
 นิยาม
 รูปแบบ

 การขับเคลือ่นการด าเนินงาน

 ต้นแบบการด าเนินงาน

การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน
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ไม่เท่าทัน ไม่ปรับตัว
ไม่ระวงั ไม่จัดการ
จะเกดิวกิฤติ!!!

2



การขับเคล่ือนเกษตรกรรมยั่งยืน

3

1) การใช้ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเป็นกลไกขับเคลื่อน
2) การพัฒนาระบบการรับรองเกษตรกรรมย่ังยืน     

แบบมีส่วนร่วม (PGS)
3) การผลักดันองค์กรขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมย่ังยืน



การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน (ต่อ)

4

4) การวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับ
เกษตรกรรมยั่งยืน     

5) การสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว
6) การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนด้านการตลาด
7) การพัฒนาระบบการศึกษาเกษตรกรรมยั่งยืน



 ระบบการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผสมผสานและเชือ่มโยงระหว่าง      
ดิน การเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์  การเลิกหรือลดการใช้
ทรัพยากรจากภายนอกที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดลอ้ม/สุขภาพ
ของเกษตรกรและผู้บริโภค เน้นการใช้เทคนิค ที่เป็นหรือปรับให้เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการธรรมชาติของท้องถิ่นนั้นๆ

 เกษตรกรรมยั่งยืน :

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

5



 ระบบการท าการเกษตรทีใ่ห้ความส าคัญกับระบบนิเวศ โดยจะต้อง
ช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรพัยากรในไร่นาและสิง่แวดล้อม ลดการ
พึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกให้ได้มากที่สุด มีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ และมีผลตอบแทนที่จะท าให้เกษตรกรสามารถด ารง
ชีพและประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

 เกษตรกรรมยั่งยืน : (ต่อ)

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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 ระบบการเกษตรที่ครอบคลมุถึงวิถีชีวิตเกษตรกร กระบวนการผลิต 
และการจัดการทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ซึ่งน าไปสู่การพึ่งตนเองและการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตของเกษตรกรและผู้บรโิภค

 เกษตรกรรมยั่งยืน : (ต่อ)

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน
2554

7



8

ความยั่งยืนพื้นฐาน  3  ด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม

สิ่งแวดล้อม
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ทางสายกลาง

พอประมาณ

มเีหตุผล มภูีมคุ้ิมกนัทีด่นีนตวั

ความรู้
รอบรู้, รอบคอบ, ระมดัระวงั

คุณธรรม
ซ่ือสัตย์สุจริต, ขยนัอดทน, 

สติปัญญา, แบ่งปัน
น าไปสู่

เศรษฐกจิ/ สังคม/ ส่ิงแวดล้อม/ วฒันธรรม
สมดุล/ พร้อมรับการเปลีย่นแปลง

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
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ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” และใช้เศรษฐกิจ
เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมทั้ง 
ปรับเปลี่ยนวิธีการพฒันาแบบแยกส่วน
มาเป็นบูรณาการแบบองค์รวม เพื่อให้
เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2540-2544)

10
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ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ไร่นาสวนผสม และเกษตรผสมผสาน (Integrated 
Agriculture) 

เกษตรธรรมชาติ (Natural farming)

วนเกษตร (Forest Agriculture)

เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) 

เกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory)
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ไร่นาสวนผสม
(Diversified Farm or Mixed Farm)

การท าการเกษตรที่มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง และ  
กิจกรรมอื่นๆ มากกว่าสองกิจกรรมในฟาร์ม เพื่อตอบสนอง     
ต่อการบริโภค ลดความเสี่ยง จากราคาผลผลิต   

ที่ไม่แน่นอน หรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป      
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เกษตรผสมผสาน
(Integrated Agriculture)

 เน้นกิจกรรมการผลิตมากกว่าสองกิจกรรมขึ้นไปในเวลาเดียวกัน 
และกิจกรรมเหล่านี้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้มากขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดิน ที่มีจ ากัดในไร่นา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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เกษตรธรรมชาติ
(Natural farming) 

 เน้นหนักการท าเกษตรที่ไม่รบกวนธรรมชาติ หรือรบกวน
ให้น้อยที่สุด โดยการไม่ไถพรวนดิน ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้
สารเคมี และไม่ก าจัดวัชพืช แต่สามารถคลุมดินและ
ใช้ปุ๋ยพืชสดได้
จุดเด่น เป็นการฟื้นฟูความสมดุล

ของระบบนิเวศ และลดการพึ่งพา
ปัจจัยภายนอก
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วนเกษตร
(Agroforesty)

เน้นหนักการมีต้นไม้ใหญ่และเศรษฐกิจ
หลายระดับที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ 
เพื่อการใช้ประโยชน์ป่าไม้ของพืชหรือ

สัตว์ชนิดต่างๆ ที่เกื้อกูลกัน 

จุดเด่น เป็นการคงอยู่ร่วมกันของป่าและ
การเกษตร ช่วยเพิ่มความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity) 
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เกษตรอินทรีย์
(Organic Farming)

เน้นหนักการผลิตที่ไม่ใช้สารอนินทรีย์เคมี หรือเคมี
สังเคราะห์  แต่สามารถใช้อินทรีย์เคมีได้ เช่น สารสกัด
จากสะเดา ตะไคร้หอม หรือสารสกัดชีวภาพ เพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์แก่ทรัพยากรดิน 

จุดเด่น สร้างความปลอดภัยด้านอาหาร 
(Food safety) ให้แก่ผู้บริโภค
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แบ่งพื้นที่การเกษตร
ออกเป็น 4 ส่วน อัตราส่วน
พื้นที่ 30 : 30 : 30 : 10
(สระน้ า : ข้าว : พืชต่าง ๆ :
ที่อยู่อาศัย)

เป็นแนวหรือหลักการ
ในการบริหารจัดการ
ที่ดิน และแหล่งน้ า

เกษตรทฤษฎีใหม่ 
(New Theory)
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 นาข้าว : พื้นที่ประมาณ 30 % ใช้ใน
การปลูกข้าว อย่างน้อยต้องปลูกข้าว
ให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภค
ในครัวเรือน 

เกษตรทฤษฎีใหม่  (ต่อ)
(New Theory)

 สระน้ า : พื้นที่ประมาณ 
30% ขุดเป็นสระเก็บกัก
น้ า เพื่อให้มีน้ าใช้ตลอดปี 
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 ที่อยู่อาศัย : พื้นที่ประมาณ 
10% ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง
บ้านพักอาศัย ยุ้งฉาง โรงเลี้ยง
สัตว์ เรือนเพาะช า ถนน  แปลง
ปลูกพืชผัก ไม้ใช้สอย ฯลฯ 

เกษตรทฤษฎีใหม่ (ต่อ) 
(New Theory)

 ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก 
: พื้นที่ประมาณ 30% เพื่อใช้
ปลูกพืชอื่น ๆ ที่ต้องการ
บริโภค และเสริมรายได้แก่
ครัวเรือน  
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นายประยงค์ รณรงค์
ปราชญ์ชาวบ้าน

ต าบลไม้เรียง
อ าเภอฉวาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

2020



MRCF
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ต้นแบบ SMART OFFICE 8 อ าเภอ

1. อ าเภอสันทราย      จังหวัดเชียงใหม่
2. อ าเภอแม่แจ่ม        จังหวัดเชียงใหม่
3. อ าเภอฝาง            จังหวัดเชียงใหม่
4. อ าเภอคลองลาน     จังหวัดก าแพงเพชร
5. อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
6. อ าเภอเขาย้อย        จังหวัดเพชรบุรี
7. อ าเภอศรีประจันต์    จังหวัดสุพรรณบุรี
8. อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
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องค์ประกอบ Smart Office 4 มิติ
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SMART OFFICE Support Systems

ระบบบริการภูมิสารสนเทศ
เพ่ือการเกษตร (Gis Agro)

ระบบเกษตรกร
ปราดเปรื่อง

ศูนย์บริการประชาชน
ด้านการเกษตร

ระบบทะเบียนเกษตรกร

ส านักงานเกษตรอ าเภอ
Smart Office

1

4 2

3

- รับขึ้นทะเบียน
- ท าฐานข้อมูล
- ตรวจสอบข้อมูล

- E-Check ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร
- E-Service ขอสารเร่ง พ.ด., ฝนหลวง
- E-Contact เกษตรกรต้นแบบ/

เจ้าหน้าที่ต้นแบบ
- E-Knowledge องค์ความรู้การเกษตร

- รับเรื่องร้องเรียน
- ให้ความช่วยเหลือ
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

- ตรวจสอบแปลงปลูก
- ข้อมูลการปลูก
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ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง(www.thaismartfarmer.net)

30



E-Service
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 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว

 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

 การคัดเลือกองค์กรและเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ

โครงการที่ด าเนินงานในพื้นที่
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โครงการหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีง ตามแนวพระราชด าริ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชชนนี
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พื้นทีด่ าเนินการ

34

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 4 จังหวัด ภาคใต้ 
ได้แก่  กระบี่  ระนอง ภูเก็ต พังงา  รวมทั้งสิ้น 90 กลุ่ม/หมู่บ้าน

 ส านักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 กรมการปกครอง
 กรมส่งเสริมการเกษตร
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โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว
ปรับปรุง

(พื้นที่เหมาะสมส าหรับปลูกข้าว : S1/S2/S3)
ปรับเปลี่ยน

(พื้นที่ไม่เหมาะสมส าหรับปลูกข้าว : N)

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตและคุณภาพผลผลิต

โครงการส่งเสริมการผลิต
ข้าวตลาดเฉพาะ

โครงการปรับเป็น
เกษตรกรรมทางเลือก

ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมปทุม

ข้าวขาว

ข้าวเหนียว

ข้าวอินทรีย์

ข้าวโภชนาการสูง

ข้าว GI

- ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีของชุมชน    
(ศูนย์ข้าวชมุชน) และกระจายไปสู่ชุมชน
โดยรอบ (แปลงใหญ่)
- เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต จากการ     
ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อไร่
- การจัดการด้านการตลาด

- เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน 
อินทรีย์ GI GAP

- พัฒนาบรรจุภัณฑ์
- เชื่อมโยงตลาด

1 2 3

- จัดกระบวนการกลุ่ม
- จัดท าแปลงส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก
- เชื่อมโยงตลาด

• ชาวนาร่วมโครงการประมาณ 
20 ครัวเรือนต่อกลุ่ม
• ปรับพ้ืนที่ท าเกษตรกรรม

ทางเลือก 3 ไร่ต่อครัวเรือน 

ครัวเรือน 60,000 ราย
พื้นที่  900,000 ไร่

ครัวเรือน 2,400 ราย
พื้นที่ 24,000 ไร่

ครัวเรือน 9,440 ครัวเรือน
พื้นที่  28,320 ไร่

ข้าว Q
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โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก

เกษตรกรรมทางเลือก
 การท าการเกษตรทีม่ีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง และ
กิจกรรมอื่นๆ มากกว่าสองกิจกรรมในฟารม์ เพื่อตอบสนองต่อ
การบริโภค ลดความเสี่ยง จากราคาผลผลติที่ไม่แน่นอน หรือ
สภาพอากาศที่เปลีย่นแปลงไป 
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เป้าหมายโครงการ

โครงการ สถานที่ 

(แห่ง)

เป้าหมาย
วงเงิน

(ล้านบาท)
ชาวนา 

(ราย)

พื้นที่     

(ไร)่
1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

และคุณภาพผลผลิต

300 60,000 900,000 300.104

2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 

(Niche Market)

80 2,400 24,000 52.406

3. โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก 40 9,440 28,320 39.847

รวม 420 71,840 952,320 392.357
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เป้าหมายด าเนินการใน 40 จังหวัด 
472 อ าเภอ 2,353 ต าบล 7,542 หมู่บ้าน 
ครัวเรือนชาวนา รวม 213,309 ครัวเรือน     
 ปี 2559 ด าเนินการ 9,440 ครัวเรือน

เงื่อนไขของชาวนาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
 มีที่นาไม่เกิน 15 ไร่ เป็นของตนเอง
 ที่นาอยู่นอกเขตชลประทาน และเป็นพื้นที่   

ไม่เหมาะสม (N)

พื้นที่เป้าหมาย
โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก

(ไร่นาสวนผสม)
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เป้าหมายโครงการ
เป้าหมายรวม 100 %

เป้าหมาย ปี 2559
ที่ จังหวัด

จ านวน
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ครัวเรือน กลุ่ม ครัวเรือน

เขต 1

1ลพบุรี 5 10 15 400 5 100
เขต 2

1กาญจนบุรี 3 10 13 289 3 60

2ราชบุรี 4 7 15 415 4 80
เขต 3

1สระแก้ว 7 13 30 799 7 140
เขต 4

1กาฬสินธุ์ 17 97 272 7,953 17 340

2ขอนแก่น 25 123 379 11,180 25 500

3นครพนม 12 74 224 6,186 12 240

4บึงกาฬ 8 46 137 3,877 8 160

5มหาสารคาม 13 86 410 11,999 13 260

6มุกดาหาร 7 36 104 3,280 7 140

7ร้อยเอ็ด 20 117 451 13,272 20 400

8เลย 14 59 150 4,243 14 280

9สกลนคร 18 95 330 9,400 18 360

10หนองคาย 8 33 100 2,697 8 160

11หนองบัวล าภู 6 51 162 4,746 6 120

12อุดรธานี 18 119 371 10,372 18 360
เขต 6

1เชียงราย 16 79 246 6,781 16 320

2เชียงใหม่ 16 45 91 2,569 16 320

3น่าน 15 61 131 3,554 15 300

4พะเยา 8 44 152 4,322 8 160

5แพร่ 6 23 48 1,357 6 120

6แม่ฮ่องสอน 5 16 39 1,060 5 100

7ล าปาง 12 59 148 4,304 12 240

8ล าพูน 6 12 26 715 6 120

เป้าหมายรวม 100 %
เป้าหมาย ปี 2559

ที่ จังหวัด
จ านวน

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ครัวเรือน กลุ่ม ครัวเรือน
เขต 7

1ชัยภูมิ 14 69 217 6,244 14 280

2นครราชสีมา 29 156 476 12,686 29 580

3บุรีรัมย์ 23 125 500 14,045 23 460

4ยโสธร 9 45 178 5,210 9 180

5ศรีสะเกษ 21 126 470 13,376 21 420

6สุรินทร์ 17 118 499 14,105 17 340

7อ านาจเจริญ 7 42 149 4,284 7 140

8อุบลราชธานี 25 156 570 15,974 25 500
เขต 9

1ก าแพงเพชร 7 20 42 1,137 7 140

2ตาก 7 19 41 1,133 7 140

3นครสวรรค์ 7 10 23 584 7 140

4พิจิตร 4 5 12 234 4 80

5อุตรดิตถ์ 9 39 91 2,473 9 180

6พิษณุโลก 8 20 40 1,095 8 160

7 เพชรบูรณ์ 8 50 113 2,899 8 160

8สุโขทัย 8 38 77 2,060 8 160
รวม 472 2,353 7,542 213,309 472 9,440

39



โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของ                                                                 
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งฯ

40

1) กลุ่มวิชา สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อน
ประเทศ

2) กลุ่มวิชา สร้างโอกาสในการแข่งขัน
3) กลุ่มวิชา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4) กลุ่มวิชา  สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

หลักสูตร

สถานที่ด าเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภฺาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  882 ศูนย์



เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจ าปี 2559 

“เราเรียนจบมาเพื่ออะไร       
เพื่อพัฒนาเพียงตนเองเท่านั้น 

หรือเพื่อพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด”

นายทอง  หลอมประโคน
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 พื้นที่นาเป็นของแม่ยาย ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการปรับพื้นที่ เพื่อขุดบ่อน้ า           
ซึ่งจะท าให้เสียพื้นที่ท านา

 ปัญหาขาดน้ า เป็นพื้นที่อาศัยน้ าฝน
 ที่นาเป็นดินเหนียวปนทรายขาดความอุดมสมบูรณ์

ปัญหาและอุปสรรค
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ผังฟาร์ม
นายทอง  หลอมประโคน
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ภาพกิจกรรมในแปลงไร่นาสวนผสม
ของนายทอง  หลอมประโคน
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การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
ความ 
พอ   
ประ
มาณ

ความ
มีเหตุ
ผล

การมี
ภูมิ

คุ้มกัน

ฐาน
ราก

ความรู้
เรียนรู้

รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง

คุณธรรม ซื่อสัตย์  อดทน  ความเพียร สติปัญญา

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง
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ขั้น 1 ท าเองเลีย้งตัวเองก่อน

ขั้น 2      รวมกลุ่มช่วยเหลือกนั

ขั้น 3      ท าธุรกจิกบัภายนอก
สร้างเครือข่าย  

ท าด้วยความ
รอบคอบระมัดระวัง

ประหยดั
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ขั้นตอนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ และ   
ขั้นตอน

การพัฒนา
พึ่งตนเองลด

รายจ่าย แบ่งปัน
ค้าขาย

ในชุมชน ลดการน าเข้า 
ส่งออกแข่งขนั

ภายนอก

เศรษฐกิจ
พึ่งตนครอบครัว เศรษฐกิจ

แข่งขัน
เศรษฐกิจ
พึ่งกันเอง

รวมกลุ่ม

ท ารวม
ทั้งชุมชน เป็น

เครือข่าย

-

-

- -

- -
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