจกรรมหลัก ๆ ที่ได้มาจากข้าวและพืชผักสวนครัว ซึ่งเริ่มสร้างรายได้ให้เกษตรกร โดยนายวุฒิพงษ์มีความ
คาดหวังว่าในอนาคตจะใช้ประโยชน์จากการปลูกพืชผักและเลี้ยงปลาเพ่ิม เพ่ือสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต 
อน่ึงจากข้อมูลการสัมภาษณ์นายวุฒิพงษ์มีความพึงพอใจต่อโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด

กิจกรรม ผลผลิต (กก.) รายได้ (บาท) ต้นทุน (บาท) รายได้สุทธิ (บาท)

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
นาข้าว (ต่อไร่) 1,000.00 6,800.00 2,469.50 4,330.50

หลังเข้าร่วมโครงการ
     เกษตรผสมผสาน (ต่อไร่)
      เฉพาะข้าวและผักสวนครัวท่ีให้ผลผลิตแล้ว 

12,444.44 2,426.22 10,018.22

กิจกรรมทางการเกษตร

ติดต่อได้ท่ี กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาที่ดิน โทร 1760 ต่อ 2220

หมายเหตุ: เกษตรผสมผสาน ประกอบด้วย นาข้าว พืชผักสวนครัว ไม้ผล และประมง 
              สําหรับไม้ผล เช่น มะยงชดิ ทุเรียน ละมุด กล้วยไข่ กล้วยหอม หน่อไม้ มะพร้าว ฝร่ัง  ประมง เช่น ปลานิล ปลาทับทิม 
              ปลาบึก ปลาช่อน ซึ่งยังไม่ให้ผลผลิต



กิจกรรม ผลผลิต (กก.) รายได้ (บาท) ต้นทุน (บาท) รายได้สุทธิ (บาท)

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
นาข้าว (ต่อไร่) 900.00 5,760.00 2,183.33 3,576.67

หลังเข้าร่วมโครงการ
เกษตรผสมผสาน (ต่อไร่)

  *เฉพาะข้าวท่ีให้ผลผลิตแล้ว 
900.00 6,120.00 2,150.00 3,970.00

กิจกรรมทางการเกษตร

หมายเหตุ: เกษตรผสมผสาน ประกอบด้วย นาข้าว  พืชผักสวนครัว ไม้ผล และประมง 
             สําหรับไม้ผล/ไม้ยืนต้น เช่น กล้วย มะพร้าว ไผ่  และประมง เช่น ปลานิล ซ่ึงยังไม่ให้ผลผลิต 

ชื่อ–สกุล     นางกมลชนก  ศรีรักษา
อายุ       39 ปี
ที่อยู่       36 หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งสลกัจัน ตําบลป่าพุทรา 
                อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร

          โทรศัพท์     094-8266484
          พิกัด       X 597187  Y 1776286 Zone 47 

                                 นางกมลชนกได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อปี 2564 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บนํ้า โดยแบ่งพ้ืนที่จํานวน 2.5 ไร่ เพ่ือเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และมีการขุดสระรูปแบบ
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 1,800 ลบ.ม. ปัจจุบันมีนํ้าใช้เพียงพอท้ังปี และได้มีการนําพ้ืนที่ทํากิจกรรมทางการ
เกษตรบริเวณรอบสระ ประกอบด้วย นาข้าว  พืชผักสวนครัว ไม้ผล และประมง ซึ่งการเข้าร่วมโครงการเป็น
การดําเนินการในปีแรก ยังไม่เห็นผลท่ีชัดเจน แต่มีการใช้ประโยชน์จากสระและทําเกษตรทฤษฎีใหม่อย่าง
แท้จริง ทั้งน้ี นางกมลชนกมีความคาดหวังว่าในอนาคตจะทําระบบนํ้าหยด เพ่ือปลูกพืชผัก มะนาว มะม่วง 
ฝรั่ง เป็นต้น เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้อีกทางหน่ึงต่อไป อน่ึงจากข้อมูลการสัมภาษณ์นางกมลชนก
มีความพึงพอใจต่อโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่ในระดับมากที่สุด

ติดต่อได้ท่ี กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาที่ดิน โทร 1760 ต่อ 2220



ชื่อ–สกุล      นายสมพร  อ่อมสมสวย
อายุ       41 ปี
ที่อยู่       10/2 หมู่ที่ 7 บ้านวังเรียง ตําบลป่าพุทรา 
                อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร

          โทรศัพท์      089-5953825
          พิกัด        X 598178  Y 1776557 Zone 47 

นายสมพรได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อปี 2564  
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บนํ้าไว้ใช้ทําการเกษตร โดยแบ่งพ้ืนที่จํานวน 3 ไร่ ในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีการขุดสระ
รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2,100 ลบ.ม. ปัจจุบันมีนํ้าใช้เพียงพอทั้งปี ทั้งน้ีนายสมพรได้มีการนําพ้ืนที่ทํา
กิจกรรมทางการเกษตร ประกอบด้วย นาข้าว  พืชผักสวนครัว ไม้ผล ประมง และปศุสัตว์ ซึ่งการเข้าร่วม
โครงการเป็นการดําเนินการในปีแรก ยังไม่เห็นผลที่ชัดเจน แต่มีการใช้ประโยชน์จากสระและทําการเกษตร
โดยขณะน้ีนายสมพรกําลังดําเนินการปรับปรุงสภาพดินบริเวณรอบสระ และเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ
ในอนาคตจะปลูกพืชผักและไม้ผลเพ่ิม ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากพืชผักเหล่าน้ี แต่เห็นว่าอาจจะช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้บ้างไม่มากก็น้อย อน่ึงจากข้อมูลการสัมภาษณ์นายสมพรมีความพึงพอใจต่อ
โครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่ในระดับมากที่สุด 

กิจกรรม ผลผลิต (กก.) รายได้ (บาท) ต้นทุน (บาท) รายได้สุทธิ (บาท)

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
นาข้าว (ต่อไร่) 833.33 5,666.66 1,090.00 4,576.66

หลังเข้าร่วมโครงการ
     เกษตรผสมผสาน (ต่อพ้ืนที่)
     เฉพาะข้าวท่ีให้ผลผลิต 

800.00 5,440.00 702.00 4,738.00

กิจกรรมทางการเกษตร

ติดต่อได้ท่ี กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาที่ดิน โทร 1760 ต่อ 2220

หมายเหตุ: เกษตรผสมผสาน ประกอบด้วย นาข้าว พืชผักสวนครัว ไม้ผล ประมง และปศุสัตว์ 
              สําหรับไม้ผล เช่น มะยงชดิ มะม่วง กล้วยน้ําว้า ประมง เช่น ปลานิล และปศุสัตว์ เช่น ไก่ไข่ 
              ซึ่งยังไมใ่ห้ผลผลิต



ชื่อ–สกุล      นายเฉลิมขวัญ  สีดําเดช
อายุ       38 ปี
ที่อยู่       236 หมู่ที่ 7 บ้านหนองพิมพ์วัฒนา ตําบลหนองตางู 
                อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

          โทรศัพท์      093-2584972
          พิกัด        X 611066  Y 1783212 Zone 47 

นายเฉลิมขวัญได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อปี 2564  
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บนํ้าและทําการเกษตร โดยแบ่งพ้ืนที่จํานวน 3 ไร่ เพ่ือเข้าร่วมโครงการ และมีการขุดสระ
รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2,100 ลบ.ม. ปัจจุบันมีนํ้าใช้เพียงพอทั้งปี ทั้งน้ีนายเฉลิมขวัญได้มีการนําพ้ืนที่ทํา
กิจกรรมทางการเกษตรบริเวณรอบสระ ประกอบด้วย นาข้าว  พืชผักสวนครัว ไม้ผล ประมง และปศุสัตว์ 
ซึ่งการเข้ารว่มโครงการเป็นการดําเนินการในปีแรก ยังไม่เห็นผลที่ชัดเจน แต่มีการใช้ประโยชน์จากสระและทํา
เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งขณะน้ีนายเฉลิมขวัญกําลังดําเนินการปรับปรุงสภาพดิน และมีความคาดหวังว่าเมื่อ
ปรับปรุงสภาพดินแล้วในอนาคตจะปลูกพืชผักและเลี้ยงปลาเพ่ิม เพ่ือสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต อน่ึงจาก
ข้อมูลการสัมภาษณ์นายเฉลิมขวัญมีความพึงพอใจต่อโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่ในระดับ
มากที่สุด 

กิจกรรม ผลผลิต (กก.) รายได้ (บาท) ต้นทุน (บาท) รายได้สุทธิ (บาท)

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
นาข้าว (ต่อไร่) 500.00 3,250.00 2,540.94 709.06

หลังเข้าร่วมโครงการ
     เกษตรผสมผสาน (ต่อไร่)
     เฉพาะข้าวท่ีให้ผลผลิต

1,000.00 7,000.00 2,523.83 4,476.17

กิจกรรมทางการเกษตร

ติดต่อได้ท่ี กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาที่ดิน โทร 1760 ต่อ 2220

หมายเหตุ: เกษตรผสมผสาน ประกอบด้วย นาข้าว พืชผักสวนครัว ไม้ผล ประมง และปศุสัตว์ 
              สําหรับไม้ผล เช่น ฝร่ัง มะพร้าว มะม่วง ไผ่ มะดัน กล้วย ไม้เศรษฐกิจ เช่น ประดู่ พยุง สัก เทพา กัลปพฤกษ์ เหลืองปรีดียาธร 
              ประมง เช่น ปลานิล ปลาทับทิม ปลายี่สก ปลาตะเพียน  และปศุสัตว์ เช่น ไก่ไข่ กบ ซึ่งยังไม่ให้ผลผลิต 



กิจกรรม ผลผลิต (กก.) รายได้ (บาท) ต้นทุน (บาท) รายได้สุทธิ (บาท)

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
นาข้าว (ต่อไร่) 875.00 6,125.00 2,320.00 3,805.00

หลังเข้าร่วมโครงการ
     เกษตรผสมผสาน (ต่อไร่)
      เฉพาะพืชผักสวนครัวท่ีให้ผลผลิตแล้ว 

  800.00   300.00   500.00

กิจกรรมทางการเกษตร

หมายเหตุ: เกษตรผสมผสาน ประกอบด้วย นาข้าว  พืชผักสวนครัว ไม้ผล และประมง 
             สําหรับไม้ผล เช่น มะม่วง มะปราง กล้วย มะยงชิด ขนุน น้อยหน่า ลิ้นจี่ ชมพู่  ประมง เช่น ปลานิล ปลาย่ีสก 
             ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์ ปลาแรด ปลาจาระเม็ด ซ่ึงยังไม่ให้ผลผลิต 

ชื่อ–สกุล     นายเบิ้ม  สีดาน้อย
อายุ       71 ปี
ที่อยู่       148/3 หมู่ที่ 7 บ้านหนองพิมพ์วัฒนา ตําบลหนองตางู 
                อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

          โทรศัพท์      095-2640230
          พิกัด       X 610145  Y 1783703 Zone 47 

                                  นายเบ้ิมได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อปี 2564 เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บนํ้าและทําการเกษตร โดยแบ่งพ้ืนที่จํานวน 3 ไร่ เพ่ือเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และมีการขุด
สระรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2,100 ลบ.ม. ปัจจุบันมีนํ้าใช้เพียงพอทั้งปี และได้มีการนําพ้ืนที่ทํากิจกรรม
ทางการเกษตรบริเวณรอบสระ ประกอบด้วย นาข้าว  พืชผักสวนครัว ไม้ผล และประมง ทั้งน้ี การเข้าร่วม
โครงการเป็นการดําเนินการในปีแรก ยังไม่เห็นผลท่ีชัดเจน แต่มีการใช้ประโยชน์จากสระและทําเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ซึ่งขณะน้ีนายเบ้ิมกําลังดําเนินการปรับปรุงสภาพดินบริเวณรอบสระ ซึ่งเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ
ในอนาคตจะปลูกผลไม้และเลี้ยงปลาเพ่ิม เพ่ือสร้างรายได้ในอนาคตต่อไป อน่ึงจากข้อมูลการสัมภาษณ์นาย
เบ้ิมมีความพึงพอใจต่อโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่ในระดับมากที่สุด

ติดต่อได้ท่ี กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาที่ดิน โทร 1760 ต่อ 2220



กิจกรรม ผลผลิต (กก.) รายได้ (บาท) ต้นทุน (บาท) รายได้สุทธิ (บาท)

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
นาข้าว (ต่อไร่) 980.00 6,370.00 2,935.25 3,434.75

หลังเข้าร่วมโครงการ
     เกษตรผสมผสาน (ต่อไร่)
      เฉพาะข้าวและกล้วยที่ให้ผลผลิตแล้ว 

9,333.33 2,475.78 6,857.55

กิจกรรมทางการเกษตร

หมายเหตุ: เกษตรผสมผสาน ประกอบด้วย นาข้าว พืชผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ยืนต้น ประมง และปศุสัตว์
             สําหรับไม้ผล/ไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง มะขามป้อม ไผ่ ขนุน มะพร้าว ประมง เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน 
             ไม้เศรษฐกิจ เช่น มะค่า ประดู่  และปศุสัตว์ เช่น ไก่ไข่  ซ่ึงยังไม่ให้ผลผลิต

ชื่อ–สกุล     นางสาวสุวรรณา  เจตเขตกัณฑ์
อายุ       41 ปี
ที่อยู่       99/9 หมู่ที่ 9 บ้านราษฎรร์่วมสามัคคี ตําบลบึงปลาทู 
                อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

          โทรศัพท์     087-8399763
          พิกัด       X 613353  Y 1776013 Zone 47 

                                  นางสาวสุวรรณาได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อปี 
2564 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บนํ้าและทําการเกษตร โดยแบ่งพ้ืนที่จํานวน 3 ไร่ เพ่ือเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
และมีการขุดสระรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2,100 ลบ.ม. ปัจจุบันมีนํ้าใช้เพียงพอทั้งปี และได้มีการนําพ้ืนที่ทํา
กิจกรรมทางการเกษตรบริเวณรอบสระ ประกอบด้วย นาข้าว พืชผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ยืนต้น ประมง และ
ปศุสัตว์ ทั้งน้ีการเข้าร่วมโครงการเป็นการดําเนินการในปีแรก ยังไม่เห็นผลที่ชัดเจน แต่มีการใช้ประโยชน์จาก
สระและทําเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งขณะน้ีนางสาวสุวรรณากําลังดําเนินการปรับปรุงสภาพดินบริเวณรอบสระ 
ซึ่งเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จในอนาคตจะปลูกไม้เศรษฐกิจและพืชผักสวนครัวเพ่ิม เพ่ือสร้างรายได้ในอนาคต
ต่อไป อน่ึงจากข้อมูลการสัมภาษณ์นางสาวสุวรรณามีความพึงพอใจต่อโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่อยู่ในระดับมากที่สุด

ติดต่อได้ท่ี กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาที่ดิน โทร 1760 ต่อ 2220



ชื่อ–สกุล      นายไพศาล  เขตบุญสัย
อายุ       54 ปี
ที่อยู่       15/1 หมู่ที่ 4 บ้านนาหบุ ตําบลบ้านแดน 
                อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

          โทรศัพท์      089-7846242
          พิกัด        X 598488  Y 1761306 Zone 47

นายไพศาลได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อปี 2564 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บนํ้าและทําการเกษตร โดยแบ่งพ้ืนที่จํานวน 5 ไร่ เพ่ือเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และมีการ
ขุดสระรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 3,500 ลบ.ม. ปัจจุบันมีนํ้าใช้เพียงพอทั้งปี และได้มีการนําพ้ืนที่ทํา
กิจกรรมทางการเกษตรบริเวณรอบสระ ประกอบด้วย นาข้าว พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ประมง และปศุสัตว์ 
ทั้งน้ีการเข้าร่วมโครงการเป็นการดําเนินการในปีแรก ยังไม่เห็นผลที่ชัดเจน แต่มีการใช้ประโยชน์จากสระและ
ทําเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งขณะน้ีนายไพศาลกําลังดําเนินการปรับปรุงสภาพดินบริเวณรอบสระ ซึ่งเมื่อ
ดําเนินการแล้วเสร็จในอนาคตจะปลูกพืชผักสวนครัว สร้างโรงเรือน และสร้างที่อยู่อาศัยเพ่ิม เพ่ือสร้างรายได้
ในอนาคตต่อไป อน่ึงจากข้อมูลการสัมภาษณ์นายไพศาลมีความพึงพอใจต่อโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่อยู่ในระดับมากที่สุด

กิจกรรม ผลผลิต (กก.) รายได้ (บาท) ต้นทุน (บาท) รายได้สุทธิ (บาท)

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
นาข้าว (ต่อไร่) 800.00 6,400.00 1,892.17 4,507.83

หลังเข้าร่วมโครงการ
     เกษตรผสมผสาน (ต่อพ้ืนท่ี)
     เฉพาะกระเจ๊ียบและปลาที่ให้ผลผลิต

1,580.00 650.00 930.00

กิจกรรมทางการเกษตร

ติดต่อได้ท่ี กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาที่ดิน โทร 1760 ต่อ 2220

หมายเหตุ: เกษตรผสมผสาน ประกอบด้วย นาข้าว พืชผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ยืนต้น ประมง และปศุสัตว์ 
              สําหรับไม้ผล/ไม้ยืนยต้น/อ่ืน ๆ เช่น มะม่วง ฝร่ัง มะขาม ไผ่ พริกไทย ฟ้าทะลายโจร ขิง มะพร้าว กล้วย อ้อย พืชผักสวนครัว 
              ไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้แดง ประดู่ ยางนา พยุง ประมง เช่น ปลานิล และปศุสัตว์ เช่น เป็ด ซึ่งยังไม่ให้ผลผลิต 



กิจกรรม ผลผลิต (กก.) รายได้ (บาท) ต้นทุน (บาท) รายได้สุทธิ (บาท)

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
นาข้าว (ต่อไร่) 769.00 5,230.77 2,774.62 2,456.15

หลังเข้าร่วมโครงการ
     เกษตรผสมผสาน (ต่อพ้ืนท่ี)
      เฉพาะพืชผักสวนครัวและไข่ที่ให้ผลผลิต

4,120.00 485.00 3,635.00

กิจกรรมทางการเกษตร

หมายเหตุ: เกษตรผสมผสาน ประกอบด้วย นาข้าว  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชผักสวนครัว ไม้ผล ประมง และปศุสัตว์ 
             สําหรับไม้ผล เช่น มะม่วง มังคุด ทุเรียน มะพร้าว ขนุน อินทผาลัม ส้มโอ ส้มเช้ง กล้วย ฝร่ัง ชมพู่ มะปราง  
             ไม้เศรษฐกิจ เช่น พยุง ยางนา ประมง เช่น ปลานิล ปลาทับทิม ปลาสลดิ และปศุสัตว์ เช่น ไก่ไข่ ซ่ึงยังไม่ให้ผลผลิต

ชื่อ–สกุล     นางสมบูรณ์  พลตรี
อายุ       48 ปี
ที่อยู่       79/3 หมู่ที่ 5 บ้านกัญญารัตน ์ตําบลหนองเต่า 
                อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

          โทรศัพท์     098-6904619
          พิกัด       X 623364  Y 1754644 Zone 47 

                                นางสมบูรณ์ได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อปี 2564 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บนํ้าและทําการเกษตร โดยแบ่งพ้ืนที่จํานวน 5 ไร่ เพ่ือเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และมีการ
ขุดสระรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 3,500 ลบ.ม. ปัจจุบันมีนํ้าใช้เพียงพอทั้งปี และได้มีการนําพ้ืนที่ทํา
กิจกรรมทางการเกษตรบริเวณรอบสระ ประกอบด้วย นาข้าว พืชผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ยืนต้น ประมง และ
ปศุสัตว์ ทั้งน้ีการเข้าร่วมโครงการเป็นการดําเนินการในปีแรก ยังไม่เห็นผลที่ชัดเจน แต่มีการใช้ประโยชน์จาก
สระและทําเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งในอนาคตนางสมบูรณ์จะทําร่องนํ้าล้อมรอบบริเวณนาข้าว เลี้ยงปลาในร่อง
นํ้า และปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ิม เพ่ือแบ่งปันผลผลิตและสร้างรายได้ในส่วนที่เหลือจากการบริโภคและ
แจกจ่าย อน่ึงจากข้อมูลการสัมภาษณ์นางสมบูรณ์มีความพึงพอใจต่อโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎี
ใหม่อยู่ในระดับมากที่สุด

ติดต่อได้ท่ี กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาที่ดิน โทร 1760 ต่อ 2220



ชื่อ–สกุล      นายประสิทธิ์  จันทร์อ๋อย
อายุ       69 ปี
ที่อยู่       หมู่ที่ 7 บ้านหนองสาหร่าย ตําบลเนินกว้าว   

 อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
          โทรศัพท์      095-8814717
          พิกัด        X 610116  Y 1716865 Zone 47 

นายประสิทธ์ิได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อปี 2564  
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บนํ้าและทําเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งพ้ืนที่จํานวน 3 ไร่ เพ่ือเข้าร่วมโครงการ โดยมีการขุด
สระรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2,100 ลบ.ม. ปัจจุบันมีนํ้าใช้เพียงพอ ทั้งน้ีนายประสิทธ์ิได้มีการนําพ้ืนที่ทํา
กิจกรรมทางการเกษตรบริเวณรอบสระ ประกอบด้วย นาข้าว  พืชผักสวนครัว ไม้ผล ประมง และปศุสัตว์ 
ซึ่งนายประสิทธ์ิมีความสนใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว จึงต้ังใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวและทํา
กิจกรรมรอบสระโดยคาดหวังว่าในอนาคตจะปลูกพืชผัก ผลไม้ และเลี้ยงกบเพิ่ม เพ่ือสร้างรายได้ต่อไปใน
อนาคต อน่ึงจากข้อมูลการสัมภาษณ์นายประสิทธ์ิมีความพึงพอใจต่อโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎี
ใหม่อยู่ในระดับมากที่สุด 

กิจกรรม ผลผลิต (กก.) รายได้ (บาท) ต้นทุน (บาท) รายได้สุทธิ (บาท)

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
นาข้าว (ต่อไร่) 641.03 4,294.87 2,220.51 2,074.36

หลังเข้าร่วมโครงการ
     เกษตรผสมผสาน (ต่อพ้ืนท่ี)
     เฉพาะพืชผักสวนครัวท่ีให้ผลผลิต

12,730.00 2,650.00 10,080.00

กิจกรรมทางการเกษตร

ติดต่อได้ท่ี กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาที่ดิน โทร 1760 ต่อ 2220

หมายเหตุ: เกษตรผสมผสาน ประกอบด้วย นาข้าว พืชผักสวนครัว ไม้ผล ประมง และปศุสัตว์ 
              สําหรับไม้ผล/ไม่ยืนต้น/พืชผัก เช่น ฝร่ัง มะพร้าวน้ําหอม กล้วย ไผ่ แตงไทย แตงกวา ข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชผักอ่ืน 
             ประมง เช่น ปลานิล ปลาดุก และปศุสัตว์ เช่น เป็ด ซึ่งยังไม่ให้ผลผลิต และคาดหวังว่าอีก 1-4 ปี จะมีรายได้จากพืชเหล่านี้


