
วันที่ 13-14  กันยายน  2562 
ณ ห้องประชุม 801  ชั้น 8 กรมพฒันาท่ีดิน 

 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

บทบาทหน้าที่ของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ เพ่ือการขับเคลื่อนงาน                 
ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้แผนปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ ให้บรรลุผลส าเร็จ 

กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน                                                                  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 



สารบัญ 

 
                                                                               หน้าที่ 

1. หลักการและเหตุผล               1 
2. วัตถุประสงค์                 3 
3. ผู้เข้าร่วมประชุม                3 
4. สถานที่จัดประชุม               3 
5. ผลการด าเนินงาน        

 5.1 สรุปเสวนาวิชาการแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ ปี 2560-2565        3 
 5.2 หัวข้อบรรยาย ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรอินทรีย์กรมพัฒนาที่ดิน        4 
 53 การมอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์กรมพัฒนาที่ดินฯ         5 
 5.4 สรุปผลการระดมความเห็นจากการแบ่งกลุ่มของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์        5 
 5.5 ผลการด าเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ของ สพข. 1-12         9 
 5.6 ภาพกิจกรรม             15 
 5.7 สรุปการประเมินโครงการ            21 

6. งบประมาณ               23 
7. ประโยชน์ที่ได้รับ               23 
8. ผู้รับผิดชอบ               23 
9. รายนามผู้ร่วมประชุมฯ              24 

 



-๑- 

 

        
รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“บทบาทหน้าที่ของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ เพื่อการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ ให้บรรลุผลส าเร็จ” 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 

   การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภาครัฐได้ให้ความส าคัญมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา
โดยรัฐบาลสนับสนุนให้เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างโอกาสให้
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยพร้อมเป็นครัวของโลก ต่อมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผน       
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่  1 ปี พ.ศ.2551-2554 และกรอบแผนปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์ฯ โดยมีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และบูรณาการขับเคลื่อนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกระทรวง
สาธารณสุข เป็นต้น ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และปราชญ์ชาวบ้าน
ประสานการด าเนินการ 
              มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560-2564 โดยมีวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยเป็นผู้น าในระดับภูมิภาค  ด้านการผลิต  การบริโภค  การค้าสินค้า  และการบริการเกษตรอินทรีย์              
ที่มีความยั่งยืน  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” โดยจะใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้                          
และนวัตกรรมเกษตรอินทรี ย์  ยุ ทธศาสตร์ที่  2 พั ฒนาการผลิ ตสิ นค้ าและบริการเกษตรอินทรี ย์                               
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ให้ยึดการท างานเชิงพ้ืนที่เป็นหลัก (ระเบิดจากข้างใน) โดยมีพ้ืนที่ 7 แห่งเป็น
เป้าหมาย ได้แก่  

1) พ้ืนที่ที่ใกล้โรงพยาบาล  2) พ้ืนที่ที่ใกล้โรงเรียน 3) พ้ืนที่ที่ใกล้โรงแรม 4) พ้ืนที่ คทช.                          
5) พ้ืนที่ ส.ป.ก. 6) พ้ืนที่ของภาคเอกชนที่ร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์  และ 7) พ้ืนที่อ่ืนๆ                 
ที่ แต่ละจังหวัดก าหนดเอง เป็น พ้ืนที่ ที่ เกษตรกรมีความพร้อมและต้องการท าเกษตรอินทรีย์                                            
และให้บูรณาการพื้นที่เป้าหมายร่วมกันในพื้นท่ี     

          มติ ก ารป ระชุ ม คณ ะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ น การ พั ฒ น าเกษ ตร อิน ท รี ย์ แห่ งช าติ                        
ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 และการประชุมหารือกลุ่มย่อยผู้แทนหน่วยงานในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยก าธร) เป็นประธานการประชุม เห็นชอบให้การขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย์ยึดการท างานเชิงพ้ืนที่เป็นหลัก โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย                  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นร่วมกันให้การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของแต่ละจังหวัด จัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทั้ง 13 กลุ่มจังหวัด 56 จังหวัด ครอบคลุมพ้ืนที่ 3.4 ล้านไร่ โดยแนวทางการ
ขับเคลื่อนภายใต้การก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของ
จังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
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เน้นการด าเนินงานในพ้ืนที่ จัดให้มีการประชุมหารือทุกภาคส่วนในระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ในการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด และระหว่างจังหวัดกับกลุ่มเกษตรกร 
ครั้งนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเตรียมความพร้อมขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่ งชาติ ได้ ด าเนินการอย่ างต่อ เนื่ องจาก พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง                 
ความร่วมมือการขับเคลื่ อนเกษตรอินทรีย์ระดับพ้ืนที่ โดยเริ่มจาก  13 กลุ่มจังหวัด 56 จังหวัด                     
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการพ้ืนที่เป้าหมายระดับพ้ืนที่ที่มีความพร้อมก่อนและมีพลังในการด าเนินการให้
บรรลุผลส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติต่อไป  

กรมพัฒนาที่ดินมีนวัตกรรมที่ส าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จึงได้ ให้
ความส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังอย่างต่อ เนื่องตั้งแต่              
ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน มีการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและเต็มใจเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเริ่มจากการรณรงค์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือ
ปรับปรุงบ ารุงดินให้เหมาะสมกับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเกษตร
อินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอบรมและแนะน าการใช้ปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตรที่จ าเป็นส าหรับลดต้นทุนการผลิต เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกรด าเนินการยื่นสมัครจดทะเบียนกลุ่มจนถึงการสนับสนุน
ให้ได้การรับรองมาตรฐานพืชอินทรีย์กับกรมวิชาการเกษตร และมาตรฐานข้าวอินทรีย์กับกรมการข้าว              
หรือในกรณีที่มีความพร้อมยื่นสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM จากส านักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นเกษตรกรราย
ย่อยที่ท าเกษตรอินทรีย์ด้วยจิตวิญญาณ  เป็นวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล เรียกว่า                                      
“เกษตรอินทรีย์พ้ืนบ้าน” เกษตรกรเหล่านี้เป็นรายย่อยที่ไม่สามารถจะขอการรับรองจากหน่วยตรวจรับรอง
ได้เพราะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองสูงและไม่คุ้มค่ากับผลผลิตที่มีจ านวนน้อย ที่ส่งขายในตลาดท้องถิ่น 
นอกจากนี้ ระบบตรวจสอบรับรองยังมีการจัดท าระบบเอกสารให้บันทึกจ านวนมาก อาจจะไม่เหมาะสมการ
น ามาใช้กับเกษตรกรรายย่อย ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาในช่องว่างดังกล่าว คือ การด าเนินการรับรอง
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems, PGS) เพ่ือให้การขับเคลื่อนกลุ่มผลิต
เกษตรอินทรีย์สอดคล้องกันทั้งระบบตั้งแต่การผลิต  การรับประกันคุณภาพจนถึงการตลาด ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต
ต้องการเข้าสู่การตลาดระดับใดที่คู่ค้าและผู้บริโภคยอมรับ    

ในปีงบประมาณ 2562 กรมพัฒนาที่ดินมีแผนงานและงบประมาณกิจกรรมหลักถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพ่ือขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์  ได้แก่ โครงการฝึกอบรม
ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ พี จี เอส โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
องค์ความรู้ด้านการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ และโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของกรมฯ ในการด าเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาล
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จ กรมฯ จึงได้จัดให้มีประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทหน้าที่
ของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ เพ่ือการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้แผนปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ 
ให้บรรลุผลส าเร็จ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ ได้รับทราบนโยบายและแผนปฏิบัติ
การเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ บทบาทหน้าที่ของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานเกษตร
อินทรีย์ให้บรรลุผลส าเร็จ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาเพ่ือให้
สามารถด าเนินงานเกษตรอินทรีย์ได้อย่างประสบผลส าเร็จ 
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2. วัตถุประสงค ์
      2.1 เพ่ือให้มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ ได้รับทราบนโยบายและแผนปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ บทบาทหน้าที่ของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ให้บรรลุผล
ส าเร็จ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สามารถด าเนินงานเกษตร
อินทรีย์ได้อย่างประสบผลส าเร็จ 
              2.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน
ปีงบประมาณ 2563   
 
3. ผู้เข้าร่วมการประชุมจ านวนรวมทั้งสิ้น 250 คน ประกอบด้วย 
     3.1  มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ประจ า สพข.  สพด. จ านวน 210 คน  
 3.2  คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติของกรมพัฒนาที่ดิน ผู้เกี่ยวข้องและผู้จัด  
จ านวน  40  คน     
 
4. สถานที่จัดประชุม 
               ห้องประชุม 801  กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ 
 
5. ผลการด าเนินงาน 

5.1 เสวนาวิชาการ แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ ปี 2560-2565  
                       โดย :  1. นายกันตพงษ์ แก้วกมล                                                                                               

รองประธานเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งประเทศไทย 
                             2. นายกฤษฎา  แรงสูงเนิน  Young Smart Farmer จ. นครราชสีมา 
                        3. นายพรทวี   ศรีสง่า        ประธานเครือข่ายปลูกฮัก จ. ยโสธร 
                        4. นายชฤทธิพร  เม้งเกร็ด   ผู้จัดการโครงการสามพรานโมเดล 
                             5. นายรัตนภิโพธิ์ ทวีกันย์    กรรมการผู้จัดการบริษัท                                                    

ปลูกฮัก (ประเทศไทย) จ ากัด 
                     ผู้ด าเนินการอภิปราย :นางลักษมี เมตต์ปราณี นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
จากการทบทวนแผนปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ 2560-2565  ทุกภาคส่วนได้ก าหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 1. พื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านไร่ ภายในปี 2565 
 2. เพิ่มจ านวนเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 80,000 ราย ภายในปี 2565 
 3. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี  
           เพ่ือให้ พ้ืนที่ เกษตรอินทรีย์ และจ านวนเกษตรกร บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
การเกษตรอินทรีย์ ถือเป็นภารกิจส าคัญของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ ที่มีความรู้ทั้งด้านมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ และที่ส าคัญความรู้ด้านปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งการมีดินที่อุดมสมบูรณ์เป็นสิ่งส าคัญ
ที่ช่วยให้การท าเกษตรอินทรีย์ประสบผลส าเร็จ และยังสามารถสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์พืช
ปุ๋ยสด สารเร่ง พด. ต่างๆ นอกจากนั้นการลงพื้นที่พบเกษตรกร ช่วยให้มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์สามารถสร้าง
เครือข่ายของเกษตรกรให้เขตที่รับผิดชอบ มีข้อมูลพ้ืนฐานปัจจัยการผลิตเบื้องต้น เช่น พ้ืนที่ที่มีพืชสมุนไพร 
เกษตรกรที่มีมูลสัตว์ขาย ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่ ลดค่าใช้จ่ายลง และยังช่วยเพ่ิมการ
ต่อรอง หรือหาซื้อปัจจัยการผลิตจากภายนอกในราคาที่ถูกลง  ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับ           
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กลุ่ ม เกษตรกรได้ เป็ นอย่ างดี  และในปัจจุบั นการประยุกต์ เทคโน โลยี  ถือเป็ นเครื่ องมือที่ ดีที่ ให้                                    
การสื่ อสารรวดเร็ วขึ้ น ซึ่ งป ระเด็ นต่ างๆที่ กล่ าวมานั้ น เป็ นหนึ่ ง ในการพัฒ นาแผนปฏิ บั ติ ก าร                              
เกษตรอินทรีย์ 2560-2565  
           มีการยกตัวอย่าง กลุ่มปลูกฮัก จังหวัดยโสธรที่มีชื่อเสียงด้านผลผลิตแตงโมอินทรีย์             
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส ซึ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่มโมเดิร์นเทรด โดยความส าเร็จ
ของกลุ่ม เกิดจากการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จากจังหวัด การร่วมมือกันของเกษตรกรในชุมชน                 
และการให้ค าแนะน าจากมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งทั้งหมดเป็นฟันเฟืองส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มปลูกฮัก เป็นผลความส าเร็จที่มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่รับผิดชอบได ้
 

           เช่นเดียวกับโครงการสามพรานโมเดล เป็นการรวมกลุ่มของเครือข่ายเพ่ือสร้างความ
เปลี่ยนแปลงและสร้างห่วงโซ่ใหม่ๆ ระหว่างผู้ปลูกกับผู้บริโภคในรูปแบบของการด าเนินธุรกิจบนฐานของ
การค้าที่เป็นธรรม เป็นโครงการสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นให้ท าเกษตรอินทรีย์ แล้วรับซื้อวัตถุดิบ
ดังกล่าวจากเกษตรกร โดยการสนับสนุนเกษตรกรในหลายๆ ด้าน คือ ทางโรงแรมรับซื้อผลผลิตจาก
เกษตรกรที่เข้าโครงการในราคารับประกัน มีการรับซื้อข้าว ผลไม้ และผัก ที่มีปริมาณมากในแต่ละเดือน 
รวมทั้งการจัดตั้ง “ตลาดนัดสุขใจ” ด้วยแนวคิด พืชผักอินทรีย์ สดจากไร่ เก็บใหม่จากสวน ราคาไม่แพง 
ขายตรงจากเกษตรกร ด้วยจุดเด่นของตลาดคือ เน้นให้ความส าคัญเรื่องที่มาของอาหารปลอดภัย 
โดยเฉพาะพืชผัก ผลไม้ และข้าว ซึ่งเป็นผลผลิตจากเกษตรกรที่ท าระบบอินทรีย์ภายใต้การรับรองมาตรฐาน
อิ น ท รี ย์ ส า ก ล  ห รื อ  IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements)                
และการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เกษตรกรที่อยู่ในโครงการสามารถมาออกร้านขายสินค้าเกษตร
อินทรีย์ ได้ฟรี ในทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ โดยที่ผ่านมาผลตอบรับจากผู้บริโภคเพ่ิมสูงขึ้น เกิดเงิน
หมุนเวียน ในตลาดนัดสุขใจ และสร้างรายได้ให้เกษตรกร นอกจากนั้นในกระบวนการจัดการดูแลตลาดนัด
สุขใจ ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตลาด ท าให้ได้รับค าแนะน า เพ่ือน าไป
ปรับปรุงได้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสร้างการรับรู้กับเกษตรกรไปในทิศทาง
เดียวกันถือเป็นการขับเคลื่อนการท าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
 

  5.2 ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรอินทรีย์กรมพัฒนาที่ดิน  
                    นางสาวอริศรา  พ่ึงพา ผู้อ านวยการกลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ได้บรรยายให้
ทราบถึง ระบบฐานข้อมูลที่จะน าใช้ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันอยู่ ในการพัฒนาระบบที่จะช่วยอ านวย                
ความสะดวกในการบันทึกข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย                  
รายชื่อเกษตร กลุ่มเกษตรกร สถานะเกษตรอินทรีย์ขั้นที่ 1 2 และ 3 การผ่านการอบรมในหลักสูตร                     
เกษตรอินทรีย์ต่างๆ และข้อมูลศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ พี จี เอส โดยระบบสามารถประมวลผลการ
ด าเนินงานต่างๆ สามารถน าเสนอในรูปแบบรายงานซึ่งมีประโยชน์ต่อการติดตาม และประเมินผลใน
ภาพรวม โดยหลังจากระบบฐานข้อมูลได้ถูกพัฒนาเรียบร้อย จะมีการจัดท าคู่มือการใช้อย่างละเอียด                
และจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องต่อไป 
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 5.3   การมอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์กรมพัฒนาที่ดิน และบทบาทหน้าที่

ของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ 
                       อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวมอบนโยบายเกษตรอินทรีย์ การท าเกษตรอินทรีย์เป็นการ
ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ส่งผลดี ต่อเกษตรกร และสิ่งแวดล้อม การท าเกษตรอินทรีย์ 
ต้องให้ความส าคัญกับดินเป็นอันดับแรก เพราะเมื่อดินมีความอุดมสมบูรณ์ พืชที่ปลูกก็สามารถเจริญเติบโต
ได้ดี ดังนั้นการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์จะเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ส าคัญของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน                            
ในฐานะ มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ ที่แสดงถึงผู้ที่ มีความรอบรู้ในการท าเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ การปรับปรุง
บ ารุงดิน น้ า การปลูกพืช และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมถึงทักษะการเป็นวิทยากรที่สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้เกษตรกรได้ ซึ่งทักษะต่างๆสามารถได้จากการเรียนรู้ไปพร้อมกับเกษตรกร นอกจากนั้นการมี
เครื่องมือที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เป็นไปอย่างสะดวกขึ้น โดยทางกรมจะสนับสนุนเครื่องมือ
ที่จ าเป็นส าหรับมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ และสิ่งส าคัญ การลงส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบถือเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานส าคัญ ทีช่่วยให้มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์บริหารจัดการกลุ่มได้ดี รวมถึงการ
บริหารปัจจัยการผลิตในพื้นที่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนผลิตเพื่อส่งสินค้าได้ตามที่ตลาดต้องการ   
 

      5.4  สรุปผลการระดมความเห็นจากการแบ่งกลุ่มของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ 
                     ประเด็นที่ 1 ข้อมูลหรือเครื่องมืออะไรบ้างท่ีมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์จ าเป็นต้องมี
เพื่อให้สามารถด าเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส ได้ส าเร็จ  
ทุกกลุ่มได้น าเสนอประเด็นที่น่าสนใจไปในทิศทางเดียวกัน แบ่งออกเป็นดังนี้  
   1. คู่มือความรู้เรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และคู่มือการผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย์
อย่างครบวงจร โดยคู่มือเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ควรอธิบายความหมายของมาตรฐานที่จ าเป็นในการ
ท าเกษตรอินทรีย์ที่เข้าใจง่าย ขั้นตอนการรับรอง รวมถึงแนวปฏิบัติ (guideline) และบทบาทหน้าที่ของ
มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ 2560-2565 นอกจากนั้นควรอธิบาย 
แนวทางการจัดตั้งและดูแลกลุ่มเกษตรกรรวมถึงการก าหนดมาตรฐานของกลุ่ม ในขณะที่คู่มือการผลิตพืช
แบบเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร ควรประกอบด้วยการปรับปรุงบ ารุงดิน สูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์                   
และน้ าหมักชีวภาพที่เหมาะส าหรับการเจริญเติบโตของพืชแต่ละประเภท เช่น พืชหัว พืชกินใบ ไม้ผล 
รวมถึงเหมาะสมกับแต่ละระยะของการเจริญเติบโตของพืช เช่น ช่วงต้นกล้า ช่วงออกดอก หรือช่วงติดผล 
เป็นต้น แนวทางการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ในการควบคุมโรคพืช                       
และภูมิปัญญาในแต่ละพ้ืนที่ ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเขตกรรมจนเกิดผลส าเร็จ เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ตนเอง  
  2. แอปพลิเคชั่น/ระบบฐานข้อมูล ซึ่งอ านวยความสะดวกให้กับมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์เมื่อ
ลงปฏิบั ติ ใน พ้ืนที่  และ เป็ นช่องทางการเรียนรู้ด้ วยตนเองให้ กับ เกษตรกร โดยแอปพลิ เคชั่ น                             
ควรประกอบด้วย สื่อการเรียนรู้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ความหมายของระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม 
ปัญหาที่พบบ่อยเมื่อลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่  และวิธีแก้ไข รวมถึงระบบการรายงานผลที่เป็นช่องทาง
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
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  3. ข้อมูลพ้ืนฐานเกษตรอินทรีย์ โดยหมายถึงข้อมูลเบื้องต้นทั้งแหล่งผลิต จ าหน่ายปัจจัย
การผลิต เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ แหล่งจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลของเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือให้
มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์รู้ถึงข้อมูลพ้ืนฐานปัจจัยการผลิตเบื้องต้น ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตภายใน
พ้ืนที ่ลดค่าใช้จ่ายหรือรวบรวมความต้องการของกลุ่มสมาชิกเพ่ือช่วยให้การซื้อปัจจัยการผลิตจากภายนอก              
ในราคาที่ถูกลง รวมถึงข้อมูลความต้องการของตลาด แหล่งรับซื้อผลผลิตอินทรีย์ และที่ส าคัญควรมีข้อมูล
ของแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน และนโยบายของจังหวัดในการ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย ์(แผนยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด)  
           4. ชุดเครื่องตรวจเบื้องต้น (Test Kit ) ในการตรวจสอบคุณภาพดิน และน้ า เพ่ือเป็น
ข้อมูลน าไปใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินและปรับสภาพน้ าได้อย่างถูกวิธี รวมถึงการตรวจสอบการปนเปื้อน
ของสารเคมีในดิน น้ า และพืชผัก เพ่ือสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผลผลิต 

5. ช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการท าเกษตรอินทรีย์แบบมี
ส่วนร่วม โดยหมายถึงการท าสื่อความรู้ ความเข้าใจในการท าเกษตรอินทรีย์ และระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook และ Youtube นอกจากนั้นควรสนับสนุนการจัดตั้ง                     
ศูนย์เรียนรู้ และจัดท าแปลงสาธิตการท าเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส เพ่ือเป็นแปลงต้นแบบของชุมชนรวมถึง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีการเปิดบ้านให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมการท าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม                  
และร่วมงานแสดงผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับชาติ 

6. งบประมาณสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน ในการด าเนินการจัดท าแปลงเกษตร
อินทรีย์ เช่น การปรับรูปแบบแปลงนา แหล่งน้ าในไร่นา และปัจจัยการผลิต ส าหรับกลุ่มเกษตรกรที่ร่วม
โครงการ โดยมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                  
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
            ประเด็นที่ 2. เครือข่ายหรือแนวร่วมกับหน่วยงานใด ที่สามารถร่วมด าเนินงาน
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส ได้ส าเร็จ 
ทุกกลุ่มได้น าเสนอประเด็นที่น่าสนใจไปในทิศทางเดียวกัน แบ่งออกเป็นดังนี้  
   1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกหน่วยงานถือว่าเป็นแนวร่วมที่
ส าคัญ เพราะการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จ าเป็นต้องมีภาคีเครือข่ายช่วยเหลือ เริ่มต้นกรมแต่ละกรมใน
กระทรวงเกษตรฯ ที่ช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ อาทิเช่น กรมวิชาการเกษตร ให้ความช่วยเหลือด้านการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชด้วยชีววิธี หรือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ช่วยประสานงานกับศูนย์เรี ยนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่ประจ าในแต่ละอ าเภอ รวมถึงธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่สนับสนุนเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษส าหรับเกษตรกรผู้ท าเกษตรอินทรีย์ 
  2. หน่วยงานภาครัฐ อ่ืนๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย แ ละ
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันจัดโครงการรับซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นโครงการที่ก าลัง
ขับเคลื่อนในหลายพ้ืนที่ หรือโครงการพัฒนาชุมชนจากกระทรวงมหาดไทย และการสนับสนุนของผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดของตน โดยขับเคลื่อนผ่าน เกษตรจังหวัด หอการค้า
จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด รวมถึงหน่วยงานและผู้น าในท้องถิ่น ที่ถือเป็นพันธมิตรที่ดีส าหรับมิสเตอร์
เกษตรอินทรีย์ที่สามารถสนับสนุนข้อมูลพ้ืนฐานในชุมชน รวมถึงโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนที่เป็น
ช่องทางสร้างความเข้าใจผ่านนักเรียนซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ และคุณครูผู้ที่จะมอบ
ความรู้ที่ถูกต้องกับเด็กนักเรียนรุ่นต่อไป 
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  3. หน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งมีความช านาญในด้านการตลาด ช่องทางขาย เป็นผู้ประสาน
ติดต่อน าผลผลิตอินทรีย์ในพื้นท่ีกระจายสู่ผู้บริโภค 
  4. สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการเปิดหลักสูตร หรือวิชาเลือก              
ด้านการเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการค้นคว้า วิจัย ในหัวข้อการจัดการเขตกรรม และปัจจัยการผลิตในระบบ
เกษตรอินทรีย์ โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดเป็นผลงานวิจัย และเป็นที่ยอมรับ สามารถน าไปใช้ได้จริง 
ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ 
  5. ศูนย์ปราชญ์ชุมชน กลุ่มแปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน ถือเป็นพันธมิตรภายในพ้ืนที่
ของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ โดยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการท าเกษตร
อินทรีย์ โดยใช้แนวคิดการสนับสนุนระบบการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ที่สอดคล้องตามแนวนโยบายของ                
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  6. เครือข่ายหมอดินอาสา ซึ่งเป็นพันธมิตรของกรมพัฒนาที่ดิน และผู้ช่วยมิสเตอร์เกษตร
อินทรีย์เพื่อขับเคลื่อนการท าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม พี จี เอส ในท้องถิ่น โดยการฝึกอบรมความรู้การ
ท าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมอย่างละเอียด ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และให้ศูนย์ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ 
  7. เครือข่ายเกษตรกรผู้ท าอินทรีย์ และเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmers) ที่พร้อม
เรียนรู้ การผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยให้
มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่เป็นผลส าเร็จ  
  8. สถาบันการเงิน ให้การกู้ยืมเงินทุนส าหรับผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
เกษตรอินทรีย์ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ รวมถึงสนับสนุนเงินทุนส าหรับเกษตรกรที่สนใจท าเกษตร
อินทรีย์ในดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 
 

           ประเด็นที่ 3. การตลาดน าการผลิตเป็นปัจจัยส าคัญมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ มีการน า
ข้อมูลการตลาดมาวางแผนการด าเนินงานเกษตรอินทรีย์  พี จี เอส ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้
สามารถด าเนินงานขับเคลื่อน พี จี เอส ได้ส าเร็จ 
ทุกกลุ่มได้น าเสนอประเด็นที่น่าสนใจไปในทิศทางเดียวกัน แบ่งออกเป็นดังนี้ 
  1. การเข้าถึงข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค กระแสความสนใจในปัจจุบัน เป็นข้อมูลที่
ช่วยกลุ่มเกษตรกรวางแผนการผลิตได้สอดคล้องกับความต้องการ โดยข้อมูลดังกล่าว ควรมีหน่วยงานที่
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล และคาดการณ์การตลาดในอนาคต เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือส าหรับ
เกษตรกร 
  2. การกระจาย และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ
รูปแบบสินค้า pre-order หรือผ่านงานการแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผู้บริโภคสามารถติดต่อกับ
เกษตรกรได้โดยตรง รวมถึงการจัดตั้งตลาดนัดสีเขียวในแต่ละจังหวัด และการเปิดพ้ืนที่ในโรงพยาบาล 
สถานที่ราชการเพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรสามารถน าสินค้ามาจ าหน่ายได้โดยตรงกับบุคคลที่สนใจ ในขณะที่
ตลาดกลางทางการเกษตร เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ควรมีพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่าง
ชัดเจน เพื่ออ านวยความสะดวก และเพ่ิมทางเลือกส าหรับผู้บริโภค นอกจากนั้นการท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) เช่น การรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ผ่านกลุ่มธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล และโรงเรียน   
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  3. การสร้างคุณค่ ากับผลผลิต เกษตรอินทรีย์  โดยการเล่ าเรื่องราวผ่ านสินค้ า 
(Storytelling)  ให้ผู้บริโภคเห็นถึงความใส่ใจในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีมากกว่าคุณภาพ ซึ่งใน
กระบวนการสร้างคุณค่าในแบรนด์สินค้า มีการอบรมแกนน ากลุ่มเกษตรกร เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในบริบท
ของตนเองรวมถึงการเชื่อมโยงความเป็นอัตลักษณ์ของสินค้าในท้องถิ่นผ่าน “สินค้า GI  ตัวบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์” เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้า มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ที่สวยงาม สะดวกในการ
ขนส่ง และคงความสดใหม่ของสินค้า โดยความช่วยเหลือจากสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ นอกจากนั้นควร
สร้างการรับรู้ส าหรับบุคคลภายนอก ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนนวัตวิถี โดยให้พื้นที่การท า                      
เกษตรอินทรียเ์ป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของชุมชน 



 

 

 
 
 
 
 

5.5 ผลการด าเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ของ สพข. 1-12 
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5.6 ภาพกิจกรรมโครงการ 
การบรรยายในหัวข้อแผนปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ 2560-2565 และระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม  

การบรรยายในหัวข้อระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรอินทรีย์กรมพัฒนาที่ดิน 
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มอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์กรมพัฒนาที่ดิน และบทบาทหน้าที่ของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการระดมความเห็นของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ 
กลุ่มที ่1 ระดมความเห็นโดยนายพรทวี  ศรีสง่า  ประธานเครือข่ายปลูกฮัก จ. ยโสธร 
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กิจกรรมการระดมความเห็นของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ 
กลุ่มที่ 2 ระดมความเห็นโดยนายกฤษฎา  แรงสูงเนิน Young Smart Farmer จ. นครราชสีมา 
 

 
 

กิจกรรมการระดมความเห็นของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ 
กลุ่มที่ 3 ระดมความเห็นโดยนายรัตนภิโพธิ์ ทวีกันย์  กรรมการผู้จัดการบริษัทปลูกฮัก (ประเทศไทย) จ ากัด 
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กิจกรรมการระดมความเห็นของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ 
กลุ่มที่ 4 ระดมความเห็นโดยนายกันตพงษ์  แก้วกมล  รองประธานเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการระดมความเห็นของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ 
กลุ่มที่ 5 ระดมความเห็นโดยนายชฤทธิพร  เม้งเกร็ด  ผู้จัดการโครงการสามพรานโมเดล 
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การน าเสนอการระดมความเห็น 
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การน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ภายใต้การดูแลของ สพข. 1-12 
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5.7 สรุปแบบประเมินผล 
 

 คณะผู้จัดงานได้จัดท าแบบประเมินผลออนไลน์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 175 คน คิดเป็นร้อยละ 68.62 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด แบ่งเป็นเพศชาย 65 คน 
และเพศหญิง 110 คน แบ่งตามวุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 
23 คน ระดับปริญญาตรี 94 คน ระดับปริญญาโท 57 คน และสูงกว่าปริญญาโท 1 คน ซึ่งมีรายละเอียดของ
ข้อมูลดังตอ่ไปนี้ 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าอบรม 
 1.1 จ านวนผู้เข้าอบรม ชาย 116 คน หญิง 139 คน รวมทั้งหมด 255 คน   
 1.2 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่จากส่วนภูมิภาค 219 คน และส่วนกลาง 36 คน  
 

2. ผลการประเมินเกี่ยวกับการด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

1. ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Mean SD ร้อยละ 
1.1 เนื้อหาสาระในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรง
กับความต้องการ 

3.72 0.78 74.40% 

1.2 ระยะเวลาของการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3.75 0.82 75.00% 

1.3 สถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3.84 0.79 76.80% 
1.4 การให้บริการและการอ านวยความสะดวก
ของเจ้าหน้าที่ 

3.93 0.77 78.60% 

1.5 ความเหมาะสมของที่พัก 4.29 0.69 85.80% 

1.6 ความเหมาะสมของอาหาร 3.99 0.78 79.80% 
 

จากผลการประเมินต่อการจัดประชุมฯ พบว่าในความเหมาะสมของที่พักมีความพึงพอใจเฉลี่ย                 
อยู่ที่ 4.29 อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 85.80 ในขณะที่เนื้อหาของการประชุม ระยะเวลา 
สถานที่จัดประชุม การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่  และความเหมาะสมด้านอาหาร มีค่าเฉลี่ย                       
3.72-3.99 มีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง รวมถึงมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยควรจัดสถานที่
ฝึกอบรมกับที่พักเป็นสถานที่เดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการประชุม ลดปัญหาการเผชิญสภาพจราจรติดขัด
ในช่วงเช้า รวมถึงควรเพิ่มระยะเวลาการประชุม  
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จากผลการประเมินต่อกิจกรรมการระดมความเห็นพบว่า ประเด็นในการระดมความเห็น และการน า
กระบวนการของวิทยากรประจ ากลุ่ม ความพึงพอใจเฉลี่ยคือ 4.02 และ 4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น                          
ร้อยละที่ 80.10 และ 80.00 ตามล าดับ ในขณะที่ หัวข้อจ านวนสมาชิกในกลุ่ม ระยะเวลาการระดม
ความเห็นและเวลาการน าเสนอ ความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.90-3.99 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมด้านวิทยากร พบว่าวิทยากรจากกลุ่มปลูกฮัก ยโสธร สามารถอธิบายกระบวนการการท า
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม จนเกิดความเข้าใจได้ดี ในการอบรมครั้งต่อไปควรเชิญแกนน าของกลุ่มเกษตรกร
ผู้ท าเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส มาเป็นวิทยากรประจ ากลุ่ม เพ่ือช่วยอธิบายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมี
ส่วนร่วมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. ผลการประเมินเกี่ยวกับการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. หัวข้อ ร่างแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ ปี 
2560-2565 และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 

Mean SD ร้อยละ 

1.1 เนื้อหามีความครอบคลุม ครบถ้วน 3.81 0.75 76.20% 

1.2 การเรียงล าดับเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย 3.79 0.76 75.80% 

1.3 เนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปฏิบัติ 3.96 0.75 79.20% 

1.4 การตอบประเด็นข้อซักถาม 3.91 0.72 78.20% 
2. ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรอินทรีย์                 
กรมพัฒนาที่ดิน 

Mean SD ร้อยละ 

2.1 เนื้อหามีความครอบคลุม ครบถ้วน 3.84 0.68 76.80% 

2.2 การเรียงล าดับเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย 3.81 0.71 76.20% 

2.3 เนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปฏิบัติ 3.94 0.81 78.80% 

2.4 การตอบประเด็นข้อซักถาม 3.85 0.72 76.80% 
3. การมอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์  
และบทบาทหน้าที่ของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์  

4.36 0.65 87.20% 
  

2. กิจกรรมการระดมความเห็นของกลุ่ม Mean SD ร้อยละ 

2.1 จ านวนคนต่อกลุ่มในการระดมความเห็น 3.90 0.73 78.00% 

2.2 ระยะเวลาในการระดมความเห็น 3.93 0.68 78.60% 

2.3 การน ากระบวนการของวิทยากรประจ ากลุ่ม 4.00 0.69 80.00% 

2.4 ประเด็นในการระดมความเห็น ต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 4.04 0.70 80.10% 

2.5 เวลาในการน าเสนอผลการระดมความเห็น 3.99 0.65 79.80% 
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จากผลการประเมินต่อหัวข้อการบรรยายพบว่า การบรรยายทั้งหัวข้อ 1. หัวข้อ ร่างแผนปฏิบัติการ
ด้านเกษตรอินทรีย์ ปี 2560-2565 และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม รวมถึงระบบฐานข้อมูลโครงการ
เกษตรอินทรีย์กรมพัฒนาที่ดิน มีความพ่ึงพอใจค่อนไปทางเกณฑ์มาก เมื่อพิจารณาเป็นประเด็นย่อยพบว่า   
 เนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปฏิบัติ ได้รับความพึงพอใจสูงสุด รองลงมาคือประเด็นการตอบข้อสักถาม 
และประเด็นต่างๆ ตามล าดับ ในขณะที่การมอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ มีความพึงพอใจมาก              
มีค่าเฉลี่ยที่ 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.20 นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ ขอให้มีการสรุปขั้นตอน
วิธีการด าเนินการเรื่องเกษตรอินทรีย์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจส าหรับผู้ปฏิบัติ ควรเพ่ิมรายละเอียดมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์รวมถึงอธิบายแผนปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ 2560-2565 ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
บทบาทส าคัญในแผนปฏิบัติการฯ ของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์  
 
6. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  590,000  บาท    
           กวจ. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ได้แก่ ค่าเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการประชุมทุกมื้อ ค่าวิทยากร และค่าที่พักในคืน วันที่ 12                 
และ 13 กันยายน 2562 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกจ่ายค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักหลังการประชุม                   
โดยใช้งบประมาณจากต้นสังกัด และเบิกจ่ายตามระเบียบฝึกอบรม 
 
7. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 7.1 เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินจ านวน 255 คน ได้รับความรู้และความเข้าใจในการท าเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม พี จี เอส จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

7.2 เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน รับทราบนโยบาย แผนงาน และแนวทางในการขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์ในปี 2563 ในบทบาทของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์  

7.3 มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ มีเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่ และน าไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ท่ีตนเองรับผิดชอบ   
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. นางสาวฉวีวรรณ์ พัฒนพงษ์  ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินฯ 
 2. นางลักษมี เมตต์ปราณี  หัวหน้าจัดท าโครงการฯ 
 3. นางสิริกานต์ แซ่แต้ 

4. นายเกรียงไกร แสงไข่ 
 5. นางสาวชลธิชา อินทรพรหม 
 6. นางสาวอัญชลี  ทองช่วย 
 7. นางสาวปวีณนุช  ศรีช่วย 
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กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน

1 นายสุจินต์  นิลประดับแก้ว ผอ.กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน
2 นายปราโมทย์ แย้มคล่ี ผชช.ด้านการจัดการความเส่ือมโทรมของท่ีดิน
3 นายไพรัช พงษ์วิเชียร ผชช.ด้านปรับปรุงดินเค็ม
4 น.ส.บรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธ์ิ  รักษาการ ผชช.ด้านปรับปรุงดินเปร้ียว
5 นางอโนชา เทพสุภรณ์กุล ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดิน
6 นายบวร บัวขาว ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบ ารุงดิน

7
น.ส.นิสุดา ทองค าพันธ์          
แทนนางสาวรติกร ณ ล าปาง

ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปร้ียว

8 นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม

9 นายสุรินทร์  ไวยเจริญ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเส่ือมโทรม

10
นายอภิชาติ บุญเกษม            
แทนนายอรรณพ พุทธโส

ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือการเกษตร

11 นายทวีแสง  พูลพุฒ ผอ.ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ า ปากช่อง
12 นายอภิสิทธ์ิ  บัวปาย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กวจ.
13 ว่าท่ีร.ต.นันทภพ  ชลเขตต์ นักวิชาการเกษตรช านาญ  กวจ.
14 นางลักษมี  เมตต์ปราณี นักวิชาการเกษตรช านาญการ กวจ.
15 นางสาวอภสิรี มีกลาง นักวิชาการเกษตรช านาญการ
16 นายศรัณณพ  อินทเสน นักวิชาการเกษตรช านาญการ
17 นางสาวสิริกานต์  แซ่แต้ เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์
18 นางสาวชลธิชา  อินทรพรหม เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์
19 นางศุภวรรณ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์
20 นางสาวมัชฌิมา ค าลอย นักวิชาการเกษตร
21 นายเกรียงไกร แสงไข่ นักวิชาการเกษตร
22 นางสาวปวีณนุช  ศรีช่วย นักวิชาการเกษตร
23 นางสาวภัทธิรา สุขสวัสด์ิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
24 นางสาวอัญชลี  ทองช่วย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

หน่วยงานส่วนกลาง
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กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
25 นางนวลจันทร์  ชบา รก.ผชช.ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กทช.
26 น.ส.สุมาลี  กลางสุข ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการอินทรีย์วัตถุ กทช.

กองแผนงาน
27 นางสาวฉวีวรรณ์  พัฒนพงษ์ ผอ.กลุ่มโครงการพิเศษ กผง.
28 นายณรงค์ศักด์ิ  ฐิติเพ่ิมพงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กผง.
29 นายยุทธพงษ์  ไพค านาม จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์

ส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน
30 น.ส.หทัยรัตน์  พิชัยณรงค์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ  สวด.
31 นายชัยสิทธ์ิ  วัฒนาวังจงสุข นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สวด.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
32 นางสาวอริศรา  พ่ึงพา ผอ.กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน
33 นายดิเรก  คงแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กนผ.

ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี
34 ว่าท่ีร.ต.หญิงอรุณวตรีฐ์ อ่ิมสมบัติ นวก.แผนท่ีภายถ่ายช านาญการพิเศษ สสผ.

กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
35 นายสถิระ  อุดมศรี ผอ.กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
36 นายประพัฒน์  กันต์นิกูล นักส ารวจดินปฎิบัติการ กสด.

สพข.1
37 น.ส.ฉลวย  ดวงดาว นักวิชาการเกษตรช านาญการ

สพด.ปทุมธานี
38 น.ส.สิรีวัลย์ ราษฏรอาศัย นักวิชาการเกษตรช านาญการ
39 นางศิริกร  ศรีทองค า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
40 น.ส.สุปราณี  ต้นจาน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
41 น.ส.วัลลภา  ชัยมาต นักวิชาการเกษตรช านาญการ

สพด.ชัยนาท
42 น.ส.วิจิตรา มงคล นักวิชาการเกษตร
43 น.ส.เบญจมาศ ธาตุชัย นักวิชาการเกษตร

หน่วยงานส่วนภูมิภาค
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สพด.นครนายก
44 นางพิสมัย  ยกย่อง นักวิชาการเกษตรช านาญการ
45 น.ส.มัณฑนา สุริยวงศ์พงศา นักวิชาการเกษตรช านาญการ

สพด.นนทบุรี
46 น.ส.กุลณัฐ  ศรีมูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
47 นายวีรณัฐ  ลียากาศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สพด.พระนครศรีอยุธยา
48 น.ส.ภทรชนก  ปัทมะนาวิน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
49 น.ส.พิมลพรรณ  ไทยนันทน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สพด.ลพบุรี
50 นายมานิต ไทยประกอบ นวก.เกษตรช านาญการพิเศษ
51 นายเกียรติศักด์ิ ลุงคะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สพด.สมุทรปราการ
52 นายค านึง  แสงข า ผอ.สพด.สมุทรปราการ
53 นายเฉลิมชัย  แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรช านาญการ
54 น.ส.อัจฉรา  ยุบลศรี จพง.การเกษตรปฏิบัติการ

สพด.สระบุรี
55 น.ส.สายวรุณ  แสนเมืองมูล นักวิชาการเกษตรช านาญการ
56 นางวรรฒณา  กรองทอง นักวิชาการเกษตรช านาญการ

สพด.สิงห์บุรี
57 น.ส.ชินภา  ดวงศรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
58 น.ส.วิรัญญา  น้อมธรรม นักวิชาการเกษตร

สพด.สุพรรณบุรี
59 นายไพโรจน์ ประสิทธ์ินอก นวก.เกษตรช านาญการพิเศษ
60 นายชัยวัฒน์ วงษ์ไร นักวิชาการเกษตรช านาญการ

สพด.อ่างทอง

61 น.ส.นาฎยา  ปิตานุสร นักวิชาการเกษตรช านาญการ

62 น.ส.สุชารีย์  วีระกุลพิริยะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สพด.นครปฐม

63 นายธราธิป   บุญบุตร นวก.เกษตรช านาญการพิเศษ
64 นายนัฐพงษ์   แก้วรัตนชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
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สพด.กรุงเทพฯ
65 น.ส.วรลักษณ์  เนียมพลูทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
66 นายกฤษฎา  จงดี จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน

สพข.2
67 นายโชตินันท์  เท่ียงสายสกุล ผอ.สพข.2
68 น.ส.วลัญดรรชน์  เอ่ียมวรการ ผอ.กลุ่มวิชาการฯ
69 น.ส.อรอนงค์  บัวด า นวก.เกษตรช านาญการพิเศษ

สพด.ฉะเชิงเทรา
70 น.ส.ประภาศรี แก้วค า จพง.การเกษตรช านาญงาน
71 น.ส.ขจี  มากศรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
72 น.ส.มะลิ  มนทบ จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน
73 นายสุรกิจ  นิบุญกิจ นักวิชาการเกษตร
 สพด.จันทบุรี

74 น.ส.จรรจิรา  เจริญทวีชัย นักวิชาการเกษตรช านาญการ
75 น.ส.ศศิวิมล  ผลพฤกษา นักวิชาการเกษตร

สพด.ปราจีนบุรี
76 น.ส.ภัสสมณฑ์ เอ่ียมเข่ง นักวิชาการเกษตรช านาญการ
77 น.ส.ปาริชาติ  ไผผักแว่น นักวิชาการเกษตรช านาญการ

สพด.ชลบุรี
78 น.ส.สมิหรา  มงคล นักวิชาการเกษตรช านาญการ
79 น.ส.สุคนธ์ทิพย์  โยธาศรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สพด.ตราด
80 น.ส.ศิริวรรณ  อินทร์พรหม นักวิชาการเกษตรช านาญการ
81 นางนิตยา  ภาคสุภาพ นักวิชาการเกษตรช านาญการ

สพด.ระยอง
82 ว่าท่ีร้อยตรีณัฐวุฒิ  กุลแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
83 นายวชิระ  แสงปทุม จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน

สพด.สระแก้ว
84 น.ส.สายฝน   ซอพิมาย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
85 นายนิวัฒน์   อินทร์หอม    จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน
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สพข.3
86 นายวุฒิชัย  จันทรสมบัติ นวก.เกษตรช านาญการพิเศษ
87 น.ส.สิญารัตน์  ณรงค์ภักดีรัตน์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ
88 นางนิภาพร  ศรีบัณฑิต นักวิชาการเกษตรช านาญการ

สพด.นครราชสีมา
89 นายพลกฤษณ์  การรักษา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
90 นายชุติพงศ์  ศรีษะแก้ว นักวิชาการเกษตร
91 นายปวเรศ  สุขสว่าง นักวิชาการเกษตร
92 นางนบพร  หงษ์สุวรรณ นักวิชาการเกษตร

สพด.ชัยภูมิ
93 นายธีรพล  เปล่งสันเทียะ นักวิชาการเกษตรช านาญการ
94 นายธนมงคล  ขวัญทิพย์ จพง.การเกษตรช านาญงาน
95 ว่าท่ีร้อยตรีอาทิตย์  เกษดี จพง.การเกษตรช านาญงาน
96 นางสาวชินาลัย  พร้ิงเพราะ จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน

สพด.สุรินทร์
97 นายรพีพงศ์  หน่วยจันทึก นักวิชาการเกษตรช านาญการ
98 นางสาวศศิธร  หุ่นทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
99 น.ส.สุวรรณี  สุดสงวน จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน

100 นางสาวธิญาดา  เกศวัฒนกุล นักวิชาการเกษตร
สพข.4

101 น.ส.สุวรรณภา  บุญจงรักษ์ ผอ.กลุ่มวิชาการฯ สพข.4
102 น.ส.วรรณา  สุวรรณวิจิตร นวก.เกษตรช านาญการพิเศษ

สพด.ร้อยเอ็ด
103 นายปิยมิตร  ภูคงน้ า เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
104 นายสินชัย  ไชยโคตร เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
105 น.ส.นวลรัตน์  ย่ิงเจริญ นักวิชาการเกษตรช านาญการ
106 นางสาวสุพัตรา  ปัจชะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สพด.มุกดาหาร
107 นางคนิสริน เย็นไทย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
108 นายวีรยุทธ วังวงค์ นักวิชาการเกษตร
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สพด.นครพนม
109 น.ส.กัลยาวรรณ  วรษา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
110 น.ส.นิชาภา  พนาจันทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สพด.ศรีสะเกษ
111 นายสาคร  เหมือนตา นวก.ช านาญการพิเศษ
112 น.ส.วรดา  สมคณะ นักวิชาการเกษตรช านาญการ
113 น.ส.ล าไพ  สิงห์คูณ นักวิชาการเกษตรช านาญการ
114 นางเดือนเพ็ญ  ช านาญ จพง.การเกษตรช านาญงาน

สพด.อุบลราชธานี
115 นางจิตรทิวา  เหลืองวิเศษ นักวิชาการเกษตรช านาญการ
116 น.ส.ปิยะนุช  มงคลศรีวิทยา  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
117 นายมาโนชญ์  ครองตน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
118 นายวิทยากร  ภูมาศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สพด.อ านาจเจริญ
119 น.ส.มยุรี  อบสุข นวก.เกษตรช านาญการพิเศษ
120 นายชูวิทย์  พ่ึงพรหม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สพด.ยโสธร
121 นางล าไพร  ค าลือ จพง.การเกษตรปฏิบัติการ
122 นางเข็มทอง  ลายเมฆ จพง.การเกษตรช านาญงาน

สพข.5
123 น.ส.สุจิตรา  ปะนันโต นักวิชาการเกษตรช านาญการ
124 นางมนัสนันท์ ไชยนุรัตน์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ
125 น.ส.รัชนี  วงโคกสูง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สพด.ขอนแก่น
126 นางภาวิณี  เรืองจันทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
127 นายสุขสันต์  นิลผาย จพง.การเกษตรช านาญงาน
128 นางปฐรัตน์  หัศกรรจ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
129 น.ส.อรุณรัตน์  อัมพวา นักวิชาการเกษตร

สพด.มหาสารคาม
130 น.ส.นิภาวรรณ์  โพธิสุพรรณ นักวิชาการเกษตรช านาญการ
131 น.ส.กิติยา  อารีป้อม นักวิชาการเกษตร
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สพด.กาฬสินธ์ุ
132 นายวิจิตร  ผลเรือง จพง.การเกษตรช านาญงาน
133 นายจักรวาล  มีทิพย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
134 น.ส.ศุภักษร  แก้วไพฑูรย์ นักวิชาการเกษตร
135 นายภูวนาท  มาตรสว่าง นักวิชาการเกษตร

สพด.บึงกาฬ
136 นายวรศักด์ิ    ศรีคัฒนพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
137 น.ส.ปิยวรรณ  เขิมขันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
138 นายนสุริยันต์  พิมพระสัม นักวิชาการเกษตร

สพด.สกลนคร
139 นางสุภาพร  แหวะสอน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
140 นายศักด์ิเกษม วงศ์ศรีดา นักวิชาการเกษตร
141 น.ส.จุฑารัตน์  เหง้ามูล นักวิชาการเกษตร
142 น.ส.จงรักษ์  ภาสกานนท์ นักวิชาการเกษตร
143 นายศิริโชค  แก่นการ นักวิชาการเกษตร

สพด.หนองคาย
144 นายธีรวุฒิ  ตุ่นค า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
145 น.ส.อินทุอร  สินธุชาติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สพด.หนองบัวล าภู
146 นางนิตยา  พากุล นักวิชาการเกษตรช านาญการ
147 ว่าท่ี รต.อนุรักษ์  ศรีวิเศษ จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน

สพด.อุดรธานี
148 น.ส.อรญา  จูฑะประชากุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
149 น.ส.ทัณฑิกา  มุงคุณค าชาว นักวิชาการเกษตรช านาญการ
150 นายเชาวพงษ์  มูลสิน จพง.การเกษตรปฏิบัติการ
151 นายชินภัทร  เจนบ้านผือ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สพข.6
152 นายถาวร  มีชัย ผอ.สพข.6
153 น.ส.จุไรพร  แก้วทิพย์ ผอ.กลุ่มวิชาการฯ สพข.6
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สพด.เชียงใหม่
154 นางสุมาฆมาศ  รวยทรัพย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
155 นายด ารงฤทธ์ิ  ศิริข่วง นักวิชาการเกษตรช านาญการ
156 น.ส.ปัทมาพรรณ  อุดปวง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
157 นายฉัตรชัย  ทอนผม จพง.การเกษครปฏิบัติงาน

สพด.แม่ฮ่องสอน
158 นายธีรศักด์ิ  บุญมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
159 นายชัยพร  อุปนันท์ จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน

สพด.ล าปาง
160 น.ส.ประภัสสร  เจริญไทย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
161 น.ส.รุ่งทิวา  ฉูมแก้ว จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน

สพด.ล าพูน
162 นายณธรรศ  สมจันทร์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ
163 นายจักรพันธ์  อินทจักร นักวิชาการเกษตรช านาญการ

สพข.7
164 นายศรัญณุพงศ์  ชัยวัฒนกุล ผชช.ด้านวางระบบฯ สพข.7
165 นายเศรษฐพร  เพชรนาวา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สพด.แพร่
166 น.ส.วิไลลักษณ์ แก้วรินทร์ จพง.การเกษตรช านาญงาน
167 นายศิวรุฒ  หล้าค ามี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สพด.น่าน
168 นายมนต์ชัย  พรมลอองวัน นักวิชาการเกษตรช านาญการ
169 นายธัญพิสิษฐ  ค าปา จพง.การเกษตรช านาญงาน

สพด.พะเยา
170 น.ส.เรืองรอง  มอยสุรินทร์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ
171 นายวิชาญ  เสมอ จพง.การเกษตรช านาญงาน

สพด.เชียงราย
172 นายธวัชชัย น้อยหมอ นักวิชาการเกษตรช านาญการ
173 นายกิติศักด์ิ สมณา จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน
174 นายด าริ ชาวพะเยาว์ จพง.การเกษตรชานาญงาน
175 นายวัชรินทร์ ปณฤทธ์ิ นักวิชาการเกษตร
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176 นายปรียวัชย์ สุฉายา จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน
สพข.8

177 นางทรายแก้ว  อนากาศ นวก.เกษตรช านาญการพิเศษ
178 นายเทอดศักด์ิ  อนากาศ นักวิชาการเกษตรช านาญการ

สพด.พิจิตร
179 นายเอกดนัย  บุญนนท์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
180 น.ส.พิชชากร  สุทธานุกกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สพด.พิษณุโลก
181 นายต่อศักด์ิ  หลวงโปธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
182 นายวชิระ  จันคง จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน

สพด.เพชรบูรณ์
183 นายสราวุธ  ธีวีระปัญญา นักวิชาการเกษตรช านาญการ
184 นายปภณ  ท้าวน้อย นักวิชาการเกษตร

สพด.เลย
185 นายกิตติกร  นาคะชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
186 นายวรวัช  ช่วยนะ จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน

สพด.อุตรดิตถ์
187 นายกันภณ  แก้วด้วง นักวิชาการเกษตรช านาญการ
188 นางสุวรรณา  งามสิทธิโชค นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สพข.9
189 น.ส.กมลวรรณ ทองอ่อน นักวิชาการเกษตร
190 น.ส.เบญจมาพร ใจพูม นักวิชาการเกษตร

สพด.ก าแพงเพชร
191 น.ส.หงส์ลดา นาคฉ่ า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
192 น.ส.จิราพร ต่อปัญญา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
193 น.ส.เกตน์นิภา ค าสอน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
194 นายเชาวนะ รุกขชาติ จพง.การเกษตรช านาญงาน

สพด.ตาก
195 นางประพิน ขันธเลิศ นักวิชาการเกษตรช านาญการ
196 นายรชิษ เตชะกิติกรกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
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สพด.สุโขทัย
197 นายกีรติ ศรีวงษ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ
198 นายนิพิชญ์ คะวิญญา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สพด.อุทัยธานี
199 นายศรายุทธ  ศุภศิริ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
200 นายสังวาลย์ ชาญธัญการ นักวิชาการเกษตร

สพด.นครสวรรค์
201 น.ส.สุกัญญา  องค์ววิธสุวร นักวิชาการเกษตรช านาญการ
202 น.ส.ธัญญพัทธ์  นวนเกตุ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สพข.10
203 นายอนุวัชร  โพธินาม ผอ.สพข.10
204 นายธนัชกฤต  กล่ินหอม นวก.เกษตรช านาญการพิเศษ
205 นายปกรณ์  วรตันติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สพด.ประจวบคีรีขันธ์
206 น.ส.ธิดารัตน์  แสงใส นักวิชาการเกษตร
207 น.ส.วรรณา   วันดี นักวิชาการเกษตร

สพด.เพชรบุรี
208 นายวีระชัย  ฤทธิศรี นักวิชาการเกษตรช านาญการ
209 น.ส.ฉวีวรรณ  ควันมี จพง.การเกษตรช านาญงาน

สพด.ราชบุรี
210 นายชูชาติ  ตรุษเพชร นักวิชาการเกษตรช านาญการ
211 น.ส.วาริน  โพธิ จพง.การเกษตรช านาญงาน

สพด.สมุทรสงคราม
212 นายธนวิน  ชุมสุวรรณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
213 น.ส.ฐิศิรัตน์  คูวิจิตรจารุ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สพด.สมุทรสาคร
214 นายชาญณรงค์  ศศิธร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
215 น.ส.ศุภลักษณ์ คล้ายอ่วม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สพด.กาญจนบุรี
215 นายสมชัย   สันทัด นักวิชาการเกษตรช านาญการ
216 นางพัชรมัย   ทะหล้า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
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สพข.11
217 น.ส.วนิดา  งามเงิน นวก.เกษตรช านาญการพิเศษ

สพด.นครศรีธรรมราช
218 นางละออ  วงศ์สวัสด์ิ จพง.การเกษตรช านาญงาน
219 น.ส.มาฑินี  จึงจะดี นักวิชาการเกษตรช านาญการ
220 น.ส.ปิยวรรณ  พุ่มพวง นักวิชาการเกษตรช านาญการ
221 น.ส.จิตตวดี  ยืนยง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สพด.ภูเก็ต
222 น.ส.ภคมน  พันพิพิธ  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

223
ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 
ทิพวรรณ  หุ่นหงษ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สพด.สุราษฎร์ธานี
224 นายสุรเชนทร์  แพเพชรทอง นักวิชาการเกษตรช านาญการ
225 นายนพพล  ถมทอง จพง.การเกษตรช านาญงาน
226 นายทวีศักด์ิ  หนูรักษ์ พนง.ห้องปฏิบัติการ ส2
227 นายเจษฏา  โพธ์ิเพชร นักวิชาการเกษตร

สพด.กระบ่ี
228 นางอารีย์  สวนแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
229 นายถนอมพล  สังสัน จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน

สพด.พังงา
230 นายสนธยา  หวานขัน เจ้าหน้าท่ีการเกษตรอาวุโส
231 น.ส.อังคารมาศ  ลีนิน นักวิชาการเกษตรช านาญการ

สพด.ระนอง
232 นางพรทิพย์  สวนช านิ นักวิชาการเกษตรช านาญการ
233 นางพัชนี  กุลกระโทก จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน

สพด.ชุมพร
234 น.ส.จิดาภา โอบอ้อม นักวิชาการเกษตรช านาญการ
235 นายยุทธนา ปัญญา จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน
236 น.ส.ณัฐรดา  ภานุมาศ นักวิชาการเกษตรช านาญการ
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทหน้าท่ีของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์
เพ่ือการขับเคล่ือนงานตามนโยบายรัฐบาล  ภายใต้แผนปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ให้บรรลุผลส าเร็จ”

ระหว่างวันท่ี 13-14  กันยายน 2562
ณ ห้องประชุม 801 ช้ัน 8 กรมพัฒนาท่ีดิน

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

สพข.12
237 นางจิราพรรณ  ชัชวาลชัยพรรณ ผอ.สพข.12
238 น.ส.อุษา  ศรีใส ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาท่ีดิน สพข.12
239 น.ส.เพ็ญศรี  ท่องวิถี นวก.เกษตรช านาญการพิเศษ

สพด.สงขลา
240 นายธรรมรัฐ  พุทธะสุภะ นักวิชาการเกษตรช านาญการ
241 น.ส.สุภาวดี  เรืองกูล นักวิชาการเกษตรช านาญการ
242 นายธีรศักด์ิ  แสงมาก นักวิชาการเกษตรช านาญการ
243 นายวัชรพงษ์  ไชยอ่อนแก้ว จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน

สพด.นราธิวาส
244 นางภาณิศา  สวนจันทร์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ
245 น.ส.เสาวณีย์  นาแซ จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน

สพด.ปัตตานี
246 นายศิพัตม์  ธารประสิทธ์ิ นวก.ช านาญการ
247 นายฮิลมี  หะยีสาและ จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน

สพด.พัทลุง
248 น.ส.ชนัญชิดา  ลีลาวัฒน์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ
249 น.ส.เสาวลักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์ นักวิชาการเกษตร

สพด.ยะลา
250 นายก าธร  รัตนช่วย จพง.การเกษตรช านาญงาน
251 ว่าท่ีร้อยตรีธีรศักด์ิ  จ่ึงเจริญ เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์

สพด.สตูล
252 น.ส.รัตนาภรณ์  เพชรจ ารัส นักวิชาการเกษตรช านาญการ
253 นายอภิชัย  ศรีชัย จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน

สพด.ตรัง
254 นางจิราพร  พรมราช นักวิชาการเกษตรช านาญการ
255 นายศิวโรจน์  สุวรรณโณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ



 


