


หนังสือที่ระลึกกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี (พ.ศ. 2510 - 2560)





ตราประจ�าต�าแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตไว้ดังนี้

เป็นธงพื้นสีไพลตรงกลางมีตราประจ�าต�าแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรได้อนุมัติให้ใช้เมื่อ พ.ศ. 2512 ภาพธงมีลักษณะดังนี้

ตราประจ�าต�าแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ธงประจ�ากรมส่งเสริมการเกษตร



ความหมายของตราสัญลักษณ์ 
l ตัวเลข 50 พร้อมข้อความ “50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร” และ 

ตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมการเกษตร แทนวาระครบรอบ 50 ปี  
สถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ออกแบบให้ตัวเลข 50 เกี่ยวพันกัน 
เหมือนสัญลักษณ์ infinity ซึ่งหมายถึง ความไม่มีที่สิ้นสุด 

l ใบไม้ แสดงถึงสัญลักษณ์ทางการเกษตร มาจากตราสัญลักษณ์ประยุกต ์
ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

 ความหมายเป็น 50 ปีที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง  
ด้วยความสามัคคีและเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน เป็นผู้ส่งเสริมน�าความส�าเร็จ ความก้าวหน้า 
มาสู่กิจการเกษตรกรรมด้านต่างๆ และมีการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเพื่อประโยชน์
แก่เกษตรกรตลอดไป

 เป็นดวงตรารูปกลม ศูนย์กลางกว้าง 6 เซนติเมตร ลายกลางเป็นรูปพระพิรุณ
ทรงนาค รองรับด้วยลายกนกเป็นเมฆ มีรูปแสงสว่างเป็นล�าพุ่งออกจากพระพิรุณทรงนาค  
เบื้องล่างเป็นตัวหนังสือ “กรมส่งเสริมการเกษตร” ความหมายของดวงตรานี้  
คือ รูปพระพิรุณทรงนาคเป็นลักษณะส�าคัญแสดงถึงการเป็นหน่วยราชการในสังกัด 
กระทรวงเกษตร ส่วนรูปแสงสว่างเป็นล�าพุ ่งออกจากพระพิรุณทรงนาค แสดงถึง 
วิทยาการ ความรู้ หรือแสงสว่าง ซึ่งหมายความว่า กรมนี้เป็นผู้ส่งเสริมน�าความส�าเร็จ  
และความก้าวหน้ามาสู่กิจการเกษตรกรรมด้านต่างๆ เบื้องล่างเหนือขอบตราเป็นการ 
แสดงชื่อส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร

เครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร

ตราสัญลักษณ์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร



 ย ้อนกลับไปเมื่อ 50 ปีที่ผ ่านมา ได ้มีการ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2510 
ประกาศเพิ่มหน่วยงานระดับกรมขึ้นอีก 1 หน่วยงาน  
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมนั้นมีชื่อว่า 
“กรมส่งเสริมการเกษตร” โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้รับการสถาปนา
อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510 โดย 
รวมงานของ 3 หน่วยงาน คือ งานส่งเสริมการเกษตร 
ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตร งานของกองส่งเสริม 
และเผยแพร่ กรมกสิกรรม และงานของกองส่งเสริม
และเผยแพร่ กรมการข้าว จัดตั้งขึ้นเป็นกรมส่งเสริม
การเกษตร มีอ�านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการให้บริการ และ
เผยแพร่วิชาการความรู ้เกี่ยวกับการเกษตรแผนใหม่  
ให้ถึงตัวเกษตรกรอย่างแพร่หลายและทั่วถึง เพื่อช่วย 
ให ้ เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตด ้านการเกษตร 
ท้ังปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของตลาด  
ซึ่งจะท�าให้เกษตรกรมีรายได้และฐานะดีขึ้น



 ตลอดระยะเวลา 5 ทศวรรษ ได้มีการขยายตัว 
และปรับเปล่ียนการท�างานขององค์กรมาโดยล�าดับ  
มีการด�าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและได้
พัฒนาปรับปรุงระบบมาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และยุทธศาสตร ์
การพัฒนาประเทศไทยในระยะต ่างๆ นับว ่าเป ็น 
ระยะเวลาอันยาวนานพอสมควร ถือเป็นประวัติศาสตร์
การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรที่ส�าคัญ ที่ผู ้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร
ทุกคน ควรจะได้มีโอกาสทบทวน มองดูว่าได้ปฏิบัติงาน
ตอบสนองและช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรบ้าง 
 ในโอกาสที่กรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ  
50 ปี เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองวาระ 
พิเศษนี้ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเห็นชอบ 
ให้มีการจัดท�าหนังสือที่ระลึก “เกษตราภิวัฒน์ 50 ปี  
กรมส่งเสริมการเกษตร” ขึ้น ซึ่งค�าว่า “เกษตราภิวัฒน์” 
หมายถึง ความเจริญอย่างยิ่งของการเกษตร พร้อมด้วย
ตราสัญลักษณ์ infinity ตัวเลข 50 ปี บนชื่อหนังสือ  
หมายถึง ความไม่มีที่สิ้นสุด วัตถุประสงค์ของการจัดท�า 

หนังสือคร้ังนี้ เพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่ส�าคัญ รวมท้ังรวบรวมและเผยแพร่ผลการ 
ด�าเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ด้วยความมุ่งหวังว่า 
ประวัติศาสตร์ของหน่วยงานจะเป็นบทเรียน หรือแนวทางตัวอย่างส�าหรับนักส่งเสริม
การเกษตรในรุ่นต่อๆ ไป ท่ีจะช่วยกันสร้างสรรค์งานส่งเสริมการเกษตรให้ทรงคุณค่า 
ต่อเกษตรกรและการพัฒนากรมส่งเสริมการเกษตรในอนาคต
 การจัดท�าหนังสือท่ีระลึกกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี ได้รับ 
การสนับสนุนอย่างดียิ่งจากอดีตผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการหลายท่าน 
รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีได้กรุณาสละเวลามาร่วมแบ่งปันและบอกเล่าเรื่องราว 
การท�างานที่ผ่านมา ด้วยความหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะรวบรวมประวัติและผลงาน 
ที่ส�าคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อร�าลึกถึงอดีตท่ีผ่านมา และ
เตรียมก้าวต่อไปที่จะยังคงมุ่งมั่นท�างานเพื่อพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มท่ี ตามวิสัยทัศน์ 
ที่ว่า “กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกร
อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” คณะผู้จัดท�าหนังสือต้องขอกราบขอบพระคุณ และขอขอบคุณ 
ผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้จนส�าเร็จ และท�าให้ผู้อ่าน
ที่สนใจได้รู้จักกรมส่งเสริมการเกษตรในทุกมิติมากขึ้น

คณะผู้จัดท�า
กรมส่งเสริมการเกษตร

พฤศจิกายน 2560



สารแสดงความยินดี ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50  ปี ......................................................................................................1

ปฐมบทแห่ง “กรมส่งเสริมการเกษตร” ..............................................................................................................................................................................................5

5 ทศวรรษ พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ..................................................................................................................................................................................13
 l ทศวรรษที่ 1 : บุกเบิกงานส่งเสริมฯ ริเริ่มระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน (พ.ศ. 2510 - 2520) ............................18
 l ทศวรรษที่ 2 : เพิ่มก�าลังเกษตรต�าบล ขยายผลความรู้สู่พื้นที่ห่างไกล (พ.ศ. 2521 - 2530) ....................................24
 l ทศวรรษที่ 3 : ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง สรรค์สร้างประสิทธิภาพการผลิต (พ.ศ. 2531 - 2540) ..................28
 l ทศวรรษที่ 4 : ตลาดน�าการผลิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคง (พ.ศ. 2541 - 2550) .................................................................34
 l ทศวรรษที่ 5 : เกษตรกรยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี (พ.ศ. 2551 - 2560) ......................................................................38
 l บรรณานุกรม .............................................................................................................................................................................................................................................44

50 ผลงานหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรไทย ................................................................................................................................................................45
 l สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาต่อยอดเกษตรไทย ............................................................................................................................................47
 l ขับเคลื่อนงานตามภารกิจ เพื่อนคู่คิดเคียงข้างเกษตรกร ................................................................................................................................56
 l รวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็ง วิถีแห่งเกษตรอัจฉริยะ ...........................................................................................................................................82
 l ส่งเสริมเทคโนโลยีก้าวหน้า พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ........................................................................................................................ 108
 l สร้างคุณภาพสินค้าเกษตร เสริมเศรษฐกิจไทยมั่นคง ..................................................................................................................................... 135
 l การตลาดน�าหน้า เพิ่มมูลค่าเกษตรสู่สากล .............................................................................................................................................................. 207
 l ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ........................................................................................................................................................ 224

จากอดีตถึงปัจจุบัน 17 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ......................................................................................................................................... 233

คณะผู้จัดท�า ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 254



สารแสดงความยินดี
ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตร

ครบรอบ 50 ปี



สารจาก
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 งานส่งเสริมการเกษตรนับว่ามีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นฐาน เศรษฐกิจท่ีพึ่งพิง 
ระบบเกษตรกรรม และประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพการเกษตรหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการเกษตร  
การผลิตมีการแข่งขันทั้งในด้านชนิด ปริมาณ คุณภาพ และราคาผลผลิตในตลาดโลกซึ่งเกษตรกรจ�าเป็นต้องรับรู้และเข้าใจ 
ในวิชาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เก่ียวข้องกับการผลิต รวมทั้งรวมกลุ่ม เพื่อร่วมกันด�าเนินการผลิต การแปรรูปและ 
การจ�าหน่าย เพิ่มพลังอ�านาจในการต่อรอง

 กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดเกษตรกรมาตลอด 50 ปีที่ผ่านมา โดยมีตัวช้ีวัดความส�าเร็จ 
ที่ส�าคัญที่สุด คือ การท�าให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้ที่พอเพียง และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ พร้อมทั้ง 
น�าพาภาคเกษตรกรรมของไทยสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว อย่างไรก็ดี การส่งเสริมการเกษตรเป็นงาน 
ที่มีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุมตลอดกระบวนการผลิต มีความหลากหลายตามพื้นที่และชนิดสินค้า และต้องรับผิดชอบ 
ทั้งงานแก้ไขปัญหาและแนวคิดด้านการเกษตรแบบใหม่ ซ่ึงความส�าเร็จดังกล่าว หมายถึง บุคลากรในภาคการเกษตร  
ทั้งเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ต้องรู้รอบด้านและได้รับการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ  
และเพื่อร่วมกันปฏิรูปภาคเกษตรกรรมให้มีต้นทุนที่เหมาะสม มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีผลผลิตท่ีมีมาตรฐาน 
และคุณภาพเป็นท่ียอมรับ และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก มุ่งผลักดันและส่งเสริม 
ภาคการเกษตรของไทยเข้าสู่การเป็น SMART AGRICULTURE

 ในโอกาสท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ด�าเนินงานมาครบรอบ 50 ปี ผมขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณ 
นักส่งเสริมการเกษตรทุกท่าน ที่ได้ทุ ่มเทท�างานเพื่อพี่น้องเกษตรกรและพัฒนางานด้านเกษตรกรรมมาโดยตลอด  
และเป็นส่วนหนึ่งท่ีท�าให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนเป็นที่ยอมรับและเช่ือถือจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ายสุดน้ี ผมขออวยพรให้กรมส่งเสริมการเกษตรประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงาน 
พร้อมทั้งอยู่เคียงข้างกับเกษตรกรอย่างยั่งยืนสืบต่อไป 

พลเอก

(ฉัตรชัย สาริกัลยะ) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ให้ไว้ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2560
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สารจาก
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ในวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในปี พ.ศ. 2560 นี้ ผมขอแสดงความช่ืนชมกับ 
ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้อุทิศตน ทุ่มเทก�าลังกาย ก�าลังใจ ในการน�าองค์ความรู ้
เทคโนโลยี และวิทยาการต่างๆ ถ่ายทอดสู่เกษตรกร เพื่อพัฒนางานด้านการเกษตรของประเทศไทย

 กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ของประเทศ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและ 
องค์กรเกษตรกร และมีส่วนส�าคัญในการผลักดันนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุผลส�าเร็จ ในฐานะที่ 
เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับเกษตรกรมากท่ีสุด จึงถือเป็นกลไกส�าคัญในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่  
โดยยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ส่งเสริมเกษตรกรท�าการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ปัจจัยการผลิต  
ความต้องการของตลาด และพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีระบบการท�างานที่ชัดเจน  
พร้อมทั้งบูรณาการการท�างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

 ผมขอแสดงความยินดีต่อความส�าเร็จในผลงานต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้ด�าเนินงานมา พร้อมทั้ง
สนับสนุนเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ขออ�านวยพรให้ผู้บริหารและบุคลากรของ 
กรมส่งเสริมการเกษตรทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งในหน้าที่การงานและครอบครัว มีก�าลังกายก�าลังใจ 
ที่เข้มแข็ง มีความสามัคคี และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ พร้อมที่จะผลักดันและพัฒนาการเกษตรของประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้า เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร และภาคเกษตรของไทยมีความมั่นคง ยั่งยืนสืบไป

 

(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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สารจาก
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

 นับตั้งแต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แยกงานวิชาการเกษตรและงานส่งเสริมการเกษตรออกจากกันอย่างชัดเจน  
ผ่านกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงมาตามยุคสมัย จวบจนกระทั่งปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตรได้ท�าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
มาครบ 50 ปี นับว่าเป็นเวลากว่าครึ่งชีวิตหากเป็นปุถุชนทั่วไป เมื่อมองย้อนกลับไปถึงผลจากการท�างานของกรมส่งเสริมการเกษตร  
ซึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติทางการเกษตรให้เกิดข้ึนกับเกษตรกร ทั้งในระดับ 
ตัวเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้ในระดับหนึ่ง ในขณะที่จ�านวนแรงงานภาคการเกษตรลดลง เหลือประมาณ 
ร้อยละ 35 ของแรงงานทั้งหมด สัดส่วนของภาคการเกษตรที่มีต่อ GDP ก็ลดลงเช่นกัน ภาคการเกษตรของประเทศเหมือนไม่ใช่กลไกหลัก 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกต่อไป แต่ในความเป็นจริงแล้ว ภาคการเกษตรยังคงเป็นฐานรากของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ เนื่องจากฐานทรัพยากรทางการเกษตร ได้กลายเป็นฐานของภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง  
จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตร ย่อมส่งผลกระทบต่อการเจริญก้าวหน้าของประเทศด้วยเช่นกัน 

 ความมุ่งหวังของกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีจะท�าให้เกษตรกรมีความอยู่ดีกินดี มีรายได้ที่พอเพียง และภาคภูมิใจในอาชีพ 
ของตนเอง เพ่ือให้การพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศมีความสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  
ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ท�าให้โลกอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้น อิทธิพลของ Internet of things การเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศโลก รวมถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคแมลงอุบัติใหม่ ต่างเป็นความท้าทายของการก้าวเข้าสู่ปีที่ 51 ของกรมส่งเสริมการเกษตร  
ด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่  
เกษตรกรบางกลุ่มมีความก้าวหน้าในการพัฒนาการท�าการเกษตรของตนโดยไม่ได้พ่ึงพิงระบบการส่งเสริมการเกษตรของทางราชการ  
เป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรที่มีศักยภาพ ในขณะที่ยังมีเกษตรกรอีกจ�านวนมกาที่ต้องได้รับการพัฒนาโดยผ่านระบบการส่งเสริมการเกษตร 
การพัฒนานักส่งเสริมการเกาตรซ่ึงเป็นเครื่องมือส�าคัญของระบบส่งเสริมการเกษตรให้เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเชื่อมโยงความรู ้
และเทคโนโลยี ผลักดันให้การเกษตรของประเทศมีความเจริญก้าวหน้า ก้าวสู่การเป็น Smart Agriculture ได้อย่างแท้จริง จึงเป็น 
ประเด็นท่ีต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การจัดท�าหนังสือที่ระลึกในโอกาสที่กรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี เป็นการบันทึก
ประวัติศาสตร์งานส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทย ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานและเตรียมความพร้อม พัฒนาการเกษตรของประเทศ 
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกษตรกรทุกคนมีความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนในที่สุด

 
(นายสมชาย ชาญณรงค์กุล) 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
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ปฐมบท
แห่ง “กรมส่งเสริมการเกษตร”



ก�าเนิดกรมส่งเสริมการเกษตร

6 l  เกษตราภิวัฒน์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร  l  ปฐมบทแห่ง “กรมส่งเสริมการเกษตร”



การจัดตั้งกรมส่งเสริมการเกษตร
 การจัดตั้งกรมส่งเสริมการเกษตร มีแนวคิด 
และการด�าเนินงานเพื่อให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การส่งเสริมและเผยแพร่ทางการเกษตร ทั้งพืช ปศุสัตว์ 
และประมง ไปสู่เกษตรกร ไว้ที่หน่วยงานเดียว ซึ่งเป็นการ
รวมงานส่งเสริมการเกษตรของส�านักงานปลัดกระทรวง 
กรมกสิกรรม และกรมการข้าวเข้าด้วยกัน เพื่อให้มี
อ�านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการอ�านวยการบริการและเผยแพร่ 
วิชาการ หรือความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแผนใหม่ให้ถึง 
ตัวเกษตรกรโดยทั่วถึงและแพร่หลาย มีประวัติของ 
การจัดตั้งกรมส่งเสริมการเกษตร โดยล�าดับ ดังนี้
 วันที่  1 กรกฎาคม 2498 ที่ประชุม 
อธิบดีกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรได้มีการ
ปรกึษาหารอืถึงเรือ่งการปรบัปรงุงานส่งเสรมิการเกษตร
ให้เป็นรูปแบบประสม แทนการส่งเสริมแต่ละพืช  
หรือสัตว์แต่ละอย่าง โดยจะเริ่มด้วยการจัดต้ังกองขึ้น
ในส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและจะขอตั้งเป็น 
กรมต่อไป
 วันที่ 11 มกราคม 2504 คณะรัฐมนตรี 
ลงมติให ้กระทรวงเกษตรพิจารณาตั้ งกรม หรือ 
ส�านักงานส ่งเสริมการเกษตรขึ้นเป ็นหน ่วยงาน 
ส่วนกลางในกระทรวงเกษตร
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2509 ให้เรียกชื่อ  
กรมแพร่ขยายการเกษตร โดยโอนงานส่งเสริม
การเกษตรจากทุกกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรมา 
ร่วมอยู ่ในกรมนี้ ส ่วนเจ้าหน้าที่ให้เรียกพนักงาน 
แพร่ขยายจังหวัดและอ�าเภอ เมื่อผ่านการพิจารณา 
ของคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหารแล้ว ได้น�าเสนอ

ต่อนายกรัฐมนตรี แต่ข้อความในหนังสือชื่อกรมได้เปลี่ยนไปจาก กรมแพร่ขยาย 
การเกษตร เป็น กรมบริการเกษตร ส่วนเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคให้ยุบกสิกรรม
จังหวัด-อ�าเภอ เป็น เกษตรจังหวัด เกษตรอ�าเภอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
ด้วยในหลักการ
 วันที่ 14 กันยายน 2510 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2510 เพื่อขอตั้งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ผ่านมติรับหลักการแห่ง 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีจากสภาร่างรัฐธรรมนูญ และได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
ให้ตั้ง “กรมส่งเสริมการเกษตร” ได้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2510 ซึ่งเป็นวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 1 เล่ม 84 ตอนที่ 101 วันที่ 20  
ตุลาคม 2510 โดยมี เหตุผลในการจัดตั้ ง คือ เ น่ืองจากประเทศไทยเป ็น 
ประเทศเกษตรกรรม ประชากรของประเทศมีอาชีพในการเกษตรประมาณร้อยละ 80  
และสินค้าการเกษตรเป็นสินค้าส่งออกที่ส�าคัญ น�ารายได้เข้าประเทศประมาณ 
ร้อยละ 90 ของสินค้าส่งออกทั้งหมด ซ่ึงอาจถือได้ว่าการเศรษฐกิจส่วนรวมของ 
ประเทศ ขึ้นอยู่กับอาชีพการเกษตรเป็นส�าคัญ และมีศาสตราจารย์พิเศษท�านอง 
สิงคาลวณิช ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนแรก  
ตั้งแต่ปี 2511-2518 เป็นเวลา 8 ปี 
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ภารกิจระยะเริ่มแรก
 1. เสนอแนวคิดในการประกอบอาชีพแก่ประชากรเป้าหมายให้สอดคล้อง 
กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ชีววิทยา เทคโนโลยีการผลิต เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และการเมือง
 2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรโดยเป็นตัวกลางในการน�าวิทยาการ
จากสถาบันวิจัยหรือแหล่งความรู้ต่างๆ มาปรับปรุงพัฒนาเผยแพร่แก่ประชากร 
เป้าหมาย ในขณะเดียวกันก็รับปัญหาต่างๆ ในพื้นที่มาพิจารณาแก้ไขหรือถ่ายทอด
กลับไปสู่สถาบันวิจัย

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง
 กรมส ่ ง เส ริมการเกษตรมีอ� านาจหน ้าที ่
เกี่ยวกับอ�านวยบริการและเผยแพร่วิชาการ หรือ 
ความรู้เก่ียวกับการเกษตรแผนใหม่ให้ถึงตัวเกษตรกร
โดยแพร่หลายและทั่วถึง เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถ
เพ่ิมผลผลิตในด้านการเกษตรมีปริมาณและคุณภาพ 
ตามต้องการของตลาด และเพื่อให้มีตลาดส�าหรับ
จ�าหน่ายผลิตผล อันจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้และ
ฐานะดีข้ึน เป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจส่วนรวม
ให้มั่นคงยิ่งข้ึน วัตถุประสงค์การก่อตั้งกรมส่งเสริม
การเกษตร มุ่งจัดรูปบริการทางวิชาการเกษตรให้อยู่
ในสถาบันเดียวกัน เพื่อสะดวกในการจัดบริการแก่
เกษตรกร โดยจัดให้มีการปลูกพืชอาหารให้พลเมือง  
และส ่งเป ็นสินค ้าออก รวมทั้ ง เป ็นวัตถุดิบของ
อุตสาหกรรมในประเทศ และกระท�าในลักษณะให้
เกษตรกรรวมกนัเป็นกลุม่ มกีารประสานงานกบัสถาบัน
ของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แนวทางการส่งเสริม
กระท�าโดยพิจารณาความต้องการของตลาดทั้งภายใน
และภายนอกเป็นหลักในการส่งเสริม มีการก�าหนด 
ระบบการปลูกให ้ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และ 
ทรัพยากร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด สนับสนุน 
การรวมกลุ ่มการสร้างเกษตรกรชั้นน�าในท้องถิ่น  
เพื่อมุ ่งให้เกิดการช่วยตนเอง รวมทั้งยุวเกษตรกร 
ก�าหนดแผนการปลูกพืชหลายครั้งในพื้นที่ที่มีอยู  ่
แทนที่จะเพ่ิมผลผลิต เพื่อแก ้ป ัญหาการท�างาน 
ไม่เต็มที่ของเกษตรกร
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 3. ส่งเสริมให้มีการผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอแก่การบริโภคภายใน
ประเทศ เพียงพอแก่การใช้ในอุตสาหกรรมและเพื่อส่งออกโดยเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนการผลิต
 4. ให้การบริการและสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางประเภทและบางโอกาส
แก่เกษตรกร เช่น กรณีประสบภัยธรรมชาติศัตรูพืชระบาดรุนแรง และกรณีอื่นๆ  
ที่เกษตรกรไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้การผลิตของเกษตรกรและ 
ของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมตัวเป็นสถาบันเกษตรกร 
หรือกลุ่มกิจกรรมเฉพาะเรื่อง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาการใช้เทคโนโลยี 
การผลิต ชนิด ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต รวมทั้งเพื่อเป็นฐานในการจ�าหน่าย 
และกระจายรายได้อย่างยุติธรรม โดยการจัดต้ังกลุ่มเกษตรกรตามประกาศของ 
คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 140 และฉบับที่ 141 การจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และ 
กลุ่มยุวเกษตรกร
 6. ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ในการเผยแพร่ความรู้ทางการผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง และป่าไม้ ในระดับพื้นที ่
ปฏิบัติการ รวมทั้งประสานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 
ในการพัฒนาการเกษตรในทุกๆ ด้านเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและประเทศ

การแบ่งส่วนราชการ 
และอัตราก�าลังในยุคแรกตั้งกรม (พ.ศ. 2511) 
 ราชการบริหารส่วนกลาง มี 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักงานเลขานุการกรม  
กองคลัง กองประสานงานวิชาการเกษตร กองอบรมและเผยแพร่ ราชการ 

บริหารส่วนภูมิภาคมี 2 หน่วยงาน คือ 
ที่ท�าการเกษตรจังหวัด และที่ท�าการ

เกษตรอ�าเภอ โดยมีอัตราก�าลัง
ข้าราชการในระยะเร่ิมต้ังกรมฯ 

จ�านวน 1,726 คน 

ภารกิจ อ�านาจหน้าที่ 
ตามกฎหมายในปัจจุบัน 
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 
ได้ก�าหนดภารกิจให้กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกร ครอบครัว
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  
การส่งเสรมิและพฒันาเพิม่ศกัยภาพการผลิต การแปรรูป 
การเพิ่มมูลค่า การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและ
ผลติภณัฑ ์โดยการศึกษา วิจยั พัฒนา ก�าหนดมาตรการ
และแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจน 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการให้บริการ
ทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพ และรายได ้
ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

อ�านาจหน้าที่
1. ด�าเนินการตามกฎหมายว ่าด ้วยการส ่งเสริม 

วิสาหกิจชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร 

องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุนชน
3. ส ่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ 

สินค้าเกษตร
4. ฝึกอาชีพ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการ 

ทางการเกษตร
5. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริม

การเกษตร 
6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็น

อ�านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ 
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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การแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2511

ราชการบริหารส่วนกลาง
1. ส�านักงานเลขานุการกรม
2. กองคลัง
3. กองประสานงานวิชาการ
4. กองอบรมและเผยแพร่

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
1. ที่ท�าการเกษตรจังหวัด
2. ที่ท�าการเกษตรอ�าเภอ

ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2514

ราชการบริหารส่วนกลาง
1. ส�านักงานเลขานุการกรม
2. กองการเจ้าหน้าที่
3. กองคลัง
4. กองส่งเสริมพืชพันธุ์
5. กองเกษตรสัมพันธ์
6. กองป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
1. ส�านักงานเกษตรจังหวัด
2. ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ

ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2515

ราชการบริหารส่วนกลาง
1. ส�านักงานเลขานุการกรม
2. กองการเจ้าหน้าที่
3. กองคลัง
4. กองส่งเสริมพืชพันธุ์
5. กองเกษตรสัมพันธ์
6. กองป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช

7. ศูนย์ฝึกและนิเทศงาน
 ส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ
8. ศูนย์ฝึกและนิเทศงาน
 ส่งเสริมการเกษตร
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9. ศูนย์ฝึกและนิเทศงาน
 ส่งเสริมการเกษตรภาคกลาง
10. ศูนย์ฝึกและนิเทศงาน
 ส่งเสริมการเกษตร
 ภาคตะวันออก
11. ศูนย์ฝึกและนิเทศงาน
 ส่งเสริมการเกษตร
 ภาคตะวันตก
12. ศูนย์ฝึกและนิเทศงาน
 ส่งเสริมการเกษตรภาคใต้

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
1. ส�านักงานเกษตรจังหวัด
2. ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ

ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2518

ราชการบริหารส่วนกลาง
1. ส�านักงานเลขานุการกรม
2. กองการเจ้าหน้าที่
3. กองคลัง
4. กองส่งเสริมพืชพันธุ์
5. กองเกษตรสัมพันธ์
6. กองพัฒนาการบริหาร
 งานเกษตร
7. กองป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช

8. ส�านักงานส่งเสริมการเกษตร
 ภาคเหนือ

9. ส�านักงานส่งเสริมการเกษตร
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10. ส�านักงานส่งเสริมการเกษตร
 ภาคกลาง

11. ส�านักงานส่งเสริมการเกษตร
 ภาคตะวันออก

12. ส�านักงานส่งเสริมการเกษตร
 ภาคตะวันตก
13. ส�านักงานส่งเสริมการเกษตร
 ภาคใต้

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
1. ส�านักงานเกษตรจังหวัด
2. ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ

ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2520

ราชการบริหารส่วนกลาง
1. ส�านักงานเลขานุการกรม
2. กองการเจ้าหน้าที่
3. กองคลัง
4. กองแผนงานและโครงการพเิศษ
5. กองส่งเสริมพืชพันธุ์
6. กองขยายพันธุ์พืช

7. กองป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช

8. กองพัฒนาการบริหาร
 งานเกษตร

9. กองเกษตรสัมพันธ์

10. ส�านักงานส่งเสริมการเกษตร
 ภาคเหนือ

11. ส�านักงานส่งเสริมการเกษตร
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12. ส�านักงานส่งเสริมการเกษตร
 ภาคกลาง
13. ส�านักงานส่งเสริมการเกษตร
 ภาคตะวันออก
14. ส�านักงานส่งเสริมการเกษตร
 ภาคตะวันตก
15. ส�านักงานส่งเสริมการเกษตร
 ภาคใต้

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
1. ส�านักงานเกษตรจังหวัด
2. ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ
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ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2528

ราชการบริหารส่วนกลาง
1. ส�านักงานเลขานุการกรม
2. กองการเจ้าหน้าที่
3. กองเกษตรสัมพันธ์
4. กองขยายพันธุ์พืช
5. กองคลัง
6. กองป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช

7. กองแผนงานและโครงการพเิศษ

8. กองฝึกอบรม

9. กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร

10. กองส่งเสริมพืชพันธุ์

11. ส�านักงานส่งเสริมการเกษตร
 ภาคเหนือ

12. ส�านักงานส่งเสริมการเกษตร
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13. ส�านักงานส่งเสริมการเกษตร
 ภาคตะวันตก
14. ส�านักงานส่งเสริมการเกษตร
 ภาคกลาง
15. ส�านักงานส่งเสริมการเกษตร
 ภาคตะวันออก
16. ส�านักงานส่งเสริมการเกษตร
 ภาคใต้

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
1. ส�านักงานเกษตรจังหวัด
2. ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ

ที่มา :
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก�าลัง
กองการเจ้าหน้าที่ : กันยายน 2553

ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2533

ราชการบริหารส่วนกลาง
1. ส�านักงานเลขานุการกรม
2. กองคลัง
3. กองการเจ้าหน้าที่
4. กองเกษตรสัมพันธ์
5. กองขยายพันธุ์พืช
6. กองป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช

7. กองแผนงาน

8. กองฝึกอบรม

9. กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร

10. กองส่งเสริมธุรกิจเกษตร

11. กองส่งเสริมพืชไร่นา

12. กองส่งเสริมพืชสวน

13. ส�านักงานส่งเสริมการเกษตร
 ภาคกลาง
14. ส�านักงานส่งเสริมการเกษตร
 ภาคตะวันตก
15. ส�านักงานส่งเสริมการเกษตร
 ภาคตะวันออก
16. ส�านักงานส่งเสริมการเกษตร
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17. ส�านักงานส่งเสริมการเกษตร
 ภาคใต้
18. ส�านักงานส่งเสริมการเกษตร
 ภาคเหนือ

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
1. ส�านักงานเกษตรจังหวัด
2. ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ

ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2545

ราชการบริหารส่วนกลาง
1. ส�านักงานเลขานุการกรม
2. กองการเจ้าหน้าที่
3. กองคล้ง
4. กองแผนงาน
5. กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
6. กองวจิยัและพฒันางานส่งเสรมิ
 การเกษตร
7. ศูนย์สารสนเทศ

8. ส�านักขยายเมล็ดพันธุ์พืช

9. ส�านักพัฒนาการถ่ายทอด
 เทคโนโลยี
10. ส�านักพัฒนาเกษตรกร

11. ส�านกัพฒันาคณุภาพสินค้าเกษตร

12. ส�านักส่งเสริมและจัดการ
 สินค้าเกษตร
13. ส�านักส่งเสริมและพัฒนา
 การเกษตรเขตที่ 1
14. ส�านักส่งเสริมและพัฒนา
 การเกษตรเขตที่ 2
15. ส�านักส่งเสริมและพัฒนา
 การเกษตรเขตที่ 3
16. ส�านักส่งเสริมและพัฒนา
 การเกษตรเขตที่ 4
17. ส�านักส่งเสริมและพัฒนา
 การเกษตรเขตที่ 5
18. ส�านักส่งเสริมและพัฒนา
 การเกษตรเขตที่ 6

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
1. ส�านักงานเกษตรจังหวัด
2. ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ

ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2549

ราชการบริหารส่วนกลาง
1. ส�านักงานเลขานุการกรม
2. กองการเจ้าหน้าที่
3. กองคลัง
4. กองแผนงาน
5. กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
6. กองวจิยัและพฒันางานส่งเสรมิ
 การเกษตร
7. ศูนย์สารสนเทศ

8. ส�านักพัฒนาการถ่ายทอด
 เทคโนโลยี

9. ส�านักพัฒนาเกษตรกร

10. ส�านกัพฒันาคณุภาพสินค้าเกษตร

11. ส�านักส่งเสริมและจัดการ
 สินค้าเกษตร

12. ส�านักส่งเสริมและพัฒนา
 การเกษตรเขตที่ 1
13. ส�านักส่งเสริมและพัฒนา
 การเกษตรเขตที่ 2
14. ส�านักส่งเสริมและพัฒนา
 การเกษตรเขตที่ 3
15. ส�านักส่งเสริมและพัฒนา
 การเกษตรเขตที่ 4
16. ส�านักส่งเสริมและพัฒนา
 การเกษตรเขตที่ 5
17. ส�านักส่งเสริมและพัฒนา
 การเกษตรเขตที่ 6

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
1. ส�านักงานเกษตรจังหวัด
2. ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ
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การแบ่งส่วนราชการและอัตราก�าลังตามกฎกระทรวง (ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน) 
 มีการแบ่งส่วนราชการบริหารส่วนกลางภายใน โดยเพิ่มส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจาก 6 หน่วยงาน เป็น 9 หน่วยงาน ดังนี้

 ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
  (1) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  (2) กลุ่มตรวจสอบภายใน
  (3) กองการเจ้าหน้าที่
  (4) กองคลัง
  (5) กองส่งเสริมโครงการพระราชด�าริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
  (6) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
  (7) กองแผนงาน
  (8) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  (9) ส�านักงานเลขานุการกรม
  (10) ส�านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  (11) กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
  (12) กองพัฒนาเกษตรกร
  (13) ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
  (14) กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
  (15) ส�านักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  (16) ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
  (17) ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
  (18) ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
  (19) ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
  (20) ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
  (21) ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
  (22) ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา (แบ่งส่วนราชการภายใน) 
  (23) ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แบ่งส่วนราชการภายใน)
  (24) ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก (แบ่งส่วนราชการภายใน)

 ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
  (1) ส�านักงานเกษตรจังหวัด (76 จังหวัด)
  (2) ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ (878 อ�าเภอ)
  ทั้งนี้ มีศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ในสังกัดส�านักงาน 
ส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรที ่1-9 จ�านวน 50 ศนูย์ คอื ศนูย์ส่งเสรมิ
และพัฒนาอาชีพการเกษตร 36 ศูนย์ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี
การเกษตร 14 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
แมลงเศรษฐกิจ 2 ศูนย์, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารกัขาพชื 9 ศูนย์, ศูนย์ส่งเสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรด้านวศิวกรรม
เกษตร 2 ศูนย์ และศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร 1 ศูนย์

กรอบอัตราก�าลัง ณ วันที่ 15 กันยายน 2560
 ภาพรวมอัตราก�าลัง จ�านวน 12,600 อัตรา
 l ข้าราชการ 9,367 อัตรา
  (ส่วนกลาง 1,183 คน ส่วนภูมิภาค 8,184 คน)
 l ลูกจ้างประจ�า 738 อัตรา
 l พนักงานราชการ 2,495 อัตรา

(
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5 ทศวรรษ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร



ทศวรรษ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร5

2510

2514-2518

2515

2516

2518

2519

2520-2527

2524-2528

2524

2528-2530

สถาปนา
กรมส่งเสริมการเกษตร

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ 
เพื่อสนองตอบภารกิจ
งานส่งเสริมการเกษตร

ในส่วนภูมิภาค

เกิดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มแรก 

ที่อ�าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งส�านักงานส่งเสริม
การเกษตรภาค 6 ภาค 

ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ชัยนาท นครราชสีมา 
ระยอง ราชบุรี และ

สงขลา

2 น�าร่องปรับปรุงระบบ 
 ส่งเสริมการเกษตรในเขต 
 โครงการชลประทาน 6 แห่ง  
 และเริ่มใช้ระบบฝึกอบรม 
 และเยี่ยมเยียน  
 (Training and Visit System  
 หรือ T&V System)

2 เริ่มมีเจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตร 
 ระดับอ�าเภอ ส่งเสริม 
 ด้านคหกรรมศาสตร ์
 และการเกษตรให้กลุ่ม 
 แม่บ้านเกษตรกร

เริ่มสร้าง
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชแห่งแรก  

ที่จังหวัดพิษณุโลก

2 ด�าเนินโครงการปรับปรุงระบบ 
 ส่งเสริมการเกษตร ระยะที่ 1 - 2 

2 ด�าเนินโครงการปรับปรุงระบบ 
 ส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่  
 เพิ่มอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
 การเกษตร หรือ เกษตรต�าบล  
 1 คน : เกษตรกร 1,000 ครัวเรือน  
 คัดเลือกเกษตรกรผู้น�า เข้ามา 
 ช่วยงานส่งเสริมการเกษตรของ 
 เกษตรต�าบล โดยมีอัตราส่วน  
 เกษตรต�าบล 1 คน ต่อ เกษตรกร 
 ผู้น�า 100 คน 

จัดท�าหมู่บ้านหลัก
ส่งเสริมการเกษตร 

จัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์ไหม
ในเขตพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร่วมกับ องค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ 

(FAO) จัดท�าโครงการ
พัฒนาเกษตรกรรายย่อย 
ที่มีรายได้น้อย หรือ SFDP

พ.ศ. 

ทศวรรษที่ 1 : 
บุกเบิกงานส่งเสริมฯ
ริเริ่มระบบฝึกอบรม 

และเยี่ยมเยียน  
(พ.ศ. 2510 - 2520)

ทศวรรษที่ 2 : 
เพิ่มก�าลังเกษตรต�าบล 

ขยายผลความรู ้
สู่พื้นที่ห่างไกล 

(พ.ศ. 2521-2530)
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2531-2534
2532

2535

2533

2534

2537

2538

2540

2531-2536

2535-2539

2535-2540

2537-2539

จัดท�าโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ในการพัฒนา หรือ SFPP 

พร้อมกับจัดตั้ง 
“ศูนย์เกษตรประจ�าต�าบล” 

อ�าเภอละ 1 ศูนย์

จัดท�าโครงการปรับปรุงระบบแผน
และพัฒนาเกษตรกร (คปพ.) 

ทดแทนระบบการฝึกอบรมและเยี่ยม

จัดท�าโครงการป้องกัน
และก�าจัดศัตรูไม้ผล

โดยวิธีผสมผสาน (IPM) 
ไทย-เยอรมัน

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
และงานแสดงสินค้าเกษตร
ในต่างประเทศเป็นครั้งแรก

ส่งเสริมการจัดการศัตรูข้าวโดย
วิธีผสมผสาน ตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร ภายใต้การ

สนับสนุนของ FAO

จัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อเพื่อการผลิต 

และกระจายพืชพันธุ์ดี

ด�าเนินการโครงการสนับสนุน
แผนการผลิตของเกษตรกร

(ผกก.)

จัดท�าโครงการ 
ปรับโครงสร้าง 

และระบบการผลิต
ทางการเกษตร (คปร.)

จัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร  
เป็นครั้งแรก ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

จัดท�าโครงการปรับระบบการเกษตร
ในเขตชลประทานลุ่มน�้าเจ้าพระยา 

โดยการสนับสนุนการขุดเจาะ
บ่อบาดาลระดับตื้น ให้เกษตรกร

ในเขตลุ่มน�า้เจ้าพระยา 11 จังหวัด 
รวม 50,000 บ่อ

จัดตั้งศูนย์
บริหารศัตรูพืช

โดยชีววิธี

กรมส่งเสริมการเกษตร
ประกาศให้เป็น 

ปีแห่งการรณรงค์
เพิ่มผลผลิต

ข้าวคุณภาพดี

ทศวรรษที่ 3 : 
ยึดเกษตรกรเป็น

ศูนย์กลางสรรค์สร้าง
ประสิทธิภาพการผลิต 
(พ.ศ. 2531 - 2540)
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พ.ศ. 

2543

2545 2552-2559

2541

2551

2548

แต่งตั้งมิสเตอร์พืช
หรือผู้จัดการรายพืช 

เริ่มมีอาสาสมัครเกษตร 
(อกษ.) และ 

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
(อกม.)

 2 ก�ากับดูแล พระราชบัญญัต ิ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 

 2 ส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกร 
ให้รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน

2542-2544
 2 จัดท�าโครงการ “เพิ่มขีดความสามารถ 

ในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน”  
(Project of Capacity Building for  
Sustainable Agriculture) 

 2 จัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจ�าต�าบล (ศบกต.) 

 2 จัดท�าโครงการศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนเกษตรกร

 2 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน  
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว

 2 จัดท�าโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
ส่งเสริมให้เกษตรกรน�าผลผลิตทางการเกษตร 
มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

2 ปรับโครงสร้างหน่วยงาน
 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
 กระทรวง ทบวง กรม 
 พ.ศ. 2545 

2 โครงการจัดท�าทะเบียน
 และบัตรประจ�าตัวเกษตรกร 

พัฒนาฐานข้อมูล 
ทะเบียนเกษตรกร 

ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)  
และระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

(ทบก.) โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทศวรรษที่ 4 : 
ตลาดน�าการผลิต  
เพื่อคุณภาพชีวิต 

ที่มั่นคง
(พ.ศ. 2541 - 2550)

ทศวรรษที่ 5 : 
เกษตรกรยุคใหม่  

 ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี  
(พ.ศ. 2551 - 2560)
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2554

2560

2557-2558

2558 2560

2558

2557

2559

เปิดตัวตลาดเกษตรกร
(Farmer Market) 

 2 พัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ 
ของ MRCF คือระบบที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการก�าหนดทิศทางการพัฒนา โดยการวิเคราะห์ 
คน พื้นที่ สินค้า

 2 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตร (ศพก.) 

 2 จัดท�าโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง หรือ 
Smart Farmer และพัฒนาไปสู่ 5 SMARTS 

ปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร  
T&V System เพื่อน�ามาประยุกต์ใช ้

ให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน

จัดท�าโครงการส่งเสริม
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 

ช่วยเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนงาน
ตามนโยบาย

ก้าวสู่ Digital DOAE 
พัฒนาทักษะเกษตรกร  

ให้เป็น Smart Agriculture 
เพื่อเตรียมเข้าสู่ 

ยุค Thailand 4.0

ด�าเนินมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร 

ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 

ส่งเสริมการผลิตพืช
ในรูปแบบแปลงใหญ่

จัดท�าโครงการ 9101  
ตามรอยเท้าพ่อ  

ภายใต้ร่มพระบารมี  
เพื่อการพัฒนาการเกษตร 

อย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน
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ทศวรรษที่ 1 :
บุกเบิกงานส่งเสริมฯ ริเริ่มระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน 
(พ.ศ. 2510 - 2520)

และข้าวอ�าเภอ รวมเป็นเกษตรอ�าเภอ โดยก�าหนดให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
มีอ�านาจหน้าที่เก่ียวกับการอ�านวยบริการ และเผยแพร่วิชาการ ความรู้เกี่ยวกับ
การเกษตรแผนใหม่ ให้ถึงตัวเกษตรกรอย่างแพร่หลายและท่ัวถึง เพ่ือช่วยให้เกษตรกร
สามารถเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร ทั้งปริมาณและคุณภาพตามความต้องการ 
ของตลาด ซึ่งจะท�าให้เกษตรกรมีรายได้และฐานะดีขึ้น เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
โดยส่วนรวมให้ดียิ่งขึ้น
 การส่งเสริมการเกษตรในระยะแรกยังคงมีข ้อจ�ากัดด้านอัตราก�าลัง 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต่อครอบครัวเกษตรกร ท�าให้ไม่สามารถใช้วิธีการ 
ส่งเสริมแบบรายบุคคลได้ จึงใช้วิธีการส่งเสริมการเกษตรผ่านกลุ่มต่างๆ ได้แก่  
กลุ ่มเกษตรกร กลุ ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ ่มยุวเกษตรกร ในรูปแบบของ 
การประชุม พูดคุย ถ่ายทอดความรู้ เป็นส่วนใหญ่ ในทางปฏิบัติไม่สามารถ 
จัดประชุมได้บ่อยคร้ัง ท�าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันการณ์ นอกจากนั้น 
การจัดท�าแปลงสาธิตในระดับอ�าเภอ ก็ไม่สามารถน�าเกษตรกรไปดูการสาธิต 
อย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน เกษตรกรให้ความสนใจน้อย การสนับสนุนการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ขาดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมท้ังยานพาหนะที่จ�าเป็น 
ในงานส่งเสริมการเกษตร ท�าให้การปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลย ี
ทางการเกษตรใหม่ๆ ให้กับเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
เป็นการมุ ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ การบริการความรู ้ 
สู่เกษตรกรอยู่ในวงจ�ากัด การส่งเสริมการเกษตรแบบมวลชนด�าเนินการได้น้อยมาก 
ท�าให้ข่าวสารเผยแพร่ไปสู่เกษตรกรไม่ทั่วถึง

การส่งเสริมการเกษตรในระยะแรก 
 กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการสถาปนาขึ้น  
เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510 โดยรวมงานของ  
3 หน่วยงานคือ งานส่งเสริมการเกษตร สังกัดส�านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตร งานของกองส่งเสริมและเผยแพร่  
สังกัดกรมกสิกรรม และงานของกองส่งเสริมและ
เผยแพร่ สังกัดกรมการข้าว จัดต้ังเป็นกรมส่งเสริม 
การเกษตร และในส่วนภูมิภาค ได้รวมกสิกรรมจังหวัด 
และข้าวจังหวัด เป็น เกษตรจังหวัด กสิกรรมอ�าเภอ  
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การด�าเนินงานส่งเสริมการเกษตร
 ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ตามอ�านาจหน้าที่และภารกิจของ 
กรมส่งเสริมการเกษตรนั้น ต้องน�าวิชาความรู้ในการเกษตรที่เหมาะสมจากสถาบัน 
ทางวิชาการ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรต่างๆ ไปสู่เกษตรกร  
เพื่อให้เกษตรกรได้น�าวิชาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ที่ได้รับ ไปปรับปรุงวิธีการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น  
อันน�าไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ดีขึ้นด้วย 
 ในการด�าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร
ได้ก�าหนดวิธีการส่งเสริมการเกษตรมาเป็นขั้นตอนตามล�าดับ คือ
 ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2510 - 2515) ซึ่งเป็นระยะเริ่มแรกของกรมส่งเสริม 
การเกษตร ยังมีความจ�ากัดทั้งทางด้านบุคลากรและงบประมาณ โดยเฉพาะ
อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อครัวเรือนเกษตรกรสูงถึง 1 : 4,000 ครัวเรือน จึงเป็นการยาก 
ที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะพบปะเกษตรกรได้ทั่วถึง วิธีการส่งเสริมการเกษตร  
จึงเน้นการส่งเสริมผ่านสถาบันเกษตรกรเป็นหลัก สถาบันเกษตรกรดังกล่าว ได้แก่  
กลุ่มชาวนา และกลุ่มยุวเกษตรกร และในการถ่ายทอดวิชาความรู้การเกษตรดังกล่าว  
ได้เน้นการจัดท�าแปลงสาธิต แปลงใหญ่ การประกวดผลผลิต นิทรรศการและ 
การประกวดประจ�าปีของจังหวัดต่างๆ 
 ต ่อมาในปี พ.ศ. 2511 กรมส่งเสริมการเกษตรได ้ รับงบประมาณ 
ช่วยเหลือจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา หรือยูเสด  
(United States Agency for International Development : USAID) 

ในการจัดตั้ งกลุ ่มแม ่บ ้านเกษตรกร ด�าเนินการ 
ในลักษณะโครงการน�าร่องระยะเวลา 3 ปี (ปี พ.ศ.  
2511-2513) โดยให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีวุฒิการศึกษาด้าน
คหกรรมศาสตร์ และผ่านการอบรมก่อนการปฏิบัติงาน  
เป ็นผู ้จัดอบรมแม่บ ้านและเยาวสตรีกลุ ่มชาวนา 
ให้มีความรู ้ด ้านอาหารโภชนาการ ตัดเย็บเส้ือผ้า  
ศิลปะประดิษฐ์ โดยจัดอบรมเป็นรุ่นๆ รุ่นละ 3 เดือน 
ที่ศูนย์สาธิตกลุ ่มเกษตรกรระดับอ�าเภอ หลังจาก 
สิ้นสุดโครงการ เกษตรกรที่ผ ่านการอบรมได ้ม ี
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การรวมตัวกันจัดตั้งเป็น “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร” เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2515  
ที่หมู่บ้านป่าคา อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 ในปี พ.ศ. 2514 ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการขึ้นภายใต้ส�านักงานเกษตรจังหวัด
ตามความพร้อมและความต้องการพันธุ์พืชของแต่ละจังหวัด ได้แก่ ศูนย์ขยายพันธุ ์
ไม้ผล และหน่วยปราบศัตรูพืช เป็นต้น เพ่ือสนองตอบภารกิจที่มีความจ�าเป็นต่อ 
การพัฒนาการเกษตรในส่วนภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ
 ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2516 - 2520) มีการจัดต้ังหน่วยงานในส่วน 
ภูมิภาค โดยในปี พ.ศ. 2516 จัดต้ังส�านักงานส่งเสริมการเกษตรภาค 6 ภาค  
ได ้แก ่ ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง ที่จังหวัดชัยนาท ภาคใต ้ 
ที่จังหวัดสงขลา ภาคตะวันตก ที่จังหวัดราชบุรี ภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยอง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ระยะแรกใช้ชื่อว่า “ศูนย์ฝึกอบรม 
และนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรภาค” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นส�านักงานส่งเสริม
การเกษตรภาค ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร
ประจ�าภาคน้ันๆ และเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดที่อยู่ 
ในเขตรับผิดชอบของภาค 
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 ส�าหรับงานส่งเสริมด้านสถาบันเกษตรกรนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร 
ให ้ความสนใจในการพัฒนาครอบครัวเกษตรกรอย ่างเป ็นระบบ โดยในปี  
พ.ศ. 2518 - 2519 มีการบรรจุเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรประจ�าอ�าเภอ เพื่อให ้
ท�างานควบคู ่กันไปกับเจ้าหน้าที่ส ่งเสริมการเกษตรอ่ืนๆ โดยเน้นการพัฒนา 
สุขภาพอนามัยของครอบครัว ส่งเสริมให้แม่บ้านเกษตรกรมีความรู ้ทางด้าน 
เคหกิจเกษตร และการประกอบอาชีพการเกษตร เพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว
อีกทางหนึ่งท�าให้การส่งเสริมการเกษตรในช่วงนี้ เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานกับสมาชิก
ครอบครัวเกษตรกรครบทั้ง 3 กลุ่ม คือ พ่อ คือกลุ่มเกษตรกร แม่ คือกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร และลูกหลาน คือกลุ่มยุวเกษตรกร

 ในช ่วงน้ี รัฐบาลได ้ก�าหนดนโยบายด้าน
การเกษตร เน้นการเพิ่มผลผลิตข้าวเพื่อรักษาระดับ
ปริมาณการส่งออกข้าวไปจ�าหน่ายต่างประเทศ กับ
ให้มีการผลิตเพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับการบริโภคภายใน
ประเทศ รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการครองชีพ
ของเกษตรกรให้สูงขึ้น โดยส่งเสริมให้มีการใช้ที่ดิน 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการเพิ่มผลผลิตการเกษตร
ในแหล่งที่รับน�้าจากชลประทาน 
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 ในปี พ.ศ. 2518 รัฐบาลไทยได้ตกลงท�าสัญญา
กู้เงินจากสมาพันธ์การพัฒนาระหว่างประเทศ หรือ  
IDA (International Development Association) 
เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการชลประทานที่ได้มี 
การสร้างเขื่อนเก็บกักน�้าและระบบส่งน�้าขนาดใหญ่
ไว้แล้ว 4 แห่ง คือ โครงการลุ่มน�้าเจ้าพระยาตอนบน  
โครงการล�าปาว จังหวัดกาฬสินธุ ์ โครงการน�้าพอง 
จังหวัดขอนแก่น โครงการล�าพระเพลิง จังหวัด
นครราชสีมา ได้รับเงินกู้จากธนาคารโลก (World Bank) 
1 แห่ง คือโครงการเกษตรชลประทานพิษณุโลก และ
เงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) อีก 1 แห่ง คือ 
โครงการเกษตรชลประทานหนองหวายฝั่งขวา จังหวัด
ขอนแก่น และเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก FAO  
และ UNDP น�าร ่องส่งเสริมการเกษตรเน้นหนัก 
เฉพาะจุดในเขตชลประทาน
 เงินกู้ส�าหรับโครงการชลประทานทั้ง 6 แห่ง 
ดังกล่าว นอกจากจะใช้เพ่ือพัฒนาระบบชลประทานแล้ว  
ส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับสนับสนุนงานส่งเสริม
การเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรในการด�าเนินงาน 
และศึกษาหารูปแบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร 
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามหลักการ โดยได้ 
ริเริ่มน�าระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน (Training and 
Visit System หรือ T&V System) มาใช้ คือ

 1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพของการให้บริการส่งเสริมการเกษตร  
ได้ก�าหนดให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ท�าหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ด้านส่งเสริมในแต่ละโครงการเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบและวิธีการส่งเสริม 
การเกษตร โดยคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการอบรมเทคโนโลยีการเกษตรแล้ว 
น�าไปถ่ายทอดให้สมาชิกโดยให้มีเกษตรกรผู ้ผ่านการคัดเลือกเข้ามาท�าหน้าที ่
เสมือนผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 1 คน ต่อเกษตรกร 200 คน โดยม ี
การอบรมอย่างเน้นหนักทั้งด้านวิธีการส่งเสริมและการฝึกปฏิบัติ ทุก 2 สัปดาห์  
หัวหน้าเกษตรกรจะต้องกลับมาฝึกอบรมเพื่อน�าปัญหาที่พบมาประชุมแก้ไข  
พร้อมทั้งรับความรู้ใหม่ๆ และวางแผนที่จะน�าไปแนะน�าส่งเสริมใน 2 สัปดาห์ต่อไป 
โดยจัดท�าแผนอย่างแน่นอนว่าจะปฏิบัติงานที่จุดไหน วันไหน และเรื่องอะไร เพื่อที่
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะสามารถออกติดตามให้ค�าแนะน�าได้
 2. จัดหาอาคาร วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมการเกษตร โดยก�าหนดให้แต่ละโครงการจัดตั้งอาคารส�านักงาน ส�าหรับ 
เป็นศูนย์ส่งเสริมการเกษตรประจ�าโครงการ ให้มีห้องฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ เป็นที่
อบรมทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร
 3. จัดหาที่ดินส�าหรับจัดท�าแปลงสาธิต เพื่อใช้เป็นที่จัดท�าแปลงสาธิต  
เพื่อเป็นตัวอย่างและประกอบการฝึกอบรม
 จากผลการด�าเนินงานพัฒนาปรับปรุงวิธีการส่งเสริมการเกษตรในเขต
โครงการเกษตรชลประทานทั้ง 6 โครงการดังกล่าว พบว่า ได้รับความส�าเร็จจาก 
การด�าเนินงานอย่างมากท�าให้เป็นที่เช่ือมั่นได้ว่า การพัฒนาการเกษตรในประเทศไทย 
โดยเฉพาะการเพ่ิมผลผลิตและการยกระดับฐานะความเป็นอยู ่ของครอบครัว 
เกษตรกร ยังจะสามารถด�าเนินการได้อีกมาก หากมีการเพิ่มอัตราก�าลังเจ้าหน้าที ่
ส่งเสริมการเกษตรให้เหมาะสมกับอัตราส่วนของครัวเรือนเกษตรกร การดึง 
เกษตรกรผู ้น�าเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ์
ยานพาหนะ และสิ่งอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และประการส�าคัญที่สุด 
ก็คือ การก�าหนดรูปแบบวิธีการส่งเสริมที่เหมาะสม
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จัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์พืช
 พ.ศ. 2519 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดสร้างศูนย์ขยายพันธุ์พืชแห่งแรกขึ้น 
ท่ีจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการผลิตและขยายพันธุ ์พืช ภายใต้โครงการเงินกู้ 
จากประเทศญี่ปุ่น (Seed Multiplication Project Under OECF Loan ; Japan)  
ด�าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง  
ถั่วเขียว ถั่วลิสง และพืชผัก เพื่อกระจายพืชพันธุ์ดีสู่เกษตรกร ต่อมาได้จัดสร้าง 
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชเพิ่มขึ้นอีก 22 ศูนย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ล�าปาง พะเยา แพร่ 
ก�าแพงเพชร สุโขทัย นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ร้อยเอ็ด 
สกลนคร กาฬสินธุ์ สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี ชลบุรี ราชบุรี สุราษฎร์ธานี  

พัทลุง และปัตตานี โดยใช้งบประมาณภายใต้โครงการ
เงินกู้ดอกเบี้ยต�า่จากญี่ปุ่นจ�านวน 13 ศูนย์ เงินช่วยเหลือ  
และเงินกู้ดอกเบี้ยต�า่ จากสหรัฐอเมริกา จ�านวน 7 ศูนย์  
เงินช่วยเหลือจากประเทศเดนมาร์ก ผ่าน FAO จ�านวน 
3 ศูนย์ รวม 23 ศูนย์ ทั้งนี้แบ่งการด�าเนินงานออก 
เป็นระยะๆ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่สร้างขึ้นเป็นศูนย์สุดท้าย 
คือ ศูนย์ขยายพันธุ ์พืชจังหวัดปัตตานี ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535
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ทศวรรษที่ 2 :
เพิ่มก�าลังเกษตรต�าบล ขยายผลความรู้สู่พื้นที่ห่างไกล 
(พ.ศ. 2521 - 2530)

 พ.ศ. 2520 - 2527 ขยายพื้นที่ส่งเสริมตามโครงการปรับปรุง
ระบบส่งเสริมการเกษตร จากผลการด�าเนินงานทดลองหารูปแบบและวิธีการ 
ส่งเสริมการเกษตรในโครงการเกษตรชลประทานที่ผ ่านมา รัฐบาลไทยโดย 
การสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารโลก (World Bank) และองค์กรเพื่อพัฒนา
ระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) อนุมัติเงินกู้ให้ด�าเนินโครงการปรับปรุง
ระบบส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 - 2527 ขยายพื้นที่ส่งเสริม
การเกษตรสู ่จังหวัดต่างๆ ไม่จ�ากัดเฉพาะในเขตชลประทาน ขยายการบริการ 
ส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมช่วยเหลือครอบครัวเกษตรกร 
ให้ได้รับผลประโยชน์จากการบริการส่งเสริมการเกษตรอย่างรวดเร็วและทั่วถึง  
ต่อเน่ืองจากเขตโครงการเกษตรชลประทานทั้ง 6 โครงการ โดยได้ก�าหนดแนวทาง 
ในการด�าเนินงานไว้อย่างชัดเจน คือ
 l เพิ่มอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีอัตราส่วนเพียงพอ 
เหมาะสมกับจ�านวนเกษตรกร โดยขยายอัตราก�าลังลงถึงระดับต�าบล ในสัดส่วน 
เจ้าหน้าที่ 1 คน : เกษตรกร 1,000 ครัวเรือน
 l ให้มีการคัดเลือกและใช้ประโยชน์จากเกษตรกรผู ้น�า (Contact  
Farming : CoF) ท�าหน้าที่เกษตรหมู่บ้านเข้ามาช่วยงานส่งเสริม เจ้าหน้าที่ 1 คน  
รับผิดชอบเกษตรกรผู้น�า 100 คน ระยะเริ่มแรกใช้วิธีคัดเลือกโดยให้บุคคลส�าคัญ 
เป็นผู้คัดเลือก ต่อมาใช้วิธีสังคมมิติ (Sociometry) และเกษตรกรผู้น�าในแต่ละ 
หมู่บ้านเลือกผู้น�า 1 คน เป็นหัวหน้าเกษตรกรผู้น�า เรียกชื่อว่า เกษตรหมู่บ้าน
 l ปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร โดยแบ่ง 
สายงานการบังคับบัญชาและการประสานงานให้ชัดเจน ตั้งแต่ระดับกรมฯ ไปจนถึง
ระดับอ�าเภอและต�าบล

 ความส�าเร็จที่ได้รับจากการด�าเนินงานส่งเสริม 
การเกษตรในยุคแรก ท้ังๆ ที่มีข้อจ�ากัดอยู ่ไม่น้อย  
ท�าให้ผู ้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรในยุคต่อมา 
เชื่อมั่นว ่า การพัฒนาการเกษตรในประเทศไทย 
โดยเฉพาะการเพ่ิมผลผลิตและการยกระดับฐานะ 
ความเป็นอยู ่ของครอบครัวเกษตรกร ยังมีแนวทาง  
และวิธีการด�าเนินงานด้านต่างๆ ได้อีกมาก หากมี 
การเพิ่มอัตราก�าลังเจ ้าหน้าที่ส ่งเสริมการเกษตร 
ให้เหมาะสมกับอัตราส่วนของครัวเรือนเกษตรกร  
การดึงเกษตรกรผู้น�าเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
และก�าหนดรูปแบบวิธีการส่งเสริมที่เหมาะสม จึงได้
ขยายพื้นที่งานส่งเสริมให้เข้าถึงเกษตรกรมากขึ้น
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 l ปรับปรุงระบบและวิธีการส่งเสริมให้เหมาะสม โดยเน้นเรื่องการฝึกอบรม 
ที่ต่อเนื่อง และการเยี่ยมเยียนเกษตรกรตามก�าหนดวัน เวลา ท่ีแน่นอนและสม�่าเสมอ  
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กระจายการปฏิบัติงานลงไปครอบคลุมหมู่บ้านและพื้นที่อย่างทั่วถึง  
การจัดท�าแปลงสาธิต และแปลงทดสอบ เพื่อเป็นคู่มือการสอนเป็นตัวอย่างแก่
เกษตรกรในการเรียนรู้และการยอมรับ
 l ปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงและประสานงานระหว่างการวิจัยและ 
การส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้จากการ 
ศึกษาค้นคว้า ทดลอง ปัญหาในไร่นาและเกษตรกร ระหว่างนักวิจัยและนักส่งเสริม
การเกษตรให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
 l ปรับปรุงจัดหายานพาหนะ โสตทัศนูปกรณ์ อาคารบ้านพัก และ 
อุปกรณ์อ�านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ
ตามความเหมาะสม
 l ก�าหนดให้มกีารนเิทศ การประเมนิผลโครงการ เพือ่วดัผลการปฏบัิตงิาน
ทุกขั้นตอนว่า ได้ผลหรือมีปัญหาอย่างไร เพื่อที่จะได้ด�าเนินการปรับปรุงและแก้ไข 
ในส่วนที่ผิดพลาดได้ทันท่วงที
 การด�าเนินงานตามโครงการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรดังกล่าว 
ได้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ภายใต้เงินกู้จากธนาคารโลก มีขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ครอบคลุม 33 จังหวัด โดยมีระยะเวลาด�าเนินงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 - 2523
 จากผลการด�าเนินงานใน 33 จังหวัด ปรากฏว่า ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในการประกอบอาชีพของครอบครัวเกษตรกรอย่างมาก การใช้วิชาการแผนใหม่
สนับสนุนการผลิตได้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการใช้พันธุ์พืชที่ดี วิธีการ 
เพาะปลูกที่ถูกวิธี การใช้ปุ ๋ย-ยาเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืช การดูแลรักษา ได้รับ 
การยอมรับและน�าไปปฏิบัติมากยิ่งข้ึน ตลอดจนทัศนคติที่ดีของเกษตรกรที่มีต่อ 
งานส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทยรัฐบาลจึงได้ให้ความเห็นชอบในการกู้เงิน 
จากธนาคารโลก เพื่อมาด�าเนินการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรอีกเป็น 
ระยะที่ 2 โดยการขยายงานออกไปให้ครอบคลุมอีก 40 จังหวัดที่เหลือ ทั้งนี้ โดย 
เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2523 และก�าหนดระยะเวลาโครงการไว้ถึงปี พ.ศ. 2527 และ 
ต่อสัญญาถึงปี พ.ศ. 2529
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 ทุกจังหวัดได้ด�าเนินการตามโครงการปรับปรุง
ระบบส่งเสริมการเกษตรครบ 73 จังหวัดแล้วก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรของกรมส่งเสริม 
การเกษตรอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
อัตราก�าลังเพิ่มจาก 5,455 คน ในปี 2519 เป็น  
11,615 คน ในปี 2530 ท�าให้เจ้าหน้าที่ส ่งเสริม
การเกษตรเพียงพอในการน�าความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมตามระบบดังกล่าวไปถ่ายทอดสู ่เกษตรกร 
ได้อย่างทั่วถึง โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 1 คน 
รับผิดชอบเกษตรกร 1,000 ครัวเรือน ท�าให้เกษตรกร
มีความรู ้ และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสังคม 
และเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตามมา
 พ.ศ. 2524 - 2528 จัดท�าหมู่บ้านหลัก
ส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่าง 
ในการส่งเสริมการเกษตร ผสมผสานกิจกรรมต่างๆ 
ไปด�าเนินการส่งเสริมการเกษตรให้เหมาะสม เพื่อให้ 

เกิดผลที่แสดงให้เห็นชัดถึงความส�าเร็จทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างก่อนและหลังเข้าไปส่งเสริม โดยหวังผลว่าเกษตรกรและหมู่บ้านใกล้เคียง 
จะได้น�าเทคโนโลยีไปใช้เป็นแบบอย่างและแกนในการพัฒนาการเกษตรได้ ตลอดจน
เป็นหมู่บ้านท่ีสามารถใช้เป็นแหล่งสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์พืช
แก่เกษตรกรในหมู่บ้านใกล้เคียง โดยมีเป้าหมายการด�าเนินการ 3 ระยะ คือ
 ระยะที่ 1 : ปี พ.ศ. 2524 จังหวัดในเขตโครงการปรับปรุงระบบส่งเสริม
การเกษตรให้มีหมู ่บ้านหลักในการส่งเสริมการเกษตรในต�าบลที่มีอัตราก�าลัง 
เกษตรต�าบลแล้ว ต�าบลละ 1 หมู่บ้าน ส่วนจังหวัดนอกเขตโครงการปรับปรุงฯ  
ให้มีหมู่บ้านหลักในการส่งเสริมการเกษตร เฉพาะในต�าบลที่ทดลองปฏิบัติตาม
โครงการปรับปรุงฯ ต�าบลละ 1 หมู่บ้าน
 ระยะที่ 2 : ปี พ.ศ. 2525 - 2527 ให้มีหมู่บ้านหลักในการส่งเสริมการเกษตร
เพิ่มขึ้นถึงครึ่งหนึ่งของจ�านวนหมู่บ้านในแต่ละต�าบล
 ระยะที่ 3 : ปี พ.ศ. 2528 ให้ทุกหมู่บ้านมีสภาพการพัฒนาการเกษตรเหมือน
หมู่บ้านหลัก
 พ.ศ. 2524 จัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์ ไหมส่วนภูมิภาคในเขตพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�าเนินงานพัฒนาอาชีพ 
หม่อนไหมให้แก่เกษตรกร ในช่วงระยะแรกโดยส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายย่อย
ท�าเป็นอาชีพเสริม ต่อมาได้มีการพัฒนายกระดับการผลิตหม่อนไหมแบบด้ังเดิม 
ใช้ภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษเป็นระบบการผลิตหม่อนไหมเชิงพาณิชย์
ด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาร่วมกับเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ ท�าให้หม่อนไหม
ได้พัฒนาไปเป็นพืชเศรษฐกิจหนึ่งที่มีโอกาสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดท�า
แผนงานรับรองการขยายงานหม่อนไหม และได้เริ่มมีการจัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์ไหม 
ส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน 5 ศูนย์ คือ จังหวัด 
ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ขอนแก่น และร้อยเอ็ด ต่อมาในปี พ.ศ. 2536  
ได้ขยายงานด้านหม่อนไหมไปสู ่ภูมิภาคอื่นพร้อมทั้งจัดต้ังศูนย์ขยายพันธุ ์ไหม 
เพิ่มขึ้นอีก 4 ศูนย์ คือ จังหวัดสระบุรี, น่าน, ชุมพร และกาญจนบุรี รวมเป็น 9 ศูนย์ 
ทั้งนี้เพื่อการสนับสนุนไข่ไหมพันธุ์ดี ต้นกล้า/กิ่งช�าหม่อนพันธุ์ดี ฝึกอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์แปรรูปหม่อนและไหม 
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 พ.ศ. 2528 - 2530 จัดท�าโครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย 
(Small Farmer Development Project : SFDP) การส่งเสริมการเกษตร
ตามระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน (Training & Visit System) เป็นระบบส่งเสริม
การเกษตรท่ีมีเป้าหมายที่จะเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกโดยการใช้
เทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่เป็นหลัก แต่เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ ่
มีความซับซ้อนและต้นทุนสูงเพราะน�าเข้ามาจากภายนอกชุมชน คนจนหรือ 
เกษตรกรรายย่อยซึ่งด้อยโอกาสในทุกด้าน นอกจากเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร 
แผนใหม่ได้น้อยแล้ว ยังได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ มากมาย ท�าให้ช่องว่างทาง
เศรษฐกิจและสังคมระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองและเกษตรกรกับภาคส่วนอื่นๆ  
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่มีภารกิจ 
ในการส่งเสริมเกษตรกรทุกเพศ ทุกวัย และทุกฐานะ
ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ จึงได้ร ่วมกับองค์การ 
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จัดท�า
โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย (Small Farmers 
Development Project : SFDP) เพื่อศึกษาและ 
พัฒนาต ้นแบบในการพัฒนาเกษตรกรรายย ่อย
หรือเกษตรกรผู ้มีรายได้น้อยและเป็นผู ้ด้อยโอกาส 
ทา งสั ง คมและ รูปแบบการพัฒนาการ เกษตร 
ที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละท้องถิ่นส�าหรับ 
ใช้ในการขยายผลทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดย 
ด�าเนินงานต้ังแต่ปี พ.ศ. 2528-2530 ใน 4 ภาค  
ภาคละ 1 จังหวัด จังหวัดละ 1 หมู ่บ ้าน ได้แก่  
จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ ขอนแก่น และสงขลา 
 จากการด�าเนินงานโครงการดังกล่าว ท�าให้
เกษตรกรรายย่อยสามารถรวมกลุ่ม ก�าหนดกฎระเบียบ
ของกลุ่ม วางแผนและด�าเนินการแก้ไขปัญหาและ 
พัฒนาอาชีพจากการประกอบอาชีพการเกษตรได้ด้วย
ตนเอง เกษตรกรรายย่อยจึงมีรายได้สูงและมั่นคงขึ้น 
ได้รับการยอมรับจากสังคมและได้เข้าร่วมกิจกรรมของ
สังคมเพิ่มขึ้น ท�าให้เกิดความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนเองที่จะกอบกู้ฐานะ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่
โครงการมีความเช่ือมั่นในรูปแบบการพัฒนาเกษตรกร
รายย่อยและรูปแบบการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละท้องถ่ินส�าหรับใช้ในการขยายผล 
ทั่วทุกภูมิภาค
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ทศวรรษที่ 3 :
ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง สรรค์สร้างประสิทธิภาพการผลิต  
(พ.ศ. 2531 - 2540)

 แม้ว่าการด�าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย (SFDP) จะได้รูปแบบ 
การพัฒนาเกษตรกรรายย่อยและรูปแบบการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ 
ในแต่ละท้องถิน่ แต่พืน้ทีโ่ครงการพฒันาเกษตรกรรายย่อย และบคุลากรในโครงการท่ีมทัีกษะ
ในการพัฒนาการเกษตรภายใต้หลักการพัฒนาจากระดับล่าง  (Bottom-up Approach)  
โดยอาศัยกระบวนการกลุ่ม (Group Approach) หรือกระบวนการมีส่วนร่วม (Participatory up 
Approach) ยงัไม่เพยีงพอส�าหรบัการขยายผลทัว่ประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
ซึ่งเป็นภาคที่มีเกษตรกรรายย่อยหนาแน่น มีพื้นที่โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยเพียง  
1 หมู่บ้าน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดท�าโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิต 
ภาคการเกษตรในระดับไร่นาของเกษตรกรจากการปลูกพืชหรืออาชีพการเกษตรที่มีปัญหา 
ไปสู่กิจกรรมการเกษตรที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปท�าการเกษตร
ในลักษณะยั่งยืน และเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังนี้
 พ.ศ. 2531 - 2534 จดัท�าโครงการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของเกษตรกรใน
การพัฒนา (Small Farmer’s Participation Development Project : SFPP) 
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ จัดท�า 
โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องให้ม ี
ความรู้และทักษะในการพัฒนาเกษตรกรและพัฒนาการเกษตรโดยอาศัยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาเพื่อท�าหน้าที่เป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงในการขยายผล 
การด�าเนินงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดท�าโครงการใน 4 จังหวัด  
จังหวัดละ 2-3 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี และขอนแก่น
 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนา ด�าเนินการในลักษณะ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ภายใต้หลักการเดียวกันกับโครงการพัฒนา
เกษตรกรรายย่อย แต่เน้นการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรมเกษตรกร การศึกษาดูงาน 
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ทัง้ภายในและนอกพืน้ทีเ่พือ่น�ามาเป็นข้อมลูในการจดัท�าแผนพฒันาอาชพีเกษตรโดยอาศยั
การใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการจัดการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ลงทุนในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้ง “ศูนย์เกษตร 
ประจ�าต�าบล” อ�าเภอละ 1 ศูนย์ เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมการเกษตรประจ�าต�าบลกับเกษตรกร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ 
 พ.ศ. 2531 - 2536 จัดท�าโครงการปรับปรุงระบบแผนและพัฒนา
เกษตรกร (คปพ.) กรมส่งเสริมการเกษตรได้น�ารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย
มาพัฒนาเป็นโครงการปรับปรุงระบบแผนและพัฒนาเกษตรกร (คปพ.) ทดแทนระบบ 
การฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน โดยการน�าเทคนิคการวิเคราะห์พื้นที่ (Area Analysis : AA) 
และการส�ารวจข้อมูลและประเมินชุมชนแบบเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal : RRA)  
มาใช้ในการส�ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อหา 
ปัญหา ศักยภาพของพื้นท่ีและเกษตรกรร่วมกับเกษตรกรผู้น�าในแต่ละหมู่บ้านแล้วน�า 
ผลการส�ารวจมาจัดท�าแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ และจังหวัด 
ร่วมกับเกษตรกรในแต่ละพื้นท่ีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งน�าแผนพัฒนาอาชีพ 
ของตนเองและร่วมกันด�าเนินงานในลักษณะกลุ่มทั่วประเทศ โดยเริ่มด�าเนินการควบคู่ไป 
กับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนา (SFPP) คือ ในปี 2531  

ด�าเนินการทุกอ�าเภอๆ ละ 1 ต�าบล และเพิ่มเป็นอ�าเภอละ  
3 ต�าบล ในปี 2532 และอ�าเภอละ 6 ต�าบล ในปี 2533  
ส่วนต�าบลที่เหลือด�าเนินการในปี 2534 
 การด�าเนินงานดังกล่าว เป็นการด�าเนินงาน 
ในลักษณะ Bottom-up Approach แทน Top Down 
Approach หรือด�าเนินงานในลักษณะการมีส่วนร่วม  
(Participatory up Approach) ซึ่งต่อมา พ.ศ. 2534-2539 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น�ารูปแบบของโครงการ 
มีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนา (SFPP) ไปเป็นต้นแบบ 
ในการจัดท�าโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร (ผกก.) และ
น�ารูปแบบการด�าเนินงานของโครงการปรับปรุงระบบ 
แผนและพัฒนาเกษตรกร (คปพ.) ไปเป็นต้นแบบใน 
การจัดท�าโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิต
ทางการเกษตร (คปร.) ทั่วประเทศ
 พ.ศ. 2532 จัดท�าโครงการป้องกนัและก�าจดั
ศัตรูไม้ผลโดยวิธีผสมผสาน (IPM) ไทย-เยอรมัน  
กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และ
โครงการป้องกันและก�าจัดศัตรูไทย-เยอรมัน ได้พัฒนา 
“ระบบการส�ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช” ระหว่าง 
ปี 2524-2532 โดยได้ด�าเนินการในนาข้าวก่อน ตลอดจน 
พืชหลังนาอื่นๆ เช่น ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว เป็นต้น 
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 การส�ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช คือ  
การส�ารวจ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข ้อมูลศัตรูพืช  
ศัตรูธรรมชาติ พืชอาศัย สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์
กับศัตรูพืช และข้อมูลประจ�าแปลงอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง 
ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อใช้ในการตัดสินใจจัดการกับ 
ศัตรูพืช ประกาศเตือนการระบาดของศัตรูพืช และใช้
วางแผนการควบคุมศัตรูพืชในระยะต่อไป หรือในฤดูกาล
เพาะปลูกครั้งต่อไป ซ่ึงรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
สนับสนุนงบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรขยายผล
จัดท�าโครงการดังกล่าวแก่เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ภาคตะวันออก โครงการนี้ได้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ 
เดือนพฤศจิกายน 2532 และด�าเนินการจนถึงเดือนธันวาคม 
2542 ผู้ร่วมด�าเนินงานโครงการเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลาย
สาขาและจากหลายหน่วยงาน อันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกีฏวิทยา พืชสวน นิเวศวิทยา วิศวกรรม โรคพืช และ
ด้านส่งเสริมการเกษตร มีคณะท�างาน 4 คณะ ด�าเนินงาน 
ในไม้ผลแต่ละชนิด คือ มะม่วง ส้มเขียวหวาน ส้มโอ  
และทุเรียน โดยมีโปรแกรมหลักของโครงการเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทยและทดสอบร่วมกับ
เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลอย่างใกล้ชิด 
 หลังจากด�าเนินการวิจัยประยุกต์ซึ่งสิ้นสุดลง 
ในปี 2536 ได้ด�าเนินการส่งเสริมการป้องกันและก�าจัดศัตรู
ไม้ผลโดยวิธีผสมผสานแก่เกษตรกรในภาคตะวันออก โดย
ในปี 2537 ได้เริ่มด�าเนินการใน 4 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี ระยอง และจันทบุรี เริ่มต้นจากพืช 2 ชนิด 
คือ มะม่วง และทุเรียน ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2538 - 2541  
ได้ขยายผลไปจนครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคตะวันออก

 พ.ศ. 2533 - 2541 ส่งเสริมการจัดการศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน  
ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และโรงเรียนเกษตรกรในพระราชด�าริ พ.ศ. 2542  
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยการสนับสนุนจาก FAO ได้เริ่มด�าเนินการส่งเสริมการจัดการ
ศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานในปี พ.ศ. 2533 และ ในปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา ได้มีการ 
ขยายผลการด�าเนินงานจากภาคกลางตะวันออก และตะวันตก ไปสู ่ภาคเหนือและ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 โรงเรียนเกษตรกรในพระราชด�าริ เริ่มมีโรงเรียนเกษตรกร (Farmer Field  
School : FFS) เกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยเน้นหลักสูตรการจัดการ 
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน มีการฝึกอบรมตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ใช ้แปลงปลูกพืช 
ทุกระยะพัฒนาการของพืชเป็นห้องเรียน รวมทั้งการปฏิบัติจัดการท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 
กระบวนการฝึกอบรมจะใช้วิธีการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยให้ผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
และอาศัยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ได้ทอดพระเนตร
รายการโทรทัศน์ ที่น�าเสนอเกี่ยวกับการก�าจัดเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลของเกษตรกรในโรงเรียน
เกษตรกร และทรงสนพระทัยที่เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตข้าว 
และความสมัพนัธ์ของสิง่มชีีวติต่างๆ ในนาข้าวเป็นอย่างด ีจงึทรงมพีระราชด�ารใิห้กรมส่งเสรมิ 
การเกษตร ใช้กระบวนการโรงเรยีนเกษตรกร เป็นกลยทุธ์ในการส่งเสรมิการเกษตรให้แพร่หลาย 
ยิ่งข้ึน ต่อมากรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตให้โครงการส่งเสริม 
และพัฒนาชีวินทรีย์ และโรงเรียนเกษตรกร เป็นโครงการในพระราชด�าริ ซึ่งได้พระราชทาน
พระราชานุญาตตามที่ขอ จึงได้ใช้ชื่อว่า โรงเรียนเกษตรกรในพระราชด�าริ 
 ในช่วงปี 2542-2545 ได้ฝึกอบรมวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator) ตามหลักสูตร 
Training of Trainers (TOT) เป็นจ�านวนมากกว่า 300 คน โดยบุคลากรที่เข้ารับการ 
ฝึกอบรมมาจากทั้งส�านักงานเกษตรจังหวัดและส�านักงานเกษตรอ�าเภอ ท�าให้การส่งเสริม 
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การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย 
ทั่วประเทศ
 พ.ศ. 2534 มีการจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการผลิตและกระจาย
พืชพันธุ์ดี มีคุณภาพ ให้เกษตรกรน�าไปเพาะปลูก กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้ง 
ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดี มีคุณภาพและปลอดโรคให้เกษตรกร
น�าไปเพาะปลูก โดยเริ่มต้นจากการจัดตั้ง “สถาบันเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเกษตรกรรม” และ
เปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” ภายใต้กองส่งเสริมพืชสวน 
 ภารกิจหลัก คือ ผลิตพันธุ์พืชจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 4 ชนิด คือ กล้วย  
อ้อย มันฝรั่ง และหน่อไม้ฝรั่ง ส่งเสริมการปลูกกล้วย ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก ่
ภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถด�าเนินการผลิตพันธุ ์พืชจาก 
การเพาะเลี้ยงตอบสนองต่อนโยบายการผลิตพืชพันธุ์ดีให้ได้มากขึ้น 
 ต่อมา ได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงาน และจัดตั้ง “ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง” 
จ�านวน 10 ศูนย์ กระจายในพื้นที่ทุกภาคของประเทศ ที่จังหวัดอุดรธานี ตรัง มหาสารคาม 
ล�าพูน สุพรรณบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ชลบุรี พิษณุโลก และบุรีรัมย์ ภายหลัง 
เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)” เพื่อพัฒนางาน 
ด้านพันธุ์พืช ท้ังในด้านการผลิตเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อการส่งออก เพ่ือลดการน�าเข้า โดย 
ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช การอนุบาลการขยายเพ่ิมปริมาณ การกระจายพันธุ์  

การปลูก การส่งเสริมพันธุ ์พืชปลอดโรค ต้านทานโรค  
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพการเกษตร และ 
การฝึกอบรมวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการผลิตของเกษตรกรไทยให้ได้คุณภาพและ 
มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ
และได้มาตรฐานส�าหรับการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ

 พ.ศ. 2535 เข้าร่วมจัดนิทรรศการและ 
งานแสดงสินค้าเกษตรในต่างประเทศเป็นครั้งแรก 
กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและ 
งานแสดงสินค้าเกษตรในต่างประเทศเป็นครั้งแรก คือ  
งานแสดงพืชสวนโลก ครั้งที่ 4 (World Horticulture  
Exposition หรือ Floriade 1992) ระหว่างวันที่ 10 
เมษายน - 11 ตุลาคม 2535 ณ เมืองซูทเทอร์เมียร์  
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซ่ึงเป็นงานแสดงพืชสวนนานาชาติ
ระดับ A1 จัดเป็นประจ�าทุกๆ 10 ปี โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็น
หน่วยงานหลักในการด�าเนินงานโครงการและเข้าร่วมจัด
แสดงนิทรรศการและกิจกรรมในงานดังกล่าวเป็นครั้งแรก 
ทั้งน้ี ในงาน Floriade 1992 กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับ
รางวัลเหรียญทองจากการจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน  
ซ่ึงนับว่าประสบผลส�าเร็จและเป็นความภาคภูมิใจท่ีท�าให้
ประเทศไทยมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับโลก  
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และได้รับโอกาสเข ้าร ่วมจัด
งานแสดงพืชสวนโลก ครั้งที่ 5  
(Floriade 2002) ระหว่าง 
วันที่ 7 - 14 พฤษภาคม 2545 
ณ เมืองฮาแลมเมอร ์ เมียร ์  
ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ 
งานแสดงพืชสวนโลก ครั้งที่ 6  
(Floriade 2012) ระหว่างวันที่ 
5 เมษายน - 7 ตุลาคม 2555  

ณ เมืองเวนโล ประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ ยังน�ามา
ซึ่งโอกาสท่ีท�าให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรม
พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษณ์ 2549 ที่จังหวัด
เชียงใหม่ ถือเป็นงานมหกรรมพืชสวนระดับโลกระดับ A1 
คร้ังแรกของประเทศไทย และยังมีการจัดนิทรรศการและ
งานแสดงสินค้าเกษตรในต่างประเทศอีกหลายรายการ 
ในเวลาต่อมา โดยสินค้าเกษตรของไทยส่วนใหญ่ได้รับ 
ความสนใจจากชาวต่างชาติและผู้ส่งออกอย่างยิ่ง
 พ.ศ. 2535 - 2539 ด�าเนินการโครงการ
สนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร (ผกก.) เป็น 
การสนับสนุนแผนการด�าเนินงานตามศักยภาพชุมชน และ
ความต้องการของเกษตรกร โดยน�าแผนพัฒนาเกษตรกร 
จากโครงการ คปพ. มาด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
สนับสนุนให้เกษตรกรวางแผนการผลิตตามความถนัด 
สอดคล ้องกับศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถ
ของเกษตรกรในการวางแผนการผลิต การด�าเ นิน

การโครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร (ผกก.)  
มีขั้นตอนการด�าเนินการ ได้แก่ ส�ารวจข้อมูลพื้นฐานการท�า 

การเกษตรรายครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมาย จัดท�าและน�าเสนอ 
ทางเลือกทางการเกษตรแก่เกษตรกร พัฒนาตัวเกษตรกรให้สามารถ 

ตัดสินใจวางแผนการผลิตได้ด้วยตนเอง และสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร 
ในด้านความรู้ เทคโนโลยี เงินทุนการตลาด
 พ.ศ. 2537 - 2539 จัดท�าโครงการปรับโครงสร้างและระบบการ
ผลิตทางการเกษตร (คปร.) เป็นโครงการที่รัฐบาลน�ามาใช้แก้ปัญหาภาคการเกษตร 
ของไทยที่เผชิญปัญหาผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางการค้าของประเทศต่างๆ ซ่ึงน�าไป 
สู่การกีดกันทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกลุ่มเพิ่มข้ึน และการแข่งขันอย่างรุนแรง 
ในตลาดโลก ส่งผลให้ราคา
สินค้าเกษตรที่ส�าคัญของ
ไทยตกต�่าลง ได้แก่ ข้าว  
มันส�าปะหลัง กาแฟ และ
พริกไทย รวมทั้ งป ัญหา 
ภัยแล้งขาดแคลนน�้าต้นทุน
ในอ่างเก็บน�า้ที่ส�าคัญๆ 
 จากสถานการณ ์
ดังกล่าว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จ�าเป็นต้องช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกพืช 4 ชนิดดังกล่าว ให้เปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืน  
หรือกิจกรรมการเกษตรอย่างอื่นที่มีรายได้สูงกว่า ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการ 
ด�าเนินงานแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536
 ทั้งนี้ เน้นเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง พ้ืนท่ีปลูกข้าวนาไม่เหมาะสม หรือ 
พื้นที่ปลูกมันส�าปะหลังในเขตพื้นที่โครงการ โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจ และ  
ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบจะสนับสนุนข้อมูล 
ทางเลือกต่างๆ ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และสนับสนุนปัจจัย 
การผลิตและสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าเงื่อนไขผ่อนปรน
 พ.ศ. 2537 ริเริ่มจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร เป็นครั้งแรก  
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตรมีบทบาท 
ส�าคัญยิ่งในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกษตรของไทยมาตลอด โดยการศึกษา 
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น�าพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ มาสู่ประเทศไทยหลากหลายชนิดพืช ดังนั้น  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร 2537  
(Agri Ext Expo 1994) ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2537 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
เป็นคร้ังแรก เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรในสายตาของผู้บริโภคให้มีคุณค่ามากขึ้น ในงาน
ดังกล่าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดงาน รูปแบบการจัดงานมีการจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกสายพันธุ์ใหม่ๆ  
จากต่างประเทศที่ปลูกได้ผลดีในเมืองไทย การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการในรูปแบบ 
ที่แปลกใหม่ โดยน�าตัวอย่างของจริงมาจัดตกแต่งร่วมกับข้อมูลวิชาการ การสาธิต  
การประกวดแข่งขัน การจัดจ�าหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
การจัดสัมมนา และการเจรจาธุรกิจเกษตร 
 พ.ศ. 2535 - 2540 จัดท�าโครงการปรับระบบการเกษตรในเขตชลประทาน 
ลุ่มน�้าเจ้าพระยา ในปี 2535 ได้เกิดสภาพความแห้งแล้งโดยทั่วไปส่งผลให้ปริมาณน�้าใน 
เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีน้อยมาก เกิดการขาดแคลนน�้าในลุ่มน�้าเจ้าพระยาในฤดูแล้ง  
ปี 2535-36 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้บรรเทาความเดือดร้อน โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตร
สนบัสนนุการขดุเจาะบ่อบาดาลระดบัตืน้ หรือ บ่อตอก ให้กบัเกษตรกรในเขตลุม่น�า้เจ้าพระยา 
11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทัยธานี พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ ก�าแพงเพชร ชัยนาท 
สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง และสุพรรณบุรี รวม 75 อ�าเภอ 569 ต�าบล 3,424 หมู่บ้าน จ�านวน  
50,000 บ่อ ควบคู่กับการจัดท�าโครงการปรับระบบการเกษตรในเขตลุ่มน�้าเจ้าพระยา  
มีเป้าหมายให้เกษตรกรปลูกพืชไร่-ผัก ทดแทนข้าวนาปรัง จ�านวน 1 ล้านไร่ และปรับระบบ
การเกษตรแบบถาวรโดยปรับเป็นไม้ผล ไร่นาสวนผสม และปศุสัตว์ ทดแทน จ�านวน 111,000 ไร่
 ด�าเนินการระหว่างปี 2536 - 2540 ในพื้นท่ี 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
อุทัยธานี พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ ตาก ก�าแพงเพชร ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี  
อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร นครนายก ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และสุพรรณบุรี ผลการด�าเนินงานสามารถปลูกพืช
ทดแทนข้าวนาปรัง ได้ถึง 831,714 ไร่ และการด�าเนินโครงการได้น�ามาเป็นต้นแบบของการ
จัดระบบการปลูกพืชในโครงการปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรและการส่งเสริมการ 
ปลูกพืชฤดูแล้งในเวลาต่อมา
 พ.ศ. 2538 จัดตั้งศูนย์บริหารศัตรูพืชโดยชีววิธี กรมส่งเสริมการเกษตร 
ให้ความส�าคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Product) จึงได้จัดตั้งหน่วยงาน 

ที่ด�าเนินงานด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ทั่วทุกภูมิภาค  
โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 จัดตั้งศูนย์บริหารศัตรูพืช 
โดยชีววิธี จ�านวน 9 ศูนย์ในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัด 
ชัยนาท สุพรรณบุรี ชลบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงใหม่ 
พษิณโุลก สุราษฎร์ธาน ีและสงขลา ซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัในชือ่ของ  
“ศูนย์ไบโอ” มีภารกิจหลัก คือ การผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ  
และส่งเสริมการใช้ศัตรูธรรมชาติในการจัดการศัตรูพืช ผลิตหัวเชื้อ 
และพ่อ-แม่พันธุ์ขยาย สนับสนุนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
 พ.ศ. 2540 กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศ
ให้เป็นปีแห่งการรณรงค์เพ่ิมผลผลิตข้าวคุณภาพดี  
ข้าวเป็นพืชที่มีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและ 
ความเป็นอยู่ของคนไทย การที่รัฐบาลมีนโยบายให้ลดพื้นที่
ปลูกข้าวในช่วงปี พ.ศ. 2539 มิใช่ไม่เห็นความส�าคัญแต่หาก
ชาวนาปลูกข้าวแล้วไม่ได้ผลดี ผลผลิตตกต�่า เนื่องจากพื้นที่นั้น 
ไม่มีความเหมาะสมส�าหรับการปลูกข้าว แต่ควรปลูกพืชอ่ืน 
ทดแทน ดังนั้น ในปี 2540 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้
ประกาศให้เป็นปีแห่งการรณรงค์เพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดี 
โดยอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต 
ต่อไร่ให้สงูข้ึน ส่งเสรมิการใช้ข้าวพนัธุดี์จากศนูย์ขยายพนัธุพ์ชื 
ทั้ง 23 แห่งของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมท้ังวิธีการ 
ดูแลผลผลิตในช่วงระยะต่างๆ ซึ่งประเทศไทยมีพื้นที ่
ปลูกข้าวที่เหมาะสมอยู่ประมาณ 6 ล้านไร่ และจ�านวน 
ครัวเรือนที่มีอาชีพท�านาเกือบ 4 ล้านครัวเรือน 
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ทศวรรษที่ 4 :
ตลาดน�าการผลิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคง
(พ.ศ. 2541 - 2550)

 นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์สภาพพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผน
การปลูกพืชและจัดท�าโครงการต่างๆ โดยบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่งเสริมการกระจาย 
การผลิตให้มากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรหลักๆ ที่มีการแข่งขันด้านการตลาด เช่น ข้าว 
อ้อย ข้าวโพด มันส�าปะหลัง และยางพารา รวมทั้งพืชอื่นๆ ที่ยังมีโอกาสทางด้านตลาดเพิ่มขึ้น  
เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่บางชนิด และ พืชผักแทนพืชหลักๆ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและ
ปรับปรุงคุณภาพสินค้า ตลอดจนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น
 พ.ศ. 2541 แต่งตั้งมิสเตอร์พืชหรือระบบผู้จัดการรายพืช กรมส่งเสริม
การเกษตรได้มุ่งเน้นพัฒนางานส่งเสริมกลุ่มพืชที่มีศักยภาพในการส่งออกและมีโอกาส 
พัฒนาประสิทธิภาพให้ใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งขัน ดังนั้น จึงมอบหมายให้นักวิชาการ 
ส่งเสริมการเกษตร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นมิสเตอร์พืชชนิดต่างๆ หรือ 
ผู้จัดการรายพืช และจัดท�าคู่มือการผลิตพืชตลอดฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อวางแผนส่งเสริม 
การผลิตพืชแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด นอกจากนี้  
ในปีดังกล่าวยังก�าหนดให้เป็นปีแห่งการรณรงค์ในหลายๆ โครงการ ได้แก่ การรณรงค ์
สถาบันเกษตรกร การรณรงค์ปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได้ การรณรงค์ไร่นาสวนผสมตามแนว
ทฤษฎีใหม่ การรณรงค์การส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ เป็นต้น
 พ.ศ. 2542 - 2544 จัดท�าโครงการ “เพ่ิมขีดความสามารถในการ
พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน” (Project of Capacity Building for Sustainable 
Agriculture) โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(UNDP) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก�าหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ด้วยกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริม
การเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าว ระยะเวลาการด�าเนินงานโครงการ  

 ยุคนี้การเกษตรของประเทศไทยได้รับการพัฒนา 
ไปสู่ระบบการผลิตเพื่อการค้ามากขึ้น การส่งเสริมการเกษตร
จึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการตลาดทั้งภายในประเทศ
และตลาดโลก มีการเปลี่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลาและ 
เกิดการแข่งขันกับต่างประเทศ ส่งผลให้การผลิตทางการ
เกษตรต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการพัฒนาท้ังในด้านชนิด 
ของสินค้า ต้นทุนการผลิต และคุณภาพผลผลิต โดย 
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ปรับแนวทางการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การตลาด  
ยึดตลาดเป็นตัวน�าในการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร
เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 
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3 ปี (พ.ศ. 2542-2544) ก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนชนบทในด้านการวางแผน และด�าเนินกิจกรรมการ
พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน และเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบพื้นที่ ทั้งในด้านความรู้และทักษะ
ในการส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนและการท�างานในแนวทางการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
 แนวทางการด�าเนินงานโครงการใช้กระบวนการวางแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
เป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้แก่ชุมชน โดยมีการจัดเวทีการเรียนรู้ระดับต�าบล 
และหมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งให้ความรู้และสร้างแนวคิด 
ในการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองไปพร้อมๆ กับการพัฒนาผู้น�าชุมชน 
 พื้นที่เป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วย 21 จังหวัด 220 ต�าบล คือ ภาคเหนือ  
7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เชียงราย น่าน พะเยา และล�าปาง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร มหาสารคาม บุรีรัมย์  
สกลนคร เลย และขอนแก่น ภาคกลาง 1 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันตก 
2 จังหวัด คือ เพชรบุรี และราชบุรี และภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช 
พัทลุง และยะลา 
 จากการด�าเนินงานโครงการ พบว่า กระบวนการวางแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
สามารถเป็นเคร่ืองมือในการสร้างการเรียนรู ้ให้แก่ชุมชน โดยชุมชนสามารถก�าหนด 
ชนิดข้อมูลที่ส�าคัญและจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ทราบสถานการณ์ปัญหาของชุมชน รวมถึง
ศักยภาพของชุมชน น�ามาพัฒนาเป็นแผนชุมชนที่มุ่งในการพึ่งพาตนเองเป็นล�าดับแรก 
ชุมชนสามารถน�าแนวคิดจากเวทีชุมชนระดับต�าบลไปด�าเนินการจัดเวทีระดับหมู่บ้าน 
ด้วยตนเอง และน�าความรู ้ท่ีได้ไปพัฒนาโครงการกิจกรรมของชุมชนกระทั่งประสบ 
ความส�าเร็จในระดับค่อนข้างสูงและเกิดเครือข่ายการประสานงานของกลุ่มกิจกรรมต่างๆ 
ทั้งในระดับต�าบลและระหว่างต�าบล
 ปี พ.ศ. 2542 จัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ�าต�าบล (ศบกต.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท�าโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน
ด้านการเกษตรขึ้น มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการพัฒนางานด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ที่เป็นระบบและทั่วถึง โดยการจัดต้ังศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ�าต�าบลขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมในการพัฒนางานด้านการเกษตรภายใต้การปฏิบัติงาน 
ร่วมกันของเกษตรกรและทุกหน่วยงานในลักษณะบูรณาการ เป็นศูนย์กลางในการ 
แลกเปลี่ยน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ และเทคโนโลยีการเกษตร โดยเน้นการมีส่วนร่วม 

ของเกษตรกรและชุมชน พร้อมทั้งสร้างชุมชนเครือข่ายให้
เกิดการเชื่อมโยงในการพัฒนาการเกษตร อันเป็นปัจจัย
ส�าคัญในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง และพึ่งพา
ตนเองได้ยั่งยืน 
 กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดตั้งศูนย์ถ ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจ�าต�าบล หรือ ศบกต. และประสานให้
หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เป็น 
ช่องทางในการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่และสามารถ 
ให้บริการแก่เกษตรกรที่จุดเดียว (One Stop Service)  
เกิดจุดสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี วิทยากรเกษตรกร 
และแปลงเรียนรู้
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 พ.ศ. 2542 จัดท�าศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ในรูปแบบ Agro-Tourism เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน
เกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�าเนินการในลักษณะ
ส่งเสริมให้ชุมชนเกษตรและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร รวมทั้งศูนย์ส่งเสริมการเกษตรท่ีสูงท่ีอยู ่ใน 
ความรับผิดชอบน�าทรัพยากรทางการเกษตรที่มีอยู่มาใช้
ประโยชน์ในการท่องเที่ยวตามฤดูกาล เพื่อให้เกิดรายได้
จากการจ�าหน่ายสินค้าและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
ตลอดจนสามารถด�าเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร อยู่ในรูปแบบของธุรกิจท่องเท่ียวที่สามารถ
แข่งขันในตลาดได้ เป็นการพัฒนาการเกษตรท่ีมีความ 
ต่อเนื่องและยั่งยืน

 พ.ศ. 2543 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน แก้ ไขปัญหา 
การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจสายพันธุ์ดี  
มีคุณภาพสูง เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเกษตรของทางราชการ และส�ารองไว้ใน 
กรณีเร่งด่วน เช่น การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ตลอดจนจ�าหน่าย 
แก่เกษตรกรทั่วไป ภายใต้การด�าเนินงานของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่มีอยู่ทั่วประเทศ 23 ศูนย์ 
ถึงกระนั้นเกษตรกรก็ยังขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูก โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว 
กรมส่งเสรมิการเกษตรจงึได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว โดยได้ร่วมมอืกบัเกษตรกร
ในแต่ละพื้นที่จัดตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ที่เป็นแหล่ง
ปลูกข้าวที่ส�าคัญทั่วประเทศ ประมาณ 2,000 ศูนย์ เพื่อให้ศูนย์เหล่านี้เป็นแหล่งผลิตและ
กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีช่วยทางราชการอีกส่วนหนึ่ง 
 l จัดท�าโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นอกจากภารกิจด้านส่งเสริม 
การพฒันาพชืแล้ว ยงัส่งเสรมิให้เกษตรกรน�าผลผลติทางการเกษตรมาแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์
ต่างๆ ทั้งเพื่อการบริโภคและจ�าหน่าย โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยเพ่ิม 
มูลค่าผลผลิตเกษตร และรักษาเสถียรภาพราคาผลผลิตสด 
 พ.ศ. 2545 ปรับโครงสร้างตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างใหม่ตาม 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2545 ตามนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล โดยม ี
ภารกิจหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ฝึกอาชีพเกษตรและ 
ให้บริการทางการเกษตร พัฒนา ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต
และการจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์แก่เกษตรกร ดังนั้น จึงได้ยุบรวมหน่วยงาน
บางหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกันโดยให้ปรับเป็นส�านัก และหน่วยงานบางหน่วยงาน 
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ที่มีภารกิจงานสนับสนุนยังเป็นกองคงเดิม จากโครงสร้างเดิมมี 22 หน่วยงาน เป็น  
โครงสร้างใหม่มี 15 หน่วยงาน
 ส�านัก (Bureau) หมายถึง ส่วนราชการท่ีมีภารกิจหลักในงานปฏิบัติการ  
งานบริการ งานนโยบาย งานให้ค�าปรึกษา และงานวิชาการ 
 กอง (Division) ปัจจุบันใช้เรียกชื่อส่วนราชการที่มีภารกิจ ในงานสนับสนุน  
หรอืงานปฏิบตักิาร/งานบรกิาร ในลกัษณะเดยีวกบั “ส�านกั” เพยีงแต่แตกต่างท่ีปรมิาณงาน  
โดยมีเหตุผลของการที่ใช้ชื่อแตกต่างกันก็เพื่อการก�าหนดระดับต�าแหน่งที่สูงขึ้นนั้น  
ดังนั้น อาจใช้ชื่อเรียกส่วนราชการที่มีลักษณะงานดังกล่าวว่า “ส�านัก” หรือ “กอง” ก็ได ้
โดยไม่ผูกพันกับระดับต�าแหน่งของผู้อ�านวยการ
 ในยุคนี้ มีการปรับปรุงโครงสร้างระดับกระทรวง โดยตัดโอนกิจการ อ�านาจ
หน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ  
ลูกจ้างจากส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับข้าวและหม่อนไหมของกรมวิชาการเกษตร  
และกรมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงได้แยกตัวออกไป และ 
ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ก�ากับ
ดูแลข้าวไทยขึน้ มชืีอ่ว่า “ส�านักงานข้าวแห่งชาต”ิ มฐีานะ 
เทียบเท่ากรม กระทั่งวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2549  
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมให้จัดตั้ง
กรมการข้าว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นผลให้
เกิด “กรมการข้าว” และในปี พ.ศ. 2548 จัดตั้ง “สถาบัน
หม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” กระทั่งเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  
พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง  
กรมได้รับการยกฐานะเป็นกรมหม่อนไหม และได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เป็น “กรมหม่อนไหม” ในเวลาต่อมา
 l โครงการจัดท�าทะเบียนและบัตรประจ�าตัวเกษตรกร เป็นโครงการของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีต้องการจัดท�าฐานข้อมูลและบัตรประจ�าตัวเกษตรกร 
ทั่วประเทศ เพื่อน�าข้อมูลไปใช้ประกอบในการด�าเนินการตามโครงการและมาตรการ 
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบในการรับ 

ขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยในปี พ.ศ. 2545 รับขึ้นทะเบียน
ได้รวมทั้งสิ้น 4.94 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 88  
ของเป ้าหมาย ซ่ึงตั้งเป ้าหมายรับขึ้นทะเบียนให ้ได ้  
5.6 ล้านครัวเรือนภายในปี พ.ศ. 2546 
 พ.ศ. 2548 ประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดต้ัง  
“ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน” เพื่อรองรับภารกิจตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 เพื่อให้มีการส่งเสริมและพัฒนากิจการ
ของวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถผลิตสินค้า/บริการท่ีมี
คุณภาพ ตรงตามความต้องการของชุมชนและตลาดท่ัวไป 
อันจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และแก้ไขปัญหา 
ชุมชนไปในคราวเดียวกัน ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนที่ 
จดทะเบียน จ�านวน 83,000 แห่ง/สมาชิกมากกว่า  
1.40 ล้านคนทั่วประเทศ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  
มีจ�านวน 360 แห่ง/สมาชิก 6,808 ราย
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ทศวรรษที่ 5 :
เกษตรกรยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี
(พ.ศ. 2551 - 2560)

ปรับเปลี่ยนบทบาทการท�างานไปสู ่การเป็นผู ้ประสานการเรียนรู ้ และบูรณาการ  
การท�างานร่วมกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริม ขยายผลความรู้ และพัฒนาเกษตรกรต่อไป
 พ.ศ. 2551 อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
(อกม.) กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการคัดเลือกเกษตรหมู ่บ้านมาต้ังแต่ปี 2525  
โดยมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการกระจายข่าวสาร ความรู้และสะท้อนปัญหา 
ความเดือนร้อนของเกษตรกรในหมู ่บ ้านแก่เจ ้าหน้าที่และพัฒนาการด�าเนินงาน 
มาเป็น เกษตรหมู่บ้าน หรือ กม. และ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ อกม. ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญ 
ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรไทย โดยเป็นผู ้ประสานและเชื่อมโยง 
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรสาขาต่างๆ ในหมู่บ้าน รวมถึงองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อร่วมพัฒนาการเกษตรในหมู่บ้านและท้องถิ่น 
 ในปี พ.ศ. 2551 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกระเบียบว่าด้วยการบริหาร 
งานอาสาสมัครเกษตร โดยก�าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่อาสาสมัครเกษตร และก�าหนดให ้
มีคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ท�าหน้าที่ในการบริหารงานควบคู่กับคณะกรรมการ

 ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม จากภายในประเทศ และประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกที่มีการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การค้า รวมทั้ง 
ตระหนักในเรื่องของการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมหลายประการในยุคนี้ ส่งผลให ้
กรมส่งเสริมการเกษตรต้องปรับเปลี่ยนบทบาท และ 
ปรับกลยุทธ ์การท�างานท่ีต ้องผลักดันและช่วยเหลือ 
ให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างม่ันคง โดย 
ยึดหลักการท�างานส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วม  
เน ้นความร่วมมือในการจัดท�าแผน ร ่วมคิด ร ่วมท�า  
ร ่วมรับประโยชน์ด้วยกัน นักส่งเสริมการเกษตรต้อง 

38 l  เกษตราภิวัฒน์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร  l  5 ทศวรรษ พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร



บริหารงานอาสาสมัครของส่วนราชการ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับประเทศ และ 
เนื่องจากบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรเกษียณอายุราชการเป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้ 
มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการเกษตร ประกอบกับเกษตรกรผู ้น�าที่มีอยู ่ 
ไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ดังนั้น จึงได้คัดเลือกเกษตรกรในแต่ละหมู่บ้านเพื่อท�าหน้าท่ี 
เป็นผู ้ช ่วยเจ้าหน้าที่ส ่งเสริมการเกษตรแทนเกษตรกรผู ้น�าทุกหมู ่บ้านทั่วประเทศ  
หมู่บ้านละ 1 คน โดยเรียกว่า “เกษตรกรหมู่บ้าน”
 ต่อมาในปี 2554 ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองอาสาสมัคร 
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) โดยให้เลือกกันเองระหว่างอาสาสมัครเกษตรทุกประเภทที่ม ี
ในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน ท�าหน้าท่ีประสานเชื่อมโยงการด�าเนินงานของอาสาสมัคร 
เกษตรสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน เรียกโดยย่อว่า “อกม.”
 l การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เริ่มด�าเนินการ
ในปี พ.ศ. 2551 มีเป้าหมายเริ่มแรก พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่จ�านวน 1,000 คน ยกระดับ 
ให้เป็นผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเป็นรายบุคคล  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ และการใช้ระบบสารสนเทศ  
มีการแบ่งกลุ่มการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เป็น 3 กลุ่ม คือ ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นก้าวหน้า 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการจัดช่วงอายุของเกษตรกรรุ่นใหม่ อายุ 17 - 45 ปี เพื่อยกระดับ
การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer

 พ.ศ. 2552 - 2559 พัฒนาฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.) และ
ระบบข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เริ่มมีการจัดท�าฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส�าปะหลัง ปี 2552/53 
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหากรณีราคาผลผลิตตกต�่าและด�าเนินการต่อเนื่อง 
มาถึงปี 2553/54 รอบที่ 2 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 - 2556 รัฐบาลได้ประกาศ
ใช้นโยบายโครงการรับจ�าน�าข้าวทดแทนโครงการประกัน
รายได้เกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงต้องด�าเนินการ 
ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู ้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส�าปะหลัง และออกใบรับรอง 
ให้เกษตรกรน�าไปยืนยัน ณ จุดรับจ�าน�าว่าเป็นเกษตรกร 
ผู้ปลูกพืชนั้นๆ จริง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2559 มีการเชื่อมโยง 
ข้อมูลกับฐานทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง และ 

เกษตราภิวัฒน์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร  l  5 ทศวรรษ พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  l 39



ข้อมูลแปลง รูปแปลงกับกรมที่ดิน มีการวาดรูปแปลงใน
ภาพถ่ายดาวเทียมกับส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA -  
Geo- Informat ics  and Space Technology  
Development Agency (Public Organization)  
และพัฒนาระบบตรวจสอบจากการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป Qgis และใช้แผนที่ Google Map 
ในการค้นหาพิกัดและวาดผังแปลง โดยมีการน�าฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรไปใช้ในการช่วยเหลือตามมาตรการ 
ต่างๆ ของภาครัฐ
 พ.ศ. 2557 พัฒนาระบบส่งเสรมิการเกษตรใน 
รูปแบบของ MRCF ภายใต้การบริหารงานของนายโอฬาร พิทักษ์  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในช่วงน้ี ได ้มีนโยบาย 
มุ ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สาธารณชนได้รู ้จักและ
ประจักษ์ถึงบทบาท ภารกิจขององค์กร รวมทั้งอัตลักษณ์ของ
นักส่งเสริมการเกษตรอย่างชัดเจนในฐานะของ “ผู้จัดการ 
การเกษตรในพื้นที่” และ “ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง” โดย
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นแกนหลักใน
การน�าระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF System) 
มาใช้ขับเคลื่อนการท�างาน และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
 บทบาทการท�างานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
ได้มีการปรบัเปลีย่นแนวคดิ และวธิกีารท�างาน ให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้แผนที่ (M Mapping)  
ในการเตรียมการก่อนลงพื้นท่ี ให้บริการและติดต่อสื่อสาร
กับเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านสื่อออนไลน์  
และการเข้าถึงข้อมูลระยะไกลด้วยช่องทางต่างๆ (R-Remote  
Sensing) การท�างานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและบูรณาการ
ทรัพยากรจากทุกภาคส่วน (C-Community Participation)  
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่าง

ตรงจุด เฉพาะเจาะจง (F-Specific Field Service) เพื่อน�าการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ 
ดีที่สุด หรือ “Change to the Best” แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
มุ่งหวังเปลี่ยนแปลง เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer โดยมีนักส่งเสริมการเกษตร 
มืออาชีพ Smart Extension Officer เป็นเพื่อนคู่คิด ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ก�าหนดทิศทางการพัฒนา โดยการวิเคราะห์ คน พื้นที่ สินค้า 
 นอกจากนี้ ผู้บริหารยังคาดหวังที่จะเห็นผลงานเด่นใน 5 SMARTS คือ 1) Smart Office  
การพัฒนาการให้บริการของส�านักงานเกษตรอ�าเภอในลักษณะ One Stop Service  
2) Smart Officer นักส่งเสริมการเกษตรต้องมีความเป็นมืออาชีพ และมีความพร้อม 
ให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ดุจญาติมิตร 3) Smart Farmer เกษตรกรสามารถพัฒนา 
การผลิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน พึ่งพาตนเองได้ และประสบความส�าเร็จ 
ในการประกอบอาชีพ 4) Smart Group กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร มีการรวมกลุ่ม 
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างเข้มแข็ง และ 5) Smart Product ผลผลิตและ 
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค
 l การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส�าเร็จ ในปีเดียวกันนี้คณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ (คสช.) ตระหนักถึงปัญหาในการผลิตสินค้าเกษตร เช่น ต้นทุนการผลิตสูง  
ผลผลิตต�่า และการระบาดของศัตรูพืช เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาการขาดทุน 
ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย 
กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเจ้าภาพหลักจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกรโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส�าเร็จ จากการส่งเสริมและพัฒนาโดยนักส่งเสริม
การเกษตร และเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในประเด็นการลดต้นทุน 
การผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต  
มีประเด็นการเรียนรู้ในแต่ละศูนย์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล Zoning และ 
ความต้องการของเกษตรกร ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง รวมทั้งเป็นกลไกในการ 
บูรณาการการท�างานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
 l จัดท�าโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง หรือ Smart Farmer  
กรมส่งเสริมการเกษตรจัดท�าโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรไทย 
มีความพร้อม มีความรู้ความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่
การผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรด�าเนินการ ให้ความส�าคัญในการใช้องค์ความรู้และ 
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ข้อมลูประกอบการตดัสนิใจ น�าเทคโนโลย ีภมูปัิญญา และวธิกีารปฏบิตัทิีด่มีาใช้หรอืพฒันา 
โดยตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณความต้องการของตลาด มีความปลอดภัย 
ต่อผู้บริโภค ตลอดจนสามารถเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และ 
ช่วยพัฒนาเกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไป 
 พ.ศ. 2557 - 2558 ด�าเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ ได้รับ 
ผลกระทบจากภัยแล้ง กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็น 
หน่วยงานหลักและเป็นหน่วยงานร่วมด�าเนินโครงการตามมาตรการช่วยเหลือบรรเทา 
ความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง โดย 
ด�าเนินการโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ในพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้งใน 58 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ 
ในช่วงฤดูแล้ง และจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ 
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต�่า เพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ในช่วงหน้าแล้งและ 
ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต�่า ให้สามารถน�าความรู้ไปปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพหลักและสร้างอาชีพเสริมได้ โดยใช้กลไกจากหน่วยงานที่กรมฯ ได้จัดตั้งขึ้น
ในพื้นที่ เช่น ศบกต. และ ศพก. ช่วยขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

 พ.ศ. 2558 เปิดตัวตลาดเกษตรกร (Farmer  
Market) ขยายผลการด�าเนินงานทุกจังหวัดๆ ละ  
1 แห่ง รวม 77 แห่ง จากปัญหาการตลาดสินค้าเกษตร  
ที่มีมายาวนานต่อเนื่อง ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น 
สินค้าเกษตรบางชนิดเน่าเสียง่าย เกษตรกรผู้ผลิตไม่ทราบ
ความต้องการผู้บริโภค ต้องจ�าหน่ายผ่านคนกลางที่รวบรวม
ผลผลิต และข้อจ�ากัดเรื่องช่องทางการตลาด เป็นต้น เพื่อลด 
ปัญหาตามที่กล่าวมาแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงม ี
นโยบายสนับสนุนการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาด 
ที่เปลี่ยนแปลงไป คือ ก�าหนดให้เกษตรกรผู้ผลิตเป็นผู้จ�าหน่าย
สินค้าเองเกิดเป็น“ตลาดเกษตรกร (Farmer Market)”  
โดยให้เกษตรกรผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันมาจ�าหน่ายสินค้า
อย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้บริโภค
โดยตรง และขยายผลการด�าเนินงานในทุกจังหวัดๆ ละ  
1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 77 แห่ง
 พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน การส่งเสริมการเกษตร
แปลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�าเนินการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการ
ด�าเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกลุ่มและ
มีการบริหารจัดการร่วมกันมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนให้มีความรู้
ด้านการตลาด ยึดพื้นที่เป็นหลักในการด�าเนินงานในลักษณะ
บูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีศูนย์เรียนรู้เพื่อ 
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เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. รวมทั้ง
ศูนย์เครือข่าย เป็นแหล่งเรียนรู้ หรือแหล่งแสวงหาข้อมูล 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชนั้นๆ ตลอดจนความร่วมมือ
ของเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มการผลิต มีผู้จัดการแปลง
เป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ ทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 พ.ศ. 2559 ปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร 
(T&V System) เพ่ือน�ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการรื้อฟื ้นระบบการถ่ายทอด 
ความรู้ และการเยี่ยมเยียนเกษตรกรข้ึนมาใหม่และพัฒนา 
รูปแบบการปฏิบัติงานให้เข้มข้นขึ้นมี 5 องค์ประกอบ คือ
 1. การถ่ายทอดความรู ้ (Training) จะเป็น 
ระบบที่มุ ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู ้เพื่อพัฒนา
บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับท้ังในด้าน
สมรรถนะ วิชาการ และการบริหารจัดการโครงการ
 2. การเยี่ยมเยียน (Visit ing) เป ็นระบบ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี  
จะมีการก�าหนดแผนเยี่ยมเยียนระดับบุคคลและระดับทีม 
 3. การสนับสนุน (Supporting) เป็นระบบ 
ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา 
การเกษตรในพื้นที่ โดยพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
ให้มีขวัญก�าลังใจที่ดี มีสมรรถนะและระบบวิธีการท�างาน  
และมีการจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ อาคารสถานที่ และ 
ยานพาหนะให้สมบูรณ์และพร้อมในการปฏิบัติงาน

 4. การนิเทศงาน (Supervision) เป็นกระบวนการท�างานในการติดตามผล 
การปฏิบัติงานว่ามีความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และมีวิธีการด�าเนินการแก้ไขให้ตรง 
ตามวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนการท�างานมากกว่าการควบคุมให้ท�าตามค�าสั่ง 
 5. การจัดการข้อมูล (Data Management) ในการท�างานส่งเสริมการเกษตร
เป็นการท�างานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับครัวเรือนเกษตรกร ระดับกลุ่ม ระดับต�าบล จ�าเป็น 
จะต้องให้ทุกระดับมีข้อมูลเป็นของตนเอง มีการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ 
ใช้ประโยชน์ในการจัดการและพัฒนา ตลอดจนใช้เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงหรือบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง 
 การวางระบบฝึกอบรมเยี่ยมเยียนที่น�ามาปรับปรุงคร้ังนี้ เพื่อมุ่งให้เกิดการขับเคลื่อนงาน 
ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และเป็นไปในทิศทางเป้าหมายเดียวกัน โดยมีองค์ประกอบหลัก  
คือ ระบบปฏิบัติการ หรือ ระบบการท�างานในพื้นที่ และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
จะมุ่งเน้นให้เกิดการเยี่ยมเยียนและถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงและพัฒนาในครั้งนี้ จะ
ท�าให้งานส่งเสริมการเกษตรซึ่งถือเป็นภารกิจหลักท่ีจะพัฒนางานภาคเกษตรของประเทศได้  
ซึ่งเจ้าหน้าที่เกษตรทุกคนต้องติดตามงาน รู ้เท่าทันข่าวสาร อัพเดตความรู ้เทคโนโลย ี
การเกษตรใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน เพื่อถ่ายทอดความรู้นั้นๆ ไปยังเกษตรกรได้จริง  
ซึ่งเป็นหลักส�าคัญของ Smart Officer ที่กระทรวงเกษตรฯ พยายามสร้างให้เกิดขึ้น 
ในองค์กร และก้าวสู่ยุค Digital DOAE พัฒนาทักษะเกษตรกร ให้ท�าเกษตรแบบสมัยใหม ่
เป็น Smart Agriculture ก้าวสู่ Thailand 4.0
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(

 พ.ศ. 2560 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี  
เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2560 อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดท�า  
“โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” 
โดยน้อมน�าหลักการ ทฤษฎี และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิด 
วิเคราะห์ พัฒนาการเกษตรของชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ การด�าเนินงานโครงการ  
9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ เปิดโอกาสให้กลุ ่มสมาชิกในชุมชนย่อยของศูนย์เรียนรู ้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. แบ่งเป็น ศพก.หลัก 882 แห่ง และ 
เครือข ่าย 8,219 แห่ง รวม 9,101 ชุมชน จ�านวนเกษตรกรชุมชนละ 500 ราย  
รวม 4,550,500 ราย น�าเสนอกิจกรรมเกษตรของชุมชนๆ ละไม่เกิน 2.5 ล้านบาท  
ใน 8 กลุ ่มกิจกรรม ประกอบด้วย การผลิตปุ ๋ยอินทรีย ์  การผลิตพืชและพันธุ ์พืช  
การผลิตอาหารและการแปรรูป ปศุสัตว์ ประมง ฟาร์มชุมชน การก�าจัดศัตรูพืช และ 
การปรับปรุงบ�ารุงดิน เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชนอย่างทั่วถึง
 พ.ศ. 2560 ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ Digital DOAE เดินหน้าพัฒนาทักษะ
เกษตรกรด้วย Smart Agriculture เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู ่ Thailand 4.0  
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ปรับรูปแบบและแนวทางขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้สอดรับ 
กับนโยบาย Smart Agriculture Curve ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงได้ก�าหนด 
เป้าหมายให้เป็น “ปีแห่งการยกระดับคน การบริหารจัดการ มาตรฐานสินค้าเกษตร 
สู่เกษตร 4.0” เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรในภาคเกษตรรองรับ 
เกษตร 4.0 เพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรในอนาคต ดังน้ัน ทิศทางการด�าเนินงาน 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ�าปี 2561 ได้ใช้หลักคิด “9 สมดุล สู่ความเป็นเลิศของ 
ภารกิจส่งเสริมการเกษตร” หรือ Balance DOAE ประกอบด้วย 
 1. งานส่งเสริมการเกษตรต้องแสดงออกถึงความเป็นตัวตนที่ชัดเจน ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าที่ (Function) ท่ีแท้จริง สามารถจ�าแนกและผลักดันให้เกิดผลส�าเร็จเป็น 
รูปธรรม วัดผล และตรวจสอบได้ 
 2. ต้องมีการติดตามผลการด�าเนินงานโดยมีตัวช้ีวัดความส�าเร็จของขั้นตอน 
การด�าเนินงาน (Milestones) ก�าหนดเป้าหมายของการส่งเสริมและพัฒนาให้ชัดเจน  
และสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 3. งานตามนโยบาย (Agenda) ที่มีเป้าหมายพัฒนาด้านการเกษตร ต้องด�าเนินการ 

ควบคู่กันไป 
กับงานตาม
บทบาทหน ้าที่
ของกรม โดยเน้นต่อยอด 
และขยายผลการพัฒนาให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 4. การพัฒนาการเกษตรในระดับพ้ืนที่ (Area 
Base) ต้องน�างานตามนโยบายและงานตามบทบาทหน้าท่ี 
มาก�าหนดเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมและ 
พัฒนาโดยปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ของแต่ละพื้นที่ ใช้เกษตรกรเป็นตัวตั้ง วางเป้าหมายให้ชัดเจน 
สามารถตรวจสอบและวัดผลได้ 
 5. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การท�างาน เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของเกษตรกร 
 6. มุ ่งยกระดับเกษตรกรเป็นผู ้ประกอบการ 
ด้านการเกษตร 
 7. ขับเคลื่อนพัฒนาด้านการเกษตรผ่านระบบ 
ส่งเสริมการเกษตร (T&V System) มุ ่งน�าเทคโนโลย ี
สมัยใหม่และนวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิดความสมดุล 
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเกื้อหนุนและสามารถ 
ต่อยอดการพัฒนาการเกษตรสู ่เกษตร 4.0 อย่างมั่งค่ัง 
และยั่งยืน 
 8. ผลประกอบการด้านการเกษตร ต้องอยู่ใน 
ระดับที่เหมาะสมและสมดุลระหว่างต้นทุนและผลตอบแทน 
ที่คุ้มค่า ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
 9. พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม ไม่ท�าลายวัฒนธรรมอนัดงีาม ทรพัยากรธรรมชาติ 
และไม่ท�าลายภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ ่งสร้างความสมดุลให ้
เกิดขึ้นในห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร 
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50 ผลงานหลัก
พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรไทย



  ตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนางาน 
ด้านการเกษตร ซึ่งเป็นการให้การศึกษาและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 
ในลักษณะของการให้การศึกษาแบบนอกระบบโรงเรียน (Out of school 
education) โดยให้เกษตรกรได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง นอกจากนี้
การส่งเสริมการเกษตรยังเป็นงานขององค์กรท่ีท�าหน้าที่ ในการปรับปรุง
คณุภาพชีวติและความเป็นอยู่ของเกษตรกร แม่บ้านเกษตรกร ยุวเกษตรกร
และบุคคลอื่นๆ ในชนบท โดยการสอนให้รู้จักการท�าการเกษตรที่ถูกวิธี  
มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานกับภูมิปัญญาของเกษตรกร  
การพัฒนาด้านเคหกิจเกษตร และการด�ารงชีวิตในชุมชนให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคม

  ทั้งนี้ การส่งเสริมการเกษตรได้ยึดหลักเริ่มต้นจากความต้องการ
ของเกษตรกรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ เกษตรกรมีอยู ่ ซี่ง 
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ใช้วิธีการส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะ
เปล่ียนแปลงสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีข้ึน และได้คัดเลือก  
50 ผลงานเด่นส่งเสริมการเกษตร ท่ีมีประวัติและวิวัฒนาการจากอดีต 
จนถึงปัจจุบัน เพื่อย้อนร�าลึกถึงประวัติศาสตร์การท�างานตลอด 5 ทศวรรษ
ที่ผ่านมา โดยส่ิงที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมาย ก็คือ การช่วยให้เกษตรกร
และครอบครวัมีชีวติความเป็นอยู่ทีดี่ขึน้ และเป็นก�าลังส�าคญัในการพฒันา
ประเทศชาติต่อไป
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	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 ได้ด�าเนินการสนองงานโครงการพระราชด�าริ	 
โดยการอบรมเกษตรกร	 น�าเกษตรกรศึกษาดูงาน	 ส่งเสริมการเรียนรู้การผลิตพืช	
ถ่ายทอดเทคโนโลยี	 การถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	 จัดท�าแปลง 
เรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบส�าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ	 ดูแลแปลง 
แม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์	 แปลงสาธิต	 แปลงเรียนรู้ต่างๆ	 ในพื้นที่ทรงงาน	 
พื้นที่หน่วยงานราชการ	และพื้นที่อื่นๆ	โดยมีโครงการที่ส�าคัญ	ดังนี้

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
	 สนองงานในพื้นที่ทรงงาน	 ร ่วมกับ	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(กปร.)	และมูลนิธิชัยพัฒนา
	 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	พระราชทาน 
พระราชด�าริให้จัดตั้ง	 “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ”	 ต้ังอยู่ใน
แต่ละภูมิภาค	จ�านวน	6	ศูนย์	ท�าหน้าที่เสมือน	“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”	ที่รวบรวม 

สนองเบื้องพระยุคลบาท
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 “ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์  
ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อันเป็นคุณประโยชน์ 
ต่อเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และเป็นประโยชน์แก่ราษฎรไทย  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการเกษตร เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของ 
เกษตรกรทุกระดับให้สูงข้ึน ซึ่งทุกโครงการล้วนมีจุดมุ่งหมายที่ส�าคัญคือ 
“ความอยู่ดีกินดี และความผาสุก” ของราษฎร”

สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาต่อยอดเกษตรไทย
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สรรพวชิาในการศึกษา	ค้นคว้า	ทดลอง	วิจยั	วิธกีารแก้ปัญหา 
ด้านการเกษตรกรรม	 ที่ครอบคลุมปัญหาเรื่องน�้า	 ดิน	
ป่าไม้	 และพลังงาน	 ซึ่งมีพระบรมราชวินิจฉัยเก่ียวกับ
สภาพปัญหาของแต่ละศูนย์ศึกษาการพัฒนาแต่ละแห่ง	
มลัีกษณะปัญหา	“เฉพาะ”	แตกต่างกนัในแต่ละภมูภิาค	
และแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม	สอดคล้อง
กับสภาพพื้นที่	 และการประกอบอาชีพของราษฎร 
ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ	
	 กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจที่รับผิดชอบ
ในการจัดท�าแปลงสาธิตและฝึกอบรมเกษตรกร	 เพื่อ
เพ่ิมพูนความรู้ด้านการเกษตร	 โดยเฉพาะการท�าการ
เกษตรยั่งยืน	 ตามแนวทฤษฎีใหม่	 การผลิตนอก 
ภาคเกษตรในด ้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรม 
ในครัวเรือน	 โดยมีการผลิตอย่างเป็นระบบและครบวงจร
เพื่อยกระดับรายได้ให้กับประชาชน	ในพื้นที่ต่างๆ	ดังนี้
 ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ ้อน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีพื้นที่ด�าเนินการประมาณ	 1,895	 ไร่	 จัดตั้งขึ้นตาม 
พระราชด�าริ	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2522	มีภารกิจหลัก
ในการศึกษา	 การปรับปรุงและการฟื ้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ	 ได้แก่	 ดิน	 น�้า	 ป่า	 ไม้	 และพื้นที่เสื่อมโทรม 

ให้สามารถกลับมาใช้ท�าการเกษตรได้	 เป็นตัวอย่างแห่งความส�าเร็จในเรื่อง	 “ป่าหาย	
น�า้แห้ง	ดินเลว	ก็พัฒนาได้”
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
จังหวัดนราธิวาส จัดตั้งขึ้นตามพระราชด�าริระหว่างเสด็จพระราชด�าเนิน 
แปรพระราชฐานประทับแรม	ณ	 พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์	 จังหวัดนราธิวาส	 
ระหว่างวันท่ี	 18	 สิงหาคม	 -	 3	 ตุลาคม	 2524	 มีพื้นท่ีด�าเนินการประมาณ	 1,750	 ไร่	 
กับท้ังยังมีพ้ืนท่ีพรุในจังหวัดนราธิวาสเป็นเนื้อท่ี	 ประมาณ	 261,860	 ไร่	 มีภารกิจหลัก 
ในการศึกษา	 วิจัย	 และการพัฒนาสภาพของดินที่มีปัญหาและใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
ให้น�ากลับมาใช้เป็นประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมได้อีก	 เป็นตัวอย่างแห่งความส�าเร็จ
ในเรื่อง	“ป่าพรุเสื่อมโทรม	สะสมดินเปรี้ยว	แกล้งดินอย่างเดียว	พัฒนาได้อย่างยั่งยืน”
 ศนูย์ศกึษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ  
จังหวัดจันทบุรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชด�าริ	 เมื่อวันที่ 	 28	 ธันวาคม	 2524	 
มีพื้นที่ด�าเนินการประมาณ	36,000	ไร่	มีภารกิจหลักในการศึกษา	วิจัย	ทดลอง	และ
สาธติการพฒันาอนรุกัษ์	และฟ้ืนฟทูรพัยากรชายฝ่ัง	ในลกัษณะบรูณาการ	เป็นตวัอย่าง
แห่งความส�าเร็จในเรื่อง	“การพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเล”
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 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
จังหวัดเชียงใหม่ จัดต้ังขึ้นตามพระราชด�าริ	 เม่ือวันท่ี	 11	 ธันวาคม	 2525	 
เป็นศูนย์กลางในการศึกษา	 ทดลอง	 แสวงหารูปแบบในการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ต้นน�้าล�าธารของภาคเหนือ	เพื่อเป็น	“ต้นแบบ”	ในการพัฒนาลุ่มน�า้อื่นๆ	ในภูมิภาค	 
โดยใช้ระบบชลประทานเข้าเสรมิ	การปลูกไม้	3	อย่าง	เพ่ือให้ก่อประโยชน์ทางเศรษฐกจิ	
และเน้นเร่ืองการพัฒนาป่าไม้พ้ืนทีต้่นน�า้ล�าธารให้สมบูรณ์เป็นหลัก	และให้ปลายทาง 
เป็นการศึกษาด้านการประมงตามอ่างเก็บน�้า	 เป็นตัวอย่างแห่งความส�าเร็จในเรื่อง	 
“ต้นทางเป็นป่าไม	้ปลายทางเป็นประมง	ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม”
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
จังหวัดเพชรบุรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชด�าริ	 เมื่อวันที่	 5	 เมษายน	2526	 เป็นศูนย์ 
ศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้เอนกประสงค์	 ศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรม 
ที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และปลูกป่า	 จัดหาแหล่งน�า้	 ศึกษาระบบป้องกัน 
ไฟป่า	 ระบบ	 “ป่าเปื่อย”	 และให้ราษฎรที่บุกรุกแสวงหาที่ท�ากินโดยมิชอบ	 เข้าร่วม 

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชด�าริ	 เมื่อวันที่	 25	 พฤศจิกายน	 2525	 
มพีืน้ทีด่�าเนนิการประมาณ	2,300	ไร่	และเขตปรมิณฑล
เพ่ือการพัฒนาอีกประมาณ	 11,000	 ไร่	 ภารกิจหลัก
คือการพัฒนาระบบชลประทาน	พัฒนาระบบการปลูก 
พืชเศรษฐกิจ	 การศึกษาระบบนิเวศวิทยาของป่า	 
การปรับปรุงบ�ารุงดิน	 การพัฒนาส่งเสริมด้านปศุสัตว์
และด้านการประมง	เป็นตวัอย่างแห่งความส�าเรจ็ในเรือ่ง	
“สร้างน�้า	เพิ่มป่า	พัฒนาชีวิตที่พอเพียง”
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ในกิจกรรมของโครงการ	 เพื่อร่วมกันพัฒนา	 อนุรักษ	์ 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างถูกต้องเกื้อกูลกัน	
ระหว่างคนกับธรรมชาติ	 เป็นตัวอย่างแห่งความส�าเร็จ
ในเรื่อง	“ฟื้นดินคืนป่า	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”
	 ศูนย ์ ศึ กษาการพัฒนา อัน เนื่ อ งมาจาก 
พระราชด�าริ 	 ทั้ง	 6	 แห่งนอกจากจะด�าเนินการ 
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 ยังได้ขยายผล	 การด�าเนินงาน 
ท่ีประสบความส�าเร็จไปยังหมู ่บ้านรอบศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาฯ	 โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทั้งจากภาครัฐ	เอกชน	ประชาชน	และองค์กรปกครอง
ส ่วนท้องถิ่นให ้เข ้ามามีส ่วนร ่วมในการขยายผล 
การพัฒนา	 และใช้ประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 
ให้มากยิ่งข้ึน	 นอกจากนี้ยังได้เสริมสร้างศักยภาพ 
ศูนย์เรียนรู้อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 ซึ่งเป็นเครือข่าย
ภาคประชาชนที่ประสบความส�าเร็จจากการขยายผล 
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 จ�านวน	 120	 แห่ง	 เพื่อเป็น
แหล่งองค์ความรู้	 และเป็นแบบอย่างให้บุคคลทั่วไป 
ได้ศึกษาเรียนรู้อย่างกว้างขวาง

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ
	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้ด�าเนินการ	 โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม 
พระราชด�าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 9	 ตั้งแต่ 
ปี	 พ.ศ.	 2540	 โดยจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ	 คร้ังแรกที่บ้านขุนแตะ	 
ต�าบลดอนแก้ว	 อ�าเภอจอมทอง	 และบ้านแม่ตุงติง	 ต�าบลแม่สาบ	 อ�าเภอสะเมิง	 
จังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนให้มีการผลิตอาหารในชุมชน	 
โดยการเลี้ยงสัตว	์ เลี้ยงปลา	ปลูกพืชผัก	 ไม้ผล	ท�านา	อนุรักษ์ป่า	 มีการจ้างแรงงาน
ให้คนที่ไม่มีงานท�าได้เข้ามารับจ้างท�างานในฟาร์ม	 ท�าให้ราษฎรมีรายได้	 มีความรู้	 
มีอาหารบริโภคในครัวเรือนและมีความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น	 ตลอดจนมีจิตส�านึกที่ดี 
ต่อถิ่นฐานภูมิล�าเนาและสิ่งแวดล้อม	โดยไม่หวังผลก�าไรทางเศรษฐศาสตร	์
	 ต่อมาการด�าเนินการลักษณะนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 และมี 
บริบทของโครงการและวัตถุประสงค์เฉพาะแต่ละจุดแต่ละพื้นที่แตกต่างกันบ้าง	 
แต่ก็เป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ	 ซึ่งได้ด�าเนินโครงการทั่วประเทศ 
ใน	21	จังหวัด	รวม	56	แห่ง	สถานที่ตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่าง	ในพื้นที่	21	จังหวัด	
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ประกอบด้วย	จังหวัดเชียงใหม่	นครพนม	นราธิวาส	บุรีรัมย์	ประจวบคีรีขันธ์	ปัตตานี	
พระนครศรีอยุธยา	พัทลุง	 เพชรบุร	ี มหาสารคาม	 มุกดาหาร	 ยะลา	 ราชบุร	ี ล�าปาง	
สกลนคร	สงขลา	สิงห์บุรี	หนองคาย	อ่างทอง	อุดรธานี	และจังหวัดอุบลราชธานี
	 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�าเนินการโครงการดังกล่าว	 ในพื้นที่	 17	 แห่ง	 
12	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดเชียงราย	 เชียงใหม่	 นราธิวาส	 บึงกาฬ	 พัทลุง	 ราชบุรี	 
สกลนคร	สงขลา	สิงห์บุรี	อ่างทอง	อุดรธานี	และจังหวัดอุบลราชธาน	ี โดยจัดกิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่มีกิจกรรมสอดคล้องกับ 
ความต้องการของเกษตรกรและตามความเหมาะสมกับพื้นที่	 พร้อมทั้งดูแลรักษา 
พัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในฟาร์ม	 โดยให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและให้ความรู้ 
ตามความเหมาะสม	 สามารถเป็นแปลงเรียนรู้หรือแปลงตัวอย่างในพื้นที่	 รวมทั้ง 
จัดท�าแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบส�าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ	
โดยผู้รับผิดชอบแปลงสามารถเป็นวิทยากรได้	 นอกจากนี้	 ยังส่งเสริมการเรียนรู้ 
การเพาะเห็ดภายในฟาร์ม	 ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน	 ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง	 
ส่งเสริมการถนอมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 ส่งเสริม 
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ	์
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	 ท้ังน้ี	 เพ่ือให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่ห่างไกล	 สามารถ 
เข้าถึงการบริการทางวิชาการ	 และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่าง 
ครบวงจรในคราวเดียวกัน	 รวมทั้งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
วิชาการ	 หน่วยงานส่งเสริม	 และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ�าต�าบล	 (ศบกต.)	 ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน	 
ด�าเนนิการในพืน้ที	่77	จงัหวดั	จงัหวดั	ละ	4	คร้ัง	โดยเน้นพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาทางการเกษตร
หลากหลายและรุนแรง	หรือพื้นที่ที่เป็นความต้องการของเกษตรกร
	 การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในแต่ละครั้ง	 มีคลินิกให้บริการ	 
10	 คลินิก	 ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานและตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหา
ของเกษตรกรและตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2558	 ได้เพิ่มคลินิกสาธารณสุข	 (ตรวจวิเคราะห ์
สารพิษในร่างกาย)	 การให้บริการคลินิกด้านสุขภาพของเกษตรกร	 โดยให้ขอความ 
ร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที	่

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
	 ในปี	พ.ศ.		2545	ในวโรกาสท่ีสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
มหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 ขณะด�ารง 
พระอสิรยิยศเป็น	สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุ 
ราชกุมาร	ทรงมีพระชนมพรรษา	50	พรรษา	กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	 ได ้ขอพระราชานุญาตจัดท�า	
“โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่”	 ทูลเกล้าฯ	 ถวาย	
และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	 
ทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์	 
โดยใช้ชื่อโครงการว่า	 “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที ่
ในพระราชานุเคราะห์	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 
สยามมกุฎราชกุมาร” 	 และทรงพระราชทาน 
พระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ	 “มวก.”	
ไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของโครงการ	 และ
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดให้บริการ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ	
ครั้งแรก	 เมื่อวันที่	 22	 กรกฎาคม	 2545	 ณ	 ต�าบล
บ้านหลวง	 อ�าเภอดอนพุด	 จังหวัดสระบุรี	 หลังจากน้ัน	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด�าเนินงานโครงการ 
มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
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	 การจัดตั้งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นวิธีการด�าเนินงานอย่างหนึ่ง 
ที่สามารถท�าให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลส�าเร็จตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ	 โดยเป็นการ 
ปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ท�าให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการ
ทางการเกษตรอย่างรวดเร็วทั่วถึงและครบถ้วน	 เช่น	 การวิเคราะห์ดิน	 การวินิจฉัย	 
โรคพืช	โรคสตัว์	โรคสตัว์น�า้	และการให้วคัซนีป้องกันโรค	เป็นต้น	รวมถงึการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพ่ิมเติมควบคู่กันไปด้วย	 ซึ่งเป็น 
การด�าเนินการในลักษณะบูรณาการการท�างานระหว่างนักวิชาการเกษตรของ 
หน่วยงานต่างๆ	 ในแต่ละสาขา	 ทั้งด้านพืช	 สัตว์	 ประมง	 ดิน	 และน�้า	 ฯลฯ	 
พร้อมด้วยอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางวิชาการ	 มาให้บริการในคลินิกเกษตร	 
โดยสามารถเคลื่อนท่ีเข้าไปได้ถึงในระดับต�าบล	 เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการ
ทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน
	 โครงการคลิ นิกเกษตรเคลื่อนที่ 	 ได ้ด�า เ นินงานโครงการ	 ต้ังแต ่ป 	ี 
พ.ศ.	 2545	 -	 ปัจจุบัน	 ได้แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรไปแล้ว	 
จ�านวน	3.7	ล้านคน
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โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ได้โดยเสด็จพระราชด�าเนิน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 และสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ	์พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที	่9	ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่น 
ทุรกันดารทั่วทุกภาคของประเทศไทย	 ทรงพบเห็นปัญหาความยากจนและ 
ความทุกข์ยากล�าบากของประชาชนด้วยพระองค์เอง	 โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน	 
มักจะมีสภาพยากจน	 ขาดแคลนอาหารที่จะบริโภค	 ประกอบกับอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่ดีจึงท�าให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอเกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย	 ทรงมีความห่วงใย 
เยาวชนเหล่านี้ซึ่งจะเป็นก�าลังที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต
	 ด้วยน�้าพระทัยและพระเมตตาที่มีพระประสงค์จะช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ให้มีอาหารท่ีดีรับประทาน	 เพื่อให้มีสุขภาพ
แข็งแรง	มีพลานามัยที่ดี	และมีโอกาสได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป	
	 ในปี	 พ.ศ.	 2523	 จึงเกิดโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน	 เป็นโครงการ 
แรกในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ท่ีด�าเนินการภายใต้แผน 
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2535	มีพระราชด�าริให้จัดท�า 
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริขึ้นฉบับแรก	 ระหว่างป	ี 
พ.ศ.	2535-2539	เพื่อเป็นหลัก	และแนวทางในการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ	โดยมี
เป้าหมายส�าคัญคือ	การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร	
ตามพระราชด�าริ	 ระยะท่ี	 2	 (พ.ศ.	 2540	 –	 2544)	
ก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก	 
และเยาวชนในถ่ินทรุกนัดาร	ไว้เป็น	3	ระดบั	อย่างต่อเนือ่ง	 
คือ	 ระดับ	 1	 เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 
เต็มศักยภาพ	 มีสุขภาพแข็งแรง	 สามารถอ่านออก 
เขียนได้	 ระดับ	 2	 เด็กมีความรู้พื้นฐานอย่างเพียงพอ	
สามารถพึ่งตนเองได้	และระดับ	3	เด็กสามารถเรียนต่อ
ในชั้นสูงต่อไปได้
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	 กรมส่งเสริมการเกษตร	ได้สนองงานตามพระราชด�าร	ิมาตั้งแต	่ป	ีพ.ศ.	2523	
จนถึงปัจจุบัน	 ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	 โดยมุ่งเน้นให้คร	ู นักเรียน	
และผูป้กครอง	ร่วมกนัท�าการเกษตรในโรงเรยีน	ผลติอาหารทีม่คีณุค่าทางโภชนาการ
ในโรงเรียน	เช่น	ถัว่เมลด็แห้ง	พชืผกัและผลไม้ท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัท้องถ่ิน		ฯลฯ 
โดยเฉพาะกล้วยและมะละกอ	 โดยใช้รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน	 และชีววิธ	ี
ให้มีผลผลิตที่หลากหลายหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่อง	 แล้วน�าผลผลิตที่ได้มาประกอบ
เป็นอาหารกลางวัน	 และอาหารเสริมที่มีคุณค่า	 ถูกสุขลักษณะ	 รวมทั้งการตรวจ 
สุขภาพและปรับปรุงภาวะโภชนาการ	 พร้อมทั้งส่งเสริมการถนอมอาหารที่มีเหลือใช้	
เพื่อเก็บไว้ใช้ในฤดูขาดแคลน
	 นอกจากนี	้ยงัจัดการเรยีนการสอนเรือ่งการเกษตรและโภชนาการในโรงเรยีน
ให้สอดคล้องกบักจิกรรมของโครงการ	และขยายผลสูช่มุชน	โดยมโีรงเรยีนเป็นต้นแบบ	
ซึ่งเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง	น�าองค์ความรู้จากโรงเรียนไปปฏิบัติที่บ้าน
	 การด�าเนินงานของโครงการน้ี	นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหาร
กลางวันแล้ว	 ยังท�าให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตร 
แผนใหม	่ที่สามารถน�าไปใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ต่อไป

	 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร	 
ตามพระราชด�าริ	 ระยะท่ี	 3	 (พ.ศ.	 2545	 –	 2549)	 
ได้ก�าหนดเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคือ	 เด็กและ
เยาวชนในถ่ินทรุกนัดาร	มโีภชนาการด	ีสุขภาพแขง็แรง	 
มีความซื่อสัตย์	 เสียสละ	 สามัคคี	 และเมตตาผู ้อื่น	 
มีความรู ้และทักษะทั้งทางวิชาการและการอาชีพ	 
ท่ีเป็นรากฐานของการพึ่งตนเองและพัฒนาท้องถิ่น 
ได้น�าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 และมีโอกาสได้รับ 
การศึกษาในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพของตนเอง	 
เป็นคนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
	 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร	
ตามพระราชด�าริ	 ระยะท่ี	 4	 (พ.ศ.	 2550	 –	 2559)	 
ได้ก�าหนดเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคือ	 เด็กและ 
เยาวชน	 มีโภชนาการดี	 สุขภาพแข็งแรง	 ใฝ่เรียนรู ้	 
ซื่อสัตย์	 ประหยัด	 และอดทน	 มีความรู ้และทักษะ
ทางวิชาการและการอาชีพเพื่อเป ็นพื้นฐานของ
การด�ารงชีวิต	 รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาต	ิ 
ภาคภูมใิจในวฒันธรรมท้องถิน่และความเป็นไทย	และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุนชนและประเทศชาติได้

(
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 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรมส่งเสริมการเกษตร.
 รายงานผลการด�าเนนิงานโครงการคลนิกิเกษตรเคลือ่นท่ีในพระราชานเุคราะห์ฯ ปี 2559 การจัดงานโครงการคลนิกิเกษตร 
  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปี 2560.
	 ส�านักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี.	 2537.	แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  ในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2535 - 2539.  
	 	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	กรุงเทพฯ.
	 ส�านักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี.	 2540.	แผนพัฒนาเด็ก 
  และเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 2  
  พ.ศ. 2540 - 2545.	ส�านักพิมพ์ผโลทัย,	กรุงเทพฯ.
	 ส�านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี.	 2545. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น 
  ทุรกันดาร ตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 3 พ.ศ. 2545 - 2549.  
	 	 บริษัทเอื้อเจริญกิจ	จ�ากัด,	กรุงเทพฯ.
	 ส�านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี.	 2552.	แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น 
  ทุรกันดาร ตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 - 2559.  
	 	 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน),	กรุงเทพฯ.
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จุดเริ่ม ศพก.
	 ในปี	 พ.ศ.2557	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 
ตระหนักถึงปัญหาในการผลิตสินค้าเกษตร	 เช่น	 ต้นทุนการผลิตสูง	
ผลผลิตต�่า	และการระบาดของศัตรูพืช	 เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบกับ 
ปัญหาการขาดทุนไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้	 จึงได้มอบหมาย
ให ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร	 
เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร	 (ศพก.)	 ขึ้น	 เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกร
โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส�าเร็จ	
จากการส่งเสริมและพัฒนาโดยนักส่งเสริมการเกษตร	 และเน้นการ 
เพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตรในประเดน็การลดต้นทนุการผลติ	 
การเพิ่มผลผลิต	 การพัฒนาคุณภาพ	 และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การผลิต	 มีประเด็นการเรียนรู้ในแต่ละศูนย์สอดคล้องกับการวิเคราะห์
ข้อมูล	 zoning	 และความต้องการของเกษตรกร	 ยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอพียง	 รวมทั้งเป็นกลไกในการบูรณาการการท�างาน 
ของหน่วยงานต่างๆ	ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

จากศูนย์เรียนรู้ฯ สู่แปลงใหญ่
 “ ศูนย ์ เรียนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ทั่วประเทศ เป็นหนึ่งกลไก
ส�าคัญในการขับเคล่ือนพัฒนาภาคการเกษตรโดยเกษตรกร 
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเช่ือมโยง
ขยายพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ 
แปลงใหญ่”

ขับเคลื่อนงานตามภารกิจ เพื่อนคู่คิดเคียงข้างเกษตรกร
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บทบาทของ ศพก. 
	 ศพก.	คือ	ศูนย์กลางทางวชิาการและแหล่งเรยีนรู ้
ด้านการเกษตรของชุมชน	โดยมีเกษตรกรเจ้าของแปลง
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้	 ใช้สถานที่ของเกษตรกรต้นแบบ
เป็นท่ีตั้งศูนย์ฯ	 มีเครือข่ายสนับสนุนด้านวิชาการและ
การบริการเฉพาะด้านในแต่ละอ�าเภอ	เกษตรกรสามารถ
เข้ามาเรียนรู้ตลอดฤดูกาลผลิต	 ตามแนวทางโรงเรียน
เกษตรกรและน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อลดต้นทุน
การผลิต	 เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในไร่นา
ของตนเอง	
	 ปัจจุบันมี	ศพก.	ทั่วประเทศอ�าเภอละ	1	ศูนย์	
รวมจ�านวน	 882	 ศูนย์	 แบ่งกลุ ่มตามชนิดพืชต่างๆ	 
ออกเป็น	 ข ้าว	 450	 ศูนย์,	 ยางพารา	 51	 ศูนย์,	 
มันส�าปะหลัง	56	ศูนย์,	ปาล์มน�า้มัน	44	ศูนย์,	ข้าวโพด
เล้ียงสัตว์	 9	 ศูนย์,	 อ้อยโรงงาน	 13	 ศูนย์,	 พืชไร่อ่ืนๆ	 
3	 ศูนย์,	 ไม้ผล	 135	 ศูนย์,	 ไม้ดอกไม้ประดับ	 3	 ศูนย์,	 
พืชผัก	33	ศูนย์,	ไร่นาสวนผสม	78	ศูนย์	และกิจกรรม
เกษตรอื่นๆ	 ได้แก่	 หม่อนไหม	 ประมง	 7	 ศูนย์	 ทั้งนี้	 
ศพก.	882	ศูนย์นี้มีเครือข่ายรวม	10,523	ศูนย์
	 มีการประเมนิศักยภาพของ	ศพก.	ใน	4	ประเดน็	
คือ
 l สภาพศูนย์เรียนรู้ฯ	
 l เกษตรกรต้นแบบ
 l การบริหารจัดการ/แนวทางการพัฒนา
  l การเชื่อมโยงเครือข่าย
	 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ	 ศพก.	และจัดระดับ
เพื่อการพัฒนา	:
	 ระดับ	A	ความพร้อมสมบูรณ์	(470	ศูนย์)

	 ระดับ	B	ต้องพัฒนาเพิ่มในบางประเด็น	(401	ศูนย์)
	 ระดับ	C	ยังไม่มีความพร้อม	หรือต้องพัฒนาเพิ่มในหลายประเด็น	(11	ศูนย์)
	 มีการปรับปรุงศักยภาพ	 ศพก.	 โดยการสร้างศาลาเรียนรู้ให้กับทุก	 ศพก.	
จ�านวน	 882	 หลัง	 ด้านการขับเคลื่อนเครือข่าย	 ศพก.	 มีการคัดเลือกและแต่งต้ัง 
คณะกรรมการเครือข่าย	ศพก.	ระดับจังหวัด	 เขต	และระดับประเทศ	 เพื่อสร้างเครือข่าย 
ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน	ศพก.
	 ด้านการให้บริการของ	 ศพก.	 มีการจัดอบรม/ดูงานให้กับเกษตรกร 
ไปแล้วมากกว่า	 7.5	 แสนราย	 บริการข้อมูลข่าวสาร	 บริการด้านการเกษตรต่างๆ	 
ให้กับเกษตรกรมากกว่า	2	แสนราย	มีการรับเรื่องร้องเรียน	กว่า	4,700	 เรื่อง	และ 
มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลย	ี(Field	Day)	ในศูนย์ไปแล้วทุกศูนย์	
	 ด้านการอบรมเกษตรกร	 มีการพัฒนาหลักสูตรหลัก ในเรื่องการลดต้นทุน 
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของ	 ศพก.	 เพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
สินค้าเกษตร	หลักสูตรภาคบังคับ เร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจพอเพียง	 และ
หลักสูตรเสริม เรื่องการท�าบัญชีต้นทุนอาชีพ	 การใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า	 มีการอบรม
เกษตรกรผู้น�าตลอดฤดูกาลผลิต	มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมไปแล้วกว่า	44,000	ราย	
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		 ปัจจุบันมี	 เครือข่าย	 ศพก.	 เพื่อสนับสนุนงานในด้านวิชาการ	 21	 ประเภท	
ได้แก่	 ศูนย์จัดการดินปุ ๋ยชุมชน	 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	 ศูนย์เรียนรู ้ด ้าน	 
การจัดการดิน	 ศูนย์เรียนรู ้ด ้านประมง	 ศูนย์เรียนรู ้ด ้านปศุสัตว์	 ศูนย์เรียนรู ้ 
ด้านข้าว	ศูนย์เรยีนรูด้้านพชืไร่	ศนูย์ปราชญ์ชาวบ้าน	ศนูย์เรยีนรูด้้านไม้ผล	ศูนย์เรียนรู้ 
ด้านไม้ยืนต้น	 ศูนย์เรียนรู ้ด้านแมลงเศรษฐกิจ	 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/ 
เกษตรทฤษฎีใหม่	 ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร	 ศูนย์เรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจเกษตร	 ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์	 ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี	 ศูนย์เรียนรู ้
ด้านชลประทาน	 ศูนย์ท ่องเท่ียวเชิงเกษตร	 ศูนย์เรียนรู ้พืชผัก	 ศูนย์เรียนรู ้ 
หม่อนไหม	 ศูนย ์เรียนรู ้ด ้านการแปรรูปผลผลิตด ้านการเกษตร	 รวมทั้ง ส้ิน	 
10,523	 ศูนย์	 โดยด�าเนินการเสริมหนุนและเชื่อมโยงการด�าเนินการของ	 ศพก.	 
เพ่ือบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรเข้าสู ่ระบบส่งเสริมการเกษตร 
แบบแปลงใหญ่

เชื่อมโยงแปลงใหญ่ 
 ปี	 พ.ศ.2559	 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�าเนินการ 
ส ่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่มี เกษตรกร 
เป็นศูนย์กลางในการด�าเนินงาน	 ผลักดันให้เกษตรกร
รายย่อยมีการรวมกลุ่มและมีการบริหารจัดการร่วมกัน 
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุน	และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร	 ตลอดจนให้มีความรู้ด้านการตลาด	
ตามยทุธศาสตร์	20	ปีของรฐับาล	ซ่ึงได้ก�าหนดเป้าหมาย 
การด�าเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ	่
จ�านวน	 14,500	 แปลง	 จ�านวนพื้นท่ี	 90	 ล้านไร่	 
ในปี	พ.ศ.2579
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	 การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	 เป็นระบบการส่งเสริมการเกษตร 
ท่ียึดพื้นที่เป็นหลักในการด�าเนินงานในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 
โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 หรือ	 ศพก.	 รวมท้ัง 
ศูนย์เครือข่าย	 เป็นแหล่งเรียนรู ้	 หรือแหล่งแสวงหาข้อมูลต่างๆ	 ที่เก่ียวข้อง 
กับการผลิตพืชนั้นๆ	 ตลอดจนความร่วมมือของเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มการผลิต	 
มผีูจ้ดัการแปลงเป็นผูบ้รหิารจดัการพ้ืนท่ี	ทกุกจิกรรมตลอดห่วงโซ่อปุทาน	การจดัการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จะพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆ	ได้แก	่
 l ผลิตในพ้ืนท่ีเหมาะสม	 ตามข้อมูลแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ
เชิงรุก	(Agri	Map)	หรือเป็นพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้	
 l มีขนาดการผลิตที่คุ้มค่าต่อการลงทุน (Economy	 of	 Scale)	 เพื่อให้ 
สามารถใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกันจากการรวมซื้อรวมขาย	 การใช้หรือเคร่ืองมือ/
อุปกรณ์/เครื่องจักรกล	ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า	ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง	

 l มีกระบวนการกลุ ่มที่ เข ้มแข็ง  เช ่น	 
กลุ ่ ม เกษตรกร	 วิสาหกิจชุมชน	 ห รือสหกรณ ์	 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	
และให้ง่ายต่อการเข้าถึงการส่งเสริม	 การสนับสนุน 
จากภาครัฐทั้งด้านองค์ความรู้	 แหล่งทุน	 ให้เกิดการ
พัฒนาที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต	
 l ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เหมาะสม 
เพื่อพัฒนาการผลิต	
 l มีช ่องทางการตลาดรองรับ สามารถ 
เ ช่ือมโยงไปสู ่การพัฒนาตลาดให ้กว ้างขวางและ 
หลากหลายย่ิงขึน้	มปัีจจยัพ้ืนฐาน	เช่น	แหล่งน�า้/ปรมิาณ
น�า้เพียงพอต่อการผลิต	
 l ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เช่น	ลานตาก	โรงคัดแยก	 
ลานเท	เป็นต้น	เข้ามาใช้ในการพัฒนาการผลิต	
 l ก�าหนดและพัฒนามาตรฐานการผลิต  
เพ่ือเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ	รบัรองสนิค้าทีส่ามารถ
ท�าได้หรือเป็นที่ต้องการของตลาด	
 l ก�าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการ 
รวมทัง้การจดัท�าแผนธรุกจิของกลุ่มทีช่ดัเจน	มผู้ีจัดการ
แปลงที่มีศักยภาพและสามารถบริหารจัดการได้
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เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน
	 กรมส่งเสริมการเกษตรจัดท�าโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ	่ 
เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มท�าการผลิต	 มีการบริหารจัดการร่วมกัน	 
เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจ�าหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน	 และ
สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น	 รวมท้ังผลผลิตมีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน	 ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 ผ่าน	 ศพก.	 
โดยได้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี	 2559	 จนถึงปัจจุบัน	 สามารถท�าให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น	ดังนี้
		 ปี	พ.ศ.	2559	มีการรับรองแปลงใหญ่	รวม	597	แปลง	จ�านวน	9	ประเภท	 
33	 ชนิดสินค้า	 พื้นท่ี	 ประมาณ	 1.4	 ล้านไร่	 เกษตรกรจ�านวนกว่า	 9.5	 หม่ืนราย	 
เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิต	 และเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้กว่า	 3.4	 พันล้านบาท	 
สามารถลดต้นทุนการผลิตได้กว่า	 1.4	 พันล้านบาท	 รวมเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นกว่า	 
4.8	พันล้านบาท	
		 ปี	พ.ศ.	2560	มีการรับรองแปลงทั้งหมด	1,951	แปลง	จ�านวน	10	ประเภท	 
74	ชนิดสินค้า	พื้นที่กว่า	1.96	ล้านไร่	เกษตรกรกว่า	1.5	แสนราย	เกษตรกรสมาชิก
แปลงใหญ่ได้รับการพัฒนาเป็นกลุ่มเกษตรกร	 109	 กลุ่ม	 วิสาหกิจชุมชน	 784	 กลุ่ม	
สหกรณ์	 143	 แห่ง	 และอ่ืนๆ	 150	 กลุ่ม	 ได้รับการรับรองมาตรฐาน	GAP	 จ�านวน	 
กว่า	 3.8	หมื่นราย	มาตรฐานเกษตรอินทรีย	์ จ�านวน	7,000	 ราย	มาตรฐาน	RSPO	 
จ�านวนประมาณ	1.5	พันราย	(พืชบางชนิดไม่ต้องมีการรับรอง	GAP	เช่น	อ้อยโรงงาน	
และมันส�าปะหลัง	เป็นต้น)	
	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (ศสช.)	 
ได้ประเมินผลการด�าเนินงานในปี	 พ.ศ.	 2560	 พบว่า	 โครงการส่งเสริมการเกษตร 
ในรูปแบบแปลงใหญ่โดยรวม	 ท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นรวม	 4,864.94	 ล้านบาทต่อปี	 
แปลงใหญ่	 โดยการน�าของภาคเอกชน	 มีรายได้เพิ่มขึ้น	 1,241-1,565	 บาทต่อไร่	 
ขณะที่แปลงใหญ	่โดยการน�าของภาครัฐ	มีรายได้เพิ่มขึ้น	992-1,168	บาทต่อไร่

มุ่งสู่เกษตรกร 4.0 
	 จากการด�าเนินการโครงการส่งเสรมิการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ที่ผ่านมาตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.	 2559	 จนถึง
ปัจจุบันเพ่ือมุ่งสู่การยกระดับคน	 การบริหารจัดการ	
มาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตรกร	 4.0	 กรมส่งเสริม
การเกษตรจึงได้ก�าหนดแนวทางในการพฒันาโครงการฯ	 
เน้นการยกระดบัความเข้มแขง็ของการด�าเนนิงานทกุมติิ	
บริหารจัดการครบวงจร	 ถ่ายโอนภารกิจด้านผู้จัดการ
แปลงให้เกษตรกรทีม่ศีกัยภาพ	โดยการพฒันาเกษตรกร
ให้เป็นผูจั้ดการแปลง	เพิม่ความเข้มข้นในการด�าเนนิการ
เพ่ือให้เกิดผลการลดต้นทนุและเพิม่โอกาสในการแข่งขนั
สินค้าเกษตร	
	 เน้นให้เกิดการรวมแปลง	 เพิ่มแปลงใหญ  ่
สินค้าเกษตรอื่นๆ	 และพัฒนาผู้จัดการแปลง	 รวมทั้ง 
สร ้างความเข ้มแข็งของกลุ ่มซึ่ งจะส ่งผลให ้กลุ ่ม 
เกษตรกรมีการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร 
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งๆ	 ขึ้น	 ทั้งด้านการผลิตและ 
การตลาดสู ่ความมั่นคงในอาชีพการเกษตร	 มุ ่งสู ่
เกษตรกร	4.0	ต่อไป

(

ภาพ-เรียบเรียง :	 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

  :	 ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
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	 ทะเบียนเกษตรกร	 เริ่มต้นมาจากการจัดท�า
ข้อมูลสถิติการปลูกพืชของเกษตรกร	 เพื่อน�าข้อมูล 
มาประเมินภาวะการผลิต	 และคาดการณ์ด้านการตลาด	
โดยปี	พ.ศ.	2538	ฝ่ายวเิคราะห์ข้อมลูส่งเสรมิการเกษตร	
กองแผนงาน	ในขณะนัน้	ได้จดัท�าข้อมลูสถติิการปลกูพชื	 
ได้แก่	ข้อมูลรายงานภาวะการผลิตพืชที่ปลูกในต�าบล	(รต.)	 
ข้อมูลรายงานภาวะการผลิตพืชที่ปลูกในอ�าเภอ	 (รอ.)	 
รวบรวมข ้อมูลข ้าว	 พืชไร ่ 	 พืชผัก	 และรายงาน 
สภาพการปลูกไม้ผล	 ไม้ยืนต้น	 (กผพ.3)	 จัดเก็บข้อมูล 

ทะเบียนเกษตรกร ฐานข้อมูลภาครัฐ
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

 “ปี 2546 คณะรฐัมนตรมีีมติให้น�าข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรที่ส�าคัญบันทึกไว ้บนบัตร
อเนกประสงค์และให้กระทรวงเกษตรฯ ท�าการ 
จดทะเบยีนเกษตรกร เพือ่จัดท�าฐานข้อมูลครวัเรอืน
เกษตรกรและจัดการฐานข้อมูล จึงได้มีการปรบัปรงุ 
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความถูกต้อง 
และทันสมัยมากขึ้น”

ไม้ผลไม้ยืนต้น	 ข้อมูลผู้ปลูกและผู้ส่งออกไม้ดอก	 ไม้ประดับ	 กล้วยไม้	 จัดเก็บข้อมูล
พื้นที่ปลูก	พื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิต	จ�านวน	135	พืช	พืชเชิงพาณิชย์	 83	พืช	ต่อมาปี	 
พ.ศ.	2539	กองแผนงาน	ได้จัดท�าข้อมูลเป็นรายครัวเรือนทั่วประเทศ	พร้อมปรับปรุงระบบ 
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	LAN	และ	WAN	จดัหาอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ให้อ�าเภอ	
จ�านวน	 300	 อ�าเภอ	 ท�าให้ปี	 พ.ศ.	 2540	 ได้เริ่มการจัดท�าข้อมูลพื้นฐานการเกษตร 
รายครัวเรือน	(ขพก.)	และมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ครบทั้ง	781	อ�าเภอ
 ปี พ.ศ. 2541 – 2542	 มีฐานข้อมูลพื้นฐานการเกษตรรายครัวเรือน 
ใน	76	จงัหวดั	ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มนีโยบายในการจัดตัง้ศนูย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบล	 จึงมีการเก็บข้อมูลพื้นฐานการเกษตร	 เพื่อใช ้
ในการจัดท�าแผนพัฒนาการเกษตรประจ�าต�าบล	
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สมุดทะเบียนเกษตรกร 
 ในปี พ.ศ. 2553 - 2554 กรมส่งเสรมิการเกษตร 
ได้เริ่มศึกษาการจัดท�าสมุดทะเบียนเกษตรกร	 และ 
ได้ด�าเนนิการน�าร่องจ�านวน	6,000	หมูบ้่านใน	6	จังหวดั	
เพือ่ให้เกษตรกรมข้ีอมลูเป็นของตนเอง	น�าไปใช้วางแผน
บริหารจัดการฟาร์ม	 พร้อมขอรับความช่วยเหลือ 
จากภาครัฐในกรณีเกิดภัยพิบัติ	 รวมถึงการเข้าร่วม
โครงการต่างๆ	ตามนโยบายของรัฐบาล	
	 ทั้ ง น้ี 	 กรมฯ	 เ ร่ิมมีการจัดท�าฐานข ้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ	 ภายใต้โครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว	 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์	 
มันส�าปะหลัง	 ปี	 2552/53	 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	 
ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหากรณีราคา
ผลผลิตตกต�า่และด�าเนินการต่อเนื่องมาถึงป	ี2553/54	
รอบที่	2	
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 – 2556	รัฐบาล
ได้ประกาศใช้นโยบายโครงการรับจ�าน�าข้าวทดแทน
โครงการประกันรายได้เกษตรกร	กรมส่งเสรมิการเกษตร
จึงต้องด�าเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู ้ปลูกพืช
เศรษฐกิจ	 ได้แก	่ข้าว	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	มันส�าปะหลัง	
และออกใบรบัรองให้เกษตรกรน�าไปยนืยนั	ณ	จดุรบัจ�าน�า	
ว่าเป็นเกษตรกรผู้ปลูกพืชนั้นๆ	จริง	 และได้ด�าเนินการ
ต่อเนื่องมาถึงปี	พ.ศ.2556	
 ในปี พ.ศ. 2556 – 2557	เริ่มพัฒนาระบบ
ทะเบียนเกษตรกรรายแปลง	 จัดเก็บข้อมูล	 5	 ด้าน	 
ได้แก่	 ข้อมูลพ้ืนฐานครัวเรือน	 สมาชิกในครัวเรือน	 
การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร	การประกอบกิจกรรม
การเกษตร	 การเข้าร่วมโครงการภาครัฐ	 พร้อมท้ังมี 

บัตรประจ�าตัวเกษตรกร 
 ปี พ.ศ. 2544	 ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลส่งเสริมการเกษตร	 ได้แยกจาก 
กองแผนงาน	และจัดตั้งเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
 ปี พ.ศ. 2545 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
(คชก.)	อนุมัติหลักการให้ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	(สศก.)	ด�าเนินการโครงการ
จัดท�าทะเบียนและบัตรประจ�าตัวเกษตรกร	 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ 
ในการรบัข้ึนทะเบียนเกษตรกร	(ทบก.)	ให้ครบตามเป้าหมาย	5.6	ล้านครวัเรือนภายใน
ปี	พ.ศ.	2546	สศก.	ได้ด�าเนินการประมวลผลและออกบัตรประจ�าตัวให้กับเกษตรกร	
ต่อมาเมื่อวันที่	 3	 มิถุนายน	 2546	 คณะรัฐมนตรีมีมติให้น�าข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ที่ส�าคัญบันทึกไว้บนบัตรอเนกประสงค์และให้กระทรวงเกษตรฯ	ท�าการจดทะเบียน
เกษตรกร	 เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรและจัดการฐานข้อมูล	 จึงได้มีการ
ปรับปรงุฐานข้อมลูทะเบยีนเกษตรกรให้มคีวามถกูต้องและทนัสมยัมากขึน้	โดยมกีาร
พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในป	ีพ.ศ.	2546,	2549,	2550	และ	ปี	พ.ศ.	2552	

62 l เกษตราภิวัฒน์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร l 50 ผลงานหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรไทย



การจัดท�าสมุดทะเบียนเกษตรกร	พิมพ์ข้อมูลที่เกษตรกร
แจ้งข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้ลง 
ในสมุดทะเบียนเกษตรกรและแจกจ่ายให้กับเกษตรกร	 
พร้อมทั้งน�าข้อมูลจากฐานทะเบียนเกษตรกรไปใช้ใน
การด�าเนินการช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร
ผู้ปลูกยางพารา	ปี	2557

ทะเบียนเกษตรกรสู่ Thailand 4.0 
 ในปี พ.ศ. 2557	 มีการรวมฐานข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช
เศรษฐกิจ	 (ทพศ.)	 ส�าคัญ	 ปี	 2552	 –	 2556	 (ซึ่งใช้ในการขับเคล่ือนมาตรการของรัฐ)	 
เช่น	 โครงการประกันรายได้เกษตรกร	 โครงการรับจ�าน�าข้าว	 และข้อมูลจาก 
ทะเบียนเกษตรกร	 (ทบก.)	 ให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน	 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
ได้มีการใช้เคร่ืองจับพิกัดภูมิศาสตร์	 GPS	 จัดเก็บพิกัดที่ต้ังแปลง	 และวัดขนาดพื้นที่	 
โดยร่วมมือกับ	 GISTDA	 และวาดผังแปลงด้วยโปรแกรม	 GISagro	 และในปีนี้ 
ยังได ้ใช ้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู ้ปลูกข ้าวนาปี	 2557	 ตามมาตรการ 
กระตุ ้นเศรษฐกิจ	 ช่วยเหลือลดต้นทุนการผลิตให้ชาวนา	 ไร่ละ	 1,000	 บาท	 
โดยมีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือมากกว่า	 3.62	 ล้านครัวเรือน	 พร้อมกันนี้ได้จัด
ส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้กรมการปกครองเพื่อบันทึกลงในบัตรอเนกประสงค	์
(Smart	Card)	
 ในปี พ.ศ. 2558	 มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูล 
ทะเบียนเกษตรกร	 และการขยายฐานข้อมูลเพิ่มเติมอีก	 4	 ด้าน	 ได้แก	่ ข้อมูลรายได	้
ข้อมูลหน้ีสิน	 เครื่องจักรกลการเกษตร	 และข้อมูลแหล่งน�้า	 รวมทั้งปรับปรุงระบบ 
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีการแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นรายแปลง	 เป็นระบบ 
งานปกติ	 และมีความร่วมมือกับ	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร ์
แห่งชาต	ิหรือ	NECTEC	 (National	 Electronics	 and	Computer	 Technology	
Center)	 พัฒนาการแจ้งขึ้นทะเบียนผ่าน	 Application	 ชื่อ	 FAARMis	 โดยให้ม ี
การแจ้งขึน้ทะเบยีนแปลงปลกูพร้อมการวาดผงัแปลงค�านวณพืน้ทีไ่ปในคราวเดยีวกนั	
น�าร่องในจังหวัดขอนแก่น
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 ในปี พ.ศ. 2559	 เพ่ิมการตรวจสอบข้อมูลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ฐานทะเบียนราษฎร์กับกรมการปกครอง	 และข้อมูลแปลง	 รูปแปลงกับกรมที่ดิน	 
มีการวาดรูปแปลงในภาพถ่ายดาวเทียมกับส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	 GISTDA	 -	 Geo-Informatics	 and	 
Space	 Technology	 Development	 Agency	 (Public	 Organization)	 และ 
พัฒนาระบบตรวจสอบจากการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	Qgis	 
และใช้แผนที่	 Google	 Map	 ในการค้นหาพิกัดและวาดผังแปลง	 ในปีนี้มีการน�า 
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้ในการช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ	 เช่น	 
สนับสนุนช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต	 2559/60	
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น	 
โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง	 ปี	 2560	 
โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว 
และปรับปรุงคุณภาพข้าว	 มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย	 
ปี	 2559/60	 และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 (ทดแทนการปลูกข้าว
รอบที	่2	ปี	2559/60)	เป็นต้น
 ปี พ.ศ. 2560	ได้เพิ่มทางเลือกในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	ผ่าน	Application	 
ช่ือ	 FAARMis	 ซึ่งได้รับงบประมาณในการจัดซ้ือแท็ปเล็ต	 จ�านวน	 1,000	 เครื่อง	 
และได้รับการบริจาคจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย	จ�านวน	120	เครื่อง	สนับสนุน 
การขึ้นทะเบียนพร้อมวาดแปลงปลูกได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น	 ทั้งน้ี	 ได้มีการ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในเร่ืองของ	 
ชนิดเครื่องจักรกลการเกษตร	และการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร		
		 กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมทีจ่ะพฒันาฐานข้อมลูเกษตรกรให้มคีวามถูกต้อง	 
ครบถ้วน	 เป็นปัจจุบัน	 และให้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด	 เพื่อใช้ในการด�าเนินการ
ตามโครงการและมาตรการส�าคัญของรัฐบาล	 ให้มีระบบการปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	 และเกิดความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร	 เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภาพ-เรียบเรียง :	 กลุ่มทะเบียนเกษตรกร

	 	 	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(
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	 กว่าร้อยละ	35	ของประชากรไทย	หรือประมาณ	25	ล้านคน	ประกอบอาชีพ
ท�าการเกษตร	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนา	 ปลูกข้าวเป็นหลัก	 เมื่อเกิดปัญหากับข้าวในนา
ไม่ว่าจะฝนแล้ง	 น�้าท่วม	 โรคแมลง	 ศัตรูพืชระบาด	 ส่งผลให้ผลผลิตข้าวได้รับความ
เสียหาย	เก็บเกี่ยวไม่ได	้ไม่มีผลผลิตน�าไปขายเป็นรายได้ให้กับครอบครัว	จ�าเป็นต้อง 
ไปกู้เงินมาใช้จ่าย	 และลงทุนปลูกข้าวในปีต่อไป	 เป็นวัฏจักรเช่นน้ีต่อเน่ืองทุกปี	 
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกษตรกรไทยอยู่ในวงจรของความยากจน
	 ในอดีต	 ภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ	 
ในลักษณะของการบรรเทาความเดือดร้อน	 เช่น	 ช่วยเหลือด้วยการให้พันธุ ์พืช	 
พันธุ์สัตว์	 ไปปลูกหรือเลี้ยงทดแทนพืชหรือสัตว์ที่ได้รับความเสียหาย	 หรือชดเชย 
เป็นเงินตามจ�านวนพื้นที่เพาะปลูก	 ซึ่งรัฐต้องใช้เงินงบประมาณจ�านวนมากในการ 
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในแต่ละปี	 แต่ความช่วยเหลือจากรัฐในลักษณะ
ดังกล่าวไม่สามารถชดเชยความเสียหายที่เกษตรกรได้รับได้ครบถ้วนเท่ากับส่ิงที ่
สูญเสียไป	เป็นเพียง	“การบรรเทาความเดือดร้อน”	เท่านั้น
	 การช่วยเหลือเกษตรกรผู ้ประสบภัยพิบัติในระยะหลัง	 จึงได้พยายาม 
ให้เกษตรกรเข้ามามส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหาลดพืน้ทีก่ารท�านาปรัง	แต่ให้ปลกูพืชอืน่ 
ที่อายุสั้น	 และใช้น�้าน้อยแทนการปลูกข้าว	 ป้องกันปัญหาราคาผลผลิตตกต�่าด้วย 

รัฐช่วยเหลือ
เพื่อให้เกษตรกรช่วยตนเอง

  “รฐับาลมีมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร 
ที่ได้รบัผลกระทบจากปัญหาภัยพบิตัต่ิางๆ และราคาผลผลิตตกต�า่ ตามความ
ต้องการของคนในชุมชน โดยให้ชุมชนได้ร่วมจัดท�าแผนเสนอความต้องการ 
ในโครงการต่างๆ เพือ่สร้างโอกาสให้ชุมชน พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางการ
เกษตรในชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน”
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การวางแผนการผลิตไม่ให้ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมๆ	 กัน	 หรือ	 ส่งเสริมการปลูกพืช 
ผสมผสานเพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายในพืชหนึ่ง	 แต ่ได ้ผลผลิตจาก 
อีกพืชหนึ่งมาชดเชย	เป็นต้น
	 ปัจจุบัน	 รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร
ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติต่างๆ	 และราคาผลผลิตตกต�่า	 ตามความ
ต้องการของคนในชุมชน	 โดยให้ชุมชนได้ร ่วมจัดท�าแผนเสนอความต้องการ 
ในโครงการต่างๆ	เพือ่สร้างโอกาสให้ชมุชน	พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางการเกษตรใน
ชุมชน	และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน	
	 ท้ังนี้	 ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2558-2560	 กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมาย 
จากรัฐบาลให ้ เป ็นหน่วยงานหลักและเป ็นหน่วยงานร ่วมด�าเนินโครงการ 
ตามมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 
จากภัยต่างๆ	ดังนี้
 

บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 
	 เมื่อวันที่	 27	 มกราคม	 2558	 คณะรัฐมนตรี
อนุมตัใิห้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร่วมกบั	กระทรวง
มหาดไทย	และกระทรวงกลาโหม	ด�าเนินการโครงการ
สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชมุชนเพือ่บรรเทา
ปัญหาภยัแล้ง	ในพืน้ทีท่ีค่าดว่าจะประสบปัญหาภยัแล้ง
ใน	58	จงัหวดั	เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรให้มรีายได้ในช่วง
ฤดูแล้ง	 สร้างโอกาสให้ชุมชนในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของชุมชน	 ตามความต้องการของชุมชน	 และมีการ
บริหารจัดการโครงการให้ยั่งยืน	โดยให้ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบล	 (ศบกต.)	
ร่วมกันพิจารณากิจกรรมหลัก	4	ด้าน	คือ	
	 1)	 ด้านการจัดการแหล่งน�า้เพื่อการเกษตร	
	 2)	 ด้านการผลติทางการเกษตรและการแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร	
	 3)	 ด ้านปรับปรุงโครงสร ้างพื้นฐานเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	เช่น	โรงเรือน	ลานตาก	
	 4)	 ด ้านการจัดการเพื่อลดความสูญเสีย 
ผลผลิตทางการเกษตร	
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	 ผลจากการด�าเนินการ	สามารถก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย	3,269	แห่ง	
วางระบบส่งน�า้	603	กโิลเมตร	ขดุลอกคคูลองส่งน�า้	4,746	กโิลเมตร	ขดุคลองแหล่งน�า้	
3,401	แห่ง	ขุดบ่อบาดาล	383	บ่อ	สร้างรายได้จากการพัฒนาและจ�าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรคิดเป็นมูลค่า	 124	 ล้านบาท	 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	 567,770	 ตัน	
109,133	ลิตร	 จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	129	แห่ง	 จัดท�าศูนย์คัดแยก/บรรจุ
ผลิตภัณฑ์	195	แห่ง
		 ในปี	พ.ศ.	2558	มีโครงการย่อย	1	ใน	6,596	โครงการ	ได้รับรางวัลความเป็นเลิศ 
ด้านการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วมระดบัดเียีย่ม จาก กพร.	คอื	โครงการจดัการ
แหล่งน�า้เพื่อการเกษตรของชุมชนในพื้นที่ต�าบลเมืองจัง	อ�าเภอภูเพียง	จังหวัดน่าน
 
อบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
	 จากมติคณะรัฐมนตรี	 เม่ือวันที่	 15	 กรกฎาคม	 2558	 เห็นชอบแผน 
ปฏิบตังิานโครงการอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติของเกษตรกรทีไ่ด้รับผลกระทบ 
จากภัยแล้ง	 ปี	 2558/2559	 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต�่า	 เพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดอืนร้อนของเกษตรกร	ทีไ่ม่สามารถประกอบอาชพีได้ในช่วงหน้าแล้งและ 
ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต�่า	 ให้สามารถน�าความรู้ไปปรับใช ้
ในการประกอบอาชีพหลักและสร้างอาชีพเสริมได	้
	 ด�าเนินงานในรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ	 โดยใช้พื้นท่ีของ	 
ศนูย์เรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร	(ศพก.)	882	ศนูย์	เป็นสถานทีห่ลกั 
ในการอบรมให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย	 จ�านวน	 220,500	 ราย	 เข้าอบรมเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิต	หลักสูตร	90	ชั่วโมง	
	 หลักสูตรในการอบรม	ประกอบด้วย	4	กลุ่มวิชา	คือ	
	 1)	กลุ่มวิชาสร้างการรับรู	้ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ	
	 2)	กลุ่มวิชาสร้างโอกาสในการแข่งขัน	
	 3)	กลุ่มวิชาเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต	
	 4)	กลุ่มวิชาสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	
	 เกษตรกรที่ผ่านการอบรม	 สามารถน�าความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมและ
พัฒนาการผลติ	เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างวทิยากร	เกษตรกรเจ้าของ	ศพก.	และ
เกษตรกร	พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนา	ศพก.	ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	

	 ส่วนการบริหารจัดการโครงการ	 มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการ	 3	 ระดับข้ึนมาก�ากับดูแล	 คือ	 ระดับ
กระทรวง	ระดับจังหวัด	และระดับอ�าเภอ	
	 โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร 
แก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง	 มีการน�าเสนอ
โครงการจาก	ศบกต.	ทัง้หมด	3,044	ต�าบล	ใน	58	จังหวดั	 
และผ่านการอนุมัติโครงการทั้งหมด	 6,598	 โครงการ	
ได้รับงบประมาณ	 3,041.51	 ล้านบาท	 มีการด�าเนิน
โครงการส�าเร็จ	6,596	โครงการ	ยกเลิกโครงการเพียง	 
2	 โครงการ	 เพราะพ้ืนที่ประสบปัญหาไม่สามารถ 
ด�าเนินการได้
		 ทั้งนี้	 มีการด�าเนินโครงการด้านการจัดการ
แหล่งน�้าเพื่อการเกษตรสูงสุด	 3,328	 โครงการ	 
รองลงมาคือด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 2,371	 โครงการ	 ด้าน 
การผลิตทางการเกษตรและแปรรูปผลผลิตการเกษตร	 
636	 โครงการ	 และด ้านลดการสูญเสียผลผลิต 
ทางการเกษตร	261	โครงการ	ตามล�าดับ
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พัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน 
		 จากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 	 6	 ตุลาคม	 2558	 เห็นชอบโครงการ 
บูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง	 ปี	 2558/59	 
รวม	8	มาตรการ	ซึง่	1	ใน	8	มาตรการนัน้	คอื	โครงการตามแผนพฒันาอาชพีเกษตรกร
ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี	 2558/2559	 มอบให้กระทรวง	
มหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการส�ารวจความต้องการของชุมชน	 และมอบหมาย 
ให้กรมส่งเสริมการเกษตร	 เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินโครงการตามแผน	 
โดยคณะกรรมการระดับต�าบล	 (ศบกต.)	 ร่วมกันพิจารณาเกษตรกรที่สมัครใจ 
เข้าร่วมโครงการและจัดท�าแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาภัยแล้งปี	 2558/59	 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนิน
โครงการ/กิจกรรม	ตามความต้องการของชุมชน
	 มีโครงการของชุมชนที่ได้รับอนุมัติจ�านวน	 8,172	 โครงการใน	 75	 จังหวัด	
และจากผลการด�าเนินงานโครงการ	 พบว่า	 ชุมชนสามารถด�าเนินการแล้วเสร็จ	 
8,060	โครงการ	โดยแบ่งเป็นกลุ่มโครงการพืชใช้น�้าน้อย	536	โครงการ	กลุ่มโครงการ
พืชและเกษตรอื่นๆ	5,782	โครงการ	กลุ่มโครงการนอกภาคการเกษตร	1,742	โครงการ	
และมีโครงการที่เกษตรกรขอยกเลิกโครงการ	จ�านวน	112	โครงการ	

	 ผลความส�าเรจ็ของโครงการ	พบว่า	มเีกษตรกร
ได้รับประโยชน์จากโครงการ	 2.3	 ล้านราย	 และในกลุ่ม
โครงการพืชใช้น�้าน้อย	 536	 โครงการ	 ท�าให้เกิดพื้นที่
ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง	63,000	 ไร่	 มีมูลค่าผลผลิต	
443	ล้านบาท	และเกิดการปรับปรงุและพฒันาแหล่งน�า้
เพื่อการเกษตรในชุมชนเพื่อรองรับฤดูแล้งหน้า	จ�านวน	
1,720	แห่ง	
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 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ
	 จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 4	 กรกฎาคม	 2560	 อนุมัติ	 ให้กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ	์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดท�า	“โครงการ	9101	ตามรอยเท้าพ่อ	 
ภายใต้ร่มพระบารมี	 เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”	 โดยน้อมน�าหลักการ	
ทฤษฎี	 และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช	มาส่งเสรมิให้เกษตรกรมส่ีวนร่วมคดิ	วเิคราะห์	พฒันาการเกษตร 
ของชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่	
	 ความหมายของ	 9101	 คือ	 9	 หมายถึง	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	(รัชกาลที่	9),	10	หมายถึง	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 
บดินทรเทพยวรางกูร	(รัชกาลที่10)	และ	1	หมายถึงปีที่	1	ในรัชกาลปัจจุบัน	
	 การด�าเนินงานโครงการ	 9101	 เปิดโอกาสให้กลุ่มสมาชิกในชุมชนย่อย 
ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 หรือ	 ศพก.	 แบ่งเป็น	 
ศพก.หลัก	882	แห่ง	และเครือข่าย	8,219	แห่ง	รวม	9,101	ชุมชน	จ�านวนเกษตรกร 
ชุมชนละ	 500	 ราย	 รวม	 4,550,500	 ราย	 น�าเสนอกิจกรรมเกษตรของชุมชน 
ชุมชนละไม่เกิน	 2.5	 ล้านบาท	 ใน	 8	 กลุ่มกิจกรรม	 โดยมีเงื่อนไขการจ้างแรงงาน 
เกษตรกรท่ีมีรายได้น้อยเป็นล�าดับแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ	 50	 ในพื้นที่	 เพื่อให้เกิด 
การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง	
	 มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ	 9,101	 ชุมชน	 มีโครงการที่เสนอจากชุมชน	 
24,760	โครงการ	งบประมาณ	20,054.62	ล้านบาท	ได้รับพิจารณาอนุมัติโครงการ	
24,168	 โครงการ	 งบประมาณ	 19,867.20	 ล้านบาท	 ชุมชนสามารถด�าเนินการ	
24,147	 โครงการ	 เป็นโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	 8,504	 โครงการ	 โครงการผลิตพืช 
และพันธุ์พืช	 5,037	 โครงการ	 โครงการด้านปศุสัตว์	 3,474	 โครงการ	 โครงการ 
ผลิตอาหาร	 การแปรรูปผลผลิต	 และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	 2,898	 โครงการ	

(

ภาพ-เรียบเรียง :	 ส�านักงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน

	 	 	 เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

  :	 ส�านักงานบริหารจัดการโครงการ	9101	ตามรอยเท้าพ่อ

	 	 	 ภายใต้ร่มพระบารม	ีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

โครงการด้านประมง	 2,586	 โครงการ	 โครงการ 
ฟาร์มชุมชน	 954	 โครงการ	 โครงการจัดการศัตรูพืช	
441	โครงการ	โครงการปรับปรุงบ�ารุงดิน	211	โครงการ	
โครงการเกษตรอื่นๆ	 42	 โครงการ	 และมีโครงการ 
ที่ชุมชนขอยกเลิก	21	โครงการ	รวมเบิกจ่ายงบประมาณ	
19,783.67	 ล้านบาท	 โดยมีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน ์
จากโครงการทั้งประเทศรวม	7.78	ล้านราย
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ความรุนแรงของพายุ
	 เม่ือวันที่	 4	 พฤศจิกายน	 2532	 พายุไต้ฝุ่นเกย์	 ได้เคลื่อนตัวด้วยความเร็ว	 
130	กโิลเมตรต่อชัว่โมง	ขึน้สูช่ายฝ่ังทะเลอ่าวไทยในแนวพืน้ทีอ่�าเภอปะทวิ	อ�าเภอเมอืง	 
และอ�าเภอสวี	 จังหวัดชุมพร	 อ�าเภอบางสะพาน	 และอ�าเภอบางสะพานน้อย	 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ	์มุ่งหน้าผ่านอ�าเภอท่าแซะ	จังหวัดชุมพร	ไปสู่ทะเลอันดามัน 
ในแนวอ�าเภอกระบุรี	จังหวัดระนอง
	 ความรุนแรงของพายุได ้ก ่อให ้เกิดความเสียหายต่อชีวิต	 ทรัพย ์สิน	 
บ้านเรอืนและพืน้ท่ีการเกษตรอย่างรุนแรง	สวนไม้ผลไม้ยืนต้นท่ีเป็นพชืเศรษฐกจิส�าคญั	 
เช่น	 มะพร้าว	 ยางพารา	 ปาล์มน�้ามัน	 ทุเรียน	 เงาะ	 มังคุด	 กาแฟ	 ฯลฯ	 โค่นล้ม 
เสียหายทันที	 จ�านวน	 783,389	 ไร่	 นาข้าว	 พืชไร่และพืชผักถูกน�้าท่วมเสียหาย 
จ�านวน	 148,291	 ไร่	 ความเสียหายในครั้งนั้นคิดเป็นมูลค่านับหมื่นล้านบาท	 
เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน	 เสียขวัญและก�าลังใจอย่างรุนแรง	 เกษตรกร	 
จ�านวน	 34,988	 ครอบครัว	 ไร้ที่อยู ่	 สูญเสียอาชีพและรายได้โดยสิ้นเชิงทันที	 
คงเหลืออยู่เฉพาะที่ดินท�ากินที่ต้องฟื้นฟูกลับมา

เคียงบ่าเคียงไหล่
สู้ภัยไต้ฝุ่นเกย์

 “ความใกล้ชิดและการปฏบิตังิานช่วยเหลือเกษตกรตัง้แต่ระยะแรก  
ของการเกิดภัยพิบัติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของส�านักงานเกษตรจังหวัด เกษตร
อ�าเภอ เกษตรต�าบล และเคหกจิเกษตรทกุคนได้เข้าไปช่วยเหลือ ให้ก�าลงัใจ 
และร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเกษตรกรทั้งกลางวันและกลางคืน ท�าให้เกษตรกร
เข้าใจในการช่วยเหลือของรัฐบาล มีขวัญและก�าลังใจที่จะร่วมมือกับ 
เจ้าหน้าที่เพื่อฟื้นฟูอาชีพของตนเองอีกครั้ง”

70 l เกษตราภิวัฒน์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร l 50 ผลงานหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรไทย



ระดมความช่วยเหลือ
	 รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาด�าเนินการ 
เร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรเพื่อให้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ประสบภัย 
กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว	 โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักในการ
ด�าเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยในช่วงปี	พ.ศ.	2533-2538	 
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่	 14	 และ	 28	 พฤศจิกายน	 2532	 และมติคณะรัฐมนตรี
วันท่ี	 8	 พฤษภาคม	 2533	 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ	 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน	 และ 
ด�าเนินการในด้านต่างๆ	ดังนี้
 l แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่และ 
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นเกย์	 มีนายอนันต์	 ดาโลดม	 รองอธิบดีกรม 
ส่งเสริมการเกษตร	 เป็นประธานกรรมการ	 มีผู้แทนจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	 เป็นกรรมการ	 และมีนายศิลป์ชัย	 โสเจยะ	 เกษตรจังหวัดชุมพร	 
เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ	โดยมีศนูย์ปฏิบตักิารอยูท่ีส่�านกังานเกษตรจงัหวดัชมุพร
 l จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจประจ�าต�าบล	 รวม	 33	 ศูนย์	 ในพื้นที่
จังหวัดชุมพร	19	ศูนย	์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	12	ศูนย	์และจังหวัดระนอง	2	ศูนย์	 
โดยมีเกษตรอ�าเภอ	 เกษตรต�าบล	 และเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรในแต่ละท้องที่ 
เป็นแกนกลางที่ส�าคัญในการปฏิบัติงาน
 l แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรปรับสภาพพื้นท่ีเพาะปลูก	 
โดยมีเกษตรจังหวัด	 เป็นประธาน	 มีสหกรณ์จังหวัด	 ป่าไม้จังหวัด	 ส�านักงานปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัด	 นายอ�าเภอ	 เกษตรอ�าเภอ	 นักวิชาการเกษตร	 และ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร	เป็นกรรมการ
 l แต่งตั้งเกษตรกรอาสาสมัคร	 จ�านวน	 1,549	 คน	 เข้าร่วมปฏิบัติงาน 
ประจ�าศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจประจ�าต�าบล	 19	 ศูนย์	 โดยเกษตรกรดังกล่าว 
จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาประสานการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์
 l ระดมอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่จากอ�าเภอใกล้เคียง	 จากส่วนกลางและ 
จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 รวม	 71	 คน	พร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	 เข้าช่วยปฏิบัติงาน
ประจ�าศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจประจ�าต�าบล	 จังหวัดชุมพร	 ซ่ึงเป็นจังหวัดที่ได้รับ
ความเสียหายมากที่สุด
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 l วิเคราะห์พื้นที่ประสบภัยเพื่อจัดระบบการปลูกพืชทดแทนให้สอดคล้องกับ 
สภาพพื้นที่	สามารถแบ่งเขตส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนได	้4	เขต	คือ	เขตที่ราบใกล้แม่น�้า 
ล�าคลอง	เขตดินทรายใกล้ทะเล	เขตลูกคลื่นระหว่างแม่น�า้กับทะเล	และเขตที่ราบลุ่มนาข้าว
 l จัดท�าแผนหลักในการช่วยเหลือเป็นแผนระยะสั้น	 แผนระยะปานกลาง	 
และแผนระยะยาว	 โดยเน้นการด�าเนินงานในรูปแบบการผลิตครบวงจรเพ่ือให้เกษตรกร 
มีตลาดรองรับผลผลิตหลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือพันธุ์พืชจากทางราชการแล้ว	

ช่วยฟื้นฟู
 การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน 
 l ด�าเนินการปรับสภาพพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพื่อให้เกษตรกรสามารถท�าการ 
เพาะปลูกฟื้นฟูอาชีพได้โดยเร็ว	 โดยช่วยเหลือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพพื้นท่ี 
ให้พร้อมที่จะท�าการเพาะปลูกในอัตราครอบครัวละไม่เกิน	5	ไร่	ไร่ละไม่เกิน	500	บาท	
ภายใต้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 สามารถจ่ายเงิน 
ช่วยเหลือได	้จ�านวน	22,920	ครอบครัว	พื้นที่	จ�านวน	124,546	ไร่	เป็นเงิน	52.20	ล้านบาท
 l จัดหาปัจจัยการผลิต	ได้แก่	เมล็ดพันธุ์ข้าว	ถั่วเขียว	และผักต่างๆ	พร้อมปุ๋ย 
และสารเคมี	 แจกจ่ายให้เกษตรกรน�าไปเพาะปลูกในพื้นที	่ จ�านวน	35,400	 ไร่	 คิดเป็น 
มูลค่ากว่า	164	ล้านบาท
 l ให้บริการช่วยเหลือในเรื่องทั่วไป	เช่น	รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อ 
น�าไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	 ระดมก�าลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยส�ารวจความ 
เสียหายและบริการช่วยเหลือเกษตรกร	 ให้ค�าแนะน�าในการฟื้นฟูสวนยางพารา	 
กาแฟ	 และปาล์มน�้ามัน	 ร่วมมือกับเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท�าการผลิต	
แปรรูป	และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากต้นไม้ที่โค่นล้ม	ร่วมมือกับบริษัท	เจริญโภคภัณฑ์	
โปรดิ๊วส์	จ�ากัด	ในการส่งเกษตรกรว่างงานระหว่างรอฤดูกาลเพาะปลูก	จ�านวน	400	คน	 
ไปฝึกปฏิบัติงานในฟาร์มของบริษัท	เป็นเวลา	3	เดือนโดยได้รับค่าจ้างแรงงาน
 การช่วยเหลือระยะปานกลาง 
 l ปลูกพืชแซมชนิดต่างๆ	 ได้แก่	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 ข้าวฟ่าง	 ข้าวไร่	 
สับปะรด	 มะละกอ	 หม่อน-ไหม	 โกโก้	 ถั่วเขียว	 ถั่วลิสง	 พืชผัก	 ต้ังแต่ต้นฤดูฝน 
ป	ีพ.ศ.	2533	ในพื้นที่เฉลี่ยปีละ	278,000	ไร่	รวม	6	ป	ีเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต 
คิดเป็นมูลค่ากว่า	2,000	ล้านบาท
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ชีวิตใหม่
	 อย่างไรก็ตาม	 จากการสนับสนุนและการประสานงาน	 ก�ากับดูแลช่วยเหลือ
เป็นอย่างดจีากทกุฝ่าย	มส่ีวนช่วยให้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลอืส�าเรจ็ตามเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้	 คือการฟื้นฟูในระยะสั้น	 เพื่อให้เกษตรกรมีอาหารบริโภคและมีรายได ้
บ้างเล็กน้อย	 การฟื ้นฟูอาชีพการเกษตรในระยะปานกลาง	 และระยะยาว	 
ท�าให้เกษตรกรมีความรู ้และมีการปลูกพืชใหม่ๆ	 มากมายหลายชนิดในพื้นที	่ 
มีระบบการผลิต	การจ�าหน่ายสินค้าเกษตรแบบครบวงจร	ซึ่งเกษตรกรสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง	 มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรเกิดขึ้นมากมาย	 มีสวนไม้ผลไม้ยืนต้นเป็นอาชีพหลักในระยะยาว	 
มีระบบนิเวศที่ฟื ้นกลับคืนมาดีดังเดิม	 มีการเปลี่ยนระบบการเกษตรไปสู่ระบบ 
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของเกษตรกรมาจนทุกวันนี้
	 ความใกล้ชิดและการปฏิบัติงานช่วยเหลือเกษตกรตั้งแต่ระยะแรกของ 
การเกดิภยัพิบตั	ิซึง่เจ้าหน้าทีข่องส�านกังานเกษตรจงัหวดั	เกษตรอ�าเภอ	เกษตรต�าบล
และเคหกิจเกษตรทุกคนได้เข้าไปช่วยเหลือร่วมคลุกคลีให้ก�าลังใจและร่วมทุกข์ร่วม
สุขกับเกษตรกรทั้งกลางวันและกลางคืน	 ได้ท�าให้เกษตรเข้าใจในการช่วยเหลือของ
รัฐบาล	มีขวัญและก�าลังใจที่จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อฟื้นฟูอาชีพของตนเองอีกครั้ง	
	 ขวัญก�าลังใจและความร่วมมือระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 
ปรากฎเป็นหลักฐานเด่นชัด	 โดยเฉพาะที่จังหวัดชุมพร	 กล่าวคือ	 เกษตรกร	 
ก�านัน	 ผู ้ใหญ่บ้านและประชาชนในทุกต�าบลได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างศูนย์เกษตร 
ประจ�าต�าบล	 ให้เป็นที่รวบรวมวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับความช่วยเหลือและเป็นที่พบปะ	
ประชุมปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานฟื้นฟูการประกอบอาชีพ	โดยไม่ใช้งบประมาณ
ของราชการแต่อย่างใด	 ทั้งที่เกษตรกรและชาวบ้านเหล่านี้ได้รับภัยพิบัติร้ายแรง	 
แต่จากศรัทธาที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนจึงได้เสียสละแรงกาย 
แรงใจและก�าลังทรัพย์สร้างอาคารถาวรขึ้นเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ดังกล่าว

 การช่วยเหลือระยะยาว 
 l แจกจ่ายต้นพันธุ ์ไม้ผลไม้ยืนต้นที่เป็น 
พืชเศรษฐกิจส�าคัญให้เกษตรกรปลูกเป็นพืชหลัก	 
ในพื้นที	่ประมาณ	642,000	ไร	่ประกอบด้วย	ยางพารา	 
ปาล์มน�้ามัน	และไม้ผลไม้ยืนต้นอื่น	เช่น	มะพร้าว	เงาะ	
มังคุด	ทุเรียน	กาแฟ	ฯลฯ	รวมจ�านวนกว่า	33.36	ล้านต้น
	 ท้ังนี้ 	 หลังการเกิดภัยพิบัติ 	 กรมส ่งเสริม
การเกษตรได้ระดมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งในส่วนกลาง
และจังหวัดข้างเคียงเข้าด�าเนินการวางแผนช่วยเหลือ
เกษตรกรโดยทันที	 การปฏิบัติงานในระยะแรกเป็นไป 
ด้วยความยากล�าบากเพราะเกษตรกรอยู ่ในภาวะ 
เสียขวัญและขาดก�าลังใจ	 อีกท้ังจ�านวนเกษตรกร 
ทีไ่ด้รบัความเสยีหายมจี�านวนมากกว่า	3	หมืน่ครอบครวั	 
ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรมีจ�านวน
จ�ากัดและครอบครัวก็ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ
ครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

(

อ้างอิงข้อมูล-ภาพ :	 กรมส่งเสริมการเกษตร.	(2538).	สรุปการด�าเนินงานโครงการฟื้นฟูพื้นที่เสียหายจากไต้ฝุ่นเกย์
เรียบเรียง :	 นายสุรนันท์	หล�าริ้ว	นักวิชาการเผยแพร่ช�านาญการ
	 	 กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร	ส�านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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	 งานส่งเสริมการเกษตรในเขตชลประทานต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 เป็นการ
ด�าเนินงานในลักษณะของการพัฒนาการเกษตรในเชิงพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ระบบส่งเสริมการเกษตร	ซึ่งสามารถแบ่งช่วงได้ดังนี้
 ช่วงปี พ.ศ. 2504 – 2529 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ 
ฉบับที	่1	–	5)	มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน�้าชลประทานขนาดใหญ่
และขนาดกลางเพื่อการผลิตข้าวนาปีและนาปรังในพื้นที่เขตชลประทานให้เพียงพอ 
ต่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก	 ซ่ึงประสบผลส�าเร็จในหลายโครงการ	
อาท	ิโครงการเจ้าพระยาใหญ	่โครงการพิษณุโลก	และโครงการแม่กลองใหญ	่
	 ในปี	 พ.ศ.	 2518	 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทดลองน�าระบบฝึกอบรมและ
เยีย่มเยยีน	(T&V	Systems)	มาใช้เป็นครัง้แรกภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ
เน้นหนักภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรในเขตชลประทาน	 5	 แห่ง	 คือ	 โครงการ
เจ้าพระยาตอนบน	 โครงการล�าพระเพลิง	 โครงการน�้าพองหนองหวาย	 โครงการ
พิษณุโลก	และโครงการล�าปาว	และได้ขยายผลจนครอบคลุมทุกจังหวัดในเวลาต่อมา
 ช่วงปี พ.ศ. 2525 – 2529 (ช่วงปลายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติฉบับที่	 5)	 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต�่า	 มีการแข่งขันและกีดกันทางการค้า
ระหว่างประเทศอย่างรนุแรง	ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนน�า้ในเขือ่นภมิูพลและ 
เขื่อนสิริกิติ์	 รวมทั้งการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล	 รัฐบาลจึงได้มีนโยบาย 

ลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง	 โดยให้เกษตรกรพิจารณา 
ปลูกพืชอื่นทดแทน	 และมีภาคเอกชนเข้ามาร่วม 
ในหลายโครงการ	 อาทิ	 โครงการชลประทานน�้าอูน	
โครงการน�า้พอง-หนองหวาย	เป็นต้น	
	 ประกอบกับในช่วงป	ีพ.ศ.	2528	มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นได้เปิดสอนหลักสูตร	 Farming	 System	
Research	 และได้มอบทุนให้บุคลากรของกรมส่งเสริม
การเกษตรเข้าร่วมศึกษาหลักสูตรดังกล่าว	 รวมทั้ง 
ได้ประสานกบักองแผนงานและโครงการพเิศษ	กรมส่งเสรมิ 
การเกษตร	ในการใช	้Rapid	Rural	Appraisal	 (RRA)	
เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์พื้นท่ี	 เพื่อให้เข ้าใจข้อมูล 
พื้ นฐานของพื้ นที่ ที่ จะ ไปส ่ ง เส ริม 	 และน� า ไป สู  ่
การก�าหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่นั้นๆ	 
เร่ิมด้วยการวิเคราะห์พ้ืนท่ีโครงการชลประทานหลักๆ	

ส่งเสริมการเกษตรในเขตชลประทาน
 “จากปัญหาเศรษฐกิจตกต�า่และการขาดแคลนน�า้ในเข่ือนต่างๆ 
กรมส่งเสรมิการเกษตรมีแนวทางการพฒันางานส่งเสรมิการเกษตรในเขต
ชลประทานให้รองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยส่งเสริมการปลูกพืชไร่ 
พืชผัก ที่ใช้น�้าน้อย พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตตามแนวทางการเกษตร
ดีทีเ่หมาะสม ให้สามารถใช้พืน้ทีก่ารปลูกพชืฤดูแล้งสอดคล้องตามนโยบาย
ของรัฐบาลและการคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”
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 ช่วงปี พ.ศ. 2535 - 2536	 ได้เกิดภาวะความแห้งแล้งโดยทั่วไป	และ 
เกิดการขาดแคลนน�้าในลุ่มน�้าเจ้าพระยา	 คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้บรรเทาความ 
เดือดร้อนโดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลระดับตื้น	
(บ่อตอก)	 จ�านวน	 50,000	 บ่อ	 ควบคู่กับการจัดท�าโครงการปรับระบบการเกษตร
ในลุ่มน�้าเจ้าพระยา	 มีเป้าหมายให้เกษตรกรปลูกพืชไร่	 –	 พืชผัก	 ทดแทนข้าว
นาปรัง	 1	 ล้านไร่	 และปรับโครงสร้างการผลิตอย่างถาวร	 จากข้าว	 เป็นไม้ผล	 
ไร่นาสวนผสม	 และพืชผักอีก	 1.1	 แสนไร่	 ด�าเนินการในปี	 พ.ศ.2536	 –	 2540	 
ซึ่งต ่อมาได้กลายเป็นต้นแบบในการจัดท�าโครงการปรับโครงสร้างการผลิต 
ทางการเกษตร	และการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง	
 ช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2544	 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมมือกับ
กรมชลประทานในการน�าร่องโครงการพฒันาการเกษตรในเขตชลประทาน	ท้ังโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	และขนาดเลก็	เพือ่หารปูแบบในการพฒันางานส่ง
เสริมการเกษตรในเขตชลประทาน	มกีารส่งเสริมการใช้น�า้อย่างประหยดัด้วยการปลกู 
พืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญในฤดูแล้ง	 มีการท�าสัญญาข้อตกลงด้านการตลาด	 (Contract	
farming)	 เพ่ือเป็นหลักประกันในการขายผลผลิตของเกษตรกร	 อาทิเช่น	 โครงการ
พัฒนาชนบทขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 (NESSI)	 โครงการชลประทาน
ราษฎรในภาคเหนือ	เป็นต้น	
 ช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2549 งานส่งเสริมการเกษตรได้มุ่งเน้นการด�าเนินการ 
ผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบล	 (ศบกต.)	 ในเขต 
ชลประทานยังคงยึดนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 เพิ่มคุณภาพผลผลิต 
ข้าวนาปี	 ส่งเสริมการจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม	 และลดการใช้สารเคม	ี 
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย	 (Food	 Safety)	 ตามมาตรฐานคุณภาพผลผลิตพืช 
แต ่ละชนิด	 โดยการส ่งเสริมการใช ้กระบวนการผลิตพืชที่ดีและเหมาะสม	 
(Good	 Agricultural	 Practice	 :	 GAP)	 นอกจากน้ัน	 ยังด�าเนินโครงการเกษตร 
ในเขตชลประทานผ ่านความร ่วมมือระหว ่างประเทศต ่างๆ	 อาทิ	 Japan	 
International	 Cooperation	 Agency	 (JICA)	 คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง	 
(Mekong	River	Commission	:	MRC)	

ของประเทศ	เช่น	โครงการพิษณุโลก	โครงการเจ้าพระยา	
โครงการแม่แตง	 โครงการแม่กลอง	 และโครงการ
ชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จากนั้น 
จึงขยายพ้ืนท่ีไปในเขตชลประทานทั่วประเทศ	 และ
พัฒนาไปสู่การจัดท�าโครงการปรับระบบการเกษตร
ในเขตชลประทานลุ่มน�้าเจ้าพระยา	 ซึ่งเป็นต้นแบบ
ของโครงการในการปรับโครงสร้างและระบบการผลิต
ทางการเกษตรในเวลาต่อมา	 โดยเน้นการวิเคราะห์พื้นที่
เพื่อวางแผนพัฒนาการเกษตรระดับต�าบล	

เกษตราภิวัฒน์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร l 50 ผลงานหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรไทย l 75



 ช่วงปี พ.ศ. 2550–ปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เขตชลประทาน	 ทั้งในพื้นที่โครงการชลประทาน
ก่อสร้างใหม่	 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพ้ืนท่ีชลประทานต่างๆ	 
โดยด�าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชที่เหมาะสมในพ้ืนที่ชลประทาน	
การปลูกพืชหลังนาและพืชปุ๋ยสด	และพัฒนาระบบน�้าในไร่นา	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต	โครงการที่ได้รับผลส�าเร็จเป็นอย่างมาก	อาทิ	โครงการพัฒนาเขื่อนแควน้อย 
บ�ารุงแดน	 เป็นการด�าเนินการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ	 เป็นการ 
บูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
เกษตรกรอย่างสูงสุด	
	 ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทในฐานะประธานคณะท�างาน
วางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง	 โดยร่วมวางแผนและก�าหนดเป้าหมายส่งเสริม 
การปลูกพืชฤดูแล้ง	 ซึ่งทุกๆ	 ปีจะต้องมีการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ก�าหนดนโยบาย	เป้าหมายในการส่งเสริมการปลกูพชืเพือ่ให้มกีารบริหารจดัการน�า้ 
แบบยัง่ยนื	โดยจัดสรรน�า้ให้สอดคล้องกบัปรมิาณน�า้ต้นทุน	และการคาดการณ์ผลผลิต
ในแต่ละปีท่ีเหมาะสม	น�ามาเป็นแผนการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นท่ีเป้าหมายปลูก 
พืชไร่-ผัก	 ที่ใช้น�้าน้อย	 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตตามแนวทางการเกษตรด ี
ที่เหมาะสม	 ให้สามารถใช้พื้นที่การปลูกพืชฤดูแล้งสอดคล้องกับนโยบาย	 เป้าหมาย	 
และมาตรการที่ก�าหนด
	 ส�าหรับแนวทางการพัฒนางานด้านเกษตรชลประทานในระยะต่อไป	 
กรมส่งเสรมิการเกษตรมแีนวทางการพฒันางานส่งเสรมิการเกษตรในเขตชลประทาน
ให้รองรับกับนโยบายและการคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	ดังนี้
 l พัฒนารูปแบบเกษตรกรรมทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน	 โดย 
เชือ่มโยงกบันโยบายส�าคญัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และยทุธศาสตร์ชาติ	20	ปี	
 l มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	 ให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา	
และศักยภาพของพื้นที่ชุมชนด้วยตนเอง	มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรในชุมชน
 l พัฒนาระบบการวางแผนและรายงานผลการเพาะปลูกด้วยระบบ
สารสนเทศ/ระบบดาวเทียม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

 l สร้างความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน	ได้แก่	
กรมชลประทาน	 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)	(GISDA)	สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร	 (องค์การ
มหาชน)
		 จากบทบาทด้านส่งเสริมการเกษตรในเขต
ชลประทานของกรมส่งเสรมิการเกษตรตัง้แต่อดตีจนถงึ
ปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาอนาคต	 กรมส่งเสริม
การเกษตรยังคงยึดแนวทางการด�าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานเป็นหลัก	 พร้อมน้อมน�าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 มาปรับใช ้ 
ในการพัฒนางานด้านส่งเสริมการเกษตร	 เพื่อให้เกิด 
การพัฒนาอย ่างยั่ งยืนและเกิดประโยชน ์ สู ง สุด 
แก่เกษตรกรต่อไป

(

เรียบเรียง :	 นายอนันต	์ลิลา	ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร
 :	 นายสุรัตน	์สงวนทรัพย์	อดีตผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริม
	 	 และพัฒนาการเกษตรที่	1	จังหวัดชัยนาท
 :	 นายวุฒิชัย	ชินวงศ์	ผู้อ�านวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน
	 	 กองส่งเสริมโครงการพระราชด�าริ	การจัดการพื้นที่
	 	 และวิศวกรรมเกษตร
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 ปี พ.ศ. 2518 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดตั้งฝ่ายจัดการไร่นา  
ขึน้ภายใต้กองพฒันาการบรหิารงานเกษตร	เพ่ือท�าหน้าท่ีส่งเสรมิให้เกษตรกรทีป่ระสบปัญหา 
ที่ดินท�ากินที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	 สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ภายในฟาร์ม	 โดยใช้ทรัพยากร 
ที่มีอยู ่	 น�ามาวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	 ท�าให้สามารถ 
ลดความเสี่ยง	 และป้องกันปัญหาต่างๆ	 ที่อาจจะเกิดขึ้น	 เพื่อก่อให้เกิดรายได้ต่อเนื่อง 
ตลอดทั้งป	ีและเกิดความยั่งยืนในอาชีพการเกษตร

 ปี พ.ศ. 2518 – 2525 กรมส่งเสริมการเกษตร ด�าเนินโครงการ
ปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรของประเทศ	 โดยได้น�าระบบฝึกอบรม 
และเยี่ยมเยียน	(Training	and	Visit	System	:	T&V	System)	มาใช	้งานการจัดการฟาร์ม
จึงได้ถูกยกระดับทางวิชาการ	 โดยใช้เงินกู้จากธนาคารโลก	 (World	 Bank)	 และมีผู้เชี่ยวชาญ
จากประเทศอิสราเอล	 เข้ามาช่วยสนับสนุนทางวิชาการ	 โดยก�าหนดหลักสูตรหลักส�าหรับ 
นักวิชาการเกษตรที่เรียกว่า	 SMS	 (Subject	Matter	 Specialist)	 ให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด	
โดยเฉพาะผู้ช่วยเกษตรจังหวัด	 ฝ่ายวิชาการ	 ของส�านักงานเกษตรจังหวัด	 และเกษตรอ�าเภอ	
ได้เรียนรู	้โดยมีวิชาการที่เกี่ยวข้องที่ก�าหนดในหลักสูตร	จ�านวน	3	หลักสูตร	คือ	พืชศาสตร	์
(Crop	Module)	 ส่งเสริมการเกษตร	 (Agricultural	 Extension)	 และ	 การจัดการฟาร์ม	
(Farm	Management)
	 งานด้านการจัดการฟาร์มจึงเป็น	 1	 ใน	 3	 ของหลักสูตรภาคบังคับ	 ที่นักวิชาการ
เกษตร	หรือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	จะต้องผ่านหลักสูตรนี้ทุกคน	

 ปี พ.ศ. 2524 – 2525 ได้จัดท�าโครงการ 
จัดไร่นาแปลงใหญ่ ในรูปแบบกลุ่ม โดยด�าเนินการ	
ใน	4	จุด	จุดแรก	ด�าเนินการ	ณ	ภาคเหนือ	หมู่บ้านสามขา	 
ต�าบลหัวเสือ	 อ�าเภอแม่ทะ	 จังหวัดล�าปาง	 สนับสนุน 
ให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มท�าการผลิตและการจ�าหน่าย 
ร่วมกัน	 เพื่อมีอ�านาจต่อรองในการขายผลผลิต	 โดย
ใช้หลักการบริหารจัดการฟาร์ม	 ต่อมาได้ขยายผลไปสู ่	 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 อ�าเภอชนบท	 จังหวัดขอนแก่น	
ภาคตะวันตก	 อ�าเภอบางแพ	 จังหวัดราชบุรี	 และภาคใต้	
อ�าเภอปากพนัง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 โดยใช้หลักการ
จัดการฟาร์มแปลงใหญ่

การจัดการฟาร์ม
เพื่อเกษตรกรไทยอยู่ดีมีสุข

 “สนบัสนนุให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มท�าการผลิตและการจ�าหน่าย
ร่วมกัน เพื่อมีอ�านาจต่อรองในการขายผลผลิต โดยใช้หลักการบริหาร 
จัดการฟาร์ม”
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 ปี พ.ศ. 2527 - 2528 ด�าเนินงาน 
โครงการหมู ่บ ้านหลักส่งเสริมการเกษตร  
(บ้านเกษตรสมบูรณ์) โดยมีแนวทางการปรับปรุง 
ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม	ดิน	น�้า	ลม	ไฟ	ดังนี้
 1. ด้านดิน – อาหาร ประกอบด้วย	การท�าปุย๋หมัก	 
การปรับปรุงบ�ารุงดิน	รั้วกินได	้ (อย่างน้อย	3	ชนิด)	ปลูกผัก 
สวนครัว	 (ผักพื้นบ้าน	 สมุนไพร	 20-30	 ชนิด	 บริเวณ 
หน้าบ ้านและหลังบ ้าน	 ปลูกไม ้ผล	 ไม ้ยืนต ้นกินได ้	 
พืชสมุนไพร	 –	 เครื่องเทศ	 พืชป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	 
(ผักปลอดสารพิษ)	 มีส้วมถูกสุขลักษณะอนามัย	 เลี้ยงสัตว์ 
ขนาดเล็ก	 เกษตรธรรมชาติ	 (แบบเกาหลี)	 โดยใช้น�้าสกัด	
ชีวภาพ	 บี.อี.	 (B.E.	 Bioextract)	 หรือ	 เกษตรกรรมคิวเซ	 
โดย	ใช	้E.M.	(E.M.	คือ	Effective	Microorganism)
 2. ด้านน�้า	 ประกอบด้วย	 มีโอ่งน�้าพอเพียง 
มีฝาปิด	 บ่อน�้ามีฝาปิดสะอาด	 มีหลุมก�าจัดน�้าเสียและ 
ท่อรับน�า้เสีย	มีอุปกรณ์กรองน�้าบริโภค

 3. ด้านลม/อากาศ	 ประกอบด้วย	 ปลูกพืชผักผลไม้และสมุนไพรเพื่อมีอาหาร 
ไว้บริโภค	และมีบานเลื่อนปิด	–	เปิดบ้าน	สามารถรับลม	และแสงสว่าง
 4. ไฟ – พลังงาน	 ประกอบด้วย	 การปรับปรุงแสงสว่างและอากาศ	 โดยใส ่
แผ่นโปร่งแสง	 ใส่แผ่นกระจก	 บานปิด	 –	 เปิด	 และการประหยัดพลังงานโดยใช้ 
เตาเศรษฐกิจ	หลอดไฟฟ้าประหยัดไฟ	เพื่อเพิ่มแสงสว่างที่หลังคาจะช่วยประหยัดไฟฟ้า
	 เมื่อวันที่	 28	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2536	 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการ 
ด�าเนินงานแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร	 โดยมอบหมายให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	 ช่วยแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่ส�าคัญของไทย	 ซึ่งได้แก่	 ข้าว	 
มันส�าปะหลัง	 กาแฟ	 พริกไทย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตของเกษตรกร
ในพื้นที่	 จากการปลูกพืช	 4	 ชนิด	 ที่มีปัญหาราคาตกต�่าดังกล่าวไปสู่กิจกรรมเกษตรอื่น 
ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที	่โดยยึดหลัก	7	ประการคือ
 l	 ความสมัครใจของเกษตรกร
 l	 การพัฒนาความคิดริเริ่ม	การมีส่วนร่วม	การตัดสินใจของเกษตรกร
 l	 การส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร	 ทดแทนในพื้นท่ี 
	 	 ปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีปัญหา
 l	 การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
 l	 การท�างานของเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนข้อมูลทางเลือกต่างๆ
 l การบริหารงานโดยมีกลไกการประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 l การสนับสนุนของรัฐเรื่องปัจจัยการผลิตและสินเชื่อดอกเบี้ยต�า่เงื่อนไขผ่อนปรน
	 ซ่ึงการด�าเนินงานส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร	 ทดแทน 
ในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีปัญหา	 โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง	 และการปลูกข้าว
ในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม	 ให้เกษตรกรมีทางเลือกมากขึ้น	 โดยการท�าไร่นาสวนผสม	 ก็เป็น 
ทางเลือกหนึ่ง	 โดยให้เกษตรกรขอสินเช่ือดอกเบี้ยต�่าจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ 
สหกรณ์การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 มีระยะเวลาการช�าระหนี้คืน	 15	 ปี	 ในการปรับเปลี่ยนมา 
ท�าไร่นาสวนผสม	 และเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับของเกษตรกรมากยิ่งขึ้น	 
จึงค่อยๆ	 พัฒนาจากแปลงจัดการฟาร์ม	 หรือแปลงจัดไร่นามาเป็นแปลงไร่นาสวนผสม	 
และแปลงเกษตรผสมผสานแต่ยังคงยึดหลักการบริหารจัดการฟาร์ม	 เพื่อก่อให้เกิด 
ก�าไรสูงสุดและรายได้อย่างต่อเนื่อง	 (มีรายได้รายวัน	 รายสัปดาห์	 รายเดือน	 และรายปี)	 
ภายใต้การจัดการทรัพยากรที่มีอยู ่อย่างจ�ากัด	 และสถานการณ์ของการเส่ียงภัยและ 
ความไม่แน่นอน
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 ปี พ.ศ. 2538 - 2540 ได้จัดท�าโครงการไร่นาสวนผสมตาม
แนวทฤษฎี ใหม่ ซึ่งเป็นทฤษฎีแห่งการใช้น�้า	 และใช้พ้ืนที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 
โดยมีการบริหารจัดการการเพาะปลูก	 หรือกิจกรรมการเกษตรในพื้นท่ีให้เหมาะสม	 
อันเป็นแนวทางตามพระราชด�าริ	 เกษตรทฤษฎีใหม่	 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	โดยการแบ่งพื้นที่ที่มีอยู่ออกเป็น	แหล่งน�้า	พื้นที่ท�านา	 
พื้นที่ท�าไร่ท�าสวน	และพื้นที่อยู่อาศัย	ในอัตราส่วน	30	:	30	:	30	:	10	ตามล�าดับ	

 ปี พ.ศ. 2542 ได้จัดท�าโครงการสระน�้าขนาดเล็กในไร่นาเพ่ือ
การเกษตรผสมผสาน	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มีนโยบายที่จะช่วยเหลือ 
พี่น้องเกษตรกรให้มีความม่ันคงในการประกอบอาชีพการเกษตร	 โดยมีอาหารบริโภค 
อย่างเพียงพอในครอบครัว	 และมีรายได้จากการขายผลผลิตในไร่นา	 และที่ส�าคัญคือ 
มีแหล่งน�้าขนาดเล็กในไร่นาท่ีจะสามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ด้วย	 จึงได ้
ด�าเนินการในพ้ืนที่	 69	 จังหวัด	 เกษตรกรเป้าหมาย	 56,485	 ราย	 เพื่อให้เกษตรกร 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการเกษตรเบื้องต้น	 ได้แก่	 การปลูกพืช	 
การเลี้ยงสัตว์	การเลี้ยงปลา	อันจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพการเกษตรต่อไป

 ปี พ.ศ. 2543 - 2544 โครงการไร่นาสวนผสม และเกษตร 
ผสมผสาน	 โดยส่งเสริมจัดท�าแปลงวิทยากรเกษตรกรไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน	
จังหวัดละ	 1	 ราย	 พ้ืนที่ด�าเนินการ	 5	 -	 30	 ไร่	 รวม	 77	 แปลง	 เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้	 
ให้กับเกษตรกรในพื้นท่ีใกล้เคียง	 หรือเกษตรกรที่สนใจ	 ซึ่งเกษตรกรเหล่านี้จะเป็นสมาชิก
กลุ่มเครือข่ายรอบๆ	แปลงวิทยากรเกษตรกร	เพื่อขยายผลให้กว้างขวางต่อไป

 ปี พ.ศ. 2547 โครงการประกวดแปลง 
ไร่นาสวนผสมดีเด่น เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
อาชีพการเกษตรของเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรการผลิตในฟาร์ม	 โดยการประยุกต์รูปแบบ
ไร่นาสวนผสมที่ประสบผลส�าเร็จไปปฏิบัติในฟาร์มตาม
ศักยภาพของพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ในแง่การเพิ่มรายได	้ 
เกิดผลก�าไร	 สามารถพ่ึงตนเอง	 และมีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

 ปี พ.ศ. 2547 - 2551 โครงการ 
หนึ่งต�าบลหนึ่งฟาร์ม มีจุดมุ ่งหมายหลักให้เป็น 
ศูนย์เรียนรู ้ด ้านการเกษตรของชุมชนแบบครบวงจร	 
โดยมุ ่งให ้ เป ็นประโยชน์กับกลุ ่มเป ้าหมาย	 2	 กลุ ่ม	 
คือ	 1)	 กลุ่มเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ในกิจกรรม 
ที่ตอบสนองต่อความต้องการในการประกอบอาชีพทาง 
การเกษตรในแต่ละชุมชน	 ไม่ใช่เรียนรู้ในสิ่งที่เขาไม่อยากรู	้ 
และเมื่อรู ้แล้วสามารถน�ามาใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้
จริงมาปฏิบัติใช้ในไร่นาของตนเองได้	 2)	 กลุ่มเจ้าหน้าที ่
ส่งเสริมการเกษตรจะเข้าสู ่กระบวนการพัฒนาให้เป็น 
ผู ้ จัดการฟาร์มที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
ฟาร์มแบบครบวงจร	 ท้ังด้านการผลิต	 การแปรรูปและ 
การตลาด	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกัน	 โดยยึด 
รูปแบบการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับภาวการณ์
ตลาด	 มีการจัดท�าข้อมูลและแผนการถ่ายทอดเทคโนโลย	ี
การจดบันทึกและท�าบัญชีฟาร์มอย่างสม�่าเสมอ	 รวมทั้ง 
มีการปฎิบัติตามแผนการผลิตและด�าเนินการถ่ายทอด 
ความรู้	 ในปี	 พ.ศ.	 2547	 ได้จัดท�าเป็นโครงการน�าร่อง 
ครั้งแรก	 จ�านวน	 25	 ฟาร์ม	 และได้ด�าเนินการมาจนถึง 
ปี	 พ.ศ.	 2549	 ได้ด�าเนินการครบทุกอ�าเภอในขณะนั้น	 
และในป ี	 พ.ศ.	 2551	 ได ้ด�าเนินการครบทุกต�าบล 
ทั่วประเทศ
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 ปี พ.ศ. 2553 - 2554 โครงการขับเคลือ่นหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) 
 l กรมส่งเสริมการเกษตร	 ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน	 จัดอบรมเกษตรกร 
ให้มีความรู้	ความเข้าใจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	จ�านวน	17,520	ราย	

 l อบรมพัฒนาศักยภาพงานส่งเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 
ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร	จ�านวน	970	ราย	

 l จัดท�าแปลงเรียนรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อให้เกษตรกร 
น�าไปปรับใช้ในแปลงของเกษตรกร	จ�านวน	38	แปลง	

 ปี พ.ศ. 2559 โครงการเกษตรกรรมทางเลือก 
	 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรก�าหนดพื้นที่ เป ้าหมายและจัดท�าบัญชีรายชื่อ 
เกษตรกรที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้า 
ร่วมโครงการ	 โดยจากการทับซ้อน	 (Overlay)	 ข้อมูลแผนที่ความเหมาะสมกับศักยภาพ 
การผลิตของพื้นที่	 (Zoning)	 กับฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร	
พ.ศ.	 2555/56	 ซึ่งมีพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว	 (N)	 ภายใต้เงื่อนไขคือพื้นที่นา 
เป็นของตนเอง	 มีเอกสารสิทธิ์ถือครองไม่เกิน	 15	 ไร่	 และอยู่นอกเขตชลประทาน	 พบว่า
มชีาวนาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจ�านวนทั้งสิ้น	40	จังหวัด	472	อ�าเภอ	213,309	ครัวเรือน	 

โดยก�าหนดให้อ�าเภอด�าเนินการ	 อ�าเภอละ	 1	 กลุ ่ม 
กลุ่มละ	 20	 ครัวเรือน	 รวมทั้งสิ้น	 9,440	 ครัวเรือน	พื้นท่ี 
เป้าหมายจ�านวน	28,320	 ไร่	 โดยชาวนาที่สนใจสมัครเข้าร่วม 
โครงการต้องยื่นเอกสารหลักฐาน	 ประกอบด้วย	 ใบสมัคร	
ทะเบียนบ้าน	 บัตรประชาชน	 เอกสารสิทธิ์การถือครอง	
ภายใต้เงื่อนไข	 เป็นชาวนาที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเอง	
มีภูมิล�าเนาและที่ตั้งแปลงอยู่ในชุมชนเดียวกัน	 มีพื้นที่
ด�าเนินการ	 3	 ไร่	 มีแหล่งน�้าส�ารอง	 ซ่ึงมีเกษตรกรสมัคร 
เข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	 9385	 ครัวเรือน	 รวมพ้ืนท่ี 
จ�านวน	28,155	ไร่

สถานการณ์ปัจจุบัน
	 ปี	พ.ศ.	2560	มีหลายสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ 
ต่อภาคการเกษตร	 และเกษตรกร	 ได้แก	่ การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ	 การเปิดเสรีการค้า	 ความมั่นคง 
ด้านอาหาร	 และเทคโนโลยีด้านการผลิต	 เช่น	 การใช้
เครื่องจักรกลมากข้ึน	 มีการขยายฟาร์มใหญ่ขึ้น	 ยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตทันสมัยอย่างต่อเนื่อง	 การลงทุน 
ในสินทรัพย์	 ทุนต่อแรงงานสูงขึ้น	 การกู้ยืมและเช่าซื้อ 
เพ่ิมขึ้น	 แสวงหาทางเลือกการตลาดหลากหลายขึ้น	 และ
เผชิญหน้ากับความเสี่ยงทางธุรกิจมากขึ้น	 ปัจจัยเหล่านี้ 
มีผลต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	
ดังนั้น	 ในปีงบประมาณ	 2560	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 
จึงได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการต่างๆ	 โดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง	ดังนี้

 1. ด�าเนนิงานโครงการปรบัเปลีย่นพ้ืนที่
ปลูกข้าวที่ ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทาง
เลือกอื่นปี พ.ศ. 2559/60	 โดยด�าเนินการในพื้นที่
ปลูกข้าวไม่เหมาะสม	(N)	และพื้นที่ปลูกข้าวเหมาะสมน้อย	
(S3)	 ตามแนวทาง	 Zoning	 และ	 Agrimap	 ทั่วประเทศ	
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ยกเว้น	 14	 จังหวัดภาคใต้	 เพ่ือลดพื้นที่การปลูกข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรม
ทางเลือกอื่น	 และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของเกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที	่ 
เพื่อสร้างความยั่งยืนในอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยภาครัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
ปรับปรุงพื้นที่	 สร้างระบบน�้า	 สนับสนุนค่าปัจจัยการผลิต	 ซึ่งมีเกษตรกรผ่านหลักเกณฑ ์
เข้าร่วมโครงการฯ	จ�านวน	16,170	ราย	รวมพื้นที่	73,151	ไร่

 2. ด�าเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎี ใหม่และ
เกษตรกรรมยั่งยืน เป็นการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	 และเกษตรกรรมยั่งยืน 
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	 โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง	 เพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได ้
อย่างเหมาะสม	 ลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอกให้ผลตอบแทนที่ดี	 มีความย่ังยืนในอาชีพ	 
ด�าเนินการในพื้นที่	77	จังหวัด	882	อ�าเภอ	เกษตรกรเป้าหมาย	จ�านวน	8,820	ครัวเรือน

 3. ด�าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่ เพื่อถวายแด่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 และร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	
โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรน�าแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทาง 
การเกษตรในพื้นที่ของตนเอง	 และเพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	 ลดรายจ่าย	 
เสริมรายได้	โดยด�าเนินการในพื้นที่	882	อ�าเภอ	เกษตรกรเป้าหมาย	70,000	ราย

ผลกระทบต่อการพัฒนาการ
เกษตรไทย
 l	 เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ	 
ทั้งด้านกายภาพ	 ชีวภาพ	 สังคม	 เศรษฐกิจที่มีผลกระทบ 
ต่อระบบการท�าฟาร์ม	 ท�าให้มีการวางแผนการผลิต 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	 ลดปัญหาจาก 
ความเสี่ยงต่างๆ	ที่จะเกิดขึ้น	
 l	 เกษตรกรมีความรู ้ความเข้าใจสามารถน�า 
ความรู้ต่างๆ	 ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าท่ี 
ส่งเสริมการเกษตรไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม	 และมีการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตในไร่นา 
ของตนเองได้เป็นอย่างดี
 l เกษตรกรลดพืน้ทีป่ลกูข้าวในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม	
มาท�าเกษตรกรรมทางเลือกอื่น	 โดยมีการปรับเปลี่ยนระบบ
การผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที	่เกิดความยั่งยืนในอาชีพ	
สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
 l	 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึนโดยการน�าผลผลิต
ส่วนที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนมาจ�าหน่ายร่วมกับ
ตลาดเกษตรกร	ตลาดท้องถิ่น	ตลาดสีเขียว	ตลาดอื่นๆ
 l	 มีแหล่งเรียนรู ้ให้เกษตรกรได้สามารถน�า 
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในไร่นาของตนเอง
 l	 เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย	 มีรายได้	 และ 
มีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอ
 l	 ลดการพึ่งพาจากปัจจัยภายนอก	 เกษตรกร
สามารถพึ่งพาตนเองสร้างสมดุลทางธรรมชาติในระยะยาว	
และท�าให้ระบบนิเวศของชุมชนดีขึ้น

(

ภาพ-เรียบเรียง : นางสมคิด	นุ่มปราณ	ีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการพิเศษ	 
	 	 	 กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน	
	 	 	 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
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	 งานส่งเสริมเกี่ยวกับเยาวชนของประเทศไทยได้เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อ	ปี	พ.ศ.	2495	 
โดยองค์การส่งเสริมการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะกรรมการฟื้นฟูกสิกรรมนิคม 
บางปะกงได้รบัความช่วยเหลือจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต	ิ 
(UNESCO)	และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	(FAO)	และในปี	พ.ศ.	2496	 
คณะกรรมการได้เห็นชอบในการส่งเสรมิปลกูผกัสวนครัวและเลีย้งสตัว์แก่เยาวชนในโรงเรยีน	
จึงเริ่มด�าเนินการขึ้นที่โรงเรียนพรหมานุเคราะห์เป็นครั้งแรก	
	 จากการประชุมระหว่างเจ้าหน้าทีข่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงศกึษาธกิาร  
กระทรวงมหาดไทย	FAO	และ	USOM		เพือ่วางโครงการจัดตัง้หน่วยยวุกสกิรข้ึนในประเทศไทย	 
ซึ่งขณะนั้นเรียกว่า	 4-H	 club	 และมีการด�าเนินการจัดตั้งขึ้น	 3	 แห่ง	 คือ	 อ�าเภอบางคล้า	
อ�าเภอเมือง	และอ�าเภอบางปะกง	จังหวัดฉะเชิงเทรา
	 ในวันที่	16	มีนาคม	2496	มีการเปลี่ยนชื่อ	“4-H	club”	เป็น	“หน่วยยุวกสิกร”  
และให้	“กรมกสิกรรม”	 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการส่งเสริมและจัดตั้งหน่วย 
ยุวกสิกร	 และมอบหมายให้	 “นายท�านอง	 สิงคาลวณิช”	 ซ่ึงเป็นหัวหน้ากองส่งเสริมและ 
เผยแพร่	 เป็นผู้จัดร่างระเบียบข้อบังคับแนวทางการด�าเนินงานและออกแบบเครื่องหมาย 
ยุวกสิกร	และได้รับการเห็นชอบให้ถือปฏิบัติเรื่อยมา
	 ปี	พ.ศ.	2497	มพีระราชบญัญตัจัิดส่วนราชการ	ได้มีการจัดตัง้	“แผนกยุวกสกิร”		ขึน้	 
สังกัดกองส่งเสริมและเผยแพร่	 กรมกสิกรรม	 มีการจัดตั้ง	 “หน่วยยุวกสิกร”	 ขึ้น 

สร้างต้นแบบอาชีพเกษตรกรรม 
กับงานส่งเสริมยุวเกษตรกร

 “ กรมส่งเสริมการเกษตร กับงานยุวเกษตรกร ต้นแบบ 
การเตรียมพร้อมเข ้าสู ่การท�าอาชีพเกษตรกรรม ตลอดระยะเวลา 
ที่จัดต้ังกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ตระหนักและยังคงให้ความส�าคัญกับ 
งานส่งเสริมยุวเกษตรกร อย่างต่อเนื่อง”

ในจังหวัดชลบุรี	 เชียงใหม่	 และขยายผลใน	 71	 จังหวัด	 
รวมมีหน่วยยุวกสิกรจัดตั้งขึ้นในครั้งนั้น	984	กลุ่ม	
	 ป ี 	 พ .ศ . 	 2510	 มีพระราชกฤษฎีกาจัด ต้ัง 
กรมส่งเสริมการเกษตร	ขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์
“หน่วยยุวกสิกร”	 ได้โอนมาสังกัด	 กองพัฒนาการบริหาร 
งานเกษตร	กรมส่งเสริมการเกษตร	
ในปี	 พ.ศ.	 2514	 ได้เปลี่ยนช่ือ 
จาก	 “หน่วยยุวกสิกร”	 เป ็น	
“หน่วยยุวเกษตรกร”	 และใน
ปี	 พ.ศ.	 2518	 ได้เปลี่ยนเป็น	 
“กลุ่มยุวเกษตรกร” 

รวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็ง วิถีแห่งเกษตรอัจฉริยะ
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พัฒนาการกลุ่มยุวเกษตรกร
	 กลุ่มยุวเกษตรกร	หมายถึง	เยาวชนชาย	-	หญิง	ที่มีอายุระหว่าง	10	-	25	ปี	จ�านวน
ตั้งแต่	7	คนขึ้นไป	มีความสนใจเกี่ยวกับการเกษตรและเคหกิจเกษตร	รวมตัวกันจัดตั้งเป็น	 
“กลุ ่มยุวเกษตรกร”	 โดยมีบุคคลในท้องถ่ินอาสาสมัครเป็นที่ปรึกษาประจ�ากลุ ่ม	 
โดยประเภทของกลุ ่มยุวเกษตรกรประกอบด้วย	 กลุ ่มยุวเกษตรกรนอกโรงเรียน	 
กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน	และ	กลุ่มยุวเกษตรกรผสม
	 ในระยะแรก	 กรมกสิกรรมมีนโยบายให้ส ่งเสริมการจัดตั้งหน่วยยุวกสิกร 
นอกโรงเรยีนในท้องถิน่ทีอ่ยูห่่างไกลโรงเรยีน	เพือ่ฝึกอบรมให้เยาวชนทีไ่ม่มโีอกาสศกึษาต่อ 
ได้มีความรู้การเกษตร	 เพื่อใช้ประกอบอาชีพ	ต่อมาได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร
ในโรงเรียนขึ้น	ท�าให้มีกลุ่มยุวเกษตรกร	สมาชิกยุวเกษตรกร	ที่ปรึกษายุวเกษตรกร	เพิ่มมาก	

 ในช่วงปี พ.ศ. 2524 - 2529 กรมส่งเสรมิการเกษตรได้จดัสรรงบประมาณ 
สนับสนุนกิจกรรมของกลุ ่มยุวเกษตรกรในโครงการต่างๆ	 เช่น	 โครงการฝึกปฏิบัติ 
ปลูกพืช	 เล้ียงสัตว์	 โครงการกลุ ่มยุวเกษตรกรตัวอย่าง	 โครงการฝึกพัฒนาอาชีพ 
ยุวเกษตรกร	โครงการฝึกอบรมสมาชิกยุวเกษตรกรผู้น�า	เป็นต้น	

 ในปี พ.ศ. 2530 ได้ด�าเนินการโครงการเกษตรกรก้าวหน้า	 เพื่อให้เยาวชน 
ที่ส�าเร็จการศึกษาสาขาเกษตร	 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง	 (ปวส.)	 หลักสูตรปริญญาตรี	 ได้มีโอกาสประกอบอาชีพเกษตร	
เป็นผู้น�าทางการเกษตรและลดปัญหาการว่างงานของผู้ส�าเร็จการศึกษาทางด้านการเกษตร	
นอกจากนี้	 ยังมีกิจกรรมการชุมนุมเข้าค่ายในสัปดาห์ยุวเกษตรกร	 73	 จังหวัด	 สัมมนา 
ยวุเกษตรกรผูน้�าระดบัประเทศฝึกอบรมความรูท้างการเกษตรให้สมาชกิโครงการเกษตรกร
ก้าวหน้า	อบรมและสัมมนาที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัดภาคและประเทศ

 ในช่วงปี พ.ศ. 2535 - 2539 กลุ่มยวุเกษตรกร 
ได้รับเงินอุดหนุนจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ	 (สยช.)	 เพ่ือด�าเนิน
การโครงการส�าคัญ	 ได้แก่	 โครงการปลูกพืช	 ประมง	 และ 
เลี้ยงสัตว์	และโครงการฝึกอาชีพยุวเกษตรกรในโรงเรียน

 ในช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2544 มีการขยาย 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	 เช่น	ร่วมกับมหาวิทยาลัย	
เกษตรศาสตร์	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
ในกลุ ่มยุวเกษตรกร	 ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 (พอ.สว.)	 ด�าเนินโครงการ
ส่งเสริมยุวเกษตรกรชาวเขา	และร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐ 
เกาหลี	 ในโครงการแลกเปล่ียนยุวเกษตรกรและผู ้น�า 
ยุวเกษตรกรไทยกับสาธารณรัฐเกาหล	ีเป็นต้น

 ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2549 เป็นช่วง 
การพัฒนาตามแนวทางปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเ พียง	 
ได้เกิดโครงการส่งเสริมกลุ ่มยุวเกษตรกรประจ�าต�าบล	 
โครงการปฏิบัติการปลูกพืช	 เลี้ยงสัตว ์ 	 ประมง	 และ 
เคหกิจเกษตร	 ระหว่างโครงการ	 1	 โรงเรียน	 1	 ฟาร์ม	 
โครงการพัฒนาอาชีพลงสู่ท้องถิ่น	 (SME)	 โครงการแปรรูป
สินค้าเกษตรขนาดเล็ก	 โครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทย
กับวิทยาลัยเกษตรกรรมโคอิบูจิ	ประเทศญี่ปุ่น
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	 จนปัจจุบัน	 การพัฒนายุวเกษตรกรเข้าสู่กระบวนการกลุ่มอย่างจริงจัง	 ภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	 ปรับกิจกรรมยุวเกษตรกรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ 
พัฒนาไปสู ่การเป็นมืออาชีพทางด้านการเกษตร	 สร้างเครือข่ายยุวเกษตรกรท้ังใน 
และต่างประเทศจัดตั้งเป็น	 “สมาคมคลื่นลูกใหม่ไทย”	 และ	 “ชมรมผู้ผ่านการฝึกงาน
การเกษตรจากประเทศญี่ปุ่น”	 ที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์	 และองค์ความรู้	 ให้กับ 
กลุ่มยุวเกษตรกรได้ทั่วประเทศ

กิจกรรมระดับนานาชาติ
 การแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรระหว่างประเทศ (International 
Farm Youth Exchange)
	 การแลกเปลี่ยนเยาวชนเกษตรกับต่างประเทศ	 (International	 Farm	 Youth	
Exchange	-	IFYE)	ของประเทศไทย	เริ่มตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2506	โดยกรมกสิกรรมในขณะนั้น	 
จัดท�าโครงการแลกเปลี่ยนผู้แทนสถาบันยุวเกษตรกรกับประเทศสหรัฐอเมริกา	 (IFYE)	
ระหว่างปี	พ.ศ.	2506	-	2508	และป	ีพ.ศ.	2511	-	2514	โดยมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษา
ดูงานยุวเกษตรกรของประเทศสหรัฐอเมริกา	 และจัดท�าโครงการแลกเปลี่ยนลักษณะเดียวกัน
ระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย	(Asia	Farm	Youth	Exchange	:	AFYE)	มีการจัดส่งเจ้าหน้าที ่
ไปศึกษาดูงานยุวเกษตรกรในไต้หวัน	และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 ระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2554	 เป็นช่วง 
การพัฒนายุวเกษตรกรให ้เป ็นเกษตรกรท่ีมีคุณภาพ 
ในอนาคต	 ผ่านโครงการตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร	 1	 อ�าเภอ	 
1	 โรงเรียนโครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกร	 และเครือข่าย	
(กลุ่มยุวเกษตรกร)	 	 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร 
คลื่นลูกใหม่	โครงการเยาวชนเกษตรผลิตอาหาร	(TeleFood	
phase	 1	 -	 2)	 โดยได้รับการสนับสนุนจาก	 FAO	 และ 
โครงการสัมมนายุวเกษตรกรนานาชาติ
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	 ในปี	 พ.ศ.	 2526	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ท�าความร่วมมือกับ	 Japan	 
Agricultural	Exchange	Council	:	JAEC	ในการส่งเยาวชนเกษตรไปฝึกงานกับครอบครัว
เกษตรกรญี่ปุ่น	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2544	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 มีข้อตกลงความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรและผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรกับสาธารณรัฐเกาหลี	 (Korea	 
4-H	 Association)	 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อม 
ให้กบัยุวเกษตรกรทีร่่วมโครงการ	เพือ่ให้การฝึกงานมีประสทิธภิาพ	และได้รบัประโยชน์สงูสดุ
	 ป ี 	 พ .ศ . 	 2548	 ด� า เนินการแลกเปลี่ ยนยุวเกษตรกรไทยกับวิทยาลัย
เกษตรกรรมโคอิบูจิ	 ประเทศญี่ปุ ่น	 (Koibuchi	 College	 of	 Agriculture)	 มีการ 
แลกเปลี่ยนนักศึกษา	 และอาจารย์	 กับยุวเกษตรกร	 ที่ปรึกษายุวเกษตรกร	 และเจ้าหน้าท่ี 
ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร	 เพ่ือเพิ่มพูน 
ความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์	โดยได้ท�าข้อตกลง	(MOU)	ระหว่าง	2	ประเทศ	
ทั้งนี้	 ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษา	 และวัฒนธรรมญี่ปุ ่น	 ให้กับยุวเกษตรกรไทย 
ในโครงการ	ก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นด้วย

 จัดตั้งสมาคมเยาวชนเกษตรระดับประเทศ และภูมิภาค
	 ผู้ผ่านการแลกเปลี่ยนเยาวชนเกษตรกับต่างประเทศ	 (IFYE)	 ของประเทศต่างๆ	 
มีการรวมตวักนัเป็นสมาคม	(IFYE	Association)	ระดับประเทศและระดบัภูมภิาค	ซ่ึงมทีัง้หมด	 
7	 ภูมิภาค	 โดยประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ในภูมิภาคเอเชีย	 -	 แปซิฟิก	 (ASPAC	 IFYE	 
Association)	 เคยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาระดับภูมิภาค 
คือ	 6th	 ASPAC	 IFYE	 Conference	 เม่ือปี	 พ.ศ.	 2548	 ที่เมืองพัทยา	 จังหวัดชลบุรี	 
มีสมาชิกเข้าร่วม	8	ประเทศ	จ�านวน	255	คน

 งานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก (World IFYE Conference) 
	 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	 สัมมนายุวเกษตรกรระดับโลก	 คือ	 
10th	World	 IFYE	 Conference	 ในปี	 ค.ศ.	 2013	 (พ.ศ.	 2556)	 ระหว่างวันที่	 11	 -	 18	
พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2556	 ณ	 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้	 จอมเทียน	 จังหวัดชลบุรี	 
ภายใต้แนวคิด	“Towards	Green	and	Happy	Society”

(

	 ป ัจจุบันมีกลุ ่ มยุ ว เกษตรกร	 5 ,887	 กลุ ่ ม	 
ทั่วประเทศ	 มีสมาชิกยุวเกษตรกร	 1.6	 แสนคน	 และ 
มีที่ปรึกษายุวเกษตรกร	1.5	หมื่นคน	เป็นกลุ่มยุวเกษตรกร
ต้นแบบแหล่งเรียนรู้กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร	 ระดับ
อ�าเภอ	 882	 อ�าเภอ	 ส่วนใหญ่เป็นกลุ ่มยุวเกษตรกร 
ประเภทกลุ ่มในโรงเรียน	 สมาชิกกลุ ่มเป ็นนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษา	 และช้ันมัธยมศึกษา	 มีท่ีปรึกษายุวเกษตรกร
ประจ�ากลุ ่มทั้งที่เป็นครูสอนในโรงเรียน	 เกษตรกรและ
เกษตรกรรุ่นใหม่	 ตลอดจนผู้น�าท้องถิ่น	 และก�าลังด�าเนิน
งานขยายการจัดตั้งกลุ ่มยุวเกษตรกร	 หรือ	 4-H	 Club	
ในสถาบันอุดมศึกษา	 ได้แก่	 ม.แม่โจ้,	 ม.เกษตรศาสตร์	
วิทยาเขตก�าแพงแสน,	 ม.ขอนแก่น	 และโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า	 เพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมที่จะรับ 
การพัฒนาหรือส่งเสริมการเกษตรให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่
ต่อไป

ภาพ-เรียบเรียง :	 กลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร
	 	 	 กองพัฒนาเกษตรกร
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	 งานเคหกจิเกษตร	จดัตัง้ขึน้ครัง้แรกที	่กองส่งเสรมิ 
และเผยแพร	่ กรมกสิกรรมในป	ีพ.ศ.	 2505	 โดยชื่อว่า	 
“งานคหกรรมศาสตร์”	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 
ให้ความรู ้วิชาคหกรรมศาสตร์แก่กลุ ่มยุวเกษตรกร	
(หญิง)	และในเวลาเดียวกันนั้น	กองส่งเสริมและเผยแพร	่ 
กรมการข้าว	 ได้มีการส่งเสริมด้านคหกรรมศาสตร์ 
แก่สมาชิกกลุม่ชาวนา	เพือ่ให้แม่บ้านของชาวนาน�าความรู้	 
ไปปรบัปรงุครอบครวั	จนกระท่ังได้มกีารจดัตัง้	กรมส่งเสริม 
การเกษตร	เมื่อวันที่	21	ตุลาคม	พ.ศ.	2510	กองส่งเสริม
และเผยแพร่ของกรมกสิกรรมและกรมการข้าว	 ได้โอน	
คหกรรมศาสตร์ให้กรมส่งเสริมการเกษตรและเปลีย่นชือ่ 
เป็น	“งานเคหกิจเกษตร”	 เพื่อความเหมาะสมควบคู ่
ไปกับการด�าเนินงานส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และเคหกิจเกษตร
หัวใจของการพัฒนาครอบครัวเกษตรกร

 “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ถือเป็นหนึ่งในสถาบันเกษตรกร
ภายใต้การดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ถือเป็นรากฐานการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจในระดับครอบครัว
และชุมชนให้อยู่ดี มีสุข มีการพัฒนาตนเองให้เท่าทันกับสถานการณ ์
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา”
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กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มแรก 
 การด�าเนินงานเคหกิจเกษตร (Home Economics) ของกรมส่งเสริม
การเกษตร เริ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2511	ในลักษณะโครงการน�าร่องได้รับงบประมาณ 
ช่วยเหลือจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา	 AID	 
(Agency	for	International	Development)	ระยะเวลา	3	ปี	(พ.ศ.	2511-2513)	
มีเจ้าหน้าที่ที่มีวุฒิการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์	 และผ่านการอบรมก่อนการ 
ปฏิบัติงาน	 เป็นผู้จัดอบรมแม่บ้านและเยาวสตรีกลุ่มชาวนาให้มีความรู้ด้านอาหาร
โภชนาการ	 ตัดเย็บเสื้อผ้า	 ศิลปะประดิษฐ์	 โดยจัดอบรมเป็นรุ่นๆ	 รุ่นละ	 3	 เดือน	 
ที่ศูนย์สาธิตกลุ ่มเกษตรกรระดับอ�าเภอ	 4	 ศูนย์	 คือ	 ศูนย์อ�าเภอกบินทร์บุรี	 
จังหวัดปราจีนบุรีศูนย์อ�าเภอพิมาย	 จังหวัดนครราชสีมา	 ศูนย์อ�าเภอเชียงใหญ่	 
จังหวัดนครศรีธรรมราช	และศูนย์อ�าเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2512	 ได้ส่งเสริมงานเคหกิจเกษตรในหน่วยยุวกสิกร	 
แม่บ้านเกษตรกร	 และแม่บ้านชาวนา	 โดยเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ไปให้การอบรมตามกลุ่มในระยะสั้น	กลุ่มละ	5	-	7	วันในจังหวัดต่างๆ	ทั่วประเทศ	

	 หลังจากสิ้นสุดโครงการขององค์การเพื่อ 
พัฒนาระหว ่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแล ้ว	 
กรมส่งเสริมการเกษตร	 ได้จัดตั้งงบประมาณในการ
ด�าเนินการต่อไป	 เกษตรกรที่ผ ่านการอบรมได้มี 
การรวมตัวกันจัดต้ัง	 เป็น	 “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร” 
เป็นครั้งแรกในปี	 พ.ศ.	 2515	 ที่หมู่บ้านป่าคา	 อ�าเภอ
ดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่
 ในปี พ.ศ. 2518	 กรมส่งเสริมการเกษตร 
ได้รับอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตรระดับอ�าเภอ	 
อ�าเภอละ	 1	 คนเป ็นการทดลองใน	 12	 จังหวัด	 
จ�านวน	 122	 อัตรา	 และในปีต่อมาได้รับอัตราก�าลัง
เพ่ิมทุกอ�าเภอเพ่ือท�าหน้าที่ส ่งเสริมวิชาการด้าน
คหกรรมศาสตร์และการเกษตรแก่สมาชิกครอบครัว
เกษตรกร	 โดยเน้นผ่านแม่บ้านเกษตรกรและบุตรหลาน 
เกษตรกร	 ซึ่ งกรมส ่งเสริมการเกษตรได ้ก�าหนด 
นโยบายให้แม่บ้านของครอบครัวเกษตรกรรวมตัวกัน 
เป็น	 “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร”	 ขึ้นในหมู่บ้าน	 ต�าบล	
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เพ่ือรับบริการวิชาการทางด้านเคหกิจเกษตร	 และน�าความรู้ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ 
ไปพัฒนาครอบครัวและพัฒนาอาชีพการเกษตร
	 จากนั้นเป็นต้นมา	 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรก็มีบทบาทเด่นชัดต่อรากฐาน 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	 และสังคมไทย	 โดยช่วงแรกของการพัฒนาเป็นช่วงดูแล 
สุขภาวะในครอบครัวและชุมชน	 โดยแม่บ้านเกษตรกรมีบทบาทส�าคัญในกระบวนการ
ผลิตเคียงบ่าเคียงไหลกับพ่อบ้าน	 ดูแลสมาชิกในครอบครัวให้กินอิ่ม	 บ้านเรือนสะอาด	
และมีสุขอนามัยที่ดี	
 ระหว่างปี พ.ศ. 2519 - 2524	 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้มีส่วนร่วม 
ในการรณรงค์แก้ไขปัญหาโภชนาการของประเทศ	 ซ่ึงในขณะน้ันประเทศไทย 
มีปัญหาโรคขาดสารอาหาร	 รัฐบาลจึงได้มอบหมายให	้ 4	 กระทรวงหลัก	ประกอบด้วย	 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวงสาธรณสุข	 กระทรวงศึกษาธิการ	 และ 
กระทรวงมหาดไทย	ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว	โดยร่วมกันจัดท�าโครงการผลิตอาหาร 
เพื่อโภชนาการ	 ส่งเสริมให้ครอบครัวเกษตรกรปลูกผัก	 ถั่ว	 งา	 และเลี้ยงสัตว	์ 
เป็นแหล่งอาหารครอบครัว	 ประกอบอาหาร	 และถนอมอาหารเพื่อบริโภค	 และ 
ผลิตอาหารเสริมจากข้าว	 ถั่ว	 งา	 โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	 จากผลการด�าเนินงาน 
ดังกล่าวท�าให้ภาวะขาดสารอาหารของประเทศไทยดีขึ้นในป	ีพ.ศ.	2529	

สภากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
	 การพัฒนาแม ่บ ้านเกษตรกร	 เริ่ม เข ้าสู  ่
ก ร ะ บ ว น ก า ร ก ลุ ่ ม อ ย ่ า ง เ ป ็ น ร ะ บบม า ก ขึ้ น	 
โดยกรมส่งเสริมการเกษตรการเกษตรได้วางทิศทาง 
การพัฒนากลุ ่มแม่บ ้านเกษตรกรให้มีบทบาทต่อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 มีศักยภาพในการ 
บริหารจัดการกลุ่ม	 มีความรู ้ในการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้	 ผ่านกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดในทุกระดับ	 ทั้งสินค้าบริโภคและอุปโภค	 
ช่วยแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด	 และ 
สร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอย่างมั่นคง	
	 จากนั้นได้ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน	 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลผลิตทางการเกษตร	 คือ	 พัฒนาสินค้าบริโภค	
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของ	 อย.	 และ	 มาตรฐาน
อาหารฮาลาล	 พัฒนาสินค้าอุปโภค	 ให้เข้าสู่มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน	 มาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม	พัฒนา
บรรจุภัณฑ์	 ให้สวยงาม	 ทันสมัย	 สามารถขยายตลาด 
ไปสู่งานแสดงสินค้าระดับประเทศ	 ห้างสรรพสินค้า	 
และการส่งออก	 รวมทั้งเป็นรากฐานการพัฒนาสินค้า	
OTOP	 ของประเทศในปัจจุบันและ	 พัฒนาเครือข่าย	 
สร ้ า งความมั่ นคงในด ้ านสวัสดิการแก ่สมาชิก	 
เช ่น	 กองทุนหมุนเวียน	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 
การจัดการแหล่งวัตถุดิบ	การเชื่อมโยงการตลาด
 ปี พ.ศ. 2546	 ได้เกิดสมัชชากลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรขึ้น	 จากการรวมตัวของคณะกรรมการ 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	 ต้ังแต่	 ระดับต�าบลถึงระดับ
ประเทศ	 เพื่อก�าหนดทิศทางการพัฒนาตนเอง	 น�าเสนอ
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ปัญหาและความต้องการของสมาชิกรวมถึงประสาน 
กับภาคราชการ	 ภาคเอกชน	 ให้เข ้ามาสนับสนุน 
การพัฒนากลุ่มได้
 ป ี  2558-ป ัจจุบัน 	 บทบาทของกลุ ่ม 
แม่บ้านเกษตรกรในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 
ในครัวเรือนและชุมชน
	 กลุ ่มแม่บ้านเกษตรร่วมกันขับเคลื่อนและ 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความมั่นคงด้านอาหารเกิดกองทุน
อาหาร/เมล็ดพันธุ์	 ภายในชุมชน	 และเกิดการกระจาย 
อาหารคุณภาพจากชุมชนสู่โรงเรียนในพื้นที่
	 ปัจจุบันมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	 จดทะเบียน 
กับกรมส่งเสริมการเกษตร	 จ�านวน	 19,151	 กลุ ่ม	 
สมาชิก	 479,802	 ราย	 มีการบริหารงานในรูป 
คณะกรรมการซึ่งมีตั้งแต่ระดับต�าบล	 อ�าเภอ	 จังหวัด	 
เขต	 และระดับประเทศ	 มีศักยภาพในการด�าเนินงาน 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึ งระดับ 
ธุรกิจชุมชน	 มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว
เกษตรกรดีข้ึน	 มีการพัฒนากลุ ่มสู ่	 Smart	 Group	
พัฒนาเป็นกลุ ่มต้นแบบ	 (Smart	 Group	 Model)	 
และบางส ่วนพัฒนาต ่อยอดเป ็นวิสาหกิจชุมชน	 
ซึ่งสามารถพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรไปสู  ่
ตลาดระดับต่างๆ	 และการส่งออก	 เป็นที่ยอมรับ 
ของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง	 ท�าให้เกิดการสร้างงาน	
สร้างอาชีพ	สร้างรายได้	 ในชุมชน	และสร้างความมั่นคง 
ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน	 ทั้งยังช่วยผลักดัน 
นโยบายที่ส�าคัญของรัฐบาลอย่างได้ผลดี

(

ภาพ-เรียบเรียง :	 กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร
	 	 	 กองพัฒนาเกษตรกร
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เกษตรหมู่บ้าน
และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

 “กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบงาน 
พัฒนาเกษตรหมู่บ้าน และขับเคลื่อนงาน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านให้มี 
ความเข้มแข็ง ในการน�าเสนอปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกร 
ได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง”
จากเกษตรหมู่บ้านพัฒนาสู่อาสาสมัคร 
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
 ปี พ.ศ. 2525	 กรมส่งเสริมการเกษตรให้มีการคัดเลือกเกษตรหมู่บ้าน	 
จากเกษตรกรผู้น�าที่สมัครใจท�างานเพื่อส่วนรวมให้กับเกษตรกรในหมู่บ้าน	 ท�าหน้าที่
ร่วมวางแผนและก�าหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตรของหมู่บ้าน	 ผลักดันเป็น 
แผนพัฒนาหมู่บ้าน	 ได้ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ�าต�าบล		 
โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการท�าหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการถ่ายทอด 
ความรู้และข้อมูลข่าวสารสู่เกษตรกร	 ทั้งนี้	 เรียกผู้น�าเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก 
ตามกระบวนการสรรหาของกรมส่งเสริมการเกษตรว่า	เกษตรหมู่บ้าน

 ต่อมา ปี พ.ศ. 2551	 กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ ์ เล็ ง เห็นว ่ าหน ่วยงานภายใต ้สั งกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการคัดเลือกตัวแทน
เกษตรกรในท้องถ่ินตามความช�านาญเฉพาะสาขา
และเป็นเกษตรกรที่ มีจิตอาสาเพื่อช ่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	 โดยเรียกช่ือแตกต่างกันไป	 
และมีส ่วนร ่วมในการเผยแพร ่ความรู ้ 	 ถ ่ายทอด
เทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์งานนโยบายในรูปแบบ
ของอาสาสมัครเกษตรสาขาต่างๆ	 จ�านวน	 13	 สาขา	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 จึงได้ออกระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร	พ.ศ.	2551	ขึ้น
เพ่ือก�าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติ
งานให้กับอาสาสมัครเกษตรของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ละสาขาด�าเนินการ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	 อาสาสมัครเกษตรทุกสาขา
บูรณาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยให้ 
กรมส่งเสริมการเกษตรท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ
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 ในปี พ.ศ. 2554	เนื่องจากยังขาดผู้ประสานงานระหว่างอาสาสมัครเกษตร 
ด้วยกันเองภายในหมู่บ้าน	 และหน่วยงานองค์กรที่เก่ียวข้อง	 กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์จึงออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เร่ือง	 อาสาสมัคร 
เกษตรหมู่บ้าน	 ก�าหนดให้มีผู ้แทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านละ	 1	 คน	 เรียกว่า	 
อาสาสมัครเกษตรหมู ่บ้าน	 (อกม.)	 ซึ่งมาการคัดเลือกของอาสาสมัครเกษตร 
ทุกสาขาท่ีมีแต่ละหมู่บ้าน	 เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเกษตรต�าบลในการปฏิบัติงาน
และประสานเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับอาสาสมัครเกษตรสาขาต่างๆ	 กรมส่งเสริม
การเกษตรได้เน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้านตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	ท�าให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบาย 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในด้านต่างๆ	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 
เกษตรกรได้รับการบริการทางการเกษตรจากภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว	 ครบถ้วน 
มากยิ่งขึ้นทั้งในด้านการเผยแพร่ความรู	้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	 รวมถึงการประชาสัมพันธ์
งานนโยบายด้านการเกษตรในระดับครัวเรือนและหมู่บ้าน	ตลอดจนการแก้ไขปัญหา
ทางการเกษตรและจัดเก็บข้อมูลทางการเกษตรในการข้ึนทะเบียนเกษตรกร	 (ทบก.)	
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก	 (ทพศ.)	 รวมทั้งการจัดท�าส�ามะโนการเกษตร 
เมื่อปี	2556	ซึ่งถือเป็นผลงานส�าคัญของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านทั้งสิ้น

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 กรมส่งเสรมิการเกษตร 
ได้บูรณาการงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านร่วมกับ
โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง	 (Smart	 farmer)	 
ก� าหนดให ้ อาสาส มัคร เกษตรหมู ่ บ ้ านทุ กราย 
เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	 จึงได้จัดเวทีแลกเปล่ียน 
เรียนรู ้	 และพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู ่บ้านให้มี
คุณสมบัติเป ็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	 รวมท้ังให้มี 
การถอดบทเรียนอาสาสมัครเกษตรหมู ่บ ้านที่เป็น	 
Smart	Farmer	ต้นแบบ	เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ	
และน�าบทเรียนไปใช้เป็นแบบอย่างให้เกษตรกรรายอื่นๆ 
ได้เกิดการเรียนรู้และขยายผลต่อไป	
 โดยในปี พ.ศ. 2558	กรมส่งเสริมการเกษตร	 
เ น ้ น พั ฒ น า ค ว า ม รู ้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น 
ตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
ในรูปแบบเครือข่ายการปฏิบัติงาน	ท�าให้เกิดโครงสร้าง
กระบวนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ในพ้ืนที่	 โดยมีคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัคร
เกษตรระดับจังหวัดเป็นกลไกหลักของภาครัฐในการ 
บูรณาการแผนงานโครงการ	 สามารถปฏิบัติงาน
สนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
ได ้แก ่	 การจัดเก็บข ้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร 
ของหมู่บ้าน	 ร่วมกับกรรมการหมู่บ้าน	 และหน่วยงาน 
ที่ เ ก่ียวข ้องในการจัดท�าแผนพัฒนาการเกษตร 
ระดับหมู่บ้าน	 ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้ 
และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในหมู่บ้าน	 ติดตาม
สถานการณ์การเกษตรและรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
เร่งด่วนต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 มีการบูรณาการ 
การท�างานร่วมกัน	 เพื่อน�าไปสู ่การส่งเสริมพัฒนา 
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การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย	 อกม.	 ให้ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระดับ
อ�าเภอและนะดับจังหวัด	 เน้นการให้ความรู้แก่	 อกม.	 ให้ทราบบทบาทหน้าที่และ 
ระบบกลไกการท�างาน	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่	 และน�าความรู ้ไปเผยแพร่ 
หรือถ่ายทอดสู่เกษตรกรและประชาชนในหมู่บ้าน	ชุมชน	ท้องถิ่น
 ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้ยกเลิกระเบียบว่าด้วย 
การบริหารงานอาสาสมัครเกษตร	พ.ศ.	 2551	 และประกาศระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งานอาสาสมัครเกษตร	พ.ศ.	2560	ขึ้นใช้แทน	เพื่อให้การบริหารงานอาสาสมัครเกษตร
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	 และมีประสิทธิภาพ	 ไม่เกิดความซ�้าซ้อนในการได้มาซึ่ง 
อาสาสมัครเกษตร	 อาสาสมัครเกษตรหมู ่บ้าน	 และคณะกรรมการระดับต่างๆ	 
ปัจจุบันอาสาสมัครเกษตรมีจ�านวน	16	สาขา	โดยหนึ่งในนั้นคือ	เกษตรหมู่บ้าน	

เครือข่ายอาสาสมัครเกษตรในรูปแบบประชารัฐ
	 จากการด�าเนินงานการสร้างและพัฒนาเกษตรหมู่บ้าน	 (กม.)	 ท�าหน้าที ่
เป็นตัวแทนของกรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ต้ังแต่อดีต 
จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า	 35	 ปี	 	 ปัจจุบันมีมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน	 
จ�านวน	 75,138	 ราย	 และมีเกษตรหมู่บ้าน	 จ�านวน	 76,217	 ราย	 ซึ่งเป็นหนึ่ง 
ในเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน	(อกม.)	จากทั้งหมด	16	สาขา	

	 ผลจากการด�าเนินงานดังกล ่าวท�าให ้เกิด 
เครอืข่ายอาสาสมคัรเกษตรท�าหน้าทีเ่ป็นผู้ประสานงาน
ในรูปแบบประชารัฐ	 ระหว่างเกษตรกรกับส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ในระดับหมู่บ้าน 
ทั้ ง ใน เ ร่ื อ งการจั ด เ ก็บรวบรวมข ้ อมู ลพื้ น ฐ าน 
ด้านการเกษตร	 ร่วมจัดท�าแผนพัฒนาการเกษตรระดับ
หมู่บ้านกับกรรมการหมู่บ้าน	 ประสานงานถ่ายทอด
ความรู้ด้านการเกษตร	 ตลอดจนติดตามสถานการณ์
ฉุกเฉินทางธรรมชาติ	 เช่น	 ภัยธรรมชาติ	 การระบาด
ของศัตรูพืช	 รวมทั้งการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ 
ต่อเกษตรกรและชุมชน	 ส่งผลให้เกษตรกรเข้าถึง 
การบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึง	รวดเร็ว	แม่นย�า

(

ภาพ-เรียบเรียง :	 กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร
	 	 	 กองพัฒนาเกษตรกร
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Young Smart Farmer 
เครือข่ายที่เข้มแข็ง 

 “เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer นับเป็นอีกหนึ่ง 
หัวใจส�ำคญัในกำรขับเคล่ือนภำคกำรเกษตร เป็นกำรเตรยีมพร้อมในกำรสร้ำง 
เกษตรกรรุน่ใหม่ให้มีควำมทนัสมัยและท�ำกำรเกษตรท่ำมกลำงกำรเปล่ียนแปลง 
ของโลกในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้ำงควำมแข็งแรงของระบบเศรษฐกิจรำกฐำน 
ให้เกษตรกรทุกสำขำทุกกลุ่มเปำ้หมำย เกิดควำมหวงแหนในอำชีพเกษตรกรรรม  
มีองค์ควำมรู้ มีทักษะในกำรท�ำกำรเกษตร เพื่อกำรเลี้ยงชีพอยำ่งมั่นคง”

 Young Smart Farmer (YSF) คือ 
เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น 
Young Smart Farmer มีการบริหารจัดการการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมในเชิงผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ พึ่งพา
ตนเองได้ มีการเชื่อมโยงเครือข่าย และเป็นผู ้น�า 
ทางการเกษตรในท้องถิ่น
 การพัฒนาเกษตรกรรุ ่นใหม่ ให้เป็น 
Young Smart Farmer เป็นแนวนโยบายส�าคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบหมายให ้
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ด�าเนินการในการสร้าง
และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรสูงอายุ  
โดยมุ่งเน้นให้มีความรู้ความสามารถ เข้มแข็ง และ 
มีศักยภาพ เป็นผู้น�าทางการเกษตรในท้องถิ่น และ 
เป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการเกษตรไทย

เกษตรำภิวัฒน์ 50 ปี กรมส่งเสริมกำรเกษตร l 50 ผลงำนหลัก พัฒนำคุณภำพชีวิตเกษตรไทย l 93



สร้าง Young Smart Farmer
 การพัฒนาเกษตรกรรุ ่นใหม่ให้เป็น Young  
Smart Farmer เร่ิมด�าเนินการในปี พ.ศ. 2551  
มีเป้าหมายเร่ิมแรก ก�าหนดให้มีการพัฒนาเกษตรกร 
รุ่นใหม่จ�านวน 1,000 คน ยกระดับให้เป็นผู้ประกอบการ  
มุ่งเน้นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
เป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหาร 
จัดการธุรกิจ และการใช้ระบบสารสนเทศ 
 ปี พ.ศ. 2554 - 2555 มีการแบ่งกลุ่ม 
การพัฒนา เกษตรกรรุ่นใหม่เป็น 3 กลุ่ม คือ ขั้นพื้นฐาน  
ขั้นกลาง และข้ันก้าวหน้า เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ
 ปี พ.ศ. 2556 กรมส่งเสริมการเกษตร 
ได้พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้าง 
เครือข่าย โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายระดับจังหวัด  
เครือข่ายระดับเขต และแบ่งกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา 
ตามศักยภาพ มีหลักสูตรที่ชัดเจน เน ้นการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิต การบริหารธุรกิจ 

 ต ่อมาในปี พ.ศ. 2557 มีการด�าเนินงานตามนโยบายพัฒนา 
เกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) มีการจัดช่วงอายุของเกษตรกรรุ่นใหม่  
อายุ 17 - 45 ปี เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young smart Farmer  
ซึ่งในแต่ละปีจะมีเป้าหมายทั้ง 77 จังหวัดๆ ละ 25 ราย และมี Young Smart Farmer  
รุ่นพี่ อย่างน้อย 5 ราย ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร 
รุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ
 การพัฒนาเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และการสร้างเครือข่าย 
โดยให้เกษตรกรเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง”  
และมีเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเป็น “ผู้จัดการเรียนรู้” มีเป้าหมายหลักในการพัฒนา 
เกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีความสามารถด้านการเกษตร ทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ  
และสร้างแรงจูงใจให้กับคนรุ่นใหม่ให้หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยน�า 
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด  
จนเป็นเกษตรกรมืออาชีพที่เป็นผู้น�าทางการเกษตรในท้องถิ่นและสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือในทุกระดับ ขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกรให้ม ี
ความเข้มแข็ง และด�าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งได้ด�าเนินการขยายผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายทุกระดับ
 ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2560 มีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ 
พัฒนาเกษตรกรรุ ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer จ�านวน 9,249 ราย  
ผ่านคุณสมบัติการเป็น Young Smart Farmer แล้วจ�านวน 7,598 ราย 
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อนาคตภาคการเกษตรประเทศไทย 
 จากกระบวนการพัฒนา ท�าให้ Young Smart Farmer เหล่านี้มีทักษะ 
ทางด้านวิชาการ รู้จักใช้และพัฒนาเทคโนโลยี เป็นผู้น�าด้านการเกษตร สามารถ 
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด และ 
ปลอดภัยต่อผู ้บริโภค มีการบริหารจัดการการผลิตและธุรกิจการเกษตรเพื่อ 
เพิ่มมูลค่าสินค้า และเกิดการพัฒนาเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ 
อย่างต่อเนื่อง
 ปัจจุบันมีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาให้เป็น Young Smart  
Farmer กระจายอยู่ 77 จังหวัด ทุกภาคทั่วประเทศ ผลงานที่เป็นรูปธรรมทั้ง 
ในภาคการเกษตรและการด�าเนินงานพัฒนาอาชีพเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร  
ส่งผลให้มีประชากรท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ของประเทศหันมาท�าการเกษตรเพื่อทดแทน 
เกษตรกรผู้สูงอายุ เกษตรกรรุ่นใหม่ยึดอาชีพเกษตรเป็นอาชีพหลักและประสบ 
ความส�าเร็จในการประกอบอาชพีการเกษตรในระยะเวลาไม่นาน เกดิการสร้างรายได้ 
ที่มั่นคง อีกท้ังยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมการเกษตรในกระบวนการผลิตและการตลาด และสามารถ
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงสาขาอาชีพการเกษตรแต่ละสาขาที่แตกต่างกัน

(

ภาพ-เรียบเรียง	 : กลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร
   กองพัฒนาเกษตรกร
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 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป็น 1 ใน 8  
โครงการส�าคัญ ของนโยบายปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทย พ.ศ. 2556 - 2561  
ที่จะต้องด�าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในด้าน 
การพัฒนา ทั้งประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรและประโยชน ์
เพื่อเกษตรกร ที่จะได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ  
ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาการเกษตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  
(พ.ศ. 2555 - 2559) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้เกษตรกรรายย่อย 
มีความสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีภูมิคุ ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงด้านการผลิต  
การตลาด และมีการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้ม ี
สามารถในการผลิตและการตลาด ก้าวสู ่ผู ้จัดการฟาร์มที่เป็นมืออาชีพรวมทั้ง 
เป็นการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเดิม

Smart Farmer
เกษตรกรไทย หัวใจแห่งความยั่งยืน

 “จำกกำรด�ำเนินกำรพัฒนำ Smart Farmer ท่ีผ่ำนมำ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557  
พบว่ำเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำให้เข้ำสู่กำรเป็น Smart Farmer และ Smart Farmer 
ต้นแบบ สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ มีกำรวำงแผนกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพสอดรับกับพื้นที่
และสินค้ำ ท�ำให้ผลผลิตมีคุณภำพดี มุ่งสู่กำรเป็น Smart Product ส่งผลให้เกษตรกร 
มีควำมมั่นคงทำงรำยได้ เกิดควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นเกษตรกร”
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Smart Farmer
 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดท�าโครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
ตลอดห่วงโซ ่การผลิตทางการเกษตรที่ เกษตรกร 
เป็นผู้ด�าเนินการ รู ้จักการใช้องค์ความรู ้และข้อมูล 
ประกอบการตัดสินใจ น�าเทคโนโลยี ภูมิปัญญา และ 
วิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช ้หรือพัฒนา โดยตระหนัก 
ถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณความต้องการของตลาด  
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนสามารถเป็น 
Smart Farmer ต้นแบบ ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และ 
เป็นวิทยากรช่วยพัฒนาเกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไป 
 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ก�าหนดเกษตรกร
เป ้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน ก�าหนดกิจกรรม  
การด�าเนนิงานทีค่รอบคลมุทัง้ภารกจิทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภารกิจที่เป็น
บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นการ 

ด�าเนินงานท้ังในเชิงรับและเชิงรุก และที่ส�าคัญคือ ได้วางระบบการท�างาน 
ให้ผสมผสานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการท�างานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
โดยได้เร่ิมด�าเนินการจัดท�าโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ดังนี้
 ปี พ.ศ. 2557 มีกลุ่มเป้าหมายคือ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  
จ�านวน 75,181 ราย เนื่องจากอาสาสมัครเหล่านี้ท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเกษตรต�าบล 
จึงเป็นเป้าหมายแรกในการพัฒนา 
 ปี พ.ศ. 2558 เน้นการพัฒนาเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 
ให้เป็น Smart Farmer และสร้างเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบระดับจังหวัด 
เพื่อให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้กับชุมชน 
 ปี พ.ศ. 2559 เน้นการพัฒนาเกษตรกรในแปลงใหญ่ให้เป็น Smart Farmer  
และสร้างเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน ทั้ง 77 จังหวัด
 ปี พ.ศ. 2560 มีการพัฒนาและค้นหา Smart Farmer ต้นแบบระดับอ�าเภอ  
และขยายผล Smart Farmer ต้นแบบระดับจังหวัด พร้อมการยกย่องเชิดชูเกียรติ
 กลุ ่มเป้าหมายต่อไป คือ สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร โดยใน 
ทุกๆ ปี จะมีการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ โดยพัฒนามาแล้วตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2557-2559 รวมเป็นจ�านวน 8,602 ราย และจะพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกในปีต่อๆ ไป
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มุ่งสู่ Smart Product
 จากการด�าเนินการพัฒนา Smart Farmer  
ที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 พบว่าเกษตรกรได้รับ 
การพัฒนาให้เข้าสู ่การเป็น Smart Farmer และ  
Smart Farmer ต้นแบบ สามารถพึ่งพาตนเองได้  
มกีารวางแผนการผลติทีม่ปีระสิทธภิาพสอดรับกบัพืน้ที่ 
และสินค้า ท�าให้ผลผลิตมีคุณภาพดี มุ ่งสู ่การเป็น  
Smart Product ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง  
เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร และเกิด 
ความร่วมมือกัน เป็นต้นแบบให้เพื่อนเกษตรกร จนเป็น 
เครือข่ายในทุกระดับ รวมทั้งเกิดเครือข่ายการท�างาน 
ของเจ้าหน้าที่ Smart Farmer Core team ระดับเขต 
และจังหวัด ให้มีความพร้อมในบทบาทของผู ้ จัด 
กระบวนการเรียนรู ้และพัฒนาเกษตรกรให ้เป ็น  
Smart Farmer ด้วย

(

 พร ้อมกับการพัฒนาการเกษตรกร มีการพัฒนาระบบฐานข ้อมูล  
Smart Farmer ไปพร้อมกัน เพื่อให้สามารถจ�าแนกเกษตรกร และน�าผลการวิเคราะห ์
ไปประกอบการวางแผนการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นเอกภาพ  
โดยมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) และบูรณาการฐานข้อมูล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพ-เรียบเรียง	 : กลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร
   กองพัฒนาเกษตรกร
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 งานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน เริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของ
งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511 ในลักษณะโครงการน�าร่องได้รับ 
งบประมาณช่วยเหลือจากองค์การเอไอดี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2511-2513) เพื่อพัฒนาความรู้ 
วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวเกษตรกร 
ให้ดขีึน้ เช่น โภชนาการ การถนอมอาหาร การจดัการบ้านเรอืน การปรบัปรงุสภาพแวดล้อม 
เป็นต้น หลังจากนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
ในการยกระดับเกษตรกรให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตเกษตร ลดการสูญเสียของ
ผลผลิตสดภาคเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัย
และตรงกบัความต้องการของผูบ้รโิภค ด้วยการแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร 
เป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นเป้าหมายหลัก 
ตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวเกษตรกรให้มีการอยู่ดีกินดี มีอาชีพมั่นคงและ 
พึ่งตนเองได้ เสริมรายได้แก่ครัวเรือนเกษตรกร ภายใต้โครงการต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริม
เพิ่มรายได้ในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โครงการเพิ่มรายได้นอกภาคเกษตร โครงการแปรรูป
ผลผลิตเกษตร เป็นต้น ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  
เป้าหมายการท�างานจึงขยายมาสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน

 “ในกรณีที่มีผลผลิตสดทำงกำรเกษตรมำกเกินควำมต้องกำร 
ของตลำด กำรแปรรูปและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เป็นวิธีกำรหนึ่งท่ีช่วยยืด 
อำยุกำรเก็บรักษำ สำมำรถช่วยลดควำมสูญเสีย และสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
แก่ผลผลิตทำงกำรเกษตรได้เป็นอย่ำงดี เกิดกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ  
ลดรำยจ่ำยและสรำ้งรำยได้แก่วิสำหกิจชุมชนและสถำบันเกษตรกร”
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แนวทางการด�าเนินงาน
 1. สร้างแนวคิดการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
เกษตร โดยการ
  1.1 ใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบ (Utilization) 
ด้วยการแปรรูปผลผลิตเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ท้ังด้าน
อาหาร (Food) และด้านที่ไม่ใช่อาหาร (Non food)
  1.2 สร ้างมูลค ่าเพิ่ม (Value added)  
ด้วยวิธีการต่างๆ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น การคัดขนาด 
คัดคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์  
สร้างตราสินค้า ภาพลักษณ์ เป็นต้น โดยใช้หลักการตลาด
น�าการผลิต
  1.3 สร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ (Value creation) 
เป็นการใช้ความได้เปรียบทางธรรมชาติหรือวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ ประเพณี หรือจุดแข็งของ 
ท้องถิ่น เช่น เรื่องราว ท่ีมา จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
มาท�าให้เกิดสินค้าและบริการที่มีคุณค่า ยากต่อการเลียนแบบ 
สามารถสร้างราคาให้สูงได้ตามความต้องการ ไม่มีคู่แข่ง 

 2. การพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกจิชมุชน 
ให้มีทักษะความรู้ ในการพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิต  
การจัดการคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต ตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)/Primary GMP  
ตัวผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบัน/หน่วยงาน 
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องหมาย อย. เครื่องหมายฮาลาล  
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เป็นต้น เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และตอบสนอง 
ความต้องการของผู้บริโภค โดยประสานความร่วมมือทาง
วิชาการกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น ศนูย์นวัตกรรมอาหาร
และบรรจุภัณฑ์ (FIN) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส�านักงาน

พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (ISMED) เป็นต้น

 3. การเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน เน้นการ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ การแสดงนิทรรศการ การเจรจาธุรกิจ และการน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สายการบิน การจัดตลาดนัดระดับท้องถิ่น ระดับเขต 
และระดับประเทศ ตลอดจนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เป็นต้น
 โดยแบ่งระดับการด�าเนินงานส่งเสริม ออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
 3.1 ระดับพื้นฐาน/การแปรรูปผลผลิตเกษตรขั้นต้น มุ ่งเน้นวิสาหกิจชุมชน 
ที่เร่ิมต้นด�าเนินกิจกรรมด้านการแปรรูปผลผลิตเกษตร เพื่อบริโภคในครัวเรือน เพื่อลด 
รายจ่าย ตลาดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ เน้นตลาดภายในท้องถิ่น/ชุมชน
 3.2 ระดับพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นวิสาหกิจชุมชนที่มีการด�าเนินกิจกรรม
ด้านการแปรรูปผลผลิตเกษตรอย่างต่อเนื่อง มีโครงสร้างการบริหารกลุ่มอย่างชัดเจน  
มีความต้องการพัฒนาตราสินค้า (Brand) คุณภาพมาตรฐานการผลิตการผลิตจ�าหน่าย  
เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิก ตลาดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์มีทั้งในและต่างประเทศ

ยกระดับการผลิตเพิ่มมูลค่าสินค้า
 1. สร้างสรรค์ผลงานการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานสากลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้งบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร  
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 – 2560 รวมทั้งสิ้น 7,239 กลุ่ม/
วิสาหกิจชุมชน และงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาคี ภายใต้โครงการต่างๆ เช่น 
โครงการเพ่ิมรายได้นอกภาคเกษตร ภายใต้มาตรการเพ่ิมการใช้จ่ายภาครัฐเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ  
(แผนมิยาซาวา) โครงการพัฒนาอาชีพลงสู่ท้องถิ่น โครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  
โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด โครงพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูป
วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น
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 2. ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้กับสถาบันเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  
(สวก.) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ศูนย์นวัตกรรมอาหาร 
และบรรจุภัณฑ์ (FIN) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

 3. จัดงานแสดงผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพในการส่งออก 
ยังต่างประเทศ เช่น งาน Green Week ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี งานแสดงสินค้า 
และเทคโนโลยีพืชผักนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน งาน FINE FOOD AUSTRALIA 
ณ เครือรัฐออสเตรเลีย งาน THAI FESTIVAL ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นต้น

  4. จัดการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ภายใต้โครงการความร่วมมือต่างประเทศ
แก่ประเทศต่างๆ เช่น สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น

ผลกระทบต่อการพัฒนาการเกษตรไทย 
 1. ด้านเศรษฐกิจ การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นวิธีการหน่ึง 
ที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา สามารถช่วยลดความสูญเสีย กรณีที่มีผลผลิตสดทางการเกษตร 
มากเกินความต้องการของตลาด และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี  
เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่ายและสร้างรายได้แก่วิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร ทั้งในและนอกภาคการเกษตร 

 2. ด้านสังคม งานส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรส่วนใหญ่ 
มักเกิดจากการใช้วัตถุดิบ องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนที่สืบทอดต่อๆ กันมา 
โดยกรมส่งเสริมการเกษตรต่อยอดและประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ก่อให้เกิด
การสร้างงานในชุมชน ลดอัตราการเคลื่อนย้ายแรงงาน เกิดการมีส่วนร่วม และความสามัคคี
ระหว่างสมาชิกในชุมชน 

(

ภาพ-เรียบเรียง	 : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
   กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
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 การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป็นการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สร้างรายได้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พัฒนาความสามารถในการจัดการ ส่งผลให้ชุมชน
พึ่งพาตนเองได้และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พร้อมส�าหรับการ
แข่งขันทางการค้าและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการขนาดย่อม 
และขนาดกลางต่อไป 
	 ปี พ.ศ. 2544 กลุ่มคนในชุมชนท่ีรวมตัวกันประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน 
ในท้องถิ่นต่างๆ รวมตัวกันผลักดันให้มีกฎหมายรองรับสถานะของกลุ ่มและให้ม ี
การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อจัดท�ายกร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
พ.ศ. 2548 ขึ้น และได้มีการน�าเสนอเข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอนต่างๆ ของกฎหมาย 
 จนกระทั่ง วันที่ 18 มกราคม 2548 มีการประกาศ “พระราชบัญญัติ	
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	พ.ศ.	2548” ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 6 ก และ 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 เป็นต้นมา เพื่อให้มีการส่งเสริมและพัฒนา

กิจการของวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถผลิตสินค้า/บริการ 
ที่มี คุณภาพ ตรงตามความต ้องการของชุมชนและ 
ตลาดทั่วไป อันจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้  
และแก้ไขปัญหาชมุชนไปในคราวเดยีวกนั ซึง่การด�าเนนิงาน 
ตามพระราชบัญญัติฯ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนส�าคัญ คือ 
(1) การรับรองสถานภาพวิสาหกิจชุมชน (2) การส่งเสริม
สนับสนุนในการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน (3) การ 
ด�าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
ซึ่ ง เป ็นผู ้ก� าหนดนโยบายและแนวทางการส ่งเสริม 
สนับสนุนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยมีกรมส่งเสริม 
การ เกษตรเป ็น เลขานุการคณะกรรมการและเป ็น 
นายทะเบียนในการรับจดทะเบียนวิสาหกิจ ชุมชน  
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

 “วสิำหกิจชุมชน หมำยถงึ กจิกำรของชุมชนเก่ียวกับกำรผลิตสินค้ำ  
กำรให้บริกำร หรือกำรอื่นๆ ท่ีด�ำเนินกำรโดยคณะบุคคลที่มีควำมผูกพัน  
มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจกำรดังกล่ำว ไม่ว่ำจะเป็นนิติบุคคล 
ในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้ำงรำยได้และเพื่อกำรพึ่งพำตนเอง
ของครอบครวั ชุมชน และระหว่ำงชุมชน ท้ังนีต้ำมหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำร
ประกำศก�ำหนด”

วิสาหกิจชุมชน สร้างงาน
สร้างรายได้ เพื่อความยั่งยืนของชุมชน
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 เพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และเจตนารมณ์ของกฎหมาย กรมส่งเสริมการเกษตร  
จึงมีค�าสั่งที่ 384/2548 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2548 จัดตั้ง 
“ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน” และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม 
พระราชบัญญัติฯ และต ่อมาได ้ มีค�าสั่ งกรมส ่งเสริม
การเกษตรที่ 326/2557 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2557  
ตั้งเป็น “กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน”

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เป็นการด�าเนินงานภายใต้ภารกิจ 
ของกรมส ่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานเลขานุการคณะกรรมการส ่งเสริม 
วิสาหกิจชุมชน โดยให้การส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการด�าเนินกิจการ 
ให้กับวิสาหกิจชุมชนอย่างเป ็นขั้นตอน มีวัตถุประสงค์เพื่อส ่งเสริมสนับสนุน และ 
พัฒนาการด�าเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐาน
ของหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ชุมชน
หรือผู้ประกอบกิจการในชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าและบริการ ท่ีมีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  
ด�าเนินงานในกิจกรรมหลัก อาทิ การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
2 ระดับ (ประเทศ,  จังหวัด) และคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การด�าเนินงานด้านทะเบียน
และสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
วิสาหกิจชุมชน ส่ง เสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิง เกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มให้เป็น Smart Group พัฒนา
วิสาหกิจชุมชนเป็น กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) พัฒนาการตลาด ผลิตสินค้า/
บริการ เพิ่มช่องท างการตลาดทั้งในระดับภายในประเทศและต่างประเทศ และในปี  
พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ได้มีการส่งเสริมการจัดท�าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
 ผลการด�าเนินงานจน ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) มีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน 
รวม 83,000 แห่ง สม าชิกกว่า 1.4 ล้านคน โดยกลุ่มการผลิตสินค้าที่มีประเภทกิจการ 
จ�านวนมากใน 5 อันดั บแรก ได้แก่ การผลิตพืช การผลิตปศุสัตว์ การแปรรูปและ 
ผลิตภัณฑ์อาหาร การผ ลิตปัจจัยการผลิต และผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า ส�าหรับกลุ่ม 
การให้บริการท่ีมีปร ะเภทกิจการจ�านวนมากใน 3 อันดับแรก ได้แก่ ออมทรัพย์ชุมชน  
ร้านค้าชุมชน และท่องเที่ยว 
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 เกิดเครือข่ายวิสาห กิจชุมชน จ�านวน 360 แห่ง  
สมาชิกรวม 6,808 ราย  โดยกลุ ่มการผลิตสินค้าที่มี 
ประเภทกิจการจ�านวนมา ก ได้แก่ การผลิตพืช การผลิต
ปัจจัยการผลิต และการ ผลิตปศุสัตว์ ส�าหรับกลุ่มการให้
บริการที่มีประเภทกิจการจ�านวนมาก ได้แก่ ร้านค้าชุมชน 
และออมทรัพย์ชุมชน นอกจากนี้เกิดการรวมกลุ่มการผลิต 
และให้บริการ สามารถเติบโตเป็น SME เข้าสู่แบรนด์ OTOP 
ท�าให้เกิดการสร้างราย ได้ให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
และการจ้างงานในชุมชน สามารถแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
และสังคมในชุมชนได้ในระดับหนึ่ง
 การน�าเสนอสินค้า/บริก ารของวิสาหกิจชุมชน  
(e - Catalog) จ�านวน 3, 815 ชนิด/2,385 แห่ง โดย 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  (1) กลุ่มการผลิตสินค้า มีประเภท
กิจการที่มีการน�าเสนอสิน ค้ามากใน 5 อันดับแรก ได้แก่ 
การแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาห าร ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า 
เครื่องจักสาน การผลิตพืช ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (2) กลุ่มการ
ให้บริการ มีประเภทกิจการ ที่มีการน�าเสนอการให้บริการ
มากที่สุด คือ ท่องเที่ยว 
 ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน  มีวิสาหกิจชุมชน 
ที่ผ่านการประเมินศักยภาพ จ�านวน 64,291 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 77.39 ของการอนุมั ติการจดทะเบียน แบ่งเป็น  
3 ระดับ ดังนี้ ระดับดี จ�านวน 18,461 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 28.71 ระดับปานกลาง จ�านวน 33,311 แห่ง  
คิดเป ็นร ้อยละ 51.81 ระดับต ้องปรับปรุง จ�านวน  
12,519 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.47

 ด ้านการส ่งเสริม
และสนบัสนนุจากหน่วยงานภาคี  
มีหน่วยงานภาคีนอกสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จ�านวน 51 หน่วยงาน หน่วยงานภาคีในสังกัด 
กระทรวงเกษตรฯ จ�านวน 15 หน่วยงาน และหน่วยงานภาคีในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร  
จ�านวน 88 หน่วยงาน รวม 154 หน่วยงาน ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน  
จ�านวน 63,406 แห่ง โดยส่งเสริมและสนับสนุน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความรู้ จ�านวน  
40,338 แห่ง (2) ด้านการตลาด จ�านวน 6,539 แห่ง (3) ด้านเงินลงทุน จ�านวน 9,927 แห่ง 
และ (4) ด้านปัจจัย จ�านวน 6,602 แห่ง 
 เม่ือปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้มีมติเห็นชอบ 
ให้มีการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มี 
การบริหารจัดการที่ดีเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่น ประกอบด้วยการ 
คัดเลือก 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ โดยด�าเนินการ 
คัดเลือกคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2555 วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
ในปีถัดไป ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนดีเด่นแห่งชาติที่เข้ารับพระราชทานรางวัลแล้ว  
จ�านวน 5 แห่ง ได้แก่
 ปี พ.ศ. 2555 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนธนาคารชุมชนต�าบลสร้างถ่อน้อย อ�าเภอ
หัวตะพาน จังหวัดอ�านาจเจริญ
 ปี พ.ศ. 2556 ได้แก่ วสิาหกจิชมุชนโรงสข้ีาวชาวนาตราด อ�าเภอเมอืง จงัหวัดตราด
 ปี พ.ศ. 2557 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน ต�าบลท่าเสา 
อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 ปี พ.ศ. 2558 ได้แก ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวต�าบลนางลือ อ�าเภอ 
เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 ปี พ.ศ. 2559 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนชีววิถีต�าบลน�้าเกี๋ยน อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 ส�าหรับปี พ.ศ. 2560 วิสาหกิจชุมชนที่จะเข้ารับพระราชทานรางวัลในงาน 
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้แก่  
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน�้าเชี่ยว อ�าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

(
ภาพ-เรียบเรียง	 : กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
  : กลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
  : กลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
   กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
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 ในปี พ.ศ. 2542 นายปราโมทย์ รักษาราษฎร์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  
มีแนวคิดที่จะส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ทั่วประเทศ และกลุ ่ม 
แม่บ้านเกษตรกรที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปและหัตถกรรมที่มีชื่อเสียง มาพัฒนาเป็น 
จุดที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนเกษตรกร โดยน�าแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวเกษตร 
มาประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรอีกรูปแบบหน่ึง และได้ศึกษา 
วิธีการต่างๆ จากแหล่งที่ให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ประสบความส�าเร็จ  
ซึ่งด�าเนินการครั้งแรกในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงราย (ดอยผาหม่น)  
ที่เน้นเรื่องการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว (ทิวลิป) 
 จากการด�าเนินงานส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว  
ได้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเยี่ยมชมเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เกิดการสร้างรายได้ 
สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
 ปี พ.ศ. 2543 ได้ริเริ่มโครงการท่องเที่ยวเกษตร โดยส�ารวจความต้องการ 
ในการด�าเนินกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการวิเคราะห์ ติดตาม และก�าหนดแนวทาง 
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
กระจายรายได้ ให้เกษตรกรและชุมชน

 “กำรท่องเท่ียวทีมุ่่งเน้น กำรเรยีนรูด้้ำนวถิเีกษตรกรรม โดยให้นกัท่องเทีย่วมีส่วนร่วม
ในกำรด�ำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวไปในพื้นที่เกษตรกรรม เช่น สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร 
ฟำร์มปศุสัตว์และสัตว์เล้ียง เพื่อให้เกิดควำมรู้ ได้ประสบกำรณ์ใหม่ๆ บนพื้นฐำนควำมรับผิดชอบ 
และจิตส�ำนึกต่อกำรรักษำสภำพแวดล้อม รวมทั้งวิถีควำมเป็นอยู่ของเกษตรกร”

 ปี พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณในการ 
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายใต้โครงการไทยเที่ยวไทย 
และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามมาตรการส่งเสริม 
และพัฒนาชนบท (มพช.) จ�านวน 28 จังหวัด  
ประกอบด้วย จังหวัดกระบ่ี กาญจนบุรี ขอนแก่น 
จันทบุรี ชุมพร เชียงราย ตราด นครนายก นครปฐม 
นครศรีธรรมราช นนทบุรี น่าน พังงา พัทลุง พิษณุโลก 
เพชรบุรี ภูเก็ต ระนอง เลย สงขลา สมุทรสงคราม 
สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี 
อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุบลราชธานี
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 ปี พ.ศ. 2548 – 2552 ได้ด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงเกษตร และพัฒนาพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สูงให้เป็น 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยบูรณาการ 
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 ปี พ.ศ. 2558 ได้เปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตรใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด  
โดยน�าร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ (1) เส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตรคลองมหาสวัสดิ์  
อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (2) เส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตรบ้านคีรีวง  
อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช (3) เส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตรบ้านโคกเมือง  
อ�าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และ (4) เส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตรเขาค้อ  
อ�าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป ็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ 12 จังหวัดเมืองท่องเที่ยวหลัก ภายใต้โครงการ  
“12 เมืองต้องห้ามพลาด” เชื่อมโยงไปยัง 12 จังหวัดทางเลือก ตามโครงการ  
“12 เมืองต้องห้ามพลาด...Plus” ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 - 2560

 ปี พ.ศ. 2559 สนับสนุนการด�าเนินงาน 
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นต้นแบบ 40 แหล่ง 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในชุมชนให้ม ี
ความรู้ความสามารถในการจัดท�าแผนการบริหารจัดการ
และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว

106 l เกษตรำภิวัฒน์ 50 ปี กรมส่งเสริมกำรเกษตร l 50 ผลงำนหลัก พัฒนำคุณภำพชีวิตเกษตรไทย



 ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อน 
งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น มีจุดมุ่งหมาย 
เพ่ือยกระดับฟาร์มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รวมถึงหน่วยงานราชการในสังกัดที่มีศักยภาพ 
ด้านการท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้มาตรฐาน ด้วยการเพิ่มทักษะ 
ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน
กิจกรรมตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและ 
การตลาดท่องเท่ียว เพ่ือให้ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวเชื่อมกันได ้
อย่างลงตวั เกดิการสร้างมลูค่าเพิม่ให้สนิค้าเกษตรและการบรกิารท่องเทีย่วก่อให้เกิด 
การกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก น�าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและต่อยอดไปสู่ระดับ
ธุรกิจการท่องเที่ยวได้ โดยมุ่งเน้นการด�าเนินงานในเชิงบูรณาการ และการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกร

(

ภาพ-เรียบเรียง	 : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
   กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
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 การเผาในพื้นที่ เกษตร เพื่อความสะดวก 
ในการไถเตรียมดินส�าหรับเพาะปลูกในรอบใหม่ ก่อให ้
เกิดก๊าซพิษ ฝุ่นละออง เถ้า เขม่า และหมอกควัน  
ระบายออกสู ่ชั้นบรรยากาศ เป็นสาเหตุส�าคัญของ 
การเกิดปัญหาโลกร้อนและปัญหาหมอกควันและ 
ฝุ่นละอองปกคลุมประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศ  
ท�าให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัยของประชาชน และเศรษฐกิจในภาพรวม 
เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ช่วงวิกฤตหมอกควันในพื้นที่  
10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ ระหว่างเดือนมกราคม 
ถึงเดือนเมษายนของทุกปี เนื่องจากมีการตรวจพบ
จ�านวนจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่การเกษตร
เป็นจ�านวนมาก ซึ่งเป็นการยืนยันว่าการเผาในพื้นท่ี
การเกษตรเป็นแหล่งก�าเนิดมลพิษทางอากาศที่ส�าคัญ
แหล่งหนึ่ง

หยุด! การเผาในพื้นที่การเกษตร 
 “ กำรเผำในพื้นที่ท� ำกำรเกษตร  
ท� ำ ให ้ ดิน เ ส่ือมโทรม ท� ำลำยน�้ ำ ใน ดินและ 
ท�ำลำยแมลงศัตรูธรรมชำติและจุลินทรีย์ที่เป็น 
ประโยชน์ในดิน”

ข้อตกลงอาเซียน
 ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในข้อตกลงอาเซียน เรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดน  
ที่ได้ก�าหนดให้ประเทศภาคีประสานความร่วมมือและใช้ความพยายามในการ 
ด�าเนินการป้องกัน ลด และแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจากการเผาในพื้นที่ป่า 
และพ้ืนที่การเกษตร ดังน้ัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามข้างต้น รัฐบาลไทยจึงได ้
ให้ความส�าคัญและเร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรให้เกิด 
ผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและย่ังยืน คือแก้ไขปัญหาการเผาที่ต ้นเหตุ เน้น 
การท�างานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการ
การท�างานอย่างเป็นระบบ ยึดหลักการท�างานตามลักษณะพื้นที่ โดยหน้าที่และ 
การมีส่วนร่วม ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ทั้งน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการควบคุมไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่าง
เคร่งครัด

ส่งเสริมเทคโนโลยีก้าวหน้า พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
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 ในปี พ.ศ. 2559 มีการตรวจพบว่าเกิดการเผาในพื้นที่เกษตรใน 10 จังหวัด 
ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง ล�าพูน น่าน แพร่ 
พะเยา ตาก และจังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 307,953 ไร่ และพบว่ามีต�าบลที่มีการเผา 
ในระดับสูงมาก  (พื้นที่เผา >87,000 ไร่) ระดับสูง (พื้นที่เผา 25,001 – 87,000 ไร่) 
และระดับปานกลาง (พื้นที่เผา 2,001 – 25,000 ไร่) รวม 527 ต�าบล
 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ให้ด�าเนินการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรที่มุ ่งเน้นการสร้างเกษตรกร
ต้นแบบ และชุมชนต้นแบบให้มีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นจุดเรียนรู้และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นท่ีมีปัญหาการเผาต่อไป  
ในพ้ืนที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน  
ล�าปาง ล�าพูน น่าน แพร่ พะเยา ตาก และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยด�าเนินการ ดังนี้
 l สร้างความรู้ ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกร 
โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา
ท�าลาย ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต มุ่งสู่การท�าการเกษตรปลอดการเผาและท�าการเกษตร 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการการท�างานร่วมกับโครงการส่งเสริมการเกษตร
ต่างๆ เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 
 l ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยขับเคลื่อนด้วยกลไก 
ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบล (ศบกต.) และ

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคแีละภาคเอกชน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผาต้นแบบ
ในการน�าร่องสาธิตการแก้ไขปัญหาการเผาและขยายผล 
สู่พื้นที่อื่นเพื่อลดการเผาในพื้นท่ีการเกษตรให้บังเกิด
ผลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
 l รณรงค์ เผยแพร่ข้อมลู และประชาสัมพนัธ์ 
กระตุ้นจิตส�านึกเพื่อหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร
 ผลการด�าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน ท�าให้เกษตรกร 
ในพื้นที่เกิดความรู้ ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ในการท�าการเกษตรแบบปลอดการเผา ภายใต้การสร้าง
ชุมชนเกษตรปลอดการเผาต้นแบบ จ�านวน 70 แห่ง  
และพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่
ขยายผล จ�านวน 607 แห่ง และพบว่าจ�านวนจุด 
ความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ 
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง 
ล�าพูน น่าน แพร่ พะเยา ตาก และจังหวัดอุตรดิตถ์  
ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2560  
มีจ�านวน 5,478 จุด โดยอยู่ในพื้นที่เกษตร จ�านวน  
229 จุด หรือคิดเป ็นร ้อยละ 4 ของจ�านวนจุด  
Hotspot ที่พบทั้งหมด และเมื่อเปรียบเทียบกับปี  
พ.ศ. 2559 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน พบว่าจ�านวน 
จุด Hotspot ในพื้นที่เกษตรลดลง 23 จุด หรือคิดเป็น
ร้อยละ 9 ของจุด Hotspot ในพื้นที่เกษตร

(

อ้างอิงข้อมูล	 : ข้อมูลการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) ของส�านักงาน 
  พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
  (Gistda) ปี 2560 
 : ผลการด�าเนินโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
  ปี 2560
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ใช้เครื่องจักรกลทดแทน
การเผาตอซังฟางข้าว

 “รำยได้จำกกำรให้บรกิำรจะต้องบรหิำรออกเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนที ่1  
เป็นเงินสะสมเพือ่จัดหำเครือ่งจักรกลกำรเกษตร หรอือปุกรณ์เพิม่เติมหรอื 
ทดแทนเครื่องมือที่หมดอำยุกำรใช้งำน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของรำยรับ  
และส่วนท่ี 2 เป็นเงินหมุนเวียนในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจกำรให้บริกำร 
เครือ่งจักรกลกำรเกษตร และซ่อมแซมบำรงุรกัษำเครือ่งจักรกลกำรเกษตร  
ไม่เกินร้อยละ 70 ของรำยรับ”

 หลังจากมีเขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดนอันเน่ือง 
มาจากพระราชด�าริ จงัหวัดพิษณโุลก ประชาชนในพืน้ที ่
สามารถใช้ประโยชน์จากน�้าในเขื่อนเพื่อท�าการเกษตร 
ได้ตลอดปีไม่ขาดแคลนน�้าท�าการเกษตรในฤดูแล้ง  
มีพื้นที่ท�านาอย่างต่อเนื่องตลอดปีเพิ่มขึ้น สร้างรายได้ 
แก่เกษตรกรโดยตรง
 อย่างไรก็ตามการท�านาหลายคร้ังในแต่ละปี  
เกษตรกรนิยมเผาตอซังฟางข้าวก่อนท�าการเตรียมดิน 
เพือ่เร่งเพาะปลกูในครัง้ต่อไป เนือ่งจากการเผาเป็นวิธีการ 
ที่ง่าย สะดวก และลงทุนน้อยท่ีสุด หากไม่ท�าการเผา 
ฟางข้าวก่อน เครือ่งจกัรกลในการเตรยีมดนิทีเ่กษตรกร 
ใช้งานอยูโ่ดยทัว่ไปไม่สามารถปฏบิตังิานได้อย่างสะดวก  
ประกอบกบัเครือ่งจักรกลท่ีมปีระสิทธภิาพมากว่ายังเป็น 
เทคโนโลยีทีเ่กษตรกรไม่คุ้นเคยและต้องมกีารลงทนุเพิม่
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 การเผาตอซังฟางข้าวส่งผลให้เกิดปัญหา 
หมอกควนั ฝุน่ละออง และก๊าซพษิต่างๆ เป็นจ�านวนมาก  
แม้ว่าจะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู ้ 
ด้านการท�าการเกษตรแบบปลอดการเผาแก่เกษตรกร 
มาโดยตลอดก็ตาม นอกจากนี้ เกษตรกรยังใช้สารเคมี 
ป้องกันก�าจัดวัชพืชและศัตรูพืช ตลอดจนปุ๋ยเคมี 
จ�านวนมากอย่างต่อเน่ือง เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต
เกินความจ�าเป็น และยังส่งผลให้เกิดการตกค้างและ 
ปนเปื้อนของสารเคมีในพื้นที่เพาะปลูกและแหล่งน�้าด้วย

บ้านหนองปลิงโมเดล 
 ในปี พ.ศ. 2555 กรมส่งเสริมการเกษตรได ้
จัดต้ังศูนย์ต้นแบบการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเป็น 
ผลส�าเร็จ 1 แห่ง คือ ที่บ้านหนองปลิง ต�าบลท่างาม  
อ�าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นแหล่งส่งเสริม 
การพฒันาระบบการปลกูข้าวเพือ่ลดปัญหาสิง่แวดล้อม 
และลดต้นทุนการผลิต โดยการสนับสนุนเครื่องจักร 
กลการเกษตรส�าหรับการด�าเนินงาน ได้แก่ รถฟาร์ม 
แทรกเตอร์ขนาด 47 แรงม้า จ�านวน 2 คัน ไถหัวหม ู
ชนิด 3 ผาล จ�านวน 1 ชุด ไถกลบตอซังเพลาหมุน  
จ�านวน 2 ชุด จอบหมุนตีเทือก จ�านวน 2 ชุด รถด�านา 
แบบ 6 แถว จ�านวน 2 คัน และเครื่องเพาะกล้า  
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ�านวน 1 ชุด เพื่อใช้ส�าหรับ

ท�านาแบบปลอดการเผาควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมใ่นการผลิตข้าว
ทดแทนการเผาตอซังฟางข้าว และลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี โดยกลุ่มเกษตรกร
จะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ควบคุมการท�างาน เพื่อน�าเครื่องจักรกลการเกษตรไป 
บริการสมาชิก
 l รายได้จากการให้บริการจะต้องบริหารออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1  
เป็นเงินสะสมเพื่อจัดหาเคร่ืองจักรกลการเกษตร หรืออุปกรณ์เพิ่มเติมหรือทดแทน 
เครื่องมือที่หมดอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายรับ และส่วนที่ 2  
เป็นเงินหมุนเวียนในการบริหารจัดการธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร  
และซ่อมแซมบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ไม่เกินร้อยละ 70 ของรายรับ 
 l สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการให้บริการเคร่ืองจักรกล
การเกษตรของศูนย์ฯ โดยมีการเรียนรู้ วิเคราะห์ สรุปผล และระดมความคิดเห็น  
เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรของชุมชน 
 l จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องให้แก่ 
สมาชิกกลุ่ม 
 l จัดท�าแผนการพัฒนาในระดับท้องถิ่นของแต่ละชุมชน ถ่ายทอดข้อมูล 
วิชาการ และเทคนิคแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 
 l ฝึกอบรมหลักการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้และบริการเครื่องจักรกล  
การใช้และบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรกลแก่คณะกรรมการบริหารและสมาชิก พร้อมทั้ง 
จดัท�าแปลงสาธติการไถกลบตอซงัข้าวทดแทนการเผา และใช้เคร่ืองจักรกลเพาะปลูก
ข้าวด�านาด้วยเครื่องจักร จ�านวน 400 ไร่ และเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโต
และผลผลิต 
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(

  - ค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ยลดลงร้อยละ 24.27 
  - ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.04 
  - รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.66 
  - มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรทดแทน 
การเผาตอซังฟางข้าว และการเพาะกล้าด�านาจ�านวน 806 ราย เพื่อเป็นองค์ความรู ้
ด้านการพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนการเผาตอซังฟางข้าว รวมท้ัง 
การใช้เคร่ืองจักรกลเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ม ี
การขยายผลต่อเนื่องไปในอนาคต
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ผลผลิตและรายได้เพิ่มข้ึน
 ผลการด�าเนินงานต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 -2559 
มีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนการเผาตอซัง
ฟางข้าว ในพื้นที่ต�าบลท่างาม อ�าเภอวัดโบสถ์ จังหวัด
พิษณุโลก จ�านวน 4,914 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.76  
ของพืน้ทีก่ารปลกูข้าวของต�าบลท่างาม อ�าเภอวดัโบสถ์ 
จังหวัดพิษณุโลก 
 l พืน้ทีป่ลกูข้าวได้รับการพฒันาในการเพาะ
กล้าด�านาด้วยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร โดยการ
จัดท�าแปลงสาธิตทดสอบและการให้บริการเครื่องจักร
กลในแปลงของเกษตรกร เพื่อการน�าร่องสาธิตการ
ใช้เทคโนโลยี จ�านวน 2,190 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.6  
ของพืน้ทีก่ารปลกูข้าวของต�าบลท่างาม อ�าเภอวดัโบสถ์ 
จังหวัดพิษณุโลก
 l ผลการจัดท� าแปลงศึกษาสาธิตการ
พัฒนาการเขตกรรมข้าว พบว่า 
  - ค ่ า ใช ้จ ่ ายในการปลูกข ้าวโดยใช ้
เครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.92 
  - ค่าใช้จ่ายในการควบคุมก�าจัดวัชพืช 
และศัตรูพืชลดลงร้อยละ 6.42 
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 งานส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันก�าจัดศัตรูพืช ได้รับโอนภารกิจนี ้
มาจากกรมกสิกรรมและกรมการข้าวเมื่อปี 2510 พร้อมกับการต้ังกรมส่งเสริมการเกษตร  
จึงได้มีการรวมแผนกปราบศัตรูข้าวของกรมข้าวและแผนกปราบศัตรูพืชของกรมกสิกรรม  
จัดตั้งเป็นแผนกปราบศัตรูพืชขึ้น ในกองประสานงานวิชาการ กรมส่งเสริมการเกษตร  
งานส่งเสริมการเกษตรด้านปราบศัตรูพืชเติบโตและขยายตัวออกไปเรื่อยๆ จนเกิดเป็น 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ได้แก่ ฝ่ายป้องกันและก�าจัดศัตรูพืชภาคต่างๆ  
6 ภาค หน่วยป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช 30 หน่วย ศูนย์ป้องกันและก�าจัดศัตรูอ้อย 7 ศูนย์  
ศูนย์ป้องกันก�าจัดตั๊กแตนและศัตรูพืชพิเศษ 1 ศูนย์ มีหน้าที่หลักส�าคัญในการวางแผนและ
พฒันาเทคโนโลยกีารป้องกันและก�าจัดศตัรพูชืให้เหมาะสมกบัท้องถิน่ ให้บรกิารทางวชิาการ
และสนับสนุนช่วยเหลือการป้องกันก�าจัดศัตรูพืชแก่เกษตรกร ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้ 
เพื่อการส่งออก ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและครั่ง 
 การด�าเนินงานในช่วงแรกๆ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาศัตรูพืช 
แบบเร่งด่วนเป็นหลัก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของฝ่าย และหน่วยป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช 
ทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในพื้นท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศ รวมท้ังศูนย์ป้องกันก�าจัดตั๊กแตนและ 

ศัตรูพืชพิเศษ และศูนย์ป้องกันและก�าจัดศัตรูอ้อย มีหน้าที ่
ให้บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชพร้อมท้ังให้ค�าแนะน�า 
การป้องกันก�าจัดอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตาม 
หลักวิชาการ ในรูปแบบการถ่ายทอดความรู้วิชาการด้าน 
การป้องกันและก�าจดัศตัรูพชื ตลอดจนสนบัสนุนปัจจยัส�าหรับ 
ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ สารป้องกันก�าจัดศัตรูพืช  
เครื่องพ่นสารเคมี สารชีวภัณฑ์และเอกสารวิชาการ 

ศัตรูพืช ต้องป้องกันและก�าจัด
 “สถำนกำรณ์กำรระบำดของศัตรูพืชในปัจจุบัน มีควำมรุนแรง
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งชนิดและปริมำณและมีกำรระบำดอย่ำงรวดเร็วยำก 
ต่อกำรป้องกันก�ำจัด...ดังนั้นกรมส่งเสริมกำรเกษตรจึงให้ควำมส�ำคัญ 
กับบุคคลที่เก่ียวข้องทุกภำคส่วนตั้งแต่ เกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่นและ 
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ซึ่งต้องได้รับกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถอย่ำงทั่วถึง  
และกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกร และชุมชนมีส่วนส�ำคัญอย่ำงย่ิงต่อ 
ควำมส�ำเร็จในงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศัตรูพืชแบบวิธีผสมผสำน”
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จาก IPC พัฒนาสู่ IPM 
 ในปี พ.ศ.2524 ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันและก�าจัดศัตรูพืชที่ทันสมัย 
มากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (GTZ)  
และกรมวิชาการเกษตร ภายใต้โครงการป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช ไทย-เยอรมัน ได้พัฒนา 
ระบบการส�ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช หรือเรียกสั้นๆ ว่า ซูส์ (SEWS) ให้แก่เจ้าหน้าที ่
ส่งเสรมิการเกษตร และเกษตรกรผูน้�าท่ีได้รบัการคดัเลอืกแล้ว โดยด�าเนนิการในนาข้าวก่อน 
ตลอดจนพืชหลังนา เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และได้ถ่ายทอดสู่เกษตรกรทั่วไป 
 ในปี พ.ศ. 2530 ได้มีการด�าเนินการในระบบการส�ารวจและติดตามสถานการณ ์
ศัตรูพืชนี้เป็นพ้ืนฐานท่ีส�าคัญของการป้องกันและก�าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสานหรือ IPC  
(Integrated Pest Control) ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมศัตรูพืชที่ชาญฉลาด ท�าให้เกิดผลดี  
3 ประการ ได้แก่ ศัตรูพืชลดปริมาณลง ประหยัดค่าใช้จ่าย และผลผลิตปลอดภัยทั้งผู้ผลิต  
ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม แต่หลังจากนั้นมามีการปรับปรุงโครงสร้างกรมส่งเสริมการเกษตร 
หลายครั้ง ท�าให้การท�างานป้องกันก�าจัดศัตรูพืชต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพ ดังนี้
 ปี พ.ศ. 2537 มีการปรับโครงสร้างภายในกรมส่งเสริมการเกษตร โดยการยุบ 
หน่วยป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช จัดตั้งเป็นฝ่ายป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช สังกัดส�านักงาน 
เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด และเปลี่ยนชื่อฝ่ายป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช ที่สังกัดส�านักงาน 
ส่งเสริมการเกษตรภาคทั้ง 6 ภาค เป็นกลุ่มงานอารักขาพืช ท�าหน้าที่ผู้ประสานงานวิชาการ 
ด้านการป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช
 ปี พ.ศ. 2538 - 2544 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ตั้ง ศูนย์พัฒนาการบริหาร 
ศัตรูพืชโดยชีววิธี จ�านวน 9 ศูนย์และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ เป็น ศูนย์บริหารศัตรูพืชโดยชีววิธี  
ศูนย์ส่งเสริมเกษตรชีวภาพและโรงเรียนเกษตรกรและศูนย์บริหารศัตรูพืชโดยชีวภาพ  
ตามล�าดับ ท�าหน้าท่ีถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ สนับสนุน 
ส�านักงานเกษตรจังหวัดเพื่อใช้ในการควบคุมศัตรูพืชทดแทนสารเคมี โดยมีสถาบันส่งเสริม 
เกษตรชวีภาพและโรงเรยีนเกษตรกร ซึง่เป็นหน่วยงานท่ีจดัตัง้ขึน้เป็นการภายใน ก�ากบัดแูล
 ปี พ.ศ. 2545 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในกรมส่งเสริมการเกษตรอีกครั้ง  
มีการยุบรวมฝ่ายป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช กับฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเข้าด้วยกัน  
และเปลี่ยนชื่อ ศูนย์บริหารศัตรูพืชโดยชีวภาพ เป็น ศูนย์บริหารศัตรูพืช ซี่งเป็นหน่วยงาน 
ที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีจ�านวน 9 ศูนย์ ทั่วประเทศ ท�าหน้าที่รับผิดชอบ 
ด้านการจัดการศัตรูพืชในเขตรับผิดชอบและการปฏิบัติงานต่างๆ โดยประสานงาน 
กับส�านักงานเกษตรจังหวัด 

 ปี พ.ศ. 2546 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร โดยการยุบ 
กองป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช และจัดต้ังส�านักพัฒนา 
คณุภาพสนิค้าเกษตรข้ึนมา มส่ีวนพฒันาการเพาะเลีย้งและ 
จดัการพนัธุพ์ชื และส่วนบรหิารศตัรพืูช เป็นหน่วยงานอยูใ่น 
สังกัด รับผิดชอบงานป้องกันและก�าจัดศัตรูพืชทั้งหมด  
แล้วเปลี่ยนศูนย์ป้องกันและก�าจัดศัตรูอ้อยท้ังหมด เป็น 
ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง โดยเพิ่มจาก 7 ศูนย์เป็น 10 ศูนย์ 
ในเวลาต่อมา
 ปี  พ.ศ. 2557 กรมส่งเสรมิการเกษตร มกีารปรบัปรงุ 
รปูแบบและแบ่งงานภายในพืน้ทีร่บัผดิชอบของศนูย์ปฏบิตักิาร 
ทัง้ 50 ศนูย์ เปลีย่นช่ือ ศนูย์บรหิารศตัรพูชื เป็นศนูย์ส่งเสริม 
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศูนย์เฉพาะด้าน) 
สังกัดส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (เขต) ต่อมา 
ได้จัดตั้งกลุ่มอารักขาพืชขึ้นมาใหม่อีกครั้ง สังกัดส�านักงาน 
เกษตรจังหวัด และเปลี่ยนชื่อ ส�านักพัฒนาคุณภาพสินค้า  
เป ็น กองส ่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ ๋ย  
เป็นการภายใน โดยมีกลุ่มต่างๆ จ�านวน 9 กลุ่ม ที่ต้อง 
รับผิดชอบภารกิจงานอารักขาพืชระดับกรม จนถึงปัจจุบัน 
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ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนกลไกการท�างาน
 สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในปัจจุบัน มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งชนิด 
และปริมาณและมีการระบาดอย่างรวดเร็วยากต่อการป้องกันก�าจัด โดยเฉพาะศัตรูพืช 
ชนิดใหม่ๆ ท่ีไม่เคยมีการระบาดมาก่อน เช่น แมลงด�าหนามมะพร้าว หนอนหัวด�า  
เพลี้ยแป้งมันส�าปะหลัง ตลอดจนเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล โรคยางพาราและโรคปาล์มน�้ามัน  
ศัตรูพืชบางชนิดถึงแม้จะมีการระบาดลดน้อยลง แต่ยังพบว่ามีการระบาดอย่างต่อเนื่อง  
ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรจึงให้ความส�าคัญกับบุคคลที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนตั้งแต่  
เกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่นและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ 
อย่างทั่วถึง และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชนก็มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งต่อความส�าเร็จ 
ในงานส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชแบบวิธีผสมผสาน (Integrated Pest Management : IPM)
 ปี พ.ศ. 2551 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Community  
Pest Management Center (CPMC) น�าร่องขึ้นมา จ�านวน 246 ศูนย์ ในพื้นที่ 5 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี นครปฐมและจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็น 
กลไกในการขบัเคลือ่นงานด้านการจดัการศตัรพูชื เป็นศนูย์กลางการเรยีนรูก้ารจดัการศตัรพูชื 
ของชุมชน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยง โดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
(Farmer Field School : FFS) เป็นเครื่องมือในการท�างานเพื่อจัดการศัตรูพืชในเขตลุ่มน�า้ 
เจ้าพระยาที่มีปัญหาการระบาดของศัตรูข้าว จึงได้มีการด�าเนินการโครงการน�าร่องจัดการ 

เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลโดยวิธีผสมผสาน จนประสบผลส�าเร็จ  
ท�าให้เกษตรกรเกิดความตื่นตัวและให้ความร่วมมือกับ 
ภาคราชการเป็นอย่างดี 
 ต ่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได ้มีการจัดต้ัง 
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนภายใต้โครงการบริหารจัดการ 
ศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร  
เพิ่มอีก 100 ศูนย์ใน 20 จังหวัด และได้จัดตั้งเพิ่มจ�านวน 
ขึน้มาทกุปี ในพืน้ทีที่ม่เีพลีย้แป้ง แมลงวนัผลไม้ และศตัรมูะพร้าว 
ระบาด ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการเชิงรุกโดยใช ้
แนวทางการจัดการความเสี่ยงผ่านมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยให้ 
ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของศัตรูพืชลดน้อยลงท่ีสุด  
จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2556 กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบาย 
ให้จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน กระจายทั่วประเทศ 
ทุกอ�าเภอๆ ละ 1 ศูนย์รวม 882 ศูนย์ ให้เป็นศูนย์หลักของ 
อ�าเภอ มีระบบการบริหารจัดการโดยเกษตรกร ในรูปแบบ 
คณะกรรมการบริหารศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน มีเจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยง 
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 ปัจจุบันการด�าเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืช 
ชุมชน (ศจช.) มีการเชื่อมโยงกับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  
(ศดปช.) และเป็นศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ท�างานอย่าง 
บูรณาการตามนโยบายของกรมส ่งเสริมการเกษตร  
มีการพัฒนาทั้งบุคคลากรและวิชาการด้านการจัดการ 
ศัตรูพืชตลอดทั้งอาคารสถานที่ จนได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถช่วยให้เกษตรกร 
และชุมชนจัดการศัตรูพืชและพึ่งพาตนเองได้ สมาชิกศูนย์ฯ 
ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติใช้เองและด�าเนินกิจกรรมต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรและชุมชน 
โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยงประจ�าศูนย์ 
รวมถึงวิทยากรเฉพาะทางจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วม
ถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการมีส่วนร่วม และผู้มาเรียนรู้
สามารถได้ฝึกทักษะด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

(

ภาพ-เรียบเรียง	 : นายประพัฒน์ คันธไพโรจน์ นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ

   กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

 ภารกิจด้านการป้องกันและก�าจัดศัตรูพืชของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ด�าเนินการมา  
ครบ 50 ปี หรือครึ่งศตวรรษ ในปี พ.ศ. 2560 นี้ มีการพัฒนามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง 
ตามปัจจัยหรือตัวแปรที่มีอยู่ตามยุคสมัยนับต้ังแต่ส่งเสริมการใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืช 
เรื่อยมา จนกระทั่งมีการส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชแบบวิธีผสมผสาน (IPM) ที่ให้เกษตรกร 
ไดเ้ข้ามามส่ีวนรว่มโดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ผ่านกลไกของศนูย์จัดการศตัรพูืช 
ชุมชน (ศจช.) ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญา ของเจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยความร่วมมือของเกษตรกรเกิดเป็น 
พลังขับเคลื่อน และรังสรรค์งานจัดการศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพจนประสบผลส�าเร็จ  
สามารถลดการระบาดศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมี คุ ้มครองผลผลิต เกิดสภาพสมดุล 
ในธรรมชาติ ที่ไม่อาจประมาณค่าได้
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 มีตัวอย ่างของความส�าเร็จในการจัดการแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ  
โดยใช้วิธีการการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ดังนี้

ตั๊กแตนปาทังก้า 
 ต๊ักแตนปาทังก้า เป็นแมลงศัตรูพืชที่ท�าความเสียหายให้แก่ข้าวโพดนับล้านไร่  
คิดเป็นมูลค่ามหาศาล พบการระบาดคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2504 จ�านวน 4 ไร่ บริเวณ
บ้านเขาสมโภชน์ อ�าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และเพิ่มพื้นที่ระบาดไปถึง 52 จังหวัด  
ซ่ึงตามสถิติมีพื้นที่ระบาดมากท่ีสุดในปี พ.ศ. 2517 จ�านวนกว่า 2.8 ล้านไร่ สาเหต ุ
ของการระบาดที่รุนแรงเกิดจากการท�าลายระบบนิเวศ คือการตัดไม้ท�าลายป่าเป็น 
บริเวณกว้างเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย และการปลูกพืชนั้น 
สอดคล้องกับวงจรชีวิตของตั๊กแตน จึงกลายเป็นอาหารหลักของตั๊กแตนไปด้วย
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได ้จัดตั้ง ศูนย์ป ้องกันก�าจัดตั๊กแตนและ 
ศัตรูพืชพิเศษ ขึ้นมาโดยเฉพาะ เป็นหน่วยงานสังกัดกองป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช  
กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งอยู่ท่ี อ�าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพ่ือท�าหน้าที่ปราบ 
ศัตรูพืชดังกล่าวให้ได้ผลจริงจังและทันต่อเหตุการณ์
 การปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าว ได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่  
กรมวิชาการเกษตร กองบินเกษตร ส�านักงานเกษตรอ�าเภอต่างๆ หน่วยงานที่สังกัด 

การจัดการศัตรูพืชที่ประสบความส�าเร็จ
 “กำรจัดกำรศตัรพูชืแบบผสมผสำน (IPM) เป็นกำรป้องกันและก�ำจัด
ศตัรพูชือย่ำงเป็นระบบ โดยกำรผสมผสำนวธิกีำรปฏบิตัิในกำรดูแลพชืเข้ำกับ 
เทคนิคกำรควบคุมศัตรูพืชอยำ่งเหมำะสม โดยเกษตรกรต้องเป็นผู้ตัดสินใจ 
โดยใช้ประสบกำรณ์ที่ ได้จำกกำรทดลองและปฏิบัติ ติดตำมสถำนกำรณ์
แปลงพืชอย่ำงเป็นระบบ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรอนุรักษ์ศัตรูธรรมชำติ  
และใช้สำรก�ำจัดศัตรูพืชเม่ือมีควำมจ�ำเป็น ลดควำมเส่ียงที่ก่อให้เกิด
อันตรำยแก่มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม อำศัยควำมร่วมมือระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่รัฐ
กับเกษตรกรอย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้ได้ผลส�ำเร็จอยำ่งยั่งยืน”

เจ้าหน้าที่ก�าลังวางแผนป้องกันก�าจัดตั๊กแตนปาทังก้า

ตั๊กแตนปาทังก้าก�าลังวางไข่ในดิน
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กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนพ่อค้ารับซ้ือตั๊กแตน ห้องเย็นเก็บต๊ักแตน และเกษตรกร 
ในพื้นที่ ในช่วงแรกๆ ของการจัดการตั๊กแตนจะเน้นการใช้สารเคมีทั้งภาคพื้นดินและ 
ภาคอากาศเป็นหลักในการควบคุม แต่หลังจากปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา กรมส่งเสริม 
การเกษตรได้ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและให้เกษตรกรมีรายได้ 
เพิ่มข้ึน จึงได้น�าวิธีการป้องกันและก�าจัดตั๊กแตนแบบผสมผสาน มาใช้แนะน�าส่งเสริม 
อย่างจริงจังแก่เกษตรกร ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษา ส�ารวจ และรวบรวมข้อมูลตลอดจน 
ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดการระบาดของตั๊กแตนปาทังก้าเพิ่มมากขึ้น และน�าข้อมูล 
ทั้งหมดมาวิเคราะห์อย ่างละเอียดถ่ีถ ้วน เพื่อวางแผนการเตือนการระบาดและ 
การป้องกันก�าจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ วิธีการต่างๆ เหล่านั้น ได้แก่ 
 การเขตกรรม เป็นการจัดการสภาพแวดล้อมในแปลงไม่ให้เหมาะต่อ 
การด�ารงชีวิตของตั๊กแตน เช่น การถาง ไถพรวน เผา เพื่อท�าลายแหล่งอาศัยขยายพันธุ์  
การก�าหนดช่วงระยะการปลูกข้าวโพดที่ไม ่สัมพันธ์กับระยะตัวอ่อนตั๊กแตนตั้งแต ่
วัยที่ 4 ซึ่งเป็นระยะที่เริ่มกระจายตัวเข้าสู่แปลงข้าวโพด 
 วิธีกลและฟิสิกส์ เป ็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สามารถลดจ�านวน 
ประชากรตั๊กแตนได้อย่างรวดเร็ว โดยการขุดกลุ ่มไข่ในดินไปท�าลาย จับไปบริโภค 
หรือจ�าหน่ายโดยใช้แสงไฟ black-blue light ล่อตัวเต็มวัยในเวลากลางคืนเดือนมืด 
 วิธีชีวภาพ เป็นการใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวห�้า ตัวเบียน (แตนเบียนไข่  
Scelio sp.) และเชื้อโรค(เชื้อรา Entomopthora grylli) ซ่ึงมีอยู่แล้วในธรรมชาติ  
ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะช่วยควบคุมตัดวงจรชีวิตของตั๊กแตนที่มีประสิทธิภาพมาก  
สารสกัดจากสะเดา ก็เป็นสารสกัดจากพืชที่ควมคุมตัวอ่อนในระยะ 3-6 ได้ดี 
 วิธีการใช้สารเคมี โดยการฉีดพ่น (แบบ ULV) และภาคอากาศ รวมท้ังใช้ 
เหยื่อพิษเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะด�าเนินการลดจ�านวนประชากรตั๊กแตนได้มากและ 
เร็วที่สุด ต้องน�ามาใช้เพื่อปกป้องผลผลิต 
 ทุกวิธีการดังกล่าว ได้น�ามาปฏิบัติร่วมกันอย่างสอดคล้อง กับวงจรชีวิต ปริมาณ  
พฤติกรรมการท�าลาย การเคลื่อนย้าย การรวมกลุ่มของตั๊กแตน ระยะการเจริญเติบโตของพืช  
ช่วงเวลาที่ด�าเนินการตลอดจนความร่วมมืออย่างทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบทุกคน  
รวมทั้งเกษตรกร และท�าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จนสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาด
ได้อย่างสิ้นเชิง หยุดการท�าความเสียหายพืชไร่ของเกษตรกร ไม่มีการระบาดของต๊ักแตน 
ปาทังก้าอีกเลยนับแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน จึงนับว่าเป็นการจัดการศัตรูพืชส�าคัญ 
ที่ประสบผลส�าเร็จอย่างดียิ่ง ของกรมส่งเสริมการเกษตร

เฮลิคอปเตอร์บินส�ารวจตั๊กแตนปาทังก้า

ฝูงตั๊กแตนปาทังก้าก�าลังเคลื่อนย้าย
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เพลี้ยแป้งมันส�าปะหลังสีชมพู 
 ในอดีตการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลัง 
มีมานานแล้ว แต่ไม่เคยระบาดท�าความเสียหายรุนแรง 
ต่อผลผลิตจนกระทบต่อเศรษฐกิจระดับชาติ จนกระท่ัง 
ต้นปี พ.ศ. 2551 มีรายงานว่าพบเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลัง 
สีชมพูระบาด และขยายวงออกไปตามแหล ่งปลูก 
มันส�าปะหลังที่ส�าคัญของประเทศ ท�าความเสียหาย 
ให้กับผลผลิตมันส�าปะหลังในทุกภาคของประเทศไทย
โดยในป ี  2552 มี พ้ืนที่ ระบาดสูงถึ ง  1 .3 ล ้านไร ่  
ท�าให้ผลผลิตมันส�าปะหลังในปี 2552 ท่ีคาดว่าจะมีถึง  
27 ล้านตัน ลดลงเหลือประมาณ 19 ล้านตัน และ 
เพลี้ยแป้งมันส�าปะหลังสีชมพูยังระบาดต่อเนื่องจนถึง 
ปี 2553 
 สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เพลี้ยแป้งมันส�าปะหลัง 
สีชมพูสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตมันส�าปะหลัง 
มากกว่าเพลี้ยแป้งชนิดอื่น เนื่องจากเป็นศัตรูพืชต่างถ่ิน 
มีความสามารถในการขยายพันธุ ์และเพิ่มปริมาณได ้
รวดเร็ว ไม่เคยพบการระบาดมาก่อนในประเทศไทยจึง 
ไม่มีศัตรูธรรมชาติท้องถิ่นควบคุมการเพิ่มปริมาณของ 
เพลี้ยแป้งมันส�าปะหลังสีชมพูได้ ประกอบกับเกษตรกร 
ส ่วนใหญ ่ยั งขาดความรู ้ความเข ้าใจในการจัดการ 
เพลี้ยแป้งมันส�าปะหลังสีชมพูที่ถูกต้อง
 ในปี 2554 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก�าหนด 
มาตรการควบคุมเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลัง 5 มาตรการ  
ได้แก่ มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการแจ้งเตือนภัย มาตรการ 
ควบคุม มาตรการช่วยเหลือเยียวยา มาตรการติดตาม 
ประเมินผล 
 กรมส่งเสริมการเกษตรได้น�าการบริหารศัตรูพืช 
แบบครอบคลุมพื้นท่ีโดยวิธีผสมผสาน มาใช้ในการควบคุม  
โดยจัดการเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลังสีชมพูตั้งแต่ก่อนการปลูก  

หลังการปลูก การจัดการแปลงหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ท้ังกรมส่งเสริม
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส�าปะหลัง
แห่งประเทศไทย สมาคม โรงงาน และที่ส�าคัญ คือ เกษตรกร โดยผ่านทางศูนย์จัดการ 
ศัตรูพืชชุมชน 
 การระบาดของเพล้ียแป้งมันส�าปะหลังสีชมพูลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปี พ.ศ. 2560 พบการระบาดสูงสุดเพียง 2,521 ไร่ ทั้งนี้ เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และเกษตรกรได้ให้ความส�าคัญในเรื่องการจัดการเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลังสีชมพู 
โดยเฉพาะการแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก การส�ารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูมันส�าปะหลัง 
อย่างสม�่าเสมอ และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลัง 
สีชมพู โดยมีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเป็นศูนย์กลางในการด�าเนินกิจกรรมดังกล่าว  
จึงท�าให้สถานการณ์การระบาดลดลงได้ 
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แมลงวันผลไม้
 แมลงวันผลไม้เป็นศัตรูพืชที่ท�าลายผลผลิตทางการเกษตรในไม้ผลที่ส�าคัญ 
ของประเทศไทย ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส่งออกซึ่งตรวจพบแมลงวันผลไม้ถูกกีดกัน 
ทางการค้าหรือส่งกลับ จากมาตรการสินค้าระหว่างประเทศด้านมาตรฐานสุขอนามัยพืช 
การควบคุมแมลงวันผลไม้โดยใช้เทคนิคแมลงเป็นหมันจากการฉายรังสี สามารถลดการใช้
สารเคมีในการป้องกันก�าจัดซี่งตอบรับยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยของประเทศ
 ปัจจุบัน รังสีได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในหลาย
ลักษณะ เช่น การใช้รังสีท�าหมันแมลงเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช การใช้รังสีเพื่อก�าจัดแมลง
และไข่แมลงในผลผลิตการเกษตร การใช้รังสีเพื่อลดการเน่าเสียของผลผลิตการเกษตร  
การใช้รังสีเพื่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช และการใช้รังสีเพื่อการถนอมอาหาร เป็นต้น
 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ภายใต้การสนับสนุนด้านวิชาการจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  
(International Atomic Energy Agency – IAEA) แห่งองค์การสหประชาชาติ  
ด�าเนินการใช้รังสีในงานส่งเสริมการเกษตรด้านการควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยได้รับ 
การสนับสนุนโครงการควบคุมแมลงวันผลไม้ภายใต้โครงการ Integrated Control  
of Fruit Flies จาก IAEA เมื่อปี พ.ศ. 2536 – 2537 และได้รับการสนับสนุนมาอย่าง 
ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน โดยด�าเนินโครงการ Developing Sustainable Management  
of Fruit Flies Integrating Sterile Insect Technique with other Suppression 
Methods ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560 ทั้งนี้ IAEA สนับสนุนทุนฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร และบุคลากรในพื้นที่  
ในการพัฒนาเขตควบคุมแมลงวันผลไม้ 

 ปัจจุบนั มีการด�าเนนิโครงการบรูณาการเทคโนโลยี
รังสีโดยใช้เทคนิคแมลงเป็นหมันเพ่ือควบคุมแมลงวันผลไม้
แบบครอบคลมุพืน้ทีโ่ดยผสมผสานกบัวธิกีารอืน่ทีป่ลอดภยั
ต่อสิ่งแวดล้อม (SIT-AWIPM) ในพื้นที่ผลิตไม้ผล ต�าบล 
ตรอกนอง อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยจัดท�าขอบเขต
พื้นที่ควบคุมแมลงวันผลไม้ และระบบส�ารวจติดตาม
สถานการณ์แมลงวันผลไม้ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ และ
ด�าเนินการตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นต้นแบบการ
พัฒนาการควบคุมแมลงวันผลไม้ในประเทศไทยและ
ประชาคมอาเซียน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน
ดักแด้แมลงวันผลไม้ที่ฉายรังสีเพื่อท�าให้ตัวเต็มวัยเป็นหมัน
ให้กับพื้นที่ต�าบลตรอกนอง เพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้  
โดยเฉลี่ยปีละ 100 ล้านตัว ซึ่งสามารถลดประชากรแมลงวัน
ผลไม้ที่ท�าลายผลิตผลของเกษตรกรลงได้อย่างต่อเนื่อง  
จนปัจจุบัน สามารถควบคุมแมลงวันผลไม้ในพื้นท่ีอยู่ใน
ระดับที่พร้อมจะประกาศเป็นเขตควบคุมที่มีประชากร 
แมลงวันผลไม้ระดับต�า่ โดยการรับรองจากองค์กรอารักขาพืช 
แห่งชาติได้ 
 นอกจากนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้รับความ
ไว้วางใจจาก IAEA ให้เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยี  
โดยฝึกอบรมให้แก่บุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ที่ได้รับทุนด้วย

(

อ้างอิงข้อมูล	 : นายสมชาย กมลพันธ์ ข้าราชการบ�านาญ
 : นายทรงกลด ซื่อสัตตบงกช ข้าราชการบ�านาญ
 : นายวิชัย ไชยช่วย ข้าราชการบ�านาญ
 : นายบุญรัตน์ สุขมาก ข้าราชการบ�านาญ
ภาพ-เรียบเรียง	 : นางสาวสุขสม ชินวินิจกุล
  ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี
 : นายประพัฒน์ คันธไพโรจน์ นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ
 : นายสามารถ ศรีวิลัย นักวิชาการเกษตรช�านาญการ
 : นายชัชวาล รัตนสุภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
  กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
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 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เป็นการใช้สิ่งมีชีวิต เรียกว่า ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ 
ตัวห�้า (predators) ตัวเบียน (parasites) และเชื้อจุลินทรีย์ (pathogens) มาใช้ในการ
ก�าจัดศัตรูพืช 
 ในด้านการผลิตพืช กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความส�าคัญกับการผลิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) จึงได้จัดตั้งหน่วยงานที่ด�าเนินงานด้านการควบคุม 
ศัตรูพืชโดยชีววิธี ทั่วทุกภูมิภาค โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 จัดตั้งศูนย์พัฒนาการบริหาร 
ศัตรูพืชโดยชีววิธี จ�านวน 9 ศูนย์ในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี ชลบุรี  
ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงใหม่ พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี และสงขลา ซึ่งเป็นที่รู้จักกัน 
ในชื่อของ “ศูนย์ไบโอ” และมีการปรับเปลี่ยนชื่อศูนย์เพื่อให้เหมาะกับงานภารกิจ  
ตามล�าดับ ดังนี้
 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริหารศัตรูพืชโดยชีววิธี ศูนย์ส่งเสริมเกษตรชีวภาพและ 
โรงเรียนเกษตรกร ศูนย์บริหารศัตรูพืชโดยชีวภาพ ศูนย์บริหารศัตรูพืช และ ศูนย์ส่งเสริม 
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช โดยใช้ชื่อนี้มาจนกระท่ังปัจจุบัน มีภารกิจหลัก  
ด้านการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี คือ การผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้ 
ศัตรูธรรมชาติในการจัดการศัตรูพืช ผลิตหัวเชื้อและพ่อ-แม่พันธุ์ขยาย เพื่อสนับสนุน 
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

ควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
 “จำกกระแสควำมต้องกำรผลผลิตท่ีมีควำมปลอดภัยได้มำตรฐำน ท�ำให้
กำรควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เข้ำมำมีบทบำทในระบบกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
มำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกกำรควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เป็นวิธีกำรจัดกำรศัตรูพืช 
ให้อยู่ในปริมำณท่ีไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย และสำมำรถลดปริมำณกำรใช ้
สำรเคมีลงได้”
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ศูนย์กลางการเรียนรู้
 จากกระแสความต้องการผลผลิตที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานท�าให้ 
การควบคมุศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีเข้ามามบีทบาทในระบบการผลติสินค้าเกษตรมากยิง่ขึน้  
เนื่องจากการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เป็นวิธีการจัดการศัตรูพืชให้อยู่ในปริมาณ 
ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
 ปัจจุบันเกษตรกรมกีารใช้ศตัรธูรรมชาติในการควบคมุศตัรูพืชอย่างแพร่หลาย  
ทัง้ทีเ่กษตรกรผลิตใช้เองและในรปูของชวีภณัฑ์ทีผ่ลติจ�าหน่ายเป็นการค้า ซึง่มคีณุภาพ 
และประสิทธิภาพแตกต่างกัน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางการส่งเสริม ดังนี้
 1. ถ่ายทอดความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตรใช้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกษตรกร 
มอีงค์ความรู้ในการผลติและใช้ศตัรธูรรมชาต ิซึง่หน่วยงานท่ีมบีทบาทในการถ่ายทอด 
ความรูก้ารผลิตและใช้ศตัรธูรรมชาตแิก่ศูนย์จัดการศตัรูพชืชมุชน และเกษตรกรทัว่ไป  
ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชทั้ง 9 ศูนย์ กลุ่มอารักพืช 
ของส�านักงานเกษตรจังหวัด 77 จังหวัด และส�านักงานเกษตรอ�าเภอต่างๆ 

 2. ส่งเสรมิการผลติขยายศตัรธูรรมชาติ  
โดยใช้กลไกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จากแนวคิด  
“หน่วยงานภาครฐัไม่สามารถทีจ่ะด�าเนินการจดัการศตัรูพชื 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ หากขาด 
การมีส่วนร่วมของชุมชน”กรมส่งเสริมการเกษตร  
จึงได้จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เพื่อให้ 
เกษตรกร เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศัตรูพืช โดยใช้ 
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
เกษตรกรและชมุชนให้มคีวามรู ้สามารถจดัการศตัรพูชื 
ได้ด้วยตนเองอย่างย่ังยืน และสามารถผลิตขยายศัตร ู
ธรรมชาติ และปัจจัยอื่นๆ ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช 
 ในปี พ.ศ. 2558 มศีนูย์จดัการศตัรพูชืเน้นหนกั 
อ�าเภอละ 1 ศนูย์ รวม 882 ศนูย์ โดยชนดิศตัรูธรรมชาต ิ
ทีศ่นูย์จดัการศตัรูพชืชมุชนผลติขึน้อยูก่บัปัญหาศตัรพูชื 
ในพ้ืนที ่เช่น ศนูย์จัดการศตัรูพืชชมุชนในแหล่งปลกูข้าว  
ซึง่มกัประสบปัญหาเพลีย้กระโดดสนี�า้ตาล และโรคข้าว  
ด�าเนนิการผลิตเชือ้ราบวิเวอเรยีและเชือ้ราไตรโคเดอร์มา  
ส่วนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในแหล่งปลูกมะพร้าว  
ซึ่งประสบปัญหาหนอนหัวด�ามะพร้าว ก็จะผลิต 
แตนเบียนบราคอน เป็นต้น
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ทางเลือกของเกษตรกร
 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ท�าให้เกษตรกรมีทางเลือกในการจัดการศัตรูพืช 
มากขึ้น เช่น ในพืชเศรษฐกิจส�าคัญ แทนที่เกษตรกรจะใช้สารเคมีอย่างเดียว ก็หันมา 
ใช้ศัตรูธรรมชาติร่วมกับวิธีการอื่นๆ ซึ่งสามารถลดการใช้สารเคมีลงได้ หรือใน 
พืชบางชนิดอาจไม่จ�าเป็นต้องใช้สารเคมีในการจัดการศัตรูพืชเลย ศัตรูธรรมชาต ิ
ที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย ดังนี้
 1. การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ (ตัวห�้าและตัวเบียน) ควบคุม 
แมลงศัตรูพืช ที่ประสบผลส�าเร็จมากที่สุด คือ การใช้แตนเบียนอะนาไกรัส  
(Anagyrus lopezi) และแมลงช้างปีกใส (Plesiochrysa ramburi) ควบคุม 
เพลี้ยแป้งมันส�าปะหลัง ร่วมกับ IPM อื่นๆ ท�าให้ประเทศไทยสามารถควบคุม 
เพลี้ยแป้งมันส�าปะหลังในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งใช้เวลาเพียง 3 ปี โดยพื้นที่ระบาด 
ลดลงจาก 1.4 ล้านไร่ ในปี 2552 เหลือ 31,913 ไร่ ในปี 2555 และในปี 2556  
มีพื้นที่ระบาดเพียง 3,340 ไร่
 จากความส�าเร็จในการจัดการเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลัง ท�าให้ประเทศไทยได้รับ 
รางวัล Edouard Saouma Award จาก FAO ในการด�าเนินงานโครงการเสริมสร้าง 
สมรรถนะการป้องกันและจัดการการระบาดของเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลังในภูมิภาค 
ลุ่มแม่น�้าโขง สามารถป้องกันการระบาดและควบคุมความเสียหายจากเพลี้ยแป้ง 
มนัส�าปะหลงัในประเทศ และขยายผลสูป่ระเทศในภมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง ซึง่ในปัจจบัุน 
กรมส่งเสรมิการเกษตรยงัคงด�าเนนิการเฝ้าระวงัการระบาดของเพลีย้แป้งมนัส�าปะหลงั  
อย่างต่อเนือ่ง โดยการปล่อยแตนเบยีนอะนาไกรสั และแมลงช้างปีกใสแบบครอบคลมุ 
พื้นที่ ตามจุดปล่อยที่ก�าหนด 
 นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการผลิตและใช้แมลงศัตรูธรรมชาติชนิดอื่นๆ  
อีกหลายชนิดในพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ เช่น แตนเบียนบราคอนควบคุมหนอนหัวด�า 
มะพร้าว แตนเบียนอะซีโคเดสควบคุมหนอนแมลงด�าหนามมะพร้าว แตนเบียนไข ่
ไตรโคแกรมมาและแมลงหางหนีบควบคุมหนอนกออ้อย
 2. การใช้เชื้อจุลินทรีย์ ในการควบคุมศัตรูพืช ในปัจจุบันเกษตรกร 
มีการใช้เชื้อจุลินทรีย์ โดยเฉพาะเช้ือราควบคุมศัตรูพืชทั้งโรคและแมลงอย่าง 
แพร่หลาย เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช เชื้อราบิวเวอเรีย และ 

เมตาไรเซียมควบคุมแมลงศัตรูพืช ซึ่งเช้ือจุลินทรีย ์
ที่ใช้กันอยู่ มีทั้งที่เกษตรกรผลิตใช้เองและเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีการผลิตเป็นการค้า โดยมีกรรมวิธีในการผลิต 
และรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งการใช้ให้ผล 
ไม่แน่นอน ท�าให้เกษตรกรไม่มั่นใจต่อประสิทธิภาพ 
ของเชื้อจุลินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช หากปล่อย 
ให้เป็นเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการใช ้
เชื้อจุลินทรีย์ในระยะยาว 
 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักถึงปัญหา 
เหล่านี้ จึงได้จัดท�ามาตรฐานชีวภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ชีววิธี)  
ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ 
ส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างยั่งยืน และก�าหนดให้มี 
การตรวจสอบคณุภาพเช้ือจลุนิทรย์ีทีผ่ลติโดยหน่วยงาน 
ภายใต้การดูแลกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้ชีวภัณฑ์ 
มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�าหนด 

(

ภาพ	 : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
  กรมส่งเสริมการเกษตร
เรียบเรียง	 : นางสาวอารีวรรณ ใจเพ็ชร
  ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
  กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
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 ในปี พ.ศ. 2534 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดตั้ง “สถาบันเพาะเลี้ยง	
เนื้อเยื่อเพื่อเกษตรกรรม” เพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดี มีคุณภาพและปลอดโรค 
ให้เกษตรกรน�าไปเพาะปลูก และเปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มงานเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ” 
ภายใต้กองส่งเสริมพืชสวน โดยมีภารกิจหลัก คือ ผลิตพันธุ์พืชจากการเพาะเลี้ยง 
เนื้อเยื่อ 4 ชนิด คือ กล้วย อ้อย มันฝรั่ง และหน่อไม้ฝร่ัง ส่งเสริมการปลูกกล้วย  
ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ 
ที่สนใจ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ภาคเอกชน 
สามารถด�าเนินการผลิตพันธุ์พืชจากการเพาะเลี้ยงตอบสนองต่อนโยบายการผลิต
พืชพันธุ์ดีให้ได้มากขึ้น

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช

 “กรมส่งเสรมิกำรเกษตรประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรขยำยพนัธ์ุพชื 
โดยกำรเพำะเล้ียงเนื้อเย่ือ ซึ่งเป็นวิธีกำรขยำยพันธุ์ที่มีประสิทธิภำพสูง  
สำมำรถผลิตพันธุ ์ ได้จ�ำนวนมำกในเวลำอันรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยที่มี 
ควำมส�ำคัญย่ิงต่อธุรกิจเกษตรและประเทศ เพื่อให้สำมำรถรองรับ 
ควำมต้องกำรของตลำดทั้งภำยในและต่ำงประเทศ” 
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 ปี พ.ศ. 2546 กรมส่งเสริมการเกษตรปรับโครงสร้างหน่วยงาน และจัดตั้ง  
“ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง” จ�านวน 10 ศูนย์ กระจายในพื้นที่ทุกภาคของประเทศ  
ท่ีจงัหวดั อุดรธาน ีตรงั มหาสารคาม ล�าพูน สพุรรณบรุ ีนครราชสมีา นครศรธีรรมราช  
ชลบุรี พิษณุโลก และบุรีรัมย์ ต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็น “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
การเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)” เพื่อพัฒนางานด้านพันธุ์พืช ทั้งในด้านการผลิต 
เพื่ออุตสาหกรรม เพ่ือการส่งออก เพื่อลดการน�าเข้า โดยใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 
เนื้อเยื่อพืช การอนุบาล การขยายเพิ่มปริมาณ การกระจายพันธุ ์ การปลูก  
การส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรค ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพการเกษตร  
และการฝึกอบรมวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของ 
เกษตรกรไทยให้ได้คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศ
และได้มาตรฐานส�าหรับการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ 
 ปี พ.ศ. 2557 กรมส่งเสริมการเกษตรปรับปรุงโครงสร้างแบ่งงาน 
ภายในกรม พัฒนาและแบ่งงานภายในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ  
ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ปฏิบัติหน้าที ่
ในรูปแบบศูนย์สหวิชา จ�านวน 36 ศูนย์ โดยรวมศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ศูนย์พืชสวน  
ศูนย์ยางพาราและศูนย์ผึ้ง จัดตั้งเป็น “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร”  
เพื่อให้สามารถสนับสนุนความต้องการของพื้นที่และให้บริการด้านการเกษตร 
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครอบคลุม โดยแต่ละศูนย์จะมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 
ของตนเองเป็นเอกลักษณ์และมีสหวิชาที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 
 ปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ด�าเนินการในการผลิต 
ขยายพันธุ์พืชตามความเชี่ยวชาญของแต่ละศูนย์ ผลิตขยายชีวภัณฑ์ส่งเสริมเกษตรกร 
ในพื้นที่รับผิดชอบ ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ การบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล 
การเกษตรขนาดเล็ก ฝึกอาชีพการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ฯลฯ
 ปัจจุบัน กลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรค กองส่งเสริมการอารักขาพืชและ 
จัดการดินปุ๋ย เป็นหน่วยงานที่ด�าเนินการ ศึกษาทดสอบวิเคราะห์ประยุกต์เทคโนโลยี 
เพื่อพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและขยายพันธุ์พืช 
โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเป็นแหล่งพันธุ์ดีในการส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
วางแผนการด�าเนินงานผลิตขยายพืชจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ ส่งเสริมให้บริการ 
เทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางวิชาการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อและการจัดการพันธุ์ ประสาน 

หน่วยงานภายนอก เช่น ส�านักงานคณะกรรมการอ้อย 
และน�้าตาลทราย โรงงานน�้าตาล ตลอดจนสมาคม 
ชาวไร่อ้อย สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ ส�านักงานเกษตร 
จังหวัด น�าวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มาใช้ใน 
การป้องกันก�าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM)  
ในโครงการกิจกรรมแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน 
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บูรณาการ
 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
เช่น ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย 
และน�้าตาลทราย ภาคที่ 1 - 4 โรงงานน�้าตาลจ�านวน 8 โรงงาน สมาคมชาวไร่อ้อย 
จังหวัดก�าแพงเพชร และหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร คือ ศูนย์ส่งเสริมและ 
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด อุดรธานี มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ พิษณุโลก  
และชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี  
และจังหวัดขอนแก่น ท�าการผลิตพันธุ์พืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ส่งเสริมและ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แก่เกษตรกรและภาคเอกชน ส่งเสริม 
การจัดท�า โครงการส่งเสริมการจัดท�าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด เพื่อแก้ปัญหา 
การระบาดของโรคใบขาวอ้อย โดยได้ขยายผล เทคโนโลยีพันธุ์อ้อยสะอาดสู่ชุมชน 
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2560 

 ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�าเนินการผลิต 
ขยายพันธุ์อ้อยปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ  
โดยมี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในเขต 
พื้นที่ปลูกอ้อยด�าเนินการอนุบาล จัดท�าแปลงพันธุ์หลัก  
ส่งมอบต้นพันธุ์อ้อยบางส่วนให้ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี 
การเกษตรด้านอารักขาพืชจัดท�าแปลงพันธุ ์หลัก  
ขยายพันธุ์อ้อยสะอาดสู่เกษตรกรในจังหวัดท่ีด�าเนินการ  
19 จังหวัด ได้แก่ หนองบัวล�าภู อุดรธานี มหาสารคาม  
ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มุกดาหาร กาฬสินธุ ์ บุรีรัมย์  
กาญจนบุรี สิงห์บุรี สระแก้ว ศรีสะเกษ นครราชสีมา  
ชัยภูมิ พิษณุโลก ก�าแพงเพชร อุตรดิตถ์ สุโขทัย และ 
สพุรรณบรุ ีจ�านวนแปลงพนัธุห์ลัก 158 ไร่ ขยายผลเป็น 
แปลงส่งโรงงาน 140,680 ไร่ ในกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย  
2,580 ราย โดยมีผลผลิตเฉลี่ยไม่ต�่ากว่าไร่ละ 15 ตัน  
คิดเป็นมูลค่า 2,215 ล้านบาท 

อ้างอิงข้อมูล : นางสาวแสนสุข รัตนผล อดีตผู้อ�านวยการ
  กลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรค
 : นายวันชัย มุกดารัศมี อดีตผู้อ�านวยการ
  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ-เรียบเรียง : นางดวงฤดี ด�าแก้ว นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ
  กลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรค
  กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

(
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 กรมส่งเสริมการเกษตร ด�าเนินการส่งเสริม 
การปรับปรุงบ�ารงุดิน และการใช้ปุ๋ยแก่เกษตรกรมาตัง้แต่ 
เริ่มแรกจัดตั้งเป็นกรมฯ โดยมีหน่วยงานวิชาการที่ 
รบัผิดชอบโดยเฉพาะ แม้จะมกีารปรบัเปลีย่นโครงสร้าง 
หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตรมาแล้ว 
หลายครั้ง แต่ภารกิจเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านดินและปุย๋ยงัคงถือเป็นภารกิจทีส่�าคญั และยงัคงอยู่  
ไม่ว่าจะมกีารจดัตัง้หน่วยงานขึน้มารบัผดิชอบโดยเฉพาะ 
หรือไม่ก็ตาม
 การปรับโครงสร้างหน่วยงานครั้งล่าสุดในปี  
พ.ศ. 2557 มกีารจดัตัง้กลุม่ส่งเสรมิการจดัการดนิปุย๋ขึน้  
ภายใต้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  
โดยมีภารกิจที่มุ ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม 
การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
โดยใช้เทคโนโลยี การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน  
การใช้ปุ๋ยส่ังตัด การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง ร่วมกับการใช ้
ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ 

 ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)  
เพื่อเป็นหน่วยบริการด้านดินและปุ๋ยของชุมชน จ�านวน 882 ศูนย์ ใน 77 จังหวัด 
ซึ่งบริหารจัดการโดยเกษตรกร ท�าหน้าที่บริการตรวจวิเคราะห์ดินให้แก่สมาชิกและ
เกษตรกรในชุมชน ให้ค�าแนะน�าการจัดการดินและปุ๋ยเบ้ืองต้น ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต จัดท�าแปลงเรียนรู้  
จุดสาธิต รวบรวมความต้องการและจัดหาแม่ปุ ๋ยให้สมาชิกได้ใช้ตามค�าแนะน�า  
โดยมีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานดินและปุ๋ยของส�านักงานเกษตรจังหวัดและส�านักงาน
เกษตรอ�าเภอเป็นพี่เลี้ยง (coaching) ให้กับ ศดปช. เพื่อให้เกษตรกรมีการจัดการดิน 
และการใช้ปุ ๋ยอย่างถูกต้องและลดต้นทุนการผลิต ซ่ึงศูนย์จัดการดินปุ ๋ยชุมชน  
เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ประสบ
ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน

ดินและปุ๋ย ปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญ
 “ดิน เป็นปัจจัยพื้นฐำนในกำรผลิตพืชที่ส�ำคัญ ปุ๋ย เป็นอำหำรที่พืช
ต้องกำรใช้ในกำรเจริญเติบโต ดินและปุ๋ย จึงเป็นปัจจัยกำรผลิตส�ำคัญที่จะช่วย 
เพิ่มผลผลิตให้แก่พืชทั้งปริมำณและคุณภำพ รวมท้ังเพิ่มรำยได้ให้แก่เกษตรกร 
อย่ำงย่ังยืน ดังนั้น กำรผลิตพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง คุ้มค่ำกำรลงทุน จึงต้องมี 
กำรจัดกำรดินและปุ๋ยอย่ำงมีประสิทธิภำพ”
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ส่งเสรมิใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดนิ และการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน
 การใช้ปุ๋ยเคมีที่ถูกต้องตามความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสอดคล้องกับ 

ความต้องการของพืช ควรมีการวิเคราะห์ดินก่อนการใส่ปุ๋ย ซึ่งการใช้ปุ๋ยเคมีตาม 

ค่าวิเคราะห์ดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรใช้ปุ ๋ยเคมีในปริมาณที่เหมาะสม 

ไม่มากหรือน้อยเกินไป ท�าให้พืชเจริญเติบโตได้ดี แข็งแรง ต้านทานต่อโรคและแมลง  

ให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนท้ังปริมาณและคุณภาพ ป้องกันดินเสื่อมโทรมจากการใส่ปุ ๋ย 

น้อยเกินไป และลดผลกระทบที่อาจมีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมจากการใส่ปุ๋ยเคมีมากเกิน

ความจ�าเป็น และที่ส�าคัญคือช่วยลดต้นทุนการผลิต ทั้งน้ีการลดต้นทุนการผลิต 

ดังกล่าวอาจต้องเพิ่มการใช้ปุ๋ยเคมีแต่เกษตรกรจะได้รับผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 

 การส่งเสริมการใช้แม่ปุ๋ยซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารสูงมาผสมให้ได้สูตรตาม 

ค�าแนะน�าตามค่าวิเคราะห์ดิน ท�าให้สามารถผสมปุ๋ยเคมีตามสูตรที่ต้องการ ได้ปุ๋ย 

ที่มีคุณภาพ ลดความเสี่ยงจากปุ๋ยปลอม และปุ๋ยไม่ได้มาตรฐาน และไม่ต้องใส่สารตัวเติม  

ช่วยลดแรงงานการใส่ปุ๋ย ประกอบกับการส่งเสริมให้ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งม ี

บทบาทส�าคัญในการปรับปรุงสมบัติของดินทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ จะท�าให ้

การใช้ปุ ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหากในพืชที่สามารถใช้ปุ ๋ยชีวภาพ 

ร่วมด้วยได้ เช่น ข้าว อ้อย มันส�าปะหลัง การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์จะช่วยเพิ่มปริมาณ 

รากพืช เพิ่มความสามารถในการดูดน�้าและธาตุอาหารให้แก่พืช ในพืชตระกูลถั่ว 

การใช้เชือ้ไรโซเบียม ช่วยลดการใช้ปุย๋ไนโตรเจน ท�าให้ลดการใช้ปุย๋เคมตีามค่าวเิคราะห์ดนิ 

ลงได้อีก ในขณะที่เกษตรกรจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ท�าให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน 

การผลิตอันเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีและได้รับผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 

 ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรด�าเนิน
โครงการส่งเสริมด้านการจัดการดินและการใช้ปุ ๋ย  
2 โครงการหลัก คือ 
 1. ส่งเสริมการใช้ปุ ๋ยเพ่ือลดต้นทุน 
การผลิต โดยการให้ความรู้ด้านดินและปุ๋ย ส่งเสริม 
ให้เกษตรกรวิเคราะห์ดินก่อนการใส่ปุ๋ย และส่งเสริม 
การใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือ 
ปุ ๋ยสั่งตัดร่วมกับการใช้ปุ ๋ยอินทรีย์ และปุ ๋ยชีวภาพ  
และจัดหาแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เองตามค�าแนะน�า ผ่านกลไก 
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จ�านวน 882 ศูนย์  
ใน 77 จังหวัด เกษตรกรสมาชิก จ�านวน 17,640 ราย 
ในปี พ.ศ. 2560 สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้เฉล่ีย 
ร้อยละ 27.5 (43 ล้านบาท) เพิ่มผลผลิตได้เฉลี่ย 
ร้อยละ 10.3
 2. ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
และวัสดุอินทรีย์ ใน 77 จังหวัด เพื่อให้เกษตรกร 
มีการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์จากวัสดุ 
ทางการเกษตรที่เหลือใช้และมีในท้องถิ่น เพื่อเป็น 
การเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินและลดต้นทุนการผลิต 
จากการซื้อปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ ในปี พ.ศ. 2560 ส่งเสริม 
การผลิตปุ ๋ยอินทรีย ์และวัสดุอินทรีย ์ ได ้จ� านวน 
987,893.4 ตัน พื้นที่น�าไปใช้ 871,563 ไร่
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ก้าวสู่ Smart Agriculture 
 จากผลการส่งเสริมได้มีการยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้เกษตรกร  
ท�าให้เกษตรกรมีการจัดการดินและใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุน 
การผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ และได้รับ
ผลผลิตเพิ่มขึ้น เพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินช่วยปรับปรุงสมบัติของดินทั้งทางกายภาพ 
เคมี และชีวภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์
ที่ผลิตใช้เองจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่น รวมทั้งการไถกลบพืชปุ๋ยสด 
และตอซังพืช ช่วยลดต้นทุนท่ีต้องซื้อปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ และช่วยลดการเผาตอซัง 
ที่สร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
 การส่งเสริมตามแนวทางดังกล่าวท�าให้เกิด Smart Group และ Smart Farmer  
ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จ�านวน 882 ศูนย์ ใน 77 จังหวัด และ  
สมาชิก ศดปช. จ�านวน 17,640 ราย ที่ปรับเปลี่ยนการใส่ปุ๋ยแบบเดิม มาเป็น 
เกษตรสมัยใหม่ (Smart Agriculture) ที่ใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
และปุ๋ยสั่งตัดร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ ท�าให้การใช้ปุ๋ยมีความแม่นย�า 
เฉพาะพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ท�าให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ลดต้นทุน 
การผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีชีวิต 
ความเป็นอยู่ดีขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยลดการสูญเสียและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  
ช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ไม่ท�าให้ดินเสื่อมโทรม และสามารถผลิตพืชผล 
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

(

ภาพ-เรียบเรียง	 : นางชัญญา ทิพานุกะ ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย
  : นางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์ นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ
  : นางสาวสุดารัตน์ แช่มช้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย
   กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
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 กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ได้ก่อต้ัง
โรงงานอบไอน�้ามะม่วงเพื่อการส่งออกในเชิงพาณิชย์ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
8 กรกฎาคม 2529 ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม ้
เพื่อการส่งออก 4 ศูนย์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และจังหวัดสงขลา 
 ต่อมาในวันที่ 12 มกราคม 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้เพื่อการส่งออก  
แห่งที่ 5 ที่เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการผลิต 
ผักผลไม้เพ่ือการส่งออก ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผลผลิตการเกษตร แก่เกษตรกร 

ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและเงื่อนไขกฎหมาย 
กักกันพืชและบริการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว
เพื่อการส่งออก โดยการให้บริการอบไอน�้ามะม่วงสด
ก�าจัดแมลงวันผลไม้เพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ 
ด�าเนินการโดยศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรู 
ผักผลไม้เพื่อการส่งออกที่ 5 กรุงเทพมหานคร 

ให้บริการผู้ส่งออก
 ภายหลังที่ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการผลิตและ
ควบคุมศัตรูผักผลไม้เพ่ือการส่งออก และก่อสร้าง
โรงงานอบไอน�้าร้อนมะม่วง แล้วเสร็จ กรมส่งเสริม
การเกษตรได้ด�าเนินการด้านการให้บริการจัดการ 
ศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออกโดยวิธีการ 
อบไอน�้าป้องกันก�าจัดไข่ และตัวอ่อนของแมลงวันผลไม ้
ในมะม่วงเพื่อการส่งออก ตั้งแต่ ป ี พ.ศ. 2529  
เป็นต้นมา จนประสบผลส�าเร็จในปัจจุบัน 

ศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุม
ศัตรูผักผลไม้เพื่อการส่งออก

 “ปี 2530 ประเทศไทยเริ่มส่งออกมะม่วงพันธุ์หนังกลำงวันไป 
ประเทศญ่ีปุ่นได้เป็นครั้งแรก โดยวิธีกำรอบไอน�้ำป้องกันก�ำจัดไข่และ 
ตัวอ่อนของแมลงวันผลไม้ ปัจจุบันสำมำรถส่งออกมะม่วงไปประเทศญี่ปุ่น 
และเกำหลีใต้ ได้มำกกว่ำปีละ 1,200 ตัน มูลค่ำกำรส่งออกมำกกว่ำ  
260 ลำ้นบำทต่อปี”
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 ในระยะแรกหลังจากที่กรมวิชาการเกษตร  
ได้ท�าการทดลองการอบไอน�้ามะม่วงเพ่ือป้องกันก�าจัด
ไข่และตัวอ่อนแมลงวันผลไม้ร่วมกับประเทศญี่ปุ ่น
เพ่ือขอน�าเข้ามะม่วงไปจ�าหน่ายประเทศญ่ีปุ่น เป็น 
ผลส�าเร็จ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ด�าเนินการ 
ในลักษณะทดลองน�าร่องให้บริการอบไอน�้ามะม่วง 
เพ่ือการส่งออกไปประเทศญ่ีปุ่นจนถึงปัจจุบันสามารถ
ส่งมะม่วงไปญี่ปุ่นได้ 7 พันธุ์ ดังนี้ 
 l ปี พ.ศ. 2530 มะม่วงพันธุ์หนังกลางวัน 
เป็นมะม่วงพันธุ์แรกที่ประเทศญี่ปุ่นอนุญาตให้น�าเข้า
เป็นผลสดวางจ�าหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นได้ 
 l ปี พ.ศ. 2536 อนุญาตให้น�าเข้าเพิ่มอีก  
3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์น�้าดอกไม้, แรด และพิมเสนแดง 
 l ปี พ.ศ. 2549 อนุญาตให้น�าเข้าเพิ่มอีก  
1 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์มหาชนก 
 l ปี พ.ศ. 2559 อนุญาตให้น�าเข้าเพิ่มอีก  
2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เขียวเสวยและโชคอนันต์
 การด�าเนินงานการจัดการศัตรูพืชหลังการ 
เก็บเกี่ยว โดยวิธีการอบไอน�้ามะม่วงเพื่อการส่งออก 
ที่ผ่านมา นับเป็นความส�าเร็จของกรมส่งเสริมการเกษตร
ท่ีได้สร้างมาตรฐานคุณภาพมะม่วงให้แก่เกษตรกร
ในการผลิตเพ่ือการส่งออกไปยังต่างประเทศที่ส�าคัญ 
ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ซึ่งจากอดีตไทยไม่เคย

ส่งมะม่วงไปจ�าหน่ายยังประเทศ 
ดังกล่าวได้เลย จนถึงปัจจุบัน

สามารถส่งออกมะม่วง
ไปประ เทศ ญ่ีปุ ่ น
แ ล ะ เ ก า ห ลี ใ ต ้  
ได ้มากกว ่าป ีละ 

1,200 ตัน คิดเป็นมูลค่าการส่งออกมากกว่า 260 ล้านบาทต่อปี นับเป็นความส�าเร็จ
ด้านการส่งเสริมการด�าเนินงานจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยวของกรมส่งเสริม
การเกษตร ที่สามารถส่งเสริมยกระดับรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนผู้ปลูกมะม่วง 
สามารถจ�าหน่ายมะม่วงได้ในราคาสูง และที่ส�าคัญไม่สร้างปัญหาเรื่องผลผลิต 
ล้นตลาดเหมือนผลไม้ชนิดอื่นๆ 

เอกชนร่วมด�าเนินการ
 ปัจจุบัน การด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม ้
เพื่อการส่งออก ไม่ได้ด�าเนินการกับมะม่วงเพียงอย่างเดียว แต่ได้ใช้เทคโนโลย ี
และกระบวนการผลิตและควบคุมศัตรูพืช กับผลไม้อ่ืนอีกหลายชนิด ทั้งนี้ ได้ร่วม 
ด�าเนินการกับบริษัทเอกชน จ�านวน 2 ศูนย์ ดังนี้
 1. ศูนย ์ พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรู ผักผลไม ้ เ พ่ือ 
การส่งออกที่ 3 จังหวัดจันทบุรี บริษัท เทียนซาน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด  
เป็นผู้ได้รับสิทธ์ิการเช่าอาคารพัสดุ 1 หลัง พร้อมเครื่องจักร เป็นเวลา 3 ปี ต้ังแต ่ 
วันที่ 11 มกราคม 2559 ถึง 30 มกราคม 2562 ผลิตทุเรียนทั้งลูกแช่แข็งและ 
ทุเรียนแกะเนื้อแช่แข็งเพื่อส่งออกจ�าหน่ายยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 2. ศูนย ์ พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรู ผักผลไม ้ เ พ่ือ 
การส่งออกที่ 5 กรุงเทพมหานคร บริษัท พีแอนด์เอฟ เทคโน จ�ากัด  
เป็นผู ้ได้รับสิทธิ์การเช่า เป็นเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2552 ถึง  
วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ด�าเนินการอบไอน�้าเพื่อก�าจัดไข่และตัวหนอนแมลงวันผลไม้ 
ในมะม่วง มังคุด และส้มโอ เพื่อส่งออกไปยัง ประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
 ส�าหรับ การด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้ 
เพ่ือการส่งออก จ�านวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรู 
ผักผลไม้เพื่อการส่งออก จังหวัดเชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา และสงขลา นั้น อยู่ระหว่าง
การปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจศูนย์ฯ เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ 
ทางราชการที่ได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างได้ด�าเนินการให้คุ ้มค่าและเกิด 
ประโยชน์สูงสุด 

(

ภาพ-เรียบเรียง	 : กลุ่มจัดการศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยว
   กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
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 การถ่ายทอดความรู ้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในประเทศไทย  
เป็นการพัฒนามาจากโครงการส่งเสริมการจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสาน โดยองค์การ 
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งได้น�ามาใช้ในหลายประเทศท่ีก�าลัง 
พัฒนา ท้ังแอฟริกา ละตินอเมริกา และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินโดนีเซีย  
ฟ ิลิปป ินส ์ เ พ่ือแก ้ป ัญหาการระบาดของเพล้ียกระโดดสีน�้าตาลในนาข ้าว  
หลักการส�าคัญ คือ ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และรักษาสมดุลระบบนิเวศ 
ในนาข้าว ผนวกกับแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ 
และเริ่มทดลองใช้หลักสูตรดังกล่าวที่ประเทศ
อินโดนีเซียเป็นแห่งแรก ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ

โรงเรียนเกษตรกร (Farmer Field School : FFS) ใน
ภูมิภาคนี้
 ปี พ.ศ. 2533 องค์การอาหารและเกษตร 
แห่งสหประชาชาติ (FAO) จัดประชุมประเทศสมาชิก 
เครือข่าย ณ ประเทศมาเลเซีย ในการประชุมคร้ังน้ัน 
ผูแ้ทนของประเทศอนิโดนเีซียน�าเสนอเรือ่ง “การถ่ายทอด 
ความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร” ที่ใช้เป็น 
เคร่ืองมือในการควบคุมสถานการณ์การระบาดของ 
เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล ได้ประสบผลส�าเร็จ 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 กรมส่งเสริม 
การเกษตรได้น�าหลักสูตร “การถ่ายทอดความรู้ตาม 
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร” มาใช้ในประเทศไทย  
โดยเริม่ทดลองใช้หลกัสตูรกบัพืน้ทีท่ีเ่กดิการระบาดของ 
เพล้ียกระโดดสีน�้าตาลรุนแรง โดยส่งเสริมในลักษณะ 

โรงเรียนเกษตรกร
กลยุทธ์สู่การส่งเสริมการเกษตร

 “ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนำถบพิตร ได ้ทรงพระกรุณำโปรดเกล ้ำฯ ให ้กำรส ่งเสริม 
ตำมกระบวนกำรโรงเรียนเกษตรกรเป็นโครงกำรในพระรำชด�ำริ ตั้งแต่ 
วันท่ี 22 กุมภำพันธ์ 2542 และทรงมีพระรำชด�ำริ ให้กรมส่งเสริม 
กำรเกษตร ใช้เป็นกลยุทธ์ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่เกษตรกรให้แพร่หลำย
ยิ่งขึ้น กรมส่งเสริมกำรเกษตร จึงได้ใช้ค�ำว่ำ โรงเรียนเกษตรในพระรำชด�ำริ 
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ”
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เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรม ี
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีความกระตือรือร้น และเชื่อมั่น 
ในตนเองมากขึ้น และแนวโน้มการใช้สารเคมีลดลง
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 โครงการป้องกัน 
และก�าจัดศัตรูพืชไม้ผลแบบผสมผสาน ไทย - เยอรมัน  
ได้น�าเอาหลักการโรงเรียนเกษตรกรไปประยุกต์ใช ้
ในการส่งเสรมิกบัเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในภาคตะวันออก  
พบว่า เกษตรกรมคีวามพงึพอใจทีไ่ด้เรยีนรูว้ธิกีารปฏบิตั ิ
ท่ีถูกต้อง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  
สามารถช่วยลดการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช และ 
ลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย
 ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้น�าเอา 
การถ่ายทอดความรูต้ามกระบวนการโรงเรยีนเกษตรกร  
มาใช้เป็นกลยุทธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
สู่เกษตรกรในหลายพ้ืนที่ พบว่า ประสบความส�าเร็จ 
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ในเขตจังหวัดชัยนาท และจังหวัดสิงห์บุรี ที่ประสบ 
ปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล 

โรงเรียนเกษตรกรในพระราชด�าริ
 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ น�าเสนอ 
รายการ “เวทีชาวบ้าน” เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความส�าเร็จของเกษตรกร 
ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2542 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทอดพระเนตรรายการดังกล่าว และ 
ทรงสนพระทัยที่เกษตรกรผู้ร่วมรายการมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตข้าวและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในนาข้าวเป็นอย่างดี จึงทรงม ี
พระราชด�าริให้กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เป็นกลยุทธ ์
ในการส่งเสริมการเกษตรให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
 กรมส่งเสริมการเกษตร มีหนังสือที่ กษ 1006/8192 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2542  
ถึงส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ หรือ กปร. เพื่อพิจารณากราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตให้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาชีวินทรีย์	 และโรงเรียนเกษตรกร  
เป็นโครงการในพระราชด�าริ 
 หลังจากน้ันส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบว่า พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาชีวินทรีย์และโรงเรียนเกษตรกร เป็นโครงการ 
ในพระราชด�าริ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 กรมส่งเสริมการเกษตรจึง 
ได้ใช้ค�าว่า “โรงเรียนเกษตรกรในพระราชด�าริ” ตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา โดยแยกเป็น 
รายกลุ่มอาชีพ ได้แก่ โรงเรียนเกษตรกรข้าวในพระราชด�าริ โรงเรียนเกษตรกรพืชผัก 

เกษตรำภิวัฒน์ 50 ปี กรมส่งเสริมกำรเกษตร l 50 ผลงำนหลัก พัฒนำคุณภำพชีวิตเกษตรไทย l 133



ในพระราชด�าริ โรงเรียนเกษตรกรไม้ผลในพระราชด�าริ 
เป็นต้น
 ส�าหรับการด�าเนินงานโรงเรียนเกษตรกรใน
พระราชด�าริเป็นโครงการที่มุ ่งเน้นการปรับเปลี่ยน 
กระบวนทัศน์ของเกษตรกรให้มีความรู ้ความมั่นใจ  
และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ในการเลือกใช ้
วิธีการต่างๆ ในการป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช โรงเรียน 
เกษตรกร เป็นเครือ่งมอืหนึง่ในการช่วยลดการใช้สารเคมี 
ก�าจัดศัตรพืูชลงทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว อันเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงการที่เกษตรกร ยังคงรักษาความรู ้
และประสบการณ์ที่ได้จากโครงการโรงเรียนเกษตรกร 
มาประยุกต์ใช้ในการเพาะปลูกมาอย่างต่อเนื่อง 
 โรงเรียนเกษตรกร เป็นกระบวนการถ่ายทอด 
ความรู้โดยผู้เรียนรู้มีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ เป็น 
ระบบการศึกษาผู้ใหญ่ ที่ผู้เรียนไม่รู้สึกว่าก�าลังถูกสอน 
หรือเรียนรู ้ จึงเหมาะกับเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่เป็น 
ผูส้งูอาย ุการศกึษาไม่สงูนกั แต่มปีระสบการณ์ในอาชพี 
มาเป็นระยะเวลานาน ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ของเกษตรกรให้ยอมรับในเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงจ�าเป็น 
ต้องใช้วิธีการในแนวทางนี้ คือ “โรงเรียนเกษตรกร”
 การส ่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ ่านมา 
เจ้าหน้าท่ีเป็นผู ้วิเคราะห์ชุมชน และคิดโครงการ 
แบบเบด็เสรจ็เพ่ือแก้ปัญหาให้เกษตรกร ผลลพัธ์ทีเ่กดิข้ึน 
คอื การแก้ปัญหาทีไ่ม่ตรงกบัความต้องการของเกษตรกร  
การน�ากระบวนการโรงเรียนเกษตรกรมาใช้ ท�าให้ 
เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด การวิเคราะห์  
และการตัดสินใจในกิจกรรมท่ีตัวเองด�าเนินการมากข้ึน  
พัฒนาตัวเองจากการน�าความรู้โดยวิธีการจดจ�า มาสู่ 
กระบวนการเรียนรู้

 ผู้ท่ีผ่านการเข้าเรียนท่ีโรงเรียนเกษตรกร สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้กับ 
กิจกรรมปลูกพืชทุกชนิดรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ โดยมีหลักการส�าคัญ คือ เกษตรกร 
หรือผู ้เรียนจ�าเป็นต้องร่วมเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดฤดูกาลเพาะปลูก หรือ 
ตลอดกระบวนการของกิจกรรมนั้นๆ ซ่ึงประโยชน์ของการเรียนรู้ตามกระบวนการ 
จะช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร 
ได้ยึดแนวทางการถ่ายทอดความรู ้สู ่ เกษตรกร แบบมีส ่วนร่วมตามแนวทาง 
โรงเรียนเกษตรกรเสมอมา

(

อ้างอิงข้อมูล	 : นายหลักชัย มีนะกนิษฐ อดีตผู้อ�านวยการสถาบันส่งเสริมเกษตรชีวภาพและโรงเรียนเกษตรกร

  : นายทิวา แซมเพชร อดีตผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี

  : นางอารีย์พันธ์ อุปนิสากร อดีตผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

ภาพ-เรียบเรียง	 : นายปราโมทย์ เข็มขาว ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย

    กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
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 ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้ว 581,498 ไร่  
ใน 30 จังหวัด โดยจังหวัดจันทบุรีมีพื้นท่ีปลูกที่ให้ผลผลิตและปริมาณผลผลิต 
มากที่สุดในประเทศไทย คือ 171,092 ไร่ มีปริมาณผลผลิต 187,790 ตัน มีปริมาณ 
การส่งออกทุเรียนทั้งผลสดและแปรรูป จ�านวน 388,522 ตัน มูลค่า 13,246 ล้านบาท  
คู่ค้าที่ส�าคัญ คือ จีน ฮ่องกง เวียดนาม สหรัฐอเมริกา และแคนาดา คู่แข่งที่ส�าคัญ คือ  
เวียดนาม มาเลเซีย และออสเตรเลีย
 ส�าหรับมังคุดปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกที่ให้ผลผลิตแล้วจ�านวน 419,245 ไร่  
ผลผลิตรวม 187,755 ตัน มีเกษตรกรปลูกมังคุดมากกว่า 84,000 ครัวเรือน  
แหล่งผลิตมังคุดที่ส�าคัญอยู่ที่ภาคตะวันออก และภาคใต้ ปริมาณผลผลิตมังคุดส่งออก  
143,226 ตัน มูลค่าประมาณ 4,309 ล้านบาท ซึ่งคู ่ค้าที่ส�าคัญในการส่งออก 
มังคุดสด ได้แก่ เวียดนาม จีน ฮ่องกง ส่วนมังคุดแช่แข็ง ได้แก่ เกาหลีใต้ ไต้หวัน  
จีน และคู่แข่งที่ส�าคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม

ทุเรียนและมังคุด
ราชาและราชินีแห่งผลไม้ 
หนึ่งใน Product Champion ของไทย

 “รำชำและรำชินีแห่งผลไม้ ที่เน้นกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อ
พัฒนำผลผลิต และกำรน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ เพื่อวำงแผนทั้ง
ด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูป และกำรตลำด ส่งผลให้สำมำรถเพิ่มมูลคำ่
ในกำรส่งออก เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้นสร้ำงควำมเข้มแข็ง”

สร้างคุณภาพสินค้าเกษตร เสริมเศรษฐกิจไทยมั่นคง
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Product Champion
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ก�าหนดให้ไม้ผล  
6 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน ล�าไย มังคุด มะม่วง เงาะ และ 
ลองกอง เป็นสินค้าในกลุ่มผลไม้คุณภาพยอดเยี่ยมหรือ 
ทีเ่รยีกว่า “Product	Champion” เนือ่งจากประเทศไทย 
เป็นแหล่งผลิตคุณภาพอันดับ 1 และยังไม่มีประเทศอื่น 
สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดเป็นไม้ผล 
ทีไ่ด้รบัการยกย่องว่าเป็น “ราชาและราชนิแีห่งผลไม้”

 ทุเรียนและมังคุด  
เ ป ็ น ผ ล ไ ม ้ เ มื อ ง ร ้ อ น 
ของไทยที่มีความส�าคัญ
ทางเศรษฐกิจ ได้รับความ
นิยมบริโภคสู งทั้ ง ในและ 
ต ่างประเทศ ประเทศไทย 
มีความได้เปรียบทางสภาพพื้นท่ี
และภูมิอากาศ มีความเหมาะสม 
ในการผลิตผลไม้อย่างมีคุณภาพ จนสามารถ
ส่งออกมากที่สุดในโลกทั้งผลสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลิตภัณฑ์แช่แข็ง มีแนวโน้ม 
การส่งออกไปยังต่างประเทศในปริมาณเพิ่มมากข้ึนทุกปี ท�าให้ราคาขายทั้งในและ
ต่างประเทศสูงขึ้น 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งเสริมการปลูกทุเรียน และมังคุดในพื้นที่ 
เหมาะสม ทั้งในภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคใต้ โดยส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เกษตรกร โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถผลิตผลไม้ในปริมาณและคุณภาพที่ดี  
ใช้ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม มีการวางแผนการตลาดที่ดี เพื่อให้สามารถจ�าหน่าย
ผลผลิตได้ในราคาดี มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันก�าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
การส่งเสริมและพัฒนาเรื่องการจัดระบบให้น�้าอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้มีการ 
ตรวจสอบวิเคราะห์ดินและให้มีการใช้ปุ ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดิน สนับสนุน 
องค์ความรู้ทางวิชาการ โดยจัดท�าเป็นคู่มือ การผลิตพืชที่ดีและเหมาะสม (GAP)  
เผยแพร่ให้เกษตรกรน�าไปปรับใช้ในการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  
มีความปลอดภัยต่อผู ้บริโภค และขยายผลไปยังเกษตรกรรายอื่นต่อไป รวมท้ัง 
ถ ่ ายทอดเทคโนโลยี เ รื่ อ ง 
การเก็บเก่ียวและปฏิบัติ
หลังเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง
ให้แก่เกษตรกร
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 นอกเหนือจากการส่งเสริมด้านการผลิตแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรยังม ี
การส่งเสริมการตลาด โดยใช้สติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์การรับรองคุณภาพผลไม้  
ส่งเสริมและรณรงค์ไม่ตัดผลอ่อนจ�าหน่าย เพื่อควบคุมคุณภาพผลไม้โดยมีมาตรการ 
ก�ากับดูแลและแก้ไขปัญหาดังกล่าวท้ังเชิงรุกและเชิงรับ ร ่วมกับจังหวัดท�า 
การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร  
ออกประกาศบังคับใช้บทลงโทษตามทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและเผยแพร่ผลไม้ไทยในต่างประเทศ เพื่อกระตุ้น 
การส่งออก และส่งเสริมการผลิตนอกฤดู เพื่อกระจายให้ผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดปี  
เพิ่มโอกาสให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต�่าในช่วง 
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว
 ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรได้สร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร 
ผู้ปลูกทุเรียน และมังคุด โดยส่งเสริมการผลิตทุเรียนและมังคุดคุณภาพดีภายใต ้
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม  
และมีการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิตและการตลาด 
อย่างยั่งยืน

เกษตรกรเข้มแข็ง
 จากการด�าเนนิงานของกรมส่งเสริมการเกษตร  
ท�าให้มีการสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งให้เกษตรกร 
ผลิตไม้ผลคุณภาพดี สามารถลดต้นทุนการผลิตโดย 
การลดการใช้ปัจจัยการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และ 
สามารถผลิตนอกฤดูได้ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป 
ในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจ�าหน่าย 
ผลผลิตด ้วยวิธีการประมูล มีการบริหารจัดการ  
Demand&Supply ให้สอดคล้องกัน นอกจากนี้เกษตรกร 
ได้มกีารยอมรบัน�าเทคโนโลยกีารผลิตทีท่นัสมยั การรบัรอง 
คุณภาพด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ มาใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตเพื่อการส่งออกมากขึ้น

(

ภาพ-เรียบเรียง	 : นางเทียมจันทร์ สุขเกษม นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ

  : นางสาวธันย์ชนก โต๊ะถม นักวิชาการเกษตรช�านาญการ

   กลุ่มส่งเสริมไม้ผล

   ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
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 “กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้ส่งเสริมให้มีกำรเช่ือมโยงเครือข่ำยกลุ่มผู้ปลูก
มะม่วงทั้งประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน สร้ำงอ�ำนำจกำรต่อรองและวำงแผนกำรผลิต
ร่วมกันได้อย่ำงเหมำะสม ท�ำให้ต้นทุนกำรผลิตลดลง มีปริมำณและคุณภำพผลผลิต
ตำมที่ตลำดต้องกำรตลอดทั้งปี รวมทั้งมีกำรจัด Zoning กำรผลิตที่มีควำมเหมำะสม 
ท่ีเอื้ออ�ำนวยทั้งด้ำนกำยภำพ และLogistic อย่ำงเป็นระบบทั้งประเทศ จนสำมำรถ 
สร้ำงแบรนด์ Thai Golden Mango ท่ีเป็นของประเทศไทยมีคุณภำพสม�่ำเสมอกัน 
และเป็นที่ยอมรับของต่ำงประเทศ”

สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกมะม่วง
ก้าวสู่แบรนด์ “Thai Golden Mango”

 มะม่วง เป็นไม้ผลที่มีผู้นิยมบริโภคทั้งภายใน 
และตลาดต่างประเทศ เนื่องจากมะม่วงเจริญเติบโต
ได้ดีในสภาพภูมิอากาศร้อนช้ืน จึงสามารถปลูกมะม่วง
ได้แทบทุกภูมิภาคของประเทศ มะม่วงจึงเป็นไม้ผลที่
เกษตรกรไทยเลือกปลูกมากที่สุด 
 มะม่วง ยังเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ถูกก�าหนดไว้ 
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาผลไม้ ปี 2558 - 2562  
ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเกษตรกรชาวสวนมะม่วง 
ส่วนใหญ่มีการยอมรับน�าเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย  
เช่น การผลิตมะม่วงนอกฤดู การรับรองคุณภาพ 
ด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ การผลิตตามเกษตรดี 
ท่ีเหมาะสม (GAP) มาใช้ในการปรับปรุงการผลิต 
เพื่อเพิ่มผลผลิตท้ังปริมาณและคุณภาพอย่างจริงจัง
มากกว่าเกษตรกรชาวสวนผลไม้ประเภทอื่นๆ 

 ปัจจุบันมีพื้นท่ีปลูกมะม่วงประมาณ 2.4 ล้านไร่  
พื้นที่ให้ผล 1.96 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 2.6 ล้านตัน มีเกษตรกร
ปลูกมะม่วงมากกว่า 350,000 ครัวเรือน แหล่งผลิตมะม่วง 
ที่ส�าคัญ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา พิษณุโลก พิจิตร ฉะเชิงเทรา 
เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี พันธุ์มะม่วงที่นิยมปลูกในประเทศไทยจ�าแนกออกได้  
3 กลุ ่ม คือกลุ ่มมะม่วงรับประทานผลดิบ ได้แก่ เขียวเสวย ฟ้าล่ัน มันขุนศรี  
พิมเสนมัน กลุ่มมะม่วงรับประทานผลสุก ได้แก่ น�้าดอกไม้ แรด หนังกลางวัน  
ทองด�า กลุ่มมะม่วงแปรรูป ได้แก่ แก้ว สามปี พิมเสนแดง 
 ในปี 2559 มีการส่งออกมะม่วงไปยังต่างประเทศ 
จ�านวน 71,088 ตัน มูลค่าประมาณ 3,210 ล้านบาท 
ซึ่งคู่ค้าที่ส�าคัญ ได้แก่ เกาหลีใต้ เวียดนาม ญี่ปุ่น 
และ สหรัฐอเมริกา 
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จากสวนเดี่ยว ถึงเครือข่ายชาวสวนมะม่วง
 ในอดีตเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในประเทศไทยจะเป็นเกษตรกรรายเดี่ยว  
ใช้วิธีปลูกมะม่วงแบบเดิมที่เคยท�าต่อๆ กันมา ในระยะแรกกรมส่งเสริมการเกษตร 
จงึได้มุง่เน้นส่งเสรมิเพือ่ขยายพ้ืนทีป่ลกูมะม่วงแบบสวนเชงิเดีย่วเป็นหลกั และส่งเสรมิ 
มะม่วงพันธุ์ดีให้เกษตรกร จนกระท่ังปี พ.ศ. 2540 กรมส่งเสริมการเกษตรได้เริ่ม 
วิเคราะห์ปัญหาการผลิตมะม่วงของไทยพบว่าสาเหตุเกิดจากการขาดเทคโนโลยี 
ท่ีเหมาะสม การรวมกลุ่มไม่เข้มแข็ง และการรวบรวมผลผลิตที่ได้คุณภาพตรงตาม 
ความต้องการของตลาดไม่เพียงพอ และจากสาเหตุต่างๆ ดังกล่าว จึงท�าให้เป็น 
จดุเริม่ต้นในงานพฒันาการส่งเสรมิการปลกูมะม่วง โดยใช้กระบวนการกลุม่เป็นกลไก 
ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 3 ระยะ คือ 

 ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2540 เร่ิมพัฒนาจากกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมะม่วง  
28 กลุ่มใน 23 จังหวัด เกษตรกร 1,228 ราย มีหลักการ คือ 1. เกษตรกรต้อง 
พ่ึงพาตนเอง และ 2. ภาครฐัคอยเป็นหน่วยงานสนบัสนนุวชิาการในส่วนทีเ่กษตรกรขาด 
และตรงกับความต้องการในพื้นที่ 

 ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 - 2553 มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและ 
เพิ่มประสิทธิภาพในรูปแบบการท�างานเป็นกลุ่มผู้ผลิต โดยเฉพาะในปี 2543 ที่ม ี
การประชาสัมพันธ์มะม่วงโดยการประกวดธิดามะม่วงน�้าดอกไม้เพื่อเป็นการกระตุ้น 
ตลาดมะม่วงในญี่ปุ่นโดยการสนับสนุนจากบริษัทธานียาม่า สยาม จ�ากัด ซึ่งนับเป็น 

จุดเริ่มต ้นในการท�าสัญญาแบบซื้อขายล ่วงหน ้า 
ในการส่งออกมะม่วงไปญีปุ่่น พร้อมกับการน�าเทคโนโลยี 
การผลิตเข้าไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ ได้แก ่ 
การตัดแต่งกิ่ง การท�าผลผลิตนอกฤดู การควบคุม 
โรคแมลง การห่อผล โดยใช้ถุงสีน�้าตาลข้างในเคลือบ 
กระดาษคาร์บอนเพื่อให้ได้มะม่วงผิวสีเหลืองนวล  
เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาความเข้มแข็งการรวมกลุ่ม  
จากกลุ ่มปรับปรุงคุณภาพมะม่วง มาเป็นสมาพันธ์ 
ชาวสวนมะม่วงแห่งประเทศไทย โดยมีสมาชิก 30 กลุ่ม  
ใน 22 จังหวัด เกษตรกร 850 ราย

 ระยะที่ 3 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน  
มุ่งเน้นการบริหารจัดการสินค้าสู่มาตรฐานสากล โดยใช ้
กลไกคณะกรรมการและอนุกรรมการภาคจัดการ  
Demand & Supply ให้เหมาะสม ท�าให้ผลผลิต 
มีคุณภาพ สร้างความเช่ือมั่นด้วยระบบตรวจสอบ 
ย้อนกลับได้ ซึ่งสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา จ�ากัด ถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีน้ี  
จากการรบัรองด้วยสต๊ิกเกอร์ธรรมดาเป็นสติก๊เกอร์บาร์โค้ด  
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และพัฒนาเป็นสติ๊กเกอร์ QR Code ที่สามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตด้วยโทรศัพท์ 
สมาร์ทโฟน ปัจจุบันมีการขยายผลไปยังในพืชต่างๆ หลายชนิดความเข็มแข็งจากการ
รวมกลุ่มมีการเชื่อมโยงกันระหว่างจังหวัดและระหว่างภูมิภาค จนเกิดการรวมกลุ่ม 
ในระดับประเทศ มีความเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้นในวงการมะม่วง ซึ่งทุกคนรู้จักกันดี 
ในนาม “สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย”	 (Thai Grower Association) โดยมี 
กลุ ่มเครือข่ายผู ้ปลูกมะม่วงครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยตั้งชื่อ 
แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เช่น สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง กลุ่มผู้ปลูกมะม่วง  
กลุ่มปรับปรุงคุณภาพ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วง เป็นต้น ปัจจุบันมีกลุ่มเครือข่าย
กว่า	50	กลุ่มใน	22	จังหวัด	เกษตรกรสมาชิกมากกว่า	500	ราย 

สร้างแบรนด์ “Thai Golden Mango”
 จากการด�าเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านมาทั้ง 3 ระยะ ท�าให้ 
มีเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตามระบบ GAP มากกว่า 6,200 ราย  
และมีเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงเข้าร่วมระบบงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ไม่น้อยกว่า 20 แปลง เกษตรกร 1,000 ราย มีศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตมะม่วง จ�านวน 8 ศูนย์ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงทั้งประเทศ 
ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน สร้างอ�านาจการต่อรองและวางแผนการผลิตร่วมกันได ้
อย่างเหมาะสม ท�าให้ต้นทุนการผลิตต�่า มีสินค้าได้ตามที่ตลาดต้องการตลอดทั้งปี  

(

รวมทั้งมีการจัด Zoning การผลิตที่มีความเหมาะสม 
ที่เอ้ืออ�านวยทั้งด้านกายภาพ และ Logistic อย่าง
เป ็นระบบทั้งประเทศ จนสามารถสร ้างแบรนด์ 
“Thai	 Golden	Mango” ที่เป็นของประเทศไทย
มีคุณภาพสม�่ า เสมอกันและ เป ็นที่ ยอม รับของ 
ต่างประเทศ และมีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้
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ภาพ-เรียบเรียง	 : นางสาวทัศนา คิดสร้าง นักวิชาการเกษตรช�านาญการ

   กลุ่มส่งเสริมไม้ผล

   ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร



      มะพร้าวน�้าหอม  จัดเป็นมะพร้าวกลุ่มต้นเตี้ย 
ล�าต้นมีขนาดเล็ก  ใบสั้นกว่ามะพร้าวพันธุ์ไทยทั่วไป  
อายุการออกจั่นเร็ว  โดยเริ่มออกจั่นเมื่ออายุ  3  ปี  
ในปีหนึ่งๆ  จั่นจะทยอยออกประมาณ  15  -  16  จ่ัน  
หรืออาจมากกว่านั้น  ในแต่ละจั่นจะติดผลระหว่าง  
10 - 18 ผล 
      ปัจจัยที่ท�าให้มะพร้าวน�้าหอมให้ผลผลิตมาก
หรือน้อยข้ึนอยู่กับสภาพดิน  แหล่งน�้า  สภาพอากาศ  

และการดูแลรักษา  ฯลฯ  พันธุ์มะพร้าวน�้าหอมที่นิยมปลูก  ได้แก่  พันธุ ์ก้นจีบ 
ลูกใหญ่  ซ่ึงเป็นที่นิยมและต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  โดยประเทศคู่ค้า 
ท่ีส�าคัญของไทย  ได้แก่  สาธารณรัฐประชาชนจีน  สหรัฐอเมริกา  และสิงคโปร ์ 
มะพร้าวน�้าหอมส่วนใหญ่เป็นการจ�าหน่ายไปยังต่างประเทศ ช่วยสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมมะพร้าวน�้าหอม 
ซ่ึงท�ารายได้เข้าประเทศเป็นจ�านวนมหาศาล  ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวน�้าหอม  
รวมทั้งสิ้น  129,224.44  ไร่  โดยจังหวัดที่มีพื้นท่ีปลูกมะพร้าวน�้าหอมมากที่สุด  
5 อันดับแรกได้แก่ ราชบุรี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา นครปฐม และสมุทรสงคราม 

ส่งเสริมปลูกมะพร้าวน�้าหอม	
  กรมส่งเสริมการเกษตร  ได้ด�าเนินการส่งเสริม  
และพัฒนา ท้ั งด ้ านการผลิ ตและการตลาดของ 
มะพร ้าวน�้าหอม  โดยด ้านการผลิตได ้ด�าเนินการ 
ถ่ายทอดความรู ้ให ้แก่เกษตรกรในด้านต่างๆ  เช่น  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวน�้าหอม  (ลดต้นทุน
และเพิ่มผลผลิต)  การป้องกันก�าจัดศัตรูมะพร้าวน�้าหอม 
และการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดมะพร้าว
น�้าหอม  ด้านการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนมะพร้าว
เสื่อมโทรม การปลูกพืชแซมพืชร่วม เพื่อเพิ่มรายได้

Aromatic	Thai	Coconut
มะพร้าวน�้าหอมไทยหนึ่งเดียวในโลก

 “กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับ 
การผลิตมะพร้าวน�้าหอมเข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อเป็นการสร้างความเช่ือม่ัน 
ในคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ  
พร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้าไทยเข้าสู่เวทีระดับโลก 
ให้สมกับเป็น Aromatic Thai Coconut มะพร้าวน�้าหอมไทยหนึ่งเดียวในโลก”
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  นอกจากนี้ยังส ่งเสริมการผลิตมะพร้าวน�้าหอมในรูปแบบแปลงใหญ่  
ให้เกษตรกรผู ้ปลูกมะพร้าวน�้าหอมมีการรวมกลุ ่มในการจัดหาปัจจัยการผลิต  
การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมต้ังแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บเก่ียวรวมไปถึงการ 
รวมกลุ่มจ�าหน่ายผลผลิตและการเช่ือมโยงการตลาดเพื่อสร้างเครือข่าย  ซึ่งเป็น 
การช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร
  มีการส่งเสริมการจัดท�ามาตรฐานสินค้าเกษตร  โดยถ่ายทอดความรู ้ 
ให้แก่เกษตรกรเก่ียวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร  ประกอบด้วยมาตรฐานไทย  เช่น  
GAP Organic Thailand และมาตรฐานสากล เช่น AsianGAP EurepGAP IFOAM  
USDA EU เป็นต้น ส�าหรับการด�าเนินการจัดท�ามาตรฐานไทย กรมส่งเสริมการเกษตร 
มีการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น  และกรมวิชาการเกษตรเป็นผู ้ออกใบรับรอง 
แหล่งผลิตให้แก่เกษตรกร  ส่วนการจัดท�ามาตรฐานสากล  กรมส่งเสริมการเกษตร 
ได้ถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�า  ในการเตรียมความพร้อมจัดท�ามาตรฐาน  
และประสานกับหน่วยงานที่เป็นผู ้ออกใบรับรองเพื่อด�าเนินการตรวจรับรอง 
ตามมาตรฐานสากลต่อไป
 
Aromatic	Thai	Coconut	
  จากการด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนาส่งผลให้เกษตรกรผู ้ปลูกมะพร้าว
น�้าหอม  สามารถผลิตมะพร้าวน�้าหอมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  สามารถจ�าหน่าย
ทั้งภายในประเทศ  และส่งออกจ�าหน่าย  ไปต่างประเทศในลักษณะผลสดรูปแบบต่างๆ 

(

เช่น มะพร้าวควั่น มะพร้าวเจีย รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูป  
เช ่น  น�้ามะพร้าวพร ้อมดื่ม  น�้ามะพร้าวเกล็ดหิมะ  
พุดดิ้ งมะพร ้าวน�้ าหอม  ไอศครีมมะพร ้าวน�้ าหอม  
วุ้นมะพร้าว โดยในปี 2559 มีการส่งออกมะพร้าวน�้าหอม 
ปริมาณ  79,052  ตัน  คิดเป็นมูลค่า  2,108  ล้านบาท  
ตลาดมะพร้าวน�า้หอมของไทยที่ส�าคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย  แคนาดา  บรูไน  บาห์เรน  ซาอุดิอาระเบีย 
สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน และ ญี่ปุ่น 

ภาพ-เรียบเรียง	 : นางอรวรรณ วิชัยลักษณ ์ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น

  :  นางสาวณัฐธิดา ห้าวหาญ นักวิชาการเกษตรช�านาญการ

      กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น

      ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

บรรณานุกรม
  กรมส่งเสริมการเกษตร.  2547.  การปลูกมะพร้าวน�้าหอมเพื่อการค้า.	
กรุงเทพมหานคร : ส�านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมส่งเสริมการเกษตร. 2556. องค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่การ
เป็น	Smart	Officer	ไม้ผล	ไม้ยนืต้น. กรุงเทพมหานคร : ส�านกัพฒันาการถ่ายทอด
เทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
  ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.  2559.  
เอกสารประกอบการสมัมนา เร่ือง “อนาคตสนิค้าเกษตรไทยในยคุ	Thailand	4.0	:		
รุ่งหรือร่วง?. กรุงเทพมหานคร. อัดสัมเนา
  อรวรรณ วชิยัลกัษณ์ 2559. การเพิม่ศกัยภาพการปลกูมะพร้าวพนัธุด์ทีดแทน
สวนเก่า. กรุงเทพมหานคร : นิวธรรมดาการพิมพ ์(ประเทศไทย) จ�ากัด 
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  ล�าไยเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่มีความส�าคัญ 
ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย  มีผลผลิตรวมปีละ 
ไม่ต�่ากว่า  5  แสนตัน  มูลค่าไม่ต�่ากว่า  4  พันล้านบาท 
ปลูกได้มากและเจริญเติบโตได้ในสภาพภูมิอากาศ 
กึ่งร้อน  -  เย็น  แหล่งปลูกที่ส�าคัญอยู ่ในภาคเหนือ  
แต่หลงัจากทีม่กีารใช้เทคโนโลยกีระตุน้การออกดอกนอกฤด ู
โดยสารโพแทสเซียมคลอเรต  (KClO3)  ล�าไยจึงสามารถ
ปลูกได้ทุกภาคของประเทศ  โดยเฉพาะภาคตะวันออก 
และภาคตะวันตก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ
กระทรวงพาณิชย์ได้จัดให้ล�าไยเป็นไม้ผลยอดเยี่ยม 
(Product  Champion)  เนื่องจากตลาดต่างประเทศ 
มีความต้องการสูง โดยเฉพาะตลาดประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  เพราะชาวจีนถือว่าเป็นผลไม้มงคล  
ผลล�าไยเปรียบเสมือนตามังกร  นอกจากนี้ล�าไยยังให้ 
พลังงานสูง  มีน�้าตาลมาก  ชาวจีนกว่า  10  มณฑล 
มคีวามต้องการล�าไยสงูและเป็นตลาดอนัดบั 1 ของไทย

พัฒนาล�าไย
สู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน

 “กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถ 
ผลิตล�าไยให้มีการกระจายผลผลิตล�าไยได้ตลอดทั้งปี มีคุณภาพระดับส่งออก  
รักษาเสถียรภาพด้านราคาผลผลิตล�าไย  ตลอดจนสร้างเครือข่ายและ
พันธมิตรทางการค้า ณ ตลาดปลายทางทั้งในและต่างประเทศ”

พัฒนาล�าไยไทยสู่ความส�าเร็จ
  ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพท�าสวนล�าไยไม่ต�า่กว่า  2  แสนครัวเรือน  
ผลผลิตแต่ละปีไม่ต�่ากว่า  5  แสนตัน  จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาและบริหารจัดการ
ผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ระบบการผลิตและการตลาดล�าไยของไทย 
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มปีระสทิธภิาพสงูสดุ กรมส่งเสรมิการเกษตรจงึด�าเนนิการร่วมกับทกุฝ่ายปรับเปลีย่น
พื้นท่ีการผลิตล�าไยในฤดู  และนอกฤดู  ในอัตราส่วน  60  :  40  เพื่อการแก้ไขปัญหา 
แบบจ�าเพาะเจาะจงและชัดเจนโดยเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตลาดล�าไย 
ระยะยาว  รวมท้ังสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรล�าไยด้วยระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่  เพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ ่มและมีการบริหารจัดการ 
ให้เกิดประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิตการตลาดอย่างยั่งยืน 
  กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตล�าไยให้ม ี
การกระจายผลผลิตล�าไยได้ตลอดทั้งปี  มีคุณภาพระดับส่งออก  รักษาเสถียรภาพ 
ด้านราคาผลผลิตล�าไย  ตลอดจนสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการค้า  ณ  ตลาด 
ปลายทางท้ังในและต่างประเทศ มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การผลิตล�าไย 
ทั้งในและนอกฤด ูให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้โดยง่าย ผ่านศูนย์เรียนรู ้
เพ่ิมประสทิธภิาพการผลติ และระบบส่งเสรมิการเกษตรแปลงใหญ่ ตลอดจนยกระดับ 
การผลิตโดยให้เริ่มจากการส่งเสริมการปลูกล�าไยทั้งในและนอกฤดูตามพ้ืนที่ 
ความเหมาะสมของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด  26  จังหวัด  
142 อ�าเภอ 511 ต�าบล รวมทั้งหมด 967,192  ไร่  ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ มีพื้นที่ 
ความเหมาะสม  484,439  ไร่  โดยค่อยๆ  ปรับสัดส่วนและส่งเสริมการขยายพื้นที่ 
ล�าไยนอกฤดูเพิ่มขึ้นปีละ 10%

ล�าไยไทยก้าวสู่ความยั่งยืน
  จากการเชื่อมโยงสถาบันเกษตรกรที่ผลิตล�าไย
คุณภาพให้เป็นเครือข่ายตามระบบส่งเสริมการเกษตร
แปลงใหญ่  จนปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกล�าไยท่ีผ่าน 
การรับรองมาตรฐานตามระบบ  GAP  มากกว ่า  
29,452  ราย  และมีเกษตรกรที่ปลูกล�าไยเข้าร่วม 
ระบบงานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า 
38  แปลง  เกษตรกร  3,257  ราย  มีศูนย์เรียนรู้เพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  23  ศูนย ์  เกษตรกร 
มีศักยภาพการแปรรูปล�าไย  เพื่อเพิ่มมูลค่าได้หลากหลาย 
เช่น  ล�าไยเนื้อสีทองหรือล�าไยอบแห้งทั้งเปลือก  ซึ่งสร้าง
มูลค่าการส่งออกได้มากกว่าปีละ  1  หมื่นล้านบาท  
และสร้างอ�านาจต่อรองให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตล�าไยได ้
โดยมีปริมาณการส่งออกล�าไยสด ประมาณ 3 แสนตัน 
คิดเป็นมูลค่า 5 พันล้านบาท ปริมาณการส่งออกล�าไย 
อบแห้ง  เท่ากับ  1.5  แสนตัน  มูลค่า  4  พันล้านบาท  
โดยตลาดหลักของไทย  คือ  จีน  อินโดนีเซีย  ฮ่องกง 
เวียดนาม สิงคโปร ์และ มาเลเซีย 

(

ภาพ-เรียบเรียง	 : นางสาวเพ็ญระพ ีทองอินทร์
      ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ผล
      ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
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ลองกอง
จากผลไม้ท้องถิ่นสู่ตลาดส่งออก	

 “ที่ส�าคัญที่สุด คือ การได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด�าเนิน 
เป็นองค์ประธานเปิดงาน  และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด
ผลผลิตทางการเกษตร  และกิจกรรมต่างๆ  เป็นประจ�าทุกปี  นับเป็น 
ขวัญและก�าลังใจแก่พสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง
โดยทั่วกัน”

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด�าริให้จัดงาน  
“วันลองกองจังหวัดนราธิวาส”  ข้ึนเป็นคร้ังแรก  
เมื่อวันที่  18  กันยายน  2519  เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียง
ลองกอง  ซ่ึงเป็นผลไม้ท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาส 
ให้เป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป  จะได้สามารถขยายตลาด
ผลผลิตลองกองให้กว้างขวาง  กลายเป็น 
ผ ล ไ ม ้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส� า คั ญ ข อ ง 
นราธิวาสต่อไป  กิจกรรมหลักของ
งานวันลองกองเน้นการจัดประกวด
ผลผลิ ตลองกอง เพื่ อพัฒนา
คุณภาพ  ซ่ึงได้รับความสนใจ
และมีผู้เข้าชมมากที่สุด

ไม้ผลเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่าง
  ลองกอง  เป็นหนึ่งในผลไม้ที่ถูกก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาผลไม้  
ปี พ.ศ.2558 – 2562 ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะภาคใต้ตอนล่างของไทย  โดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาส  และจังหวัดใกล้เคียง  
ที่มีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ฝนตกชุก มีปริมาณน�้าฝนสม�่าเสมอ 
  ลองกองมีถ่ินก�าเนิดอยู ่ในแถบหมู่เกาะชวา  หมู่เกาะมลายู  อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์  และภาคใต้ของประเทศไทย  โดยเชื่อว่าแหล่งก�าเนิดลองกองของไทย  
อยู่ที่บ้านสิโป หมู่ที่ 3 ต�าบลเฉลิม อ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันต้นแม่พันธุ ์
มีอายุมากกว่า  100  ปีแล้ว  โดยจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีการปลูกลองกอง 
มากที่สุดในประเทศไทยและเป็นถิ่นก�าเนิดลองกองคุณภาพดีที่มีชื่อเสียง คือ ลองกองซีโป  
หรือ  ลองกองตันหยงมัส  เพราะมีคุณสมบัติเด่น  คือ  เม่ือผลสุกมีรสชาติหวานหอม  
เป็นพืชที่ท�ารายได้ให้จังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างมาก  จึงได้ส่งเสริมให้มีการปลูก 
และพฒันาคุณภาพผลผลติลองกองเพือ่แข่งขนัและตอบสนองความต้องการของตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ 
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  ฤดูกาลผลิตลองกองในฤดู  ภาคตะวันออกจะออกดอกเร็วกว่าภาคใต้  คือ  
เริ่มออกดอกตั้งแต่เดือนธันวาคม  –  เดือนกุมภาพันธ์  และเก็บเกี่ยวในช่วง 
เดือนมิถุนายน  –  เดือนกรกฎาคม  ส�าหรับภาคใต้เริ่มออกดอกตั้งแต่เดือนมีนาคม  –  
เดือนพฤษภาคม  และเก็บเก่ียวในช่วงเดือนกันยายน  –  เดือนพฤศจิกายน  ทั้งนี้ 
ลองกองภาคใต้ซีกตะวันตกจะออกดอกเร็วกว่าซีกตะวันออกอีกด้วย
  การส่งออกลองกอง  ในปี  พ.ศ.2559  ปริมาณ  2,293  ตัน  มูลค่าประมาณ  
34.14 ล้านบาท คู่ค้าที่ส�าคัญ ได้แก ่เวียดนาม สิงคโปร ์กัมพูชา เป็นต้น
  เกษตรกรผู ้ปลูกลองกองท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานตามระบบ  GAP  
มากกว่า  5,000  ราย  และมีเกษตรกรที่ปลูกลองกองเข้าร่วมระบบงานส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า  10  แปลง  เกษตรกรประมาณ  500  ราย  
มีศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลองกอง จ�านวน 7 ศูนย์

พัฒนาการผลิตลองกอง
  ชาวสวนลองกองในประเทศไทยส่วนใหญ่จะปลูกลองกองเป็นพืชแซม  
ไม่ค่อยดูแลรักษา  และขายผลผลิตกับพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่น  เนื่องจากมีความ
สะดวกสบาย  ไม่ต้องรับภาระความเสี่ยงจากการขนส่งซ่ึงอาจท�าให้ผลผลิตเสียหายได ้ 
แต่ก็มีปัญหาในเร่ืองราคาที่ไม่สามารถก�าหนดได้เองตามความพึงพอใจ  ดังนั้น  
กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีความตระหนักและมุ ่งเน้นการส่งเสริมเพื่อพัฒนา 
คุณภาพผลผลิตลองกองเป็นหลัก  และส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถท�าการตลาด 
ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นใน 4 ด้าน คือ 
	 1.	 ยกระดับคุณภาพผลผลิต	 โดยเร่ิมจัดท�าโครงการไทยเข้มแข็ง 
เพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกรสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตลองกอง
ให้มีคุณภาพดี  โดยการตัดแต่งช่อดอก ช่อผล  ส่งผลให้คุณภาพลองกองมีการพัฒนา
คุณภาพจากเกรด C เป็น เกรด B และ เกรด B เป็น เกรด A
	 2.	 ยกระดับราคา	 จากปัญหาการตลาดลองกองในภาคใต้ที่ราคาตกต�่า  
กรมส่งเสริมการเกษตรจึงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย ์คัดแยกผลไม้ชุมชน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการผลิตและการจัดการผลผลิตลองกอง  และเพิ่มรายได้ให้ 
ครัวเรือนเกษตรกรในการเสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชนใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ได้แก่  จังหวัดยะลา  ปัตตานี  และจังหวัดนราธิวาส  เริ่มแรกจัดตั้ง  37  ศูนย ์ 

  จากการจัดงานวันลองกองดังกล่าว  ท�าให้
ลองกองเป็นที่รู ้จักแพร่หลายมากขึ้น  สามารถขยาย
ตลาดไปสู่ภูมิภาคต่างๆ  และได้มีการจัดงานต่อเนื่อง
เป็นประจ�าทุกปีในช่วงปลายเดือนกันยายน  จนถึง
ปัจจุบัน เป็นเวลารวม 42 ปี แม้ชื่องานจะเปลี่ยนไปเป็น  
“งานวันลองกองและของดเีมอืงนรา” แต่วตัถปุระสงค์ 
และกิจกรรมหลักๆ ยังคงเดิม ที่ส�าคัญที่สุดคือ การได้รับ 
พระมหากรุณาธิคุณจาก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด�าเนินเป็นองค์ประธาน 
เปิดงาน และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด 
ผลผลิตทางการเกษตร และกิจกรรมต่างๆ  เป็นประจ�าทุกปี  
นับเป็นขวัญและก�าลังใจแก่พสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาส 
และจังหวัดใกล้เคียงโดยทั่วกัน

สถานการณ์ลองกอง
  จากข้อมูลของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
พ.ศ.  2559  ระบุว่า  ทั่วประเทศมีพื้นที่ปลูกลองกอง 
ที่ให้ผลผลิตแล้ว 342,910 ไร่ ผลผลิตรวม 130,140 ตัน 
ผลผลิตเฉลี่ย 380 กิโลกรัมต่อไร่ มีครัวเรือนเกษตรกร
ที่ปลูกลองกองมากกว่า 100,000 ครัวเรือน แหล่งผลิต
ลองกองที่ส�าคัญ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี 
จันทบุรี และระยอง เป็นต้น 
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ปัจจุบัน  ปี  พ.ศ.2560  มีท้ังสิ้น  80  ศูนย์  และได้ขยายผลเพิ่มข้ึนอีก  2  จังหวัด  
คือ  จังหวัดสงขลา  และสตูล  โดยขณะน้ียังคงมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ส�าหรับซ้ือขาย
ผลผลิตเพ่ือการบริหารจัดการอยู่ไม่ต�่ากว่าศูนย์ละ  1  ล้านบาท  ภายใต้การก�ากับดูแล
ของส�านักงานเกษตรอ�าเภอและจังหวัด  สร้างอ�านาจการต่อรองให้กลุ่มเกษตรกร 
ผู้ผลิตลองกอง ลดปัญหาราคาตกต�่า สร้างรายได้สู่ครอบครัวมากขึ้น
	 3.	 ยกระดับการผลิต	 โดยขยายผลจากต้นพันธุ์ดีที่ได้จากการประกวด
งานวันลองกองสู่การขยายผลไปยังจังหวัดต่างๆ  ถึง  37  จังหวัดในประเทศไทย 
มีต้นพันธุ์ดีที่ได้จากการคัดเลือก
	 4.	 ยกระดับองค์ความรู ้	 โดยการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  
เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้โดยง่าย  ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร และระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

พัฒนาสู่ความยั่งยืน
   ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร  ได้ส่งเสริมการผลิตลองกองคุณภาพดี 
ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  เพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มและ 
มีการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิตการตลาดอย่างยั่งยืน  
โดยมีจุดเด่นของการส่งเสริมการผลิตลองกองคุณภาพ ดังนี้
  1.  การผลิตลองกองช่อ  โดยการตัดแต่งช่อดอก  ช่อผลให้มีคุณภาพดี  
และห่อผล
  2.  เกษตรกรรวบรวมผลผลิตลองกอง  คัดเกรด  คัดคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ในการจ�าหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศผ่านศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน
  3.เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ ่มผู ้ปลูกลองกองที่ผลิตลองกองคุณภาพให้เป็น 
เครือข่ายตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั้งประเทศให้เป็นหน่ึงเดียวกัน 
สร้างอ�านาจการต่อรองและวางแผนการผลิตร่วมกันได้อย่างเหมาะสม

ภาพ-เรียบเรียง	 :  นายวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร
  : กลุ่มส่งเสริมไม้ผล
      ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

(
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คณะกรรมการพัฒนา
และบริหารจัดการผลไม้

  “หลักคิดในการบริหารจัดการผลไม้  คือ  ให้จังหวัดค�านึงถึง 
การบรหิารจัดการผลไม้ทัง้ในเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพซึง่เน้นการพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานของผลไม้  ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลไม้
ตลอดฤดูกาลผลิต”
  ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกไม้ผล  7.3  ล้านไร่  มีผลไม้ที่ส�าคัญ  57  ชนิด  
ผลผลิตปีละประมาณ  11.25  ล้านตัน  แต่การผลิตไม้ผลของประเทศไทยยังคงประสบ 
ปัญหาด้านการผลิต  การแปรรูป  การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมทั้งปัญหา
โลจิสติกส์ 
  เน่ืองจากผลไม้เป็นพืชที่ให้ผลผลิตตามฤดูกาล  เมื่อถึงฤดูกาล
ผลติหากผลไม้มคีณุภาพไม่ดเีกษตรกรมกัประสบปัญหาราคาผลไม้ตกต�า่
ในช่วงผลผลิตกระจุกตัว อดีตที่ผ่านมารัฐบาลต้องใช้เงินจากกองทุนรวม 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเข้ามาแทรกแซงราคาเพื่อแก้ไขปัญหาและ 
พยุงราคา  ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานใดริเร่ิมหรือมองภาพ 
การแก้ไขปัญหาผลไม้ครบทั้งระบบ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2549 
กรมส่งเสริมการเกษตรจึงริเริ่มให้มีระบบการบริหาร
จัดการผลไม้ขึ้น  โดยให้ความส�าคัญกับการบริหาร
จัดการผลไม้ในฤดูกาลให้ราคาผลผลิตไม่ตกต�่าเป็น
ล�าดับแรกก่อน
  จนกระท่ังเมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2550  
พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  นายกรัฐมนตรี  ได้ลงนาม
ในประกาศระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 
พัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ พ.ศ. 2550 เพื่อช่วยเหลือ 
เกษตรกรและผู ้ ประกอบกิจการ เกี่ ยวกับผลไม  ้
ในการพัฒนา  และการบริหารจัดการผลไม้ทั้งระบบ  
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ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  รวมทั้งสร้างเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร
ส�าหรับผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในเวทีการค้าโลก 
และสร้างความมั่นคงในอาชีพการปลูกและการผลิตผลไม้
  ในประกาศดังกล่าว  ก�าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม ้
ประกอบด้วย
  (1)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ
  (2)  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย ์เป็นรองประธานกรรมการคนที ่1
  (3)  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เป็นรองประธานกรรมการคนที ่2 
  (4)  กรรมการโดยต�าแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริม 
การส่งออก  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ผู้อ�านวยการส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  ผู้อ�านวยการองค์การ
ตลาดเพื่อเกษตรกร  ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  (องค์การมหาชน)  
ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนกระทรวงคมนาคม  ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  และ 
ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  (5)  กรรมการซึ่งเป็นผู ้แทนเกษตรกร  สถาบันเกษตรกร  และภาคเอกชน  
ที่กรรมการตาม  (1)  (2)  และ  (3)  ร่วมกันคัดเลือกจากเกษตรกรที่ประสบความส�าเร็จ 
ในการประกอบอาชีพท�าสวนผลไม้  ผู ้น�าสถาบันเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล  และผู้แทน 
หน่วยงานหรือองค์กรภาคเอกชนท่ีประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับผลไม ้ 
จ�านวนไม่เกินสี่คน

  (6)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งกรรมการตาม  (1) 
(2) และ (3) ร่วมกันคัดเลือกจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และความช�านาญ  เป็นที่ประจักษ์ในด้านการเกษตร  
ด้านกฎหมาย  ด ้านการเงินการคลัง  ด ้านการตลาด  
ด้านการบริหาร  ด้านสิ่งแวดล้อม  หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ 
จ�านวนไม่เกินสี่คน
  (7)  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เป็นกรรมการ
และเลขานุการ และให้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้ง 
ข้าราชการของกรมส่งเสริมการเกษตรไม่เกินสองคน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
  ในการนี้   กรมส ่ง เส ริมการเกษตรได ้จัดตั้ ง 
ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหาร
จัดการผลไม้  ตามประกาศระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีฯ  
ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักส่งเสริมและจัดการ
สินค้าเกษตร  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นประธาน  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็น
กรรมการและเลขานุการ และกรรมการ รวม 30 คน อีกทั้ง
มีคณะอนุกรรมการ 6 คณะ และคณะท�างาน 1 คณะ
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ภาพ-เรียบเรียง	 : นางสาวเพ็ญระพ ีทองอินทร์

      ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ผล

      ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

  การบริหารจัดการผลไม้ทั้งระบบจึงเริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม  โดยมี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้  (แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและบริหาร 
ผลไม้ทั้งระบบ)  เป็นเครื่องมือก�ากับการด�าเนินงานพัฒนาและบริหารจัดการผลไม ้ จ�านวน  
2 ฉบับ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้  ฉบับที่  1  พ.ศ.  2553 – 2557  
และยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 – 2562 อย่างไร
ก็ตาม  เมื่อถึงฤดูกาลผลิตผลไม้  คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้  จะก�าหนด
แนวทางการบริหารจัดการผลไม้ในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน 

	 ระยะแรกของการบริหารจัดการผลไม้	 (ปี	 พ.ศ.	 2552	 –	 2557)		
ด�าเนินการในลักษณะของการให้จังหวัดคาดคะเนผลผลิตส่วนเกินที่จังหวัดไม่สามารถ 
บริหารจัดการได้  และขอสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางเพื่อน�าไปแก้ไขปัญหา 
ราคาผลผลิตในพื้นที่เฉพาะในช่วงท่ีผลผลิตออกมาก  ซึ่งท�าให้มองเห็นปัญหาในช่วง 
ผลผลิตกระจุกตัวและสภาพความวิกฤติของพื้นท่ีในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  โดยมีคณะกรรมการ
เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด  (คพจ.)  
เป็นแกนหลักในการด�าเนินงาน

	 ระยะที่สองเป ็นยุคปรับตัวและพัฒนาสู ่ 	 Thailand	 4.0		
การบริหารจัดการผลไม้  (พ.ศ.  2558  –  ปัจจุบัน)  ยังมี  คพจ.  เป็นแกนหลักในท�างาน  
แต่ให้จังหวัดมีการพัฒนาการแก้ไขปัญหาผลไม้ในจังหวัดให้ชัดเจนด้วยตนเอง  โดยให้เริ่ม 
จัดสมดุลอุปสงค์และอุปทานให้เหมาะสมลงตัว  เม่ือผลผลิตเร่ิมออกสู่ตลาดจนกระทั่งถึง 
ช่วงที่ออกมากหรือกระจุกตัวก็ยังสามารถซื้อขายกระจายผลผลิตได้ตามกลไกปกต ิ 
ไม่มีการขอสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางเหมือนที่ผ่านมา 
  มิติใหม่ของการบริหารจัดการผลไม้ได้รับการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมชัดเจนข้ึน 
ในปี  พ.ศ.  2560  โดยคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ได้ก�าหนดหลักคิด 
ในการบริหารจัดการผลไม้ คือ  ให้จังหวัดค�านึงถึงการบริหารจัดการผลไม้ทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ  ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลไม้  ควบคู่กับการสร้าง 
มูลค่าเพิ่มของผลไม้ตลอดฤดูกาลผลิต และใช้หลักการท�างาน 2 ด้าน คือ
 l  การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ  โดยจัดท�าแผนบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่  
โดยมี  คพจ.  เป็นแกนหลักในการกลั่นกรอง  เช่ือมโยง  บูรณาการ  แผนงานหรือโครงการ  
ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลไม้  และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลไม ้
ตลอดฤดูกาลผลิต  จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด  เพ่ือจัดท�าเป็นแผนบริหาร
จัดการผลไม้  (แผนแม่บท)  ประจ�าปีของจังหวัดนั้นๆ  ตลอดจนบริหารจัดการ  ก�ากับดูแล 
การด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผน

 l  ก ารบริ ห ารจั ดการ 
เชิงปริมาณ  มุ ่งเน้นการบริหารจัดการ  โดยจัดสมดุล 
อุปสงค์ และอุปทานให้สอดคล้องกัน จากการจัดท�าตัวเลข
ประมาณการผลผลิตที่ถูกต้องแม่นย�าเช่ือมโยงกับข้อมูล
ความต้องการทางด้านการตลาดโดยมีคณะอนุกรรมการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้รายภาค  ได้แก่  ภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกและภาคใต้  ก�ากับดูแล  และรายงานผล 
การด�าเนินงานจากจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตผลไม้โดยตรง
  จากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ  ที่เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการฯ  ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาราคา 
ผลไม้ตกต�่าโดยไม่มีการแทรกแซงราคา  แต่ใช้กลไกตลาด
ปกติตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2558  เป็นต้นมา  เชื่อมโยงข้อมูล 
อุปสงค์และอุปทานเพื่อน�ามาปรับสมดุลผลผลิตในแต่ละ
ฤดูกาล  มีการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดอย่างเป็น
ระบบ ท�าให้เกดิความลงตวั เกดิการเปลีย่นแปลงการพฒันา
ระบบการบริหารจัดการผลไม้  และด�าเนินการได้อย่างเต็มที่ 
น�าไปสู่การพัฒนางานวิชาการมากข้ึน  อีกทั้งยังสามารถ 
ผลัดดันผลไม้ทั้งในกลุ่มเศรษฐกิจหลัก  เช่น  ทุเรียน  มังคุด 
ล�าไย ฯลฯ กลุ่มเศรษฐกิจรอง เช่น ฝรั่ง กล้วย ขนุน ฯลฯ  
ให้ตลาดต่างประเทศได้รู้จักมากขึ้นได้อย่างกว้างขวาง

(
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  ปัจจุบันพืชตระกูลถั่วจัดอยู่ในกลุ่มพืชที่ผลิตเพ่ือลดการน�าเข้า  เนื่องจาก
ผลผลิตภายในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ 
ประเทศไทยปลูกถั่วจ�านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณความต้องการใช ้
ในประเทศ  เนื่องจากการขาดแคลนเมล็ดพันธุ ์คุณภาพดี  ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ต�่า  
คุณภาพของผลผลิตต�่า  มีโรคและแมลงศัตรูพืช  ต้นทุนการผลิตสูง  และขาดแคลน 
แรงงานในการผลิต 

เรื่องของถั่วในอดีต	
  กรมส่งเสริมการเกษตร ด�าเนินการส่งเสริมการผลติพชืตระกลูถัว่แก่เกษตรกร
มาตัง้แต่เริม่แรกโดยมกีองขยายพนัธุพ์ชื รับผดิชอบในการผลติเมลด็พนัธุพ์ชืตระกลูถัว่ 
เพือ่กระจายให้กบัเกษตรกรผูป้ลกูพชืตระกลูถัว่ เดมิระบบการขยายพนัธุพ์ชืตระกลูถัว่ 
จะครอบคลุมการผลิตทั้ง  4  ชั้นพันธุ ์  ได้แก่  พันธุ ์คัด  พันธุ ์หลัก  ท่ีผลิตโดย 
กรมวิชาการเกษตร  และส่งต่อให้กรมส่งเสริมการเกษตร  โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืช 
ท�าการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย และพันธุ์จ�าหน่าย 

ยกระดับคุณภาพ	
ผลผลิตพืชตระกูลถั่ว

 “ กรมส่งเสริมการเกษตร  ได้จัดท�าโครงการส่งเสริมการ 
ปลูกพืชตระกูลถั่วให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต 
ส่งเข้าภาคอุตสาหกรรม  และลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ  โดยต้ัง 
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน  เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน 
เมล็ดพนัธ์ุให้แก่เกษตรกร จนเกดิการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพชืตระกลูถัว่  
และสามารถยกระดับคุณภาพผลผลิตพืชตระกูลถั่วให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดได้”
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  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2549  มีการจัดตั้งกรมการข้าวขึ้นในกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงโอนภารกิจและอัตราก�าลังของกองขยายพันธุ์พืช  
ไปสังกัดกรมการข้าว  โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชได้ถูกปรับเปลี่ยนภารกิจจากการผลิต 
เมล็ดพันธุ ์พืชหลายชนิด  ไปผลิตเมล็ดพันธุ ์ข ้าวเพียงอย่างเดียว  เพื่อรองรับ 
ความต้องการของเกษตรกร
  ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) 
รัฐบาลก�าหนดเป้าหมายเพ่ิมผลผลิตถั่วอย่างจริงจัง  โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนา 
การปลูกถัว่ของเกษตรกรควบคูก่บัมาตรการจ�ากดัการน�าเข้า ส่งผลให้พืน้ทีเ่พาะปลูกถัว่ 
ในป ี2532 ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 3.21 ล้านไร ่ให้ผลผลิตกว่า 6 แสนตัน แต่หลังจากนั้น 
พื้นที่ปลูกถั่วได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะถั่วเหลือง  ในปี  พ.ศ.  2550  มีพื้นที ่
ปลูกถั่วเหลืองเหลือประมาณ  8  แสนไร ่  เนื่องจากเป็นพืชที่ต ้องดูแลรักษา 
อย ่างสม�่ า เสมอ  มีการใช ้สารเคมี   มีการเก็บเกี่ยวลักษณะเฉพาะ  ป ัญหา 
การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร  และขาดแคลนเมล็ดพันธุ ์ดี  นอกจากน้ียังม ี
การน�าเข้าถั่วเหลืองเป็นจ�านวนมากเนื่องจากราคาถูกกว่าถั่วเหลืองในประเทศ
  เพื่อลดผลกระทบจากการขาดดุลการค้าระหว่างประเทศและการสร้าง 
ความมั่นคงทางด้านอาหาร  รัฐบาลจึงมีนโยบายในการเพิ่มผลผลิตพืชตระกูลถั่ว 
ในประเทศเ พ่ือลดการน�า เข ้ า   โดยส ่ ง เส ริมให ้มีการเพิ่ ม พ้ืนที่ เพาะปลูก  
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อพื้นที ่ลดต้นทุนการผลิต และจัดการพื้นที่การผลิต 
ถั่วในประเทศ
  กรมส่งเสริมการเกษตร  เล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร 
ผู้ปลูกพืชตระกูลถั่ว  ในการเข้าถึงเมล็ดพันธุ ์พืชตระกูลถั่ว  ที่เกษตรกรต้องเก็บ 
เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วไว้ใช้เอง  หรือซื้อจากพ่อค้าที่คัดเลือกเมล็ดพันธุ์เองและ 
น�ามาจ�าหน่ายให้กับเกษตรกร  ผลกระทบจากการปลูกโดยใช้พันธุ ์ที่ เก็บเอง 
หลายๆ  รุ ่น  ส่งผลให้เมล็ดพันธุ ์ขาดมาตรฐาน  คุณภาพถดถอยไม่ตรงตามพันธุ ์  
ท�าให้ปริมาณผลผลิตและคุณภาพลดต�่าลง  จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร 
รวมตัวกันจัดตั้งเป็นศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ ์พืชตระกูลถั่วชุมชน  โดยได้ด�าเนินการ 
ตั้งแต่ปี  2555  จ�านวน  20  ศูนย์  โดยน�าเมล็ดพันธุ์ขยายจากกรมวิชาการเกษตร 
มาผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์จ�าหน่าย
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	 อย่างไรก็ตาม	ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2555  จนถึงปัจจุบัน  กรมส่งเสริมการเกษตร
ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชตระกูลถ่ัวที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับเกษตรกร และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ ์พืชตระกูลถั่วผ่านศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ ์พืช 
ตระกลูถ่ัวชุมชน โดยมีขัน้ตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยทีีส่�าคญัคอื การพฒันาศกัยภาพ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  เพื่อให้เป็นพี่เลี้ยงและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก 
พืชตระกูลถั่ว ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ผลจากการถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการผลิตพืชตระกูลถ่ัว  น�าไปสู่การยกระดับคุณภาพพืชตระกูลถั่ว  ท�าให้
ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้  กรมส่งเสริมการเกษตร  ยังได้เชื่อมโยงการผลิต 
และการตลาด  ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลถั่วกับผู้รับซื้อ  ท�าให้เกษตรกร 
ได้จ�าหน่ายผลผลิตให้กับผู้รับซื้อโดยตรงในราคาที่เพิ่มขึ้น
  ปี พ.ศ. 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว 
ชุมชน  รวมจ�านวน  190  ศูนย์  รองรับและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีในชุมชนของตนเอง 
ท�าให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไว้ปลูกในรุ่นต่อไป

เรื่องของถั่วในปัจจุบัน
  ปัจจุบันปีการผลิต  2559/2560  ประเทศไทย
มีพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง 217,171 ไร่ ผลผลิต 56,638 ตัน 
พืน้ทีป่ลกูถัว่ลสิง 135,902 ไร่ ผลผลิต 36,337 ตนั พืน้ที่
ปลูกถั่วเขียว 855,304 ไร ่ผลผลิต 98,360 ตัน 
  กรมส่งเสริมการเกษตร  ได้จัดท�าโครงการ 
ส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วให้กับเกษตรกรอย่าง 
ต่อเน่ือง เพือ่เพ่ิมปริมาณผลผลติส่งเข้าภาคอตุสาหกรรม 
และลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ  โดยมีศูนย์ผลิต
เมล็ดพันธุ ์พืชตระกูลถั่วชุมชน  เพื่อแก ้ไขป ัญหา 
การขาดแคลนเมล็ดพันธุ ์ ให ้แก ่ เกษตรกร  ท�าให ้ 
เกษตรกรให ้มีความรู ้ความเข ้าใจ  สามารถผลิต 
เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วคุณภาพดี  (Seed)  กระจาย
สู่ระบบการผลิตของเกษตรกรในชุมชนอย่างเพียงพอ  
และมีกลุ ่มเกษตรกรผู ้ผลิตพืชตระกูลถ่ัว  สามารถ
ยกระดับคุณภาพผลผลิตพืชตระกูลถั่ว  (Grain)  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้

(

ภาพ-เรียบเรียง	 : นางสุกัญญา ตู้แก้ว นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ
      กลุ่มส่งเสริมพืชน�า้มันและพืชตระกูลถั่ว
      ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
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Land	of	Orchids
 “เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ไทยมีทักษะ
และประสบการณ์มาอย่างยาวนาน  จนสามารถ
ผลิตกล้วยไม้ตัดดอกและกล้วยไม้ต้นคุณภาพดี 
ได ้มาตรฐาน  ให ้ความส�าคัญในการพัฒนา 
พันธุ์ใหม่ๆ จนกระทั่งปัจจุบันมีสายพันธุ์กล้วยไม้
สกุลหวายใหม่ๆ หลากหลายรูปแบบเป็นที่ต้องการ
ของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  เข้าร่วมจัดงาน
แสดงกล้วยไม้ในประเทศ และการเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าและ/หรือ  จัดคณะผู้แทนการค้าไปเจรจา 
การค้าในต่างประเทศ เพือ่เป้าหมายก้าวสู่การเป็น 
ดินแดนแห่งกล้วยไม้ หรอื Land of Orchids”

ส่งผลให้มีการแจ้งเตือนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย  ด�าเนินการ 
แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 
  ปี พ.ศ. 2541 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
โดยเริ่มจากรวมกลุ่มและจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไม้เพื่อการส่งออกได ้
จ�านวน 60 กลุ่ม ใน 6 จังหวัด ท�าให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้
แต่ละรายที่ชัดเจน  มีการเขียนแผนที่แปลงขึ้นเป็นครั้งแรก  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู ้
ในเร่ืองการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้  ร ่วมกันแก้ไขปัญหา  พัฒนาการผลิตกล้วยไม้ 
ให้มีคุณภาพ  และขยายช่องทางการตลาด  มีเงินกองทุนกลุ ่ม  เพื่อให้กลุ ่มรู ้จัก 
การบริหารจัดการกลุ่มกันเอง มีการรวมกันซื้อปัจจัยการผลิตด้วย 

สร้างความเข้มแข็ง
  กล้วยไม้ เป็นพืชเศรษฐกิจส�าคัญ มีการค้าขาย
กันมากว่า  50  ปี  โดยประเทศไทยเร่ิมส่งออกกล้วยไม ้
ตัดดอกไปเยอรมนีเป็นประเทศแรก  ในปี  พ.ศ.  2508 
และเป็นผู้น�าในการผลติและการส่งออกกล้วยไม้ตดัดอก
ของโลกมาอย่างต่อเนื่อง 
  เม่ือปี  พ.ศ.  2540  เกิดวิกฤติการณ์ส่งออก
กล้วยไม้ไปยังสหภาพยุโรป  (EU)  เนื่องจากตรวจพบ
การปนเปื้อนของแมลงศัตรูกล้วยไม้โดยเฉพาะเพลี้ยไฟ  
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  นอกจากนี้  ยังด�าเนินการอบรมผู้น�ากลุ่ม  และถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ  
ให้เกษตรกร  เช่น  การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม  การผลิตกล้วยไม้ท่ีดีและเหมาะสม 
หรือ GAP การใช้เทคโนโลยีในการผลิต รวมทั้ง พัฒนาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการส่งเสริม
กล้วยไม้ จนเกิดองค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็ง เช่น สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จ�ากัด 
ซ่ึงเป็นสหกรณ์กล้วยไม้แห่งแรกของประเทศ ช่วยให้เกษตรกรสามารถซือ้ปัจจยัการผลติ 
ที่มีคุณภาพ  ในราคายุติธรรม  มีการรวบรวมกล้วยไม้จากสมาชิกเพื่อส่งออก  ท�าให้ม ี
อ�านาจในการก�าหนดราคากล้วยไม้ทั้งพันธุ์เดิมและพันธุ์ใหม่ได้ 
  กรมส่งเสริมการเกษตร  ได้เปิดศูนย์ข้อมูลให้ค�าปรึกษาแก่เกษตรกร  และ 
จัดสัมมนาเกี่ยวกับการผลิตกล้วยไม้เพื่อการส่งออก  ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ 
ในการท�าสวนกล้วยไม้ในจังหวัดราชบุร ีจนเกิดการรวมกลุ่มเป็น กลุ่มกล้วยไม้ราชบุร ี 
ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ ่มราชบุรี  และคลัสเตอร์กล้วยไม้ไทย  
มีการจัดประชุมเชื่อมโยงคลัสเตอร์กล้วยไม้ทุกเดือน  โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 
ได้สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายธุรกิจกล้วยไม้ ประกอบด้วย  เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม ้ 
ผู้ส่งออกกล้วยไม้  หน่วยงานภาครัฐ  สถาบันการศึกษา  สถาบันการวิจัย  สมาคม  
มูลนิธิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

  นอกจาก  การพัฒนากลุ่มเกษตรกรกล้วยไม้ 
ทีป่ระสบผลส�าเรจ็แล้ว หน่วยงานรฐักป็ระสบความส�าเรจ็ 
ในการท�างานแบบบูรณาการร่วมกัน  ประกอบด้วย  
กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  ส�านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  ส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก�าแพงแสน  ร่วมกันเข้ามามีบทบาทส�าคัญ 
ในการผลักดันการพัฒนากลุ่มจนเข้มแข็ง
  พ.ศ.  2542  กรมส่งเสริมการเกษตร  ได้จัดท�า 
เอกสาร  “คู ่มือการปฏิบัติปลูกเลี้ยงกล ้วยไม ้”		
โดยรวบรวมข้อมูล  เทคโนโลยีใหม่ๆ  และการปฏิบัติ 
ของเกษตรกรหลายๆ  รายทั้งท่ีประสบความส�าเร็จ  
และล้มเหลวมาวิ เคราะห์ผลดีผลเสียของการใช ้
เทคโนโลยีต่างๆ  เหล่านั้น  เช่น  การเลือกพื้นที่สร้าง
สวนกล้วยไม้  โรงเรือน  พันธุ์  การปลูกเลี้ยง  การดูแล
รักษา  การป้องกันก�าจัดโรคและแมลง  และวิทยาการ
หลังการเก็บเก่ียว  เพื่อเสนอให้เกษตรกรได้น�าไปเป็น
แนวคิดประยุกต์ใช้ในสวนของตนเอง
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  และในปีเดียวกันนี้  กรมส่งเสริมการเกษตร  จัดประกวดกล้วยไม้พันธุ์ใหม ่ 
ณ  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  จังหวัดสมุทรสาคร  เพ่ือกระตุ้นและ 
ส่งเสริมให้มีเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆ  
ให้มากขึ้น จนกระทั่งปัจจุบันมีสายพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายใหม่ๆ หลากหลายรูปแบบ
เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
  การประกวดกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ของกรมส่งเสริมการเกษตรยังคงจัดขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง  ท้ังระดับอ�าเภอและระดับประเทศ  เช่น  การประกวดกล้วยไม ้
ระดับประเทศ  ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ  ราชพฤกษ์  2549  
และปี  2554  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  การประกวดกล้วยไม้  9  สกุล  คร้ังที่  1  -  7  
(พ.ศ. 2551 - 2557) ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เป็นต้น
  นอกจากการจัดประกวดกล้วยไม้แล้ว  ยังจัดให้มีศูนย์รวบรวมและบริหาร
จัดการเช้ือพันธุ์กล้วยไม้จากแหล่งต่างๆ  ที่สามารถให้บริการเชื้อพันธุ์แก่เกษตรกร 
น�าไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  นอกจากบทบาทหลักในการส่งเสริมด้านการผลิตแล้ว  กรมส่งเสริมการเกษตร 
ยังส่งเสริมด้านการตลาดกล้วยไม้  โดยน�าเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ 
รัฐบาลเห็นความส�าคัญ  ในการให้ประเทศไทยเข ้าร ่วมงานพืชสวนโลก  หรือ  
Floriade  ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านพืชสวน 
ของประเทศต่างๆ  ที่จัดเป็นประจ�าทุก  10  ปี  ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์  โดย 
กรมส่งเสริมการเกษตร  ได้รับอนุมัติให้ร่วมงานดังกล่าวเป็นครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ.  2535 

  การเข้าร่วมงานครั้งนั้นประสบผลส�าเร็จเป็น
ที่ยอมรับของนานาชาติ  เกษตรกรและผู้ส่งออกก็ได้รับ
ผลประโยชน์จากการเข้าร่วมงานด้วยเช่นกัน  จึงท�าให้
ประเทศไทยเข้าร่วมงาน  Floriade  ต่อเน่ืองมาทุกครั้ง 
รวมถึง  การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอื่นๆ  อีกหลายครั้ง 
เช่น  งาน Horticulture World Expo ที่ประเทศญี่ปุ่น  
ในปี  พ.ศ.  2533  งาน WF&FSA  Flora  Distribution  
Conference  2013  ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา  
ในปี  2556  งาน  The  19th  Hortifloraexpo  IPM  
Shanghai ที่ประเทศจีน ในปี 2560 เป็นต้น 
  การเข้าร่วมงานในลักษณะดังกล่าว  เป็นการ
ประชาสัมพันธ์การใช้กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 
ของไทยให้ผู ้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้ทราบ 
อย่างกว้างขวาง  ส่งผลให้มีการขยายการส่งออกกล้วยไม้
เมืองร้อนและไม้ดอกไม้ประดับ  รวมทั้งเปิดโอกาส 
ในการสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้ากับผู้ประกอบการ 
เกิดคู่ค้ารายใหม่  หรือเกิดการลงทุนร่วมกับผู้ประกอบ
การกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับในประเทศนั้นๆ  ด้วย 
ทั้งนี้การด�าเนินการดังกล่าว ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ. 2554 - 2559 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย
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Land	of	Orchids
  กรมส่งเสริมการเกษตรด�าเนินการส่งเสริมเกษตรกรผู ้ปลูกกล้วยไม้  และ 
พัฒนาวงการกล้วยไม้ในทุกด้านอย่างต่อเนื่องจนท�าให้มีองค์กรเกษตรกรท่ีเข้มแข็ง  
มีเครือข่ายทั้งด้านการผลิตและการตลาดเกิดนวัตกรรม  งานวิจัยมาช่วยแก้ปัญหา 
การผลิตกล้วยไม้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การฉีดพ่นสารเคมีที่เรียกว่า แขนกลกล้วยไม้ 
และหัวฉีดแบบพ่นหมอก สามารถลดปัญหาต้นทุนด้านแรงงาน เพิ่มปริมาณผลผลิต และ
เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานได ้การใช้ฟองอากาศขนาดเล็ก (Nano Bubble) 
เพือ่ใช้ลดปรมิาณสารเคมทีีต่กค้างในดอกกล้วยไม้เป็นการแก้ไขปัญหากล้วยไม้ล้นตลาด 
รวมทั้งท�าให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานพันธุกรรมกล้วยไม้ที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของโลก  
โดยเป็นแหล่งก�าเนิดของกล้วยไม้ จ�านวนถึง 183 สกุล 1,224 ชนิด

(

ภาพ-เรียบเรียง	 : กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ
      ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

  กรมส ่งเสริมการเกษตรยังคงด�าเนินการ 
จัดเวทีรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนากล้วยไม ้ 
ทั้งด้านการผลิตจากเกษตรกรผู ้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้  
ด้านการตลาดจากบริษัทส ่งออก  และด ้านอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนากล้วยไม้ไทยให้คงความเป็นที่  1  
สมกับการเป็น  “ดินแดนแห่งกล้วยไม้”	 หรือ  
“Land	of	Orchids”	ต่อไป
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  ความนิยมปลูกเลี้ยงบอนสีของไทย  เริ่มมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรป  ในปี  พ.ศ.  2440  ทรงน�า 
บอนสีเข้ามาปลูก และต่อมาได้มีการน�าเข้าบอนสีชนิดต่างๆ มาปลูกกันมาก 
  ปี  พ.ศ.  2472  -  2475  การปลูกบอนสีได้แพร่หลายจากกลุ ่มขุนนาง  
ข้าราชบริพารไปสู ่ประชาชนทั่วไป  โดยเฉพาะกลุ ่มคนมีเงิน  ใช้เป็นของขวัญ  
ของก�านัลราคาแพง  เริ่มมีการพัฒนาเทคนิคการปลูกเลี้ยงที่แตกต่างไปจากเดิม  
การผสมเกสรให้ติดเมล็ดท�าให้มีสายพันธุ ์ใหม่เกิดขึ้น  การแลกเปล่ียนกันในหมู ่
ผู้ปลูกเลี้ยง  มีการตั้งชื่อตามลักษณะใบและสีสัน  จนมีการรวมตัวกันต้ังเป็นกลุ่ม 
ของนักเล่นบอนสี ซึ่งมีสถานที่ชุมนุม 5 แห่ง ได้แก ่สนามบาร์ไก่ขาว วัดอินทรวิหาร 
บ้านเจ้าคุณทิพย์ วัดสระเกศ ร้านเสาวรส บางล�าพู
  ความนิยมบอนสีเงียบหายไปพักหนึ่ง  จนกระทั่งในปี  พ.ศ.  2508  มีผู้สั่ง 
บอนใบยาวจากสหรัฐอเมริกามาปลูกเลี้ยงกันมากขึ้น  และทดลองผสมพันธุ์ใหม่ๆ  กัน
มากมาย บอนสีจึงได้รับความนิยมอีกครั้ง  ในปี พ.ศ.  2520 ตลาดต้นไม้สนามหลวง 
ก็มีผู ้น�าบอนสีแปลกใหม่มาจ�าหน่ายกันในราคาค่อนข้างสูง  เช ่น  บอนสีชื่อ  
“นายโชติ”  มีราคาสูงถึง  35,000  บาท  จนเมื่อตลาดต้นไม้ย้ายไปที่ตลาดจตุจักร  
ส่งผลให้ความนิยมบอนสีลดลงอีกครั้ง 

บอนสี
ไม้ประดับที่สร้างความเปลี่ยนแปลง

 “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลท่ี  9  
ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้เกษตรกรในภาคใต้มีรายได้เสริมจากการปลูกเล้ียง 
บอนสี  เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์  กรมส่งเสริมการเกษตร 
จึงได้ด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนาบอนสีในด้านต่างๆ  ให้แก่เกษตรกร  
ผู้ส่งออก  และผู้สนใจ  ส่งผลให้เกษตรกร  และประชาชนทั่วไป  มีรายได้หลัก 
รายได้เสริม จากการปลูกบอนสี”

บอนสีนายโชติ
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  ด้วยความตั้งใจของผู้ปลูกเลี้ยงบอนสี  จึงร่วมกัน 
จัดตั้ง สมาคมบอนสีแห่งประเทศไทย ขึ้นเป็นครั้งแรก  
เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2525  โดยมีจุดประสงค ์
ให้นักปลูกเล้ียงบอนสีร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์บอนสีที่เกิด
จากฝีมือคนไทยมาหลายช่ัวอายุคนไม่ให้สูญพันธุ์ไป  
พร้อมกับพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆ  ให้มีมากขึ้น  โดยจัด
ประกวดบอนสีอย่างต่อเนื่อง  ท�าให้บอนสีมีความนิยม 
สูงสุดในช่วงเวลานั้น  จวบจนปัจจุบันสมาชิกและ 
นักปลูกเลี้ยงบอนสีทุกท่านก็ยังคงร่วมกันพัฒนาวงการ
ให้กว้างขวางขึ้น  มีการจัดประกวดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
มาตลอด  เพื่อต้องการอนุรักษ์สายพันธุ ์และความรู ้
ด้านการปลูกเลี้ยงบอนสีของคนไทยให้คงอยู่ตลอดไป 
อีกทั้งยังมีการปลูกประดับร่วมกับพรรณไม้อื่นในงาน 
ภูมิสถาปนิก  มีการผลิตกล้าพันธุ ์  การผลิตหัวพันธุ ์ 
บอนสีส�าหรับส่งจ�าหน่ายต่างประเทศ  และการปลูกเลี้ยง
เพื่อผลิตเป็นไม้ตัดใบ 
  กรมส่งเสริมการเกษตร  โดยศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัด
ยะลา  และจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นศูนย์ที่มีบทบาท 
ในการส่งเสริมและพัฒนาบอนสี  ในด้านต่างๆ  เช่น  
จัดท�าแปลงสาธิตบอนสี  รวบรวมสายพันธุ์  ขยายพันธุ ์
ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการผลิตและการตลาดบอนสี 
ให้แก่เกษตรกร  ผู้ส่งออก  และผู้สนใจ  น�าเกษตรกร
ทัศนศึกษาดูงานแหล่งผลิตบอนสีที่ส�าคัญ 

ส่งเสริมปลูกบอนสีตามพระราชเสาวนีย	์
  ในป ีพ.ศ. 2541 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  
เสด็จฯ  แปรพระราชฐาน  ณ  พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์  จังหวัดนราธิวาส  
ซึ่งจังหวัดนราธิวาสมีบอนสีเกิดขึ้นตามธรรมชาติมากมาย  ทั้งในป่าและสวนยางพารา  
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ  เหมาะสมกับการปลูกเลี้ยงบอนสีได ้เป ็นอย่างดี  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9  ทรงมีพระราชเสาวนีย ์
ให้กองทัพภาคที่  4  จัดประกวดบอนสีขึ้น  ร่วมกับงานพระราชทานรางวัลผู้ชนะ 
การประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่จัดให้มีการประกวดทุกปี  ณ  พระต�าหนักทักษิณ
ราชนิเวศน ์ในการนี้ทางกองทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมกับส�านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
ด�าเนินการตามพระราชเสาวนีย์
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  ส�านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  ได้ด�าเนิน
การจัดประกวดบอนสี ข้ึนครั้ งแรก  เมื่อวันที่   23 
กันยายน  2541 ณ  ศาลาประชาคม  จังหวัดนราธิวาส  
(หลังเก่า) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9  เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรบอนสี
ที่ชนะการประกวดในงานนิทรรศการบอนส ีณ บริเวณ
อาคารสิริกาญจนทักษิณ  พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ 
และมีพระราชเสาวนีย์แก่ผู ้แทนหน่วยงานที่เฝ ้าฯ 
รับเสด็จฯ  ว่า “ชอบที่ได้จัดให้มีการประกวดบอนสีขึ้น
ในวันนี้	 บอนสีได้รับรางวัลเป็นบอนสีท่ีสวยงามมาก	
ขอให้มีการส่งเสริมการปลูกบอนสีมากๆ	 เพื่ออนุรักษ์
ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์	และในปีต่อไป	ขอให้มีการประกวด
บอนสีในลักษณะนี้ขึ้นอีก”
  กรมส ่งเสริมการเกษตรจึงได ้ด�าเนินการ
โครงการส่งเสริมบอนสีตามพระราชเสาวนีย์  เช่น  
จัดประกวดบอนสีในระดับต่างๆ  จัดนิทรรศการ 
บอนสีในงานแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ  ปรับภูมิทัศน์ 
จัดสวนบอนสีเพื่อความสวยงาม เป็นต้น
  เพ่ือเป็นการสนองพระราชเสาวนีย ์  ในปี  
พ.ศ.  2546  กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�าเนินการ 
ส่งเสริมเกษตรกรและจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยง
บอนสีบ้านทุ่งกง  ต�าบลโคกเคียน  อ�าเภอเมือง  จังหวัด
นราธิวาส  มีสมาชิกจ�านวน  7  คน  ผลิตบอนสีกระถาง
จ�าหน่ายในจังหวัดนราธิวาส  เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว  นอกจากนี้ได้ขยายผลส่งเสริมและพัฒนา 
การรวมกลุ่มเกษตรกร จ�านวน 3 กลุ่ม ที่อ�าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี จ�านวน 2 กลุ่ม และอ�าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส  1  กลุ่ม  เพื่อถ่ายทอดความรู้  สนับสนุนให้มี 
การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และการตลาด 

เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาด ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกบอนสีและสมาคมบอนสี
แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาบอนส ีและสนับสนุน
ให้เยาวชนรู้จักอนุรักษ์และผลิตบอนส ีเพื่อจ�าหน่ายเป็นรายได้เสริม 
  ในปี พ.ศ. 2547 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�าเนินการจัดท�า โครงการหม่อนไหม 
และไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรต ิ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่  9  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6  รอบ  
12  สิงหาคม  2547  และได้จัดตั้งหมู่บ้านบอนสีเฉลิมพระเกียรติฯ  อ�าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรผู้ปลูกบอนสีและประชาชน  มีโอกาส
ท�ากิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ  และเป็นศูนย์กลางการผลิตการตลาดบอนสี  
เพื่ออนุรักษ์และรวบรวมสายพันธุ์บอนสี  และเป็นแหล่งจ�าหน่ายบอนสี  รวมทั้ง 
จัดท�าโรงเรือนแสดงสายพันธุ์บอนสี  ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดยะลา จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการผลิต  และขยายพันธุ์บอนสีในปริมาณมาก  
เพ่ือจ�าหน่ายในรูปหัวพันธุ์  ซึ่งง่ายต่อการซื้อขาย  การขนส่ง  การปลูก  ดูแลรักษา 
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ในสภาพธรรมชาติ  ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ในการปลูกเลี้ยงบอนสีให้เป็นไม้ประดับ 
และเป็นไม้ตัดใบ  การน�าไปจัดกระเช้า  สวนถาด  จ�าหน่ายในช่วงเทศกาล  การน�า 
หัวบอนสีบรรจุกล่องที่ออกแบบสวยงาม  เป็นการเพิ่มมูลค่าของบอนสี  และ 
น�าบอนสีไปจัดแสดงร่วมกับไม้ดอกไม้ประดับอ่ืนๆ  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การจัดแสดงสินค้าไม้ดอกไม้ประดับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บอนสี ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	
  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจาก 
พระราชด�าริ เพื่อทอดพระเนตรงานส่งเสริมการเกษตร ในการนี้มีพระราชกระแสรับสั่ง 
กับนายสุพล  ธนูรักษ์  ผู้อ�านวยการกองพัฒนาการเกษตรพ้ืนที่เฉพาะ  กรมส่งเสริม
การเกษตร  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่า  “เรื่องบอนสีให้น�าไปสอนเด็กนักเรียน	
ในโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนและ
โรงเรียนประถมศึกษา	 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์”  หลังจากนั้น  
จึงได้เกิดโครงการขยายผลส่งเสริมการปลูกบอนสี  จังหวัดนราธิวาส  ส่งผลให้เกิด 
การอบรมด้านขยายพันธุ์บอนสีแก่ครูและนักเรียน  สนับสนุนการปลูกเล้ียงบอนสี 
เพื่อเสริมสร้างรายได้เป็นทุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน

(

ภาพ	 : กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ
 : นายพิเชษฐ์ สุดธูป นักปรับปรุงพันธุ์บอนสี
 : นางภูริพันธ์ ุสุวรรณเมฆ นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ
เรียบเรียง	 :  นางภูริพันธ์ุ สุวรรณเมฆ นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ
    กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ
    ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

หมู่บ้านบอนสี
  นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรในต�าบลเทพราช 
อ�าเภอบ้านโพธ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งประกอบอาชีพ 
เลี้ยงกุ้งและไก ่ ประสบปัญหาเรื่องราคากุ้งตกต�่า  ไก่เป็น
โรคไข้หวดันกระบาด และแรงงานหายากขึน้ ประกอบกบั 
ในปี พ.ศ. 2548 รฐับาลมโีครงการหมูบ้่าน SML ทางอ�าเภอ 
ได้แจ้งกับผู้ใหญ่บ้าน  และปรึกษากับสมาชิกในหมู่บ้าน
จัดท�าโครงการส่งเสริมอาชีพ  โดยสมาชิกของหมู่บ้าน 
ได้เดนิทางไปศกึษาดงูานหมูบ้่านบอนสีเฉลิมพระเกยีรตฯิ  
ท่ีอ�าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี  และกลับมาจัดท�า
โครงการปลูกบอนสี  ภายใต้ค�าแนะน�าของกรมส่งเสริม
การเกษตร  เกิดเป็น  “หมู่บ้านเทพราชบอนสี”  ที่ม ี
การบริหารจัดการแบบวิสาหกิจชุมชน  มีโรงเรือนบอนสี 
ที่ปรับภูมิทัศน์เพ่ือแสดงพันธุ์และเป็นแหล่งท่องเท่ียว  
ซึ่งนอกจากจะเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเลี้ยงกุ้ง  
เลี้ยงไก่  ซ่ึงมีรายได้มากมาปลูกเลี้ยงบอนสีเพื่อเป็น 
รายได้เสริมแล้ว  คนสูงวัยในหมู่บ้านก็มีความสุขกาย  
สุขใจ ที่ได้ชมความงามของบอนสีในโรงเรือนอีกด้วย
  นอกจากผลการด�า เนินงานดังกล ่าวแล ้ว  
ยังส่งผลให้เกิดการปรับปรุงพันธุ ์และมีการประกวด 
บอนสีในงานแสดงด้านไม้ดอกไม้ประดับมากขึ้น  ท�าให้
บอนสีเป็นที่รู้จักมากขึ้นในหมู่คนทั่วไปอีกด้วย
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ปฐมบทของไม้ดอกเมืองหนาวในประเทศไทย
  คนไทยนิยมปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อตกแต่งบ้านเรือน  และใช้ในพิธีกรรม 
ทางศาสนามานานแล้ว  แต่เริ่มมีบทบาทส�าคัญทางเศรษฐกิจเมื่อประมาณ  50  ปีที่ผ่านมา  
โดยเร่ิมปลูกและส่งออกกล้วยไม้ไปจ�าหน่ายต่างประเทศ  จนกระทั่งประมาณปี  2530  
ความต้องการใช้ดอกไม้ภายในประเทศเพิม่สงูขึน้จงึมกีารปลกูไม้ดอกเพือ่การค้าเพิม่มากข้ึน  
เมื่อพิจารณาความต้องการใช้และอัตราการขยายตัวพบว่า  ไม้ตัดดอกเมืองหนาว  เช่น  
กุหลาบ  เบญจมาศ  ลิลลี่  คาร์เนช่ัน  เยอบีร่า  จิบโซฟิลล่า  เป็นกลุ ่มท่ีร้านดอกไม  ้
มีความต้องการมากที่สุด  และขยายตัวมากท่ีสุด  แต่ยังให้ผลผลิตไม่พียงพอทั้งในด้าน 
ปริมาณและคุณภาพ จึงต้องมีการน�าเข้าจากต่างประเทศเป็นมูลค่านับร้อยล้านบาท
  สาเหตุที่ไม้ดอกเมืองหนาวที่มีความต้องการของตลาดสูง  เนื่องจากดอกไม้ทุกชนิด 
ผู้ใช้รู้จักเป็นอย่างดี  มีพันธุ์แปลกใหม่มากมาย  แต่การปลูกไม้ดอกเมืองหนาวในเมืองไทย 
มีข้อจ�ากัดหลายประการ  เช่น  ต้องการอากาศเย็น  แต่พื้นท่ีที่มีอากาศหนาวเย็นจัด  
ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวน  การขนส่งล�าบาก  การปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสมจ�าเป็นต้องลงทุน 
สงูขึน้ในการปรับสภาพแวดล้อม และไม้ดอกเมอืงหนาวท่ีผลิตมาจากต่างประเทศมคีณุภาพ
และมาตรฐานสูงมาก  ดังนั้นในการผลิตของไทยต้องผลิตให้ได้คุณภาพสูงเพียงพอที่จะ 
แข่งขันกับประเทศผู้ผลิตอื่นๆ  ด้วย  ซึ่งจ�าเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีตลอดจนแม่พันธุ์จาก 
ต่างประเทศ ท�าให้มีการลงทุนที่สูงขึ้นด้วย
  ช่วงปี  พ.ศ.  2537  กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนา 
การผลิตไม้ดอกเมืองหนาว  เพ่ือลดการน�าเข้า  และพัฒนาคุณภาพผลผลิตของไทย 

ไม้ดอกเมืองหนาว
ความมั่นคงของเกษตรกรบนพื้นที่สูง

 “การส่งเสริมการผลิตไม้ดอกเมืองหนาว  เป็นการส่งเสริมและ
สร้างอาชีพให้เกษตรกร แม้มีพื้นที่ไม่มากนักแต่สามารถให้ผลตอบแทนสูง 
เกษตรกรมีอาชีพม่ันคงและมีรายได้เพิ่มมากข้ึน  ทั้งยังช่วยลดการน�าเข้า 
ไม้ดอกเมืองหนาวจากต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง  นอกจากนี้  สามารถ
พัฒนาแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงเกษตรที่ส�าคัญของจังหวัดได้อีกด้วย”

ให้มีคุณภาพเทียบเท่าจากต่างประเทศ  จึงได้น�าต้นพันธุ์/
หัวพันธุ ์ไม ้ดอกเมืองหนาวจากประเทศเนเธอร์แลนด  ์
หลายชนิด เช่น เบญจมาศ กุหลาบ ทิวลิป ลิลลี่ แกลดิโอลัส 
เยอบีร่า คาร์เนชั่น พีค๊อก แอสเตอร์ และคริสต์มาส มาปลูก 
เพื่อศึกษาและทดสอบพันธุ ์  รวมถึงเทคโนโลยีการผลิต 
ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย โดยใช้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร  (พืชสวน)  และศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง 
ของกรมส่งเสริมการเกษตรในสมัยนั้น  ด�าเนินการศึกษา
ทดสอบพันธุ์ การเจริญเติบโต การดูแลรักษา นอกจากนั้น  
ยังส่งเจ้าหน้าท่ีไปฝึกอบรมและดูงานเทคนิคการผลิตไม้ดอก
เมืองหนาว  ได้แก่  กุหลาบ  เบญจมาศและไม้หัว  ในเคนยา  
เนเธอร์แลนด์  และคาเมรอนไฮแลนด์  ประเทศมาเลเซีย  
เพือ่ศกึษาวธิกีารผลติ และเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
กับพืชชนิดต ่ างๆ  เพื่ อน� ามา 
ขย า ยผลส ่ ง เ ส ริ ม ใ ห ้
เกษตรกรปลูกเป็น
อาชีพต่อไป 
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  ปี  พ.ศ.  2539  จึงเริ่มขยายผลการศึกษาทดสอบการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวไปสู ่
เกษตรกร  โดยด�าเนินการโครงการน�าร่องการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวให้แก่เกษตรกร 
ในภาคเหนือ  ได้แก ่ จังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย และตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ 
จังหวัดเลย อุดรธาน ีอุบลราชธานี ขอนแก่น หนองคาย และจังหวัดนครราชสีมา ภาคใต ้ 
ที่จังหวัดยะลา  โดยมีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการผลิตไม้ดอกเมืองหนาว  
ที่เหมาะสมจะปลูกในแต่ละพื้นที่  การจัดท�าแปลงเรียนรู ้การผลิตไม้ดอกเมืองหนาว  
พัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง  ให้ค�าแนะน�าท้ังด้านการจัดการผลผลิตและตลาด  จนสามารถ 
สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
  ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกไม ้ดอกไม้ประดับประมาณ  65,000  ไร ่ 
เป็นพื้นที่ปลูกไม้ดอกเมืองหนาว  ประมาณ  7,000  ไร่  ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตภาคเหนือ  
ได้แก่  เชียงใหม่  เชียงราย  ตาก  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่  ที่มีอากาศเย็น  
เช่น อุดรธานี  เลย อุบลราชธานี นครราชสีมา  เป็นต้น ไม้ดอกเมืองหนาวที่มีการผลิตมาก  
คือ  เบญจมาศ  กุหลาบ  แอสเตอร์  แกลดิโอลัส  เป็นต้น  รวมทั้งได้น�าเข้าจากประเทศจีน 
เวียดนาม และมาเลเซีย เป็นหลัก

ศึกษาทดสอบพันธุ์ ไม้ดอกเมืองหนาวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
	 ทิวลิป
  กรมส่งเสริมการเกษตรนับได้ว่าเป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทย  ที่มีการศึกษา
ทดสอบพันธุ์ทิวลิปอย่างจริงจัง และได้ผลเป็นที่น่าพอใจยิ่ง  โดยในป ีพ.ศ. 2537  ได้มีการน�า 
หวัพนัธุท์วิลปิหลากหลายพนัธุจ์ากต่างประเทศเข้ามาปลกูศกึษาทดสอบในพืน้ทีศู่นย์ส่งเสรมิ 
การเกษตรที่สูง  ดอยผาหม่น  อ�าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  โดยเป็นหัวพันธุ์ที่พร้อมงอก 
ผ่านกระบวนการท�าให้พ้นระยะพักตัวแล้ว  เพื่อหาพันธุ์ที่เหมาะสมจะปลูกได้ดีในเมืองไทย 
และศึกษาเทคนิคการปลูกเลี้ยง จนได้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ประเทศไทยกว่า 10 พันธุ์ 
  ปี  พ.ศ.  2541  ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง  ดอยผาหม่น  ซ่ึงมีการปลูกทิวลิป 
หลากหลายพันธุ์  ได้เปิดให้ประชาชนสามารถชมต้นและดอกทิวลิปอย่างใกล้ชิด นับได้ว่า
เป็นสวนทวิลิปแห่งแรกของประเทศไทย ท�าให้กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่�าคญั นอกจากนี้  
กรมส่งเสริมการเกษตรยังเป็นหน่วยงานท่ีให้ค�าแนะน�าและเป็นที่ปรึกษาด้านการปลูก 
ทิวลิปให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ  ที่น�าพันธุ์ทิวลิปมาปลูกในประเทศไทย
มาโดยตลอดได้เป็นอย่างดี 
   ปัจจุบันมีการปลูกทิวลิปในประเทศไทยมากขึ้น  ส่วนใหญ่เพ่ือใช้ประดับสวน  
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านไม้ดอกเมืองหนาวที่สวยงาม  รวมทั้งมีการจัดงานท่องเที่ยว 
ประจ�าปีในบางจังหวัดโดยใช้ไม้ดอกเมืองหนาวเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว  เช่น  
งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน  จังหวัดเชียงราย  งานมหัศจรรย์ทิวลิปบาน  จังหวัดสุพรรณบุรี 
เทศกาลชมไม้ดอกเมืองหนาว จังหวัดอุทัยธาน ีเป็นต้น
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	 กุหลาบ	แกลดิโอลัส	ลิลลี่	เบญจมาศ	ว่านสี่ทิศ
  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พืชสวน)  จังหวัดเชียงราย  ท�าการ
ศึกษาทดสอบคัดเลือกพันธุ์กุหลาบ แกลดิโอลัส ลิลลี่  เบญจมาศ ว่านสี่ทิศ รวมถึงปทุมมา  
ให้มีความหลากหลาย  สีสันสวยงาม  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  และ 
ภูมิอากาศของพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู ้  แหล่งรวบรวมพันธุ ์ 
แหล่งขยายและกระจายพันธุ ์ไปสู ่เกษตรกรในพื้นท่ี  ในการส่งเสริมการผลิตไม้ดอก 
เมืองหนาวของจังหวัดเชียงราย  ซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่ส�าคัญของภาคเหนือ  รวมท้ังได้พัฒนา 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ส�าคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย

	 เยอบีร่า	แอสเตอร	์พีค๊อก	แกลดิโอลัส	คริสต์มาส	และอะเซเลีย
  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พืชสวน)  จังหวัดเลย  ได้ศึกษาทดสอบ
พันธุ์เยอบีร่า  แอสเตอร์  พีค๊อก  แกลดิโอลัส  คริสต์มาส  และอะเซเลีย    เพื่อให้เป็นแหล่ง 
เรียนรู้ของเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกเมืองหนาวของจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียง 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างดียิ่ง ซึ่งอ�าเภอภูเรือ 
เป็นแหล่งผลิตคริสต์มาสและไม้ดอกไม้ประดับกระถางท่ีส�าคัญของไทย  และได้พัฒนา 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี  มีการจัดงานเป็นประจ�าทุกปี  เช่น  
งานเทศกาลคริสต์มาสภูเรือ เป็นต้น
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ขยายผลสู่เกษตรกร
  หลังจากกรมส่งเสริมการเกษตร  ได้ด�าเนินการศึกษาทดสอบพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว 
จนกระทั่งได้ผลที่น่าพอใจ จึงได้ด�าเนินการโครงการน�าร่องส่งเสริมการผลิตไม้ดอกเมืองหนาว
ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีความเหมาะสมในการผลิตไม้ดอกเมืองหนาวแต่ละชนิด 

	 เบญจมาศคุณภาพดีที่ โป่งแยง
  ต�าบลโป่งแยง  อ�าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม ่ เป็นแหล่งที่ผลิตเบญจมาศตัดดอก 
ที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของไทยสามารถผลิตได้ตลอดทั้งปี  เนื่องจากเป็นพื้นที่สูง  มีอากาศเย็น
ตลอดทั้งปี  โดยเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย  มีการผลิตเบญจมาศใต้หลังคา
พลาสติก  ใช้โครงสร้างไม้ไผ่อย่างง่ายๆ  ให้แสงช่วงกลางคืนเพื่อยืดความยาวของต้นท�าให้ 
ได้ก้านดอกยาวเป็นเบญจมาศคุณภาพดี  เม่ือได้ความยาวของก้านไม่ต�่ากว่า  60  ซม.  
จึงหยุดให้ไฟ  เบญจมาศก็พร้อมจะออกดอก  ในช่วงแรกของการผลิตเกษตรกรมีปัญหา 
เรื่องคุณภาพที่ไม่สม�่าเสมอ  เนื่องจากไม่ได้ใช้ตาข่ายพยุงต้น  การขาดแคลนพันธุ์ด ี รวมทั้ง
ต้นทุนที่สูงขึ้นจากการเปิดไฟเป็นเวลานาน 
   ปี พ.ศ. 2539 กรมส่งเสริมการเกษตรได้น�าเบญจมาศพันธุ์ใหม ่พร้อมโรงเรือนพลาสติก 
เทคโนโลยีการผลิตต้นแม่พันธุ์  การขยายพันธุ์เพื่อให้ได้ก่ิงช�าสม�่าเสมอ  เก็บรักษาก่ิงช�า 
ในตู้แช่เพื่อให้ได้ปริมาณ  การตรวจวัดคุณสมบัติทางเคมีของดิน  การอบฆ่าเชื้อในดิน  
การปลูกแบบต้นเดียว  การเปิดไฟช่วงกลางคืนแบบสลับเปิด-ปิด  โดยใช้เคร่ืองตั้งเวลา  
อีกทั้งยังสนับสนุนการรวมกลุ่ม  และการวางแผนการผลิตในกลุ่ม  จนกระทั่งเกษตรกร 
สามารถมีผลผลิตที่มีคุณภาพสม�่าเสมออย่างต่อเนื่อง  สร้างอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง 
ให้แก่เกษตรกรในต�าบลโป่งแยงได้เป็นอย่างดี

	 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเบญจมาศ	อ�าเภอแม่สาย	
  อ�าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่มีการปลูกเบญจมาศตลอด 
ทั้งปีคล้ายกับโป่งแยง เนื่องจากเป็นบริเวณเหนือสุดของประเทศจึงมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี  
แต่พ้ืนที่ผลิตเป็นพื้นที่ราบ  เกษตรกรรวมกันเป็นกลุ่ม  และมีปัญหาเร่ืองพันธุ์เก่า  และ 
ขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้น�าพันธุ์ใหม่  และเทคโนโลยี

การผลิตมาทดสอบ  และถ่ายทอดแก่เกษตรกร 
ท�าให้ผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด  

และแม่สายยังคงเป็นแหล่งผลิตเบญจมาศ
แหล่งส�าคัญ  เพื่อใช้ในประเทศและ

ส่งออกไปจ�าหน่ายยังประเทศ
เพื่อนบ้านของไทย

	 เบญจมาศบานที่วังน�า้เขียว	
  เดิมเกษตรกรอ�าเภอวังน�้าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�านา  ท�าไร่  ท�าสวน  จนกระทั่ง 
ปี พ.ศ. 2539 กรมส่งเสริมการเกษตรจะขยายผลการศึกษา
ทดสอบพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว  และพิจารณาแล้วเห็นว่า 
อ�าเภอวงัน�า้เขียว มีสภาพภมูอิากาศหนาวเยน็ น่าจะมีความ
เหมาะสมที่จะปลูกเบญจมาศได้  จึงได้ด�าเนินโครงการน�าร่อง 
ส่งเสริมการปลูกเบญจมาศเพื่อทดแทนการปลูกพืชไร ่ 
มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร  น�าพันธุ์เบญจมาศ 
มาปลูกศึกษาทดสอบร่วมกับเกษตรกร  รวมกลุ่มเกษตรกร 
ส่งเสริมการวางแผน การบริหารจัดการ  ตั้งแต่การผลิตต้น
แม่พันธุ์ การขยายพันธุ ์จนถึงปลูกเพื่อตัดดอกตลอดทั้งป ี
  การส่งเสริมปลูกเบญจมาศ  ประสบความส�าเร็จ
เป็นอย่างดี  มีเกษตรปลูกเบญจมาศเป็นอาชีพหลักมากขึ้น 
ท�าให้วังน�้าเขียวกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและจ�าหน่าย
เบญจมาศตัดดอกที่ส�าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และปัจจบุนัได้มีการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ที่มีชื่อเสียงของอ�าเภอวังน�้าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  
จนกระทั่งในปี  พ.ศ.  2541  ได้เริ่มมีการจัดงานเพื่อ
ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตเบญจมาศเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของวังน�้าเขียวครั้งแรก ใช้ชื่องานว่า “งานเบญจมาศบาน
ในม่านหมอก”  และมีการจัดต่อเนื่องมาเป็นประจ�าทุกปี
จนถึงปัจจุบัน
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	 กุหลาบกลางแจ้งแหล่งใหญ	่ที่พบพระ	
  จากสภาพพืน้ที ่อ�าเภอพบพระ จงัหวดัตาก ทีม่คีวามสงูจากระดบัน�า้ทะเลประมาณ 
700  เมตร  มีอากาศหนาวเย็น  สามารถที่จะปลูกไม้ดอกเมืองหนาวได้  เพื่อให้มีแหล่ง 
กุหลาบคุณภาพดีและอยู่ใกล้ตลาดกรุงเทพฯ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เริ่มด�าเนินโครงการ
น�าร่องส่งเสริมการปลูกกุหลาบในพื้นท่ีอ�าเภอพบพระ  จังหวัดตาก  โดยรวมกลุ่มเกษตรกร  
ทั้งที่ย้ายมาจากนครปฐมและเกษตรกรในพื้นที่  ร่วมการศึกษาทดสอบพันธุ์กุหลาบที่ได ้
น�าพันธุ์กุหลาบจากต่างประเทศ  มาศึกษาทดสอบพันธุ์  ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตกุหลาบ 
โดยเฉพาะการตัดแต่งก่ิง  ทั้งการปลูกกลางแจ้งและการปลูกในโรงเรือนเพื่อผลิตกุหลาบ
คุณภาพ  การพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง  ตลอดจนเชื่อมโยงการตลาดให้กับเกษตรกร 
จนเกษตรกรสามารถผลติกหุลาบคณุภาพด ีมีตลาดรบัซือ้ มีอาชีพมัน่คงขึน้ จนท�าให้ปัจจบุนั
อ�าเภอพบพระเป็นแหล่งผลิตกุหลาบตัดดอกที่ใหญ่ที่สุดของไทย

	 สวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้
  เมื่อปี พ.ศ. 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยม 
ราษฎรทางภาคใต ้และได้มีพระกระแสรับสั่งกับนายชูชาต ิพูลศิร ิผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 
ในช่วงปีนั้น  และคณะผู้เฝ้ารับเสด็จว่า  พื้นที่จังหวัดยะลา  มีลักษณะพื้นท่ีสูง  อากาศเย็น  
มีน�้าเพียงพอ  ควรที่จะมีการทดลองปลูกไม้ดอกโดยเฉพาะไม้ดอกเมืองหนาว  เพื่อลดการ 
น�าเข้าจากต่างประเทศ  โดยให้ทดสอบพันธุ์ไม้ดอกให้ได้ผลดี  ก่อนที่จะขยายให้ราษฎรไป 
ด�าเนินการในเชิงพาณิชย์  ซึ่งผู ้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ได้เรียกประชุมหน่วยราชการที่
เกีย่วข้อง เพือ่ก�าหนดพืน้ทีแ่ละแนวทางทีจ่ะสนองพระกระแสรบัสัง่ โดยได้พจิารณาก�าหนดให้
หมู่บ้านปิยะมิตร 2 หมู่ที่ 2 ต�าบลตาเนาะแมเราะ อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่ด�าเนิน 
โครงการไม้ดอกเมืองหนาว และมอบหมายให้นายอ�าเภอร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เร่งด�าเนินการทดลองปลูกไม้ดอกเมืองหนาว  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2538  โดยกรมส่งเสริม
การเกษตร	 ร่วมรับผิดชอบให้การสนับสนุนพันธุ์ไม้ดอกชนิดต่างๆ	มาทดสอบ	 ถ่ายทอด	
ความรู	้ทางวิชาการให้เกษตรกร	ส่งเสริมการปลูก	และส่งเสริมเรื่องการตลาด 
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(

  หลังจากได้ทดลองและทดสอบพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวชนิดต่างๆ  ตั้งแต่ป ี พ.ศ.  2538 
จนถึงปี พ.ศ. 2543 ในระยะแรกพบว่า ไม้ดอกทุกชนิดมีคุณภาพดอกด ีโดยเฉพาะเบญจมาศ 
และแกลดิโอลัส  นอกจากนี้  ยังมีไม้ดอกอ่ืนๆ  ท่ีมีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย์  เช่น 
กุหลาบ  เยอบีร่า  แอสเตอร์  เป็นต้น  สามารถแนะน�าส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อสร้าง 
เป็นอาชีพต่อไปได้
  ปัจจุบัน  โครงการไม้ดอกเมืองหนาวเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ณ  หมู่บ้านปิยะมิตร  2  อ�าเภอ
เบตง  จังหวัดยะลา  นอกจากจะสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรแล้ว  
มีการปรับภูมิทัศน์สวนไม้ดอกเมืองหนาว  ให้สวยงามเพ่ือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเกษตร 
เชิงนิเวศ  เป็นการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  และสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านได้เป็นอย่างดี  
ที่ส�าคัญเป็นแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดยะลาท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 
และชาวต่างประเทศให้มาเยี่ยมชมความงดงามของพื้นที่ใต้สุดแดนสยามแห่งนี้

	 เมืองไม้ดอกไม้ประดับ	ไม้ดอกแปลงใหญ่
  นอกจากการด�าเนินการโครงการส่งเสริมไม้ดอกเมืองหนาวแล้ว  กรมส่งเสริม
การเกษตรยังได้ด�าเนินการโครงการส่งเสริมด้านไม้ดอกไม้ประดับอีกหลายโครงการ  ได้แก่ 
การศึกษาทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเมืองร้อนหลายชนิด  เช่น 
กล้วยไม ้หน้าวัว ปทุมมา บอนสี ดาวเรือง ธรรมรักษา เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมการผลิต
ไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพ การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้
เกษตรกรมทีางเลือกประกอบอาชพีม่ันคงขึน้ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และพฒันาเป็นพชื
เศรษฐกิจส่งออกที่ท�ารายได้ให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 
  ป ีพ.ศ. 2547 – 2548 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการโครงการ 
เมืองไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 เพื่อพัฒนา 
แหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดต่างๆ  ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตการตลาดไม้ดอก 
ไม้ประดับหลักของภูมิภาคมากขึ้น “เมืองไม้ดอกไม้ประดับ” แต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 
จังหวัดเชียงใหม่  ภาคกลาง  จังหวัดนนทบุรี  ภาคใต้  จังหวัดภูเก็ต  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดอุบลราชธาน ีภาคตะวันตก จังหวัดนครปฐม และภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี 

  และในปี  พ.ศ.  2560  กรมส่งเสริมการเกษตร  
ได้ด�าเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ไม้ดอกไม้ประดับ  ใน  23  จังหวัด  ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไม้ดอก 
ไม้ประดบัทีส่�าคญัทัว่ประเทศไทย โดยสนบัสนนุให้เกษตรกร
มีการรวมกลุ ่มท�าการผลิต  มีการบริหารจัดการร่วมกัน  
เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การผลิตสินค้าเกษตร  
ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด  โดยหน่วยงานภาครัฐ
ให้การสนบัสนุนและอ�านวยความสะดวก ส�าหรับแปลงใหญ่
ด้านไม้ดอกเมืองหนาวที่ส�าคัญ  ได้แก่  แปลงใหญ่กุหลาบ  
อ�าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  แปลงใหญ่เบญจมาศ  
อ�าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  แปลงใหญ่เบญจมาศ 
อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี แปลงใหญ่เบญจมาศ  
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ีและแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ  
คริสต์มาส จังหวัดเลย เป็นต้น 

ภาพ-เรียบเรียง	 :  นางสาวมณฑกาฬ ลีมา นักวิชาการเกษตรช�านาญการ
      กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ
      ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
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ข้าว	พืชอาหารหลักคู่คนไทย

 “พื้นที่ปลูกข้าวมีประมาณ 60  ล้านไร่  กระจายอยู่ทุกจังหวัด 
ทั่วประเทศ  นับเป็นพืชที่มีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุด  ประเทศไทยผลิตข้าวได้ 
ปีละประมาณ 38  ล้านตันข้าวเปลือก  ผลผลิตที่ได้ถูกน�ามาใช้ในประเทศ
และส่งออกอย่างละครึ่ง  มูลค่าการส่งออกปีละประมาณ 2  แสนล้านบาท 
นอกจากพื้นท่ีปลูกมากที่สุดแล้วยังเป็นพืชที่มีเกษตรกรผู้ปลูกมากที่สุด 
คือ ประมาณ 3.7 ล้านครัวเรือน”

  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี  5  ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ  ให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการข้ึนในปี  พ.ศ.2442  และในปี  พ.ศ.2444  
ได้มีการจัดตั้งกรมช่างไหมข้ึน  ตามด้วยการประกวดพันธุ์ข้าวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ที่เมืองธัญบุรี  ในปี  พ.ศ.2450  เปลี่ยนชื่อกรมช่างไหมเป็นกรมเพาะปลูก  มีหน้าที่ค้นคว้า
ทดลองเกี่ยวกับพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงไหม ปศุสัตว์ และการเพาะปลูก จวบจนมีการจัดตั้ง 
สถานีทดลองคลองรังสิตขึ้น  ที่ต�าบลคลองหก  อ�าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  นับเป็น 
สถานีทดลองข้าวแห่งแรกของไทย 
  พ.ศ.2478 จัดตั้งแผนกข้าวขึ้นใน กรมเกษตรและการประมง (หรือกรมการกสิกรรม
ในเวลาต่อมา)  และปี  พ.ศ.2481  ได้ยกฐานะแผนกข้าวข้ึนเป็นกองการข้าว  และสถาปนา 
“กรมการข้าว” ขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2496 
  ต่อมาในปี  พ.ศ.2515  ได้ยุบรวมกรมการข้าวเข้ากับกรมกสิกรรมอีกคร้ัง  
ส่งผลให้กรมการข้าว  ถูกแบ่งแยกออกเป็น  2  หน่วยงาน  คือ  มีฐานะเป็นกองการข้าว  
สังกัดกรมวิชาการเกษตร และกองส่งเสริมพืชไร่นา สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 

การส่งเสริมการปลูกข้าว
  แต่เดิมชาวนาไทยปลูกข้าวไว้เพียงบริโภคในครัวเรือน  จึงเลือกปลูกพันธุ์ข้าว 
ที่ชอบบริโภคเป็นหลัก  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวพื้นเมืองคุณภาพดี  ต่อมาความต้องการข้าว 
ของคนทั่วไปมีมากข้ึนจึงได้มีการพัฒนาไปสู่การปลูกเพื่อจ�าหน่าย  โดยเลือกปลูกชนิดพันธุ ์
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ที่ตลาดต้องการและมีการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ  มากขึ้น  
เช่น  ปุ๋ยเคมี  สารเคมี  ฯลฯ  ท�าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  
เนื่องจากเกษตรกรยังมีการบริหารจัดการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม
  กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักถึงความส�าคัญ
ของข้าวและปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
เป็นอย่างยิ่ง  จึงได้มีการจัดระบบการปลูกข้าวของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยค�านึงถึงศักยภาพของพื้นที่ 
เป็นหลัก รวมทั้งการก�าหนดแนวทางการส่งเสริมที่เหมาะสม 
ในแต่ละพื้นที่  โดยแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวในเขตอาศัยน�้าฝน  
พื้นที่ปลูกข้าวในเขตชลประทาน  และพื้นท่ีปลูกข้าวไร ่ 
พร้อมทั้งจัดท�าโครงการต่างๆ  เพ่ือช่วยเหลือชาวนา 
ในแต่ละพื้นที่ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าว โครงการ
ข้าวนาน�้าฝน  โครงการส่งเสริมการท�านาหว่านน�้าตม 
แผนใหม่  โครงการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีนาไม ่เหมาะสม 
เป็นพืชชนิดอ่ืน  และยังมีอีกหลายโครงการที่ได้จัดท�าขึ้น 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ  เช่น  
ฝนแล้ง น�้าท่วม ศัตรูพืชระบาด ฯลฯ
	 ข้าวพันธุ์ด	ี
  ก า รช ่ ว ย เห ลือ เกษตรกร ให ้ ส ามารถ เพิ่ ม
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตข้าวได้  คือ  การผลิต 
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีบริการแก่เกษตรกรท่ัวประเทศ  

โดยมีศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการผลิตและขยายพันธุ์ ภายใต้โครงการเงินกู้ 
จากประเทศญี่ปุ ่น  (Seed  Multipliction  Project  Under  OECF Loan  ;  Japan)  
โดยใช้เงินจากโครงการเงินกู้กองทุนความร่วมมือจากเศรษฐกิจโพ้นทะเลประเทศญี่ปุ่น  
(The  Overseas  Economic  Cooperation  Fund;  Japan) เริ่มด�าเนินการก่อสร้าง 
ศูนย์ขยายพันธุ ์พืชที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นแห่งแรกในปี  พ.ศ.2519  แล้วขยายเพิ่มขึ้น 
รวมทั้งสิ้น  23  แห่ง  ได้แก ่ จังหวัดพิษณุโลก  เชียงใหม ่ ล�าปาง พะเยา  แพร่  ก�าแพงเพชร  
สุโขทัย นครสวรรค์  ชัยนาท ลพบุรี  นครราชสีมา  ขอนแก่น  ร้อยเอ็ด  สกลนคร กาฬสินธุ์ 
สุรินทร ์อุดรธาน ีอุบลราชธานี ชลบุร ีราชบุรี สุราษฎร์ธาน ีพัทลุง และจังหวัดปัตตาน ี
  ศูนย์ขยายพันธุ์พืชต่างๆ  สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีบริการแก่เกษตรกร 
ได้ปีละเกือบ  100,000  ตัน  ท�าให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ ์ข้าวคุณภาพดีเพาะปลูกปีละ 
เป็นจ�านวนมาก  ส่งผลให้คุณภาพข้าวในภาพรวมของประเทศดีขึ้น  อย่างไรก็ตามเนื่องจาก 
พื้นที่นาข้าวมีเป็นจ�านวนมาก  เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชผลิตได้จึงยังไม่พอเพียง 
แก่ความต้องการของเกษตรกรในแต่ละปี  ดังนั้น  กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้พยายาม 
หาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยได้ร่วมมือกับเกษตรกรในแต่ละพื้นท่ีจัดตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริม 
และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนขึ้นในพื้นที่ต่างๆ  ที่เป็นแหล่งปลูกข้าวท่ีส�าคัญท่ัวประเทศ 
ประมาณ 2,000 ศูนย์ เพื่อให้ศูนย์เหล่านี้เป็นแหล่งผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพด ี
ช่วยทางราชการอีกส่วนหนึ่ง 
  ที่ส�าคัญนับเป็นเร่ืองที่น่าภาคภูมิใจและน่ายินดีอย่างยิ่งที่ศูนย์ส่งเสริมและผลิต 
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวและธงจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  (ขณะด�ารงพระอิสริยยศเป็น  สมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร)  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดหาที่เปรียบมิได ้
จวบจนถึงขณะนี้ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนยังคงเป็นองค์กรของเกษตรกร 
ทีย่นืหยดัท�าหน้าทีอ่ย่างเข้มแขง็ในการผลติเมลด็พนัธุข้์าวคณุภาพดใีห้แก่เกษตรกรในแต่ละพืน้ท่ี 
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	 ชาวนาพัฒนาตนเอง
  ขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการเกษตรยังได้จัดตั้ง
โรงเรียนเกษตรกรขึ้นทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู ้
เรื่องศัตรูข้าวชนิดต่างๆ  ตลอดจนการควบคุมศัตรูข้าว 
อย่างมีประสิทธิภาพ  และพัฒนารูปแบบด�าเนินการ 
มาเป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในปัจจุบัน
  นอกจากนี้   กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท�า
ทะเบียนเกษตรกรขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการประเมิน 
ครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่การท�านา ผลผลิตในแต่ละฤดูกาล 
เพื่อใช้สนับสนุนเกษตรกรตามมาตรการต่างๆ  ของรัฐบาล 
เช่น โครงการรับจ�าน�าข้าว โครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว 
  ปัจจุบันได้สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มจัดท�า 
นาแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวเพื่อพึ่งพา
ตนเองได้  รวมท้ังยังให้ความส�าคัญในด้านการถ่ายทอดความรู้ 
แก่เกษตรกรผูป้ลกูข้าว โดยจดัอบรมให้ความรูด้้านการท�านา 
ในหลักสูตรต ่ า งๆ   แก ่ เกษตรกรทั่ วประ เทศป ีละ 
เป ็นจ�านวนมาก  เพ่ือเป ็นการเพิ่มพูนความสามารถ 
ในการท�านาให้ดีขึ้น  และทันต่อสถานการณ์ของเทคโนโลยี
การผลิตข้าวที่พัฒนาขึ้นโดยตลอด
  ภารกิจส�าคัญที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�าเนินการ 
มาอย่างต่อเนื่องทุกๆ  ปีอีกประการ  คือ  การคัดเลือก
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  เพ่ือเข้ารับ
พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณในพระราชพิธีพืชมงคล 
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ประจ�าป ี  ณ  มณฑลพิธ ี
สนามหลวง  เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ  ก�าลังใจ  และ 
เชิดชูเกียรติเกษตรกรซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลัง 
ของชาต ิ

ผลจากการพัฒนา
   ข้าวหอมมะลิ นับเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงระดับโลก  ประเทศไทยผลิตข้าวหอมมะล ิ
และส่งออกมาเป็นเวลาหลายปีมาแล้ว  โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิส่วนใหญ่ท่ีปลูกในพื้นท่ี 
นาน�า้ฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นข้าวหอมมะลิพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ 15 เท่านั้น  
ในปี  พ.ศ.  2493  –  2494  นายสุนทร  สีหะเนิน  อดีตพนักงานข้าวอ�าเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้รับมอบหมายจากกองการข้าวในขณะน้ันให้ออกไปเก็บรวบรวม 
พันธุ์ข้าวในอ�าเภอบางคล้า  จ�านวน  199  รวง  เป็นข้าวที่มีความหอม  และเรียกกันว่า 
ข้าวหอมมะลิ  ท้ังหมดถูกเก็บและระบุหมายเลขของรวงที่เก็บมาได้ตามล�าดับ  จากนั้น 
จึงส่งไปปลูกเพื่อคัดพันธุ์ให้บริสุทธิ์ ที่สถานีทดลองข้าวโคกส�าโรง จังหวัดลพบุรี 
  ต่อมาในปี  พ.ศ.2500  พันธุ ์ข้าวหอมมะลิที่ผ่านการคัดเป็นพันธุ ์บริสุทธิ์แล้ว 
ถูกน�าไปปลูกทดลอง  และทดสอบในพ้ืนที่ปลูกข้าวภาคต่างๆ  พบว่าในภาคอีสาน  
ข้าวหอมมะลิที่เป็นรวงหมายเลขที่  105  เป็นรวงที่ให้ผลผลิตดีในพื้นที่ดินทรายภาคอีสาน
เมล็ดข้าวเรียวยาว สมบูรณ์ ความหอมของข้าวยังคงเหมือนข้าวที่ปลูกจากแหล่งเก็บ
   ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ได้รับรองให้เป็นข้าวหอมพันธุ์ที่มีชื่อ ขาวดอกมะลิ 105  
เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2502  โดยมีที่มาจากความขาวของเมล็ดข้าว  และความหอม 
ที่คนไทยมักจะน�าไปเปรียบเทียบกับดอกไม้ไทยในขณะนั้น  คนไทยใช้ดอกมะลิที่มีสีขาว 
ส�าหรับบูชาพระ  เป็นความประทับใจคล้ายๆ  กัน  จึงมีผู ้น�ามาใช้เป็นชื่อพันธุ์ข้าวหอม 
ของไทย  เหตุผลที่ข้าวพันธุ์นี้ได้ถูกน�าไปขยายผลและส่งเสริมในเวลาต่อมา  เพราะเป็นข้าว 
ที่มีความโดดเด่น  ในรูปลักษณ์และรสชาติ  ซึ่งเป็นผลดีทั้งในด้านความหอมและความนุ่ม 
ของรสชาติจนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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  งานส่งเสริมด้านข้าวที่ได้ด�าเนินการในช่วงเวลา 
ที่ผ่านมา  ตั้งแต่จัดตั้งกรมส่งเสริมการเกษตร  จนถึงปัจจุบัน 
นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่กิจการด้านข้าวของประเทศ 
เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร  เกิดการ
พัฒนาการผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในพื้นที่ต่างๆ  
อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ 
และเอกชน  เพ่ือเชื่อมโยงภาคการผลิตและการตลาด 
เข้าด้วยกัน  จนกล่าวได้ว่าเป็นความส�าเร็จอย่างงดงาม  
ผลักดันให้ข้าวไทยเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
  เ น่ื อ งจ ากข ้ า ว เป ็ นพื ชที่ มี ค ว ามส� า คัญยิ่ ง 
ต่อเศรษฐกิจของไทย ดังนั้น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2549  
จึงได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ให ้ยุบรวมหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบเก่ียวกับข้าว  ของกรมส่งเสริมการเกษตร  
และกรมวิชาการเกษตรเข ้าด ้วยกัน  แล ้วจัดตั้งเป ็น  
“กรมการข้าว”  สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 
เพื่อท�าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องข้าวโดยเฉพาะ

   ข้าวขาวดอกมะลิ  105  ปลูกอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเป็นเวลาหลายปี  แต่เมื่อ 
ถูกน�าไปปลูกในภาคอีสานใต้  ได้แก่  จังหวัดบุรีรัมย์  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  ร้อยเอ็ด  ยโสธร  
และมหาสารคาม  โดยภาครัฐสนับสนุนให้ปลูกเป็นแปลงสาธิตขนาดใหญ่  มีการประชาสัมพันธ ์
จนกลายเป็นข้าวหอมมะลิที่ขยายผลได้ ในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  ข้าวหอมมะล ิ(Thai  jasmine rice) หรือชื่อที่เป็นทางการว่า “Thai Hom Mali” 
เป็นสายพันธุ ์ข้าวที่มีถิ่นก�าเนิดในไทย  มีลักษณะกลิ่นหอมคล้ายใบเตย  เป็นพันธุ ์ข้าว 
ที่ปลูกที่ไหนในโลกไม่ได้คุณภาพดีเท่ากับปลูกในไทย  และเป็นพันธุ์ข้าวที่ท�าให้ข้าวไทย 
เป็นสินค้าส่งออกที่รู้จักไปทั่วโลก  และในปี  พ.ศ.  2559  ข้าวหอมมะลิของประเทศไทย 
ได้รับรางวัลที่  1  ในการประกวด World’s Best Rice ซึ่งเป็นข้าวที่มีรสชาติดีที่สุดในโลก
ครองอันดับ 1
 “เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก”  กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เห็นพ้องกันว่า ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของคนท่ัวไป  ซึ่งแต่ละปีจะมีผลผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ 
จากพื้นที่เป็นจ�านวนมาก  สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู ้ผลิตและจ�าหน่าย 
เป็นมูลค่ามหาศาล และมีแนวโน้มการส่งออกได้มากขึ้น  โดยได้อาศัยจุดแข็งดังกล่าวมาก�าหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการส่งเสริมการผลิตและจ�าหน่ายข้าวหอมมะลิ  และ 
มุ ่งเน้นที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อยกระดับให้พื้นท่ีจังหวัดในภาคอีสาน 
เป็นศูนย์กลางการผลิตและจ�าหน่ายข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่ตลาดโลก  จึงได้จัดเทศกาล 
ข้าวหอมมะลิโลกขึ้นเป็นครั้งแรก  ท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด  เม่ือปี  พ.ศ.  2543  และจัดต่อเนื่อง 
เป็นประจ�าทุกปี จนถึงปัจจุบัน

(

เรียบเรียง	 : นายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษากรมการข้าว
 :  นายสุนทร ธารามาศ ข้าราชการบ�านาญ
 :  กลุ่มส่งเสริมระบบการผลิตข้าว
    ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
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จุดเริ่มต้นของการซื้อขายแบบเกษตรพันธสัญญา
  เม่ือ  30  ปีท่ีผ่านมา  การซื้อขายในรูปแบบเกษตรพันธสัญญา  ถือเป็นเร่ืองใหม ่
ในวงการเกษตรของไทย กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงของเกษตรกร เห็นว่า
เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกร ท�าให้มีตลาดที่แน่นอน และจ�าหน่ายผลผลิตได้ในราคา
ที่ยุติธรรม จึงได้แนะน�าให้เกษตรกรเข้าใจ พร้อมทั้งเป็นคนกลางในการตกลงราคาระหว่าง
เกษตรกรและบริษัทผูรั้บซือ้ เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย นอกจากน้ี หากพืชทีม่ี
การท�าสญัญาซือ้ขายเป็นพชืใหม่ ไม่เคยมกีารปลกูมาก่อน กรมส่งเสริมการเกษตรจะร่วมกบั 
หน่วยงานวจิยั ศกึษาเทคโนโลยกีารผลติพร้อมวเิคราะห์ถงึศกัยภาพของแต่ละพ้ืนท่ีว่าเหมาะสม 
กับการท�าการผลิตหรือไม่  จากน้ันจึงท�าการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที ่ 
และเกษตรกรผูส้นใจ เพือ่เรยีนรูร่้วมกัน โดยบรษิทัผูร้บัซือ้จะแนะน�าถงึคณุภาพและปรมิาณ
ของผลผลิตตามที่บริษัทต้องการในแต่ละช่วงฤดูกาล  เพ่ือให้เกษตรกรสามารถวางแผน 
การผลิตได้ตรงกับความต้องการของตลาดและเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูง  นอกจากนี ้
ยังเป็นการแบ่งล�าดับชั้นคุณภาพของผลผลิตขึ้นกับประเภทของสินค้า และตลาดผู้รับซื้อด้วย
  การเกษตรแบบเกษตรพันธสัญญาส่วนใหญ่  บริษัทผู้รับซ้ือจะจัดหาจุดรวบรวม
ผลผลิตให้ใกล้กลุ่มเกษตรกรในแต่ละกลุ่ม  เพื่อลดระยะทางการขนส่ง  พร้อมทั้งจัดหา 
เจ้าหน้าทีป่ระจ�าจดุรวบรวม เพือ่คดัแยกคณุภาพผลผลติ พร้อมทัง้จัดท�าบญัชีของเกษตรกร
แต่ละราย  นอกจากนี้ในสัญญาซื้อขายอาจมีการระบุรายละเอียดเง่ือนไขต่างๆ  เก่ียวกับ
การซื้อขาย  ได้แก่  ระยะเวลา  ราคาตามขนาดและคุณภาพ  การจัดส่งผลผลิต  หลักฐาน 
การตรวจรับผลผลิต การช�าระเงิน การพิจารณาตัดสินปัญหา การแก้ปัญหากรณีเกิดเหตุสุดวิสัย  

สร้างความมั่นใจด้วย
การซื้อขายแบบเกษตรพันธสัญญา

 “กรมส่งเสรมิการเกษตรได้พฒันาเกษตรกร โดยมุ่งเน้นให้มีการ
รวมกลุ่ม หาแนวทางในการพัฒนากลุ่ม และการหาตลาดที่มีความแน่นอน 
ชัดเจน  ราคาที่ยุติธรรม  โดยใช้วิธีซื้อขายแบบมีสัญญา  ซึ่งข้อตกลงท่ี 
เกิดจากความยินยอมของทั้งบริษัทผู้รับซื้อและเกษตรกรผู้ผลิต จะก่อให้
เกิดความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย”

การด�าเนินการหากเกิดการระบาดของศัตรูพืช  การผิดสัญญา 
ของผู้ซ้ือและผู้ขาย  การให้สินเช่ือหรือการสนับสนุนปัจจัย
การผลิต  รายละเอียดของบัญชีรายชื่อสมาชิกกลุ่มผู้ปลูก 
และจ�านวนพื้นที่ปลูกที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัท
  จากการด�าเนินงานการซื้อขายแบบเกษตร 
พันธสัญญาที่ผ ่านมา  ได ้แสดงให ้เห็นว ่า  เกษตรกร 
มีความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น  เนื่องจากผลผลิตที่ผลิตได ้นั้น  
สามารถขายได้ในราคาที่เกษตรกรพึงพอใจ  นอกจากนี ้
เกษตรกรยังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าท่ีของ
กรมส่งเสริมการเกษตรและบริษัท  ในการแนะน�าให้ความรู ้
ทั้งในเร่ืองของการผลิตและปัญหาต่างๆ  การถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตพืชนั้นๆ  นอกจากนี ้
ประเภทของสินค้า  นโยบายของบริษัท  และเง่ือนไขของ
ประเทศคู่ค้า  จะเป็นตัวก�าหนดรูปแบบของการท�าสัญญา 
จงึท�าให้สนิค้าแต่ละชนดิมรีปูแบบการท�าเกษตรพันธสญัญา
ที่แตกต่างกัน 

172 l  เกษตราภิวัฒน ์50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร  l  50 ผลงานหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรไทย



  บริษัทได้มีการเจรจาตกลงราคารับซื้อล่วงหน้ากับกลุ่มเกษตรกรเป็นประจ�าทุกป ี 
โดยราคาที่ตกลงได้แบ่งตามล�าดับขนาดและคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่ง  และมีผู้แทนจาก 
กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นสักขีพยาน  นอกจากนี้  ยังมีบริษัทอื่นๆ  ท่ีรับซื้อหน่อไม้ฝรั่ง 
เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศได้แก่  บริษัท  สวิฟท์  จ�ากัด  บริษัท  เกาลี่  จ�ากัด  และ  
บริษัท  เค.ซี.เฟรช  จ�ากัด  เป็นต้น  ซึ่งรูปแบบการตกลงราคาซื้อขายหน่อไม้ฝรั่งจะแตกต่าง
กันไปตามนโยบายของบริษัท
  ในระยะแรกของการส่งเสริมปลกูหน่อไม้ฝรัง่ในประเทศไทย ได้ด�าเนนิการในพืน้ท่ี
ภาคตะวันตกได้แก่  จังหวัดนครปฐม  ราชบุรี  กาญจนบุรี  และสุพรรณบุรี  มีพื้นท่ีปลูกรวม 
ไม่ถึง 1,000 ไร ่ซึ่งในปัจจุบันได้ขยายพื้นที่ปลูกไปยังจังหวัดต่างๆ ได้แก ่จังหวัดเพชรบูรณ ์
ขอนแก่น  นครราชสีมา  ชัยภูมิ  นครสวรรค์  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นต้น  จนกระท่ัง
มีพื้นที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งทั้งประเทศประมาณ  11,000  ไร่  หน่อไม้ฝร่ังท�ารายได้เข้าประเทศ 
ปีละไม่ต�่ากว่า  150  ล้านบาท  ประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญ  ได้แก่  ญี่ปุ่น  เกาหลี  ไต้หวัน  คูเวต  
และเนเธอร์แลนด์ 

กระเจี๊ยบเขียว
  ในป ี2537 บริษัท ธานียามา สยาม จ�ากัด ได้เข้าหารือกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
ถึงความต้องการรบัซ้ือกระเจีย๊บเขียว เพือ่ส่งขายไปยงัตลาดต่างประเทศ และมคีวามต้องการ
ซื้อขายในรูปแบบเกษตรพันธสัญญา กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแล้วเห็นว่า กระเจี๊ยบเขียว 
สามารถปลูกได้ดีในประเทศไทย  และการซ้ือขายในรูปแบบเกษตรพันธสัญญาท�าให้
เกษตรกรขายได้ในราคาที่เป็นธรรม  มีตลาดรองรับที่แน่นอน  จึงได้ให้ความร่วมมือและ 
จัดท�าโครงการส่งเสริมการผลิตกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออกในรูปแบบครบวงจร เป็นต้นมา
  การตกลงราคาซื้อขายกระเจี๊ยบเขียวระหว่างบริษัท  ธานียามา  สยาม  จ�ากัด   
และกลุ่มเกษตรกรได้ด�าเนินการทุกปี  โดยการรับซ้ือกระเจี๊ยบเขียว  บริษัทรับซ้ือเป็น 
เกรดรวมไม่มีการคัดแบ่งเกรดเหมือนการรับซื้อหน่อไม้ฝรั่ง  และการลงนามในสัญญาซื้อขาย
กระเจี๊ยบเขียวจะลงนามในวันเดียวกับการลงนามซื้อขายหน่อไม้ฝรั่ง 
  ปี  2559  มีจ�านวนเกษตรกรที่ปลูกกระเจ๊ียบเขียวประมาณ  1,000  ครัวเรือน  
พื้นที่ปลูกประมาณ 5,000 ไร ่แหล่งเพาะปลูกที่ส�าคัญได้แก ่สุพรรณบุร ีราชบุรี นครปฐม  
และอ่างทอง  กระเจ๊ียบเขียวสามารถส่งออกต่างประเทศได้ทั้งในรูปผลผลิตสดและแช่แข็ง 
สร้างรายได้เข้าประเทศปีละไม่ต�่ากว่า  100  ล้านบาท  ประเทศคู่ค้าท่ีส�าคัญได้แก่  ญ่ีปุ่น 
ออสเตรเลีย  ฮ่องกง  และอินโดนีเซีย  ซ่ึงญี่ปุ่นนับเป็นประเทศที่รับซื้อผลผลิตกระเจี๊ยบเขียว
มากที่สุด มีการรับซื้อมากถึง 98.8% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด 

หน่อไม้ฝรั่ง
  ในปี  2529  บริษัท  ธานียามา  สยาม  จ�ากัด  
ได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในการส่งเสริมการปลูกหน่อไม้ฝรั่งหน่อเขียว  เพื่อการส่งออก
ไปยังประเทศญี่ปุ่น  ซ่ึงในขณะนั้น  หน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชใหม่ 
ไม่เคยมีการปลูกมาก่อนในประเทศไทย  กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
รับผิดชอบและศึกษาความเป็นไปได้  โดยกรมส่งเสริม
การเกษตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  หน่อไม้ฝร่ังเป็นพืชที่ 
น่าสนใจ  สามารถปลูกได้ในประเทศไทย  มีตลาดรับซ้ือ
แน่นอน ราคาอยู่ในเกณฑ์ด ีมีการซื้อขายในรูปแบบเกษตร
พันธสัญญา  และเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนแก่เกษตรกรสูง  
ดังนั้น  กรมส ่งเสริมการเกษตรจึงได ้ เริ่มด�าเนินการ 
ส่งเสริมการผลิตหน่อไม้ฝรั่งแบบครบวงจร  ร่วมกับ  บริษัท 
ธานียามา สยาม จ�ากัด ตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา 
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(

มันฝรั่ง
  มันฝร่ังไม่ใช่พืชใหม่ส�าหรับประเทศไทย  เนื่องจากมีการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีมานานแล้ว 
และต่อมามีการน�าเข้าพันธุ์จากต่างประเทศ    ในปี  2525  มีบริษัทแปรรูปมันฝรั่งจากต่าง
ประเทศเข้ามาส�ารวจและจัดตั้งโรงงานแปรรูป  ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและรับซื้อผลผลิต
ทั้งหมดในราคาประกัน โดยจัดตั้งจุดรวบรวม เพื่อรับซื้อและคัดคุณภาพผลผลิต แต่ในระยะ
แรกเป็นการด�าเนินการผ่านคนกลางหรือผู้รวบรวม 
  เมื่อป ี2556 กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับบริษัทเอกชนที่มีความต้องการมันฝรั่ง
ส�าหรบัแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ต่างๆ ส่งเสรมิให้เกษตรกรปลกูมนัฝรัง่ในระบบซือ้ขายล่วงหน้า  
เพื่อทดแทนการน�าเข้าจากต่างประเทศ
  โดยมีพื้นที่ปลูก 41,187 ไร่ ผลผลิตรวม 96,096 ตัน แหล่งเพาะปลูกที่ส�าคัญ ได้แก่ 
ตาก เชียงใหม่ เชียงราย ล�าพูน พะเยา และสกลนคร ในการด�าเนินการร่วมกับกรมส่งเสริม
การเกษตร รูปแบบการส่งเสริมการผลิตด�าเนินการในรูปแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต  
ซึ่งส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ ่ม  มีการบริหารงานกันภายในกลุ ่มทั้งปัจจัยการผลิต  
เพื่อลดต้นทุนการผลิต  และสร้างอ�านาจในการต่อรอง  ตลอดจนกระบวนการจ�าหน่าย  
โดยหน่วยงานราชการได้ถ่ายทอดความรู ้ให้แก่เกษตรกร  ให้รู ้จักและมีความเข้าใจ  
และจัดท�าแปลงสาธิตเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
  ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกมันฝรั่ง 34,777 ไร่ ผลผลิตรวม 105,988 ตัน ในขณะที่ 
บริษัทแปรรูปมันฝร่ังมีความต้องการมันฝรั่งประมาณ  187,650  ตันต่อปี  บริษัทที่ม ี
การท�าสัญญาข้อตกลงซื้อขายผลผลิตมันฝรั่งที่ก�าหนดราคารับซื้อที่แน่นอนกับเกษตรกร
ได้แก่  บริษัท  เป๊บซี ่ –  โคล่า  (ไทย)  เทรดดิ้ง  จ�ากัด  บริษัท  เบอร์ลี ่ ยุคเกอร์  ฟูดส์  จ�ากัด  
และบริษัท ยูนิแชมป์ จ�ากัด
  ตลาดมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน มันฝรั่งพันธุ์โรงงานร้อยละ 90  เป็นการผลิตเพื่อน�าเข้า
โรงงานแปรรปู โดยเกษตรกรจะท�าสญัญากบับรษิทัหรอืตวัแทนรบัซือ้ผลผลติ จากนัน้บรษิทั
จะน�าหวัพนัธุม์นัฝรัง่จ�าหน่ายแก่เกษตรกร เพือ่น�าไปเพาะปลกู หลงัเกษตรกรท�าการเกบ็เกีย่ว
ผลผลิตแล้ว  ต้องท�าการคัดหัวมันฝรั่งที่มีต�าหนิ  ไม่ได้คุณภาพตามข้อตกลงออก  แล้วน�าส่ง 
มันฝรั่งที่มีคุณภาพ  ไปขายให้กับบริษัทท่ีได้ท�าพันธสัญญา ณ  จุดรับซ้ือที่ได้ก�าหนดไว ้  
โดยต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่ตกลงกันตามพันธสัญญา  
และจะไม่ขายผลผลิตข้ามบริษัทที่ไม่ได้ท�าพันธสัญญา

ภาพ-เรียบเรียง	 : กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด
      ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
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มาคลุมโคนต้นกาแฟ  ทอดพระเนตรเห็นเมล็ดกาแฟมีความสมบูรณ์ดี  และ 
ปลูกในพื้นที่นั้นได้  จึงมีรับสั่งให้ส่งเสริมการปลูกกาแฟ  โดยใช้เมล็ดที่นายพะโย 
น�ามาถวายกลับคืนให้ชาวบ้านน�าไปปลูกต่อ 
  หลังจากนั้นโครงการหลวง  ได้เข้ามาส่งเสริมการปลูกกาแฟและวิธีการ 
ดูแลรักษาและเก็บเก่ียวที่เหมาะสม  จนกระทั่งถึงปี  พ.ศ.  2525  พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตร
แปลงกาแฟที่ขุนวาง (ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ในปัจจุบัน) และทรงมีพระราชด�าร ิ
ให้กรมวิชาการเกษตร พัฒนาสายพันธุ์กาแฟท่ีเหมาะสมกับสภาพที่สูงของประเทศไทย 
เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาปลูกทดแทนฝิ่นบนพื้นที่สูงจนถึงปัจจุบัน
 

ส่งเสริมการปลูกกาแฟคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล

 “ปี  พ.ศ.  2525  พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร  
เสด็จทอดพระเนตรแปลงกาแฟท่ีขุนวาง (ศนูย์วจัิย 
เกษตรหลวงเชียงใหม่ ในปัจจุบัน)  และทรงมี 
พระราชด�าริให้กรมวิชาการเกษตรพัฒนาสายพนัธุ ์
กาแฟท่ีเหมาะสมกับสภาพที่สูงของประเทศไทย
เพือ่ปลูกทดแทนฝ่ินบนพืน้ท่ีสูงจนถงึปัจจุบนั”
  ป ีพ.ศ. 2517 นายพะโย ตาโร อดีตผู้ใหญ่บ้าน
หนองหล่ม สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ�าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่  ได้เฝ้าฯ  รับเสด็จฯ  พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร 
เมื่อมีรับสั่งถามถึงต้นกาแฟ  นายพะโย  จึงได้น�าทาง
ไปทอดพระเนตร  ทรงมีรับสั่งให้ใส่ปุ ๋ยและน�าหญ้า 
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ซึ่งเน้นการบริหารจัดการแบบครบวงจร  (Value  Chain)  บนพ้ืนฐานของศักยภาพ  และ 
อัตลักษณ์ของกาแฟไทย  พัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตในระดับฟาร์มถึงผู้บริโภค  โดยการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ลดต้นทุนการผลิต  การพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟสู่มาตรฐานสากล  
การผลิตกาแฟเฉพาะถิ่น และการเป็นศูนย์กลางการค้ากาแฟในอาเซียนต่อไป
  ปี  2559  ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกกาแฟที่ให้ผลผลิตแล้ว  254,947  ไร่  ในจ�านวนนี้ 
เป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า  68,841  ไร่  และ  สายพันธุ์โรบัสต้า  186,106  ไร่)  ได้ผลผลิต 
รวมทั้งประเทศ 30,579 ตัน  เป็นผลผลิตกาแฟอาราบิก้า 9,241 ตัน และ โรบัสต้า 21,338 ตัน  
มีเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจ�านวน 25,195 ครัวเรือน
  แหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้าที่ส�าคัญ  ได้แก่  จังหวัดชุมพร  ระนอง  สุราษฎร์ธานี  และ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ส�าหรับแหล่งผลิตกาแฟอาราบิก้าที่ส�าคัญ  ได้แก่  จังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม ่น่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
    ในปี  2559  มีการส่งออกเมล็ดกาแฟและกาแฟส�าเร็จรูป  รวม  7,433  ตัน  มูลค่า 
ประมาณ 1,190 ล้านบาท  โดยมีคู่ค้าที่ส�าคัญ  ได้แก่  สหรัฐอเมริกา อิตาลี ส�าหรับคู่แข่งที่ส�าคัญ 
ได้แก ่เวียดนาม และอินโดนีเซีย 

ส่งเสริมการผลิตกาแฟคุณภาพดี
  ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกาแฟถึง  322,896  ไร่  แต่ในปัจจุบันพบว่า 
มีพื้นที่ปลูกเพียง  254,947  ไร ่ โดยมีแนวโน้มลดลงและไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่น  ท่ีมีผลตอบแทนสูงกว่าปลูกทดแทน  เช่น  ปาล์มน�้ามัน 
ยางพารา ทุเรียน  เป็นต้น ปัญหาที่ส�าคัญของการผลิตกาแฟ คือ  เกษตรกรขาดการดูแลรักษา 
อย่างถูกต้อง  เช่น  การตัดแต่งกิ่ง  การป้องกันก�าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  ส่งผลให้ผลผลิต

ต่อไร่ที่ได้อยู ่ในเกณฑ์ต�่า  โดยเฉพาะกาแฟพันธุ ์โรบัสต้าส่วนใหญ่ 
มีอายุมาก  ระบบรากและสภาพต้นเส่ือมโทรม  เกษตรกรขาดความรู้ 
ในการการตัดแต่งก่ิงเพ่ือฟื้นต้น  (การท�าสาว)  และการปลูกกาแฟ 
ทดแทนต้นที่เสื่อมโทรม  ขาดการปรับปรุงบ�ารุงดินอย่างเหมาะสม 
กับสภาพดินและความต้องการของพืช  กาแฟส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่
ลาดชัน  หากมีการจัดการที่ไม่เหมาะสม  จะท�าให้ดินมีการชะล้าง 
พังทลาย  เสื่อมสภาพ  และไม่สามารถดูดธาตุอาหารในดินไปใช้ได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตลาดกาแฟ	
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
  กาแฟเป็นพืชเศรษฐกจิทีท่�ารายได้ให้
เกษตรกรไทยปีละประมาณ 5,500 ล้านบาท 
โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  (ปี 2555  - 2559) 
ตลาดกาแฟมีการขยายตัวอย่างมากท�าให้ 
ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโรงงาน 
แปรรูปกาแฟในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 67,620 ตัน  
ในปี  2555  เป็น  85,000  ตัน  ในปี  2559 
นอกจากนี้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยัง
ได้เล็งเห็นความส�าคัญของกาแฟ จึงได้ด�าเนิน
การท�ายุทธศาสตร์กาแฟในปี  2552  -  2556 
และยุทธศาสตร์กาแฟในปี  2560  -  2564  
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  กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาเกษตรกร 
ให้มีการรวมกลุ ่มเกษตรกรเพื่อรับความรู ้ในการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพดี  โดยด�าเนิน 
โครงการต่างๆ  ได้แก่  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตกาแฟ  
โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร  โครงการสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านคุณภาพกาแฟไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  รวมถึง 
การจัดต้ังและพัฒนากลุ่มผู้ปลูกกาแฟ  และวิสาหกิจชุมชน  ผลส�าเร็จของการด�าเนินโครงการ 
ที่ผ่านมาท�าให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟกว่า  3,000  ราย  ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเร่ือง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ  และสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  60  ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรที่มีการปลูกกาแฟในแปลงเดี่ยวมีผลผลิต 
ไม่น้อยกว่า  250  กิโลกรัมต่อไร่  และในแปลงที่ปลูกร่วมกับพืชอ่ืนมีผลผลิตไม่น้อยกว่า  
180 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลง มีรายได้เพิ่มขึ้น

(

ภาพ-เรียบเรียง	 : นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น
  :  นางสาวอรุณ แก้วขาว นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ
      กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น
      ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
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  ปาล์มน�้ามัน  มีถิ่นก�าเนิดในทวีปแอฟริกา  ผู ้น�าเข้ามาในประเทศไทยคนแรก 
คือ  พระยาประดิพัทธ์ภูบาล  โดยน�าปาล์มน�้ามันมาปลูกเป็นไม้ประดับที่สถานีทดลอง
ยางคอหงส์  จังหวัดสงขลา  และสถานีกสิกรรมพลิ้ว  จังหวัดจันทบุรี  เมื่อปี  พ.ศ.  2472  
ต่อมามีการส่งเสริมปลูกเพื่อการค้า  เม่ือปี  พ.ศ.  2511  จ�านวนพื้นท่ีประมาณ  40,000  ไร ่ 
ในโครงการนคิมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้ จังหวดัสตลู และโครงการของบริษทัอตุสาหกรรม
น�้ามันและสวนปาล์มน�้ามัน  จ�ากัด  จังหวัดกระบี่  ซึ่งภาครัฐไม่ได้ให้ความส�าคัญมากนัก 
เนื่องจากต้องลงทุนสูงและต้องมีโรงงานรองรับผลผลิต  ผู้ที่สนใจปลูกปาล์มน�้ามัน  จะเป็น 
กลุม่ผูท้ีม่ฐีานะดี ต่อมา ในปี 2524 กรมป่าไม้ ได้ประกาศให้เอกชนเสนอโครงการปาล์มน�า้มนั 
ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เป็นการชั่วคราว ท�าให้มีการขยายพื้นที่ปลูก
ปาล์มน�้ามันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

พลิกวิกฤติเป็นโอกาส	
  ในป ีพ.ศ. 2527 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน�้ามัน 
โดยสนับสนุนให้ปลูกพืชแซมในช่วงที่ยังไม่ให้ผลผลิต  จนกระทั่งเมื่อวันที่  4  พฤศจิกายน  
พ.ศ.  2532  เกิดพายุไต้ฝุ ่นเกย์  ในเขตอ�าเภอเมืองชุมพร  ท่าแซะและอ�าเภอปะทิว  
จังหวัดชุมพร  รวมถึงอ�าเภอบางสะพานน้อยและบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 
สร้างความเสียหาย แก่บ้านเรือน และพื้นที่เกษตรกรรม อย่างมหาศาล กรมส่งเสริมการเกษตร 
จึงด�าเนินการช่วยเหลือเกษตรกร  โดยส่งเสริมให้ปลูกพืชยืนต้นที่ให้ผลตอบแทนเร็ว 
และยั่งยืน  และหนึ่งในพืชดังกล่าว  คือ  ปาล์มน�า้มัน  จัดท�าโครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน�า้มัน 

ทดแทนในพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับความเสียหายจาก
พายุไต้ฝุ่นเกย์โดยสั่งซ้ือพันธุ์ปาล์มน�้ามันมาจากประเทศ
คอสตาริกา  และว่าจ้างบริษัทเอกชนท�าการเพาะกล้า 
แจกจ่ายเกษตรกร  พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการปลูกและ 
ดูแลรักษาในคราวเดียวกัน

 “ปาล์มน�า้มัน พชืที่ไม่มีใครคดิว่าจะมีความส�าคญั ในเวลาเพยีง 
ไม่ก่ีปี  กลับกลายมาเป็นพืชที่จ�าเป็นต้องใช้เพื่อการบริโภค  อุปโภคและ
พลังงานทดแทน  เพิ่มมูลค่าตัวเองได้  สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและ
ประเทศชาติ จ�านวนมหาศาล”

ปาล์มน�า้มัน	พลิกวิกฤติเป็นโอกาส
ในการสร้างพลังงานทดแทน
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  ต่อมาในป ีพ.ศ.  2535  –  2536  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้มีการ 
ส่งเสริมปาล์มน�้ามันอย่างจริงจัง  กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  จัดท�าฐานข้อมูลปาล์มน�้ามัน  น�าหลักการวิเคราะห์ดิน  วิเคราะห์ใบมาใช ้
ประกอบค�าแนะน�าการใส่ปุ๋ย  จัดหน่วยเคลื่อนที่ในการให้ค�าแนะน�าส่งเสริมแก่เกษตรกร 
รายย่อย  เน้นให้เกษตรกรคัดเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมตามความต้องการของปาล์มน�้ามัน 
และการใช้พันธุ์ปาล์มที่เหมาะสม เพื่อความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
  จากผลตอบแทนท่ีคุ ้มค่าของเกษตรกรท่ีปลูกปาล์มน�้ามันในพื้นที่ที่ ได ้รับ 
ความเสียหายจากพายุไต้ฝุ ่นเกย์  และเกษตรกรอ่ืนๆ  ในภาคใต้  ส่งผลให้เกษตรกร 
ในภาคอื่นๆ  มีความต้องการปลูกปาล์มน�้ามันด้วยเช่นกัน  โดยในปี  พ.ศ.  2538  –  2539 
ภาคเอกชนรายใหญ่  ได้ขยายพ้ืนที่ปลูกปาล์มน�้ามันไปในภาคตะวันออก  แทนพื้นที ่
ปลูกอ้อยในจังหวัดชลบุร ีและพื้นที่เหมืองพลอยเก่าในจังหวัดตราด 
  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2545  กรมส่งเสริมการเกษตรได้น�าพันธุ์ปาล์มน�้ามันจากการ
พัฒนาพันธุ ์ปาล์มน�้ามันของศูนย์วิจัยปาล์มน�้ามันสุราษฎร์ธานี  กรมวิชาการเกษตร  
ไปทดลองปลูกในพื้นที่จังหวัดหนองคาย  แถบติดแม่น�้าโขง  แนวเขตมรสุม  โดยพิจารณา 
คัดเลือกพื้นที่จากปริมาณน�้าฝนและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ การระบายน�้าดี ซึ่งสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต  (Crop  Requirement)  
ของปาล์มน�้ามัน  โดยคัดเลือกพ้ืนที่ในจังหวัดหนองคาย  3  จุด  ได้แก่  ศูนย์ส่งเสริมและ 
พัฒนาอาชีพการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร  อ�าเภอเมือง  ศูนย์วิจัยยางหนองคาย  
กรมวิชาการเกษตร อ�าเภอรัตนวาปี และแปลงเกษตรกร อ�าเภอพรเจริญ 
  ปาล์มน�้ามันที่ปลูกในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  ให้ผลผลิตและ 
ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ  ท�าให้เกษตรกรสนใจมาทัศนศึกษาดูงาน  และปลูกเพิ่มมากขึ้น
ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคเหนือ  โดยในปัจจุบันได้มีการจัดต้ังโรงงาน 
สกัดน�้ามันปาล์มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร
  ถึงแม้จะมีการขยายพื้นท่ีปลูกปาล์มน�้ามันไปในเขตภาคตะวันออก  ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคเหนือในบางจังหวัด แต่ปริมาณผลผลิตยังแค่เพียงพอใช้ในประเทศเท่านั้น 
ประกอบกับประเทศไทยเริ่มมีการศึกษาเรื่องพลังงานทางเลือก  กรมส่งเสริมการเกษตร  
จึงพิจารณาหาพื้นที่ใหม่ๆ  และปรับปรุงให้เหมาะสมส�าหรับปลูกปาล์มน�้ามัน  โดยร่วมกับ 
กรมพัฒนาที่ดิน  ท�าโครงการทดสอบการปลูกปาล์มน�้ามันในพื้นที่ภาคกลางและ 
ภาคตะวันตก  ปี  พ.ศ.  2547  –  2551  โดยคัดเลือกพื้นที่ด�าเนินการในจังหวัดปทุมธาน ี 
ซึ่งเป็นพื้นที่สวนส้มร้าง ดินเปรี้ยว แต่อยู่ในเขตชลประทาน ที่สามารถบริหารจัดการน�า้ได้ 
ตามความต้องการของปาล์มน�้ามัน  และพ้ืนท่ีบางส่วนภาคตะวันตก  ซึ่งได้แก่  จังหวัด
สุพรรณบุร ีและกาญจนบุรีในเขตแนวฝน ที่ฝนตกชุก ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง 
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ผลผลิตที่ได้  น�าไปใช้ในเพื่อการอุปโภค บริโภคเฉลี่ย  80,000  ตันน�้ามันปาล์มดิบต่อเดือน  
ใช้เพื่อพลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล) เฉลี่ย 80,000 ตันน�้ามันปาล์มดิบต่อเดือนเช่นเดียวกัน 
อีกทั้งยังเพิ่มช่องทางการใช้แทนน�้ามันเตาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า  รวมทั้งการน�าไปใช ้
ในอุตสาหกรรมโอลิโอเคมิคอลได้หลากหลายมากขึ้น 
  กรมส่งเสริมการเกษตร นับว่าเป็นหน่วยงานแรกๆ ในการส่งเสริม และขยายพื้นที ่
ปลูกปาล์มน�้ามันไปในพื้นที่ต่างๆ  ไม่ว่าพื้นที่เกษตรกรรมที่เสียหายจากพายุไต้ฝุ ่นเกย์  
หรือการขยายพื้นที่ปลูกไปในพื้นที่สวนส้มร้าง  ที่มีสภาพดินเปรี้ยว  ส่งเสริมให้เกษตรกร 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  โดยการจัดการสวนที่เหมาะสมต่อช่วงอายุของปาล์มน�้ามัน  
การให้น�้าในระยะฝนทิ้งช่วง  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใบ  รวมไปถึงการเก็บเก่ียว
ผลผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรทะลายปาล์มน�้ามัน  (มกษ.  5702-2552)  ซึ่งส่งผลให้ 
เกษตรกรได้ราคาที่สูงข้ึนตามเปอร์เซ็นต์น�้ามันท่ีสูงข้ึน  และยังรวมไปถึงการส่งเสริม 
การรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเพื่อผลิตปาล์มน�้ามันคุณภาพ  โดยสนับสนุนให้เกษตรกร 
รายย่อย มีการผลิตปาล์มน�้ามันอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบ RSPO เป็นประเทศแรกในโลก 
  นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการรวมกลุ่มเกษตรกรแบบแปลงใหญ่  เพื่อการลดต้นทุน 
การผลิต  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน  และเช่ือมโยง 
กับตลาด พัฒนาไปสู่การซ้ือขายปาล์มน�้ามันที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  เพื่อผลตอบแทนท่ี 
คุ้มค่าต่อการลงทุน  สามารถช่วยให้เกษตรกร  มีความมั่นคง  มั่งค่ังและยั่งยืนตลอดไป  
อีกทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามัน  ไม่ว่าจะเป็น  เกษตรกรผู ้ผลิต  
ผู ้รับจ้างตัดปาล์มน�้ามัน  ลานเท  โรงงานสกัดน�้ามันปาล์ม  โรงงานกล่ันน�้ามันปาล์ม  
โรงงานไบโอดีเซล  โรงงานโอลิโอเคมิคอล  โรงผลิตไฟฟ้าจากน�้ามันปาล์มและส่วนเหลือ 
จากการสกัดน�้ามันปาล์ม  รวมไปถึงผู้บริโภคทุกภาคส่วน  อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล  ยั่งยืน 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

(

  ผลการทดสอบพบว่า  ปาล์มน�้ามันสามารถให้ 
ผลตอบแทนท่ีดี  คุ้มค่าต่อการลงทุน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  มีการขยายพื้นที่ปลูกไปในพื้นที่
สวนส้มร้าง เพิ่มมากขึ้น ไม่เฉพาะเกษตรกรที่ร่วมโครงการ 
ที่จะขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น  เกษตรกรท่ัวไป  ก็สนใจปลูก
มากขึ้นเช่นกัน 

ปาล์มน�า้มันเพื่อการบริโภคอุปโภค
และพลังงานทดแทน
   ปัจจุบันปาล์มน�้ามันมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ
รวม  5.23  ล้านไร่  เกษตรกรผู้ปลูกกว่า  2  แสนครัวเรือน 
มีวงเงินหมุนเวียนในระบบธุรกิจ  นับแสนล้านบาทต่อปี 

ภาพ-เรียบเรียง	 : กลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน�า้มัน

      ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
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 “กรมส่งเสรมิการเกษตรเป็นหน่วยงานแรกๆ ทีด่�าเนนิการส่งเสรมิ
การปลูกยางพาราในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอือย่างจรงิจังและเป็นรปูธรรม  
ซึ่งผลการด�าเนินงานท�าได้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จากพื้นที่ 200,000 ไร ่ 
เป็น 223,260 ไร ่ท�าให้เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ร่วมโครงการ
มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงสืบเนื่องตลอดมาจนถึงทุกวันนี้”

  ต่อมากรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง  ทั้งกรมวิชาการเกษตร  ส�านักงานกองทุน 
สงเคราะห์การท�าสวนยาง และองค์การสวนยาง ด�าเนนิการ 
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพาราอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องมาโดยล�าดับ  มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู ้
ความสามารถเร่ืองยางพาราให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
การเกษตรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ 
เหล่าน้ันสามารถไปส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้และ 
ประสบการณ์เร่ืองยางพารา  แก้ไขปัญหา  ตลอดจน 
พฒันาอาชีพการท�าสวนยางให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  กรมส่งเสริมการเกษตรได้ก่อตั้งขึ้นในป ีพ.ศ.2510 ในขณะนั้นมี กลุ่มยางพารา  
สังกัดกองส่งเสริมพืชพันธุ์  ท�าหน้าที่ในการให้บริการและเผยแพร่ความรู้เร่ืองยางพารา 
ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีส�านักงานเกษตรจังหวัด และส�านักงานเกษตรอ�าเภอ  
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่  เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น  ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้มีปริมาณเพียงพอ  
และมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด เป็นการยกระดับรายได้และความเป็นอยู ่
ของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น

ยางพารา
พืชเศรษฐกิจหลักของไทย
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ส่งเสริมสวนยางนอกสงเคราะห์
  ในปี พ.ศ. 2525 มกีารก�าหนดบทบาทหน้าทีใ่นการส่งเสรมิการผลติยางพารา 
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมยางพาราให้ชัดเจนขึ้น  ลดการท�างานซ�้าซ้อนลง  
โดยกรมส่งเสรมิการเกษตรมหีน้าทีร่บัผดิชอบเฉพาะในการส่งเสริมการผลติยางพารา 
ในส่วนที่เป็นสวนยางนอกสงเคราะห์  หรือสวนยางท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ 
ของกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง
  กรมส่งเสริมการเกษตรต้องดูแลรับผิดชอบสวนยางนอกสงเคราะห์ดังกล่าว  
ด้วยการส่งเสริมทุกขั้นตอนการผลิตยาง ตั้งแต่การปลูกสร้างและบ�ารุงรักษาสวนยาง  
การกรีดยาง  การป้องกันก�าจัดโรคหน้ายาง  การใช้สารเคมีเร่งน�้ายาง  การปรับปรุง 
คุณภาพยาง  การตลาดยาง  ตลอดจนการเพิ่มรายได้ในสวนยาง  โดยการส่งเสริม 
ปลูกพืชแซมยาง-พืชร่วมยาง และการเลี้ยงสัตว์ในสวนยาง 
  ส�าหรับสวนยางพ้นสงเคราะห์ (สวนยางทีพ้่นก�าหนดเวลาทีก่องทนุสงเคราะห์ 
การท�าสวนยางต้องดูแล)  นั้น  กรมส่งเสริมการเกษตรจะดูแลรับผิดชอบในเรื่อง 
การส่งเสริมการกรีดยาง  การป้องกันก�าจัดโรคหน้ายาง  การใช้สารเคมีเร่งน�้ายาง  
การปรับปรุงคุณภาพยาง การตลาดยาง รวมถึงการเพิ่มรายได้ในสวนยาง 
  วิธีการหลัก  ที่กรมส่งเสริมการเกษตรใช้ในการส่งเสริมการผลิตยางพารา 
อย่างได้ผล  นอกเหนือจากวิธีการส่งเสริมแบบอ่ืนๆ  คือ  การส่งเสริมแบบกลุ่มบุคคล  
โดยมุง่เน้นไปทีก่ารพฒันาตัวเกษตรกรและผูน้�าเกษตรกรเป็นหลกั กจิกรรมทีใ่ช้ในเบือ้งต้น 
คือ  กลุ่มผสมปุ๋ยใช้เองในสวนยาง  และกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นและขายยาง  
ซึ่งเป็นกลุ่มธรรมชาติ ตั้งขึ้นในแทบทุกหมู่บ้านที่มีการประกอบอาชีพการท�าสวนยาง  
ก่อนทีจ่ะพฒันาและต่อยอดไปเป็นกลุม่เกษตรกร (ชาวสวนยาง) ซึง่เป็นกลุม่นิตบิคุคล 
ที่มีจัดตั้งทั่วไปในแทบทุกต�าบลที่มีการประกอบอาชีพการท�าสวนยาง
  องค์กรท่ีสูงข้ึนไปอีกก็คือสมาคมชาวสวนยางจังหวัด  จนถึงสมาคมสหพันธ์ 
ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยในทีส่ดุ เป็นการพฒันาเกษตรกรชาวสวนยางให้เข้มแขง็ 
อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ต�าบล  
อ�าเภอ  จังหวัด  ไปจนถึงระดับประเทศ  เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือกันเอง 
ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางให้มั่นคงยั่งยืนตลอดไป

ยางอีสาน	
  ในปี  พ.ศ.2530  รัฐบาลในขณะน้ันได้จัดท�า 
โครงการอีสานเขียวขึ้น  ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตร 
ได้เสนอโครงการเร่งรัดการปลูกยางพาราเพื่อกระจาย 
รายได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้รัฐบาลพิจารณา  
ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติให้กรมส่งเสริมการเกษตรด�าเนิน 
โครงการดังกล่าวได้ในพื้นที่  200,000  ไร่  ต้ังแต ่ 
ปี  พ.ศ.2532-2536  ท�าให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็น 
หน่วยงานเดียวที่ด�าเนินการส่งเสริมการปลูกยางพารา 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างจริงจัง  และเป็นรูปธรรม  
ซึ่งผลการด�าเนินงานท�าได้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ  
เมื่อสิ้นสุดโครงการสามารถส่งเสริมการปลูกยางพารา 
ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือทัง้สิน้ 13 จงัหวดั 42 อ�าเภอ  
พ้ืนที ่223,260 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 20,823 ราย  
ท�าให้เกษตรกรภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีร่่วมโครงการ 
มีอาชีพและรายได้ท่ีมั่นคงสืบเน่ืองตลอดมาจนถึง 
ทุกวันน้ี  และยางพาราก็แพร่ขยายไปปลูกในทุกภาค 
ของประเทศ
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รับรองสิทธิ์รวมกว่า 8.2 แสนครัวเรือน พื้นที่ช่วยเหลือ 8.31 ล้านไร ่คิดเป็นเงินช่วย
เหลือเกษตรกรจ�านวนกว่า 8 พันล้านบาท
   นอกจากนั้น  จากภาวะที่เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยพึ่งพารายได้จาก 
สวนยางพาราเพียงอย่างเดียวมีรายได้ลดลง  ไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีพ  คณะรัฐมนตร ี
ยังได ้เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 
เป็นหน่วยงานหลัก  ในการด�าเนินงานสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย 
น�าไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรหรือเก่ียวเนื่องกับการเกษตร  
ตามแผนการผลิต/แผนธุรกิจของเกษตรกร  ครัวเรือนละไม่เกิน  100,000  บาท  
ระยะเวลาให้กู ้ 1  ปี  ระยะเวลาการช�าระหนี้ไม่เกิน  5  ปี  (เดือนพฤศจิกายน  2557-
เดือนพฤศจิกายน  2562)  โดย  ธ.ก.ส.  สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือด�าเนินงานโครงการ  
วงเงิน  10,000  ล้านบาท  อัตราดอกเบ้ียร้อยละ  5  ต่อปี  ซึ่ง  ธ.ก.ส.จะเรียกเก็บ 
จากเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในอตัราร้อยละ 2 ต่อปี และรฐับาลจะชดเชยดอกเบีย้
ให ้ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี

เปลี่ยนสวนยางเป็นเกษตรผสมผสาน	
   ต่อเนื่องจากสถานการณ์ราคายางพาราตกต�่า  กรมส่งเสริมการเกษตร 
ได้ให้ข้อมูลทางเลือกอาชีพที่หลากหลายให้กับชาวสวนยาง น�าไปจัดท�าแผนการผลิต 
ที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ในแต่ละท้องถิ่น  โดยมีนักวิชาการคอยให้ค�าแนะน�า 
ความรูเ้ทคโนโลยกีารผลติ และมเีกษตรกรทีป่ระสบความส�าเรจ็ ท�าได้จรงิ เป็นตวัอย่าง 
ให้ศึกษาเรียนรู้ให้เกิดการปรับเปลี่ยน  เพิ่มอาชีพ  เพิ่มรายได้  ให้ชาวสวนยาง  ทั้งนี ้ 
เกษตรกรสามารถจัดท�าแผนการผลิต/แผนธุรกิจด้านการเกษตร  หรือเกี่ยวเนื่อง 
การเกษตรของตนเองให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับศักยภาพการผลิตของพื้นที่และ 
ครัวเรือน  ได้มากกว่า  1  กิจกรรม  โดยใช้ข้อมูลจากทางเลือกกิจกรรมของส�านักงาน 
เกษตรอ�าเภอ ซึ่งมีมากกว่า 80 รายการ ทั้งด้านการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง  
หรือปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม นอกเหนือจากทางเลือกที่มีก็สามารถท�าได้
  การปรับเปลี่ยนมาท�าการเกษตรแบบผสมผสาน  สร้างอาชีพเสริมเพิ่มเติม 
นอกเหนือจากการท�าสวนยางเพียงอย่างเดียว เพื่อให้ชาวสวนยางมีแหล่งรายได้อื่นๆ  
เข้ามาเสริมในครอบครัว  สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนของชาวสวนยาง  เป็นทางเลือก  
และทางรอดท่ีเห็นได้ชัดเจนของชาวสวนยางในวันนี้  ซึ่งเกิดข้ึนแล้วในหลายๆ  จังหวัด  

ราคายางพาราตกต�่าปี	2556	
   เมื่อวันที่ 3 และ 10 กันยายน 2556 คณะรัฐมนตรี  
เห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ  
ปี  2557  ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาต ิ 
(กนย.)  โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
เป ็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง  โดยการ 
จ่ายเงินชดเชยแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา  ที่มี
พื้นที่ยางเปิดกรีดต้นยางอายุไม่เกิน 25 ปี และปลูกใน 
พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธ์ิหรือสิทธิ์ท�ากินในพื้นที่นั้น  อัตรา
การช่วยเหลือ  ไร่ละ  2,520  บาท  จ่ายให้ครั้งเดียว 
ตามพื้นที่ยางเปิดกรีดจริงไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร ่
   ผลการด�าเนินงาน เกษตรกรมาขอขึ้นทะเบียน 
กว่า  1.19  ล้านครัวเรือน  พื้นที่กว่า  18.19  ล้านไร ่ 
โดยมีเกษตรกรที่ผ ่านการตรวจสอบสิทธิ์  ได้รับเงิน 
ช่วยเหลือกว่า  7  แสนครัวเรือน  เป็นเงินประมาณ  
2.1 หมื่นล้านบาท
   ในปีต่อมา  คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่  21 
ตุลาคม  2557  เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
ด�าเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยาง 
เป็นปีท่ี  2  ภายใต้โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง  โดยช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน  15  ไร ่
อัตราไร่ละ  1,000  บาท  เกษตรกรผ่านการตรวจสอบ
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ท้ังในภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่เป็นแหล่งปลูกยางใหม่  หรือในภาคใต ้ 
ภาคตะวนัออก ซึง่เกษตรกรปลกูยางพาราเป็นอาชพีดัง้เดมิ ด้วยรปูแบบทีแ่ตกต่างกันไป 
ตามศักยภาพของพื้นที ่การตลาด ความสนใจและประสบการณ์เกษตรกร ที่ได้โอกาส 
ต่อยอดจากความรู้และเงินทุนที่มี ภายใต้แนวคิด 

“การเกษตรแบบผสมผสาน...ค�าตอบรายได้ที่หลากหลาย
เพิ่มอาชีพ	เพิ่มรายได้...	ไม่จ�าเป็นต้องโค่นยาง”

   จากการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจถึงความส�าเร็จของชาวสวน 
ยางพาราทีไ่ด้ปรับเปลีย่นการผลติจากการพึง่พารายได้จากสวนยางพาราเพียงอย่างเดยีว  
มาท�าการผลิตที่หลากหลาย  ท�าให้มีเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยสมัครเข้าร่วม 
โครงการ ใน 64 จังหวัด และผ่านการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบแผนการผลิต 
ของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ  ระดับจังหวัด  และธ.ก.ส.  อนุมัติสินเชื่อ  
จ�านวนกว่า 1.14 แสนครัวเรือน วงเงินสินเชื่อกว่า 1 หมื่นล้านบาท 
  จากการประเมินผลการด�าเนินการร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร 
และ  ธ.ก.ส.  พบว่า  รูปแบบการช่วยเหลือชาวสวนยางของโครงการสนับสนุนสินเชื่อ 
เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม  สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับ 
การช่วยเหลือเกษตรกรให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตแบบพึ่งพาตนเองได้  โดยในส่วน 
ของ ธ.ก.ส. เอง พบว่า เกษตรกรทีข่อสนิเชือ่ภายใต้โครงการนีม้อีตัราการช�าระสนิเชือ่คนื 
สูงที่สุด  มีหนี้เสียน้อยที่สุด  เท่าที่ได้เคยด�าเนินการโครงการสินเชื่อภายใต้โครงการ 
รัฐบาลที่เคยผ่านมา

การจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทย
  การส่งเสริมการผลิตยางพาราของกรมส่งเสริมการเกษตร  ที่ประสบผลส�าเร็จ 
มาโดยตลอดต้องสะดุดหยุดลงเนื่องจากนโยบายการยุบรวมหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
เกี่ยวข้องกับยางพาราให้เป็นหน่วยงานเดียว ด้วยการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทยขึ้น  
เมื่อปี  พ.ศ.2558  ท�าให้บทบาทการส่งเสริมการผลิตยางพาราของกรมส่งเสริม 
การเกษตรต้องยุติลงโดยปริยาย  คงเหลือไว้แต่เพียงภาพแห่งความทรงจ�าที่ 
น่าภาคภูมิใจในอดีตที่กรมส่งเสริมการเกษตรมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาอาชีพเกษตรกร
ชาวสวนยางอย่างจริงจังมาโดยตลอด  จนยางพารายังคงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักส�าคัญ 
ล�าดับต้นๆ  ของชาติ  ที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศและเกษตรกรชาวสวนยาง 
อย่างมากมายมหาศาลในแต่ละปีต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบัน

  ในปี  พ.ศ.2558  ซึ่งเป ็นปีที่การยางแห่ง
ประเทศไทยจัด ต้ังอย ่างสมบูรณ ์   ประเทศไทย 
มีพ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งสิ้น  18.85  ล้านไร่  เกษตรกร  
1.5  ล้านครอบครัว  ผลิตยางได้ทั้งส้ิน  4.20  ล้านตัน  
นับเป็นประเทศทีม่พีืน้ทีป่ลกู ผลผลติ และมลูค่าผลผลติ 
มากเป็นอันดับ 1 ของโลก
  ช่วงเวลาเกือบ  50  ปี  แห่งการพัฒนาอาชีพ 
เกษตรกรชาวสวนยางของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ทีผ่่านมา จงึเป็นช่วงเวลาท่ีวงการยางพาราต้องจารึกไว้ว่า  
กรมส่งเสริมการเกษตร  คือตัวจักรส�าคัญในการขับเคลื่อน  
และพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางให้ก้าวหน้า 
มาจนถึงทุกวันนี้

(

เรียบเรียง	 : นายชวลิต หุ่นแก้ว อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมการผลิตไม้ผล 

    ไม้ยืนต้นและยางพารา กรมส่งเสริมการเกษตร

 :  กลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน�า้มัน 

    ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

184 l  เกษตราภิวัฒน ์50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร  l  50 ผลงานหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรไทย



  มันส�าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส�าคัญของประเทศ  เป็นพืชทนแล้ง  ปลูกง่าย  
แมลงศัตรูพืชไม่มาก  ผลผลิตใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลายชนิด  แต่ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 70 ของผลผลิต ใช้ท�ามันเส้นและอัดเม็ด ร้อยละ 30 ที่เหลือแปรรูปเป็นแป้งมัน 
  มันส�าปะหลังเป็นสินค้าส่งออก ท�ารายได้ให้กับประเทศปีละหลายหม่ืนล้านบาท  
การพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบันท�าให้มันส�าปะหลังสามารถน�าไปเป็นวัตถุดิบในการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในอุตสาหกรรมได้หลายชนิดดังที่กล่าวแล้ว  จึงส่งผลให้ 
ความต้องการใช้ประโยชน์จากมันส�าปะหลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มันส�าปะหลัง 
จึงกลายเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่รัฐบาลและผู ้ที่เก่ียวข้องให้ความส�าคัญและ 
มีการก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานเกี่ยวกับมันส�าปะหลังมากขึ้น  ทั้งในด้านการ
พัฒนาพันธุ ์ การผลิต  การแปรรูป  การปรับอุปสงค์  อุปทาน  และด้านการตลาดทั้งในและ 
นอกประเทศ  หรือแม้แต่การให้ข้อมูลข่าวสารความรู ้แก่ผู ้ที่เกี่ยวข้อง  ซ่ึงจะส่งผลดี 
ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการเกี่ยวกับมันส�าปะหลัง   
    ในช่วงปี  พ.ศ.  2553  –  2557  มันส�าปะหลังของไทยมีพื้นที่ท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต  
และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น โดยในป ี2560 มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.91 ล้านไร ่ผลผลิตรวมประมาณ 
31.00  ล้านตัน  ผลผลิตเฉลี่ย  3.5  ตันต่อไร่  พ้ืนท่ีปลูกมันส�าปะหลังส่วนใหญ่อยู่ในเขต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออก  และบางส่วนของในพื้นที่ภาคเหนือ  และ 
ภาคตะวันตก  โดยพันธุ์มันส�าปะหลังที่เกษตรกรนิยมปลูก  ได้แก่  พันธุ์เกษตรศาสตร์  50  
พันธุ์ห้วยบง 60 พันธุ์ระยอง 5 พันธุ์ระยอง 7 พันธุ์ระยอง 9 และพันธุ์ระยอง 72 
 

ท�า	5	ต.	ได้มัน	5	ตัน	
  กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�าเนนิงานโครงการต่างๆ 
ในการส่งเสริมพัฒนามันส�าปะหลัง ได้แก่
 l โครงการวิจัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการผลิตมันส�าปะหลัง  ซ่ึงเป็นโครงการร่วมกับศูนย์
เกษตรเขตร้อนนานาชาติ (CIAT) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 - 2538  
และด�าเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องในปี  2539  -  2543 
เป็นโครงการที่เป็นรากฐานในการพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ 
มแีนวคดิในการท�างานกับเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมซ่ึงพัฒนา
มาจนถึงปัจจุบัน 

มันส�าปะหลัง
พืชเศรษฐกิจแสนล้าน

 “กรมส่งเสรมิการเกษตรได้ด�าเนนิงานโครงการต่างๆ ในการส่งเสรมิและ 
พัฒนามันส�าปะหลัง  ท�าให้เกษตรกรมีความเช่ียวชาญในอาชีพการปลูก 
มันส�าปะหลัง  ส่งผลให้มีผลผลิตที่ มีคุณภาพป้อนให้กับอุตสาหกรรม 
มันส�าปะหลังและผลิตภัณฑ์  สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 
150,000 ล้านบาท”

เกษตราภิวัฒน์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร  l  50 ผลงานหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรไทย  l 185



 l โครงการรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส�าปะหลัง โครงการนี้มีแนวคิด
ที่ใช้ในการรณรงค์ว่า “ท�า 5 ต ได้มัน 5 ตัน” และพัฒนาต่อมาเป็น “ท�า 7 ต ได้มัน 5 ตัน”  
หลังจากที่มีเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลังสีชมพูระบาด  ในปี  พ.ศ.2554  ค�ารณรงค์ดังกล่าว 
จัดท�าในรูปแบบวิดีทัศน์เผยแพร่ความรู้  เช่น การปลูกมันส�าปะหลัง ท�า 5 ต ได้มัน 5 ตัน  
วิดีทัศน์ช่วยสอนการใช้ระบบน�้าหยดในการปลูกมันส�าปะหลัง  เป็นต้น  หลังจากนั้นได้ 
จัดท�าเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส�าปะหลังในปี  พ.ศ.  2558/2559  
ด�าเนินการใน 45 จังหวัด เป็นการขยายผลโครงการน�าร่อง “ท�า 5 ต. ได้มัน 5 ตัน”
	 หลัก	5	ต.	ได้มัน	5	ตัน	ประกอบด้วย
 1.	 เตรียมพันธุ์ดี  ต้นพันธุ์ที่ดีควรมีอายุ  8-12  เดือน  ตัดท้ิงไว้ไม่เกิน  1  เดือน  
ใช้ท่อนพันธุ์ยาว  20-25  ซม.  อย่าใช้ส่วนปลายและโคนล�าต้นท�าพันธุ์  พันธุ์ที่แนะน�า 
ขณะนี้  คือ  พันธ์ห้วยบง  60  /ห้วยบง  80/เกษตรศาสตร์  50  /ระยอง  5/พันธุ์ระยอง  7/ 
พันธุ์ระยอง 9/ระยอง 11 และ พันธุ์ระยอง 72
	 2.	 เตรียมดินดี	 การเตรียมดินท่ีดีช่วยให้ดินโปร่งระบายน�้าดี  น�้าไม่ท่วมขัง  
ท�าให้หัวไม่เน่า  การเตรียมดิน  ไถผาลสาม  1  คร้ัง  เพ่ือฝังกลบวัชพืช  ไถผาลเจ็ด  1  คร้ัง 
เพื่อย่อยดิน ไถระเบิดดินดานในพื้นที่ที่มีปัญหาดินดาน จะช่วยให้ถอนง่ายได้น�้าหนัก
 3.	 เติมความอุดมสมบูรณ์ของดิน	การปลูกมันส�าปะหลังซ�้าในที่เดิมติดต่อกันหลายปี 
ท�าให้ดินเส่ือม  ความอุดมสมบูรณ์ต�่า  ผลผลิตลดลง  การเติมความสมบูรณ์ของดินท�าได ้
โดย  ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก  ในอัตราไร่ละ  1-2  ตันร่วมกับใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15  หรือ  
15-7-18, 16-8-14 ไร่ละ 50-100 กิโลกรัม หรือปลูกพืชตระกูลถั่วหรือปอเทืองหมุนเวียน 
เป็นปุ๋ยพืชสด  ในพื้นที่ลาดชันอาจไถขวางหรือปลูกหญ้าแฝกขวางความลาดชันของแปลง 
ปลูกมันส�าปะหลัง
	 4.	 ตัดตอนวัชพืช  วัชพืชท�าให้ผลผลิตมันส�าปะหลังลดลง  40  เปอร์เซ็นต์  
การเตรียมดินดีไถดินลึกช่วยฝังกลบวัชพืชได้ ช่วงเวลา 1-4 เดือน หลังปลูกต้องก�าจัดวัชพืช
สม�า่เสมอ
	 5.	 ต้องเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพ  การเก็บเกี่ยวมันส�าปะหลังก่อนก�าหนด 
ท�าให้ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งต�่า  ต้องเก็บเก่ียวมันส�าปะหลังเมื่อมีอายุ  12  เดือน  
หากเก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุ 18 เดือนผลผลิตอาจเพิ่มได้อีก 50 เปอร์เซ็นต์
	 ต่อมาได้พัฒนาเพิ่มอีก	2	ต	เป็น	“ท�า	7	ต	ได้มัน	5	ตัน”	
	 6.	 ต้องแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคม ี เพ่ือช่วยป้องกันการเข้าท�าลายของเพลี้ยแป้ง 
ใน  1-2  เดือนหลังมันส�าปะหลังงอก  วิธีแช่ผสมสารเคมีตามอัตราและวิธีตามค�าแนะน�าคือ 

ต้องแช่ในส่วนผสมสารเคมีอย่างน้อย 80 ลิตรต่อท่อนพันธุ์ 
1  ไร่  ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม  น�าท่อนพันธุ์ที่เตรียมไว้ 
แช่ในส่วนผสมสารเคมีให้มิดนาน 5-10 นาที น�าท่อนพันธุ ์
ขึ้นจากน�้ายาผึ่งให้แห้งแล้วไปปลูก  หากยังไม่ปลูกทันท ี 
เก็บไว้ได้ไม่เกิน 1 คืน
	 7.	 ตรวจแปลงอย่างสม�่าเสมอ  เพื่อป้องกัน 
การระบาดในวงกว้าง  และสามารถจัดการได้ทันท่วงท ี 
ควรตรวจแปลงสม�่�่ า เสมอทุกสัปดาห ์   หากพบว ่ า 
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มีการท�าลายของเพลี้ย  ปฏิบัติดังน้ี  มันส�าปะหลังอายุไม่เกิน  4  เดือน  เด็ดยอดที่มีเพล้ียแป้ง 
ใส่ถุงน�าไปท�าลายนอกแปลง  มันส�าปะหลังอายุ  4-8  เดือน  ตัดส่วนที่มีเพลี้ยแป้งหรือ 
ถอนต้นออกไปท�าลาย  มันส�าปะหลังอายุ  8  เดือนขึ้นไป  เก็บเกี่ยวมันส�าปะหลังทันท ี 
เก็บเศษซากที่เหลือไปท�าลายนอกแปลง
 l ส�ารวจและจัดเก็บข้อมูลการให้น�้าในการปลูกมันส�าปะหลังจากเกษตรกร 
ผู้ริเริ่มในอ�าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  และประสานงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้น�้า 
ในการปลูกพืชไร่  ร่วมตรวจสอบและจัดท�าแปลงทดสอบสาธิตเพื่อหาวิธีการที่ถูกต้องและ 
น�าไปส่งเสริมและจัดท�าแปลงสาธิตแก่เกษตรกรในวงกว้างและจัดอบรมให้ความรู้แก ่
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาคเรื่องการจัดระบบน�้าหยดในแปลงมันส�าปะหลัง 
 l โครงการจัดระบบพิเศษเฉพาะพื้นที่การผลิตมันส�าปะหลังพื้น ปี พ.ศ. 2550/51 
ด�าเนนิการน�าร่อง 4 จงัหวดั ขยายผลเพิม่เตมิอกี 2 จงัหวดัในปี พ.ศ. 2555/56 โดยจัดท�าแปลง
เรียนรู้/สาธิตเทคโนโลย ีได้แก่ ไถระเบิดดินดาน ระบบน�้า ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยเคม ี
 l โครงการผลิตท่อนพันธุ์ดีมีคุณภาพในชุมชน จ�านวน 22 จังหวัด

 l โครงการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อ เพิ่ม 
ผลผลิตมันส�าปะหลัง  (ไถระเบิดดินดานและเตรียมดิน 
ที่ถูกต้อง) ใน 10 จังหวัด
 l จัดตั้งศูนย ์เรียนรู ้มันส�าปะหลัง  62  แห่ง 
ใน  22  จังหวัด  และศูนย์ศัตรูพืชชุมชนเพื่อดูแลและจัดการ
ศัตรูมันส�าปะหลัง  จ�านวน  572  ศูนย์  ทุกจังหวัดที่ปลูก 
มันส�าปะหลัง
 l ส ่งเสริมการปลูกมันส�าปะหลังในระบบ 
แปลงใหญ่เพ่ือพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ 
การตลาดแก่กลุ่มเกษตรกรใน 8 จังหวัด 

ท�ารายได้ปีละกว่าแสนล้านบาท
  จากการด�าเนินการของกรมส่งเสริมการเกษตร
ท�าให ้ เกษตรกรมีความเ ช่ียวชาญในอาชีพการปลูก 
มันส�าปะหลัง  ในด้านต่างๆ  ได้แก่  การใช้พันธุ์ดีท่ีมีความ 
เหมาะสมกับพื้นที่   การเก็บรักษาท่อนพันธุ ์ที่ถูกต ้อง 
การปลูกและการดูแลรักษา  กระบวนการเก็บเกี่ยวท่ีรวดเร็ว 
ประหยัดค่าใช้จ่าย  ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
เช่น  การไถระเบิดดินดาน  ระบบการให้น�้าหยด  ส่งผลให ้
มีผลผลิตที่มีคุณภาพป้อนให้กับอุตสาหกรรมมันส�าปะหลัง
และผลิตภัณฑ์  สามารถสร ้างรายได ้ให ้กับประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 150,000 ล้านบาท

(

ภาพ-เรียบเรียง	 : กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว

      ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
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  การปลูกข้าวโพดเพื่อการค้าในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่สงครามโลกคร้ังท่ี  1  
ในป ีพ.ศ. 2463  โดยหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร  ได้สั่งข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ชนิดหัวบุบ 
จากสหรัฐอเมริกามาทดลองปลูก  2  พันธุ ์  คือ  พันธุ ์  Nicholson  Yellow  Dent  
เมล็ดสีเหลือง  และพันธุ์  Mexican  June  เมล็ดสีขาว  มาทดลองปลูกที่ฟาร์มบางเบิด  
อ�าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อใช้เลี้ยงไก่และสุกร  ซ่ึงในขณะนั้นยังเป็น 
ที่รู้จักกันน้อย  จนกระทั่งหลังสงครามโลกคร้ังที่  2  การใช้ข้าวโพดได้เริ่มแพร่หลายขึ้น 
เนื่องจากหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจได้น�าการเลี้ยงไก่แบบการค้ามาสาธิต  และกระตุ้น 
ให้ประชาชนปฏิบัติตาม  ผู้เลี้ยงไก่จึงรู้จักใช้ข้าวโพดมากขึ้นกว่าเดิม  แต่เนื่องจากระยะนั้น
ข้าวโพดมีราคาสูงและหายาก  การใช้ข้าวโพดจึงเป็นเพียงส่วนประกอบของอาหารหลัก 
ที่มีส่วนประกอบของร�าและปลายข้าวเป็นส่วนใหญ่
  ต่อมาปี  พ.ศ.  2535  -  2539  กรมส่งเสริมการเกษตรได้เริ่มส่งเสริมการปลูก 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจร  (สี่ประสาน)  ที่มีองค์ประกอบ  4  ส่วน  คือ  เกษตรกร  
ภาคเอกชน  สถานบันการเงิน  และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  เป้าหมายพื้นที่ด�าเนินการ  
15.75  ล้านไร่  ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  29  จังหวัด  โดยการส่งเสริม 
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แผนใหม่ ซึ่งเกษตรกรจะมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน
  ต่อมาได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดพันธุ ์ลูกผสมมากขึ้น  เพราะ 
ให้ผลผลิตที่สูงกว่าข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิด วิธีการที่ด�าเนินการ  เช่น  ให้เกษตรกรน�าข้าวโพด 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สู่ความมั่นคงด้านอาหาร

 “ปัจจุบันข้าวโพดเล้ียงสัตว์เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
ที่มีอุปสงค์ ในประเทศกว่า  7.2  ล้านตัน  ในขณะท่ีอุปทานภายในประเทศมีเพียง  
4.61  ล้านตัน  หน่วยงานที่เก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมกันจัดท�า 
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในพื้นท่ีนาเขตชลประทาน  หรือพื้นท่ี 
ท่ีมีแหล่งน�้าทั่วไปที่มีน�้าเพียงพอตลอดฤดูเพาะปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์เพื่อลด 
ผลผลิตข้าว และเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”
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พันธุ ์ผสมเปิดที่มีอยู ่มาแลกเปลี่ยนกับข้าวโพดลูกผสมพันธุ ์ดีที่กรมส่งเสริมการเกษตร 
จัดหาให้ในอัตรา  1  :  2  (ข้าวโพดเล้ียงสัตว์พันธุ์ผสมเปิด  1  กิโลกรัม  :  ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
พันธุ์ลูกผสม  2  กิโลกรัม)  รวมท้ังจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ดีจ�าหน่าย 
ให้เกษตรกรในราคาถูก คือ กิโลกรัมละ 8 บาท 
  ในช่วงป ีพ.ศ. 2544 - 2547 ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
โครงการ  โดยด�าเนินงานในรูปศูนย์ข้าวโพดชุมชน  มีกองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ของกลุ่ม  มีวิทยากรเกษตรกรประจ�ากลุ่มเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิก  
มีแปลงเรียนรู้ประจ�ากลุ่มที่ใช้เป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สมัยใหม่
  ปัจจุบนัข้าวโพดเลีย้งสตัว์เป็นพืชเศรษฐกจิท่ีส�าคญัของประเทศไทยพืชหนึง่ ผลผลติ
ร้อยละ 95 ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์เพื่อการบริโภคของประชากรภายในประเทศ 
และการส่งออกคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ  80,000  ล้านบาทต่อปี  อุปสงค์ภายในประเทศ
ประมาณ  7.2  ล้านตัน  ตามปริมาณการเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้นทุกปี  ในขณะที่อุปทานมีเพียง  
4.61 ล้านตัน  พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อาศัยน�้าฝนโดยมีสัดส่วน ต้นฝน : ปลายฝน : แล้ง 
72  :  23  :  5  ตามล�าดับ  ท�าให้เกิดปัญหาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้นฝนออกสู่ตลาด 
มากเกินก�าลังการรับซื้อของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในช่วงดังกล่าว  และมักประสบปัญหา
ความแปรปรวนของฝนจากอิทธิพลของสภาวะโลกร้อน  ท�าให้ผลผลิตต่อไร่ต�่า  อีกทั้ง 
ผลผลิตมีความชื้นสูงเพราะเก็บเกี่ยวในช่วงฝนตกชุก  ประกอบกับการใช้พื้นท่ีปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์เป็นการเพาะปลูกในพื้นที่บุกรุกป่ากว่า 3.67 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 52 ของพื้นที่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งประเทศที่มีอยู่ 7.03  ล้านไร่
  แนวทางการแก้ไขปัญหาจึงมุ่งเน้นความส�าคัญใน  2  ประเด็น  คือ  การลดพื้นที่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ไม่ถูกต้อง  โดยการเพ่ิมพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่ที่เหมาะสม 
กับการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในฤดูแล้งเพื่อให้มีสัดส่วนผลผลิต  เป็น  30  :  20  :  50  
ซึ่งนอกจากแก้ปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนแล้ว  ยังช่วยลดปริมาณการผลิตข้าว 
ซึ่งมีปัญหาผลผลิตเกินความต้องการ  จึงต้องส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 
หลังนาในเขตชลประทาน  หรือพื้นที่ที่มีแหล่งน�้าทั่วไปที่มีน�้าเพียงพอตลอดฤดูเพาะปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อลดผลผลิตข้าว  และเพิ่มผลผลิตซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สินค้า 
ทั้งสองชนิดในการบริหารจัดการอุปทานและอุปสงค์ให้สอดคล้องกัน  จากผลการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของพื้นที่นาฤดูแล้งเขตชลประทานของกรมพัฒนาที่ดิน  ใน  35  จังหวัด  
พบว่าพื้นที่ที่มีความเหมาะสมของดินในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาก  (S1)  และ 
เหมาะสมปานกลาง  (S2)  รวมกันมีกว่า  8 ล้านไร ่ และการทดลองน�าร่องส่งเสริมการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนข้าวรอบที่  2  ในปี  2558/59  ของกรมส่งเสริมการเกษตรใน  

9  จังหวัด  ได้แก่  แพร่  พะเยา  เพชรบูรณ์  นครสวรรค ์
ก�าแพงเพชร  ตาก  พิษณุโลก  พิจิตรและชัยนาท  พบว่า 
เกษตรกรสามารถผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ผลผลิตเฉลี่ย  
900  –  1,000  กิโลกรัมต ่อไร ่   มีก�าไรจากการผลิต 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไร่ละ 2,000 – 4,000 บาท
  อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู ้ปลูกข ้าวส ่วนใหญ่ 
ยังไม่เคยเพาะปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์  ไม่มีความรู้ทั้งในด้าน
การผลิตและการตลาด  จึงท�าให้ไม่กล้าที่จะปรับเปลี่ยน
จากการปลูกข้าวที่ตนเองมีความช�านาญมาปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์  ดังนั้นในปี  2560/61  กรมส่งเสริมการเกษตร 
จึงได้จัดท�าโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 
หลังนา  ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตร 
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สร้างความมั่นคงด้านอาหาร
  ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวตามปริมาณ
การเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มข้ึน  ท�าให้ข้าวโพดซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักที่ส�าคัญในการผลิตอาหารสัตว์ 
มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ข้าวโพดเปลี่ยนบทบาทจากเดิมท่ีเคยส่งเป็นสินค้าออก 
เปลี่ยนเป็นการผลิตอาหารสัตว์ต่างๆ  เพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกในรูป 
ของเนื้อสัตว์  และผลิตภัณฑ์ต่างๆ  สร้างมูลค่าเข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท  
แต่ผลผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้  โดยในปี  2560/61  คาดว่าความต้องการ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  มีประมาณ  7.41  ล้านตัน  ประกอบกับปัจจุบันมีการกีดกันทางการค้า 
ที่ไม่ใช่ภาษีเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมท�าให้ประเทศไทยต้องปรับตัว 
ให้ทันต่อสถานการณ์โลก  ด้วยการลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่ไม่ถูกต้อง  
และปรับสัดส่วนผลผลิต จากเดิม 72 : 23 : 5 เป็น 30 : 20 : 50  
  หลังจากที่มีการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบสมัยใหม่  
โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาเพื่อทดแทนการปลูกข้าวรอบ  2  ส่งผล 
ให้เกษตรกรมีประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มข้ึน  โดยให้ผลผลิตมากกว่า  
1  ตันต่อไร่  มีรายได้จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน  ผลผลิต 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว  ์
ในประเทศ  ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  รวมทั้ง 
สามารถตอบสนองความต้องการของภาคปศุสัตว ์เพื่อการบริโภคภายในประเทศ  
ประชาชนมีความมั่นคงทางด้านอาหาร  และสร้างมูลค่าจากการส่งออกเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์กว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี

(

บรรณานุกรม

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2560. การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา.
ราเชนทร์  ถิรพร. 2539. ข้าวโพด	การผลิต	การใช้ประโยชน์		การวิเคราะห์ปัญหา	และการถ่ายทอดเทคโนโลย	ี

สู่เกษตรกร.  คณะเกษตร.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ภาพ-เรียบเรียง	 : กลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม

      ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

และรายได้เกษตรกร  :  ข้าวโพดเล้ียงสัตว์  ใน  31  จังหวัด  
พื้นที่รวม 0.7 ล้านไร่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวได้มีโอกาสในการเรียนรู้  และมีประสบการณ ์
ในการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์แทนการท�านาข้าวรอบ  2  
ควบคู่กับการตลาดร่วมกับภาคเอกชนในการสร้างความม่ันใจ 
ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร  โดยรัฐสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายวัสดุการเกษตรในการเรียนรู้การปลูกข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาแก่เกษตรกรตามข้อมูลการท�านาป ี
ในทะเบียนเกษตรกร  (ทบก.  01)  ตั้งแต่ปี  2557-2560  
ไร่ละ  2,000  บาท  รายละไม่เกิน  15  ไร่  ผ่านธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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ทานตะวัน	พืชไร่อุตสาหกรรม
สู่แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 “ พืชไร ่ ท่ีปลูกง ่าย  เริ่มจากการแปรรูป ในอุตสาหกรรม 
อาหารสุขภาพ  สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  สร้างรายได้สู่เกษตรกรและ 
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน”
 เมื่อประมาณ  50  ปีมาแล้ว  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์  หรือสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ในปัจจุบัน  ได้น�าพันธุ์ทานตะวันจาก 
ประเทศรัสเซีย  ชื่อพันธุ์  Saratovsky  มาทดลองปลูกในประเทศไทย  เนื่องจากพันธุ์ดังกล่าว  
เป็นพันธุ์ผสมเปิด  ต้องใช้แมลงจ�าพวกผึ้งมาช่วยผสมเกสร  จึงจะได้ผลผลิตซ่ึงในระยะนั้น  
การเลี้ยงผึ้งยังไม่แพร่หลายเหมือนในปัจจุบัน  การปลูกทานตะวันในช่วงนั้น  จึงไม่ได ้
ด�าเนินการต่อ
  ต่อมาเม่ือประมาณปี  พ.ศ.  2526  สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย  ได้รับความช่วยเหลือโครงการพัฒนาพืชน�้ามันจากสหภาพยุโรป  (EEC)  
มีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการคือกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร
เข้าร่วมในโครงการด้วย  และในช่วงเดียวกันนี้บริษัท  แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์  จ�ากัด  ได้สั่ง 
เมล็ดพันธุ์ทานตะวันลูกผสม ไฮซัน 33 จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด มาปลูกทดสอบ  
ซึ่งหลังจากทดสอบในแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยแล้ว  กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ 
ความร่วมมือกับบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ ์จ�ากัด มาท�าแปลงทดสอบในท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่ 

ที่ปลูกพืชไร่ปลายฤดูฝนจังหวัดต่างๆ  เป็นพื้นที่ทดสอบ  
ภายใต้การให้ค�าแนะน�าจากหน่วยงานวิจัยและวิชาการ 
ต่างๆ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพืชน�้ามัน  
ต่อมาได้มีบริษัทเมล็ดพันธุ์  อีกหลายบริษัทได้ส่งเมล็ดพันธุ์
ทานตะวันลูกผสมมาร่วมท�าแปลงทดสอบกับกรมส่งเสริม
การเกษตรด้วย ปรากฏว่าได้ผลด ี
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Contract	Farming
  ทานตะวันเป็นพชืท่ีเจรญิเตบิโตได้ในพ้ืนท่ีแห้งแล้ง  
เพราะมีระบบรากลึก  ถ้าดินชั้นบนแห้งแล้ง  ทานตะวัน
สามารถหยั่งรากลงไปในดินเพื่อดูดน�้า ธาตุอาหาร ได้ลึกถึง 
30-100  เซนติเมตร  ซึ่งหากดินดี  มีความชื้นอุดมสมบูรณ์ 
ทานตะวันก็สามารถให้ผลผลิตสูง  และข้อดีของทานตะวัน
พันธุ์ลูกผสม คือ สามารถผลิตละอองเรณูที่ติดอยู่ก้านชูเกสร
ตัวเมียมากกว่าพันธุ์ผสมเปิด 3-4 เท่า ท�าให้ไม่ต้องใช้แมลง
ช่วยผสมเกสร  แต่การใช้แมลงช่วยผสมเกสร  ก็จะช่วยให้
ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ 30 
   เม่ือมีการจัดท�าแปลงทดสอบพันธุ ์ในท้องถ่ิน 
ตามโครงการพัฒนาพืชน�้ามันได ้ผลดีเป ็นท่ีน ่าพอใจ  
กรมส่งเสริมการเกษตร  โดยการน�าของนายอนันต์  ดาโลดม  
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในขณะนั้น  ได้สนับสนุน
ให้จัดท�าโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกทานตะวัน 
เป็นพืชครั้งที่  2  ปลายฤดูฝน  เพื่อให้ออกดอกในช่วงฤดูแล้ง  
เพื่อหลีกเลี่ยงฝนที่จะท�าให้ดอกและเมล็ดทานตะวัน 
เสียหาย 

  พื้นที่ที่ส่งเสริมให้ปลูกทานตะวัน ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ลพบุร ีและที่อ�าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา  เริ่มด�าเนินการอย่างจริงจัง  ในปี  2544  -  2545  ในพื้นที่  12,000  ไร่  
และได้ท�าโครงการนี้ต่อเนื่องนับ  10  ปี  จนกระทั่งมีพื้นที่ปลูกหลายแสนไร่  กระจายไป
ในจังหวัดใกล้เคียงด้วย  โดยได้รับการตอบสนองจากเกษตรกรในหลายพื้นที่  จนกระทั่ง
ทานตะวันติดอันดับเป็นพืชเศรษฐกิจส�าคัญที่เกษตรกรปลูกจนถึงทุกวันนี้  และเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังของจังหวัดต่างๆ 
  ตามปกติเมล็ดพันธุ์ทานตะวันลูกผสมนี้  ถ้าน�าไปปลูกถูกต้องตามหลักวิชาการ  
โดยปลูกเป็นแถวเป็นแนว  มีการให้น�้าหว่านปุ๋ยพอสมควร  จะให้ผลผลิตสูง  แต่อาจจะม ี
เหตุผลบางประการ เช่น ขาดแคลนแรงงาน หรือขาดเครื่องมือเครื่องจักร เกษตรกรจึงปลูก
โดยน�าไปหว่านในแปลง ท�าให้ได้รับผลผลิตต�า่กว่าที่ควรจะเป็น
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จะปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน  –  กุมภาพันธ์  หลังจาก 
เกบ็เกีย่วพชืหลกัแล้ว การปลูกทานตะวนัเพือ่การท่องเท่ียว
เชิงเกษตรส่งผลให้เกษตรกรและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
จากแหล่งท่องเทีย่วและผลติภณัฑ์ต่อเนือ่งจากการท่องเทีย่ว
อีกทางหนึ่ง 
  การส ่งเสริมปลูกทานตะวันในระยะแรกนั้น 
เป็นการร่วมมือกับภาคเอกชน  เริ่มต้นจากการท�าแปลง
ทดสอบในท้องถิ่นให้เกิดความมั่นใจในข้อมูลก่อน  แล้วจึง
ท�าการส่งเสรมิโดยใช้มาตรการทีจ่งูใจเกษตรกร แต่มข้ีอเสยี
ที่ไม่ได้เน้นตั้งแต่ระยะแรกๆ คือ การแนะน�าวิธีปฏิบัติรักษา 
ให้ได้ผลผลิตสูง  ท�าให้เกษตรกรปลูกแบบหว่านเหมือน 
พชืปลายฤดฝูนอืน่ๆ และเม่ือได้ผลผลติแล้ว ได้เริม่โครงการ
แบบครบวงจร  โดยขอให้เอกชนรับซื้อผลผลิตในราคา 
ที่จูงใจพอสมควร อย่างไรก็ตามเมื่อมีใครเอ่ยถึงทุ่งทานตะวัน  
พวกเราชาวส่งเสริมการเกษตรจะภูมิใจ  เพราะเป็นผลงาน
หนึ่งที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมทั้งส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาค  
ร่วมกันด�าเนินการ จนมีผลยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้

  อย่างไรก็ตาม  โรงงานน�้ามันพืชหลายแห่ง  โดยเฉพาะโรงงานน�้ามันถ่ัวเหลือง 
และน�า้มนัร�าข้าว เช่น บริษทัน�า้มันร�าข้าวสรุนิทร์ เป็นบริษทัแรกทีท่�าสญัญารบัซือ้ทานตะวนั
จากเกษตรกร และต่อมาบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น�้ามันพืช (กุ๊ก) โรงกลั่นน�้ามันนครชัยศร ี
(ตราองุน่) และบริษทักมลกจิ จ�ากดั (น�า้มนัร�าข้าว) ก็ยนิดท่ีีจะซือ้เมลด็ทานตะวนัเข้าโรงงาน 
เพื่อผลิตเป็นน�า้มันทานตะวันจ�าหน่าย 
  ในช่วงน้ันเกษตรกรท่ีเคยปลูกถั่วเหลือง  ได้หันไปปลูกพืชอื่นแทน  เน่ืองจาก 
ได้ผลดีกว่า  โรงงานน�้ามันพืชจึงเริ่มสนใจทานตะวัน  และยังมีเอกชนมาร่วมวางแผน 
ซื้อทานตะวันไปเข้ากระบวนการผลิตเป็นของขบเค้ียวด้วย ทั้งนี้  การคัดเลือกพันธุ์ทานตะวัน
ที่ใช้บริโภค (confectionary type) ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์น�้ามันต�่า และโปรตีนสูงก็สามารถท�าได้  
และเมล็ดทานตะวันที่ตกเกรด  หรือ  กากทานตะวัน  สามารถน�าไปเป็นอาหารสัตว์  
โดยเฉพาะอาหารนก 
  น�้ามันทานตะวัน  เป็นน�้ามันที่มีคุณภาพดี  ใช ้ในการหุงหาอาหารที่ไม ่ใช  ้
ความร้อนมากและนานเกินไป  เพราะจัดอยู่ในประเภท soft oil มีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวอยู่สูง  
เกินร้อยละ  80  ซ่ึงประกอบด้วย  กรดไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงเดี่ยว  (oleic  acid)  สูงถึง 
กว่าร้อยละ  40  และกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน  (linoleic  acid)  ร้อยละ  30  กว่าๆ  
ที่เหลือก็เป็นกรดไขมันอิ่มตัวเพียงเล็กน้อย  นอกจากนั้นมีวิตามิน  E  และสารอ่ืนๆ  
ที่ร่างกายต้องการ  ส�าหรับกรดไขมันเชิงเดี่ยวนั้น  มีคุณประโยชน์  ไม่ท�าให้ผู ้สูงอาย ุ
ประสบโรคภัยเกี่ยวกับหลอดเลือด

เมล็ดพันธุ์แพง	พื้นที่ปลูกลด	
  ปัจจุบันพื้นที่ปลูกทานตะวันได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน
มีราคาสูง  เกษตรกรต้องซ้ือเมล็ดพันธุ ์ทานตะวันลูกผสมจากบริษัทเอกชนผู ้น�าเข้า 
เมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ เกษตรกรจึงหันไปปลูกพืชอื่นที่มีผลตอบแทนมากกว่า อย่างไรก็ตาม 
เกษตรกรชาวไร่ในเขตภาคกลาง  เช่น  จังหวัดสระบุรี  ลพบุรี  และจังหวัดนครสวรรค ์ 
ยังคงปลูกทานตะวันอยู่  แต่เป็นปลูกทานตะวันเพื่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร  เน่ืองจาก
ทานตะวันเป็นพืชที่มีดอกใหญ่สีเหลือง  สวยงาม  ช่วงท่ีทานตะวันบานสะพรั่งทั่วทั้งทุ่ง 
จะมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
  ทานตะวันสามารถปลูกในพ้ืนที่ติดต่อกันเป็นขนาดใหญ่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงเกษตร จากการปลูกทานตะวันเพื่อการท่องเที่ยว ท�าให้เกษตรกรต้องวางแผนการปลูก  
ให้ออกดอกในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว  ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  โดยเกษตรกร

(

เรียบเรียง	 : นายชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ ข้าราชการบ�านาญ
 :  นายสุพจน ์แสงประทุม ข้าราชการบ�านาญ
 :  ดร.นันทวรรณ สโรบล ข้าราชการบ�านาญ
 :  นายสุขเกษม จิตรสิงห์ นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
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  กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�าเนินงานพัฒนาอาชีพหม่อนไหมให้แก่เกษตรกร 
ในช่วงระยะแรกโดยส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายย่อยท�าเป็นอาชีพเสริม  ต่อมา 
ได้มีการพัฒนายกระดับการผลิตหม่อนไหมแบบดั้งเดิมใช้ภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมา 
จากบรรพบุรุษเป็นระบบการผลิตหม่อนไหมเชิงพาณิชย์ด ้วยการผสมผสาน 
ภูมิปัญญาร่วมกับเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่  ท�าให้หม่อนไหมได้พัฒนาไปเป็น 
พืชเศรษฐกิจหนึ่งที่มีโอกาสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีการจัดท�าแผนงานรับรอง
การขยายงานหม่อนไหม 
  ในปี  พ.ศ.2524  เริ่มการจัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์ไหมส่วนภูมิภาคในเขตพ้ืนที ่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ�านวน  5  ศูนย์  คือ  จังหวัดขอนแก่น  นครราชสีมา 
บุรีรัมย ์ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ ต่อมาในปี พ.ศ. 2536  ได้ขยายงานด้านหม่อนไหม 
ไปสู ่ภูมิภาคอื่นพร ้อมทั้ ง จัด ต้ัง ศูนย ์ขยายพันธุ ์ ไหมเพิ่มขึ้นอีก  4  ศูนย ์   คือ  
จังหวัดกาญจนบุรี  ชุมพร น่าน  และสระบุร ี รวมเป็น  9  ศูนย ์ ทั้งนี้เพื่อการสนับสนุน 
ไข่ไหมพันธุ์ดี  ต้นกล้าหรือกิ่งช�าหม่อนพันธุ์ดี  ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
หม่อนไหม ผลิตภัณฑ์แปรรูปหม่อนและไหม 
  นอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้ด�าเนินงานร่วมการเป็นเครือข่าย
ร่วมกับองค์กรด้านหม่อนไหมระหว่างประเทศ  เช่น  องค์การอาหารและเกษตร 
แห่งสหประชาชาติ  (FAO)  คณะกรรมาธิการหม ่อนไหมระหว ่างประเทศ  

ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ภูมิปัญญาไทยสร้างรายได้สู่ชุมชน

 “ผลงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�าเนินงานส่งเสริมพัฒนา 
การผลิตหม่อนไหมมาอย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่อง  โดยยึดหลักการส่งเสริม 
ใช้ตลาดน�าการผลิตมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2511  ท�าให้อาชีพหม่อนไหม 
ของเกษตรกรได้มีการพัฒนาจากรายได้เสริมสู่การเป็นรายได้หลัก” 
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(International  Sericultural  Commission,  ISC)  เป็นต้น  ส่งผลท�าให้งาน 
ด้านหม่อนไหมของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 
  ในปี  พ.ศ.  2545  ประเทศไทยได้รับเกียรติจาก  ISC  ให้เป็นเจ้าภาพ 
ในการจัดประชุมไหมโลกครั้งที่  19  ซ่ึงในการประชุมดังกล่าว  ISC  ได้ทูลเกล้าฯ  
ถวายรางวัล  หลุยส์  ปาสเตอร์  (Pasteur  Prize)  แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9  ในฐานะที่พระองค์ได้ทรงพัฒนางานด้านหม่อนไหมไทย  
และเผยแพร่ผลงานด้านหม่อนไหมไปยังต่างประเทศทั่วโลก 

ส่งเสริมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
  สภาพการผลิตไหมของเกษตรกรในแต่กลุ่มจะมีความแตกต่างกันออกไป 
ตามศักยภาพ  ดังนั้น  กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ก�าหนดนโยบายในการพัฒนางาน 
ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
	 ส ่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ ์ ไทยพ้ืนบ้าน	 มีการ 
ส่งเสริมการผลิตไหมแบบครบวงจร  คือ  ปลูกหม่อน  เลี้ยงไหม  สาวเส้นไหม  
และแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม  ด�าเนินงานในลักษณะกลุ่ม  จ�านวนเกษตรกร 
ไม่น้อยกว่า  10  คนต่อกลุ ่ม  เกษตรกรในโครงการจะได้รับการสนับสนุนก่ิงช�า 
หม่อนพันธุ์ดี  ไข่ไหมพันธุ์ดี  วัสดุห้องเลี้ยงไหมแบบประหยัด  รวมทั้งเทคโนโลย ี
การผลิตหม่อนไหมโดยการฝึกอบรม  ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ  เกษตรกรสามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลผลิตเส้นไหมได้  ส่งผลดี 
ต่อราคาเส้นไหมและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร  โดยเฉพาะเกษตรกรในโครงการ 
พระราชด�าริหรือโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ  กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมกับ 
โครงการด�าเนินงานส่งเสริมแก่เกษตรกรแบบครบวงจร  ทั้งน้ีเพ่ือให้เกษตรกร 
ในโครงการได้มีการผลิตหม่อนไหมอย่างมีคุณภาพ  รักษาเอกลักษณ์ของไหมไทย  
ตามแนวพระราชด�าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
	 ส ่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหัตถกรรมและหรือไหม	
หัตถอุตสาหกรรม  มีการส่งเสริมการผลิตในลักษณะระบบกลุ่มเครือข่าย 
ผู ้ผลิตไหมเช่ือมโยงกับตลาด  โดยการใช้เทคนิคด้านจัดการกลุ ่มร่วมกับการจัด 
การผลิตหม่อนไหมคุณภาพ  มีการจัดระบบการผลิตเป็นกลุ่มเครือข่ายแบบครบวงจร 
เช่น  กลุ่มผู้ปลูกหม่อน  กลุ่มผู้เลี้ยงไหมวัยอ่อน  กลุ่มผู้เล้ียงไหมเพ่ือการจ�าหน่ายรังไหม 

กลุ่มผู้เลี้ยงไหมเพื่อการผลิตเส้นไหม  กลุ่มโรงสาวไหม
ชุมชน  กลุ่มผู้ทอผ้าไหมและหรือกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
หม่อนและไหม  เป็นต้น  โดยแต่ละกลุ ่มดังกล่าว 
จะเชื่อมโยงกัน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเครือข่าย 
ผู้ผลิตไหม ด้านงานพัฒนาคุณภาพได้ร่วมกับส�านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  (มกอช.) 
จัดท�ามาตรฐานสินค้าเกษตร  มกษ.  8000-2548.  
เส ้นไหมไทย  (ป ัจจุบัน  คือ  มกษ.  8000-2555)  
เพื่อยกระดับมาตรฐานเส้นไหมไทยท่ีผลิตโดยเกษตรกร 
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	 ส่งเสริมการผลิตไหมอุตสาหกรรมส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการปลูก 
หม่อนเลี้ยงไหมเพื่อการจ�าหน่ายรังไหมแก่โรงสาวไหม  เกษตรกรท�าเป็นอาชีพหลัก  
มี 2 ลักษณะ คือ
	 	 ลักษณะที่	 1	 เกษตรกรเป็นสมาชิกโรงสาวไหม	 มีการปฏิบัติงาน	
ร่วมกับโรงงานทั้งระบบ	 เกษตรกรซื้อปัจจัยการผลิตจากโรงสาวไหม  เช่น  กิ่งช�า 
หม่อน ไข่ไหม เป็นต้น รวมทั้งการฝึกอบรม ส่วนเอกชนโรงสาวไหมจะรับซื้อผลผลิต 
รังไหมจากเกษตรกรในราคาตามมาตรฐานคุณภาพรังไหมที่ก�าหนด  เจ้าหน้าท่ี 
กรมส่งเสริมการเกษตรจะท�าหน้าที่ประสานงานร่วม  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
ทั้งสองฝ่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน ผลผลิตรังไหมเป็นสีขาว
	 	 ลักษณะที่	 2	 เกษตรกรเป็นสมาชิกโรงสาวไหม	 มีการปฏิบัติงาน	
ร่วม	3	ฝ่ายที่สมบูรณ์แบบ	คือ ภาคเอกชนโรงสาวไหมรับซื้อรังไหมในราคาตามคุณภาพ
มาตรฐานที่ก�าหนด  กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนไข่ไหมพันธุ์ลูกผสมสีเหลือง  
กิ่งช�าหม่อน  พร้อมทั้งถ ่ายทอดองค์ความรู ้ด ้านหม่อนไหมที่ดีและเหมาะสม 
ด้วยการฝึกอบรม  เกษตรกรท�าการเลี้ยงไหม  ภายใต้การก�ากับดูแลของนักวิชาการ 
กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้ได้รังไหมที่ดีมีคุณภาพ  ทั้งนี้กลุ ่มการผลิตไหม
อุตสาหกรรมจะมีระบบการตลาดลักษณะของการเป็นคู ่ค ้ากันกับโรงสาวไหม  
โดยมีระบบการซื้อขายล่วงหน้า (contract farming) 
  สืบเ น่ืองจากความต ้องการใช ้ เส ้นไหมภายในประเทศท่ีเติบโตขึ้น 
อย่างเร็ว  ในปี  2536  รัฐบาลจึงได้มีนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดท�าโครงการเร่งรัดการผลิตหม่อนไหม  ศึกษา  วิจัย  
พันธุ์ไหม  เทคโนโลยีการผลิตที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่การผลิตของเกษตรกร 
โดยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นที่กี่ยวข้อง  เอกชน  สถาบันการศึกษา 
ทั้งในประเทศ  ต่างประเทศ  รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
หม่อนไหม  เพื่อน�าผลท่ีได้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาต่อยอดในการผลิต
หม่อนไหมของประเทศ  กิจกรรมที่ได้ด�าเนินงานและเกิดผลประโยชน์ต่อความมั่นคง 
และยั่งยืนของอาชีพหม่อนไหม โดยมีโครงการที่ส�าคัญ ได้แก่
	 1.	 การพัฒนาการผลิตหม่อนไหมร่วมกับการพัฒนาบุคลากร	
กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและการเกษตร 
แห่งสหประชาชาติ  (FAO)  เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านปรับปรุงพันธุ์ไหมร่วมกับ 

เข้าสู่อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย สามารถทดแทนเส้นไหม 
ที่น�าเข้าจากต่างประเทศได้  เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหม 
จาก  4-6  รุ ่นต่อปี  เป็น  8-12  รุ ่นต่อปี  เกษตรกร 
มีรายได ้ เ กิดขึ้นทุกเดือนเปรียบเสมือนมีรายได  ้
เป็นรายเดือน  ท�าให้เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการปลูก 
หม่อนเลี้ยงไหมมีรายได้เพิ่มขึ้น  เกิดกระแสเงินสด
หมุนเวียนในชุมชน  ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ต่อเศรษฐกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี
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Kyungpook  National  University  แห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้  ท�าให้กรมส่งเสริม 
การเกษตรได้พันธุ ์ไหมที่เหมาะต่อการส่งเสริมให้แก่เกษตรกร  เป็นที่ยอมรับ 
ของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ใช้เส้นไหม  เช่น  พันธุ์  กสก.8,  พันธุ์  กสก.11  เป็นต้น  
ส่งผลท�าให้เกดิระบบการผลติไหมชมุชนทีเ่รยีกว่า “กลุม่เกษตรกรโรงสาวไหมชมุชน”
	 2.	โครงการส่งเสริมการผลิตไหมไทยภายใต้ความร่วมมือต่างประเทศ
เพื่อยกระดับรายได้แก่เกษตรกร	ประกอบด้วย
    2.1  โครงการต้นแบบการส่งเสรมิการปลกูหม่อนเลีย้งไหมแบบเศรษฐกจิ
ชุมชนภายใต้ความช่วยเหลือขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) ในลกัษณะโครงการ TCP/FAO (ปี พ.ศ.2538-2542) ด�าเนนิการใน 2 เขตพืน้ที ่
คือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-จังหวัดบุรีรัมย์  และภาคใต้-จังหวัดชุมพร  ผลจากการ
ส่งเสริมท�าให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจว่าหม่อนไหมเป็นพืชที่มีศักยภาพในการผลิต 
สามารถท�าให้เกษตรกรมีรายได้อย่างสม�่าเสมอ และยังเป็นสินค้าเกษตรที่มีความเด่น 
ได้เปรียบเมื่อเทียบกับสินค้าเกษตรอ่ืนๆ  คือ  เก็บได้ไม่เน่าเสีย  ผลผลิตออกสู่ตลาด 
อย่างสม�่าเสมอตลอดปี  ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตเส้นไหมต่อรุ ่น  ใช้เวลาประมาณ  
30-35 วัน เท่านั้น
    2.2  โครงการพัฒนาการผลิตหม่อนไหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(ปี  พ.ศ.2537-2543)  เป็นการส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมที่ได้รับงบประมาณ 
สนับสนุนจากสหภาพยุโรป  โดยรัฐบาลไทยมีงบประมาณสมทบ  เป็นโครงการที่ม ี
กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก  และหน่วยงานอื่นๆ  เป็นหน่วยสนับสนุน 
เช่น  กรมวิชาการเกษตร  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
สหกรณ์การเกษตร  เป็นต้น  มีกระบวนการระบบการผลิต  การตลาดท่ีเชื่อมโยง 
อย่างชัดเจน  ประกอบด้วย  กลุ่มผู้ผลิตรังไหม  กลุ่มผู้ผลิตเส้นไหม  กลุ่มทอผ้าไหม  
กลุ่มผู้ประกอบการรับซื้อเส้นไหม พร้อมทั้งเริ่มมีการใช้มาตรฐาน มกษ. 8000-2548 
เพื่อยกระดับคุณภาพเส้นไหม ท�าให้ผู้ซื้อ - ผู้ขาย เกิดการเจรจากันอย่างเป็นรูปธรรม 
เกษตรกรเริ่มได้ราคาที่ยุติธรรมมาขึ้น  สามารถเจรจาต่อรองราคาได้เพิ่มมากขึ้นภายใต้
คณุภาพสนิค้าทีอ้่างองิได้ นบัเป็นจดุเริม่ต้นของระบบ “การส่งเสรมิโดยใช้การตลาด
น�าการผลิต”

	 3.	การส่งเสรมิพัฒนาเครอืข่ายวิชาการ
หม่อนไหมระหว่างประเทศ	 ในปี  พ.ศ.2544  
กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กร
ด้านวิชาการหม่อนไหมระดับนานาชาติที่ เรียกว่า  
“คณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว ่างประเทศ”  
(International  Sericultural  Commission,  ISC)  
ท�าให ้ นักวิชาการหม ่อนไหมของไทยมีเครือข ่าย 
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ ์ข้อมูลด้านหม่อนไหม 
ทั้งระบบร่วมกับนักวิจัย นักวิชาการ จากประเทศต่างๆ 
รวมทั้งได้รับประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู ้ให้แก ่
นักวิชาการด้านหม่อนไหมของไทยในการขอเข้ารับ 
การฝึกอบรมจากหน่วยงาน/องค์กรหม่อนไหมในประเทศ 
ต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ISC นับว่าเป็นความ
ส�าเร็จในด้านงานการส่งเสริมพัฒนาหม่อนไหมไทย
ระดบันานาชาติได้อย่างเป็นรปูธรรม และเกดิผลสมัฤทธิ์
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
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  ผลงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการผลิต 
หม่อนไหมมาอย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่องตั้งแต่ปี  2511  โดยยึดหลักการส่งเสริม 
ใช ้ตลาดน�าการผลิตมา  ท�าให้อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกรได้ม ี
การพัฒนาจากรายได้เสริมสู่การเป็นรายได้หลัก  ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ในการพัฒนางานหม่อนไหมทั้งระบบ คือ ต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�้า  เมื่อวันที่ 4  
ธันวาคม  2552  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้สถาปนากรมหม่อนไหมขึ้น  
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยรวมหน่วยงานด้านหม่อนไหม
ของกรมส่งเสริมการเกษตร  และกรมวิชาการเกษตร  เข้าด้วยกัน  เพื่อก�ากับดูแลงาน
ด้านหม่อนไหมของประเทศทั้งระบบ

(

ภาพ-เรียบเรียง	 :  นางสมหญิง ชูประยูร 

      ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมการผลิตและจัดการผลิตหม่อนไหม

      กรมหม่อนไหม

พัฒนาสู่ความยั่งยืน
  ผลลัพธ์จากการส่งเสริมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้
  1.  ยกระดับงานหม่อนไหมระดับครัวเรือน
ขึ้นเป็นระดับอุตสาหกรรม  เป็นพืชทางเลือกให้กับ
เกษตรกรในการท�าเกษตรแบบผสมผสาน  หรือเกษตร
แบบเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม
  2.  ก ่อให ้เกิดระบบเครือข ่ายหม่อนไหม 
ในรูปวิสาหกิจไหมชุมชน  เกิดโรงสาวไหมชุมชนวิสาหกิจ 
ทีบ่รหิารจัดการโดยกลุม่เกษตรกร ยกระดบัให้เกษตรกร
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก  มีการเจรจาต่อรอง
ราคาผลผลิตได้ระดับหนึ่งภายใต้การผลิตที่มีมาตรฐาน
ที่อ้างและเป็นที่ยอมรับได้ 
  3.  เกษตรกรมีรายได้จากอาชีพหม่อนไหม
เพิ่มขึ้นและสม�่าเสมอจนเป็นรายได้หลัก  ช่วยเสริมสร้าง 
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชนให้เข้มแข็ง  ส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจของประเทศได้
  4.  เส้นไหมไทยทีผ่ลติโดยเกษตรกรมคุีณภาพ
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรที่อ้างอิงได้  สามารถใช ้
เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมทอผ้าไหมไทยได้  ท�าให้ลด
การน�าเข้าเส้นไหมจากต่างประเทศและลดอัตราเงิน 
ไหลออกนอกประเทศได้ระดับหนึ่ง 
  5.  หม่อนไหมเป็นพืชทางเลือกที่ส�าคัญต่อ
การแก้ไขปัญหาพืชเกษตรไทยราคาตกต�่าได้อย่างเป็น
รูปธรรม เมื่อป ีพ.ศ. 2532-2533 ทดแทนการลดพื้นที่
ปลกูมันส�าปะหลังได้ หรือใช้เป็นพชืส่งเสรมิแก่เกษตรกร
ผู้ประสบภัยไต้ฝุ่นเกย์ที่จังหว้ดชุมพร เป็นต้น
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ผลิตสมุนไพรด้วยระบบ
การรับรองแบบมีส่วนร่วม

 “การพฒันาระบบการรบัรองเกษตรอินทรย์ีแบบมีส่วนร่วม ท�าให้เกษตรกร
รายย่อยสามารถเข้าสู่ตลาดได้มากขึน้ สร้างความรูค้วามเข้าใจและความม่ันใจให้กบั 
ผู้บริโภค  ส่งเสริมตลาดสมุนไพรในท้องถิ่น  เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชน 
สร้างงานสร้างรายได ้ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน”
  วัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นหัวใจส�าคัญในการท�าให้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมีคุณภาพดีและมีคุณสมบัติคงท่ี  ปัจจุบันวัตถุดิบสมุนไพรในประเทศไทยส่วนมาก 
ยังคงเก็บจากป่า  บางส่วนปลูกในครัวเรือน  และมีการสนับสนุนการปลูกสมุนไพรเพิ่มข้ึน  
แต่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การผลิตวัตถุดิบ ในระดับการค้าเพื่อป้อนเข้าสู ่
ภาคอุตสาหกรรมยังมีน้อย  นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบทั้งด้าน 
องค์ประกอบทางเคมีที่ไม่สม�่าเสมอ  การปนเปื้อนต่างๆ  ซึ่งอาจเกิดจากขั้นตอนการเตรียม
วัตถุดิบ ตั้งแต่กระบวนการปลูก การคัดเลือก การล้างท�าความสะอาด กระบวนการท�าให้แห้ง 
การเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม  รวมไปถึงความสะอาดของภาชนะที่เก็บและสถานที่เก็บไม่ดีพอ 
ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพเข้าสู่แหล่งผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
  จึงจ�าเป็นต้องส่งเสรมิการผลติสมุนไพรแบบอนิทรย์ีให้เพิม่มากขึน้ เพ่ือให้ได้วตัถดุบิ
ทีล่ดการปนเป้ือน การสร้างมาตรฐานวตัถดุบิควบคูก่บัการส่งเสรมิให้มกีารด�าเนนิการอย่าง
เหมาะสม  ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปลูกพืชสมุนไพรแบบผสมผสาน  โดยไม่ใช้สารเคมี
และปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  จะเป็นการ 
แก้ปัญหาคุณภาพวัตถุดิบที่เป็นปัญหาพื้นฐานที่ส�าคัญของการผลิตสมุนไพร
  ปัจจุบันสมุนไพรมีพื้นที่ปลูก 48,727 ไร่ ผลผลิตรวม 190,166 ตัน โดยมีสมุนไพร
ที่ส�าคัญ ได้แก่ กระชายด�า ขมิ้นชัน บัวบก กระเจี๊ยบแดง ไพล ฟ้าทะลายโจร ว่านหางจระเข้ 
กระวาน ค�าฝอย ตะไคร้หอม พลูคาว เพชรสังฆาต ดีปล ีมะระขี้นก ว่านชักมดลูก กฤษณา 
จันทน์เทศ พริกไทย ส้มแขก มะแขว่น พลู มีเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพร 12,476 ครัวเรือน 

ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย  มีการส่งออกในรูปวัตถุดิบ
แห้งบดเป็นผง  สารสกัดหยาบ  และผลิตภัณฑ์  คู่ค้าท่ีส�าคัญ 
ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น พม่า สหรัฐอเมริกา

การขับเคลื่อนและพัฒนาร่วมกัน
  การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรของเกษตรกรโดยทั่วไป 
ยังมีปัญหาด้านคุณภาพ ความสะอาด  และความปลอดภัย 
กรมส่งเสริมการเกษตร  จึงได้จัดท�าโครงการส่งเสริม 
กลุ ่มเกษตรกรรายย่อยให้ท�าการผลิตเกษตรในระบบ 
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เกษตรอินทรีย์  และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS หรือ Participatory Guarantee  
System  ซ่ึงเป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรีย์โดยชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพ 
ภูมิสังคม  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมและการเกษตรของท้องถิ่น  โดยมีเป้าหมายการผลิตเพื่อ 
จ�าหน่ายในชุมชนหรือจ�าหน่ายตรง  เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ได้แก่  ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นักพัฒนา นักวิชาการ และผู้บริโภค  โดยอาศัยกระบวนการ 
ทางสังคม การมีส่วนร่วม พบปะแลกเปลี่ยน ความซื่อสัตย์ไว้วางใจ  โปร่งใส ความเชื่อมั่น  
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากเวทีของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้มีเอกสารหรือให้เกษตรกร กรอกแบบฟอร์มน้อยที่สุด
  กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ด�าเนินการเป็นโครงการน�าร่องที่ต�าบลแม่มอก อ�าเภอ
เถิน  จังหวัดล�าปาง  ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยให้ท�าการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ 
และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม  ซ่ึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรสมุนไพร
ต�าบลแม่มอก จ�ากัด มีการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรโดยสมาชิกในชุมชน  รูปแบบการผลิตเป็น
แบบธรรมชาติ  ส่วนมากปลูกในพื้นที่ของตนเอง  และมีแปลงปลูกรวมของชุมชน  โดยก่อน
เร่ิมผลิตในแต่ละฤดูกาล  กลุ่มจะมีการประชุมกันระหว่างสมาชิก  โรงพยาบาล  ผู้รับซื้อ  
และหน่วยงานอื่นๆ  ในพื้นที่  เพื่อร่วมกันวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดให้มากที่สุด  สินค้าของกลุ ่ม  ได้แก่  วัตถุดิบสมุนไพรท่ีขายให้โรงพยาบาล 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ เช่น แคปซูล ชาชง ลูกประคบ ขายให้โรงพยาบาลและส่งขายตาม 
ท้องตลาดทั่วไป

      ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรสมุนไพร 
ต�าบลแม่มอก  จ�ากัด  มีสมาชิกเข้าร่วมระบบการรับรองเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม  พีจีเอส  จ�านวน  35  ราย  ด�าเนินการ
ตามขัน้ตอนการได้รบัใบรบัรองแบบมส่ีวนร่วม พจีเีอส ครบทัง้  
8  ข้ันตอน  มีสมาชิกผ่านการรับรอง  จ�านวน  34  ราย  และ 
ได้รับใบรับรองมาตรฐาน พีจีเอส  จากมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย  
เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  2559  และมีการขยายผลจากเดิม 

ท่ีน�าร่องเฉพาะพืชสมุนไพร  ขยายผลสู่พืชอื่นๆ  
ได้แก่ ถั่วเหลือง ข้าว กระเทียม และอนาคต

จะพัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ทั้งระบบใน
ต�าบลแม่มอกต่อไป

ยกระดับเป็นสินค้า	
เพื่อสุขภาพระดับโลก
  การพัฒนาระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบ 
มีส่วนร่วม  ท�าให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าสู ่ตลาด 
ได้มากขึ้น  สร้างความรู้ความเข้าใจและความมั่นใจให้กับ
ผู้บริโภค  ส่งเสริมตลาดสมุนไพรในท้องถิ่น  เกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนภายในชุมชน  สร้างงานสร้างรายได้  ตลอดจน
เสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กับชมุชน เกดิกระบวนการตรวจ 
รับรองที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน  สร้างความ 
รับผิดชอบต่อสังคม  นอกจากนี้ยังขยายผลท�าให้เกิด 
วิสาหกิจชุมชนที่แปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  เช่น 
อาหารเสรมิ ผลิตภัณฑ์สปา ยาแผนโบราณ เป็นการต่อยอด
ภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกมากยิ่งขึ้น

(

อ้างอิงข้อมูล
: ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB)
: มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย
: วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต�าบลแม่มอก จ�ากัด
: ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเถิน จังหวัดล�าปาง
: ส�านักงานเกษตรจังหวัดล�าปาง

ภาพ-เรียบเรียง	 : กลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
      ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
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การเลี้ยงผึ้ง
  การเล้ียงผึ้งพันธุ์ในประเทศไทยช่วงก่อนปี  พ.ศ.  2520  อยู่ในขอบเขตจ�ากัดเฉพาะ 
กลุ่มชาวจีนฮ่อทางภาคเหนือ  โดยได้น�าเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งจากไต้หวันมาทดลอง 
เลี้ยงแบบปกปิดความรู้  และไม่ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลภายนอก  และประสบกับ 
ปัญหาต่างๆ  มากมาย  เช่น  โรคและศัตรูของผึ้ง  การจัดการเลี้ยงผึ้งที่ไม่ถูกวิธี  รวมท้ัง 
ความรู้เกี่ยวกับนางพญาผึ้ง 
  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2521  ดร.ยุกติ  สาริกะภูติ  อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  
ได้เล็งเห็นความส�าคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงผึ้ง จึงมอบหมายให้นายณรงค ์มีนะนันท์  
ซ่ึงขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งเป็นหัวหน้ากองป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช  เป็นผู ้วางกรอบ
การพัฒนาการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง  และได้จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ผึ้ง  สังกัด 
กองป้องกันและก�าจัดศัตรูพืชโดยมีนายอุดม  จิรเศวตกุล  เป็นหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และ 
ขยายพันธุ์ผึ้งคนแรก พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์ผึ้งขึ้นทั่วประเทศ  จ�านวน  
5 ศูนย ์ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม ่พิษณุโลก ขอนแก่น จันทบุร ีและจังหวัดชุมพร 
  ระหว่างวันที ่23 - 24 เมษายน พ.ศ. 2522 มีการสัมมนาบูรณาการด้านการเลี้ยงผึ้ง  
โดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมวิชาการเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

 “ การเล้ียงผ้ึงยังช่วยสนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัย 
ในเกษตรอินทรีย์  เนื่องจากผ้ึงเป็นตัวช้ีวัดทางส่ิงแวดล้อมที่ส�าคัญ 
ท�าให้เกษตรกรตระหนักและระมัดระวังในการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช 
มากขึ้น  นอกจากการส่งเสริมการเล้ียงผ้ึงพันธุ ์และผ้ึงโพรงแล้ว  
กรมส ่งเสริมการเกษตรยังได ้ส ่ง เสริมการเ ล้ียงแมลงเศรษฐกิจ 
ชนิดอื่นอีก 4 ชนิด ได้แก ่ชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด และด้วงสาคู”

แมลงเศรษฐกิจ
ประโยชน์และรายได้ที่น่าจับตามอง
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การสัมมนาผึ้งแห่งชาติ  เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้  กรมส่งเสริมการเกษตร 
ได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงไปด้วยดีท�าให้ปัญหา 
ส�าคัญๆ  ลดความรุนแรงลงไปมาก  เช่น  ปัญหาการควบคุมและป้องกันศัตรูผึ้ง  การส�ารวจ
แหล่งพืชอาหารผึ้ง เป็นต้น
  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2551  มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่องก�าหนด 
มาตรฐานสินค้าเกษตร  การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับฟาร์มผึ้ง  ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  2551  กรมส่งเสริมการเกษตร  ได้ด�าเนินการส่งเสริมแนะน�า 
ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ ์  มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับฟาร์มผึ้ง  เพื่อให้ได้ 
ผลผลิตภัณฑ์จากผึ้งที่มีคุณภาพ  ถูกสุขลักษณะ  และปลอดภัยต่อผู้บริโภค  เป็นท่ียอมรับ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  ปัจจุบันการเลี้ยงผ้ึงในประเทศไทยได้พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้ง  
เนื่องจากมีผู้เก่ียวข้องกับการเลี้ยงผึ้งเป็นจ�านวนมากกว่า  20,000  คน  ทั้งเกษตรกร 
ผู ้เลี้ยงผึ้ง  ผู้ประกอบการ  อุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้ง  และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  เช่น 
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องส�าอาง วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การผลิตน�้าผึ้ง 
เกสรผึ้ง  ไขผึ้ง  และรอยัลเยลลี่  (นมผึ้ง)  การส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งพันธุ์และผึ้งโพรงยังเป็น 
แมลงผสมเกสรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้กับพืชเศรษฐกิจหลัก
ของประเทศในสวนผลไม้  อาทิเช่น  ล�าไย  เงาะ  ลิ้นจ่ี  และช่วยเพิ่มผลผลิตในพืชไร่  ได้แก ่
ทานตะวัน ข้าวโพด งา เป็นต้น และการเลี้ยงผึ้งยังช่วยสนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัย
ในเกษตรอินทรีย์  เนื่องจาก  ผึ้งเป็นตัวชี้วัดทางสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญท�าให้เกษตรกรตระหนัก 
และระมัดระวังในการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชมากขึ้น 

 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เกษตรกร  และผู้ทรงคุณวุฒิ 
อีกหลายท่าน  ส่งผลให้มีการส่งเสริมการเล้ียงผึ้งพันธุ  ์
สู่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างจริงจัง  และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  ได้ประกาศให้การเล้ียงผึ้งเป็นอาชีพทาง 
การเกษตร  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ.  2526  จึงมีการ
พัฒนาอาชีพการเลี้ยงผึ้ง  ทั้งการส�ารวจศักยภาพการเลี้ยงผึ้ง 
ทั่วประเทศ พัฒนางานวิจัยทางด้านการเลี้ยงผึ้ง  พัฒนางาน 
ส่งเสริมการเลี้ยงผ้ึง  พัฒนาเจ้าหน้าท่ีไปฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานในต่างประเทศ  พัฒนาองค์กรเกษตรกรให้มี
ความเข้มแข็งโดยได้ร่วมกับเกษตรกรก่อต้ังสมาคมผู้เลี้ยงผึ้ง 
ภาคเหนือ  และมีการจัดกิจกรรมการประกวดน�้าผึ้ง  
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ชันโรง	
  ชันโรง  เป็นแมลงในจ�าพวกผึ้งท่ีมีบทบาทส�าคัญในการช่วยผสมเกสรในระบบนิเวศ 
มักอาศัยอยู่ในโพรงไม้  แต่เดิมชาวบ้านที่ตัดต้นไม้ในป่าแล้วมักน�าท่อนไม้ที่มีชันโรงท�ารังอยู ่
มาวางไว้ในสวนไม้ผลเพื่อช่วยผสมเกสร  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2543  กรมส่งเสริมการเกษตร  
ได้มีการศึกษาเร่ืองการเลี้ยงชันโรงอย่างจริงจัง  พบว่า  ชันโรงมีล�าตัวขนาดเล็ก  สามารถ 
เข้าผสมเกสรในดอกไม้ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ได้  มีรัศมีหากินประมาณ  300  เมตร 
จากรัง  จึงได้ทดลองน�าชันโรงมาเล้ียงในกล่อง  และได้มีการพัฒนากล่องเลี้ยงชันโรงขึ้น 
อย่างหลากหลายรูปแบบ ต่อมาได้ท�าการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงและการจัดการ
ชันโรงที่เลี้ยงในกล่องเลี้ยงชันโรง  ร่วมกับอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ  ทั้งการเลือกใช ้
ชนิดพันธุ์ชันโรงที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงในกล่องรัง  การแยกขยายพันธุ์  และการเก็บเก่ียว 
ผลผลิตจากชันโรง  ซ่ึงการน�าชันโรงมาเลี้ยงในกล่องรังชันโรงมีข้อดีหลายประการ  
คือ  สามารถขยายพันธุ ์ชันโรงได้  สามารถขนย้ายรังชันโรงไปผสมเกสรในพื้นที่ต่างๆ  
ตามความต้องการ  จนเกิดเป็นอาชีพการเช่ารังชันโรงเพื่อผสมเกสรในสวนผลไม้  นอกจากน้ี 
การเลี้ยงในกล่องรังยังท�าให้เก็บผลผลิตชันโรงได้สะดวกและถูกสุขอนามัยมากขึ้น  รวมทั้ง 
ยังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ชันโรงไม่ให้สูญหายไปจากธรรมชาติ 

  กรมส่งเสริมการเกษตร  ได้รวบรวมองค์ความรู้ 
ด้านการเลี้ยงชันโรงและถ่ายทอดความรู ้ สู ่ เกษตรกร  
โดยมักจะพบเห็นการเ ล้ียงชันโรงเพื่อช ่วยผสมเกสร 
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ไม้ผลทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทย  เช่น ทุเรียน  เงาะ ล�าไย  เกษตรกรจะเลี้ยง
ชันโรงควบคู่กับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และไร่นา 
สวนผสม  เน่ืองจากชันโรงเป็นแมลงชี้วัดสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยจากสารเคมีเช่นเดียวกับผ้ึง  อาชีพการเลี้ยง
ชันโรงสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกร ทั้งการ 
จ�าหน่ายพันธุ์ชันโรง  การเช่ารังเพ่ือผสมเกสรในสวนผลไม ้ 
และการเก็บผลผลิตจากชันโรง  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ ได้แก่ น�้าผึ้งชันโรง และพรอพอลิส 

เกษตราภิวัฒน์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร  l  50 ผลงานหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรไทย  l 203



ครั่ง
  ครั่ง  เป็นเพลี้ยชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู ่ตามกิ่งไม้  และใช้ปากที่มีลักษณะ 
เป็นงวงดูดกินน�า้เลี้ยงจากต้นไม้เป็นอาหาร และจะขับถ่ายสารที่มีลักษณะนิ่มเหนียว 
และมีสีเหลืองออกมาเพื่อห่อหุ้มตัวป้องกันอันตรายจากศัตรูภายนอก  สารสีเหลือง
เหนียวนี้เมื่อถูกอากาศนานๆ จะแข็งและกลายเป็นสีน�้าตาล เราจะเรียกว่า “ครั่งดิบ”  
ซึ่งมีความส�าคัญเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมสีและสารเคลือบต่างๆ  ซ่ึงเป็น 
สารธรรมชาติไม่สามารถหาสารอื่นมาทดแทนได ้
  การเลีย้งครัง่ เป็นภมูปัิญญาท้องถิน่ทางภาคเหนอืและภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  
เกษตรกรจะปล่อยครั่งบนต้นไม้ตามหัวไร่ปลายนาและจะเก็บผลผลิตคร่ังปีละคร้ัง  
กรมส่งเสริมการเกษตรได้เล็งเห็นประโยชน์และความส�าคัญของครั่งดิบ จึงได้ท�าการ
ศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงครั่งร่วมกับกรมป่าไม ้โดยศึกษาชีววิทยาของครั่ง ช่วงเวลา
และสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปล่อยครั่ง  ชนิดพันธุ์ไม้และอายุของต้นไม้ 
ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงคร่ัง  การดูแลต้นไม้เลี้ยงคร่ัง  เทคนิคในการเก็บครั่งดิบ  และ
เทคนิคการควบคุมการเลี้ยงครั่งไม่ให้ไปท�าความเสียหาย  ต่อพืชผลทางการเกษตร 
ชนิดอ่ืนๆ  เป็นต้น  โดยได้ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการเล้ียงครั่งสู ่เกษตรกร  
จนเกิดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในระดับท้องถิ่น  สามารถท�ารายได้ 
เป็นมูลค่าหลายสิบล้านบาทเข้าสู่ประเทศไทยจากการส่งออกครั่งดิบ และในป ีพ.ศ. 2558  
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกครั่งมากที่สุดในโลก 
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จิ้งหรีด
  จ้ิงหรีด  เป ็นแมลงกินได ้ที่ เป ็นภูมิป ัญญา
ท้องถิ่นของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มาเป็นเวลาช้านาน ชาวบ้านมักจะหาจิ้งหรีดและแมลง 
กินได้ชนิดต่างๆ  ตามธรรมชาติมาบริโภคเป็นอาหาร  
จนประชากรจิง้หรีดตามธรรมชาติมปีรมิาณลดลงเรือ่ยๆ  
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทดลองน�าจิ้งหรีดมาเลี้ยงใน
ภาชนะและน�าพืชผักชนิดต่างๆ  มาเป็นอาหารให้กับ 
จิง้หรดี และพบว่าจิง้หรดีสามารถเติบโตและขยายพนัธุไ์ด้  
จึงได้ศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงจิ้งหรีดร่วมกับสถาบัน 
การศกึษา โดยท�าการศกึษาวงจรชีวิตของจิง้หรีด การเลีย้ง 
จิ้งหรีดในระบบฟาร์ม  พืชอาหารและแหล่งอาหารอ่ืน 
ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงจิ้งหรีด สูตรอาหารเลี้ยงจิ้งหรีด 
เป็นต้น 
  จิ้งหรีด เป็นแมลงที่มีวงจรชีวิตสั้น มีการขยาย
พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถเลี้ยงจิ้งหรีดได้ 4 - 5 รุ่น 
ต ่อป ี   เกษตรกรเลี้ยง จ้ิงหรีดเป ็นอาชีพเสริมได ้ 
เพราะใช้เวลาในการดูแลจัดการในแต่ละวันไม่มาก วิธีการ 
ไม่ยุ ่งยาก  หรือจะเลี้ยงเพื่อประกอบเป็นอาชีพหลัก 
ในเชิงพาณิชย์ก็เหมาะสม  เน่ืองจากสามารถวางแผน
การผลิตให้มีผลผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีได้ 
ประกอบกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยมีความ
เหมาะสม ท�าให้เลี้ยงจิ้งหรีดได้ตลอดทั้งป ีเป็นแมลงกินได ้
ที่มีคุณค ่าทางโภชนาการ  มีโปรตีนสูง  ไขมันต�่า  
จึงสามารถน�ามาท�าเป็นอาหารส�าหรับมนุษย์และแปรรูป
เพ่ือเพิ่มมูลค่า  ปัจจุบัน  จิ้งหรีดจึงเป็นแมลงเศรษฐกิจ
ที่มีมูลค่าสร้างอาชีพและรายได้สู่เกษตรกร  สามารถ 
ส่งออกผลผลิตไปต่างประเทศสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ

เป็นจ�านวนมาก  และเม่ือปี  พ.ศ.  2559  สหภาพยุโรป  (EU)  ได้ประกาศให้จ้ิงหรีด 
เป็น Novel Food หรืออาหารใหม่ส�าหรับภูมิภาคแถบยุโรป และได้มีผู้ประกอบการ 
เข้ามาท�าธุรกิจแปรรูปจิ้งหรีดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายชนิด  เช่น  พาสต้า  
คุกกี้ ซีเรียลบาร ์เป็นต้น 
  นับได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่มีการเลี้ยงจ้ิงหรีดในระบบฟาร์มปิด
และกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส�าคัญยิ่งในการพัฒนาการเลี้ยง 
จนสามารถยกร่างมาตรฐาน  “การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส�าหรับฟาร์มจ้ิงหรีด  
(GAP  จ้ิงหรีด)”  เพ่ือยกระดับเกษตรกรให้มีมาตรฐานการเล้ียงจ้ิงหรีด  และเป็น 
เครื่องการันต ีส�าหรับเกษตรกรเพื่อส่งขายไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย
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ด้วงสาคู
  ด้วงสาคู  เป็นแมลงกินได้เช่นเดียวกับจิ้งหรีด  แต่เป็นแมลงท้องถิ่นและ 
เป็นภูมิปัญญาของชาวใต้  ในอดีตชาวบ้านจะน�าด้วงสาคูมาเลี้ยงบนท่อนสาคู  
แล้วน�าตัวอ่อน  หรือระยะหนอนของด้วงสาคูมาบริโภคเป็นอาหาร  จากการศึกษาคุณค่า 
ทางโภชนาการพบว่า ด้วงสาคูเป็นแมลงกินได้ที่มีโปรตีนสูง รสชาติอร่อย เป็นที่นิยม 
ของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก  จึงท�าให้มีราคาค่อนข้างสูง  อย่างไรก็ตาม  ด้วงสาค ู
เป็นแมลงศัตรูส�าคัญของมะพร้าว  และพืชตระกูลปาล์ม  ดังนั้น  จึงต้องเลี้ยงด้วงสาคู
อย่างระมัดระวังไม่ให้รบกวนพืชข้างเคียงชนิดอื่นๆ 
  กรมส่งเสริมการเกษตร  ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของด้วงสาคูที่สามารถ
พัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพทางการเกษตรได้  จึงได้ศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงด้วงสาคู 
ในโรงเรือนหรือการเลี้ยงด้วงสาคูในระบบปิด  โดยการเลี้ยงในภาชนะหรือกะละมัง 
ที่มีฝาปิด  และเลี้ยงภายในโรงเรือนที่มีมุ ้งตาข่าย  เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย 
ของด้วงสาคูออกไปนอกพื้นที่เลี้ยง  นอกจากนี้ยังได้ออกแบบกะละมังที่สามารถ 
วางซ้อนทับกันได้หลายๆ ชั้น ท�าให้ประหยัดพื้นที่ในการเลี้ยงด้วงสาค ู
  ต้นสาคูเป็นพืชอาหารหลักที่ใช้เลี้ยงด้วงสาคู  ปัจจุบันได้ลดจ�านวนลง 
เป็นอย่างมาก  กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ศึกษาหาพืชอาหารทดแทนต้นสาคู 
ตามธรรมชาติ  โดยทดสอบการใช้มันส�าปะหลังเป็นพืชอาหารด้วงสาคู  ซึ่งจากการ

(

ทดสอบดังกล่าวพบว่าสามารถใช้มันส�าปะหลังทดแทน 
ต้นสาคูได้  จึงท�าให้ปัจจุบันมีการขยายการเลี้ยงด้วงสาค ู
ไปยังภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศไทย ไม่ได้เลี้ยงกันเฉพาะ
ในพื้นที่ภาคใต้เฉกเช่นในอดีต 

ภาพ-เรียบเรียง	 :  กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ

      ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
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  ปัญหาการตลาดสินค้าเกษตร มีมายาวนานต่อเนื่อง ด้วยสาเหตุหลายประการ 
เช่น  สินค้าเกษตรบางชนิดเน่าเสียง่าย  เกษตรกรผู้ผลิตไม่ทราบความต้องการผู้บริโภค 
ต้องจ�าหน่ายผ่านคนกลางที่รวบรวมผลผลิต  และข้อจ�ากัดเร่ืองช่องทางการตลาด 
เป็นต้น เพื่อลดปัญหาตามที่กล่าวมาแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีนโยบายสนับสนุน
การพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป  คือ  ก�าหนดให้เกษตรกร 
ผู้ผลิตเป็นผู้จ�าหน่ายสินค้าเอง  เกิดเป็น  “ตลาดเกษตรกร	 (Farmer	 Market)”  
โดยให้เกษตรกรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจ�าหน่ายสินค้าอย่างทั่วถึง  เปิดโอกาส 
ให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  ท�าให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต  ให ้สินค ้ามีคุณลักษณะและปริมาณ 
สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ริโภค ในขณะทีผู่บ้ริโภคเกดิความมัน่ใจในคณุภาพ  
และความปลอดภัยของสินค้า  ส่งผลให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้  
แบบค่อยเป็นค่อยไป  เป็นวิถีด�าเนินการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 
ในการผลิตสินค้าเกษตรที่ด ีและเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ตลาดเกษตรกร
 “กรมส่งเสริมการเกษตร  มีนโยบาย 
สนับสนุนการพัฒนาร ะบบการผ ลิตและ 
การตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป  คือ  ก�าหนดให้
เกษตรกรผู ้ผลิตเป ็นผู ้จ�าหน ่ายสินค ้าเอง  
เกิดเป็น  ตลาดเกษตรกร  (Farmer Market)  
โดยให ้ เกษตรกรผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกัน
มาจ�าหน่ายสินค้าอย่างทั่วถึง  เปิดโอกาสให้
เกษตรกรได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง”

การตลาดน�าหน้า	เพิ่มมูลค่าเกษตรสู่สากล
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ประชาสัมพันธ์เปิดตัว  โครงการตลาดเกษตรกรครั้งแรก  พร้อมกัน  5  จุด  ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร  นครนายก  มุกดาหาร  ตรัง  และจังหวัดอุตรดิตถ์  จากนั้น  
มีการประเมินผล  และพัฒนาโครงการ  โดยก�าหนด  รูปแบบ  แนวทาง  เงื่อนไข  
องค์ประกอบ  การบริหารจัดการตลาด  และมาตรฐานสินค้าพรีเมี่ยม  ตลอดจน 
จัดพื้นที่เป็นโซนแยกตามประเภทสินค้าเกษตร  สร้างความเชื่อมั่นโดยการสุ่ม 
ตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรในตลาด  จากหน่วยงาน 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และขยายผลการด�าเนินงานในทุกจังหวัด  
จังหวัดละ 1 แห่งรวมทั้งสิ้น 77 แห่ง 
	 ปี	พ.ศ.	 2559-2560	กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ  เป็นผู้จัดการ 
ตลาดเกษตรกรใน  26  จังหวัด  ท�างานบูรณาการร่วมกันในหน่วยงานสังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ด�าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการตลาดเกษตรกร  
เพื่อผลักดันและพัฒนาเกษตรกรให้มุ่งสู่ความเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่  ที่มีการจัดการ 
ด้านการผลิตและการตลาด  จนในปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงผลผลิต  และ 
กระจายผลผลิตท้ังในและต่างประเทศ  ผ่านการจ�าหน่ายตรงกับผู้ประกอบการ 
และการไปแสดงสินค้าร่วมกับโครงการแสดงสินค้าของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ในต่างประเทศ  เช่น  ญี่ปุ ่น  เกาหลี  จีน  เวียดนาม  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ตุรกี  
มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย
  นอกเหนือจาก  26  จังหวัดที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบในการ 
บริหารจัดการตลาด  กรมส่งเสริมการเกษตร  จะด�าเนินการประสานเกษตรกร  

สร้าง	77	ตลาดใน	2	ปี	
	 ปี	 พ.ศ.	 2556	 จัดตลาดให้เกษตรกร 
น�าผลผลิตมาจ�าหน่ายครั้งแรกทุกจังหวัดพร้อมกัน  
ภายใต้ “โครงการตลาดนัดเกษตรกร”
	 ป	ีพ.ศ.	2557	ด�าเนินการในชื่อ “โครงการ
ตลาดนัดเกษตรธงเขียว”เพื่อให้เกษตรกรหมุนเวียน
ผลผลิตมาขาย ให้ผู้บริโภคมีโอกาสบริโภคสินค้าคุณภาพ 
ปลอดภัย  สดใหม่โดยตรงจากผู ้ผลิต  ด�าเนินการ 
ใน  17  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นครนายก  สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง 
ตราด  มุกดาหาร  หนองคาย  ตรัง  พะเยา  เชียงราย 
เชียงใหม่  บุรีรัมย์  อ�านาจเจริญ  อุดรธานี  และจังหวัด
พิษณุโลก 
	 ปี	 พ.ศ.	 2558	 ได ้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น  
“ตลาดเกษตรกร”  (Farmer  Market)  ด�าเนินงาน 
ในรูปแบบคณะกรรมการระดับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  และก�าหนดให้แต่ละหน่วยงานเป็น 
ผู้จัดการตลาดเกษตรกร  โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตร
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การผลิตและการตลาดได้  ตั้งแต่การวางแผนการผลิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค  เนื่องจาก
ได้เรียนรู ้พบปะพูดคุยกับผู้บริโภคโดยตรง
 l  เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร
ระหว่าง 38 จังหวัด อย่างน้อย ไม่ต�่ากว่า 9 เครือข่าย  
(การเชื่อมโยงระหว่างเขตรับผิดชอบ  9  เขตของ 
กรมส่งเสริมการเกษตร)
	 l	 เจ ้ าหน ้ าที่ ระดับจั งหวัดพัฒนาเป ็น 
ผู้จัดการตลาดมืออาชีพอย่างน้อย  จ�านวน  38  คน  
พัฒนาเกษตรกรสู่ความเป็นมืออาชีพในการจ�าหน่าย
สินค้าคุณภาพได้

(

ภาพ-เรียบเรียง	 :  นางกัลยา ทรรศนสฤษดิ์ นักวิชาการเกษตรช�านาญการ
   กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร
      ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

จัดอบรมการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อสร้างโอกาสและแนวคิดให้กับเจ้าหน้าที่
น�าไปด�าเนินการ
 ปี	 พ.ศ.	 2560  กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ  เป็นผู้จัดการตลาด 
เกษตรกรใน 38 จังหวัด ท�างานบูรณาการร่วมกันในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  และบูรณาการประสานเกษตรกรให้กับตลาดเกษตรกร  39  จังหวัด 
ที่กรมฯไม่ได้เป็นผู้จัดการตลาดเกษตรกร  ส่งผลให้เกษตรกรไม่ต�่ากว่า  2,814  ราย  
มีช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพในตลาดเกษตรกรอย่างน้อย 38 แห่ง
ใน 38 จังหวัด คิดเป็นมูลค่าการจ�าหน่ายสินค้าระหว่างป ีพ.ศ. 2558 - เมษายน 2560 
จ�านวนกว่า 277 ล้านบาท 

แหล่งจ�าหน่ายสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม
  จากการประเมินผลตลาดเกษตรกรทั้ง  38  จังหวัดที่กรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นผู้จัดการตลาด พบว่า 
 l  เป ็นตลาดที่มีมาตรฐานระดับพรีเมี่ยมมีการจัดจ�าหน่ายผลผลิต 
ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
 l  มีเกษตรกรผู้ผลิตจ�านวนอย่างน้อย 18,472 ราย สามารถบริหารจัดการ
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การจัดแสดงสินค้า	
วิสาหกิจชุมชนในอาเซียน

 “ เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนของไทย 
และแสวงหาพันธมิตรทางการค้า  รวมถึงเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมของ 
ผู้บริโภคของแต่ละประเทศเพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานให้ตรง 
ความต้องการของผู้บริโภค”
  กรมส่งเสริมการเกษตร  มีนโยบายให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานสินค้าที่สูงข้ึน  เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะตลาดในอาเซียน ตามข้อตกลงภายใต้กรอบ AEC พ.ศ. 2558 เพื่อให้กลุ่ม
ประเทศอาเซียนมีการรวมตัวเป็นฐานการผลิต และตลาดเดียวกัน 
  การจัดแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชนในประเทศสมาชิกอาเซียน จึงเป็นช่องทาง
ประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนของไทย เพื่อแสวงหาพันธมิตรทางการค้า อันจะ
ส่งผลให้เกดิการเรียนรูพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคของแต่ละประเทศเพ่ือปรับปรุงคณุภาพ
และมาตรฐานให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค  ทั้งยังเป็นการให้โอกาสเจ้าหน้าท่ี 
ส่งเสริมการเกษตร  เกษตรกร  และวิสาหกิจชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ประสบการณ์ในการผลิต  การตลาด  และการจัดการสินค้ากับนักธุรกิจต่างประเทศ  
ท�าให้เกิดความสะดวกในการกระจายสินค้าที่ผลิตในประเทศ  เป็นการสร้างรายได ้
ที่ม่ันคงให้กับประเทศไทย  ซึ่งในปี  พ.ศ.  2558-2560  กรมส่งเสริมการเกษตร 
ได้ด�าเนินโครงการจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศ มาอย่างต่อเนื่องในประเทศสมาชิก
กลุ่มประเทศอาเซียน จ�านวน 7 ประเทศ ได้แก่
	 สาธารณรัฐอินโดนิเซีย		จัดแสดงสินค้าในงาน  Thailand Week 2015 
ระหว่างวันที่  5-11 พฤษภาคม 2558   ณ กรุงจาการ์ตา    สินค้าที่ได้รับความสนใจ 
มากทีส่ดุ คอื ผกัและผลไม้อบกรอบ ผลไม้อบแห้ง น�า้พริกแกง  ผลติภัณฑ์น�า้ผึง้บรสิทุธิ์ 

ทุเรียนทอด    และผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงหิมพานต ์ 
มกีารเจรจาธรุกจิระหว่างวสิาหกิจชมุชนกบัผูค้้า จ�านวน 
16  ราย  และมีผู้บริโภคจ�านวนไม่น้อยต้องการทราบ
ราคา CIF (Cost Insurance Freight Discharging Port) 
ของสินค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจร่วมท�าธุรกิจด้วย
	 สาธารณรัฐแห ่งสหภาพเมียนมาร ์			
จัดแสดงสินค ้าจ�านวน  2  คร้ัง  งาน  Myanmar  
FoodBev  ณ  กรุงย่างกุ ้ง  ระหว่างวันที่  11  –  17 
มีนาคม 2558 สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับความสนใจ 
จากประชาชนมากที่สุด  ได้แก่  ล�าไยอบแห้ง  และ
ทุเรียนทอด  เนื่องจากรสชาติถูกใจผู้บริโภค และสินค้า
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ที่ได้รับความสนใจรองลงมา  ได้แก่  ขนมขบเค้ียวและกาแฟ  รวมถึง 
สมุนไพรต่างๆ  และมีการเจรจาธุรกิจระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับผู้ค้า  
จ�านวน  12  ราย  รวมทั้งมีการน�าเข้าสินค้าของประเทศไทยเข้ามา
จ�าหน่ายเป็นจ�านวนมาก  ส�าหรับพฤติกรรมการบริโภคของชาว 
เมียนมาร์ส่วนใหญ่ใช้จ่ายสินค้าที่จ�าเป็นในการด�ารงชีพเป็นหลัก 
ไม่นิยมสินค้าฟุ่มเฟือยเนื่องจากประชาชนยังมีรายได้น้อย
  งาน Thailand Smart Product Fair 2016 จัดขึ้นในระหว่าง 
วันที่   8-10  กรกฎาคม  2559  ณ  ห ้างสรรพสินค ้า  Junction  
Mawtin  Shopping  Center  กรุงย่างกุ้ง  สินค้าวิสาหกิจชุมชน 
ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค  คือ  ล�าไยอบแห้ง  ทุเรียนทอดกรอบ  
กระเจ๊ียบกรอบ  น�้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น  เนื่องจาก 
บรรจุภัณฑ์มีรูปแบบที่สวยงาม รสชาติอร่อย โดยชาวเมียนมาร์
ให้การตอบรับเข้าร่วมงานและแสดงความต้องการที่จะ 
ซื้อผลไม ้และสินค ้าวิสาหกิจชุมชนที่น�าไปจัดแสดง 
ภายในงานจ�านวนมาก

	 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 จัดแสดงสินค ้า 
ในงาน  Thailand  Smart  Product  Fair  2016  ระหว่างวันที่  
8-10  กรกฎาคม  2559 ณ  ห้างสรรพสินค้า  VONCOM  เมืองดานัง  
สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับความนิยม  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ทุเรียน  
ผลไม้อบแห้ง  และผลิตภัณฑ์จากกล้วย  และมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ
ระหว่างวิสาหกิจกับนักธุรกิจเวียดนาม  จ�านวน  7  ราย  มีเครือข่าย
ตลาดจ�าหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนในเวียดนาม  เช่น  ศูนย์การค้า  
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ห้างสรรพสินค ้า  เป ็นการขยายตลาดสินค ้าไทยในเวียดนาม 
ได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังท�าให้วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
มีความตื่นตัวในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  และสินค้าให้มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานเพ่ือให้สามารถส่งสินค้าไปจ�าหน่ายในต่างประเทศได ้
เพิ่มมากขึ้น 
	 เครือรัฐออสเตรเลีย	   จัดแสดงสินค้าในงาน Fine Food 
Australia 2016 ณ Melbourne Convention & Exhibition Centre  
เมืองเมลเบิร์น  ระหว่างวันที่  10-17  กันยายน  2559  เป็นงานแสดง
สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สินค้าวิสาหกิจ
ชุมชนที่ได้รับความนิยมของผู้บริโภคออสเตรเลีย  ได้แก่  ทองม้วน  
ผลไม้อบกรอบ ผลไม้อบแห้ง คุกกี้ธัญพืช โดยมีการเจรจาธุรกิจระหว่าง
ผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการออสเตรเลีย  จ�านวน  28  ราย  
การจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้ยังส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมงาน 
มีแรงบันดาลใจท่ีจะส่งสินค้าไปจ�าหน่ายในประเทศต่างๆ  เห็นความ
ส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพ  และสร้างมาตรฐานการผลิตของตน 
ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น
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	 สาธารณรัฐสิงคโปร์	จัดแสดงสินค้าในงาน  Thai  Festival 
 2017  ณ  สถานเอกอัครราชทูตไทย  ประจ�าสาธารณรัฐสิงคโปร ์ 
ระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือ 
ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตไทย  และส�านักงานส่งเสริมการค้า 
ในต่างประเทศ (สคต.) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
ท่ีน�าไปแสดงเป็นที่สนใจของชาวสิงคโปร์  ชาวจีน  ชาวอินเดีย  และ 
ชาวต่างชาติที่อาศัยในสิงคโปร์  เนื่องจากความโดดเด่นในเรื่อง 
ภาพลักษณ์  คุณภาพ  และความน่าเชื่อถือของสินค้า  ประกอบกับ 
กระแสรักสุขภาพที่คนทั่วไปก�าลังให้ความส�าคัญ  ท�าให้ผู ้บริโภค 
สิงคโปร์หันมาให้ความสนใจ  และนิยมในการบริโภคผลิตภัณฑ  ์
ที่มีคุณภาพ  และปลอดภัย  สินค้าไทยจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ 
ผู้บริโภคในสิงคโปร์

	 สหพันธรัฐมาเลเซีย	 จัดแสดงสินค ้าในงาน  Mini  
Thailand Week  2017  ระหว่างวันที่  4  –  10  กรกฎาคม  2560  
ณ  ศูนย ์การค ้า  1  Utama  Shopping  Centre  รัฐสลังงอ  
สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับความนิยม  และมีการสั่งซื้อเพื่อน�าไป
จ�าหน่ายในมาเลเซีย  รวมทั้งส่งต่อไปจ�าหน่ายยังประเทศจีน  ได้แก่  
ผักและผลไม ้ทอดสุญญากาศ  กล ้วยหอมอบกรอบ  ทองม ้วน 
รสกล้วยหอม  ส้มแขกแปรรูป  ข้าวเกรียบปลา  ทุเรียนทอดกรอบ  
และเมล็ดมะม่วงหิมพานต์  ซึ่งภายในงานมีการเจรจาธุรกิจเพื่อ 
จับคู ่ พันธมิตรทางด ้านการค ้าระหว ่างผู ้ประกอบการไทยกับ 
นักธุรกิจมาเลเซีย  จ�านวน  8  ราย  ส�าหรับแนวโน้มความต้องการ 
สินค้าเกษตรไทยในมาเลเซียมีเพิ่มข้ึนทุกปี  เน่ืองจากชาวมาเลเซีย 
ไม่นิยมปรุงอาหารรับประทานเอง  จึงนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนไทยที่จะขยายตลาดสินค้าไปยังมาเลเซีย  โดยเฉพาะ
อาหารฮาลาล 
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	 ประเทศญี่ปุ่น	จัดแสดงสินค้าในงาน Thai Festival 2017  
in  Shizuoka,  Japan    ณ  บริเวณ  Street  Jazz  เมืองชิสึโอกะ  
ระหว่างวันท่ี  24  –  30  สิงหาคม  2560  เป็นงานแสดงสินค้า 
อาหารและเครื่องด่ืม  ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน 
ท่ีได้รับความนิยมของชาวญ่ีปุ่น  ได้แก่  ทุเรียนทอดกรอบ  ทุเรียนอบ 
(สุญญากาศ)  กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์  เนื้อล�าไยอบแห้งสีทอง 
เนื้อมะม่วงอบแห้ง  เนื้อสับปะรดอบแห้ง  ในด้านธุรกิจมีการเจรจา 
ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการญี่ปุ่น จ�านวน 13 ราย  
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ท�าให้ชาวญี่ปุ่นรู้จักสินค้าวิสาหกิจชุมชนไทย  
และวิสากิจชุมชนไทยที่เข้าร่วมงานก็ได้รับความรู ้และค�าแนะน�า 
เกี่ยวกับการน�าเข้าสินค้าเกษตรแปรรูปสู่ประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นด้วย
  จากการน�าสินค้าไปจัดแสดงในต่างประเทศส่งผลให้ม ี
การพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้
 l  ด้านการผลติ  เกษตรกร/วสิาหกจิชมุชน มกีารพฒันาการ
ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้น  เช่น  การพัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐาน 
GAP พัฒนาการกระบวนการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน GMP การเพิ่ม
มูลค่าสินค้าด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ความหลากหลายของสินค้า 

 l ด้านการตลาด มีการขยายเครือข่ายการตลาดการจ�าหน่าย
สินค้าวิสาหกิจชุมชนในต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น  เกิดความร่วมมือ 
ในการส่งสินค้าไปจ�าหน่ายในต่างประเทศและได้รับการสนับสนุน 
ให ้มีการน�าสินค ้าไทยไปจ�าหน่ายในต ่างประเทศ  โดยเฉพาะ 
นักลงทุนไทยที่ ไปลงทุนในต่างประเทศ  ให ้การสนับสนุนและ 
เป็นตัวแทนน�าเข้าสินค้าเกษตร  สินค้าวิสาหกิจชุมชนเพื่อไปจ�าหน่าย 
ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าของประเทศเหล่านั้น
 l ด้านการส่งเสริม  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรน�าประสบการณ ์
จากการศึกษาดูงานการผลิต  การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้า 
เกษตรแปรรูป  รวมถึงความต้องการของผู้บริโภค  รสนิยมการบริโภค 
สินค้าของประชาชนในต่างประเทศ  มาปรับปรุงพัฒนาส่งเสริม
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเพื่อขยายการจ�าหน่าย 
สู่ตลาดเป้าหมายต่อไป

ภาพ-เรียบเรียง	 : กลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

      กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

(
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  การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกหรือมหกรรมพืชสวนนานาชาติ  เร่ิมจัดคร้ังแรก
เมื่อปี ค.ศ. 1851 (พ.ศ. 2493) จนถึงปัจจุบัน และกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมาย	
จากรัฐบาลไทย	 ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด�าเนินการ	 เข้าร่วมงานมหกรรม	
พืชสวนโลกแล้ว	 จ�านวน	 6	 ครั้ง	 ได้แก่	 งาน	 Floriade	 1992	 (พ.ศ.	 2535)		
ณ	เมืองซูทเทอร์เมียร	์ประเทศเนเธอร์แลนด	์งาน	EXPO’99	Kunming	(พ.ศ.	2542)		
ณ	 นครคุนหมิง	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 งาน	 Floriade	 2002	 (พ.ศ.	 2545)		
ณ	เมืองฮาเล็มเมอเมียร์	ประเทศเนเธอร์แลนด	์งาน	Pacific	Flora	2004	(พ.ศ.	2547)	
ณ	 เมืองฮามามัตสึ	 ประเทศญ่ีปุ่น	 งาน	 Floriade	 2012	 (พ.ศ.2555)	ณ	 เมืองเวนโล	
ประเทศเนเธอร์แลนด์	และงาน	EXPO	2016	Antalya	(พ.ศ.	2559)	ณ	เมืองอันทาเลีย	
สาธารณรัฐตุรกี 
  นอกจากนี้  ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก  
อีก  2  คร้ัง  และกรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดแสดงนิทรรศการ 
และการประกวดพืชสวน คือ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ์2549 
และงานมหกรรมพชืสวนโลกเฉลิมพระเกยีรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ณ อทุยานหลวงราชพฤกษ์ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมส่งเสริมการเกษตร
กับงานมหกรรมพืชสวนโลก

 “การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก (Horticultural Exposition) 
เป็นงานมหกรรมด้านพืชสวน  ท่ีมีระยะเวลาในการจัดงานไม่เกิน  6  เดือน 
ประเทศเจ้าภาพที่จะขอจัดงานต้องเป็นสมาชิกของสมาคมพืชสวนระหว่าง
ประเทศ (AIPH : International Association of Horticultural Producers) 
และได้รับการรับรองจากส�านักงานการจัดแสดงมหกรรมนานาชาติ  (BIE: 
Bureau of International Expositions) ”

  การเข ้ าร ่ วมงานมหกรรมพืชสวนโลกของ
ประเทศไทย  ก่อให้เกิดการพัฒนาวงการพืชสวนไทย 
อย่างต่อเนื่อง  ได้รับผลดีทั้งในด้านวิชาการและมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจ  เกษตรกร  นักวิชาการ  และผู้ประกอบการ
ที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน  ได้มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิต การสร้างมูลค่า
สินค้าเพ่ือการส่งออก  ศึกษาแนวโน้มการตลาดสินค้าต่างๆ  
รวมถึงยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศต่างๆ  
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้าน 
การท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู ้จักแพร่หลายในนานา
ประเทศอีกด้วย
	 การเข ้าร ่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกของ
ประเทศไทย	โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รบัผิดชอบหลกั	
จ�านวน	6	ครั้ง	ได้แก่
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งานพืชสวนโลก	Floriade	1992		
ณ	ประเทศเนเธอร์แลนด์	(พ.ศ.	2535)	
  งานพืชสวนโลก  หรือ  งาน  Floriade  เป็นงานแสดงสินค้าและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีด้านพืชสวนของประเทศต่างๆ  ที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุก  10  ปี  ในประเทศ
เนเธอร์แลนด์  และในปี  2535  เทศบาลเมืองซูทเทอร์เมียร์และกรุงเฮก  ร่วมกับ  
The  Netherlands  Horticultural  Council  ก�าหนดจัดงาน  The  International  
Horticultural  Floriade  the  Hague  –  Zoetermeer  1992  (The  Floriade’1992) 
เป็นการจัดงานพืชสวนโลก  ครั้งที่  4  ณ  สวนสาธารณะเมืองซูทเทอร์เมียร์  กรุงเฮก  
ประเทศเนเธอร์แลนด์  บนพื้นที่ขนาด  68  เฮกตาร์  (425  ไร่)  จัดขึ้นระหว่างวันท่ี  10  
เมษายน  –  11  ตุลาคม  2535  ซึ่งเป็นครั้งแรกของกรมส่งเสริมการเกษตรที่เป็น 
หน่วยงานหลัก ในการร่วมงานแสดงพืชสวนระดับนานาชาติ โดยกิจกรรมที่เข้าร่วม คือ
	 1.	 การจัดแสดงนิทรรศการภายนอกอาคาร	 ในพื้นที่  1,300  ตรม.โดยได ้
สร้างเรือนไทยสมัยอยุธยา  พร้อมประดับตกแต่งสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ  พันธุ์ไม้เมืองร้อน  
เช่น  เฟื่องฟ้า  ลีลาวดี  ข่อย  กล้วยไม้และปทุมมา  สวนผัก  และสวนผลไม้อย่างสวยงาม  
จนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ประเภทนิทรรศการถาวรภายนอกอาคาร  ส่วนภายใน 
อาคารเรือนไทยได้จัดแสดงนิทรรศการผัก  ผลไม้สดและแปรรูป  ไม้ดอกไม้ประดับ  
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน และข้อมูลการท่องเที่ยวๆ กิจกรรมชิมผลไม้ไทย
	 2.	 การจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร	 ในพื้นที่  110  ตรม.  เป็นการจัด
นิทรรศการถาวร  แสดงพันธุ์พืช  เทคโนโลยีการผลิต  การควบคุมคุณภาพของสินค้าไทย  
และผลผลิตของไม้ดอกไม้ประดับ  ไม้ผล  และพืชผักที่มีศักยภาพส่งออกมากกว่า  50  ชนิด 
ซึ่งนิทรรศการภายในอาคารของไทยได้รับรางวัลเหรียญทอง 
	 3.	 การจัดแสดงนิทรรศการกล้วยไม้	 ในพื้นที่ขนาด  50  ตรม.  ระยะเวลา 
การจัดแสดง 10 เมษายน – 26 เมษายน 2535 จัดแสดงความก้าวหน้าในการพัฒนาพันธุ์ 
รูปแบบการผลิตกล้วยไม้ไทยและความเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมกล้วยไม้เมืองร้อนของไทย  
ซึ่งต้นกล้วยไม้ไทยได้มาจากการเพาะเลี้ยงไม่ใช่ต้นไม้ป่า  ถึงแม้บางสกุลจะถูกก�าหนด 
เป็นกล้วยไม้ป่าก็ตาม  ท�าให้ต้นกล้วยไม้ไทยได้รับอนุญาตจากผู้จัดงานให้น�าเข้าไปจัดแสดง 
กว่า  15  ชนิด  นับได้ว่าเป็นการส่งออกต้นกล้วยไม้ไปต่างประเทศเป็นครั้งแรกและ 
ในเวลาต่อมา  CITES  ได้ยกเลิกการห้ามประเทศสมาชิกน�าเข้ากล้วยไม้ป่าจากประเทศไทย 
โดยให้น�าเข้าต้นกล้วยไม้ป่าที่สามารถขยายพันธุ์โดยวิธีเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้
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	 4.	 งานสัปดาห์ประเทศไทย	 ระหว่างวันท่ี  8  –  12  สิงหาคม  2535  เพื่อ 
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ
ครบรอบ  60  พรรษา  และประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งข้ึน 
และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ  โดยการจัดแสดงพระราชกรณียกิจ 
ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย กิจกรรมสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทยและการแสดงนาฏศิลป์ 
	 5.	 การจัดประชุมเจรจาธุรกิจ	 เพื่อให้ผู้ส่งออก  เกษตรกร  และนักวิชาการ  
ได้พบปะ  ประชุมการค้า  แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารกับผู้น�าเข้าประเทศ
เนเธอร์แลนด์ รวมทั้งได้ศึกษาเทคโนโลยี สภาพการผลิต การตลาดในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางการผลิต  การตลาดสินค้าเกษตรท่ีใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  โดยจัดเป็น  3  รุ่น  
รุ่นละประมาณ 10 วัน 

งานแสดงสวนพฤกษชาติระหว่างประเทศ		
ณ	นครคุนหมิง	สาธารณรัฐประชาชนจีน		
(EXPO’99	Kunming)	(พ.ศ.	2542)
  กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ให้ด�าเนินการร่วมงานแสดงสวนพฤกษชาติระหว่างประเทศ ณ  นครคุนหมิง  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  (EXPO’99 Kunming) ซึ่งมีพื้นที่จัดงานรวม 1,350  ไร ่จัดขึ้นระหว่างวันที่  
1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2542 มีประเทศเข้าร่วมจัดงาน 68 ประเทศ โดยประเทศไทย
ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานแสดงดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ประกอบด้วย
	 1.	 จัดนิทรรศการถาวรภายนอกอาคาร	บนพื้นที่ขนาด 1,250 ตรม. ภายใต ้
แนวคิด  “พืชสวนกับวิถีชีวิตไทย”  โดยออกแบบบ้านเรือนไทยใต้ถุนสูงพร้อมด้วยหอนก  
เรือนกล้วยไม้  ซุ้มไม้  ร้านน�้า  และตกแต่งภายในเพื่อจ�าลองวิถีชีวิตไทย  ตกแต่งสวนไทย 
ด้วยพรรณไม้ไม้ดอกไม้ประดับ  ไม้ผล  พืชผักสมุนไพรของไทย  เช่น  ลีลาวดี  กล้วยไม ้ 
เฟื่องฟ้า  มะม่วง  พืชผักสวนครัว  และใช้พ้ืนที่บนบ้านเรือนไทยจัดนิทรรศการด้านพืชสวน 
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากพืชสวน  ทั้งผลไม้  ไม้ดอก  สมุนไพร  หม่อนไหม  และยางพารา  
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกเดือน 
	 2.	 การจัดนิทรรศการภายในอาคาร	 พื้นที่ขนาด  50  ตรม.  จัดแสดง 
นิทรรศการในลักษณะจัดสวนผสมผสานด้วยไม้ดอกไม้ประดับ  และการจัดนิทรรศการ
หมุนเวียน เช่น ผลไม้สดและแปรรูป ดอกไม้สดและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
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	 3.	 การจดักจิกรรมพิเศษ	สปัดาห์ประเทศไทย 
และการเจรจาธุรกิจ  ด้านไม้ดอกไม้ประดับและผลไม ้ 
จากการเข ้าร ่วมงานดังกล ่าว  นอกจากได ้การสร ้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนแล้ว  ยังได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้า 
พืชสวนไทย  งานสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมไทย 
แก่ชาวจีน  และชาวต่างประเทศท่ีเข้าชมงานอย่างคับคั่ง 
ทุกวัน  อีกทั้ง  ยังเกิดประโยชน์ในด้านธุรกิจระหว่าง 
ผู ้ส ่ งออกสินค ้าพืชสวนไทยกับผู ้น� า เข ้ าพืชสวนอื่น  
โดยเฉพาะผลไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทย  ซึ่งใน 
งานนี้ประเทศไทยได้รับรางวัลการออกแบบและจัดแสดง
นทิรรศการภายนอกอาคารรางวลัยอดเยีย่ม และนทิรรศการ
ภายในอาคารได้รับรางวัลเหรียญทองอีกด้วย

งานพืชสวนโลก	Floriade	2002	
ณ	ประเทศเนเธอร์แลนด์	(พ.ศ.	2545)
  จากผลส�าเร็จอย่างดียิ่งของการเข ้าร ่วมงาน  Floriade’1992  คร้ังแรก 
ของประเทศไทย  จึงท�าให ้ในปี  2545  ประเทศไทยได้เข ้าร ่วมงานพืชสวนโลก		
ครั้งที่	 5	 Floriade	 2002  อีกเป็นครั้งที่  2 ณ  เมืองฮาเล็มเมอเมียร ์ (Haarlemmermeer)  
ประเทศเนเธอร์แลนด ์พื้นที่จัดแสดง 406 ไร่ ระหว่างวันที่ 6 เมษายน – 20 ตุลาคม 2545 
  กิจกรรมที่ประเทศไทยเข้าร่วม  ได้แก่  การจัดนิทรรศการภายในอาคาร  การจัด
นิทรรศการภายนอกอาคาร  จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลสินค้าพืชสวนและการท่องเท่ียวไทย 
การน�าเกษตรกรดูงาน  และการจัดสัปดาห์ประเทศไทยการเข้าร่วมงานในคร้ังได้  ได้สร้าง 
บ้านไทยข้ึนเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยและเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดผู้เข้าชมงาน  
ภายในบ้านไทยจะใช้เป็นห้องแสดงสินค้าผัก  ผลไม้  ไม้ดอกไม้ประดับ  ผ้าไหม  ผลิตภัณฑ์ 
ไม้ยางพารา  และเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อบริการแก่นักธุรกิจ  และนักท่องเท่ียว  ส่วนบริเวณ 
รอบบ้านไทยได้ตกแต่งด้วยสวนเกษตรทฤษฎีใหม่  สวนปทุมมา  (Tulip  of  Siam)  
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ซุ้มพักผ่อน  ตลาดน�้า  และลานแสดงศิลปะไทย  ท้ังนี้นิทรรศการภายนอกอาคารของไทย 
ได้รับรางวัลที่  1  จากผู้ได้รางวัลเหรียญทองทั้งหมดและรางวัลเหรียญเงินจากนิทรรศการ
ภายในอาคาร 
  ผลจากการจัดกิจกรรมนี้ ท�าให้เกษตรกรแได้ละผู้ส่งออกน�าความรู้ ประสบการณ์
ที่ได้จากการศึกษาดูงาน  และเจรจาธุรกิจ  มาวางแผนการผลิตและพัฒนาสินค้าไม้ดอกไม้
ประดับจนสามารถส่งออกต่างประเทศได้  เช่น  ชวนชม  ว่านงาช้าง  โป๊ยเซียน  เป็นต้น  
ซึ่งการส่งออกต้นงาช้างจากประเทศไทย  เป็นผลจากการจัดงาน  Floriade  2002  
จนปัจจุบันเป็นไม้ประดับที่ส่งออกมากที่สุดของประเทศไทย 

Pacific	Flora	2004	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	(พ.ศ.	2547)	
  งานแสดงพืชสวนนานาชาติ  แปซิฟิก  ฟลอรา  2004  (Pacific  Flora  2004)  
จัดขึ้นระหว่างวันท่ี  8  เมษายน  2547  ถึงวันท่ี  11  ตุลาคม  2547 ณ  เมืองฮามามัตส ึ 
จังหวัดชิซึโอกะ ประเทศญี่ปุ่น พื้นที่จัดแสดงรวม 350 ไร่ มีเนื้อหาของงาน (Theme) คือ 
“การสร้างสรรค์ชีวิตแนวใหม่ด้วยดอกไม้และน�้า”  (Flower,  Greenery,  and water  & 
Creating a new style of living) ประเทศไทยได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร  โดยส่วนภายนอกอาคารมีการจัดสร้างบ้านเรือนไทยสมัยอยุธยา  ชั้นบน 
แสดงสินค้าพืชสวนไทย  ชั้นล่างแสดงผลิตภัณฑ์หน่ึงต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพร  และ 
การสาธิตการจัดดอกกล้วยไม้  พร้อมกับการจัดตกแต่งสวนด้วยไม้ดอกไม้ประดับของไทย  
เช่น ปทุมมา กล้วยไม้ โป๊ยเซียน หยก และไม้ผล ในพื้นที่รวม 600 ตรม. และใช้เป็นสถานที่
สาธติการประกอบอาหารไทย การแสดงศลิปวฒันธรรม ส่วนภายในอาคารเป็นการจัดแสดง 
นิทรรศการ  ในพ้ืนที่ขนาด  20  ตรม.  โดยเป็นการน�าเสนอการจัดแสดงสินค้าพืชสวน 
ตกแต่งสวยงามสลับสับเปล่ียนกัน  ได้แก่  กล้วยไม้  ไม้ดอกไม้ประดับ  สับปะรด  ฯลฯ  
สวนประเทศไทยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมจ�านวนมาก  ซึ่งได้ให้ความสนใจ  ผลไม้ไทย  
ได้แก่ มะม่วง มังคุด และน�้ามะพร้าว ไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก ่กล้วยไม้ และปทุมมา รวมทั้ง
การสาธิตอาหารไทย และการแสดงดนตรีไทย และสวนประเทศไทยได้รับรางวัล Best Award 
ประเภทสวนภายนอกอาคาร และรางวัล International Honor Award 
  ส�าหรับสวนภายในอาคาร  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการจัดคณะศึกษาดูงาน  ให้แก่
เกษตรกร จ�านวน 3 ครั้ง นอกจากจะเข้าชมนิทรรศการภายในงานแล้ว ยังจัดให้เกษตรกร 
ดูสวนผลไม้  สวนชา  ร้านต้นไม้และอุปกรณ์สวน  (garden  center)  และตลาดประมูล 
ไม้ดอกไม้ประดับโอตะ  ท้ังนี้ในการก่อสร้างบ้านไทย  ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้จัดงาน 

ในการสนับสนุนฐานราก  ส่วนการก่อสร้างเป็นการขนวัสดุ
จากประเทศไทยและจ้างบริษัทญี่ปุ่นด�าเนินการก่อสร้างเพื่อ
ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของญี่ปุ่นให้ทนต่อแผ่นดินไหวได้
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งานพืชสวนโลก	Floriade	2012		
ณ	ประเทศเนเธอร์แลนด์	(พ.ศ.	2555)
  งาน  Floriade  2012  เป็นการจัดงานพืชสวนโลกคร้ังท่ี  6  จัดขึ้นระหว่างวันท่ี  
4  เมษายน  –  7  ตุลาคม  2555 ณ  เมืองเวนโล  ประเทศเนเธอร์แลนด์  การเข้าร่วมงาน 
ของประเทศไทยในครั้งนี้  เป็นการเข้าร่วมงานครั้งที่  3  นับจากคร้ังแรกเม่ือปี  2535  และ
ปี  2545  พื้นที่จัดแสดงงาน  Floriade  2012  จ�านวน  402  ไร่  มีประเทศเข้าร่วมจัดงาน  
42 ประเทศ คนเข้าชมงานประมาณ 2 ล้านคน
  กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารในพื้นที่  98  ตรม.  
บนช้ัน  2  ของอาคาร  Villa  Flora  มีการสร้างศาลาไทยและจัดตกแต่งสวนโดยรอบ  
จัดตั้งเป็นศูนย์แสดงนิทรรศการและบริการข้อมูลของไทย ทั้งด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว 
และการแพทย์แผนไทย  มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนตลอดการจัดงาน  14  สัปดาห์  
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความหลากหลายและเชื่อม่ันในคุณภาพของผลผลิตพืชสวนไทย  
ส่งเสริมตลาดด้านพืชสวน  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ  รวมถึงการจัดกิจกรรม
สัปดาห์ประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างต่อเนื่อง และสวนประเทศไทย 
ได้รับรางวัล Certificate winner in the AIPH International Competition Indoor 
  และเมื่อวันที ่28 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรงาน  Floriade  2012  และเสด็จพระราชด�าเนิน 
เยี่ยมชมศูนย์แสดงสินค้าและบริการข้อมูลพืชสวนไทย ณ  อาคาร  Villa  Flora  ด้วย  
ยังความปลาบปลื้มยินดีให้แก่คณะผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง

งาน	International	Horticultural	Exposition:	
EXPO	2016	Antalya		
ณ	สาธารณรัฐตุรกี	(พ.ศ.	2559)
  งาน  International  Horticultural  Exposition:  EXPO  2016  Antalya  เป็น 
งานแสดงพืชสวนนานาชาติ  ท่ีจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในตุรกี  ระหว่างวันที่  23  เมษายน  –  
30 ตลุาคม 2559 ณ เมอืงอนัทาเลยี (Antalya) สาธารณรฐัตรุก ีพืน้ทีจั่ดงานมีขนาด 112 เฮกตาร์  
(700  ไร่)  ภายใต้แนวคิด  “Flower  and  Children”  และมีค�าขวัญว่า“A  Green  Life  
for Future Generations” มีประเทศเข้าร่วมงาน 54 ประเทศ จ�านวน ผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น 
4.5 ล้านคน ส่วนใหญ่มาจากประเทศตุรก ีรัสเซีย เยอรมนี และประเทศอื่นๆ 
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  ประเทศไทยได้เข้าร่วมงานในโซนสวนนานาชาติ  บนพื้นที่  510  ตรม.  โดยสร้าง 
ศาลาไทยพร้อมตกแต่งสวนไทยด้วยพรรณไม้เมืองร้อนของไทยที่สามารถเจริญเติบโต 
ได้ในภูมิภาคนี้  เช่น  กล้วยไม้  ปทุมมา  เฟื้องฟ้า  ลีลาวดี  รวมทั้งไม้ผล  ไม้ยืนต้น  พืชผัก 
และสมุนไพร มากกว่า 30 ชนิด ภายใต้แนวคิด “Growing Green Generations : 3Gs”  
ภายในศาลาไทยมีการจัดนิทรรศการท้ังแบบถาวรและแบบหมุนเวียน  เพื่อแสดงสินค้า 
และผลิตภัณฑ์ด้านพืชสวน  ประกอบด้วย  ไม้ผล  ไม้ดอกไม้ประดับ  พืชผัก  สมุนไพร  
ยางพารา  ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ  ให้บริการข้อมูลประเทศไทย  ทั้งด้านการเกษตร  
การท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม  จัดกิจกรรมพิเศษ  เช่น  กิจกรรมเปิดสวนประเทศไทย 
กิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย  เป็นต้น  ซึ่งภายหลังการจัดงานรัฐบาลไทยได้มอบศาลาไทย
และสวนไทยให้กับรัฐบาลตุรกี  เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระการเฉลิมฉลองครบรอบ  60  ปี  
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและตุรกีอีกด้วย 
  การเข้าร่วมงานของประเทศไทยในงาน  EXPO  2016  Antalya  ได้จัดตั้ง  
“Team  Thailand”  ขึ้น  โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก  ร่วมกับ 
หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม 
กรมศิลปกร  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  และ 
ภาคเอกชนอื่นๆ  ท�าให้นิทรรศการและกิจกรรมของประเทศไทย  ประสบผลส�าเร็จ 
อย่างดีย่ิง  ได้รับค�าชื่นชมจากผู้เข้าชมงาน  ผู้เข้าชมนิยมผลไม้  และอาหารไทยอย่างมาก  
และสวนประเทศไทยได้รับรางวัล  การประกวดสวนนานาชาต ิ รางวัลเหรียญทอง  (Gold)  
ประเภทสวนนานาชาติภายนอกอาคาร (Outdoor Country Garden) อีกด้วย
  ส�าหรับโอกาสที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก  จ�านวน 
2  คร้ัง  ก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในด้านการเกษตร  โดยเฉพาะพืชสวนของประเทศไทย 
ให้นานาประเทศได้เป็นท่ีประจักษ์  และการจัดงานดังกล่าวมีส่วนส�าคัญในการส่งเสริม 
ความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทย

มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ	
ราชพฤกษ	์2549		ณ	จังหวัดเชียงใหม่
  งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ 
ราชพฤกษ์  2549  (The  International  Horticultural  
Exposition:  Royal  Flora  Ratchaphruek  2006)  หรือ 
งานราชพฤกษ์  2549  จัดขึ้นระหว่างวันท่ี  1  พฤศจิกายน 
2549  –  31  มกราคม  2550  เป็นระยะเวลา  92  วัน  
ณ  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  อ�าเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม่  บนพื้นที่  470  ไร่  เป็นงานมหกรรมพืชสวนโลก 
ระดับ  A1  ครั้งแรกที่จัดข้ึนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 
รัฐบาลไทยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป ็นหน ่วยงานหลักในการด�า เนินการจัดงาน  เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ในวโรกาสที่ครองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ป ีในป ีพ.ศ. 2549 และทรงเจริญพระชนมพรรษา  
80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2550 ภายใต้แนวคิด “เพื่อน�าความรัก
สู่มนุษยชาติ”	(To	Express	the	Love	for	Humanity)
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  การจัดงานดังกล่าว  ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี  มีความยิ่งใหญ่  งดงาม  
สมพระเกียรติฯ  เป็นที่กล่าวขวัญของผู้เข้าชมงาน ทั้งความงดงามของสวนเฉลิมพระเกียรติฯ  
สวนนานาชาติ  และนิทรรศการต่างๆ  มีประเทศเข้าร่วมงาน  30  ประเทศ  จ�านวน 
ผู้เข้าชมงาน  3.8  ล้านคน  และรัฐบาลยังคงสถานที่จัดงานราชพฤกษ์  และองค์ประกอบ
ภายในที่จ�าเป็น  จัดให้เป็นสถานที่ท่องเท่ียวและศูนย์เรียนรู้ด้านพืชสวนท่ียั่งยืนต่อไป  
ในชื่อว่า “อุทยานหลวง	ราชพฤกษ์”
  กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและนิทรรศการในงาน
มหกรรมพืชสวนโลก  ราชพฤกษ์  2549  ในรูปแบบคณะท�างานต่างๆ  เช่นคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดพืช  การจัดประชุมวิชาการ  การจัดน�าเกษตรกรมาทัศนศึกษาดูงาน 
และมอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม 
  นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง  ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีส่วนร่วมในการ 
บริหารจัดการการจัดนิทรรศการและประกวดกล้วยไม ้ในงานราชพฤกษ ์2549 ในลักษณะ 
คณะท�างานฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการและประกวดกล้วยไม้  โดยความร่วมมือกัน 
ของทุกฝ่ายในวงการกล้วยไม้ ทั้งสมาคม ชมรมและหน่วยงานราชการ ร่วมจัดสร้างอาณาจักร
กล้วยไม ้(Orchid Pavilion) ภายใต้แนวคิด Orchid of The World เพื่อให้ผู้เข้าชมงาน 
ได้พบกล้วยไม้นานาพันธุ์จากทุกภูมิภาคทั่วโลก และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย
ที่จะเป็นศูนย์กลางกล้วยไม้ของโลก  โดยใช้การจัดแสดงในรูปแบบใหม่ท่ีไม่เคยจัดมาก่อน 
ในประเทศไทย  มีการจัดประกวดกล้วยไม้ทุกสัปดาห์รวม  14  ครั้ง  ซึ่งอาคารกล้วยไม้นี ้ 
สวยงามเป็นที่ประจักษ์และประทับใจของผู้เข้าชมงาน  ติดล�าดับ  1  ใน  3  ของสถานที ่
ที่ผู้เข้าชมงานต้องมาเยี่ยมชมตลอดการจัดงาน
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มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ	ราชพฤกษ์	2554	
ณ	จังหวัดเชียงใหม่
  งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 (The  International  
Horticultural  Exposition:  Royal  Flora  Ratchaphruek  2011)  เป็นการจัดงาน 
นิทรรศการพืชสวนระดับโลก ครั้งที ่ 2 ของประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่  14 ธันวาคม 
2554  –  14  มีนาคม  2555  เป็นระยะเวลา  92  วัน  บนพื้นที่  470  ไร่  ณ  อุทยานหลวง 
ราชพฤกษ์  จังหวัดเชียงใหม่  โดยจัดแสดงภายใต้แนวคิด “ขจีทัศน์	 :	 ลดภาวะโลกร้อน	
เพื่อคุ้มครองโลก	และปรับปรุงคุณภาพชีวิต”	(Greenitude	:	Reducing	Global	Warming		
to	save	Planet	Earth	and	to	Improve	the	Quality	of	Life) มีประเทศเข้าร่วม 
จัดสวนและนิทรรศการจ�านวน  31  ประเทศ  หน่วยงาน  องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
กว่า  40  หน่วยงาน  มีคนเข้าชมงานกว่า  2  ล้านคน  กิจกรรมในงานประกอบด้วย  
การจัดแสดงสวนนานาชาติ สวนไทย จัดแสดงนิทรรศการการประชุมวิชาการ การประกวด 
และการจัดแสดงพิเศษต่างๆ อีกมากมาย
  กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าร ่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมพืชสวนโลก 
เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 หลายกิจกรรม และได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน 
อย่างดียิ่ง  เช่น  จัดการประกวดพืชสวน  ทั้งการจัดสวน  การประกวดกล้วยไม้  ไม้ดอก 
ไม้ประดับ  พืชผัก  เห็ด  ผลไม้  ชา  และกาแฟ  ตลอดการจัดงาน  3  เดือน  โดยมีการจัด 
ประกวดกล้วยไม้ทุกสัปดาห์ จ�านวน 13 ครั้ง
  จัดนทิรรศการเฉลมิพระเกยีรต ิณ ชานพกัเรอืนไทย ในหัวข้อ “ส่งเสรมิการเกษตร
ชาวดอย	ตามรอยพระบาท”  ระหว่างวันที่  10  -  16 กุมภาพันธ์  2555 และนิทรรศการ 
พืชแปลก พืชหายาก ณ บริเวณอาคารนิทรรศการ 2 ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2554 –  
2  มกราคม  2555  พืชที่น่าสนใจได้แก่  ขนุนดิน  ละมุดเขมร  ละมุดยักษ์  ฟักหม่น  
(ฟักขนาดใหญ่)  ไก่ฟ้า ผักกระชับ มะพร้าวแปลกๆ  (มะพร้าวพวงร้อย, มะพร้าวทะเล ฯลฯ),  
มะม่วงหาว มะนาวโห่, ส้มเช้ง, ส้มจี๊ดด่าง ฯลฯ 
  นอกจากน้ียังได้ร่วมจัดเกษตรกรเข้าชมงานและศึกษาดูงานนิทรรศการต่างๆ  
ภายในงานด้วย 

(

ภาพ-เรียบเรียง	 : ดร.เศรษฐพงศ ์เลขะวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการผลิตพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพร
  :  นางสาวมณฑกาฬ ลีมา นักวิชาการเกษตรช�านาญการ
      กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ
      ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
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อดีตถึงปัจจุบัน
  กรมส่งเสริมการเกษตร  ถึงแม้จะมีหน่วยงานท้ังส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาค  
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่   และภารกิจที่ก�าหนด  และที่ได ้รับมอบหมาย  
แต่ภารกจิด้านการส่งเสรมิการเกษตรในพืน้ทีย่งัขาดเทคโนโลยี และปัจจยัเฉพาะด้าน  
เช่น  การผลิตพันธุ ์พืชคุณภาพดีสนับสนุนการให้บริการต่อเกษตรกรในพื้นที่  
ขาดเทคโนโลยีด้านการป้องกันก�าจัดศัตรูพืชที่เหมาะสม  ซ่ึงมีความส�าคัญต่อการ 
ผลิตพืชให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งในปัจจุบันและ 
อนาคต  ขาดความรู้ด้านจักรกลการเกษตรที่จะน�ามาใช้เป็นเคร่ืองทุนแรงเพ่ือ 
เพ่ิมศักยภาพและลดต้นทุนการผลิต  เป็นต้น  ดังนั้น  กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ 
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข้ึน  เพื่อสนองตอบภารกิจที่มีความจ�าเป็นต่อการพัฒนา 
การเกษตรในส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้มีศูนย์ปฏิบัติการด้านต่างๆ  
ที่จัดตั้งขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดังนี้
 พ.ศ.	2514	-	2518 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการขึ้นภายใต้ส�านักงานเกษตรจังหวัด
ตามความพร้อมและความต้องการพันธุ์พืชของแต่ละจังหวัด  ได้แก่  ศูนย์ขยายพันธุ ์
ไม้ผล และหน่วยปราบศัตรูพืช เป็นต้น

ศูนย์ปฏิบัติการ	
กุญแจสู่ความส�าเร็จการท�างานในพื้นที่

 “การด�าเนนิงานของศนูย์ปฏบิตักิาร มคีวามส�าคญัต่อความส�าเรจ็ 
ของการท�างานในพื้นที่  เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้ทางวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร  รวมทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในพื้นที่โดยตรง” 

ถ่ายทอดองค์ความรู้	สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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 พ.ศ.	 2530  กรมส่งเสริมการเกษตรก�าหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการ  สังกัด 
กองส่งเสริมพืชพันธุ์ กองขยายพันธุ์พืช และกองป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช ดังนี้
    1)  หน่วยป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช 30 หน่วย
    2)  ศูนย์ป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช 1 ศูนย์
    3)  ศูนย์ป้องกันก�าจัดตั๊กแตนและศัตรูพิเศษ 1 ศูนย์
    4)  ศูนย์ป้องกันและก�าจัดศัตรูอ้อย 7 ศูนย์
    5)  ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 20 ศูนย์
    6)  ศูนย์ขยายพันธุ์ไหม 3 ศูนย์
    7)  ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวน 13 ศูนย์
 พ.ศ.	 2533  กรมส่งเสริมการเกษตรก�าหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการ  สังกัด 
กองส่งเสริมพืชสวน (แยกมาจากกองส่งเสริมพืชพันธุ์ เดิม)
 พ.ศ.	 2537  กรมส่งเสริมการเกษตรปรับปรุงโครงสร้างและก�าหนด 
หน่วยงานย่อยที่สังกัดส่วนกลาง แต่มีพื้นที่ตั้งและปฏิบัติการในต่างจังหวัด ดังนี้
    1)  ศูนย์ป้องกันและก�าจัดศัตรูอ้อย 7 ศูนย์
    2)  ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 23 ศูนย์
    3)  ศูนย์ขยายพันธุ์ไหม 9 ศูนย์

    4)  ศูนย์อนรุกัษ์และขยายพนัธุผ้ึ์ง 5 ศนูย์
    5)  ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวน 
      12 ศูนย์
    6)  ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง 18 ศูนย์
    7)  ศูนย์จักรกลการเกษตร 4 ศูนย์
 พ.ศ.	2538 กรมส่งเสริมการเกษตรก�าหนดให ้
ศูนย์ปฏิบัติการสังกัดส�านักงานส่งเสริมการเกษตรภาค
 พ.ศ.	2541-2544 กรมส่งเสริมการเกษตร 
มีนโยบายจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขึ้นทั่วประเทศ
 พ.ศ.	2545 กรมส่งเสริมการเกษตรปรับปรุง
โครงสร้าง  และได้ถ่ายโอนภารกิจที่เกี่ยวกับข้าวและ 
ศูนย์ขยายพันธุ ์พืช  23  ศูนย์  ให้กับกรมการข้าว 
ในปัจจุบัน  และปรับชื่อ  ศูนย์ปฏิบัติการ  เป็นศูนย์ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  และศูนย์เยาวชน
เกษตร  สังกัดส�านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 
ประกอบด้วย
    1)  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
      อาชีพการเกษตร (พืชสวน) 
    2)  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
      อาชีพการเกษตร 
      (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงหรือเนื้อเยื่อ เดิม)
    3)  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
      อาชีพการเกษตร (จักรกลเกษตร)
    4)  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
      อาชีพการเกษตร (หม่อนไหม)
    5)  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
      อาชีพการเกษตร (อารักขา)
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    6)  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง)
    7)  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ยางพารา)
    8)  ศูนย์เยาวชนเกษตร
 พ.ศ.	 2552  กรมส่งเสริมการเกษตรถ่ายโอนภารกิจเก่ียวกับหม่อนไหม 
และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (หม่อนไหม) ให้กับกรมหม่อนไหม

บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
  การด�าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ  มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จของการ
ท�างานในพื้นที่  เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนความรู้ทางวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับเกษตรกร  รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยตรง  ในปี  
พ.ศ.  2557  กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้มีการปรับปรุงบทบาท  หน้าที่  และ 
โครงสร้างใหม่  เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการสามารถสนับสนุนความต้องการของพื้นที่ 
ได้อย่างแท้จริง  และให้บริการด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องได้อย่างครอบคลุมและ 
หลากหลาย  มีการแบ่งขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละศูนย์ให้เหมาะสม  
โดยจัดประเภทศูนย์ปฏิบัติการจ�านวน 50 ศูนย์ทั่วประเทศ ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
	 1)	 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (ศูนย์สหวิชา)  36  ศูนย ์ 
เน้นการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลผลิตที่เหมาะสม
กับศักยภาพและตรงตามความต้องการของพื้นที่
 2)	 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร  (ศูนย์เฉพาะด้าน)  14  ศูนย ์ 
เน้นการศึกษา ทดสอบ ประยุกต์ พัฒนาการใช้เทคโนโลย ีและให้บริการเฉพาะด้าน 
แบ่งเป็น
  l  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 9 ศูนย์
  l  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ 2 ศูนย์
  l  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร 2 ศูนย์
  l  ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร 1 ศูนย์
  ปัจจุบัน  การท�างานของศูนย์ปฏิบัติการภายใต้บทบาทภารกิจใหม่  เป็นการ
ท�างานร่วมกันหลายหน่วยงานท้ัง  ภายในกรม  และหน่วยงานในพื้นท่ี  รวมถึง 
ตัวเกษตรกร  ได้แก่  ส�านักงานเกษตรจังหวัด/อ�าเภอ/ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนา 

(

การเกษตร  (เขต)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น 
อบต.  อบจ.  เป็นต้น  การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการอย่าง 
ต่อเน่ืองให้มีความพร้อมทางวิชาการและองค์ความรู้ 
เป็นแหล่งพัฒนาอาชีพทางการเกษตร  ประยุกต์และ
พฒันาเทคโนโลยทีางการเกษตร ภายใต้ความเหมาะสม
ของสภาพพืน้ทีแ่ละภมิูอากาศในแต่ละท้องถิน่ ถ่ายทอด
ความรู้ไปสู่เกษตรกรให้สามารถลดต้นทุน  เพิ่มรายได ้
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ มีความมั่นคง ยั่งยืน และ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น  รวมทั้งการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร 
และเกษตรกรเครือข่าย
  ด้วยภารกิจดงักล่าว จึงถอืได้ว่า ศูนย์ปฏบิตักิาร
เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านวิชาการและเป็นกุญแจ 
สู่ความส�าเร็จของการท�างานในพื้นที่อย่างแท้จริง

อ้างอิงข้อมูล	 : รายงานประจ�าปี กรมส่งเสริมการเกษตร
  :  ผลงานเด่นและกิจกรรมเด่นของศูนย์ปฏิบัติการ 
      กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาพ-เรียบเรียง	 :  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
      กรมส่งเสริมการเกษตร
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งานเผยแพร่ยุคแรก
  กองอบรมและเผยแพร่  ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น  กองเกษตรสัมพันธ์  
เป็นหน่วยงานในยุคแรกเริ่มตั้งกรมส่งเสริมการเกษตร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้การเกษตรแก่เกษตรกร  โดยการใช้สื่อต่างๆ  อาท ิ
วิทยุ  ภาพยนตร์  หนังสือพิมพ์  เอกสารค�าแนะน�า  การประกวดแข่งขันในไร่นา  

การออกร้านแสดงความรู้  (นิทรรศการ)  การเกษตร 
ในงานประจ�าปีของท้องถ่ิน  และอื่นๆ  รวมทั้งเสริมสร้าง 
ความเข ้าใจอันดีระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร 
กับเกษตรกร  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ส่งเสริมการเกษตร  ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการ 
ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์การส่งเสริม  และปฏิบัติงาน 
เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรมากที่สุด
  งานเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรภายใต้ 
กองเกษตรสัมพันธ ์แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย คือ 
		 ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 ท�าหน้าที่ เผยแพร่
ข่าวสาร  ผลงาน  นโยบาย  รวมทั้งวิชาการ  เพื่อให้
เกษตรกรและประชาชนได้ทราบข่าว  ความเคลื่อนไหว
ในการปฏิบั ติงานของทางราชการตามโครงการ 
และกิจกรรมต่างๆ  ผ่านช่องทางการกระจายเสียง
ทางสถานีวิทยุ  ปชส.8  วิทยุการเกษตร  จัดท�าข่าว 

สื่อเผยแพร่กับงานส่งเสริม
 “การเผยแพร่ความรู้ในงานส่งเสรมิการเกษตร มส่ืีอเป็นเครือ่งมือ
ส�าคัญในการพัฒนาความรู้  ปรับทัศนคติ  และช่วยเพิ่มพูนทักษะการท�างาน
แก่เกษตรกร  ส่ือที่ ใช้ ในงานส่งเสริมการเกษตรมีการเปล่ียนแปลงไปตาม 
ยุคสมัย  ซึ่งเป็นเหตุมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและแนวคิดเก่ียวกับ
การพัฒนาที่เปลี่ยนไป”
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และบทความเผยแพร่ทางวิทยุและหนังสือพิมพ์  จัดท�ารายการโทรทัศน์เกี่ยวกับ
การเกษตร และออกปฏิบัติการเผยแพร่เคลื่อนที ่เป็นต้น 
	 	 	 ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์	ด�าเนินการผลิต จัดหา และจัดสรรโสตทัศนูปกรณ ์
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร  และงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์  
เช่น  การผลิตภาพยนตร์ข่าวการเกษตร  ผลิตภาพยนตร์วิชาการเผยแพร่การเกษตร 
ผลิตภาพนิ่ง  ภาพพลิก  (Flip  chart)  แนะน�า  และฝึกสอนการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค  จัดฉายภาพยนตร์ในหน่วยเผยแพร่เคลื่อนที ่
ในส่วนภูมิภาค เป็นต้น 
	 	 	 ฝ่ายนิทรรศการและประกวด	ท�าหน้าท่ีน�าความรู้และวิชาการเกษตร 
แผนใหม่ไปจัดแสดง  เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสได้เรียนรู ้จากของจริง  ประกอบ 
การตัดสินใจในการน�าไปปฏิบัติตาม และปรับปรุงกิจกรรมอาชีพให้ได้ผลดี 
	 ฝ่ายเอกสารค�าแนะน�า	 ท�าหน้าที่บริหารจัดการโรงพิมพ์ขนาดเล็ก  
เพื่อผลิตเอกสารค�าแนะน�า  คู่มือ  วารสาร  จดหมายเวียน  ใบปลิว  แผ่นประกาศ  
และสิ่งพิมพ์ต่างๆ  เกี่ยวกับการเกษตรแผนใหม่  เผยแพร่แก่เกษตรกร  และแจกจ่าย 
ให้พนักงานส่งเสริมการเกษตรศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม  เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
		 ฝ่ายวิทยุการเกษตร	ท�าหน้าที่ผลิตรายการกระจายเสียงเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารความรู้ด้านการเกษตรเพื่อเผยแพร่งานส่งเสริมการเกษตรไปยังเกษตรกร
โดยตรง  ส่งกระจายเสียงในระบบ  เอ  เอ็ม  ความถี่  1386  กิโลเฮิรตซ์  ด้วยก�าลังส่ง  
10 กิโลวัตต ์เดิมชื่อว่า สถานีวิทยุ ปชส.8 วิทยุการเกษตร โดยมีกรมประชาสัมพันธ์
รับผิดชอบในด้านห้องส่งกระจายเสียง  เครื่องส ่งกระจายเสียงและเทคนิค 
การกระจายเสียง  ในปี  พ.ศ.2524  กรมส่งเสริมการเกษตร  แยกงานสถานีวิทย ุ 
ปชส.8  วิทยุการเกษตร  มาจัดตั้งเป็น  ฝ่ายวิทยุการเกษตร  สังกัดกองเกษตรสัมพันธ ์ 
และในปี  พ.ศ.2528  ได้เปล่ียนชื่อใหม่จากสถานีวิทยุ  ปชส.8  วิทยุการเกษตร  
เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร  ปัจจุบันสังกัดส�านักพัฒนาการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

อาคารสถานีวิทยุการเกษตร	ปชส.8	ซอยอารี	ถนนพหลโยธิน	พระนคร
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ประชาสัมพันธ์น�าการส่งเสริม
  ในช่วงปี  พ.ศ.2528  สมัยที่นายทวีศักด์ิ  เสสะเวช  ด�ารงต�าแหน่งอธิบด ี
กรมส่งเสริมการเกษตร  ได้มอบนโยบายไว้อย่างชัดเจนว่า  “ให้ใช้การประชาสัมพันธ์
น�าการส่งเสริม”  หมายความว่าให้ท�าการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชน
ได้รับทราบก่อน  ก่อนที่จะน�าเทคโนโลยีหรือโครงการต่างๆ  เข้าไปส่งเสริม  ทั้งน้ี 
เพื่อช ่วยปูพื้นฐานความเข้าใจของเกษตรกรและประชาชนให้พร ้อมที่จะรับ 
โครงการส่งเสริม  ซึ่งแนวทางตามนโยบายดังกล่าวได้ใช้มาโดยตลอด  จนถึง 
ยุคปัจจุบัน โดยมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม คือ ระยะเวลาของการด�าเนินการ 
ประชาสัมพันธ์กับการด�าเนินงานโครงการต่างๆ  ในยุคปัจจุบันต้องไปพร้อมๆ  กัน 
เนื่องจากการกระจายข้อมูลข่าวสารในยุคนี้มีความรวดเร็วกว่าในอดีต

ยุคเกษตรสัมพันธ์จังหวัด
  ในป ี  พ.ศ.2528  กรมส ่งเสริมการเกษตร  มีนโยบายให ้ส�านักงาน 
เกษตรจังหวัด  เป็นเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของกรมในส่วนภูมิภาค  โดยให้
ส�านักงานเกษตรจังหวัดมอบหมายหน้าที่ด ้านประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ 
ในส�านักงานโดยเฉพาะ  เรียกผู้ท่ีท�าหน้าที่ดังกล่าวนี้ว่า  “เกษตรสัมพันธ์จังหวัด” 
กองเกษตรสัมพันธ์  เป็นผู ้ฝ ึกอบรม  เกษตรสัมพันธ์จังหวัด  ให้มีความรู ้ด ้าน 
การประชาสัมพันธ์  โดยเฉพาะ  หลักการประชาสัมพันธ์  การเขียนข่าว  เขียนบทความ  
การถ่ายภาพ  การจัดรายการวิทยุ  การจัดท�าแผ่นพับ  แผ่นปลิว  ภาพพลิก  
การจัดนิทรรศการ เป็นต้น
  เกษตรสัมพันธ์จังหวัด  จะท�าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์นโยบาย  โครงการ  
ผลการด�าเนินงาน  และกิจกรรมของส�านักงานเกษตรจังหวัด  โดยเน้นผ่านส่ือ 
ในท้องถ่ิน  และประสานกับประชาสัมพันธ์ในส่วนกลางเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อในส่วนกลางด้วย
  ในระยะต่อมา  กรมส่งเสริมการเกษตรได้พิจารณาเห็นว่า  การด�าเนิน
งานโครงการส่งเสริมการเกษตรต่างๆ  มีการปฏิบัติอยู ่ในท้องที่เป็นส่วนใหญ ่ 
มีผลการปฏิบัติงานปรากฎชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการส่งเสริม หรือการบริการ 
แก่เกษตรกรในท้องถิ่น  หากได้มีการเผยแพร่ในจุดนี้มากยิ่งขึ้น  จะท�าให้ภาพพจน ์

ในสายตาของเกษตรกรและมวลชนท่ัวไปท่ีมีต ่อ 
กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นไปในทางที่ดียิ่งขึ้น  จึงได้ 
ขยายเครือข ่ายเกษตรสัมพันธ ์   ไปยังส�านักงาน 
เกษตรอ�าเภอ  และส�านักงานส่งเสริมการเกษตรภาค  
เ พื่ อรับประเด็นประชาสัมพันธ ์ จากส ่ วนกลาง  
โดยส ่วนกลางจะจัดตั้ งกองบรรณาธิการข ่าวขึ้น 
ท�าการวิเคราะห์ข่าวจากสื่อมวลชน  ความเคล่ือนไหว 
ความก้าวหน้าและสถานการณ์ทางการเกษตร  ตลอดจน
นโยบายของกรม แล้วพิจารณาก�าหนดเนื้อหา ประเด็น
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประจ�าปักษ์  ส่งให้เจ้าหน้าที่
เกษตรสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาค  ท้ังระดับภาค  จังหวัด  
และอ�าเภอ น�าไปพิจารณาประกอบกับแผนประชาสัมพันธ์ 
ของภาค ประเด็นส่งเสริมของจังหวัด และสถานการณ์
ในขณะนั้น  จัดท�าเป็นประเด็นเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
ของภาค จังหวัด อ�าเภอ ส่งให้สื่อมวลชนในท้องถิ่นต่อไป
  งานเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรภายใต  ้
การด�าเนินงานของกองเกษตรสัมพันธ์  จึงถือเป็นหน่วยงาน 
สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ส�าคัญ 
เน่ืองจากมีสื่อและช ่องทางต ่างๆ  เป ็นเครื่องมือ 
อย่างครบวงจร  รวมทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 
ด้านเผยแพร่ประจ�าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
  ในปี  พ.ศ.2545  งานเกษตรสัมพันธ์  ได้มีการ 
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่  ภายใต้สังกัด  ส�านักพัฒนา 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยยังคงท�าหน้าที่ เป ็น 
หน่วยงานสนับสนุนเช่นเดิมเพียงแต่ลดขนาดและ 
อัตราก�าลังของเจ้าหน้าท่ีลง  มีส่ือและช่องทางต่างๆ  
เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้  แบ่งออกเป็น  
5  กลุ ่ม  คือ  กลุ ่มพัฒนาสื่อส ่งเสริมการเกษตร  
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กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์  กลุ ่มโรงพิมพ์  กลุ ่มศิลปกรรม
ส ่งเสริมการเกษตร  และกลุ ่มวิทยุกระจายเสียง 
เพื่อการเกษตร  ส�าหรับงานด้านเผยแพร่ ข้ึนตรง
กับส�านักงานเลขานุการกรม  ท�าหน ้าที่ เผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์งานของกรมส่งเสริมการเกษตร  และ 
ในส่วนภูมิภาคผู้ท�าหน้าที่  “เกษตรสัมพันธ์จังหวัด”  
คือ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  กลุ่มยุทธศาสตร์ 
และสารสนเทศ ของส�านักงานเกษตรจังหวัดนั้นๆ 

ภาพยนตร์เกษตรรางวัลนานาชาต	ิ
  ในช่วงก่อนปี  พ.ศ.  2525  ภาพยนตร์  (ขนาด 
8  มิลลิเมตร  หรือ  16  มิลลิเมตร)  เป็นสื่อท่ีหน่วยงาน
ราชการหลายหน่วยงานใช้ในการเผยแพร่  นโยบาย  
ผลงานและกิจกรรมของหน่วยงาน  ผ่านทางสถานี
โทรทัศน์ต่างๆ 
  ภาพยนตร์ที่ ใช ้ในงานส่งเสริมการเกษตร  
มี 2 ประเภท คือ ภาพยนตร์ข่าว และภาพยนตร์สารคดี
เชิงเกษตร 
	 ภาพยนตร์ข่าว	 เป็นการบันทึกภาพยนตร์
และเรื่องราวจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน  น�าฟิล์มมาล้าง  
ตัดต ่อ  เขียนบรรยายข่าว  น�าส ่งสถานีโทรทัศน ์ 
ช่องต่างๆ  เพ่ือขอความร่วมมือเผยแพร่ออกอากาศ 
ให้เกษตรกรหรือประชาชนได้ชม 
	 ภาพยนตร์สารคดีเชิงเกษตร	 เป็นการ
บันทึกเรื่องราวจากสถานการณ์จริง  น�าเสนอเนื้อหา 
ผลความส�าเร็จของการด�าเนินงาน  โดยมีการจัดเตรียม
บทภาพยนตร์  ถ่ายท�าด้วยฟิล์มภาพยนตร์ขนาด  8  
หรือ  16  มิลลิเมตร  จากน้ัน  น�าฟิล์มมาล้าง  ตัดต่อ 

ล�าดับภาพ  บันทึกเสียง  และน�าออกเผยแพร่สู ่กลุ ่มเป้าหมาย  ผ่านส่ือโทรทัศน ์ 
หรือ เผยแพร่ผ่านหน่วยเผยแพร่เคลื่อนที่
  ในปี  พ.ศ.2527  กรมส่งเสริมการเกษตร  โดยฝ่ายโสตทัศนูปกรณ ์ 
กองเกษตรสัมพันธ์  ได้ผลิตภาพยนตร์สารคดีการเกษตรเรื่อง  BIOGAS  ซึ่งเป็น 
เ ร่ืองเกี่ยวกับการน�ามูลสัตว ์ที่ เกษตรกรเลี้ยงทั้ งสุกร  เป ็ดและไก ่   มาผลิต 
เป ็นแก ๊สชีวภาพ  ใช ้ในครัวเรือน  ทั้ งการใช ้หุงต ้ม  และผลิตกระแสไฟฟ้า  
เป็นการน�าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมามาใช้ให้เกิดประโยชน์
  นายทวี  มาศมัณฑนะ  หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ในขณะน้ัน  ได้ส ่ง 
ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าประกวดในระดับนานาชาต ิ2  เวที คือ  งานประกวดภาพยนตร์
เกษตรนานาชาต ิที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมน ีในปี พ.ศ.2527 และ งานประกวด
ภาพยนตร์การเกษตรนานาชาติ  ที่ประเทศสเปน  ปรากฏว่า  BIOGAS  ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศล�าดับที ่ 3 หรือรางวัล รวงข้าวบาร์เลย์ทองแดง  ในการประกวดที่กรุงเบอร์ลิน 
ประเทศเยอรมนี
  จากนั้นในป ีพ.ศ.2529 ได้ส่งภาพยนตร์สารคดี 2  เรื่องคือ Hate Me Not 
และ  The  Stalks  that  Count  เข้าประกวดในงานประกวดภาพยนตร์นานาชาติ  
ที่กรุงเบอร์ลิน  ประเทศเยอรมนี  แต่ไม่ได้รับรางวัล  จนกระทั่งปี  พ.ศ.2530  
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กรมส่งเสริมการเกษตร  โดยฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
กองเกษตรสัมพันธ์  ได้ผลิตภาพยนตร์สารคดีเรื่อง 
From  Evil  to  Good  เป็นเรื่องของ  ตั๊กแตนปาทังก้า  
ศัตรูพืชที่ ระบาดท�าความเสียหายให ้กับผลผลิต 
ทางการเกษตร  ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรสามารถ 
ปราบได้อย่างราบคาบ  สามารถรักษาผลผลิตของ
เกษตรกรไว้ได้ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ จึงได้ส่งภาพยนตร์
เรื่องนี้เข้าประกวดในงานประกวดภาพยนตร์เกษตร 
และภาพยนตร์โทรทัศน์นานาชาติ  ที่กรุงเบอร์ลิน 
ประเทศเยอรมนี  อีกครั้ง  และภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่  2  ในเดือนมกราคม  
พ.ศ. 2531

งานเผยแพร่เคลื่อนที่
  งานเผยแพร ่ เคลื่ อน ท่ี   เป ็นภารกิจของ 
หน่วยงานในส่วนกลางร่วมกับส่วนภูมิภาค  โดยการ 
ให้บริการทางวิชาการเกษตร  เคลื่อนท่ีไปในหมู่บ้าน 
ชุมชนต่างๆ  เพื่อพบปะ  แจ้งข้อมูลข่าวสาร  บรรยาย
วิชาการ  มีสื่อต่างๆ  เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่  
และถ่ายทอดความรู้  ท้ังภาพยนตร์  สไลด์  แผ่นพับ  
แผ่นปลิว โปสเตอร์ ภาพพลิก มีกิจกรรมสร้างความบันเทิง 
สลับกับการให้ข้อมูลข่าวสาร 
  รถเผยแพร่เคล่ือนที่  เป็นรถไมโครบัส  ที่ม ี
อุปกรณ ์โสตทัศนูปกรณ ์   เครื่องฉายภาพยนตร ์ 
เครื่องฉายสไลด์ เครื่องขยายเสียง และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ  
ชาวบ ้านเรียก  ทีมปฏิบัติ งานเผยแพร ่ เคลื่อนที ่ 
ที่ประกอบด้วยนักวิชาการเกษตร  และ  เจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมการเกษตรนี้ ว่า “ทีมฉายหนังเกษตร” 

  การออกหน่วยเผยแพร่เคลื่อนที่   มีการประสานการท�างานร ่วมกับ 
หน่วยงานในพื้นที่   คัดเลือกพ้ืนที่ ท่ีเกษตรกรประสบปัญหา  หรือพื้นที่ที่ เป ็น 
เป้าหมายของโครงการต่างๆ  หรือ  พื้นที่ส่งเสริมเน้นหนัก  โดยจะออกปฏิบัติงาน 
ให้บริการ เมื่อเกษตรกรเสร็จสิ้นภารกิจงานในไร่นาแล้ว หรือช่วงพลบค�่าเป็นต้นไป 

วิทยุเพื่อการเกษตร	
  สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร  เริ่มกระจายเสียงคร้ังแรกเมื่อวันที่  22  
มกราคม  2509  โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ  2  ส่วน  คือ  กระทรวงเกษตร	
และสหกรณ์	 รับผิดชอบเก่ียวกับเน้ือหา  และข้อมูลท่ีน�ามาใช้ในการผลิตรายการ  และ  
กรมประชาสัมพันธ์	 รับผิดชอบในด้านเทคนิคการผลิตรายการ  ห้องส่งกระจายเสียง  
และเครื่องส่งกระจายเสียง 
  ในยุคแรกนั้นใช ้ชื่ อว ่ า   “สถานีวิทยุ 	 ปชส.8	 วิทยุการเกษตร”  
ส่งกระจายเสียงในระบบ  AM ความถี่  1386  กิโลเฮิร์ตซ์  ด้วยก�าลังส่ง  10  กิโลวัตต์  
ต่อมาในปี พ.ศ.2510 มีการสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 
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เมื่อเ รียนจบให ้ท�าแบบทดสอบแล ้วส ่งกลับมายังโครงการเพ่ือประเมินผล 
การเรียน 
  ผู ้ เ รียนที่สามารถท�าคะแนนได้ผ ่านเกณฑ์เกินร ้อยละ  50  จะได ้รับ 
ใบประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการในปีนั้นๆ  โดยแต่ละปีมีระยะเวลา 
ด�าเนินการทั้งหมด  3  เดือน  (ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม  –  กรกฎาคม)  
มีเกษตรกรและผู้ฟังทั่วไปสนใจเข้าร่วมโครงการสูงสุดประมาณ  7,000  คนต่อปี  
ทั้งน้ี  โครงการโรงเรียนเกษตรทางอากาศได้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนเกษตรทางไกล  
ในป ีพ.ศ. 2536 และ ได้หยุดด�าเนินการตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2550 เป็นต้นมา
  อน่ึง  ในปี  พ.ศ.  2545  กรมส่งเสริมการเกษตรได้ปรับปรุงบทบาทภารกิจ 
และโครงสร้างหน่วยงานภายใน  กองเกษตรสัมพันธ์  ถูกยุบรวมกับกองฝึกอบรม  
จัดตั้งเป็น ส�านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลย ีจนถึงปัจจุบัน

(

เรียบเรียง	 : นายพัฒนา นรมาศ ข้าราชการบ�านาญ

 :  นายธงชัย พุ่มพวง ข้าราชการบ�านาญ

 :  นางสาววรวรรณ อังกสิทธิ์ ผู้อ�านวยการกลุ่มวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร

    ส�านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร  เป็นผู้ด�าเนินงาน 
สถานีวิทยุ  ปชส.8  วิทยุการเกษตร  ซึ่งกรมส่งเสริม 
การเกษตร  ได้มอบหมายให้  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
กองเกษตรสัมพันธ์  เป็นผู ้ก�ากับ  ดูแล  ต่อมาในป ี 
พ.ศ.  2524  กรมส่งเสริมการเกษตร  ได้แยกงาน 
สถานีวิทยุ  ปชส.8  วิทยุการเกษตร  มาจัดตั้งเป ็น  
“ฝ ่ายวิทยุการเกษตร”  และในป ี  พ.ศ.  2528  
ได้เปลี่ยนชื่อจากสถานีวิทยุ  ปชส.8  วิทยุการเกษตร 
เป็น  “สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร”  
จนถึงปัจจุบัน  โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานีฯ  
ต า ม ท่ี ก ร ะท ร ว ง เ กษต ร แ ล ะ สหก รณ ์ แ ต ่ ง ตั้ ง  
เป็นผู้ก�ากับดูแล 
  ในปี  พ.ศ.2528  ฝ่ายวิทยุการเกษตรได้จัดท�า 
โครงการโรงเรียนเกษตรทางอากาศข้ึน  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู ้ด้านการเกษตร  
โดยเฉพาะเทคโนโลยีการเกษตรใหม ่ๆ  ให ้กับ 
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป  ผ่านช่องทางของสถานี 
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร  ระบบ  AM  ความถี ่
1386  กิโลเฮิร ์ตซ ์   และสถานีวิทยุกระจายเสียง 
แห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา  กรมประชาสัมพันธ์ 
จ�านวน 11 สถานี 
  มีการผลิ ตหนั งสื อ คู ่ มื อ   และ เทปเสี ย ง  
เพื่อใช้ประกอบการเรียนส�าหรับกลุ ่มที่อยู ่ห่างไกล  
หรือไม่สามารถรับฟังรายการวิทยุได้  การด�าเนิน
โครงการโรงเรียนเกษตรทางอากาศ  มีการก�าหนด
หลักสูตรโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม 
ท้ังแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม  มีการจัดส่งหนังสือ 
คู ่มือ  เทปเสียง  และแบบทดสอบ  ให้กับสมาชิก 
เปิดรับฟังบทเรียนทางวิทยุ  หรือฟังจากเทปเสียง  
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จากอดีตถึงปัจจุบัน
17 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร



รายนามอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2511-ปัจจุบัน

ศาสตราจารย์พิเศษท�านอง สิงคาลวณิช
พ.ศ. 2511-2518

นายยุกติ สาริกะภูติ
พ.ศ. 2518-2524

นายพิสิษฐ์ ศศิผลิน
พ.ศ. 2524-2528

นายทวีศักดิ์ เสสะเวช
พ.ศ. 2528-2533

นายณรงค์ มีนะนันทน์
พ.ศ. 2533-2535

นายสิทธิลาภ วสุวัต
พ.ศ. 2535-2536

นายอนันต์ ดาโลดม
พ.ศ. 2536-2538

นายเพชรรัตน์ วรรณภีร์
พ.ศ. 2538-2539

นายอุดร ขจรเวหาศน์
พ.ศ. 2539-2541
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นายเพชรรัตน์ วรรณภีร์
พ.ศ. 2538-2539

นายอุดร ขจรเวหาศน์
พ.ศ. 2539-2541

นายปราโมทย์ รักษาราษฎร์
พ.ศ. 2541-2544

นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย
พ.ศ. 2544-2545

นายธงชาติ รักษากุล
พ.ศ. 2546-2549

นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์
พ.ศ. 2549-2551

นายอรรถ อินทลักษณ์
พ.ศ. 2551-2554

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
พ.ศ. 2554 – 2556

นายโอฬาร พิทักษ์
พ.ศ. 2556 – 2559

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน
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	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	เมื่อปี	พ.ศ.	2485	ในระดับปริญญำตรีทำงเกษตรศำสตร์	B.	Sc.	Agri.	 
จำกวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	 มหำวิทยำลัยแห่งฟิลิปปินส์	 (University	 of	 the	 Philippines)	 
สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์
	 เริ่มรับรำชกำร	 เมื่อวันที่	 1	 มกรำคม	 2486	 ในต�ำแหน่งนักเกษตรโท	 กองกำรข้ำว	 
กรมเกษตร
	 เป็นผู้ริเริ่มกำรจัดตั้งกรมส่งเสริมกำรเกษตร	 จนกระทั่งมีกำรประกำศให้ใช้พระรำชบัญญัติ
โอนกิจกำรบริหำรมำรวมเป็นกรมส่งเสริมกำรเกษตร	 ในปี	 พ.ศ.	 2511	 นับได้ว่ำเป็น	“บิดาแห่ง
กรมส่งเสริมการเกษตร”	 ผู้วำงพื้นฐำนทำงกำรส่งเสริมกำรเกษตรให้แก่นักส่งเสริมกำรเกษตร 
รุ่นหลังๆ	 ริเร่ิมให้มีโครงกำรส่งเสริมกำรจัดฟำร์มหรือไร่นำให้มีกำรใช้ที่ดินให้เป็นประโยชน์ 
อย่ำงเต็มที่	ส่งเสริมโครงกำรปลูกต้นไม้ชำนเรือนเพื่อแก้ปัญหำพื้นที่ท�ำกินขนำดเล็กและให้โอกำส
แก่เกษตรกรได้มอีำหำรและพลงังำน	(ไม้ฟืน)	ไว้ใช้ในครวัเรอืน	โครงกำรผลติอำหำรเพือ่โภชนำกำร
โดยให้มกีำรปลกูผกั	เลีย้งสตัว์	เพือ่กำรบรโิภคของชำวชนบทขึน้	เป็นผูเ้สนอแผนเคหกจิกำรเกษตร
เข้ำไว้ในแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต	ิท�ำให้เกดิต�ำแหน่งเคหกจิเกษตรขึน้ในกรมส่งเสรมิ
กำรเกษตร	เป็นผู้รเิริม่ชีช้วนและสนบัสนนุให้เกษตรกรมกีำรรวมตวักนัเป็นกลุม่	จนมีกฎหมำยรองรบั
ให้กลุ่มเกษตรกรมีฐำนะเป็น
นติบิคุคล	พร้อมทัง้รเิริม่จดัให้
เยำวชนในชนบทเป็นสมำชิก
ยุวเกษตรกรแล้วรวมตัวกัน
จัดตั้งเป็นกลุ ่มยุวเกษตรกร	
นอกจำกน้ียังเป ็นผู ้ก ่อ ต้ัง 
และสร้ำงหลักสูตรวิชำกำร 
ส่งเสรมิกำรเกษตรและสหกรณ์ 
ขึ้นในมหำวิทยำลัยสุโขทัย 
ธรรมำธิรำชอีกด้วย

ท�ำนอง	สิงคำลวณิช.	กำรส่งเสริมกำรเกษตรของไทย. 
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ

ศาสตราจารย์พิเศษท�านอง สิงคาลวณิช มวม., ปช..
(หนำ้	283-284).

  ...เกษตรกรมีปริมาณและคุณภาพของ
ทรัพยากรการผลิตไม่เท่ากัน  ทรัพยากรดังกล่าว 
ได้แก่ การศึกษา ความรู ้ประสบการณ ์ทักษะ ปัจจัย
การผลิต ฉะนั้นการจะส่งเสริมเรื่องอะไรแก่เกษตรกร
คนไหน  เจ้าหน้าท่ีจ�าเป็นต้องเลือกให้ต�ารับหรือสูตร 
เพื่อความเหมาะสมจะบอกบทกันไม่ได้  ซึ่งเจ้าหน้าท่ี
จะต้องรับผิดชอบต่อเกษตรกรจ�านวนมาก  สัดส่วน
ประมาณ 1:3,000  ท�าให้เหลือบ่ากว่าแรงเป็นผลให้ 
การพัฒนาเกษตรไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร  งานส่งเสริม
การเกษตรเป็นงานแบบเจ้าหน้าที่เข้าถึงตัวเกษตรกร
ในฐานะคู่ปรึกษาทางเกษตร  เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ทางการเกษตรของเกษตรกรแต่ละรายไม่เหมือนกัน 
เจ้าหน้าท่ีจ�าต้องสร้างสูตรขึน้มาเพือ่ด�าเนนิการให้พอดี 
หากไม่เห็นสภาพแวดล้อมที่ถูกต้อง  เพราะไม่มีโอกาส
ไปตรวจดูไร่นาทุกรายได้  ก็อาจใช้สูตรผิดได้  จริงอยู ่
วิธีการส่งเสริมมีอยู่หลายวิธี  แม้ว่าโอกาสจะเข้าถึง 
ตัวเกษตรไม่ได้ทุกครัวเรือน  การให้ค�าปรึกษาอาจ 
ไม่ครบถ้วน  แต่ด้วยการผ่านวิธีการและกระบวนการ
ส่ือสารแบบอื่นๆ  เกษตรกรก็คงได้ความคิดความรู้บ้าง 
ไม่มากก็น้อย  ซึ่งดีกว่าไม่ได้อะไรเลย  งานส่งเสริม
การเกษตรเป็นงานท่ีมีขอบเขตปฏิบัติงานกว้างขวาง
เกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆ ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรจะมีจ�านวนจ�ากัดแต่ถ้าได้ร่วมกับทุกฝ่าย  
ผลการพัฒนาก็จะไม ่ด ้อยจนเกินไป  และต ้อง 
ระลึกเสมอว่าก่อนที่พระเจ ้าจะช ่วยเรา  เราต้อง 
ช่วยตัวเองก่อน...

ศาสตราจารย์พิเศษท�านอง สิงคาลวณิช
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 1
ด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2511-2518

❝

❞
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	 ส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโททำงกำรเกษตร	สำขำดินและปุ๋ย	 จำกมหำวิทยำลัย 
มลรัฐมิสซิสซิปปี้	สหรัฐอเมริกำ
	 เริ่มรับรำชกำร	 เมื่อวันที่	 9	 เมษำยน	 2498	 ในต�ำแหน่งพนักงำนข้ำวตรี	 โอนมำ 
เป็นข้ำรำชกำรกรมส่งเสริมกำรเกษตร	 เมื่อมีพระรำชบัญญัติโอนกิจกำรบริหำรเฉพำะที่เกี่ยวกับ 
งำนส่งเสริมและเผยแพร่เป็นของกรมส่งเสริมกำรเกษตร	เมื่อป	ีพ.ศ.	2511
	 เป็นบุคคลหนึ่งที่ร่วมในคณะวำงแผนจัดต้ังกรมส่งเสริมกำรเกษตรมำตั้งแต่ต้น	 จึงนับได้ว่ำ 
ท่ำนเป็นผู้ท่ีเข้ำใจพ้ืนฐำนของกำรส่งเสริมกำรเกษตรมำเป็นอย่ำงดี	 เป็นผู้ริเร่ิมน�ำเอำโครงกำร
ปรับปรุงระบบส่งเสริมกำรเกษตรแห่งประเทศไทยเข้ำมำใช้เป็นครั้งแรก	ท�ำให้เกิดมีต�ำแหน่ง 
เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรถึงระดับต�ำบล	ส่งผลให้ขอบขำ่ยงำนส่งเสริมกำรเกษตรกวำ้งขวำงยิ่งขึ้น	 
เป็นผู้ริเริ่มพัฒนำงำนส่งเสริมกำรเกษตร	 โดยเฉพำะโครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรที่ลงลึกไปถึง 
ระดับพื้นที่เป็นจ�ำนวนมำก	อำทิ	โครงกำรผลิตและขยำยพันธุ์พืช	โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรที่สูง	 
โครงกำรขยำยพันธุ์ฝ้ำย	 ฯลฯ	 นอกจำกนี้ยังเป็นผู้มีส่วนร่วมในกำรร่ำงกฎระเบียบให้เกษตรกร	 
มีกำรรวมตัวกันเป็นนิติบุคคล	ส่งเสริมให้แม่บำ้นรวมตัวกันเป็นกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร	และลูกเป็น 
กลุ่มยุวเกษตรกร	 เป็นผู้ริเร่ิมก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยขึ้น	 เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรเผยแพร่
สินค้ำเกษตรของไทย	 ให้เป็นที่แพร่หลำย	 โดยจัดให้มีกำรทดสอบข้ำวพันธุ์ต่ำงๆ	 น�ำมำหุงชิมรสชำติ	
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรด�ำเนินกำรส่งเสริมและเป็นที่มำของโครงกำรเปล่ียนพันธุ์ข้ำว	 ซึ่งเร่ิม 
เป็นครั้งแรกในปี	 2523/2524	 เป็นผู้ริเริ่มน�ำผลไม้ไทยไปเผยแพร่ในต่ำงประเทศหลำยครั้ง	 ส่งผลให้ 
ทั้งข้ำวและผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำยในตำ่งประเทศมำจนถึงทุกวันนี้ ยุกต	ิสำริกะภูติ.	(2523,	กรกฎำคม).

	ฝำ่ดงหนำม.	ข่าวส่งเสริมการเกษตร, 10 (7).

  ...ความรู ้ทางการเกษตรของเจ ้าหน ้าที ่
ส่งเสริมการเกษตร “บางคน” จะสู้เกษตรกรไม่ได้แล้ว  
เรื่องนี้ผมเองได้ย�้าแล้วย�้าอีกให้เห็นความส�าคัญ 
ทางด้านนี้  การท่ีทุกท่านได้มีโอกาสเข้ามารับราชการ
ในกรมส่งเสริมการเกษตรและกระท�าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร  ท่านจะต้องมีความรู้ทางด้านการเกษตร
หรือความรู้ ในหน้าที่ตามต�าแหน่งที่ประจ�าอยู่นั้นให ้
รู ้จริงๆ  และจะต้องมีความรู ้ ให้ดีกว่าเกษตรกรใน 
ท้องที่ ให้ได้  ไม่ว่าท่านจะอยู่ ในต�าแหน่งใด  นับตั้งแต่
เกษตรจังหวัด  เกษตรอ�าเภอไปจนถึงเกษตรต�าบล 
ตลอดจนเจ ้าหน ้าที่ส ่งเสริมการเกษตรทุกท ่าน  
อาชีพที่ท่านท�าอยู่ก็เหมือนกับสาขาอาชีพอื่นๆ  เช่น 
อาชีพแพทย์  อาชีพวิศวกร  ฯลฯ  จะต้องมีความรู ้
จริงๆ  จนสามารถน�าความรู้ดังกล่าวมาหาเล้ียงชีพ
เล้ียงครอบครัวได้  โดยอาศัยเงินเดือนที่มาจากภาษี
ของราษฎร  ฉะนั้นท่านจะต้องค�านึงถึงเรื่องนี้ ให้ได้ 
และให้ถ่องแท้จริง ท่องจ�าให้ได้ ให้ขึ้นใจ ที่ผมพยายาม
ช้ีแจงมานี้ก็เพื่อเป็นการตักเตือนเพื่อนข้าราชการ 
บางท่านเท่านั้นที่ยังไม่มีความรู้  หรือมีความรู้ไม่ถึง 
ขั้นเป็น  “มืออาชีพ”  ฉะนั้นขอให้พยายามปรับปรุง 
ตัวเองด้วย  อย่าให้ทางกรมฯ  ได้ยินเลยว่าที่ ไม่กล้า 
ไปพบเกษตรกรเอง  เพราะกลัวว่าไม่มีความรู้ที่จะตอบ
ปัญหาเกษตรกรได้...

นายยุกติ สาริกะภูติ
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 2
ด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2518-2524 ❝
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	 ส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำกสิกรรมและสัตวบำลบัณฑิต	 จำกมหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์	 และปริญญำบัตรเทคโนโลยีกำรเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 (พืชศำสตร์)	 จำก
สถำบันเทคโนโลยีกำรเกษตรแม่โจ้	 นอกจำกนี้ได้รับปริญญำบัตรส�ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
สมบูรณ์จำกวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร	รุ่นที่	22	
	 เริ่มรับรำชกำรครั้งแรกวันที่	 1	ตุลำคม	2494	 ในต�ำแหน่งนักเกษตรตรี	แผนกสัตว์ใหญ่	
กองสัตวบำล	กรมเกษตร	โอนมำรับรำชกำรในสังกัดกรมส่งเสริมกำรเกษตร	เมื่อปี	พ.ศ.	2516	
	 ได้น�ำเอำหลักกำรทำงกำรเกษตร	 ภำวะเศรษฐกิจและสังคมมำใช้ประกอบกำรบริหำร	
เป็นผู้น�ำระบบกำรแบ่งเขตท�ำกำรเกษตรเป็นเขตเกษตรกำ้วหนำ้	ปำนกลำง	และเขตเกษตรล้ำหลัง	 
แบ่งเกษตรกรออกเป็นเกษตรกรก้ำวหน้ำ	 เกษตรกรระดับกลำงและเกษตรกรผู้ยำกจน	 ท�ำให ้
งำนส่งเสริมกำรเกษตรสำมำรถประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับสภำพควำมเป็นจริงของภูมิประเทศ 
และตัวเกษตรกร	 เป็นผู้น�ำระบบกำรท�ำงำนอย่ำงมีแผนงำนโครงกำรและระบบงำนวิจัยทำง
สังคมศำสตร์เข้ำมำใช้กับงำนส่งเสริมกำรเกษตร	 จัดให้มีกำรเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมและ 
ประสำนงำนกับสถำบันกำรศึกษำที่มีงำนส่งเสริมกำรเกษตรและหน่วยงำนอื่นๆ	 ท�ำให้กำรส่งเสริม 
กำรเกษตรเดินไปในทิศทำงเดียวกัน	 เป็นผู้ริเริ่มน�ำโครงกำรเกษตรเข้ำไปส่งเสริมในโรงเรียน 
ชนบทต่ำงๆ	 นับเป็นกำรด�ำเนินงำนสนองโครงกำรตำมพระรำชด�ำริที่ได้ผลดียิ่ง	 นอกจำกนี ้
ยังเป็นผู้ที่ริเริ่มน�ำระบบคุณธรรมและยุติธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนส่งเสริมกำรเกษตรให้เกิด
ควำมสำมัคคีอย่ำงแท้จริง

พิสิษฐ	์ศศิผลิน.	(2525,	กรกฎำคม-สิงหำคม).
เล็กๆ	น้อยๆ	จำกท่ำน	อธส..

ข่าวส่งเสริมการเกษตร, 12	(4)	:	หนำ้	3.

  ...บอกกับนักวิชาการท้ังหลายด ้วยว ่า 
อย่าให้ดินฟ้าอากาศมาเป็นข้ออ้างในการท�างาน  
อย่าให้เรื่องส่วนตัวเข้ามาเป็นอุปสรรคในการท�างาน 
อย่าอ้างส่ิงแวดล้อมทั้งหลายมาเป็นอุปสรรคในการ
ท�างาน  ขอให้ถือผลส�าเร็จของงานที่เราได้ใช้ความคิด 
และความสามารถของเรา  เป ็นรางวัลอันเป ็น 
ยอดปรารถนาและสูงสุดกว่าส่ิงอื่น...มีข้อแนะว่า 
ปัญหาอะไรก็ตามทีเ่กิดขึน้ ถ้าตัวเราไม่ช่วยเพิม่ปัญหา
เข้าไปอีก ปัญหานั้นก็จะคลี่คลายลง หรือถ้าไม่คลี่คลายลง 
อย่างน้อยใครเขาก็คงเห็นว่าเราไม่ ใช่เป็นคนสร้าง
ปัญหานั้นๆ  คนท่ีพัฒนาตัวเองได้ดี ไม่ควรจะเป็น 
คนท่ีสร้างปัญหาหรือก่อปัญหา  แต่ควรจะเป็นคนที่ 
แก้ป ัญหาเก่ง  ไม ่ว ่าป ัญหานั้นจะเกิดขึ้นแก่ผู ้ ใด  
ถ้าแก้ไขให้เขาได้ก็เป็นกุศล  และถ้าปัญหาเกิดขึ้นกับ
ตนเองแล้ว เราต้องแก้ปัญหาของเราให้ได้โดยมิต้องพึง่
ผู้อื่น ก็นับได้ว่าเป็นบุญของเราอย่างน่าภูมิใจ...

นายพิสิษฐ์ ศศิผลิน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 3
ด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2524-2528
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	 ส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับ	 B.S	 (Agri.)	 จำก	 Utah	 State	 University	 Logan,	 
Utah	State,	U.S.A.	และปี	พ.ศ	2540	ในระดับ	Honorary	Doctoral	Degree	for	Agricultural	 
Extention	 จำก	 Utah	 State	 University	 Logan,	 Utah	 State,	 U.S.A.	 เป็นคนไทยคนแรก 
ที่ได้รับปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำกมหำวิทยำลัยนี้	 นอกจำกนี้ในปี	 พ.ศ.	 2529	 ได้รับ 
ปริญญำบัตรส�ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรสมบูรณ์จำกวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร	รุ่นที่	29
	 เริ่มรับรำชกำร	 เมื่อวันที่	 25	 มกรำคม	 2503	 ในต�ำแหน่งนักเกษตรโท	 กองส่งเสริมและ 
เผยแพร่	กรมกำรข้ำว	โอนมำรับรำชกำรในสังกัดกรมส่งเสริมกำรเกษตร	เมื่อป	ีพ.ศ.	2511
	 เป็นผู้ที่เป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรจัดท�ำโครงกำรปรับปรุงระบบส่งเสริมกำรเกษตร	 :	 ระบบ 
กำรฝึกอบรมและกำรเยี่ยมเยียนเกษตรกร	 (Training	 and	 Visit	 System	 :	 T	 &	 V	 System)	 
ของประเทศไทย	 เป็นผู้ก�ำหนดใช้อัตรำก�ำลังเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร	 1	 คนต่อเกษตรกร	 
1,000	 ครอบครัว	 ส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนส่งเสริมกำรเกษตรครอบคลุมกว้ำงขวำงยิ่งขึ้น	 ริเร่ิม 
โครงกำรปรับปรุงระบบแผนและระบบพัฒนำกำรเกษตรในระดับจังหวัด	 ส่งผลให้เกิดแนวทำง 
พัฒนำทำงกำรเกษตรในระดับต�ำบล	 ครบทุกต�ำบล	 และท�ำให้กำรช่วยเหลือเกษตรกรรำยย่อย 
ที่มีฐำนะยำกจน	 เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น	 จัดกำรส่งเสริมและพัฒนำครอบครัวและสถำบันเกษตรกร
ให้เข้มแข็ง	 พ่ึงพำตนเองได้	 สำมำรถด�ำเนินกำรแข่งขันได้อย่ำงเป็นธรรมและยั่งยืน	 เป็นผู้เร่งรัด 
และสนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวกันท�ำกิจกรรมในรูปของกลุ่มทั่วทุกจังหวัด	 สนับสนุนให้มีกำร 
ปฏิบัติงำนในพื้นที่ที่มีปัญหำเฉพำะ	 เช่น	 พื้นที่ชำยแดน	 และพื้นที่ในเขตโครงกำรอันเนื่องมำจำก 
พระรำชด�ำริ	 ฯลฯ	 อีกทั้งสร้ำงโรงขยำยพันธ์ุพืช	 หรือ	 Seed	 processing	 plant	 จ�ำนวน	 8	 แห่ง 
ตำมภำคต่ำงๆ	 เป็นกำรส่งเสริมเพื่อให้ได้พันธุ ์ข้ำวที่ดีน�ำจ�ำหน่ำยให้เกษตรกร	 รวมทั้งจัดตั้ง 
ธนำคำรข้ำว	 เป็นกำรรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อช่วยตนเองและช่วยซ่ึงกันและกัน	 นอกจำกนี้ยัง 
ช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้กู้ยืมข้ำวไปบริโภคและท�ำพันธุ์ในฤดูท�ำนำ	 ธนำคำรข้ำวเป็นแหล่งกลำง 
ในกำรรวบรวมข้ำวไว้ขำยในรำคำยุติธรรม	 และยังได้จัดระบบ	 Farm	Management	 หมำยถึง	 
กำรด�ำเนินกำรผลิตโดยกำรจัดกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัด	 คือ	 ที่ดิน	 แรงงำน	 และทุนให้ 
ได้ก�ำไรสูงสุด	 ซึ่งรวมถึงกำรวำงแผนผังและงบประมำณฟำร์ม	 กำรจัดระบบกำรปลูก	 พืชหลำยชนิด
รวมกัน	 และเลี้ยงสัตว	์ รวมไปถึงกำรพัฒนำกำรผลิตกำรตลำดกำรเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อกำรวิเครำะห์
และประเมินผล	 เป็นผู้ท่ีเห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรประชำสัมพันธ์ว่ำเป็นหัวใจหลักของงำนส่งเสริม
กำรเกษตรอย่ำงแท้จริง

ทวีศักดิ์	เสสะเวช.	2560,	พฤศจิกำยน.

 ...ส�าหรับกรมส่งเสริมการเกษตรในอนาคตนั้น 
คิดว่ากรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมวิชาการเกษตร  
ต้องมีการปรับปรุงพันธ์ุพืชชนิดต่างๆ  โดยน�าความรู ้
ไปเผยแพร่ให้พี่น้องเกษตรกรให้มากขึ้น  เจ้าหน้าที ่
ส่งเสริมการเกษตรของเราต้องมีความตื่นตัว  หาความรู้ 
เทคโนโลยี ใหม่ๆ  และจัดคลังข้อมูล  มีการจัดการ
อบรมเพื่อให้เกิดความรู้น�าไปถ่ายทอดสู่เกษตรกร  
มีเกษตรกรอยู่ไม่น้อยทีมี่ความรูค้วามสามารถมากกว่า
พวกเราชาวกรมส่งเสริมฯ ดังนั้นเราไม่ควรอยู่เฉย...

นายทวีศักด์ิ เสสะเวช
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4
ด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2528-2533
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	 ส�ำเร็จกำรศึกษำสูงสุด	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2507	 ในระดับ
ปริญญำโท	 สำขำ	 Entomology	 จำก	 Madras	 University	
สำธำรณรัฐอินเดีย
	 เริ่มรับรำชกำรครั้งแรกเมื่อวันที่	 1	 พฤศจิกำยน	 2501	
ในต�ำแหน่งนักเกษตรตร	ีกองส่งเสริมและเผยแพร	่กรมกำรข้ำว
	 เป็นผู้ริเริ่มก่อต้ังกองป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืชขึ้นใน 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร	 เป็นผู้จัดระบบกำรป้องกันและก�ำจัด 
ศัตรูพืชในประเทศไทยจนเกิดเป็นฝ่ำยต่ำงๆ	 ในส่วนกลำง	 10	 ฝ่ำย	 
หน่วยป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช	 30	 หน่วย	 ศูนย์ป้องกันและ 
ก�ำจัดศัตรูอ้อย	 7	 ศูนย์	 ศูนย์ส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ผึ้ง	 6	 ศูนย์	
ศูนย์ป้องกันและก�ำจัดต๊ักแตน	 1	 ศูนย์	 และศูนย์ป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์	 7	 ศูนย	์ 
เป็นผู้เปลี่ยนวิธีกำรส่งเสริมแบบเดิมมำเป็นระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน	 (T&V)	 และเพิ่มอัตรำ
ก�ำลังเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรไปถึงระดับต�ำบลทั่วประเทศ	ส่งผลให้กำรพัฒนำกำรเกษตรเป็นไป 
อย่ำงรวดเร็ว	 สำมำรถเพิ่มผลผลิตพืชได้ตำมเป้ำหมำย	 และมีสินค้ำส่งออกหลำยชนิดในปัจจุบัน	 
เป็นผู ้น�ำระบบกำรส�ำรวจตรวจนับแมลงศัตรูพืชเข้ำมำใช้กับกำรป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืชใน
ประเทศไทย	โดยเฉพำะศัตรูฝำ้ยท�ำให้สำมำรถควบคุมศัตรูฝำ้ยได้ผลเป็นอยำ่งด	ีสำมำรถลดมลภำวะ
และต้นทุนกำรผลิต	 ตลอดจนภัยจำกสำรเคมีต่อเกษตรกร	 ส่งผลให้มีกำรปลูกฝ้ำยมำกขึ้นจนถึง 

ปัจจุ บัน	 เป ็นผู ้ริ เริ่มจัดต้ัง 
ฝ ่ ำยส ่ ง เสริมและอนุ รั กษ  ์
พันธุ ์ ผึ้ งขึ้ นส ่ งผลให ้มีกำร
พัฒนำเลี้ยงผึ้งและขยำยผล
ไปยังเกษตรกร	 จนปัจจุบันมี
ผลผลติน�ำ้ผึง้และผลติภณัฑ์ผึง้
เพ่ือกำรบรโิภคภำยในประเทศ 
แ ล ะ เ ห ลื อ พ อ ส ่ ง ข ำ ย ยั ง 
ต่ำงประเทศด้วย

ณรงค	์มีนะนันทน์.	(2534,	ตุลำคม).	สำรจำกอธิบดี.
วารสารส่งเสริมการเกษตร, 22	(50)	:	ในปก.

  ...การด�าเนนิงานของกรมส่งเสรมิการเกษตร
ทีผ่่านมา จะเห็นได้ว่ามีส่วนช่วยในการพฒันาการเกษตร 
ของประเทศเป็นอย่างมาก  แต่มิ ได้หมายความว่า 
มากพอท่ีพวกเราจะหยุดอยู่แค่นี่  เพราะสถานการณ์
ต่างๆ  มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ปัญหา 
ต่างๆ  ของเกษตรกรก็ยังคงเป็นปัญหาส�าคัญอยู ่ 
ซึ่งถือเป็นภาระหน้าท่ีของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ที่จะต้องเร่งด�าเนินการขจัดให้หมดไปโดยเร็ว  แต่การ
จะด�าเนินงานให้เกิดผลเช่นนั้นได้  จ�าเป็นต้องอาศัย 
สติปัญญา  ความรู ้ความสามารถและการร่วมแรง 
ร่วมใจจากเพื่อนข้าราขการทุกท่านซึ่งเปรียบเสมือน
เป็นตัวจักรส�าคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนา
ประเทศชาติ ไปสู่ความเจริญม่ังคั่ง  และเกษตรกร 
มีคุณภาพมีชีวิตท่ี ดีขึ้น  อันจะน�ามาซึ่ง ช่ือเสียง
เ กียรติคุณแก ่กรมส ่ ง เสริมการ เกษตรต ่อ ไป  
ด้วยเหตุนี้ผมจึงใคร่ขอเชิญชวนเพื่อนข้าราขการ 
ของกรมส่งเสริมการเกษตรทุกท่านจงมาช่วยกันคิด 
ช่วยกันท�า  เพื่อน�ากรมส่งเสริมการเกษตรอันเป็น 
ที่รักของพวกเราไปสู่ความมีช่ือเสียงเป็นที่เช่ือถือ
ยอมรบัของบคุคลท่ัวไปทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  
ซึง่จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่พวกเราชาวกรมส่งเสรมิ 
การเกษตรทุกคนไปนานแสนนาน...

นายณรงค ์มีนะนันทน์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 5
ด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2533-2535❝
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	 ส�ำเร็จกำรศึกษำเมื่อป	ีพ.ศ.	2504	 ในระดับปริญญำโททำงกำรเกษตร	สำขำปฐพีวิทยำ	
จำกมหำวิทยำลัยมลรัฐมิสซิสซิปปี้	 สหรัฐอเมริกำ	 และปี	 พ.ศ.	 2530	 ได้รับปริญญำบัตรส�ำเร็จ 
กำรศึกษำตำมหลักสูตรสมบูรณ์จำกวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร	รุ่นที่	30	
	 เริ่มรับรำชกำรคร้ังแรก	 ปี	 พ.ศ.	 2502	 ในต�ำแหน่งผู้บังคับหมวดกองพลทหำรปืนใหญ่ 
ต่อสู ้อำกำศยำนบำงซื่อ	 โอนมำรับรำชกำรในสังกัดสังกัดกองกสิกรรมเคมี	 กรมกสิกรรม	 
ในต�ำแหน่งนักกสิกรรม	ปี	พ.ศ.	2508
	 เป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินงำนโครงกำรตำมพระรำชประสงค	์และโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริหลำยโครงกำร	 เป็นผู้วำงแนวนโยบำยจัดท�ำแผนและด�ำเนินกำรศึกษำวิจัยปรับปรุง
สภำพดินพรุ	 ซ่ึงมีอยู ่เป็นจ�ำนวนมำก 
ให ้ ส ำมำรถน� ำมำ ใช ้ ประ โยชน ์ ใน
กำรเกษตรกรรมอย่ำงได้ผล	 และจำก 
กำรด�ำเนินงำนที่เอำจริงเอำจัง	 ท�ำให้
โครงกำรนี้	 สำมำรถช่วยให้เกษตรกร 
ท่ียำกจนมีโอกำสเพิ่มพูนรำยได้	 และ 
ยกระดับฐำนะควำมเป็นอยู่ของตนให้ 
ดีขึ้นได้	เป็นผู้ริเริ่มงำนอนุรักษ์ดินและน�้ำ
ในประเทศไทย	 คิดค้นรูปแบบของกำร
ปลูกพืชที่เหมำะสมส�ำหรับใช้ในพื้นที่สูง 
ที่มีควำมลำดชัน	เป็นผู้วำงมำตรกำรและ
ก�ำหนดรูปแบบในกำรวำงแผนกำรใช้
ที่ดินในประเทศไทยในระดับตำ่งๆ	ส่งผล 
ให้เกิดกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงได้ผล 
ดี ย่ิงและผลงำนล ่ำสุด	 คือโครงกำร 
ส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรักษ์
ดินและน�้ำ

สิทธิลำภ	วสุวัต.	(2535,	พฤศจิกำยน).	นโยบำยอธิบดีใหม่.	
วารสารส่งเสริมการเกษตร, 22	(61)	:	หน้ำ	6.

  ...กรมนี้ เป ็นกรมท่ีถ ่ายทอดเทคโนโลยี
โดยตรงเพราะฉะนั้นไปหาวิธีการกันมา ต่างคนอาจจะ
รูปแบบไม่เหมือนกัน  ท�าอย่างไรให้มันมีประสิทธิภาพ
จะใช้กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มพ่อ  กลุ่มลูก  
กลุ่มหลาน  จนให้ลูกไปสอนพ่อ  ไปว่ากันท่ีโรงเรียน 
ให้เด็กรู้เรื่องว่าการส่งเสริมการปลูกอะไรเป็นอย่างไร 
ใช้ปุ๋ย ใช้ยาปราบศัตรูพืชเป็นอย่างไร ไปสอนที่โรงเรียน
ก็ได้  หาทางไป  เกษตรต�าบล  เกษตรอ�าเภอ ผมคิดว่า 
จะเป็นมือเป็นเท้าที่จะช่วยเราในเรื่องนี้ ได้  สอนลูก 
ให้ลูกไปสอนพ่อสอนแม่ที่บ้านอีก  อันนี้เป็นงานเป็น
หัวใจของกรมส่งเสริมการเกษตร...

นายสิทธิลาภ วสุวัต
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 6
ด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2535-2536
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	 ส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโท	 สำขำ	
Extension	 Education	 (M.Sc.)	 จำก	 Louisiana	 State	
University,	U.S.A.	และได้รับปริญญำบัตรส�ำเร็จกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรสมบูรณ์จำกวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร	 
รุ่นที	่35
	 เริ่มรับรำชกำรเมื่อวันที่	 16	 กรกฎำคม	 2509	
สังกัดกรมกำรข้ำว	 และเมื่อได้มีพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร	 เมื่อวันที่	 1	 ตุลำคม	 2510	 จึงได ้
โอนยำ้ยมำสังกัดกรมส่งเสริมกำรเกษตร
	 ผมโชคดีท่ีได้เป็นข้ำรำชกำรสังกัดกรมส่งเสริม
กำรเกษตรตั้งแต่วันแรกของกำรจัดตั้งกรมนี	้เพรำะ	1)	ได้ท�ำงำน 
ตรงกับสำขำวิชำที่ได้เรียนมำ	มีพื้นฐำนควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำ 
กำรเกษตร	 กำรพัฒนำชนบท	พัฒนำเกษตรกร	 ด้วยควำม
เป็นเด็กบ้ำนนอกท่ีเกิดและเติบโตในชนบทท�ำให้มีทัศนคต ิ
ที่เข้ำใจและเห็นใจในควำมทุกข์ยำกของเกษตรกร	 2)	 ได้ท�ำงำน 
อย่ำงใกล้ชิดกับอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร	 คือ	 ศำสตรำจำรย์ท�ำนอง	 สิงคำลวนิช	 และ	 ดร.	 ยุกติ	 สำริกะภูติ	 
จึงได้รับแบบอย่ำงท่ีดีท้ังกำรอบรมส่ังสอนด้วยวำจำ	 กำรปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่ำง	 ได้มีส่วนรับรู้ถึงกำรก�ำหนด
นโยบำย	 ยุทธศำสตร์และมำตรกำรท่ีสำมำรถพัฒนำและแก้ไขปัญหำของเกษตรกรได้	 โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
อย่ำงเป็นระบบ	 ท่ำนท้ังสองยังเป็นตัวอย่ำงในเรื่องกำรแต่งกำย	 กำรตรงต่อเวลำ	 ควำมโปร่งใส	 กำรให้โอกำสผม 
แสดงออกและมีส่วนในกำรเสนอควำมคิดเห็นต่ำงๆ	 ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ได้แทรกซึมกลำยเป็นแนวทำงกำรท�ำงำนของผม
ตั้งแต่รับรำชกำรอยู่และยังคงอยู่ในจิตวิญญำณวิธีกำรท�ำงำนมำจนปัจจุบัน	 ถึงแม้ท่ำนทั้งสองจะเสียชีวิตไปแล้ว	 
แต่ส่ิงเหล่ำนี้ยังคงอยู่ในควำมทรงจ�ำของผมตลอดเวลำและตลอดไป	 3)	 ได้ให้โอกำสผมไปศึกษำต่อต่ำงประเทศ	 
ได้รับกำรฝึกอบรม	 กำรดูงำนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศมำกมำย	 และมีโอกำสเดินทำงไปท�ำงำนในทุกจังหวัด
และเกือบทุกอ�ำเภอของประเทศไทย	 สร้ำงควำมรอบรู้	 ได้พบเห็นควำมทุกข์ยำกของพี่น้องเกษตรกร	 กำรถูก 
เอำรัดเอำเปรียบ	 ประสบกำรณ์นี้กลำยเป็นอุดมกำรณ์ที่ต้องกำรเห็นชีวิตควำมเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรที่ดีขึ้น	 
4)	ได้ท�ำงำนร่วมกับผู้บังคับบัญชำ	พี่ๆ	เพื่อนๆ	และน้องๆ	อย่ำงใกล้ชิด	ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค	โดยเฉพำะ
ควำมใกล้ชิดกับเจ้ำพนักงำนเคหกิจเกษตร	 และเกษตรต�ำบลที่ได้เติบโตมำพร้อมๆ	 กัน	 กลำยเป็นควำมผูกพัน 
ตั้งแต่วันที่เริ่มบรรจุเจ้ำพนักงำนเคหกิจเกษตร	 และเกษตรต�ำบล	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2520	 เป็นต้นมำ	 แม้แต่ในปัจจุบัน 
ควำมผูกพันกับบุคลำกรทั้ง	2	กลุ่ม	ยังอยู่ในจิตใจของผมเสมอ

อนันต์	ดำโลดม.	2560,	กันยำยน.

  ...ผมไม่เคยมีเป้าหมายส่วนตัวว่าผมจะมี
ต�าแหน่งอะไรในการท�างาน  แต่ผมจะมีเป้าหมายซึ่ง 
เป็นไปตามปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตร  ที่มี 
เป้าหมายสุดท้าย (Ultimate Goals) คือ การยกระดับ
รายได้ ฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้สูงขึ้น เพื่อให้
ครอบครัวเกษตรกรมีมาตรฐานการด�ารงชีวิตท่ีดีขึ้น 
(Better Standard of Living) เทียบเท่ากับคนในสาขา
อาชีพอื่นทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดล้อม
ผมมีความฝันอันแสนไกล  แต่ไปไม่ถึง  เพราะผมมีแต่
ความส�าเร็จส่วนตัวท่ี ได้รับจากองค์กรนี้  แต่ความ 
ส�าเรจ็นัน้ ถึงผมจะได้พยายามทุม่เท อทุศิทัง้ก�าลังกาย 
ก�าลังใจ  และเวลาท่ีมีอยู่ให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร
อย่างเต็มที่แล้ว  แต่ก็ไม่สามารถมีอานิสงส์ส่งไปถึง 
พี่น้องเกษตรกรไทยตามเป้าหมายได้  “ฝันไกลแต ่
ไปไม่ถึง”
  50  ปี  กรมส่งเสริมการเกษตร  ได้สร ้าง 
คุณประโยชน ์ ให ้แก ่วงการเกษตรไทยมากมาย  
แต่ท�าไมพี่น้องเกษตรกรไทย  ซ่ึงเป็นบุคคลเป้าหมาย
ในการท�างานยังคงยากจน  ถูกเอารัดเอาเปรียบ  และ
เป็นผู้ที่ต�่าต้อยที่สุดในสังคมไทยเหมือนในอดีตที่ผ่านมา  
“พวกเราชาวกรมส่งเสริมการเกษตร  ได้เคยคิดถึง 
เรื่องนี้บ้างหรือไม่
  50 ป ีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นความสุข 
และความภาคภูมิใจทีผ่มได้มีโอกาสท�างานอยู่ในองค์กรนี้
เป็นระยะเวลาถึง  28  ปี  ขอขอบคุณ  กรมส่งเสริม 
การเกษตร ที่ให้โอกาสผม  ด้วยหัวใจและจิตวิญญาณ
ตลอดไป...

นายอนันต ์ดาโลดม
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 7
ด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2536-2538
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	 ส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโท	สำขำส่งเสริมกำรศึกษำ	 (Extension	Education)	 
จำก	 Virginia	 Polytechnic	 Institute	 สหรัฐอเมริกำ	 และปริญญำวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ	์สำขำวิชำส่งเสริมกำรเกษตร	จำกสถำบันเทคโนโลยีกำรเกษตรแม่โจ้	
	 เริ่มรับรำชกำรครั้งแรกในต�ำแหน่งนักกสิกรรมตร	ีกรมกสิกรรม
	 เป็นผู้ทีช่่วยกรมส่งเสรมิกำรเกษตรรเิร่ิมจดัตัง้งำนขยำยพนัธ์ุพชืข้ึน	ในกองส่งเสริมพืชพนัธ์ุ	
จนต่อมำได้มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรจัดต้ังเป็นกองขยำยพันธุ์พืช	 เป็นผู้ริเริ่มและผลักดันให้มีกำรผลิต 
และจ�ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์พืชแบบอุตสำหกรรมขึ้นภำยในประเทศ	 โดยได้รับกำรสนับสนุนจำก 
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน	(The	Board	of	Investment	of	Thailand	:	BOI)	ท�ำให้เกษตรกร 
ตื่นตัวในกำรใช้เมล็ดพันธุ์ดีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตแพร่หลำยขึ้น	 นอกจำกนี้ยังได้รับคัดเลือกจำกสมำชิก
สถำบันวิจัยข้ำวระหว่ำงประเทศ	 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งอภิมนตรีในคณะอภิมนตรี	 นับเป็นคนไทย 
คนที่	 5	 ท่ีได้ด�ำรงต�ำแหน่งนี้	 และได้รับรำงวัล	World	 Seed	 Prize	 จำกสมำพันธ์ผู้ผลิตและ 
ค้ำเมล็ดพันธุ์นำนำชำติ	สมำพันธรัฐสวิส	อีกด้วย

เพชรรัตน	์	วรรณภีร์.		สำรจำกอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร.	
รายงานประจ�าปี 2538 กรมส่งเสริมกำรเกษตร.		หนำ้	6

  ...ภ า ร กิ จที่ ส� า คัญอี กป ร ะ ก า รหนึ่ ง ที ่
กรมส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ก ษต ร ไ ด ้ ด� า เ นิ น ก า ร คื อ  
การพัฒนาองค์กรไป ในทิศทางที่สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ... พร้อมกับ
ระดมความสามารถของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร
ทุกระดับ เพื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่เกษตรกร...  
ผลงานทีป่ระสบความส�าเรจ็ของกรมส่งเสรมิการเกษตร  
เกิดข้ึนได้ด้วยความร่วมมือ  ร่วมใจ  ของเจ้าหน้าที ่
ส่งเสริมการเกษตรทุกท่าน  และการสนับสนุนของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  กระผมในนามของกรมส่งเสริม
การเกษตร  จึงขอขอบคุณไว้ ณ  ที่นี้  พร้อมท้ังหวัง
เป็นอย่างย่ิงว่าความร่วมมือ-ร่วมใจดังกล่าวจะคงอยู่
ตลอดไป เพื่อเป้าหมายส�าคัญคือ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของเกษตรกร...

นายเพชรรัตน์ วรรณภีร์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 8
ด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2538-2539
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	 ส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำนิติศำสตรบัณฑิต	จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
	 เริ่มรับรำชกำร	 เมื่อวันที่	 20	 สิงหำคม	 2514	 ในต�ำแหน่งนิติกรตรี	 แผนกกำรเจ้ำหน้ำที	่
ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม	กรมส่งเสริมกำรเกษตร
	 เป็นผู้คิดค�ำขวัญ	 “ทุกข์ของเกษตรกร	 คือทุกข์ของแผ่นดิน”	 และเป็นผู ้ด�ำเนินงำน 
โครงกำรเร่งด่วนในช่วงกำรเกิดวิกฤตทำงเศรษฐกิจ	 และงบประมำณในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
ถูกตัดทอนลงจำกที่ได้รับอนุมัติไว้	 โดยผลักดันให้ผลผลิตกำรเกษตรเพิ่มขึ้นและลดต้นทุนกำรผลิต 
เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	 มุ ่งหมำยให้ภำคเกษตรสำมำรถแข่งขันในตลำดกำรค้ำ 
สินค้ำเกษตรและปรับตัวทันต่อกระแสกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจโลก	 ด้วยกำรปรับโครงสร้ำง 
และระบบกำรผลิตทำงกำรเกษตร	 ลดพ้ืนที่ปลูกพืชไม่เหมำะสมและพืชท่ีมีปัญหำ	 ไปเป็นกิจกรรม 
ที่ให้ผลผลิตตอบแทนสูงกว่ำ	 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิตพืชหลักทำงเศรษฐกิจ	 
อำท	ิสนับสนุนพันธุ์ข้ำวพันธุ์ดีแก่เกษตรกรและรณรงค์เพิ่มผลผลิตข้ำวคุณภำพดี	เร่งรัดกำรเพิ่มผลผลิตข้ำว 
ต่อไร่ไห้สูงขึ้น	 ทั้งนี้	 ได้ประกำศให้ปี	 พ.ศ.	 2540	 เป็นปีแห่งกำรรณรงค์เพ่ิมผลผลิตข้ำวคุณภำพดี	 
โดยส่งเสริมกำรใช้ข้ำวพันธุ์ดีจำกศูนย์ขยำยพันธุ์พืชทั้ง	 23	 แห่งของกรมส่งเสริมกำรเกษตร	 รวมทั้ง 
วิธีกำรดูแลผลผลิตในช่วงระยะต่ำงๆ	 ส่งเสริมให้มีกำรขยำยพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง	 ส่งเสริมกำรเพิ่ม 
ประสิทธิภำพกำรผลิตไม้ผล	ส่งเสริมกำรใช้เครื่องจักรกล 
กำรเกษตรโดยเฉพำะกำรจัดระบบให้น�้ำพืช	 มอบหมำย 
ให้ศูนย์ขยำยพันธุ ์พืชผลิตเมล็ดพันธุ ์ดีรวมทั้งผลิต 
พันธุ์พืชเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อบริกำรแก่เกษตรกร	ส่งเสริม 
กิจกรรมกำรเกษตรที่ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อมโดยให้
เกษตรกรลดกำรใช้สำรเคมี	 นอกจำกนี้ยังได้ส่งเสริม
กำรปลูกผักปลอดภัยจำกสำรพิษ	 ด้วยกำรคัดเลือก
พื้นที่และเกษตรกรที่เหมำะสมร่วมโครงกำร	 ท�ำให้
เกษตรกรลดกำรใช้สำรเคมีลง	 ร้อยละ	 66	 ผลผลิต 
มีมูลค่ำ	 12.5	 ล้ำนบำท	 ส่งเสริมกำรปลูกหม่อน 
เลี้ยงไหมเน ้นหนักในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
และส่งเสริมให้มีกำรปลูกพืชฤดูแล้งเพ่ือสร้ำงงำน 
และรำยได้ในฤดูแล้ง

อุดร	ขจรเวหำศน์.	(2540,	ตุลำคม).	 
สำร.	วารสารส่งเสริมการเกษตร, 28	(117)	:	หนำ้	1.

  ...งานของกรมส่งเสริมการเกษตรจะเดินไป
ข้างหน้าไม่ได้แน่  ถ้าขาดความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ 
ทุกระดับ  และเม่ือกล่าวถึงความร่วมมือในการท�างาน 
ผมก็อดภูมิใจในความส�าเร็จท่ีสามารถรวมพลังขาว
กรมส่งเสริมการเกษตรให้สามารถท�างานเป็นทีม  
มีทศิทางเดียวกัน เป็นน�า้หนึง่ใจเดียวกัน ดงัทีมี่ผลงาน
ปรากฎมากมาย...ผมยังคงจะขอความร่วมมือร่วมใจ 
จากท่านทีจ่ะสร้างสรรค์ผลงานส่งเสรมิการเกษตรต่อไป  
เพือ่ให้ผลประโยชน์ได้ตกอยู่กับเกษตรกรทีด้่อยโอกาสกว่า 
ผู้ประกอบอาชีพอื่น ผมยังจะขอผนึกพลังของพวกท่าน 
มาร่วมเปลื้องทุกข์ของแผ่นดินกันต่อไป...

นายอุดร ขจรเวหาศน์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 9
ด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2539-2541
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	 ส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับ	 Master	 of	 Science	 สำขำ	 Entomology	 หรือ	 กีฏวิทยำ	 
จำก	University	of	Arkansas,	U.S.A.
	 เริ่มเข้ำรับรำชกำรครั้งแรก	ในต�ำแหน่งนักเกษตรตร	ีกองส่งเสริมและเผยแพร	่กรมกำรขำ้ว	 
เมื่อวันท่ี	 16	 เมษำยน	 พ.ศ.	 2511	 และโอนมำรับรำชกำรที่กรมส่งเสริมกำรเกษตร	 ในต�ำแหน่ง 
นักเกษตรตรี	งำนส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ	กองประสำนงำนวิชำกำร

	 	 	 เป็นผู้ริเริ่มงำนส่งเสริมเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อขึ้น
ในกรมส่งเสริมกำรเกษตร	เพื่อน�ำไปใช้ในกำรส่งเสริม
และพัฒนำกำรเกษตรของประเทศ	 ซ่ึงเทคนิคจำก 
กำรเพำะเลี้ยงเน้ือเยื่อท�ำให้พันธุ์พืชคุณภำพดีและ
สำมำรถผลิตพันธุ ์พืชได้ในปริมำณมำกๆ	 ในเวลำ 
อันรวดเร็ว	 ซ่ึงเทคโนโลยีดังกล่ำวมีควำมจ�ำเป็นและ 
มีควำมส�ำคัญมำกยิ่งขึ้นเรื่อยๆ	 ตำมควำมก้ำวหน้ำ 

ของกำรเกษตรในปัจจุบัน	 และริเริ่มก่อสร้ำงศูนย์พันธุ์พืชเพำะเลี้ยงขึ้นในภูมิภำคต่ำงๆ	 จวบจนทุกวันนี ้
กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้ใช้กล้ำพันธุ์พืชที่ได้จำกกำรเพำะเล้ียงเนื้อเยื่อสนับสนุนในกิจกรรมต่ำงๆ	
ของหน่วยงำน	 อำทิ	 กำรช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชำติ	 กำรจัดแสดงนิทรรศกำรและ 
ผลงำนตำ่งๆ	ในงำนส่งเสริมกำรเกษตร	เป็นต้น	นอกจำกนี้	ยังให้ควำมส�ำคัญกับงำนด้ำนกำรป้องกัน
และก�ำจัดศัตรูพืชโดยได้เพิ่มบทบำทหน้ำที่ให้กับศูนย์บริหำรศัตรูพืชโดยชีววิธี	 ในกำรส่งเสริม 
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีตำมกระบวนกำรโรงเรียนเกษตรกรในพระรำชด�ำริ	 เคยได้รับรำงวัล 
นักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น	 (เครื่องชุบท่อนพันธุ์อ้อย)	จำกสภำวิจัยแห่งชำติ	รวมทั้งได้ริเริ่มงำนส่งเสริม 
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 (Agro-Tourism)	 เนื่องจำกเล็งเห็นถึงจุดเด่นของกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
ที่มีศูนย์ปฏิบัติกำรตำ่งๆ	ที่สวยงำม	เช่น	ศูนย์ส่งเสริมกำรเกษตรที่สูง	ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวน	 
ศูนย์พันธุ์พืชเพำะเล้ียง	 ซึ่งเจ้ำหน้ำที่มีองค์ควำมรู้ที่จะถ่ำยทอดเร่ืองรำวได้	 รวมถึงควำมพร้อม 
ของเกษตรกร	สถำบันเกษตรกร	และชุมชนเกษตรที่มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำผลผลิต	ผลิตภัณฑ์	
สินคำ้เกษตรที่มีคุณภำพ	น�ำไปต่อยอดสรำ้งอำชีพและรำยได้ให้กับครอบครัว	และอีกหนึ่งผลงำนส�ำคัญ 
ที่เกิดขึ้นในยุคนี	้คือ	กำรวำงระบบและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร 
ประจ�ำต�ำบล	 เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรแก่เกษตรกร	 กำรวำงแผนพัฒนำกำรเกษตร 
ในระดับต�ำบล	ภำยใต้โครงกำรเพิ่มศักยภำพดำ้นกำรเกษตรของชุมชน

ปรำโมทย	์รักษำรำษฎร์.	(2542,	ตุลำคม).	 
บทสัมภำษณ์	อธส.	วารสารส่งเสริมการเกษตร, 30	(141).

  ...กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจในการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ต้องมีการเตรียมการ 
ทั้งระบบและบุคคลเพื่อให้พร้อมในการรับโครงการ
หรือการพัฒนาต่างๆ ในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เตรียมความพร้อมในด้านการมีส่วนร่วมของคน 
ในชุมชน ซึ่งตรงนี้ถือเป็นเรื่องส�าคัญมากที่สอดคล้อง
กับภารกิจที่แท ้จริงของกรมส่งเสริมการเกษตร  
โดยเฉพาะเรื่องความพร้อมของเกษตรกร  เพราะ
เกษตรกรส่วนใหญ่เป ็นเกษตรกรรายย่อย  ถ้า
เกษตรกรไม่มีส่วนร่วม  ไม่ ได้รับรู ้  หรือไม่ ได้รู ้สึก 
เป็นเจ้าของชุมชน  การพัฒนาก็ไม่ประสบผลส�าเร็จ 
ซึ่งบทบาทตรงนี้ ไม่ ใช่ภาระและหน้าที่ของหน่วยงาน
อื่นเลย...

นายปราโมทย์ รักษาราษฎร์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 10
ด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2541-2544
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	 เป็นผู้ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงของกรมส่งเสริมกำรเกษตร	 จำกเดิมโครงสร้ำงแบ่งตำม 
กลุ่มสินค้ำ	 (Commodity	 Approach)	 เช่น	 กองส่งเสริมพืชไร่นำ	 กองส่งเสริมพืชสวน	 ฯลฯ	 
ได้ปรับเปลี่ยนมำเป็นตำมกลุ่มภำรกิจ	 (Functional	 Approach)	 เช่น	 ส�ำนักพัฒนำเกษตรกร	 
ส�ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี	 ส�ำนักบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร	 ฯลฯ	 โดยจะไม่เน้นกำร 
ส่งเสริมกำรผลิตอย่ำงเดียว	 แต่ต้องดูแลและจัดกำรเรื่องคุณภำพของสินค้ำ	 ควำมปลอดภัยต่อ 
ผู้บริโภค	 รวมทั้งจัดกำรให้มีกำรเชื่อมโยงกับกำรตลำดครบวงจรด้วย	 รวมทั้งปรับเปลี่ยนต�ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรจำกนักวิชำกำรเกษตร	 หรือเจ้ำพนักงำนกำรเกษตร	 ให้เป็นนักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร	
เป็นผลให้เจ้ำหน้ำที่ได้มีเส้นทำงเดินในวิชำชีพ	 (Career	 Path)	 ได้สูงข้ึน	 โดยเฉพำะกลุ่มที่ท�ำหน้ำที่
เป็น	 “เกษตรต�ำบล”	 ได้มีควำมก้ำวหน้ำในต�ำแหน่งและเจ้ำหน้ำที่เคหกิจเกษตร	 สำมำรถเลื่อน
เป็น	 “เกษตรอ�ำเภอ”	 ได้	 นอกจำกน้ียังได้พัฒนำระบบสำรสนเทศ	 โดยปรับปรุงระบบรำยงำน 
ข้อมูลกำรเกษตรของเจ้ำหน้ำที่ในส่วนภูมิภำคให้เป็นระบบมำกขึ้นโดยน�ำระบบรำยงำน	 “รต.”	
(ระดับต�ำบล)	 และ	 “รอ.”	 (ระดับอ�ำเภอ)	 ซึ่งเป็นกำรรำยงำนแบบระบบบัญชีสมดุล	 (Balance	
Sheet)	ในแต่ละเดือน	เช่น	เนื้อที่ปลูกใหม่	เก็บเกี่ยวและคงเหลือ	เพื่อควำมแนบนัย	(Consistency)	
ของข้อมูล	 และได้เริ่มน�ำระบบทะเบียนเกษตรกรมำใช้	 ซึ่งต่อมำได้พัฒนำจนกลำยเป็นสมุดทะเบียน 
เกษตรกรฉบับพกพำ	 หรือ	 “สมุดปกเขียว”	 คล้ำยๆ	 กับบัญชีเงินฝำกของธนำคำรหรือ 
ทะเบียนบ้ำนในปัจจุบัน	 และพัฒนำกำรให้บริกำรเกษตรกร	 โดยจัดให้มีโครงกำรคลินิกเกษตร 
เคลื่อนที่ฯ	ขึ้นครั้งแรก	ที่อ�ำเภอดอนพุด	จังหวัดสระบุรี

อภิชำต	ิพงษ์ศรีหดุลชัย.	2560,	กันยำยน.

  ...ถ้าจะให้ผมมองก็คอื อนาคตของหน่วยงาน 
ก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก  2  ประการ  คือ  นโยบาย 
กระทรวงฯ  ว่าจะต้องยังคงยึดหลักการจัดโครงสร้าง 
ตามภารกิจแบบเดิมหรอืแบ่งตามกลุ่มสินค้าทีด่�าเนนิการ 
ครบวงจร  ทั้งงานวิจัยและงานส่งเสริมให ้อยู ่ ใน 
กรมเดียวกันหรือไม่  เช่น กรมปศุสัตว์และกรมประมง 
ส่วนอกีปัจจัยก็คือ ผลงานของกรมว่าจะสนองนโยบาย
ของกระทรวงฯ ได้มากน้อยเพียงใด ผมมีความเห็นว่า  
แม้อัตราก�าลังของกรมส่งเสริมการเกษตร จะลดน้อย 
ถอยลงตามนโยบายของรัฐบาล  แต ่ ในป ัจจุบัน 
เทคโนโลยีต่างๆ  ได้พัฒนาไปไกลและเร็วมาก ถ้ารู้จัก
น�ามาใช้ประโยชน์  ก็จะท�าให้งานส่งเสริมการเกษตร 
ประสบผลส�าเร็จได้  ภารกิจท่ีส�าคัญที่สุดคือการพัฒนา
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง  
โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน  ตั้งแต่ 
ร่วมคิด  ร่วมท�า  และร่วมทุน  ไม่ใช่แบบรัฐสวัสดิการ 
อย่างไรก็ตามงานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา
เกษตรกร  ที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบอยู่  
จะไม่มีความส�าเร็จได้เลย หากไม่มีการบูรณาการท�างาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน...

นายอภิชาต ิพงษ์ศรีหดุลชัย
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 11
ด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2544-2545
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	 ส�ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี	 พ.ศ.	 2525	 ในระดับปริญญำโททำงวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต	
(เกษตรศำสตร์)	จำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร	์
	 เริ่มรับรำชกำร	เมื่อวันที	่15	กรกฎำคม	2511	ในต�ำแหน่งนักกสิกรรมตร	ีกรมกสิกรรม	
โอนมำรับรำชกำรที่กรมส่งเสริมกำรเกษตร	ป	ีพ.ศ.	2511	 ในต�ำแหน่งนักเกษตรตร	ี งำนยุวกสิกร	
กองอบรมและเผยแพร่
	 เป็นผู้ผลักดันให้มี	“พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน	พ.ศ.	2548”	มำอยู่ในควำม
ดูแลของกรมส่งเสริมกำรเกษร	ท�ำให้กรมส่งเสริมกำรเกษตรมีกฎหมำยรองรับที่จะเข้ำไปท�ำงำน

กับเกษตรกรได้ทุกกลุ ่มอย่ำงถูกต้อง
ตำมกฎหมำย	ซึ่งจะมีผลท�ำให้เกษตรกร 
สำมำรถรวมตวักนัประกอบธรุกจิขนำดย่อม 
ภำยใต้	 พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน	
พ.ศ.	 2548	 และมีสภำพเป็นนิติบุคคล	
จัดตั้งโครงกำรหน่ึงต�ำบลหน่ึงฟำร์ม	
โดยเจ ้ ำหน ้ำที่ ส ่ ง เสริมกำรเกษตร 
เอำควำมรู้ลงไปใช้ในกำรท�ำแปลงร่วม
กับเกษตรกรในท้องถ่ิน	 เพื่อเป็นแปลง
ตัวอย่ำงสร้ำงกำรเรียนรู ้ให้กับพี่น้อง
เกษตรกร	 โครงกำรจัดกำรคอมพิวเตอร์ 
ทั้งฮำร์ดแวร์และซอฟท์แวร์เพื่อพัฒนำงำน 
ด้ำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรเพื่อ 
เพ่ิมประสิทธิภำพให้บริกำรแก่เกษตรกร	
และเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศภูมิศำสตร์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของ 
เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร

ธงชำติ	รักษำกุล.	2560,	กันยำยน.

  ...กรมส่งเสริมการเกษตรต้องมีหลักในการ
ท�างานที่ชัดเจน  คือการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
ของเกษตรกร  เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขี้น  
จะต้องใช้  พ.ร.บ.  ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  เป็น 
เครื่องมือเข้าไปท�างานกับเกษตรกรทุกกลุ่ม  ท้ังพืช  
ประมง  ปศุสัตว์  ผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ในชุมชน  และ 
จะต้องดึงองค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและ
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของท้องถิ่น  ทั้งทางตรง 
ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ ในทางอ้อม 
คือช่วยหาแหล่งเงินทุน  การขุดบ่อน�้า  การสร้าง
ถนน การสร้างตลาดชุมชน  รวมท้ังจะต้องฝึกอบรม 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ให้มีความรู้ความสามารถ 
ทีจ่ะช่วยให้กลุ่มวสิาหกิจชุมชนสามารถค้นหาศกัยภาพ 
ภูมิปัญญา  และทรัพยากรที่มีอยู่ ในชุมชนมาบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และจะต้องฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่บรรจุใหม่อย่างเข้มข้น 
โดยใช้หลักการเดียวกับที่เคยอบรมตามระบบ  T&V  
System  รวมท้ังจะต้องน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ ในงานส่งเสริมการเกษตรให้กระจายไปตาม
สื่อสารสนเทศต่างๆ ให้มาก...

นายธงชาติ รักษากุล
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 12
ด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2546-2549
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 ส�ำเร็จกำรศึกษำเมื่อป	ีพ.ศ.	2519	ในระดับ	Post	Graduate	Diploma	in	Agricultural	
Engineering	 จำก	Cranfield	 Institute	 of	 Technology	 (National	 College	 of	 Agricultural	
Engineering	:	Silsoe	College,	Cranfield	University)	สหรำชอำณำจักร
	 เริ่มรับรำชกำร	เมื่อวันที่	4	พฤษภำคม	2515	ในต�ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนวิสำมัญชั่วครำว
เพื่อทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในต�ำแหน่งนำยช่ำงตรี	สังกัดกองบริรักษ์ที่ดิน	กรมพัฒนำที่ดิน
	 เป็นผู ้คิดค�ำขวัญ	 “กรมส่งเสริม
กำรเกษตรมีคนอยู ่ทั่วทุกทิศ	 เป็นมิตรแท้
ของเกษตรกร”	 ปรับปรุงระบบงำนส่งเสริม
กำรเกษตรให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อม
และสถำนกำรณ ์ที่ มี ก ำ ร เป ล่ี ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็ว	 และผลักดันให้น�ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช ้ให ้ บังเกิดผลอย ่ำงเป ็น 
รูปธรรม	 เช ่น	 ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร	 ที่ได้มีกำรเก็บมำต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 2545	 เพื่อให้สำมำรถเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูล 
บัตรประจ�ำตัวประชำชน	 Smart	 card,	 ประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์	 (Geographic	 
Information	Systems	:	GIS),	สนับสนุนให้น�ำกำรจัดกำรควำมรู้	(Knowledge	Management	:	KM)	 
มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรท�ำงำนอย่ำงจริงจัง,	 กำรประชุมผู้บริหำรกรมส่งเสริมกำรเกษตรทุกสัปดำห์ 
ในวันอังคำร	 ด้วยกำรใช้ระบบกำรประชุมทำงไกล	 (Video	 Conference),	 รับสมัครบุคคล 
สอบแข่งขันผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต,	 ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ได้มีกำรศึกษำเรียนรู ้ด ้วยตนเอง 
ผ่ำนระบบ	 electronic-Learning	 (e-Learning)	 เป็นต้น	 น�ำเกษตรกรผู้ผลิตสินค้ำเกษตรเข้ำสู ่
ระบบกำรรับรองมำตรฐำนของกำรเกษตรดีที่เหมำะสม	 (Good	 Agricultural	 Practice	 :	 GAP)	 
เป็นผู้ริเริ่มกำรเตือนภัยกำรระบำดของศัตรูพืช	 ด้วยกำรส่งเสริมให้เกษตรกรจัดท�ำแปลงพยำกรณ ์
และผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืชใช้เอง	 แก้ไขปัญหำผลไม้ในเชิงระบบโดยผลักดันกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร
พัฒนำและบริหำรจัดกำรผลไม้	 (Fruit	 Board)	 รวมทั้งปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรกล้วยไม้ 
โดยสนับสนุนกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรกล้วยไม้แห่งชำติ	 (Orchid	 Board)	 ผลักดันโครงกำรส่งเสริม 
ผลไม้และกล้วยไม้ไทยสู่งำนมหกรรมกีฬำโอลิมปิก	2008	กรุงปังกิ่ง	สำธำรณรัฐประชำชนจีน

นันทำ	ติงสมบัติยุทธ์.	(2550,	17	เมษำยน).	 
สัมภาษณ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร.	[ออนไลน์].	เข้ำถึงได้จำก	:	 

https://www.gotoknow.org/posts/90730.	(วันที่ค้นข้อมูล	:	1	พฤศจิกำยน	2560).

  ...การท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรมีเจ้าหน้าที่
เกษตรต�าบล  และเคหกิจเกษตร คือจุดแข็ง  เป็นการ
สร้างงานและงบประมาณให้กรมฯ  มี  พรบ.วิสาหกิจ
ชุมชนฯ  ท�าให้สามารถแข่งขันได้  ดูการตลาดด้วย  
ท�าให้งานครบวงจรตั้งแต่ต้นน�้า  กลางน�้า  ปลายน�้า...
สอนภาคเกษตรให้รู ้จักท�าการค้า  ต้องมีโรงเรียน
เตรียมเกษตรกร  ให้ตัวเกษตรกร มีคน 2 คน อยู่ใน 
ตัวคนเดียวที่เป็นส่วนส�าคัญ  คือ  1.  แรงงาน  และ  
2.  ผู้ประกอบการ  บ่อยครั้งที่  2  คนน้ีอยู่ ในตัวคน
เดียวกันและมีเยอะที่แยกกัน หลัก 4 ข้อของการผลิต 
ได้แก่ 1. ที่ดิน 2. แรงงาน 3. ทุน 4. ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรท่ีมีอยู่ตอนนีส่้วนใหญ่เป็นแรงงานอย่างเดียว 
เวลาเราเข้าไปช่วยเกษตรกรต้องครบทั้ง  4  ข้อ  ท่ีดิน 
ที่มีอยู่จะท�าอย่างไรให้ผลิตได้ มีการอบรมเกษตรกรให้
ขายได้ท้ังแรงงานและขายสมอง นกัส่งเสรมิการเกษตร
เป็นวิชาชีพเหมือนอาชีพหมอ ต้องท�าให้เป็นมืออาชีพ 
ต้องรีบสร้างให้เข้มแข็ง...

นายทรงศักด์ิ วงศ์ภูมิวัฒน์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 13
ด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2549-2551
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 ส�ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี	 พ.ศ.	 2523	 ในระดับปริญญำโท	 Master	 of	 Science,	 
Agricultural	 Extension,	 University	 of	 Reading,	 United	 Kingdom;	 England	 โดยได ้
รับทุน	 GTZ	 ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรไทย-เยอรมัน	 จำกกำรสนับสนุนของรัฐบำล 
สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี
	 เริ่มรับรำชกำร	 เมื่อวันที่	 17	ธันวำคม	2516	 ในต�ำแหน่งเกษตรอ�ำเภอบัวใหญ่	จังหวัด
นครรำชสีมำ
	 เป็นผู ้ปรับปรุงฐำนข้อมูลเกษตรกรรำยครัวเรือน	 (ทบก.)	 ปี	 พ.ศ.	 2552	 และ 
ได้ประกำศให้เป็นปีแห่งข้อมูลคุณภำพกรมส่งเสริมกำรเกษตร	 ท�ำให้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
ได้ถูกใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรเข้ำร่วมโครงกำรต่ำงๆ	 ของภำครัฐ	 และเป็นครั้งแรกของ
ประเทศไทยที่มีกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศษฐกิจ	 (ทพศ.)	 3	 ชนิด	 (ข้ำว	 ข้ำวโพด	 
มันส�ำปะหลัง)	 จึงได้น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้	 เช่น	 ระบบภูมิสำรสนเทศ,	 กำรส่งข้อควำม 
ผ่ำนโทรศัพท์เคล่ือนที่	 (SMS)	 เป็นต้น	 รวมท้ังต่อยอดกำรจัดท�ำสมุดทะเบียนเกษตรกรประจ�ำ 
ครัวเรือน	(สมุดเล่มสีเขียว)	จัดเตรียมส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอให้บริกำรแบบจุดเดียว	(One	Stop	 
Service)	 ซ่ึงได้ทดสอบเปิดกำรใช้บริกำรจัดท�ำสมุดทะเบียนเกษตรเมื่อวันที่	 16	 สิงหำคม	 2554	
ณ	 ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอพุทธมณฑล	 จังหวัดนครปฐม	ท�ำให้กรมส่งเสริมกำรเกษตรได้กำ้วผำ่น 
ยุคเก่ำของกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลเกษตรกร	 สู่ยุคของกำรท�ำงำนส่งเสริมกำรเกษตรยุคดิจิตอล	 และ 
ได้น�ำเทคโนโลยีมำแก้ไขและบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนของเกษตรกร	 เช่น	 ระบบภูมิศำสตร	์ :	
GI,	ระบบสำรสนเทศภมิูศำสตร์	:	 
GIS,	เคร่ืองอ่ำนพกัิดภมิูศำสตร์	:	 
GPS	 เป็นต้น	 เพ่ือใช้ในกำร
ส�ำรวจก่อนและหลังกำรเกิด
ภัยพิบัติเพื่อตรวจสอบควำม 
ถูกต้องของพื้นที่เสียหำยก่อน
ที่จะช ่วยเหลือเยียวยำและ 
ส่งเสริมฟื้นฟูอำชีพกำรเกษตร
ต่อไป อรรถ	อินทลักษณ์.	2560,	พฤศจิกำยน.

  ...ผมเกษียณอายุราชการในต�าแหน่งอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร  สิ่งที่ผมมีความภาคภูมิใจและ
ดีใจเป็นอย่างมากคือ  ได้เห็นบุคลากรของกรมส่งเสริม
การเกษตรทกุระดับช้ัน ต้ังแต่ระดับต�าบล อ�าเภอ จังหวดั 
เขต  ถึงระดับกรมส่งเสริมการเกษตรส่วนกลาง  ทุกคน
มีความมุ่งมั่นตั้งใจ  ใช้ความรู้ความสามารถทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานอย่างหนัก  ร่วมมือกันปฏิบัติงานทั้งกลางวัน 
และกลางคืนไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก  เพื่อสนอง 
นโยบายของรัฐบาล  นโยบายกระทรวง  นโยบาย 
กรมส่งเสริมการเกษตร  จนท�าให้นโยบายเหล่านั้น
สัมฤทธ์ิผล  เกิดประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรอย่าง
มากมาย  เช่น  การส่งเสริมการเกษตรตามโครงการ 
พระราชด�าริ  การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
อย่างทันท่วงที การแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ การส่งเสริม 
การปลูกปาล์มน�้ามันและยางพารา  การขึ้นทะเบียน
เกษตรกรเพือ่สนบัสนนุโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ที่ท�านา  ปลูกมันส�าปะหลัง  ปลูกข้าวโพด  การแนะน�า 
ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร  เป็นต้น ดังนั้น  
ผมมีความม่ันใจว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะเป็น 
หน่วยงานหลักส�าคัญในการบูรณาการกับหน่วยงาน
ต่างๆ  ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ รวมทั้งหน่วยงาน 
กระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาส่งเสริมเกษตรกร 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไป โดยมีการพัฒนาระดับความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร  เพื่อให้ทันและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงไป  โดยยึดเกษตรกร
เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและพัฒนา...

นายอรรถ อินทลักษณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 14
ด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2551-2554
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 ส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโท	 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต	 (เกษตรศำสตร์)	 
สำขำปฐพีวิทยำ	จำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
	 พัฒนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 โดยขยำยผลกำรจัดท�ำสมุดทะเบียน
เกษตรกร	 พัฒนำฐำนข้อมูลกำรเกษตรเช่ือมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและกำรขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ	(ทพศ.)	ได้แก่	ขำ้ว	ขำ้วโพดเลี้ยงสัตว	์และมันส�ำปะหลัง	บูรณำกำร 
กำรท�ำงำนในระดับพื้นที่ในลักษณะครบวงจร	 โดยใช้กลไกของระบบส่งเสริมกำรเกษตรและ 
ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ�ำต�ำบล	 (ศบกต.)	 รวมท้ังจัดให้มีอำสำสมัคร
เกษตรหมู่บ้ำน	 (อกม.)	 ครบทุกหมู่บ้ำนเพื่อช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่	 มุ่งเน้น 
พัฒนำเกษตรกร	 องค์กรเกษตรกร	 วิสำหกิจชุมชน	 และเครือข่ำยต่ำงๆ	 นอกจำกนี้ยังเร่งรัดกำร 
ช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยำเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชำติ	 และส่งเสริมฟื้นฟูให้เกษตรกรกลับมำ
ประกอบอำชีพกำรเกษตรได้ในระยะเวลำอันสั้น

พรรณพิมล	ชัญญำนุวัตร.	2560,	พฤศจิกำยน.

  ...กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรท่ีมี
สมรรถนะสูง  (High  Performance Organization)  
สามารถปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้
อย่างเป็นรูปธรรม ท�าให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของเกษตรกรให้ดีขึน้ เพราะเป็นองค์กรทียึ่ดเกษตรกร
เป็นศูนย์กลางการบริการ และเข้าถึงความต้องการใน
ระดับปัจเจกของเกษตรกร  (Farmer  Centric  and  
Service  Oriented  Agency)  สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้  
เนื่องจากคนกรมส่งเสริมการเกษตร  เป็นคนดี  คนเก่ง  
คนขยัน มีความอดทน มีความสามัคคีเป็นน�า้หนึ่งใจเดียวกัน  
และเป็นมิตรแท้ของเกษตรกร  ท้ังนี้  กรมส่งเสริม
การเกษตรและบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร 
มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด  (Exponential Growth) 
เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง  และโดดเด่น  เป็นก�าลังหลัก 
ในการพัฒนาประเทศ  โดยมีระบบบริการที่ท�าให้ 
ผู้รับบริการ  (เกษตรกร)  ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
(Beyond Customer Expectation)...

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 15
ด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2554-2556
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	 ส�ำเร็จกำรศึกษำเม่ือปี	 พ.ศ.	 2531	 ในระดับปริญญำโท	 สำขำ	 M.Sc.	 Crop	 Production	 
จำก	University	of	Bath	สหรำชอำณำจักร
	 เริ่มเข้ำรับรำชกำรครั้งแรก	 ในต�ำแหน่งนักวิชำกำรเกษตร	 3	 สถำนีทดลองพืชสวนศรีสะเกษ	 
กรมวิชำกำรเกษตร	แล้วโอนมำที่กรมส่งเสริมกำรเกษตร	ในปี	พ.ศ.	2523
	 เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งคณะกรรมกำรและบริหำรจัดกำรผลไม้แห่งชำติ	 และคณะกรรมกำรกล้วยไม้
แห่งชำติขึ้น	 โดยมีกำรจัดท�ำแผนบริหำรจัดกำรผลไม้ตำมภูมิภำคมีผลให้รำคำผลไม้ไม่ตกต�่ำในช่วง 
ฤดูกำลผลิต	 ท�ำให้ประหยัดงบประมำณช่วยเหลือเกษตรกรได้ปีละหลำยร้อยล้ำนบำท	 พร้อมทั้งจัดท�ำ 
แผนบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร	 อำทิ	 แผนยุทธศำสตร์ไม้ผล,	 แผนยุทธศำสตร์กล้วยไม้	 และยุทธศำสตร ์
สินค้ำเกษตรในพืชอื่นๆ	 เป็นต้น	 เป็นผู้วำงระบบส่งเสริมกำรเกษตรใหม่	 เป็นระบบ	MRCF	 เน้นกำรใช้ 
ข้อมูล/แผนที่	กำรสื่อสำรทำงไกล	กำรท�ำงำนแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน	ท�ำงำนโดยมีพื้นที่เปำ้หมำยชัดเจน	
สร้ำงควำมชัดเจนในบทบำทของนักส่งเสริมกำรเกษตรในพื้นที่ให้มีอัตลักษณ์เป็น	 Area	Manager	 และ
ผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง	Chang	 to	 the	best	 รวมทั้งก�ำหนดเปำ้หมำยในกำรพัฒนำให้เกิด	 5	 Smart	คือ	
ตนเองต้องเป็น	 Smart	Officers	 มีส�ำนักงำนที่พร้อมบริกำร	 Smart	Offices	 เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำ 
เป็น	Smart	Farmers	และ	Young	Smart	Farmers	สินค้ำที่ผลิตได้ต้องเป็น	Smart	Products	รวมทั้ง 
จัดท�ำโครงกำรเกษตรที่ส�ำคัญ	 ได้แก่	 โครงกำรสร้ำงรำยได้และพัฒนำกำรเกษตรแก่ชุมชนเพื่อ 
บรรเทำปัญหำภัยแล้ง	 หรือ	 โครงกำรต�ำบลละล้ำน	 ซึ่งมีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยตำมพื้นที่ประสบภัยจริง	 
เสนอโดยชุมชนผ่ำนกลไกของศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ�ำต�ำบล	 (ศบกต.)	 
นับเป็นกำรแก้ปัญหำที่ยั่งยืนให้กับชุมชน	 จนได้รับรำงวัลจำกส�ำนักงำน	 กพร.	 ประกำศให้มีควำมเป็นเลิศ
ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมระดับดีเยี่ยม	 และเป็นต้นแบบให้กับโครงกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้ง 
อื่นๆ	 และโครงกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เช่น	 โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตร 
แบบแปลงใหญ่	 ซึ่งเน้นกำรบริหำรขับเคลื่อนงำนจนเป็นโครงกำรท่ีส�ำคัญของรัฐบำลปัจจุบัน	 และ 
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร	 (ศพก.)	 จ�ำนวน	 882	 ศูนย์ทั่วประเทศ	 
ให้เป็นองค์กรเกษตรกรทีเ่ป็นจดุขบัเคลือ่นกำรเรยีนรู	้ถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรเกษตร	และพัฒนำกำรเกษตร
ทีส่�ำคญั	นอกจำกนีย้งัเป็นผูร้เิริม่งำนส่งเสรมิกำรผลติไม้ดอกไม้ประดับ	กำรจดังำนนิทรรศกำรในต่ำงประเทศ 
ที่ส�ำคัญๆ	 ผลักดันและเริ่มงำนวิสำหกิจชุมชนในกรมส่งเสริมกำรเกษตร	 ส่งเสริมและสนับสนุนให ้
เกษตรต�ำบลได้รับกำรเลื่อนระดับเป็นช�ำนำญกำรพิเศษเพิ่มขึ้นจ�ำนวนหลำยร้อยอัตรำ	 มีรองอธิบด ี
กรมส่งเสริมกำรเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น	4	คน	และมีต�ำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิระดับ	10	เกิดขึ้น

โอฬำร	พิทักษ์.	2560,	พฤศจิกำยน.

  ...วิธีการท�างานกับชาวบ้าน  ต้องมีการวาง
ระบบการท�างาน  ต้องสามารถบูรณาการหน่วยงาน
และทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยเกษตรกรให้ได้  เราต้องมา
เร่งพัฒนาคนให้มากขึ้น  ที่ผมพัฒนาตัวคนเป็นหลัก 
ทั้งตัวเกษตรกร ทั้งตัวเจ้าหน้าที่ ผมเชื่อว่าคนเป็นพลัง
ในการเปล่ียนแปลง  แต่คนจะน�าการเปล่ียนแปลงได ้
ก็ต้องพัฒนาวิธีคิดของคนก่อน  วิธีการสร้างความ
เช่ือม่ันก็ต้องเปลี่ยน  ศรัทธาต้องมี  ก�าลังใจต้องดี  
ซึ่งทุกอย่างต้องบูรณาการเข้ากันอย่างเป็นระบบ...

นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 16
ด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2556–2559
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	 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีวิทยำศำสตร
บัณฑิต	 สำขำวิชำโรคพืช	 คณะเกษตร	 จำกมหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์	 และระดับปริญญำโท	 สำขำวิชำส่งเสริม
กำรเกษตร	จำกมหำวิทยำลัยเดิม
	 รับรำชกำรครั้งแรกเมื่อปี	 2525	 ในต�ำแหน่ง 
นักวิชำกำรเกษตร	 3	 ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครสวรรค	์
สังกัดกรมส่งเสริมกำรเกษตร	 และก้ำวหน้ำตำมสำยงำน 
อย่ำงต่อเน่ืองจนถึงต�ำแหน่ง	 นักวิชำกำรเกษตร	 7	 
ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดกระบี่ 	 ก ่อนโอนย้ำยไปกรมวิชำกำรเกษตร	 ในต�ำแหน่งผู ้อ�ำนวยกำร 
สถำนีทดลองข้ำวหันตรำ	 สถำบันวิจัยข้ำว	 เมื่อปี	 2540	 เติบโตในกรมวิชำกำรเกษตรจนถึงต�ำแหน่งรองอธิบด	ี 
ในปี	 2546	 ก่อนย้ำยไปด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ	 
ในปี	 2547	 และเป็นผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ในปี	 2550	 ก่อนมำด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดี 
กรมวิชำกำรเกษตรครั้งแรก	 ในปี	 2551	 และย้ำยไปด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เมื่อปี	 2553	 
จำกนั้นกลับมำเป็นผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ในปี	 2556	 ต้นปี	 2558	 ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และกลับมำเป็นอธิบดีกรมวิชำกำรเกษตรอีกครั้งเมื่อปลำยปี	 2558	 
ก่อนจะยำ้ยมำรับต�ำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร	เมื่อวันที่	1	ตุลำคม	2559
	 ตลอดระยะท่ีด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสรมิกำรเกษตร	มคีวำมมัน่ใจต่อกำรพฒันำระบบกำรส่งเสรมิ 
กำรเกษตร	 (T&V	 System)	 ให้นักส่งเสริมกำรเกษตรได้กลับมำปฏิบัติหน้ำที่หลักของตน	 สร้ำงคนรุ่นใหม่ของ 
กรมส่งเสริมกำรเกษตรในนำม	 Future	 DOAE	 ให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง	 สำมำรถน�ำพำองค์กรให้เติบโตได ้

ในอนำคต	 และมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ต่อสำธำรณะทั้งกำรประกำศรำงวัล 
ของ	ป.ป.ช.	และ	ก.พ.ร.	รวมทั้งวำงโครงสร้ำงพื้นฐำนส�ำหรับกำรเจริญเติบโต 
ในหน้ำที่กำรงำนของแต่ละสำยอำชีพ	 รวมถึงควำมสำมัคคีและควำมทุ่มเท
ของนักส่งเสริมกำรเกษตรและเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับที่มีต่อกำรด�ำเนินโครงกำร	 
9101	ตำมรอยเท้ำพ่อ	ภำยใต้ร่มพระบำรม	ีเพือ่กำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยัง่ยนื	 
เป็นกำรพิสูจน์ให้เห็นว่ำแม้ระยะเวลำมีจ�ำกัดเพียง	 3	 เดือนกับวงเงินกว่ำ	 
22,800	ล้ำนบำท	และเป็นโครงกำรที่ชุมชนคิดเอง	ท�ำเอง	รับผลประโยชน์เอง	
กรมส่งเสริมกำรเกษตรก็สำมำรถด�ำเนินกำรได้	 เกิดควำมงำมในกำรพัฒนำ 
ที่ยั่งยืน	ชุมชนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองไปพร้อมๆ	กัน

สมชำย	ชำญณรงค์กุล.	2560,	พฤศจิกำยน.

  ...ในอนาคต การท�างานส่งเสริมการเกษตร
ต้องมีความรอบรู้ทางวิชาการอย่างแท้จริง เทคโนโลยี
ต่างๆ  เปล่ียนแปลงไป  การเข้าถึงของเทคโนโลยี
สามารถเข้าถึงได้ทุกท่ี  นักส่งเสริมการเกษตรต้อง
พัฒนาตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้ หลายหน่วยงาน 
เข้ามาท�างานในพื้นที่และเข้าถึงเกษตรกรโดยตรง  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรมทางเทคนิค  กรมส่งเสริม
การเกษตรต้องปรับตัว  เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการ
เป็นหน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีกับหน่วยผลิตเทคโนโลยี 
โดยต้องมีงาน Function ที่ชัดเจน สอดคล้องกับงาน 
Agenda แต่ไม่ใช่ทกุคนท�าแต่งาน Agenda นอกจากนี ้ 
การมีความหลากหลายของทรัพยากรบุคคล  มีทั้ง 
ข้อดีและข้อเสีย จะต้องน�ามาใช้ประโยชน์และจัดการให้
เหมาะสม หากต้องการให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็น
ที่พึ่งที่ ไว้วางใจของเกษตรกรและผู้บริหารบ้านเมือง  
ต้องปรับทัศนคติการท�างานใหม่ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแห่งอนาคต มุ่งสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  งานส่งเสริมการเกษตร
จะต้องอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป  ส่วนจะด�าเนินการ 
ประการใดขึ้นกับสถานการณ์ ในแต่ละช ่วงเวลา  
นักส ่งเสริมการเกษตรจึงต ้องปรับแนวคิดและ 
การท�างานให้ถูกต้องเหมาะสม...

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 17 
ด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
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คณะผู้จัดท�า
ที่ปรึกษา
	 นำยสมชำย	ชำญณรงค์กุล	 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร
	 นำยประสงค์	ประไพตระกูล	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร
	 นำยส�ำรำญ	สำรำบรรณ์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร
	 วำ่ที่ร้อยตร	ีดร.สมสวย	ปัญญำสิทธิ์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร
	 นำงดำเรศร์	กิตติโยภำส	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร
	 ดร.เศรษฐพงศ์	เลขะวัฒนะ	 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนส่งเสริมและจัดกำรกำรผลิตพืชผัก	ไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพร
	 นำงวัชรีพร	โอฬำรกนก	 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรศัตรูพืช	
	 นำยสุเทพ	โสมภีร์	 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้เชี่ยวชำญด้ำนส่งเสริมและจัดกำรกำรผลิตไม้ผล	ไม้ยืนต้นและยำงพำรำ
	 นำยทวีพงศ	์สุวรรณโร	 เลขำนุกำรกรม
	 นำยดนัย	ชื่นอำรมณ์	 ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่
	 นำงสำวศันสนีย์	กุลชล	 ผู้อ�ำนวยกำรกองคลัง
	 นำงกุลฤดี	พัฒนะอิ่ม	 ผู้อ�ำนวยกำรกองแผนงำน
	 นำงจุไรรัตน์	แสงสวัสดิ์	 ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมโครงกำรพระรำชด�ำริ	กำรจัดกำรพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
	 นำยวุฒินัย	ยุวนำนนท์	 ผู้อ�ำนวยกำรกองวิจัยและพัฒนำงำนส่งเสริมกำรเกษตร
	 นำงสุวรรณ	ีศิริรัตนภิญโญ	 รักษำรำชกำรแทนผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
	 นำงอัญชล	ีสุวจิตตำนนท์	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
	 นำงสำวภำณี	บุณยเกื้อกูล	 ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำเกษตรกร
	 นำงจิระนุช	ชำญณรงค์กุล	 ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย
	 นำงวิลำวัลย	์วงษ์เกษม	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินคำ้เกษตร
	 นำงยุพำ	อินทรำเวช	 ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน
	 นำยวิรัช	จันทรโรทัย	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร



ประสานงานข้อมูล
	 นำงสำวอำภำภรณ์	มีนำพันธ์	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล	กองแผนงำน
	 นำยสุธีร	์ชัยประเดิมศักดิ์	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร	กองแผนงำน

บรรณาธิการที่ปรึกษา
	 นำงสำวพรรณนีย์	วิชชำชู	 ที่ปรึกษำกรมส่งเสริมกำรเกษตร

บรรณาธิการ
	 นำงอมรทิพย์	ภิรมย์บูรณ์	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำสื่อส่งเสริมกำรเกษตร
	 	 กลุ่มพัฒนำสื่อส่งเสริมกำรเกษตร	ส�ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
	 นำงสำวอัจฉรำ	สุขสมบูรณ์	 นักวิชำกำรเผยแพร่ช�ำนำญกำรพิเศษ
	 	 กลุ่มพัฒนำสื่อส่งเสริมกำรเกษตร	ส�ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
บรรณาธิการรูปเล่ม
	 นำงสำวอ�ำไพพงษ	์เกำะเทียน	 นักวิชำกำรเผยแพร่ช�ำนำญกำร
	 	 กลุ่มพัฒนำสื่อส่งเสริมกำรเกษตร	ส�ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กองบรรณาธิการ
	 นำยพงษ์เพชร	วงศ์โสภำ	 นักวิชำกำรเผยแพร่ช�ำนำญกำร
	 นำงสำวพนิดำ	ธรรมสุรักษ์	 นักวิชำกำรเผยแพร่ช�ำนำญกำร
	 นำยสุรนันท	์หล�ำริ้ว	 นักวิชำกำรเผยแพร่ช�ำนำญกำร
	 นำงสำวคันธรส	เงินเรืองโรจน์	 นักวิชำกำรเผยแพร่ปฏิบัติกำร
	 นำยพศุตม์พงศ์	ชัยวงศ์	 นักวิชำกำรเผยแพร่ปฏิบัติกำร
	 กลุ่มพัฒนำสื่อส่งเสริมกำรเกษตร	ส�ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี	กรมส่งเสริมกำรเกษตร
ภาพ	 กลุ่มพัฒนำสื่อส่งเสริมกำรเกษตร	
	 กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์	
	 ส�ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี	กรมส่งเสริมกำรเกษตร
จัดพิมพ์โดย	 กรมส่งเสริมกำรเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 พิมพ์ครั้งที่	1	พฤศจิกำยน	2560
	 จ�ำนวนพิมพ	์10,000	เล่ม
	 พิมพ์ที่	ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ำกัด



50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ
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