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คูมือนโยบายยกกระดาษ  A4  ฉบับนี้ จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ีอสรางความเขาใจรวมกันและ 
เปนไปในทิศทางเดียวกันของเจาหนาท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคเก่ียวกับ
งานตามนโยบายสําคัญของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือใหการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
ดังกลาว สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายปลายทางท่ีวางไว คือ ยกระดับคุณภาพชีวิต
เกษตรกรใหดีข้ึน มีรายไดเพ่ิมข้ึนและม่ันคง 

ศูนยประเมินผล สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบพระคุณ พลเอกประสาท สุขเกษตร 
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีไดใหความอนุเคราะหแผนภาพการเชื่อมโยงงาน
ตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และผูอํานวยการกองนโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ท่ีไดใหขอมูลบรรยายแผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายฯ 
ตลอดจนเจาหนาท่ีจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีประจํา ณ สํานักงานติดตามงาน ตาม
นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีไดรวมกันจัดทําขอมูลคําถามและคําตอบ (Q&A) 
ใน 9 เรื่อง (13 แผนงาน) ประกอบการอธิบายการเชื่อมโยงงานตามนโยบายฯ ดังกลาว 

สุดทาย หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอเจาหนาท่ีของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร และผูสนใจท่ัวไป รวมท้ังยังสามารถชวยสรางความเขาใจเก่ียวกับบทบาทของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการบูรณาการและขับเคลื่อนงานตามแผนงานท่ีมีความเชื่อมโยงกันตาม
นโยบายสําคัญของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป 
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กระดาษ A4  เปรียบเหมือนพ้ืนท่ีการเกษตรของไทย 149 ลานไรท่ีมีอยูจํากัดในปจจุบัน และ ใน 
จํานวนจํากัดนี้  จะพัฒนาหรือทําอยางไรท่ีจะทําใหเกษตรกรไทยไปสูเปาหมาย (ผลลัพธท่ีตองการ) นั่นคือ 
เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในอาชีพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีรายไดม่ันคง 

 
แนวคิด“การยกกระดาษ A4” ดานซายมือสีสม คือผลลัพธตองการ (เปาหมายปลายทาง) คือ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรใหดีข้ึน เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรและมีรายไดเพ่ิมข้ึน/หนี้สิน 
ลดลง สีชมพูคือ งานตามนโยบายท่ีสําคัญท่ีตองนําไปทํามี 9 เรื่อง (13 แผนงาน) อาทิ ศพก.  แปลงใหญ 
Zoning by Agri-Map มาตรฐานสินคาเกษตร/GAP/อินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม/ผสมผสาน  ธนาคารสินคา 
เกษตร แผนผลิตขาวครบวงจร การจัดท่ีดินทํากินของ ส.ป.ก. และระบบสงน้ํา/กระจายน้ํา เปนตน ท้ังหมดนี้ 
จะขับเคลื่อนโดยบูรณาการงานตาม Agenda และ Area Based นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชและอาศัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาชวยเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว นั่นคือ จะตองทําใหสินคาเกษตรมีคุณภาพ     
มีตลาดรองรับ สามารถลดตนทุนได 20% และเพ่ิมผลผลิต 20% ซ่ึงก็คือการดําเนินงานตามนโยบายท่ีได
กําหนดในป 2559 (ปแหงการลดตนทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน) และตอเนื่องป 2560       
(ปแหงการยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรสูความยั่งยืน) 
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 สำมำรถอธิบำยควำมเชื่อมโยงได้คือ ใช้ ศพก.เป็นสถานที่เรียนรู้ น าไปสู่การผลิตร่วมกันแบบแปลง
ใหญ่ หากพ้ืนที่ที่เกษตรกรท าการผลิตอยู่ในปัจจุบันไม่เหมาะสม จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าที่ให้
ผลตอบแทนสูงกว่าโดยอาศัย Agri-Map เป็นเครื่องมือ เกษตรกรต้องผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
GAP หรือพัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์    ในขณะเดียวกันจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรให้พออยู่พอกิน  
จะต้องท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสานควบคู่กันไป การท าเรื่องธนาคารสินค้าเกษตร ธนาคารเมล็ด
พันธุ์ การสร้างยุ้งฉางเพ่ือให้เกษตรกรมีที่เก็บท่ีฝากสินค้าโดยไม่ต้องเร่งขาย โดยสินค้าหลักคือ ข้าว ต้อง
ด าเนินการผลิตตามแผนข้าวครบวงจร (เพ่ือท าเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงการจัดการสินค้าที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง
ถึงปลายทางเพ่ือขยายผลต่อไปยังสินค้าอ่ืน) การท าการเกษตรจะต้องมีระบบส่งน้ าและกระจายน้ าให้ทั่วถึง 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต รวมถึงเกษตรกรที่ไม่มีที่ท ากิน จะต้องเร่งรัดการจัดสรรที่ดินของ ส.ป.ก. ทั้งพ้ืนที่ป่า
เสื่อมโทรมเพ่ือขยายผลที่ได้รับจากกรมป่าไม้ ที่ดินที่ยึดคืนตาม ม.44 และท่ีดินเอกชนที่จะให้เกษตรกรเข้าท า
กินตามแนวทางประชารัฐ นั่นเป็นการร้อยเรียงให้เห็นความเชื่อมโยงนโยบายของกระทรวง 
 
 ใครบ้ำงร่วมยกกระดำษ A4 ด้านขวามือบอกให้ทราบว่ามีใครบ้าง 1) เกษตรกร โดยจะต้องพัฒนา
เกษตรกรให้เป็น Smart Farmer เพ่ือให้สามารถน านโยบายและเทคโนโลยีไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง โดย
ใช้ ศพก. เป็นจุดเรียนรู้ ดังนั้น ภาครัฐต้องพัฒนา ศพก. ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุน
การรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ เพ่ือสร้างอ านาจการต่อรอง และพัฒนาไปสู่การด าเนินธุรกิจโดยเกษตรกร จะต้อง
ยกระดับคุณภาพของสหกรณ์ให้เข้มแข็ง  2) เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ  โดยต้องพัฒนาให้เป็น Smart Officer มี
ความรู้ความสามารถในงานที่ท า และอาศัยระบบสั่งการแบบ single command เพ่ือบูรณาการในลักษณะ 
Agenda และ Area Based  3) ภำครัฐ โดยหน่วยงานต่างๆ เป็นตัวช่วยในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง เช่น การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
อาทิ  ยุ้งฉาง  ลานตาก  โรงสี  รวมทั้งการจัดให้มีตลาดสินค้าเกษตร เป็นต้น  4) ภำคเอกชน  เป็นตัวช่วย
ส าคัญเพราต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
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1. แผนงำนศูนย์เรียนรูก้ำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร   

 
 

ควำมเป็นมำ 
ในปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายที่ต้องการให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรใน

ระดับชุมชนที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตร ดูแลเกษตรกร และช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ 
ในพ้ืนที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักใน
การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
พ่ึงพาตนเองได้  จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในระดับชุมชนอ าเภอละ 1 
ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ ขึ้น ภายใต้หลักคิด “เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรด้วยกันเองจึงจะเกิดความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน” ซึ่งภาคราชการจะต้องเข้าไปร่วมด าเนินการในลักษณะการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้ ศพก. สามารถ
ปฏิบัติงานได้และมีความเข้มแข็ง รวมถึงการประสานเชื่อมโยงภาครัฐ เอกชน และชุมชน ตามแนวทางประชา
รัฐ  

วัตถุประสงค์  
1)  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ ศพก. 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ให้มีความพร้อมในการ  

ให้บรืการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด แก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการ
ทางการเกษตรด้านต่างๆ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นท่ี  

2)  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนโดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 
3)  เพ่ือเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการ

เกษตรในพื้นที ่

เป้ำหมำย/สถำนที่ด ำเนินกำร 
จ านวน 77 จังหวัด 882 อ าเภอ ประกอบด้วย  1)  ศูนย์หลัก ได้แก่  ศพก. อ าเภอละ 1 ศูนย์ รวม 

882 ศูนย์  และ 2) ศูนย์เครือข่าย ได้แก่ 2.1) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อ าเภอละ 1 ศูนย์ รวม 
882 ศูนย์ และ 2.2) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อ าเภอละ 2 ศจช. รวม 1,764 ศูนย์ 

ผลลัพธ์  
1) เกษตรกรที่มาเรียนรู้ที่ ศพก. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
2) เกษตรกร องค์กรเกษตรกรสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสินค้า

เกษตร ส่งผลให้มีความเข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองได้ 
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Q & A 

 
1 Q  ศพก. คือ อะไร 
 A      คือ แหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมส าหรับชุมชน และเป็น

ศูนย์กลางการบริการ และแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ กับ
เกษตรกรในชุมชน โดยด าเนินการในพ้ืนที่ของเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ สามารถเป็น
แบบอย่างให้กับเกษตรกรในชุมชนในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรที่
ส าคัญของพ้ืนที่ ตั้งแต่การผลิต การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด ซ่ึงมีการด าเนินงานที่
ส าคัญ ดังนี้ 

1) การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) การให้บริการต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและชุมชน 
3) การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของเกษตรกรตามแนวทางการ

พัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ในพ้ืนที่ 
2 Q  ศพก. แตกต่ำงจำก ศูนย์เรียนรู้อื่นๆ อย่ำงไร 
 A ศพก.  เน้นให้ความรู้และบริการแก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจในด้านการเกษตร

จาก 
สถานที่จริง โดยให้เกษตรกรเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ท าอาชีพการเกษตรและประสบ
ความส าเร็จ สามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตที่ได้เพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นการ
ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม การปรับปรุงบ ารุงดิน พร้อมทั้งการน้อมน าหลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือน าไปสู่กระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

3 Q ศพก. มีเครือข่ำยหรือไม่  
 A  มี   โดยเครือข่ายจะเป็นจุดเรียนรู้เฉพาะทาง  เช่น  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ฯลฯ  เป็น
เครือข่ายในการเสริมหนุนกระบวนการเรียนรู้ให้สมบูรณ์และครอบคลุมหลากหลายสาขา
ทางการเกษตร และตรงกับความต้องการของเกษตรกรในชุมชน  

4 Q ศพก. ให้บริกำรอะไรบ้ำง  
 A 1) ถ่ายทอดความรู้ 

2) บริการข้อมูลข่าวสารและวิชาการ 
3) บริการด้านการเกษตรต่างๆ  
4) แก้ไขปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน 

5 Q  ศพก. มีกี่ศูนย์ 
 A  มี 882 ศูนย์ (อ าเภอละ 1 ศูนย์) แบ่งเป็น 778 ศูนย์ ใน 76 จังหวัด และ  

4 ศูนย์ใน กทม. 
6 Q กรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ศพก. เพียงหน่วยงำนเดียว ใช่หรือไม่  
 A  ไม่ใช่  กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก  โดยมีหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานสนับสนุน  เข้าไปร่วมกันด าเนินการในลักษณะ
การขับเคลื่อนและสนับสนุนให้ ศพก. สามารถปฏิบัติงานได้ และมีความเข้มแข็ง   

7 Q  เกษตรกรได้อะไรจำก ศพก. บ้ำง 
 A  เกษตรกร  ได้ความรู้ใหม่ๆ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย 
ส่งผลให้มีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 

8 Q ศพก. มีบทบำทในกำรยกกระดำษ A4 อย่ำงไร 
 A ศพก. ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการยกกระดาษ A4  เนื่องจากเกษตรกรต้องอาศัย ศพก. เป็น

แหล่งเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตัวเองให้เป็น Smart Farmer เพ่ือให้สามารถน านโยบายและ
เทคโนโลยีไปปฏิบัติในแปลงของตัวเอง  และสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือสร้าง
อ านาจการต่อรองและพัฒนาไปสู่การด าเนินธุรกิจโดยเกษตรกร 
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2. แผนงำนระบบกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ)่ 
 
 
ควำมเป็นมำ 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้มอบนโยบาย เมื่อวันที่ 
26 สิงหาคม 2558 เน้นให้ความส าคัญในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต โดยการรวมแปลงการผลิตของ
เกษตรกรเป็นแปลงใหญ่เพ่ือก่อให้เกิดกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตตามที่ก าหนด และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม   หลักการของแปลงใหญ่คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  อาทิ  ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิม
ผลผลิตต่อพ้ืนที่ รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิตร่วมกันเป็น
กลุ่ม มีการเชื่อมโยงกับตลาดเพื่อบริหารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตร
ตลอดจนแก้ปัญหาเรื่องสินค้าล้นตลาดและราคาสินค้าเกษตรตกต่ า   

วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน เกิดการรวมกันผลิตและ

รวมกันจ าหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน  
2) เพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมี

คุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

เป้ำหมำย  
1,512 แปลง ประกอบด้วย  1) แปลงเดิม (ป2ี559)   600 แปลง   2) แปลงใหม่ ( ปี 2560)   

400 แปลง  และ 3) แปลงเตรียมการ (ปี2561)   512 แปลง 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1) เกษตรกร  มีความสามารถในการบริหารจัดการเทคโนโลยี  มีรายได้เพ่ิมและมั่นคง  และมีตลาด

สินค้าเกษตรที่แน่นอน  
2) ภาครัฐ  มีการบริหารงาน เงิน และคน อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน  

ความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร  
3) ภาคเอกชน มีแหล่งซื้อสินค้าท่ีแน่นอนทั้งปริมาณและคุณภาพ เป็นธุรกิจเพ่ือช่วยเหลือสังคม 

(Social Business)  ไดร้ับชื่อเสียงในฐานะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
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Q & A 
 

1 Q แปลงใหญ่ คืออะไร  
 A  คือ  การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตและการบริหารจัดการร่วมกัน  ตลอดจน

การจัดการด้านการตลาด เพ่ือการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมโอกาสในการ
แข่งขัน  โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคีที่เก่ียวข้องให้การสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวก  

2 Q   แปลงใหญ่ มีหลักกำรในกำรด ำเนินงำนอย่ำงไร 
 A 9 หลักการของแปลงใหญ่ 

1) ความสมัครใจ :  เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ด้วยความสมัครใจ และด าเนินการภายใต้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และเป้าหมายของแปลงใหญ่ 
     2) ง่ายต่อการเข้าถึง : รวมตัวกันได้ จับเป็นกลุ่มผลผลิตเกษตรชนิดเดียวกัน 
ด าเนินการได้เลย 
    3) ขนาดพื้นที่เหมาะสม :  3.1) ข้าวไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และ เกษตรกรไม่น้อยกว่า 
30 ราย  3.2) สินค้าอ่ืนไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือ เกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 ราย 
    4) พัฒนาให้ถึงเป้าหมาย : ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ขยายโอกาส 
    5) พื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map  สามารถรวมเป็นแปลงใหญ่ได้ และใช้เทคโนโลยี
เข้าไปปรับพ้ืนที่ให้เหมาะสม 
    6)  ยกระดับ : มาตรฐาน ประสิทธิภาพการผลิต เน้นผลผลิตของแปลงใหญ่  
    7)  แหล่งน้ า : พัฒนาตามความจ าเป็น/เหมาะสม 

  8)  กระบวนการกลุ่ม :  8.1) กลุ่มเดิม (สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน) – แบ่งเป็นกลุ่มย่อย 
                                        ท าแปลงใหญ่ได้ 
               8.2) ไม่มีกลุ่ม – พัฒนาให้เกิดกลุ่ม ต้องใช้เวลา 

 9)  Economy of scale : ตดัสินด้วยเกณฑ์ของแหล่งทุน ขึ้นกับกิจกรรมทีกลุ่มขอรับ
การสนับสนุน 

แปลงใหญ่ 
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3 Q   เจ้ำหน้ำที่ ผู้ปฏิบัติงำนต้องท ำอย่ำงไร 
 A    มี  12 ขั้นตอน คือ 

     1) ต้องมีความรู้และความเข้าใจในความหมายและหลักการของแปลงใหญ่ที่ชัดเจน 
     2) ต้องเข้าใจองค์ประกอบของแปลงใหญ่  
     3) ต้องมีการบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงานภาคีต่างๆ เกี่ยวข้องในแปลงใหญ่ 
     4) Single Command  (SC) ต้องเข้ามาสนับสนุนการด าเนินการแปลงใหญ่ 
     5) ผู้จัดการแปลงต้องท าแผนการปฏิบัติงานแปลงใหญ่ที่ชัดเจน เช่น แผนปฏิบัติงาน
ราย 3 เดือน แผนการปฏิบัติงานรายปี 
     6) ผู้จัดการแปลงต้องท าแผนธุรกิจแปลงใหญ่รายบุคลคล/แผนกลุ่ม ที่ชัดเจนและ
สามารถปฏิบัติได้จริง  เพ่ือรองรับการสนับสนุนสินเชื่อแปลงใหญ่ 
     7)  มีการพัฒนาการด าเนินงานร่วมกันทั้งระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
     8) พัฒนาสินค้าด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนากลุ่ม ให้เกิดความเข้มแข็งไปพร้อมๆ
กัน 
     9) มีการประเมินผลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน(แตกต่างจากก่อนเข้าแปลงใหญ่อย่างไร) เช่น 
จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
    10) สินค้าแปลงใหญ่ต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
    11) สมาชิกแปลงใหญ่ต้องได้รับการพัฒนาให้เป็น Smart farmer ทุกราย 
    12) ต้องยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือยกระดับเกษตรกรและปฏิรูปภาค
การเกษตร  

4 Q   แปลงใหญ่เชื่อมโยงกับนโยบำยอ่ืนในกระดำษ A4 อย่ำงไร  
 A    ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งปี 2559 ซึ่งเน้นให้

เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพ่ือผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน  โดยต้องท าให้สินค้ามีคุณภาพมีตลาด
รองรับ (ต้นทุนลดลง 20% ผลผลิตเพิ่ม 20 %) การเชื่อมโยงนั้นเริ่มจากเกษตรกรรวมกลุ่ม
ท าการผลิตในสินค้าชนิดเดียว มีการวางแผนร่วมกัน มีการถ่ายทอดความรู้    โดยใช้กลไก 
ศพก.   ส่งเสริมระบบน้ า/กระจายน้ าเพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ในการผลิตสินค้าเกษตร  
ส่งเสริมให้เกษตรท าการผลิตสินค้าปลอดภัย พัฒนาเป็นเกษตรอินทรีย์  รวมกลุ่มกันเป็น
สหกรณ์เพ่ือยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง  ด าเนินการจัดตั้งเป็นธนาคารสินค้า
เพ่ือให้บริการสมาชิกของกลุ่ม รวมทั้งเสริมการเกษตรผสมผสานตาม  เกษตรทฤษฎีใหม่  
ท าการผลิตในพ้ืนที่เหมาะสม (Zoning by Agri-map) อย่างไรก็ตามตัวช่วยในการพัฒนา 
ต้องสร้างเกษตรกรให้เป็น smart farmer สร้างข้าราชการที่ดูแลให้เป็น smart officer  
ภาครัฐจะเป็นตัวช่วย ด้านเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ลานตาก ตลาดสินค้าเกษตร ฯลฯ  ทั้งหมดจะ
น าไปสู่ปลายทางคือคุณภาพของเกษตรกรดีขึ้น มีฐานะทางสังคม(ภาคภูมิใจในอาชีพ
เกษตรกรและสังคมยอมยอมรับ) และ รายได้เพ่ิมขึ้น/หนี้สินลดลง 
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5 Q  เงื่อนไขแปลงใหญ่เปลี่ยนแปลงจำกเดิมอย่ำงไร 
 A 

 
 
 

6 Q กำรสมัครเข้ำร่วมมีขั้นตอนอย่ำงไรบ้ำง 
 A 

 
7 Q ท ำไมต้องมีนโยบำยแปลงใหญ่ 
 A     1) เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการ

รวมกันผลิตและรวมกันจ าหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน 
    2) เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

8 Q เกษตรกรได้อะไร จำกกำรเข้ำร่วมแปลงใหญ่ 
 A      เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้

เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิต น าไปสู่การต้นทุนการผลิต  ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น   มีการ
บริหารจัดการ ขายผลผลิตได้ในราคายุติธรรมเพราะมีการท าข้อตกลง MOU กับเอกชน 
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9 Q สินเชื่อแปลงใหญ่ ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 มีวัตถุประสงค์อะไร 
 A     1) เพ่ือสนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน  สหกรณ์การเกษตร ในการ

พัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
    2) เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต ลดต้นทุนในการผลิต สร้างอ านาจในการต่อรองด้านการผลิตและการตลาด 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักร ที่เหมาะสม  

3) เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรรายย่อยในการรวม 
กลุ่มการผลิต การบริหารจัดการที่ดีและมีการเชื่อมโยงด้านการตลาดรับซื้อผลผลิตที่มั่นคง 
แน่นอน อย่างต่อเนื่อง 

10 Q หน่วยงำนใดบ้ำงท่ีมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรแปลงใหญ่     
 A      ทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ  หน่วยราชการอ่ืนๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และเอกชน 
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3. แผนงำนบริหำรจัดกำรพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 
 
 

ควำมเป็นมำ 
ภาคการเกษตรของประเทศไทยประสบปัญหาผลผลิตต่อไร่ต่ า ต้นทุนการผลิตสูง สินค้าล้นตลาด    ใน

บางช่วง ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสะสมมาเป็นเวลานาน เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จึงด าเนินโครงการการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ภายใต้
ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน/ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรยั่งยืน  

เป้ำหมำย  
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมให้ท ากิจกรรมที่เหมาะสม จ านวน 6 ล้านไร่ ในระยะเวลา 20 ปี 

(2560-2579)   โดยในระยะ 5 ปี (2560-2564) มีเป้าหมายในจ านวน 1.5 ล้านไร่ และในปี 2560 มี
เป้าหมายจ านวน 3 แสนไร่  

กำรด ำเนินงำน 
กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลัก และมีกรมวิชาการเกษตร ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม กรมหม่อนไหม กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์  กรม
ชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการ
ด าเนินงาน 

กำรเชื่อมโยงกับนโยบำยอ่ืนในกำรยกกระดำษ A4 

จากแนวคิด “การยกกระดาษ A4” ของ รมว.กษ. ซึ่งมีการเชื่อโยงนโยบายที่ส าคัญ 9 เรื่อง (13 
แผนงาน)  น าไปสู่เป้าหมายปลายทางเดียวกัน คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นและมีรายได้
เพ่ิมข้ึน ซึ่งโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมคือ หนึ่งในนโยบายส าคัญดังกล่าวโดยมีส่วนส าคัญในการ
คัดกรองเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้ Agri-Map เป็นเครื่องมือ ดังนี้ 1) เกษตรกรที่ท าการผลิตสินค้า
เหมาะสมกับพ้ืนที่การเกษตรของตนเอง และ 2) เกษตรกรที่ผลิตสินค้าไม่เหมาะสม โดยเกษตรกรกลุ่มท่ี 1) 
จะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการ ศพก. เพ่ือเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ น าไปสู่การผลิตร่วมกัน
แบบแปลงใหญ่ เกษตรกรกลุ่มที่ 2) จะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม
เพ่ือปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตสินค้าทีเ่หมาะสมกับพ้ืนที่     เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดความเสี่ยง และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และพัฒนา
เจ้าหน้าที่ให้เป็น Smart Office จากการผลิตสินค้าที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
(Agri-Map)   
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Q & A 
 

1 Q  ท ำ Zoning แล้วจะได้ประโยชน์อะไร 
 A    เป็นการปรับเปลี่ยนให้การใช้พ้ืนที่เกษตรกรรมเกิดประโยชน์มากขึ้น มีการผลิตสินค้าที่

เหมาะสมกับพ้ืนที่ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดความเสี่ยง และเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

2 Q  กำรท ำ Zoning  ปฏิบัติได้จริงหรือไม่  
 A      สามารถปฏิบัติได้จริง   ภายใต้โครงการการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นการ 

บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร โดยใช้ Agri-Map เป็นเครื่องมือ 
และเชื่อมโยงกับอีก 12 แผนงานตามแนวทางการยกกระดาษ A4 ของ รมว.กษ. ซึ่งเป็น
การบูรณาการในระดับนโยบายโดยมีเป้าหมายปลายทางเดียวกัน  
 

3 Q  Agri-Map คืออะไร และใช้งำนอย่ำงไร  
 A      Agri-Map คือ แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์โดยบูรณาการข้อมูล

พ้ืนฐานด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าหรับใช้
เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการ
ปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งานให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย 
พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้องและรอบด้าน 
ครอบคลุมการน าไปใช้ประโยชน์ทุกด้าน ที่ส าคัญเป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับ
ข้อมูลด้านการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทย์การช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรไทย
ในรายพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 
      Agri-Map ใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือ แท็บเล็ต ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยเข้าใช้งาน
ผ่านหน้าเว็บไซน์ของ กษ  หรือ URL:http://agri-map-online.moac.go.th/ ซึ่งจะมี
เอกสารคู่มือการใช้ให้ศึกษาและสามารถดาวน์โหลดได้ในหน้าเว็บไซน์ดังกล่าว   
 

4 Q อะไรเป็นตัวก ำหนด Zoning  และระดับควำมเหมำะสม S1, S2, S3 และ N   
 A      ใช้เกณฑ์หลัก  2 ด้าน คือ 

1) ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อมูลจากแผนที่ต่างๆ ได้แก่ แผนที่ดิน สภาพการ
ใช้ที่ดิน เขตเส้นฝน เขตป่าตามกฎหมาย เขตปฏิรูปที่ดิน นิคมสหกรณ์การเกษตร          เขต
ชลประทาน และขอบเขตการปกครอง  

2) ด้านปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของพืช   ไดแ้ก่ ความเข้มของแสงอาทิตย์ อุณหภูมิ ธาตุ
อาหารในดิน  ความเค็ม    ความเป็นกรด-ด่างของดิน   และความเสียหายจากการเกิด 
น้ าท่วม เป็นต้น 
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     ปัจจัยหลักทั้ง 2 ปัจจยัน ามาพิจารณาก าหนดระดับความเหมาะสมในการผลิตสินค้า
เกษตร 4 ระดับ ได้แก่  
     S1 เหมาะสมสูง   - ไม่มีข้อจ ากัดในการปลูก  
     S2 เหมาะสมปานกลาง  - มีข้อจ ากัดเล็กน้อยแก้ไขได้ 
     S3 เหมาะสมเล็กน้อย  - มีข้อจ ากัดที่แก้ไขได้ยาก ต้องลงทุนสูง 
     N ไม่เหมาะสม   - มีข้อจ ากัดที่แก้ไขไม่ได้ หรือต้องลงทุนสูงมาก 

5 Q ในระดับภูมิภำค หน่วยงำนใดเป็นผู้ก ำหนดพื้นที่เป้ำหมำย  
 A      ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายภายใต้

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) โดยมี
กรมพัฒนาที่ดิน     เป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลความเหมาะสมของพ้ืนที่    

6 Q  จะพื้นที่เป้ำหมำยในกำรปรับเปลี่ยน ได้อย่ำงไร 
 A      ใช้ Agri-Map เป็นเครื่องมือ ในการค้นหาพ้ืนที่ที่ผลิตสินค้าเกษตรไม่เหมาะสม โดย

แบ่งเป็น 2 ระดับ 
     ระดับนโยบาย 
      1) ก าหนดเป้าหมายและแผนงานปรับเปลี่ยน 
      2) วางแผนการปรับเปลี่ยนในพื้นท่ีเป้าหมาย 
     ระดับปฏิบัติ  
      1) คัดเลือกพ้ืนที่และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
      2) ประชาคม และจัดเวทีชุมชน อบรมชี้แจงท าความเข้าใจ 
      3) ส ารวจพื้นที่จริงและความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง 
      4) ด าเนินการปรับเปลี่ยนและบูรณาการกิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   

7 Q  จะจูงใจเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนกำรผลิตให้เหมำะสม ได้อย่ำงไร 
 A      โดยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ   มีการจัดเวทีประชาคม   “การปรับเปลี่ยน  

กิจกรรมการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมเพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม” เพ่ือให้
ความรู้แก่เกษตรกรถึงผลเสียจากการท าการเกษตรในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม และผลตอบแทนที่
จะได้จากการปรับเปลี่ยนมาผลิตสินค้าที่เหมาะสมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
ปรับเปลี่ยนร่วมกันพิจารณากิจกรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของเกษตรกรในแต่ละรายและ
เสนอทางเลือกในการปรับเปลี่ยนร่วมกันเพ่ือให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปรับเปลี่ยนที่
หลากหลายกว่าการเสนอทางเลือกเพียงหน่วยงานเดียว   
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4. แผนงำนเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมำณ 2560 
 
วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
 2) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตผล ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ 
 3) เพื่อเพ่ิมการค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ 
 4) เพื่อให้มาตรฐานและระบบการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  
     ทั้งในและต่างประเทศ 
เป้ำหมำย  
 ปี 2560 พ้ืนที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ (ยโสธรโมเดลและทั่วไป)เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 15% ต่อปี  

กำรด ำเนินงำน   
   มี 6 มาตรการ ดังนี้ 

1) กำรเตรียมควำมพร้อมเจ้ำหน้ำที่และเกษตรกร :    
1.1) เจ้ำหน้ำที่  ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ในหลักสูตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  การ

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การตรวจรับรองการผลิตข้าว/พืชอินทรีย์ และผู้ตรวจประเมิน
ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์  

1.2) เกษตรกร  ได้รับการชี้แจงเพ่ือคัดเลือกและก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการท าเกษตร
อินทรีย์ ได้รับการอบรมความรู้ (มาตรฐานเกษตรอินทรีย์) ข้าวอินทรีย์ตาม
มาตรฐานสากล  ข้าวอินทรีย์ตลาดเฉพาะ  โดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร การท า
ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม  การขอรับรอง/Focus group  การพัฒนาผู้ตรวจ
ประเมินข้าวอินทรีย์   การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ และการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ)   

   2)  กำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรอินทรีย์ :   ส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ในพืชที่มีศักยภาพทั้งในพ้ืนที่
แปลงใหญ่ต้นแบบ/แปลงทั่วไป สร้างต้นแบบโรงปุ๋ยอินทรีย์เติมอากาศ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าอินทรีย์ การผลิตไก่คอล่อนอินทรีย์ พัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ใน ศพก. และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
เกษตรอินทรีย์/PGS   สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  ในการผลิตปุ๋ยและ
สารอินทรีย์ชีวภาพ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม)  เมล็ดพันธุ์  ถั่วลิสง   และพันธุ์สัตว์ เป็น
ต้น 
   3)  กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ :   บริการตรวจประเมินแปลงเกษตรกรเบื้องต้น ตรวจ
รับรองมาตรฐานพืช/ปศุสัตว์/ประมงอินทรีย์ให้เกษตรกรรายใหม่และรายเก่า ทั้งรายเดี่ยวและรายกลุ่ม และ
สนับสนุนค่าตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและความอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลตรวจรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
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 4)  กำรพัฒนำต่อยอดกำรผลิต :  
4.1)    การแปรรูปสู่การตลาด  ได้แก่  การส่งเสริมการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม การพัฒนา 

ต้นแบบโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวพร้อมบริโภค/ต้นแบบโรงสีข้าวอินทรีย์/ต้นแบบ
ผลิตข้าวอินทรีย์  การพัฒนาและส่งเสริมชุมชน  การพัฒนาตราสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
การจัดท าเขตเกษตรอินทรีย์   และ การสนับสนุนเครื่องซีลสูญญากาศข้าว 

4.2)    เชื่อมโยงตลาดและสร้างความเชื่อมั่น  ได้แก่  การสร้างเครือข่ายการผลิตและ
การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์  การจัดสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตผู้ระกอบการและ
ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์/ ข้าวอินทรีย์  การพัฒนาตลาดสีเขียว  การติดตั้งการใช้
งานระบบตรวจสอบสินค้าเกษตร (QR Trace) และการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ 

5)  กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ สื่อสำรประชำสัมพันธ์ ให้เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค :  จัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกษตรอินทรีย์  จัดแสดงนิทรรศการความรู้ด้านการผลิตพืช ปศุสัตว์และ
ประมงอินทรีย์  สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคผ่านช่องทางต่างๆ  จัดท าคู่มือส่งเสริมเกษตรอินทรีย์/  
ระบบการรับรองแบบมี  ส่วนร่วม (PGS) เป็นต้น 
   6)  กำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ หลังการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์แล้ว   
 
 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1) เกษตรกร และเจ้าหน้า มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ 

2) พ้ืนที่การผลิต ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน 
3) ยกระดับการพัฒนาให้มีระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยให้เทียบเท่ากับ

มาตรฐานในระดับภูมิภาคหรือระดับสากล 
 4) ผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศยอมรับในมาตรฐานและระบบการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย 
 

 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOvKr515vSAhULu48KHVGbBG4QjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=Hf_dquruPWA&psig=AFQjCNHIl4rrUyOEH3Inh02GExM4h0s2IA&ust=1487577440730724
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Q & A 
 

1 Q เกษตรอินทรีย์  คืออะไร 
 A      คือ ระบบการจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที่เก้ือหนุนต่อระบบนิเวศและความ

หลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ได้มาจากการ
สังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการดัดแปรพันธุกรรม (GMO) มีการ
จัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพ่ือรักษาสภาพการเป็นเกษตร
อินทรีย์และคุณภาพที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ทุกข้ันตอน       

2 Q   ท ำไมภำครัฐจึงส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมำท ำเกษตรอินทรีย์ 
 A      เพ่ือให้เกษตรกรผลิตผลผลิตเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้ผลิตและเป็นที่

ยอมรับของผู้บริโภค เพ่ิมมูลค่าผลผลิตและการค้า การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตรโดย
ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร
ผู้ผลิตและผู้บริโภค ดินขาดความอุดมสมบรูณ์ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ประกอบกับเกิดกระแส
ความตื่นตัวด้านรักษ์สุขภาพของผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ในขณะที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิต และส่งออกอาหารที่ส าคัญของโลก มีความเหมาะสม ทั้ง
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ มีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งผลิตอาหารเกษตรอินทรีย์เพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติได้ รัฐบาลเห็นความส าคัญ
ดังกล่าวจึงก าหนดให้การพัฒนาเกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายที่ส าคัญนโยบายหนึ่งของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์      

3 Q  สินค้ำเกษตรอินทรีย์  ดีอย่ำงไร 
 A      ดี เพราะได้มาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารสังเคราะห์ เช่นปุ๋ยเคมี 

สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ไม่ใช้พันธุ์พืชหรือสัตว์ที่ดัดแปรพันธุ์กรรม (GMO) ระบบการผลิตไม่
กระทบระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม  ปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์มีราคาค่อนข้างสูงกว่าสินค้า
เกษตรทั่วไป แต่มีผู้บริโภคจ านวนหนึ่งยินดีซื้อมาบริโภค 

4 Q  เกษตรกรจะได้อะไรจำกกำรท ำเกษตรอินทรีย์ 
 A      1) เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ด้วยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี โดยใช้ปุ๋ย

และสารอินทรีย์ชีวภาพทดแทน 
     2) ดีต่อสุขภาพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค  ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บที่
เกิดจากการสัมผัสสารเคมีการเกษตรและการบริโภค 
      3)  สิ่งแวดล้อมและดินที่ใช้ในการท าเกษตรได้รับการปรับปรุงบ ารุงให้ความมีความอุดม
สมบรูณ์ยิ่งขึ้น 
     4) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ  
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     5) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  เกี่ยวกับ
ความรู้การผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง การรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปัจจัยการผลิตต่างๆ เป็นต้น   

5 Q   กำรท ำเกษตรอินทรีย์ มีขั้นตอนที่ยุ่งยำกไหม 
 A      ไม่ยุ่งยาก เนื่องจากเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนจากระบบการผลิตที่ใช้สารเคมี มา

เริ่มต้นผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ได้ โดยยึดหลักการผลิตแบบเกษตรผสมผสานที่พึงพิงและ
อาศัยความหลากหลายทางชีวภาพ ในการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศเกษตร ฟ้ืนฟูและ
รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในฟาร์มให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ท าให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้ปัจจัยภายนอกลงได้ น าไปสู่การพึ่งพาตนเอง
และมีระบบการผลิตที่ยั่งยืนในที่สุด  

6 Q จะขอรับควำมช่วยเหลือเรื่องเกษตรอินทรีย์จำกหน่วยงำนใดได้บ้ำง 
 A      จาก  11 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร (กวก.) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)  กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)  กรมการ
ข้าว (กข.)  กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)  กรมปศุสัตว์ (ปศ.)  กรมประมง (ปม.) กรมหม่อนไหม 
(กมม.) และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 

6 Q  เกษตรอินทรีย์ เชื่อมโยงกับนโยบำยอ่ืนในกระดำษ A4 อย่ำงไร 
 A      เกษตรอินทรีย ์ เป็นนโยบายที่ส าคัญนโยบายหนึ่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ในการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มำตรฐำนสินค้ำเกษตร
อินทรีย์ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและมีตลาดรองรับ ทั้งยังสามารถลดต้นทุนการผลิตจาก
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี/สารเคมี ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีข้ึน มี
รายได้จากการท าเกษตรเพ่ิมขึ้น หนี้สินลดลงและมีความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตร  
      การพัฒนาเกษตรอินทรีย์จะท าไปพร้อมกับการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนด าเนินการควบคู่ไปกับนโยบายอื่นๆ โดยใช้ ศพก. 
เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือสร้าง Smart farmer ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันท า
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยเลือกชนิดพืชชนิดสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ภูมิอากาศ 
และเป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งสนับสนุนระบบส่งน้ ำ/กระจำยน้ ำในพ้ืนที่ท าเกษตร 
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งธนำคำรสินค้ำเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรมีแหล่งกู้ยืมพันธุ์ดีไว้ใช้ในการ
ผลิต  ส าหรับเกษตรแปลงใหญ่ที่มีพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวหอมมะลิ มีนโยบายส่งเสริม
ให้ปลูกข้ำวครบวงจรเพ่ือผลิตข้าวในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการปลูกพืชที่หลากหลายในฤดูแล้งทดแทนการปลูกข้าวนาปปรัง 
     สว่นนโยบายการจัดที่ดินท ำกินในพื้นที่ ส.ป.ก.ที่ยึดคืน และพ้ืนที่ของสมาชิกสหกรณ์ที่
ได้รับการยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็งนั้น สามารถด าเนินการส่งเสริมให้ท าการผลิตแบบ
เกษตรอินทรีย์ตามแนวทางที่กล่าวมาแล้วและทั้งหมดถือเป็นการบูรณาการงานของเจ้าหน้าที่ 
กษ. ที่ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้เป็น Smart Officer ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนงาน
ตามนโยบายฯ 
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5. แผนงำนเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 
 
ควำมเป็นมำ  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหา
เกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้งขาดแคลนน้ าในการเกษตร โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตร
โดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ า กรณีฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอ
ในการเพาะปลูก 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
จึงได้จัดท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นเพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อ าเภอ รวมทั้งสิ้น 70,000 ราย ได้น้อมน าหลักทฤษฎีใหม่ไป
ปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกรตามภูมิสังคมของแต่ละ
พ้ืนที่ โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ อันเกิดจากการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิต
ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อร าลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรน าแนวทางทฤษฎีใหม่มา
ปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพ้ืนทีของตนเองตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับพ้ืนที่ของ
เกษตรกรเพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนและมีรายได้เสริม 

เป้ำหมำย 
คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสมัครใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในพ้ืนที่ 882 อ าเภอ 

จ านวน  70,000 ราย 

กำรด ำเนินงำน  
   ประกอบด้วย การเตรียมการบริหารจัดการ การคัดเลือกพ้ืนที่และเกษตรกร การให้องค์ความรู้เชิง
ปฏิบัติการ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต และการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ตาม
ความพร้อมของเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรมีความพร้อมมาก กลุ่มเกษตรกรมีความพร้อมปานกลาง และ
กลุ่มเกษตรกรมีความพร้อม โดยใช้ “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” 
ประกอบด้วย    เกษตรกร ภาครัฐ ปราชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ/ศพก.  ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   

ได้น าไปปฏิบัติจริงอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
2)   เกษตรกรได้รับความรู้ สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการท ามาหากิน การประกอบ

อาชีพให้มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ตนเองและครอบครัว 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

เฏษตรทฤษฎีใหม ่

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibmYqX0pvSAhXIsY8KHaG9BdYQjRwIBw&url=https://pantip.com/topic/35125049&psig=AFQjCNGe6mJRgY6oAiBTiM50PJaXf9fuZg&ust=1487575892265191
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Q & A 
 

1 Q   เกษตรทฤษฎีใหม่ คืออะไร 
 A      คือ ระบบการเกษตรที่เน้นการจัดสรรทรัพยากรน้ าในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จัดสรรพื้นที่เพ่ือใช้ในการเพาะปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ที่มีเหลือจึงขาย มีการ
สร้างผลผลิตอาหารที่เพียงพอ และสร้างการผลิตที่หลากหลายส าหรับแหล่งรายได้ท่ีมั่นคง
ของครัวเรือน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร เกิดการพ่ึงพาตนเอง และลดการพ่ึงพาจาก
ภายนอก   การท าเกษตรทฤษฎีใหม่จะเน้นส าหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีพ้ืนที่ท ากินน้อย   มี
แหล่งน้ าในไร่นาไว้ใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตร 

2 Q   เกษตรผสมผสำน คืออะไร   
 A      คือ    ระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกัน โดยมี

กิจกรรมแต่ละชนิดเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในไร่นาได้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
และเกิดการเพ่ิมพูนความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ การเก้ือกูลกันระหว่างพืชและ
สัตว์ เศรษฐกิจและผลพลอยได้จากการปลูกพืชจะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ 
และผลที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์จะเป็นประโยชน์ต่อพืช         

3 Q  เกษตรกรจะต้องมีคุณสมบัติอย่ำงไรจึงจะสมัครเข้ำร่วมโครงกำรได ้
 A      1)  ไม่เคยด าเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เป็นทางการมาก่อน (Start Zero) 

     2)  มีที่ดินเป็นของตนเองและมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง หรือกรณีเป็น
ทีด่ินเช่า ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน 
     3)  มีสระน้ า บ่อน้ า บ่อบาดาล หรือแหล่งน้ าใช้อ่ืนที่เพียงพอต่อการท าการเกษตร หาก
ไม่มีบ่อน้ าหรือแหล่งน้ าใช้อื่น แต่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ให้เข้ามาแสดงความ
ประสงค์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการด าเนินการระยะต่อไป 
     4)  มีแรงงานในครัวเรือนเพียงพอ เหมาะสมกับพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
     5)  สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และยินดีท าเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างต่อเนื่อง  

4 Q  เกษตรกรจะได้อะไรจำกโครงกำร   
 A      1) ได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการท าเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน โดยการ

ส่งเสริม ให้ค าแนะน า ติดตามเยี่ยมเยียน จากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ ปราชญ์
เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร/ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน 
     2)  ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้นในการท ากิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่   
(พันธุ์ไม้ผล เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นพันธุ์หม่อน สัตว์ปีก และปลากินพืช เป็นต้น) 
     3)  เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเอง โดยการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับตนเองและครอบครัวจากการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ได้     
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5 Q   มีใครบ้ำง และ ต้องท ำอะไร หลังเข้ำร่วมโครงกำร 
 A        1) เกษตรกร : ในชว่งแรกให้ท ากิจกรรมการเกษตรที่ตนเองถนัดก่อน 1 อย่าง โดยเป็น

กิจกรรมที่ท าได้ง่าย ลงทุนน้อย และมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต (ให้เหมาะสมกับฐานะ
ของเกษตรกร) จากนั้นจึงลองท ากิจกรรมอย่างที่ 2 และ 3   ขยายผลต่อไป โดยเกษตรกร
จะต้องจัดท าบัญชีฟาร์มควบคู่ไปด้วย หลังจากนั้นจึงจะขยายผลไปสู่การท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่เต็มรูปแบบ และเป็นเกษตรกรต้นแบบ/ปราชญ์ต่อไป 
     2) ภาครัฐ :   ส ารวจความต้องการของเกษตรกร ประสานขอรับการสนับสนุนตามความ
ต้องการของเกษตรกร ประสานหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทุกขั้นตอน 
ประเมินผล/ประมวลผล เปรยีบเทียบผลก่อนหลังด าเนินการ ติดตามเยี่ยมเยียน แก้ปัญหา 
และสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม รวมถึงแนะน าเกษตรกรให้ท าบัญชี  
     3) ปราชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ/ศพก./ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง :  
มีเป้าหมายรับผิดชอบเกษตรกร    ในอัตรา 1 : 3-5 (ไม่เกิน 10 ราย)  โดยท าหน้าที่สร้าง
แรงบันดาลใจ ปรับเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีท าของเกษตรกรเป้าหมายเพ่ือให้ระเบิดความ
ตั้งใจจากข้างใน และให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา เยี่ยมเยียนเกษตรกร สร้างเกษตรกรต้น
ก าเนิด สร้างทายาทเกษตรกรที่แตก Cell ใหม่ 
     4) ภาคเอกชน : ท าหน้าที่สนับสนุนองค์ความรู้ เทคนิค/วิชาการ ให้ค าแนะน า ติดตาม
เยี่ยมเยียน สนับสนุนปัจจัยการผลิต/ค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเกษตรกร โดยพิจารณาเป็น
รายบุคคลตามความเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายด าเนินงานของปราชญ์เกษตร/
เกษตรกรต้นแบบ รวมถึงจัดหาตลาดเพื่อจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกร 
     5) สถาบันการศึกษา : ท าหน้าที่สนับสนุนเทคนิค/วิชาการ ให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วย
ปราชญ์เกษตรและลงมือช่วยเกษตรกร/เรียนรู้ร่วมกันกับเกษตรกร รวมถึงจัดหาตลาดเพ่ือ
จ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกร 

6 Q   ติดต่อเข้ำร่วมโครงกำรได้ที่ไหน 
 A    สมัครได้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอที่อยู่ในพ้ืนที่ หรือ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด      
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6. แผนงำนธนำคำรสินค้ำเกษตร 
  
  
 

 
 
 
 

Q & A 
 

1 Q   ท ำไมต้องมีธนำคำรสินค้ำเกษตร  
 A      ต้องมีเพราะ จะช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่สินค้าเกษตร โดยธนาคารจะรับฝากและถอน 

(สินค้าเกษตร)  หรือ ยืมและส่งคืน (สินค้าเกษตร) 
 

2 Q   เกษตรกรได้อะไรจำกธนำคำรสินค้ำเกษตร  
 A      เกษตรกรน าสินค้าเกษตรสามารถมาฝากไว้ เพ่ือชะลอสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ตลาดตาม

ความต้องการของตลาด เป็นเสมือนแก้มลิงของสินค้าเกษตร (ในกรณีธนาคารมีพ้ืนที่เก็บ
สินค้าเกษตร) ในฤดูการผลิตที่ผลผลิตทางการเกษตรมีมาก เกินความสามารถของผู้บริโภค
จะน าไปใช้ได้ เมื่อสินค้าเกษตรมีราคาดีข้ึน เกษตรกรจึงถอนสินค้าเกษตรนั้น ๆ ออกขายสู่
ตลาด เกษตรกรจะได้ราคาสูงขึ้น         
 

สินค้าเกษตร 
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3 Q   มีหน่วยใดบ้ำงของ กษ. ท ำภำรกิจธนำคำรสินค้ำเกษตร 
 A      ปัจจุบันมี 6 หนว่ยงาน คือ 

  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์  - ธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
     - ธนาคารข้าว  
   2. กรมการข้าว   - ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 
  3. กรมพัฒนาที่ดิน  - ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
  4. กรมปศุสัตว์   - ธนาคารโค – กระบือ 
  5. กรมประมง   - ธนาคารพันธุ์ปลา 
  6. กรมหม่อนไหม  - ธนาคารหม่อนไหม 
  ด าเนินการในช่วงฤดูการผลิต ของแต่ละสินค้าเกษตร   

4 Q ธนำคำรสินค้ำเกษตรเชื่อมโยงกับนโยบำยอ่ืนในกระดำษ A4 อย่ำงไร 
 A      เป้าหมายสุดท้ายของนโยบายทั้ง 9 เรื่อง (13 แผนงาน) คือ คุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ดีขึ้น มีความภูมิใจในอาชีพเกษตรกร มีรายได้เพ่ิมข้ึน และหนี้สินลดลง ซึ่งทั้งหมดนี้มาจาก 
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีตลาดรองรับ มีต้นทุนต่ า และมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ธนาคารสินค้า
เกษตรสามารถเชื่อมโยงกับนโยบายหลักได้ เมื่อรู้ปริมาณ ระยะเวลาผลผลิตสินค้าเกษตร
ออกสู่ตลาด และคุณภาพของสินค้าเกษตร เพ่ือวางแผนชะลอการออกสู่ตลาดพร้อมกันของ
สินค้าเกษตร โดยการฝากและถอนในเวลาที่เหมาะสม และจัดเตรียมปัจจัยการผลิตของแต่
ละสินค้าเกษตร ที่ธนาคารสามารถให้บริการได้ โดยการยืมและน ามาคืน ในราคาที่ถูกกว่า
เกษตรกรด าเนินการด้วยตนเอง 

 
 
 

 
 
 



 26 
 

7. แผนงำนยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง 
 
 
ควำมเป็นมำ 
 ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งต้องการพัฒนาสหกรณ์ให้
เข้มแข็ง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในบทบาท หน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกร ดังนั้นเพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว ท่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีบัญชามอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ จัดระดับสหกรณ์พร้อมเหตุผล แนวทางแก้ไขและพัฒนาสหกรณ์แต่ละระดับ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ยกระดับสหกรณ์ เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดเกณฑ์การจัดระดับสหกรณ์ และประเมินสถานภาพสหกรณ์เพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ตามสถานภาพ รวมทั้งขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตามนโยบาย
ดังกล่าว 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือเป็นการจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ตามระดับชั้นส าหรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพของ

สหกรณ์ให้สอดคล้องในแต่ละระดับชั้น 

2. ผลกำรจัดระดับช้ันสหกรณ์ตำมเกณฑ์กำรจัดระดับควำมเข้มแข็ง  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2558 
 

 
 
 
 
 

 
 

ประเภท จ ำนวน 
ผลกำรจดัระดับ สหกรณท์ีเ่ลกิกิจกำรแลว้ 

(อยูร่ะหว่ำงช ำระบัญชี) ช้ัน 1 ช้ัน 2 ช้ัน 3 

สหกรณ์การเกษตร 4,466 876 2,318 514 758 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 554 179 323 42 10 

สหกรณ์นิคม 96 38 41 11 6 
สหกรณ์บริการ 1,267 207 788 137 135 
สหกรณ์ประมง 109 12 54 14 29 
สหกรณ์ร้านค้า 242 51 94 19 78 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 1,496 889 484 51 72 

ผลรวมทัง้หมด 8,230 2,252 4,102 788 1,088 
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3. เป้ำหมำยกำรยกระดับควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ 
 

 
 

 
Q & A 

 
1 Q   ท ำไมจึงต้องยกระดับสถำบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง   
 A     ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  ซึ่งต้องการพัฒนา

สหกรณ์ให้เข้มแข็ง  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในบทบาทและหน้าที่ในการช่วยเหลือเกษตรกร   
 

2 Q    สหกรณ์มีกี่ประเภท  อะไรบ้ำง 
 A     มี 7 ประเภท  ได้แก่ 

     1) สหกรณ์การเกษตร หมายถึง สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ผู้มีอาชีพทางการเกษตร 
     2) สหกรณ์ออมทรัพย์ หมายถึง สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมี
อาชีพอย่างเดียวกันหรือที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน 
     3) สหกรณ์ประมง หมายถึง สหกรณ์ท่ีจัดตั้งขึ้นในหมู่ชาวประมง  
     4) สหกรณ์ร้านค้า หมายถึง สหกรณ์ที่มีผู้บริโภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสินค้า เครื่อง
อุปโภคบริโภคมาจ าหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป 
     5) สหกรณ์นิคม หมายถึง สหกรณ์การเกษตรในรูปแบบหนึ่ง ที่มีการด าเนินการจัดสรร
ที่ดินท ากินให้ราษฎร การจัดสร้างปัจจัยพื้นฐาน 
     6) สหกรณ์บริการ หมายถึง สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยหมู่ผู้มีอาชีพในการให้บริการ 
     7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หมายถึง สหกรณ์อเนกประสงค์ ตั้งขึ้นโดยความสมัครใจของ
สมาชิกท่ีอยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกัน 
 
 

ระดับช้ันสหกรณ์ ปี 2558 
เป้ำหมำยกำรยกระดับ (แหง่)  จ ำนวนสหกรณใ์นแต่ละระดับช้ัน  
ปี 2559 ปี 2560 สิน้สดุปี 2559 สิน้สดุปี 2560 

ช้ัน1 2,252  - -  3,083 4,629 
ช้ัน2 4,102 831 1546 3,428 2,173 
ช้ัน3 788 157 291 631 340 
ช้ัน4 1,088 797 291 291 0 
รวม 8,230 1,785 2,128 7,433 7,142 
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3 Q   จัดระดับควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ ใช้เกณฑ์อะไร   
       มี 4 เกณฑ์  ดังนี้ 

     1) ความสามารถในการให้บริการสมาชิกจะเป็นการประเมินว่าสหกรณ์มีความสามารถ
ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ เช่นการรับฝากเงิน การให้เงินกู้ 
การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย การแปรรูปผลผลิต และการรวบรวมผลผลิต มีสัดสว่นต่อ
สมาชิกท้ังหมดมากน้อยเพียงใด 
     2) ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ เป็นการประเมินจากอัตราส่วนทางการเงินของ
สหกรณ์ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารงานของสหกรณ์ โดยพิจารณาจากการพ่ึงพา
ตนเอง ความมั่นคงทางการเงิน คุณภาพของลูกหนี้ สภาพคล่องทางการเงิน ประสิทธิภาพใน
การด าเนินธุรกิจ และประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
     3) ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร จะประเมินจากชั้นคุณภาพของการควบคุม
ภายในของสหกรณ์ 
     4) ประสิทธิภาพของการบริหารงาน จะประเมินถึงการบริหารงานของคณะกรรมการ 
โดยพิจารณาจากการเกิดข้อบกพร่องในการบริหารงานของสหกรณ์ 
 

4 Q กำรจัดระดับสหกรณ์มีกี่ชั้น  อะไรบ้ำง 
 A      มี 4 ชั้น  ดังนี้ 

     1) ชั้น 1 :  เป็นสหกรณ์ท่ีมีความสามารถในการบริการสมาชิกได้มากกว่า 70% และมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาตรฐานขึ้นไป มีชั้นคุณภาพการควบคุม
ภายในดีถึงดีมาก และไม่มีข้อบกพร่องจากการด าเนินงาน 
     2) ชั้น 2 :  เป็นสหกรณ์ท่ีมีความสามารถในการบริการสมาชิกได้ระหว่าง 60–70%    
และมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับพอใช้มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในใน
ระดับพอใช้ หรือสหกรณ์ท่ีเคยเกิดข้อบกพร่องแต่ได้รับการแก้ไขแล้ว 
     3) ชั้น 3 :  เป็นสหกรณ์ที่มีความสามารถในการบริการสมาชิกได้ต่ ากว่า 60% และมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับต้องปรับปรุงและมีชั้นคุณภาพการควบคุม
ภายในต้องปรับปรุง หรือไม่มีระบบการควบคุมภายในหรือเป็นสหกรณ์ที่เกิดข้อบกพร่องซึ่ง
ยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ 
     4) ชั้น 4 : เป็นสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกกิจการแล้ว อยู่ในระหว่างการช าระ
บัญชี 
 

5 Q เป้ำประสงค์ของกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งสหกรณ์ คือ อะไร   
 A      เพ่ือให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง มั่นคง สามารถแก้ไขปัญหา และเป็นที่พ่ึงของสมาชิก

และชุมชนได้ 
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6 Q กำรยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 
 A      จัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ตามระดับชั้นส าหรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพของ

สหกรณ์ให้สอดคล้องในแต่ละระดับชั้น 
 

7 Q   เป้ำหมำยกำรยกระดับควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ในปีงบประมำณ 2560 คือ อะไร 
 A       ยกระดับสหกรณ์จ านวน 1,837 แห่ง   

     1) ยกระดับสหกรณ์จากชั้น 2 สู่ชั้น 1 จ านวน 1,546 แห่ง 
     2) ยกระดับสหกรณ์จากชั้น 3 สู่ชั้น 2  จ านวน   291 แห่ง 
 

8 Q เป้ำหมำยสถำนะสหกรณ์เม่ือสิ้นสุดปีงบประมำณ 2560 คือ อะไร 
 A      เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2560 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

     1) สหกรณ์ชั้น 1 จ านวน 4,629 แห่ง (65%) 
     2) มีสหกรณ์ชั้น 2 จ านวน 2,173 แห่ง (30%) 
     3) มีสหกรณ์ชั้น 3 จ านวน   340 แห่ง (5%) 
     4) สหกรณ์ชั้น 4 มีการช าระบัญชีเสร็จสิ้นทั้งหมด 
 

9 Q กำรยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง เชื่อมโยงกับนโยบำยอ่ืนในกระดำษ A4 อย่ำงไร 
 A      หากต้องการให้เกษตรกรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้  จะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน

ในรูปแบบของสถาบันเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้าง
อ านาจในการต่อรอง และพัฒนาไปสู่การด าเนินธุรกิจโดยเกษตรกร  โดยต้องยกระดับ
คุณภาพของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
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8. แผนงำนกำรผลิตข้ำวครบวงจร 
 
 

 
 

Q & A 
 

1 Q  ท ำไม่จึงมีข้ำวครบวงจรเกิดขึ้น  
 A     

  เกิดจากประเทศไทยปัญหาจากสภาพการผลิตและการตลาดข้าวปัจจุบัน 6 ด้าน   คือ 
     1) อุปสงค์อุปทานข้าว  
     - อุปทานข้าวมากกว่าอุปสงค์ 
     - ชนิดข้าวที่ปลูก (ข้าวหอมมะลิ ข้าวปทุมธานี ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวอ่ืนๆ) ไม่
สอดคคล้องกับตลาดและลักษณะพื้นที่ 
     - ความต้องการบริโภคข้าวต่อหัวต่อปีลดลง   
     2) ความเป็นธรรม  
    - ข้าวต้นฤดูความชื่นสูง/ราคาต่ า  
    - เกษตรกรขาดแรงจูงในการปรับปรุงคุณภาพข้าว   
    - ชาวนามักถูกเอดรัดเอาเปรียบเรื่องเครื่องชั่ง เครื่องวัดความชื่น 
    - สถาบันเกษตรกรไม่มีความแข็งแรง ขาดอ านาจในการต่อรอง 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_0I790JvSAhXGvI8KHZ30BagQjRwIBw&url=http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lungboon&month=28-03-2010&group=5&gblog=54&psig=AFQjCNHvR4gPzR61wNVkAirkc-nhvcUySw&ust=1487575569599946


 31 
 

     3) มาตรฐาน  
    - มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยมีมาตรฐานเดียว ท าให้เป็นอุปสรรคในการแข่งขัยตลาดใน
ต่างประเทศ 
    - ขาดการก าหนดมาตรฐานข้าวสีและข้าวชนิดอื่นๆ สร้างความสับสนในตลาด 
    - โรงสีข้าวยังต้องพัฒนามาตรฐานให้เป็นสากลเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกได้ 
เช่น GMP/HACCP 
    - การสร้างมาตรฐานของโรงสีและผู้ส่งออกให้มีความเป็นธรรม 
     4) ข้อมูลข่าวสาร  
     - ข้อมูลมีหลากหลายแหล่งมากขึ้นไปเกิดตวามสับสน 
     - การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละส่วนในตลาดข่าวมีไม่เท่าเทียมกัน ท าให้ความสามารถใน
การแข่งขันต่ า 
     - ขาดข้อมูลการเชียงโยงราคาข้าวในแต่ละช่วงโซ่อุปทานและข่าวนายังขาดตวามเข้าใจ
ในระบบข้อมูลข้าว 
     5) การจัดการ 
     - การจัดการพันธุ์ข้าวยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอท าให้เกษตรกรต้องเก็บพันธุ์เอง พันธ์ข้าว
ไม่มีคุณภาพ 
    - การบริหาจัดการในช่วงการผลิต (นาแปลงใหญ่  รถเก่ียวนวดข้าว เครื่องจักรกลการ
ผลิต ค่าเช่าที่นา) 
     6) นวัตกรรม 
   - สินค้าข้าวที่ซื้อขายในตลาดกว่า 90 % เป็นสินค้า Commodity ซึ่งการแข่งขันสูง แต่
ความสามารถในการแข่งขันต่ า สินค้าราคาตต่ า และไม่มีการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   - งานวัจิยมีปัญหาเรื่องการ ท าเป็นธุรกิจและ ท าเป็นอุตสาหกรรม  
   - สินค้านวัฒกรรมมีมูลค่าสูง มีความต้องการหลากหลาย มีคู่แข่งน้อย แต่การผลิตไม่คงที่
เนื่องจากวัตุดิบไม่มากพอ     
 

2 Q  ประเทศไทยกำรปรับกระบวนทัศน์ส ำคัญส ำหรับอนำคตข้ำวไทยอย่ำงไร  
 A      1) การตลาดน าการผลิต โดยน าอุปสงค์เป็นตัวตั้งในการก าหนดการผลิต และหา

การตลาดรองรับ 
     2) แยกตลาด โดยแบ่งแผนการ่ส่งเสริมและมาตรการตามลักษณะข้าว 
     3) ปรับโครงสร้างครบวงจร โดยแบ่งการเพาะปลูกตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ และ
จูงใจเกษตรกรให้ปลูกพืชอ่ืน 
     4) สร้างความเป็นธรรม โดยเปิดเผยโปร่งใส ปรับปรุงกฎระเบียบและวิธีการ และสร้าง
การมีส่วนร่วม   
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3 Q  แผนกำรผลิตและกำรตลำดข้ำวครบวงจร คืออะไร  
 A      คือ แผนการบูรณาการหลายหน่วยงาน ได้แก่ พณ. กษ. มท.   ธ.ก.ส.  GISTDA สมาคม

ผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมค้าข้าวไทย สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย 
สมาคมชาวนา สมาคมรถเก่ียว ชาวนารุ่นใหม่ เพ่ือจัดท าแผนการผลิตและการตลาดข้าว
ครบวงจร ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 1) ก าหนดอุปสงค์/อุปทาน  2) ช่วงการผลิต  3) ช่วง
เก็บเก่ียว 4) การตลาดในประเทศ และ 5) การตลาดต่างประเทศ 
 
หมายเหตุ :  -พณ./กษ. การก าหนดอุปสงค์อุทานข้าว 
                -กษ. การก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 และ  2 
                -สนง.กษ. พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมพ้ืนที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูก 
                 ข้าว (SC) 
                -นบข. เห็นชอบคณะท างานแผนข้าวครบวงจร (พณ.) 

4 Q องค์ประกอบแผนกำรผลิตและกำรตลำดข้ำวครบวงจร คืออะไร 
 A      แผนประกอบด้วย 

     ส่วนที่ 1 การก าหนดอุปสงค์และอุปทาน โดยก าหนดการปลูกข้าวตามความต้องการใน
รอบท่ี 1 และรอบที่ 2 แยกชนิดและจังหวัด (ข้าวหอมมะลิ ข้าวปทุมธานี ข้าวเจ้า ข้าว
เหนียว ข้าวอ่ืนๆ) 
     ส่วนที่ 2 ช่วงการผลิต โดย การวางแผนการเพาะปลูกข้าว การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้
ปลูกข้าว การจัดการปัจจัยการผลิตข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว การประกันภัยพืชผล  
การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว การ
พัฒนาชาวนารุ่นใหม่ 
     ส่วนที่ 3 ชว่งการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว โดยการสนับสนุนและบริหารจัดการ
เครื่องจักรการเกษตร เพ่ิมประสิทธิประสิทธิภาพและมาตรฐานโรงสี และพัฒนา/ส่งเสริม
การผลิตข้าวคุณภาพ Q ครบวงจรเพิ่มูลค่าเพ่ิม 
     ส่วนที่ 4 การตลาดภายในประเทศ โดยมาตรการชะลอผลผลผลิตออดสู่ตลาดเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของกลไกตลาดสร้างความเป็นธรรมทางการค้า จัดท าและทบทวนมาตรฐาน
ข้าวหอมมะลิ การวิจัยและพัฒนา 
     ส่วนที่ 5 การตลาดต่างประเทศ โดยการเจรจาตลาดต่างประเทศ ส่งเสริมภาพลักษณ์
และประชาสัมพันธ์  สร้างการรับรู้และขยายตลาดข้าวคุณลักษณะเฉพาะ 

5 Q แผนข้ำวครบวงจรเชื่อมโยงกับนโยบำยอ่ืนใน กระดำษ A4 อย่ำงไร 
 A      แผนข้าวครบวงจรสัมพันธ์กับนโยบายอ่ืนในการยกกระดาษ A4 ดังนี้ 

1) แปลงใหญ่ 
          ท านาแปลงใหญ่ โดยรวมกลุ่มเกษตรกรที่สนใจท านาแปลงใหญ่ สนับสนุนเครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่างๆ และการเชื่อมโยงด้านการตลาด ลดค่าปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืช ลดค่าเมล็ดพันธุ์ 
ลดค่าเช่าที่นา ลดค่าบริการรถเก่ียว บริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร 
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2) Zoning by Agri-Map 
          จัดท ามาตรการ/โครงการ โดยส่งเสริมปลูกพืชทดแทน และมาตรการรองรับด้าน
การตลาด ส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดิน  

3) ระบบส่งน้ ำ/กระจำยน้ ำ 
          ก าหนดระบบส่งน้ าและกระจายน้ าในพ้ืนที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวแยกรอบ
ที่ 1 และรอบที่ 2 แยกรายจังหวัด และชนิดข้าว (หอมมะลิ หอมปทุม ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว 
และข้าวอ่ืนๆ) 

4) เกษตร GAP และ เกษตรอินทรีย์ 
          ก าหนดในนาแปลงใหญ่ จะให้เกษตรกรท าเป็นข้าวGAP หรือข้าวอินทรีย์  

5) ธนำคำรสินค้ำเกษตร  
          ส่งเสริมใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี โดยธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว 

6 Q  ข้ำวครบวงจรจะช่วยเกษตรกรอย่ำงไร 
 A       ช่วยท าให้ได้ราคาขายที่เป็นธรรมและสูงขึ้น รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิต  
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9.   แผนงำนที่ดินท ำกิน/ ส.ป.ก. ยึดคืนพื้นที่ ตำม ม44 
 

ควำมเป็นมำ 

ด้วยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกค าสั่งที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินใน เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย หลังจาก ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน เพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  ไม่สามารถจัดสรรที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมได้เนื่องจากยังมีผู้ถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ให้ความร่วมมือ หรือยินยอมเข้าสู่
กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และการส่งมอบพ้ืนที่คืนให้ ส.ป.ก. ตามค าพิพากษายังไม่ได้รับการ
ปฏิบัติตาม และในพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดินยังมีการซื้อ ขาย เปลี่ยนมือและน าไปใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   เนื่องจากพรบ.การปฏิรูปที่ดิน มีช่องว่าง ท าให้ไม่สามารถด าเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินใน 
เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
ไม่ทราบผู้ครอบครองชัดเจน ไม่สามารถด าเนินการฟ้องร้องตามกระบวนการปกติได้  และกระบวนการบังคับ
ใช้กฎหมายปกติ มีขั้นตอนและระยะเวลามาก ท าให้ผู้ครอบครองใช้โอกาสในการแสวงประโยชน์จากพ้ืนที่ที่
ครองครองโดยมิชอบกฎหมาย 

พื้นที่เป้ำหมำยด ำเนินกำร 

จ านวน ๔๓๘ แปลง เนื้อที่ ๔๔๓,๕๐๑ ไร่ ใน ๒๘ จังหวัด  แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้ 
1)  กรณีท่ี ๑ ที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ ขึ้นไป  
2)  กรณีที่   ๒    ดินที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติให้เกษตรกร ผู้ได้รับการจัดที่ดินสิ้น

สิทธิการเข้าท าประโยชน์แล้ว และครอบครองโดย บุคคลที่มิใช่ผู้ได้รับการจัดที่ดินที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ 
๑๐๐ ไร่ ขึ้นไป  

3)  กรณีท่ี  ๓  ที่ดินที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ส่งมอบแก่ส านักงาน การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
แล้ว และมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ ขึ้นไป  

กำรด ำเนินงำน 

หลังการตรวจสอบหลักฐานเป็นที่ดินที่ ส.ป.ก.จะน ามาจัดสรรให้แก่เกษตรกร จ านวน ๓๑๐,๑๖๗ 
ไร่ โดยจะคืนให้ผู้ครอบครองเดิมเนื้อที่จ านวน ๑๒๖,๙๑๙ ไร่ เนื่องจาก มีหลักฐานการครอบครองตาม 
ประมวลกฎหมายที่ดิน เช่น น.ส. ๓, น.ส. ๓ ก. และ ส่งให้ส านักงานกฤษฎีกาพิจารณา ให้ความชัดเจนสถานะ
ของที่ดิน ว่าอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือเขตป่าไม้ ๖,๔๑๕ ไร่ ซึ่งอยู่ในจังหวัดชุมพร โดยพ้ืนที่ที่เหลือประมาณ 
100,000กว่าไร่ ส.ป.ก.จะน ามาจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินท ากินต่อไป 

ในปี ๒๕๖๐ นี้ ส.ป.ก. มีแผนการด าเนินการพัฒนาในที่ดินที่ยึดคืนมาได้ คือ พัฒนาปรับปรุงที่ดินให้
มีความพร้อม เพ่ือส่งมอบให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)มาจัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ยากไร้ใน
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รูปแบบสหกรณ์การเกษตรต่อไป คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2560 ในเนื้อที่ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ 
โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานทหารร่วมด าเนินการในพ้ืนที่ ระยะแรก 
จะด าเนินการจัดที่ดิน ในพ้ืนที่ ๓๐,๐๐๐ ไร่ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ระยะที่สอง ส.ป.ก. มี
แผนด าเนินการปี 2560 จะจัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ยากไร้ที่เหลือ ๗๐,๐๐๐ ไร่ จะด าเนินการจัดที่ดินและ
พัฒนาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ โดยใช้เงินงบประมาณและเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 

 

Q & A 
 

1 Q  พื้นที่ยึดคืนที่ส.ป.ก.จะน ำมำจัดสรรให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินท ำกินทั้งหมดมีกี่ไร่  
 A      จ านวน 310,167 ไร่ ป ี2560 ส.ป.ก.จะจัดให้ เกษตรกรจ านวน 100,000 ไร่ 

โดยจะจัดสรรพื้นที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไปก่อน 
2 Q  เกษตรกรสำมำรถได้รับที่ดินคนละกี่ไร่  
 A      ปี 2560 ส.ป.ก.จะจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรคนละ 6 ไร่ โดยเป็นที่อยู่อาศัย 1 ไร่ 

ท ากิน 5 ไร่ 
3 Q   เกษตรกรสำมำรถท ำกินได้อย่ำงไร 
 A      เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินสามารถท ากินในที่ดินในรูปแบบสหกรณ์การเกษตร 

ทั้งนี้  จะมีการพัฒนาพ้ืนที่โดยหน่วยงานต่างๆ  จะเข้ามาพัฒนาและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ   

4 Q  ผู้ครอบครองเดิมสำมำรถได้รับกำรจัดสรรที่ดินหรือไม่ 
 A      ปี 2560 ส.ป.ก ด าเนินการจัดที่ดิน ในกรณีท่ี 1 และกรณีที่ 3 ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป 

จ านวน 100,00ไร่  ผู้ครอบครองเดิมไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินนี้ 
5 Q  ส.ป.ก. จะด ำเนินกำรอย่ำงไรกับผู้ท ำผิดกฎหมำย ที่มีพื้นที่เกิน พรบ.ปฏิรูปท่ีดิน 
 A      หลังจาก มีค าสั่งตาม ม 44 ส.ป.ก. จะยึดพื้นที่คืน โดยที่เจ้าของเดิมไม่สามารถ

ฟ้องร้องเรียกร้องสิทธิต่างๆ ได้เลย  

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4h-bQ0ZvSAhUMQY8KHRogD7oQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=cEcZhg_K670&bvm=bv.147448319,d.c2I&psig=AFQjCNH33JxfUy1yiBKcqZeWF9J_CVY2pw&ust=1487575720833576
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10. แผนงำนระบบส่งน้ ำ/กระจำยน้ ำ 
 

ควำมเป็นมำ 
 พ้ืนที่เกษตรกรรมของประเทศไทยที่มีจ านวน ๑๔๙ ล้านไร่ คิดเป็นพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด ๖๐ ล้าน
ไร่ ซึ่งจากการด าเนินการที่ผ่านมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมชลประทานได้ด าเนินการเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน
จ านวน ๓๑,๕๗๐,๐๐๐ ไร่ เพ่ิมปริมาณน้ าเก็บกัก ๘๐,๔๑๒.๘๘ ล้าน ลบ.ม. กรมชลประทานได้จัดท าแผน
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
และแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี โดยมีเป้าหมายการด าเนินการตามแผนระยะ ๕ ปี ดังนี้ 
 

แผนการ
ปฏิบัติงานและ 
ประมาณการผล
การด าเนินงาน 

ต้ังแต่ต้น – 
ปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

1. เพิ่มพ้ืนท่ี
ชลประทาน (ไร่) 

๓๑,๕๗๐,๐๐๐ ๓๘๒,๑๓๗ 760,478 987,268 1,197,646 1,020,804 

    สะสม 31,570,000 31,952,137 32,712,615 33,699,883 34,897,529 35,918,333 
2. เพิ่มปริมาณ
น้ าเก็บกัก  
(ล้าน ลบ.ม.) 

80,412.88 419.88 459.01 407.10 1,059.32 1,899.60 

   สะสม 80,412.88 80,832.76 81,291.77 81,698.87 82,758.19 84,657.88 
3. การป้องกัน
และบรรเทาภัย
จากน้ า (ไร่) 

 574,148 2,636,921 2,631,383 736,932 340,095 

4. พ้ืนท่ีจัดรูป
ที่ดินและระบาย
น้ าเพื่อ
เกษตรกรรม (ไร่) 

 95,340 201,000 130,850 138,621 143,851 

5. ครัวเรือนรับ
ประโยชน์ 
(ครัวเรือน) 

 140,622 619,348 604,682 452,981 379,970 

6. งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

 47,924.44 176,777.26 121,383.05 128,701.16 131,301.97 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ประเทศมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทั้งน้ าบนดินและน้ าใต้ดิน 
ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  
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การด าเนินงาน 
  จัดหาพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ า ขยายระบบประปาเพ่ือน้ าอุปโภคบริโภค พัฒนาแหล่งกักเก็บ
น้ า ขยายและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ ก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นาและชุมชน 
เชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต ปรับปรุงทางน้ า ทางผันน้ า พ้ืนที่รองรบั
น้ านอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบป้องกันน้ าท่วมชุมชนและพ้ืนที่เศรษฐกิจและเฝ้าระวังเตือนภัยด้านน้ า
เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสีย ควบคุมระดับน้ าเค็มและลดน้ าเสียจาก
แหล่งก าเนิด จัดการคุณภาพน้ า ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ตลอดจน
สนับสนุนการบริหาร จัดการองค์กรลุ่มน้ า ระบบฐานข้อมูลและติดตามประเมินผล โดยการด าเนินการตาม
นโยบายระบบส่งน้ าและกระจายน้ า มีเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1) เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานจ านวน 0.38 ล้านไร่ 
 2) เพ่ิมปริมาณน้ าเก็บกัก 420 ล้าน ลบ.ม. 
 3) จ านวนครัวเรือนได้รับประโยชน์ 0.02 ล้านครัวเรือน 

เป้ำหมำย/สถำนที่ด ำเนินกำร 
 1) กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์: ประชาชนทั่วประเทศ 

2) พ้ืนที่ด าเนินการ: พ้ืนที่ไม่มีระบบน้ าประปา พื้นที่ชลประทาน พื้นที่นอกเขตชลประทาน พ้ืนที่
ชุมชนและเมืองเศรษฐกิจส าคัญและพ้ืนที่ป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรม 

ผลลัพธ์ของโครงกำร 
1)  มีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมข้ึน ท าให้มีความมั่นคงในการบริหารจัดการน้ าและเกิดประสิทธิภาพใน

การใช้น้ าที่มีอยู่ 
2) เพ่ิมแหล่งต้นทุนกักเก็บน้ าเพ่ือช่วยในการกระจายน้ าแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
3) ช่วยสนับสนุนต้นทุนน้ าในการผลิตของเกษตรกร ท าให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลิตผลต่อไร่ 

 
 

 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVruOw1JvSAhVKPo8KHacxCS4QjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=HAtz8oSpwD8&psig=AFQjCNECaYY3S5SWl0gFK9YYecfF9IcX3A&ust=1487576482833671
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Q & A 
 

1 Q  ท ำไมต้องมีนโยบำยระบบส่งน้ ำและกระจำยน้ ำ 
 A      เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าระบบส่งน้ าและกระจายน้ าของ ชป. สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผน
ยุทธศาสตร์บริหารการจัดการทรัพยากรน้ าปี พ.ศ. 2558-2569 รวมทั้งยุทธศาสตร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2580) 

2 Q  เกษตรกรจะได้อะไรจำกนโยบำยระบบส่งน้ ำและกระจำยน้ ำ  
 A      เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ชลประทานจะได้รับน้ าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมีการจัดกลุ่ม

ผู้ใช้น้ าร่วมในการบริหารจัดการน้ าในแต่ละพ้ืนที่  ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนเกษตรกรในการ
เพาะปลูกพืชให้มีน้ าใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา 

3 Q   ระบบส่งน้ ำและกระจำยน้ ำ เชื่อมโยงกับนโยบำยต่ำงๆ ในกระดาษ A4 อย่ำงไร 
 A      น้ าเป็นปัจจัยส าคัญในการท าการเกษตร  หากพ้ืนที่ใดขาดน้ าหรือมีน้ าจ านวนจ ากัดแล้ว

ก็จะต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนพืชที่จะท าการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ าที่จะ
สนับสนุนให้ได้ หรือ ปรับเปลี่ยนไปท าอาชีพอ่ืน เข่น ปศุสัตว์ เป็นต้น  ดังนั้น ระบบส่งน้ า
และกระจายน้ าจึงเป็นตัวสนับสนุนให้นโยบายการเกษตรอ่ืน เช่น แปลงใหญ่  ให้มีระบบ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

4 Q  ปัญหำ-อุปสรรค ของระบบส่งน้ ำและกระจำยน้ ำ  มีอะไรบ้ำง 
 A 1) การขอใช้พื้นที่ เช่น ป่าสงวน หรืออุทยาน  จะมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ท าให้เกิดความ

ล่าช้าในการท างาน 
2) การเวนคืนพื้นที่ของราษฎร มีจะมีปัญหาว่า ราษฎรบางรายไม่ยินยอมเนื่องจากแต่ละ

รายจะมีพ้ืนที่ครอบครองน้อยและราคาชดใช้จะใช้ราคาประเมินเป็นหลักซ่ึงต่ ากว่า
ราคาซื้อชายจริงในท้องตลาด 

3) ปัญหาผู้รับจ้างที่ประกวดราคาได้บางราย ขาดความพร้อมทั้งเงินทุนและเครื่องจักร- 
เครื่องมอืในการก่อสร้างระบบส่งน้ าและกระจายน้ า  และบางรายมีงานอยู่ระหว่าง
ด าเนินการรายงาน ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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11.   แผนงำน Smart Farmer 
 
 
ควำมเป็นมำ 
 

 กรมส่งเสริมการเกษตร  ได้จัดท าโครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็น Smart Farmer คือ มีความพร้อม  มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรด าเนินการ ให้ความส าคัญในการใช้ องค์
ความรู้และข้อมูลประกอบการตดัสินใจ การน าเทคโนโลยี ภูมปิัญญา และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนา  โดย
ตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณความต้องการของตลาด  มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  สามารถปรับตัว
รองรับการเปลี่ยนแปลงได้  ตลาดจนสามารถเป็น S m a r t  F a r m e r  ต้นแบบ และเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งที่  
สมารถเป็นแหล่งเรียนรู้และช่วยพัฒนาเกษตรกรรายอ่ืนๆ  ต่อไป  

วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่  Smart Farmer  Core team ระดับเขตและจังหวัด ให้มีความพร้อมในบทบาท
ของผู้จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกร เพื่อยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
 2) เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้น าศูนย์เครือข่าย ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่มี
ศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
 3) เพื่อสร้างเครือข่าย ขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ ระดับจังหวัด  เป็นต้นแบบการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
ให้แก่เพื่อนเกษตรกร 

กำรด ำเนินงำน 
 1)  เตรียมการ 

1.1) ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน  1.2) จัดท าแนวทางการขับเคลือ่น 
1.3) ประชุมชี้แจงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 1.4) จัดท าแผนบูรณาการการท างาน 
1.5) จัดท าคู่มือ 

 2) วิเคราะห์ศักยภาพ 
2.1) ส ารวจและคัดกรอง Smart Farmer ของแต่ละหน่วยงาน  
2.2) วิเคราะห์ศักยภาพของเกษตรกรก่อนการพัฒนา 

 3) พัฒนาศักยภาพ 
3.1) อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู ้   3.2) ศึกษาดูงาน 
3.3) ยกระดับเกษตรกรที่มีความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
3.4) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีแผนการผลิตรายบุคคล 3.5) สนบัสนนุองค์ความรู้เทคโนโลยีและแหล่งทุน 

 4) พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
4.1) พัฒนาระบบฐานข้อมูล Smart Farmer (www.thaismartfarmer.com)  
4.2) รวบรวมองค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ 

 5) สนับสนนุการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่าย 
5.1) สนับสนุนการรวมกลุ่มแปลงใหญ่  5.2) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านกลไก ศพก. 



 40 
 

5.3) เผยแพร่ประชาสัมพันธผ์ลงาน Smart Farmer ตน้แบบ     
5.4) เชื่อมโยงเครือข่ายภาคี 

 6) ติดตาม ประเมินผล 
6.1) รายงานความก้าวหนา้    
6.2) ประเมินผลหลังจากการพฒันา 

  
ผลลัพธ์  

1)  เกษตรกรน าแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลไปปรับใช้เพื่อพัฒนาอาชีพดา้นการเกษตรของตนเองได้ 
2)  เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ  สามารถพึง่พาตนเอง

ได้ มีการวางแผนการผลิตที่มปีระสิทธิภาพ สอดรับกับพืน้ที่และสินค้า ท าให้ผลผลิตมีคุณภาพ มุ่งสู่การเป็น Smart 
Product   

3 )เกิดเครือข่ายเกษตรกรผู้น าศูนย์เครือข่ายและ Smart Farmer ต้นแบบ ในทุกระดบั เป็นตน้แบบให้
เพื่อนเกษตรกรได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
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Q & A 
 

1 Q   เกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) คือ ใคร 
 A      เกษตรกรที่มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบการผลิตด้าน

การเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยง และบริหารจัดการการ
ผลิตและการตลาด  โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2 Q   แนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ มีอะไรบ้ำง 
 A      1) พัฒนาเกษตรกร 

     2) สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร 
     3) สนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
     4) อ านวยการและประสานงาน 

3 Q กำรพัฒนำเกษตรกรมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน อย่ำงไร  
 A      1) ส ารวจและคัดกรองเกษตรกร/วิเคราะห์ศักยภาพของเกษตรกรก่อนการพัฒนา 

     2) อบรม/แลกเปลี่ยนความรู้ 
     3) ศึกษาดูงาน 
          

4 Q  กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเกษตรกรมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน อย่ำงไร 
 A     1) พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ 

    2) สัมมนาเพื่อขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ 
    3) สัมมนาเครือข่าย Smart Farmer  
    4) ยกระดับเกษตรกรที่มีความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
    5) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีแผนการผลิตรายบุคคล 
    6) สนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และแหล่งทุน 

5 Q   กำรประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ประกอบด้วยอะไรบ้ำง 
 A     1) คุณสมบัติด้านรายได้ คือ เกษตรกรมีรายได้รวมทางการเกษตรไม่ต่ ากว่า 180,000 

บาท/ครัวเรือน/ปี 
    2) คุณสมบัติพื้นฐาน 6 ข้อ  ได้แก่ 
        (1) มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ 
        (2) มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
        (3) มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 
        (4) มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค 
        (5) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม 
        (6) มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 
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6 Q  รำยได้ไม่ต่ ำกว่ำ 180,000 บำท/ครัวเรือน/ปี วัดจำกอะไร 

 A       วัดจำก รายได้ที่เป็นเงินสดจากการจ าหน่ายผลผลิต ผลพลอยได้ และสิ่งอื่นใดที่ได้จาก
กระบวนการผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้จากการจ าหน่ายตามจ านวนหรือปริมาณที่ครัวเรือน
เกษตรกรได้รับไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  นอกจากนี้ให้รวมถึงค าจ ากัดความ
ของรายได้ทางการเกษตรตามนิยามของการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของ
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  ข้อมูลรายได้ของเกษตรกรจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และข้อมูลบัญชีครัวเรือนเกษตรกรและกลุ่มอาชีพของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วย 
 

7 Q  หำกต้องกำรข้อมูล Smart Farmer ต้องศึกษำจำกแหล่งใด 
 A      จาก  www.thaismartfarmer.com  

 
8 Q   Smart Farmer  มีบทบำทในกำรยกกระดำษ A4 อย่ำงไร  
 A       เกษตรกรมีความส าคัญต่อการยกกระดาษ A4 เป็นอย่างมาก  เนื่องจากเกษตรกรเป็น

ฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 13 Agenda และเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของ
นโยบายดังกล่าวด้วย ดังนั้นนอกจากเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จาก
ภาครัฐและเอกชนแล้ว เกษตรกรจะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็น Smart Farmer ด้วย เพ่ือให้
สามารถน านโยบาย ความรู้ และเทคโนโลยีไปปฏิบัติในแปลงของตัวเองได้ 
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12.  แผนงำน Smart Officer 
  
 
ควำมเป็นมำ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้มอบนโยบายและ   
แนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยก าหนดนโยบายที่
ส าคัญ คือ การลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรและภาคเกษตรไทย โดยมี Smart 
Officer เป็นส่วนขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติ  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสร้างคลังสมอง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้สามารถเป็นเพ่ือนคู่คิด
ให้กับเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็น Smart 
Officer ตรงตามสมรรถนะความสามารถ 7 ลักษณะ ได้แก่ 1) ความเชี่ยวชาญ/ความรู้/ภาษา 2) ภาวะผู้น า/
คุณธรรม/จริยธรรม 3) จิตอาสา/บริการ  4) ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต  5) ท างานเป็นทีม  6) เก่งคิด/
เก่งปฏิบัติ  และ 7) ประยุกต์ใช้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้  

ดังนั้น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“Smart Officer” เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านผู้น ายุคใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งต้องมีอุดมการณ์ และจิตส านึก
การเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งยังสามารถปรับตัวกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีศักยภาพ ในการเป็น Smart Officer 
เพ่ือรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศ ในการก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” 

วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้และเข้าใจ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และขับเคลื่อนนโยบายสู่บทบาทภารกิจของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน  
2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาทภาวะผู้น ายุคใหม่ที่ทันสมัย หลักการบริหาร 

การวางแผน การน าเสนอ ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการบริการที่ดี  
3) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปลูกฝังอุดมการณ์ และสร้างจิตส านึกให้กับข้าราชการระดับต้น ใน

การเป็นข้าราชการที่ดี  

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer มีความรู้ความเข้าใจบทบาทผู้น ายุคใหม่ที่ทันสมัย และ
มีจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดี   และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  ทัศนคติที่สร้างสรรค์และเป็นแบบอย่างที่ดี 
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Q & A 

 
1 Q  Smart Officer คือ ใคร 
 A      Smart Officer คือ บุคลากรของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ี

ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็น Smart 
Officer ที่ดี 

2 Q  ท ำไมจึงต้องมีหลักสูตรกำรอบรม Smart Officer 
 A      1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้และเข้าใจนโยบายของรัฐบาล/ของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์และขับเคลื่อนนโยบายสู่บทบาทภารกิจของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน  
     2)  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาทภาวะผู้นายุคใหม่ที่ทันสมัย 
หลักการบริหาร การวางแผน การนาเสนอ ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการ
บริการที่ดี  
     3) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปลูกฝังอุดมการณ์และสร้างจิตสานึกให้กับข้าราชการ
ระดับต้น ในการเป็นข้าราชการที่ดี 

3 Q Smart Officer มีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้ำง 
 A      Smart Officer ต้องมีคุณสมบัติตรงตามสมรรถนะความสามารถ 7 ลักษณะ ได้แก่  

     1) ความเชี่ยวชาญ/ความรู้/ภาษา  
     2) ภาวะผู้น า/คุณธรรม/จริยธรรม  
     3) จิตอาสา/บริการ  
     4) ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต  
     5) ท างานเป็นทีม  
     6) เก่งคิด/เก่งปฏิบัติ  
     7) ประยุกต์ใช้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7-brQ1ZvSAhUEPY8KHQ5bCKwQjRwIBw&url=http://loadebookstogo.blogspot.com/2012/09/occupation-cartoon.html&psig=AFQjCNF-Zl0vbqGlMUJklBXF9gn16ck9mg&ust=1487576813987777
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4r4Dh1ZvSAhXBu48KHSDbDq4QjRwIBw&url=http://loadebookstogo.blogspot.com/2012/09/occupation-cartoon.html&psig=AFQjCNF-Zl0vbqGlMUJklBXF9gn16ck9mg&ust=1487576813987777
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4 Q รำยละเอียดกำรฝึกอบรมมีอะไรบ้ำง 
 A      รายละเอียดการฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 หมวด  ดังนี้ 

     หมวดที่ 1 นโยบายรฐับาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบาย  
     หมวดที่ 2 การพัฒนาผู้น ายุคใหม่ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการท างาน  
     หมวดที่ 3 ปลูกฝังอุดมการณ์ และสร้างจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดี 

5 Q หลักสูตรกำรพัฒนำ Smart Officer ของสถำบันเกษตรำธิกำร แตกต่ำงจำกหน่วยงำน
อ่ืนๆ อย่ำงไร 

 A      สถาบันเกษตราธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นการพัฒนา
พ้ืนฐานของการเป็น Smart Officer  ส่วนหน่วยงานอื่นจะเพ่ิมเติมหลักสูตรเฉพาะด้านที่
เกี่ยวข้องกับงานที่ Smart Officer ของหน่วยงานนั้นท า 
 

6 Q Smart Officer มีบทบำทในกำรยกกระดำษ A4 อย่ำงไร 
 A      หลักสูตร “Smart Officer” เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะด้านผู้น ายุคใหม่ที่ทันสมัย 

รวมทั้งต้องมีอุดมการณ์ และจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
สามารถปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังสามารถปรับตัวกับบริบทที่
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีศักยภาพ ในการเป็น Smart Officer เพ่ือรองรับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ ในการก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” สามารถเป็นเพ่ือนคู่คิดของ
เกษตรกรได้  ซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญในการยกระดับกระดาษ A4 
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13. แผนงำนพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร 

 
 
วัตถุประสงค์  

 เพ่ือด าเนินการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้มาตรฐานสากล  
กำรด ำเนินงำน  

 มี 4 งานหลัก และ 1 งานสนับสนุน  ดังนี้  
1) กำรก ำหนดมำตรฐำน  มีการคัดเลือกสินค้าที่จะก าหนดมาตรฐาน เน้นสินค้าเศรษฐกิจ/สินค้า

ใหม่มีศักยภาพ ทบทวนให้ทันสมัยตามสากล ตามทิศทางของตลาดเพ่ือแก้ไขการกีดกันทางการค้า แล้วยกร่าง
มาตรฐาน ระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา น าเสนอ ครม. ให้ความ
เห็นชอบ และประกาศใช้มาตรฐาน ด าเนินการโดย ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก
อช.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน และเกษตรกร เป้าหมาย 20 เรื่อง/ปี เป็นมาตรฐานสมัครใจ 18 เรื่อง 
มาตรฐานบังคับ 2 เรื่อง 

2) กำรตรวจสอบรับรองมำตรฐำน โดยตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มทั้งรายเก่าและรายใหม่ ขยาย
ผลการตรวจรับรองในรูปแบบแบบกลุ่มที่เข้มแข็งในสินค้าข้าว เป้าหมายเพ่ิมขึ้น 20 %/ปี การตรวจรับรอง
สถานประกอบการและโรงงาน และผลักดันการถ่ายโอนการตรวจรับรองให้เอกชนที่ได้มาตรฐาน เป้าหมาย
เ พ่ิ ม ขึ้ น  5  % / ปี  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ รั บ ร อ ง ก า ร ส่ ง อ อ ก ด้ า น  พื ช  ป ศุ สั ต ว์  ป ร ะ ม ง  ค ว า ม     
ปลอดภัยอาหารและถ่ายโอนโดยใช้ใบรายงานจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน เป้าหมายเพ่ิม 3-5 %/ปี 
และขยายขอบข่ายและเพ่ิมจ านวนหน่วยตรวจ (IB) และหน่วยรับรอง (CB) ให้ตรวจ/รับรองได้กว้างขวางขึ้น     
เป้าหมายเพิ่ม 3 แห่งต่อปี ด าเนินการโดย มกอช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3) กำรก ำกับ/ควบคุมมำตรฐำนบังคับ/กำรบังคับใช้กฎหมำย  โดยเตรียมวางระบบควบคุม
มาตรฐานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการผู้ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน การออกใบอนุญาต รวมทั้งใบรับรอง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ติดตามผลและสรุปประเด็นปัญหาส าหรับมาตรฐานที่บังคับใช้แล้ว และการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพมาตรฐาน เป้าหมายบังคับใช้กฎหมาย 4 เรื่อง 
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4) กำรส่งเสริมมำตรฐำน โดยให้ความรู้ด้านมาตรฐานโดยการจัดท าสื่อ/คู่มือประชาชนด้าน
มาตรฐาน เพ่ือให้ความรู้แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการ การพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกรโดยการอบรมเจ้าหน้าที่ให้
เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐาน และฝึกการตรวจประเมินเบื้องต้นในแปลงเกษตรกร และพัฒนาผู้ตรวจ
ประเมินจากหน่วยงานที่รับผิดชอบภาครัฐและเอกชนเพ่ือยกระดับการตรวจรับรอง เป้าหมายเกษตรกร/
เจ้าหน้าที่ 85,000 ราย กลุ่มเกษตรกร 1,644 กลุ่ม 

5) งำนสนับสนุน คือ การประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์สินค้ามาตรฐานเพ่ือสร้างความต้องการ
และเพ่ิมมูลค่าให้สินค้า Q การสร้างเว็บไซต์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเชื่อมโยงสินค้ามาตรฐานกับตลาด การเจรจา
ด้านมาตรฐาน การพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบย้อนกลับในระดับฟาร์ม การพัฒนาระบบการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองทางอิเลคทรอนิกส์กับคู่ค้า พัฒนาไปสู่การออกใบรับรองทางอิเลคทรอนิกส์ และ
จัดระบบการบูรณาการการน าเข้า-ส่งออก โดยการแก้ไขกฎหมายให้รองรับการถ่ายโอนภารกิจความปลอดภัย
อาหารน าเข้าจาก อย. ด าเนินการโดย มกอช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย จัดท าสื่อ  9 อย่าง เปิด
ตลาดสินค้าคุณภาพ และ Q-Restaurant 3,852 แห่ง 

 

Q & A 
 

1 Q มำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรคืออะไร 

 A      คือ ข้อก าหนดทางวิชาการในรูปของเอกสารวัตถุ ที่แพร่หลายแก่บุคคลทั่วไป  
ก าหนดขึ้นโดยความร่วมมือ การยอมรับร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีประโยชน์
เกี่ยวข้อง โดยมุ่งประโยชน์สูงสุด 
 

2 Q กำรก ำหนดมำตรฐำนมีกี่ประเภท อะไรบ้ำง 

 A      มี 3 ประเภท คือ 

     1)  มำตรฐำนสินค้ำ :  เป็นเกณฑ์ระดับประเทศในการผลิต การค้าในประเทศ การ
ส่งออกน าเข้า และการตรวจรับรองสินค้าโดยข้อก าหนดครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัย
และคุณภาพที่จ าเป็นที่ผู้บริโภคต้องการมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เป็นผลผลิต เช่น ข้าวหอม
มะลิ ทุเรียน มะม่วง หน่อไม้ฝรั่ง กล้วยไม้ เนื้อโค เนื้อสุกร ปลานิล เป็นต้น มาตรฐานสินค้า
เกษตรแปรรูปขั้นต้นหรืออาหารแปรรูป เช่น ล าไยอบแห้ง กะทิ ซูริมิ เป็นต้น 

     2) มำตรฐำนระบบกำรผลิต : เป็นเกณฑ์ในการตรวจรับรองการปฏิบัติของผู้ผลิต 
ตั้งแต่การผลิตระดับฟาร์ม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ระดับโรงคดับรรจ ุ
และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งรวมทั้งโรงงานแปรรูปขั้นต้น โรงฆ่าสัตว์ โรงสีข้าว หรอื
มาตรฐานการปฏิบัติทางโรงงานที่ดี (GMP) 



 48 
 

     3) มำตรฐำนทั่วไป : เป็นข้อก าหนดทั่วไปต่างๆ ได้แก่ เกณฑ์ก าหนดเฉพาะด้านที่
เกี่ยวกับความปลอดภัยรวมถึงด้านสุขอนามัยสัตว์และพืชด้วย เช่น ข้อก าหนดส าหรับวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ไม้เพ่ือการส่งออกมาตรฐานสารพิษตกค้างมาตรฐานสารปนเปื้อน มาตรฐานวิธี
วิเคราะห์และชักตัวอย่าง มาตรฐานวิธีชันสูตรโรค 

 

3 Q มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เชื่อมโยงกับนโยบายอ่ืนๆ อย่างไร 

 A      เชื่อมโยงโดยสนับสนุนแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มีแผนการส่งเสริมมาตรฐานไปใช้
ในการผลิตสินค้าเกษตรในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่าปีละ 10 
แห่ง ทั้งการสร้างต้นแบบมาตรฐานในแปลงใหญ่เพ่ือขยายผล และ ใน ศพก. เป็นต้น  

 

4 Q หน่วยงำน กษ. ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 

 A      1) กำรก ำหนดมำตรฐำน :  มกอช. 
     2) กำรตรวจสอบรับรอง :  กวก.  ปศ. ปม.  กข.  ส.ป.ก.  และ มกอช. 
     3) กำรก ำกับ/ควบคุมมำตรฐำนบังคับ/กำรบังคับใช้กฎหมำย :  มกอช. กวก. ปศ.ปม. 
และ กข. (ขึ้นอยู่กับมาตรฐานสินค้า) 
     4) กำรส่งเสริมมำตรฐำน :  กสก. ส.ป.ก. กวก. กข. ปศ. ปม. และ มกอช.  
   

5 Q เกษตรกรจะได้อะไรจำกกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้ได้มำตรฐำน 

 A      1) เกษตรกร มีสุขภาพอนามัยดีขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่าย/ค่ารักษาจากการเจ็บป่วย 
     2) รักษาสภาพแวดล้อม และเกิดระบบการผลิตสินค้าเกษตรแบบยั่งยืน 
     3) ผู้บรโิภคเชื่อม่ันในสินค้าเกษตรของประเทศไทย 
     4) ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพและปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคท้ังภายในประเทศ 
และต่างประเทศ 
 

6 Q เกษตรกรจะขอรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตรได้ที่ไหน 

 A 1) ด้านพืช :  ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอใกล้บ้านท่าน 
2) ด้านปศุสัตว์ : ณ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอใกล้บ้านท่า 
3) ด้านประมง : ณ ส านักงานประมงอ าเภอใกล้บ้านท่าน  
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7 Q คุณสมบัติของผู้ขอใบรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรเป็นอย่ำงไร 

 A      มี 3 แบบ   
     1) เกษตรกร :  ต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือสิทธิ์ครอบครองพ้ืนที่การผลิต หรือเป็นผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากเจ้าของ หรือผู้ถือครองสิทธิ์ให้ด าเนินการผลิต เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนราษฎร์ เป็นผู้สมัครใจขอการรับรอง และยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การรับรองที่ก าหนด  
 
     2) นิติบุคคล :  ต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือสิทธิ์ครอบครองพ้ืนที่การผลิตหรือเป็นผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากเจ้าของหรือผู้ครองสิทธิให้ด าเนินการผลิต ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล
ถูกต้องตามกฎหมายไทย เป็นนิติบุคคลที่สมัครใจขอการรับรอง และยินดีจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองแหล่งผลิต GAP ที่ก าหนด 

     3) กลุ่มเกษตรกร :  สมาชิกของกลุ่มต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือสิทธิ์ครอบครองพ้ืนที่
การผลิต หรือเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าของ หรือผู้ถือครองสิทธิให้ด าเนินการผลิต  เป็น
กลุ่มเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง กลุ่มอาจจะด าเนินการโดย
สมาชิกท่ีรวมกลุ่มกันเพ่ือท าการผลิต หรือด าเนินการโดยนิติบุคคล หรือองค์กรอิสระซึ่งเป็น
องค์กรที่รับผิดชอบกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร โดยเป็นผู้รับซื้อ จัดจ าหน่าย หรือส่งออก
ผลผลิตทางการเกษตร ของกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรที่ท าการผลิตให้ เป็นกลุ่มท่ีสมัครใจขอ
การรับรอง และยินดีจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองที่ก าหนด 

      ผู้ยื่นค าขอการรับรอง จะต้องไปยื่นใบสมัครค าขอรับรองที่ส านักงานในระดับอ าเภอใน
พ้ืนที่ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่จะมีการเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ  แล้วส านักงานในระดับจังหวัดในพ้ืนที่จะด าเนินการส่งผู้ที่
ผ่านการเตรียมความพร้อมไปที่หน่วยงานส่วนกลางซึ่งเป็นผู้ตรวจรับรอง   
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