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ไฟเขียวแผนแม่บทอุ้มเกษตรกร “ฉัตรชยั”ขดัใจ!สัง่ย้ายด่วนข้าราชการนอกฤด ู

 
    พ.อ.อธิสิทธิ ์ไชยนุวตัิ ผู้ช่วยโฆษกประจ ำส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ำ ที่ประชุมคณะรัฐมนตร ี
(ครม.) เห็นชอบแผนแม่บทเพื่อพฒันำเกษตรกรรม 
พ.ศ.2560-2564 ตำมที่สภำเกษตรกรแห่งชำติเสนอ 
และมอบหมำยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
เจ้ำภำพหลกัร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รับแผน

แมบ่ทฯ ไปบรูณำกำรรว่มกบัแผนพฒันำกำรเกษตร ในชว่งแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิฉบบั
ที ่12 (2560-2564) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนของหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวขอ้งกบักำร
พฒันำกำรเกษตร เพือ่ใหก้ำรขบัเคลื่อนกำรพฒันำกำรเกษตรของประเทศมคีวำมเชื่อมโยงและสนับสนุน
ซึง่กนัและกนั 

“รำ่งแผนแมบ่ทเพือ่พฒันำเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564 มวีตัถุประสงค ์คอื  
1.กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรสำมำรถพฒันำด ำเนินกิจกรรมตำมแนวปรชัญำเศรษฐกิจพอเพยีงและ

ด ำเนินธุรกจิอเนกประสงค ์ 
2.เกษตรกรยำกจนทีม่รีำยไดอ้ยูใ่ตเ้สน้ควำมจนมรีำยไดเ้พิม่ขึน้เพยีงพอแก่กำรเลีย้งชพี  
3.ทรพัยำกรกำรผลติทำงกำรเกษตร โดยเฉพำะแหลง่น ้ำเพือ่กำรเกษตรทัว่ถงึและเพยีงพอ  
4.เกษตรกรผูผ้ลติสนิคำ้เกษตรสำมำรถลดตน้ทุน เพิม่ผลผลติ  
5.เกษตรกรไดร้บัสวสัดกิำรกำรเกษตร โดยม ี4 ยทุธศำสตร ์คอื 1.กำรพฒันำทรพัยำกรบุคคลและ

ควำมเข้มแข็งขององค์กร 2.กำรพฒันำและคุ้มครองทรพัยำกรกำรผลติทำงกำรเกษตร 3.กำรพฒันำ
ประสทิธภิำพกำรผลติและกำรรกัษำเสถยีรภำพดำ้นรำคำ 4.กำรแกไ้ขปญัหำหน้ีสนิภำคเกษตรและสรำ้ง
ควำมเขม้แขง็กำรบรหิำรจดักำรดำ้นกองทุนกำรเกษตร” 

ทัง้น้ี วนัเดียวกนั พล.อ.ฉัตรชยั สำริกลัยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้น ำโผโยกย้ำยแต่งตัง้
ขำ้รำชกำรกระทรวงเกษตรฯ ซึง่ถอืเป็นกำรโยกยำ้ยนอกฤดูกำล เสนอ ครม.ในวำระจร โดยรำยชื่อมดีงัน้ี 
น.ส.ดุจเดอืน ศศะนำวนิ เลขำธกิำรส ำนกังำนมำตรฐำนสนิคำ้เกษตรและอำหำรแห่งชำต ิ(มกอช.) โยกมำ
นัง่เป็นรองปลดักระทรวงเกษตรฯ, นำยน ำชยั พรหมมชียั รองปลดักระทรวงเกษตรฯ โยกมำนัง่เป็น
เลขำธกิำรส ำนักงำนกำรปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) , นำยสมปอง อนิทร์ทอง เลขำธกิำร
ส ำนกังำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โยกมำนัง่รองปลดักระทรวงเกษตรฯ และนำงบรสิุทธิ ์
เปรมประพนัธ ์อธบิดกีรมตรวจบญัชสีหกรณ์ โยกมำนัง่เลขำธกิำร มกอช. 

 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์แนวหน้า 
ฉบบัวนัพธุท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

 
เดินหน้ามาตรฐานGAPแปลงข้าว  

เพ่ิมศกัยภาพเกษตรแปลงใหญ่9จงัหวดัภาคกลาง 
 
นำยววิฒัน์ นุ่มก ำเนิด ประธำนแปลงใหญ่ระดบัเขต เขต 1 กล่ำวว่ำ กำรส่งเสรมิกำรท ำเกษตรใน

รูปแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่เขต 1 ที่ประกอบด้วย 9 จงัหวดั ได้แก่ พระนครศรอียุธยำ ลพบุรี ชยันำท 
สระบุร ีอำ่งทอง ปทุมธำนี สงิหบ์ุร ีนนทบุร ีและกทม. มคีวำมกำ้วหน้ำและมแีนวโน้มไปในทศิทำงทีด่ขี ึน้ 
เน่ืองจำกเกษตรกรมกีำรยอมรบัและเชื่อมัน่ในภำครฐัว่ำ ระบบแปลงใหญ่สำมำรถสรำ้งอ ำนำจกำรต่อรอง 
และเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรผลติสนิคำ้เกษตรใหด้ยีิง่ขึน้ ภำยใตก้ำรมตีน้ทุนกำรผลติทีล่ดลงสำมำรถ
แขง่ขนัได ้

ทัง้น้ีตลอดระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรท ำเกษตรแบบแปลงใหญ่มำร่วม 3 ปี เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีทิศทำงกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่มีคุณภำพมำกขึ้น และมีต้นทุนกำรผลิตที่ลดลง จำกกำร
ถ่ำยทอดองคค์วำมรูข้องศูนยเ์รยีนรูก้ำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติสนิคำ้เกษตร (ศพก.) ซึ่งในเขต 1 นัน้ 
จะใชห้ลกักำรลดตน้ทุนกำรผลติ 3 ล ไดแ้ก่ 1.ลดกำรใชเ้มลด็พนัธุข์ำ้วลง จำกเดมิทีใ่ชก้นัประมำณไร่ละ
ไม่ต ่ำกว่ำ 20 กโิลกรมั ปจัจุบนัใหล้ดเหลอืแค่ 8-10 กโิลกรมัแต่ยงัคงใหผ้ลผลติขำ้วทีด่แีละปรมิำณทีไ่ม่
ต่ำงจำกเดมิ 2.ลดกำรใชปุ้๋ ยเคม ีแลว้หนัมำใชปุ้๋ ยตำมค่ำวเิครำะห์ดนิ ทัง้น้ีกเ็พื่อใหด้นิมคีวำมเหมำะสม
กบักำรผลติพชืโดยไม่ใชปุ้๋ ยเกนิควำมจ ำเป็นเหมอืนอย่ำงที่ผ่ำนมำ 3.ลดเรื่องแมลง เน้นกำรใชว้ธิกี ำจดั
แมลงศตัรูพชืแบบธรรมชำติ นอกจำกเป็นกำรก ำจดัแมลงอย่ำงยัง่ยนืแล้ว เกษตรกรยงัลดต้นทุนค่ำ
สำรเคมกี ำจดัแมลงลงและมสีุขภำพดไีปพรอ้มๆ กนั 

นำยววิฒัน์ กลำ่วอกีวำ่ ส ำหรบัแนวทำงขบัเคลื่อนแปลงใหญ่ของเขต 1 ในปีน้ี เรำมกีำรเตรยีมกำร
ในหลำยๆ เรื่อง เริม่ตัง้แต่กำรท ำมำตรฐำน GAP ของแปลงขำ้ว รวมถงึแบ่งกลุ่มผลติเมลด็พนัธุ์ขำ้ว
คุณภำพ และแปลงผลิตข้ำวพนัธุ์ดีใช้หลกักำรให้กลุ่มที่เข้มแข็งเป็นไข่แดงและเป็น แกนน ำในกำร
ขบัเคลื่อนกระจำยและสง่ต่อควำมรูค้วำมส ำเรจ็ไปยงักลุม่ไขข่ำวเพือ่เป็นตน้แบบก่อใหเ้กดิกำรพฒันำตำม
กนัมำ นอกจำกกำรรวมกลุ่มแปลงใหญ่กำรผลติสนิคำ้เกษตรส ำหรบัพชืเชงิเดี่ยวแลว้ เรำยงัส่งเสรมิให้
เกษตรกรท ำเกษตรผสมผสำนร่วมดว้ย เน้นใหบ้รโิภคในครวัเรอืนและขำยสร้ำงรำยไดไ้ปพรอ้มกนั ซึ่งก็
จะท ำใหเ้กษตรกรสำมำรถพึง่พำตนเองในอำชพีเกษตรกรรมอยำ่งยัง่ยนืไดต้ลอดไป 

 
 
 
 
 
 



เพ่ิมแม่นย าแผนผลิตข้าวครบวงจร  
พด.วางระบบอพัเดทข้อมลู‘Agri-Map Online’ต่อเน่ือง 

 
นำยสุรเดช เตยีวตระกูล อธบิดกีรมพฒันำทีด่นิ เปิดเผยวำ่ น.ส.ชุตมิำ บุณยประภศัร รมช.เกษตร

และสหกรณ์ ไดเ้ดนิทำงมำตรวจเยีย่ม กรมพฒันำทีด่นิ และมอบนโยบำยกำรขบัเคลื่อนงำนของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกันและบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว ้
โดยเฉพำะกำรวำงแผนกำรผลติขำ้วครบวงจร กำรท ำเกษตรอนิทรยี ์และกำรยกระดับมำตรฐำนสนิค้ำ
เกษตร เพื่อวำงแผนกำรเพำะปลูกสนิคำ้เกษตรใหต้รงกบัควำมต้องกำรของตลำดทัง้ในและต่ำงประเทศ 
ซึง่กรมพฒันำทีด่นิมสีว่นส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรฯ ตัง้แต่
ตน้หว่งโซ่กำรผลติภำคกำรเกษตร รวมถงึกำรอพัเดทขอ้มลูกำรพฒันำทีด่นิ โดยกำรใช ้Agri-Map Online 
ให้มคีวำมทนัสมยัและเป็นปจัจุบนั เพื่อควำมเเม่นย ำในกำรควบคุมกำรผลติขำ้วที่มคีุณภำพและเป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกร 

ส ำหรบักำรด ำเนินงำนของกรมพฒันำทีด่นิ ตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะน้ี
มคีวำมคบืหน้ำค่อนขำ้งมำก กำรด ำเนินโครงกำรบรหิำรจัดกำรพืน้ทีเ่กษตรกรรม หรอื Zoning by Agri-
Map โครงกำรปลกูพชืปุ๋ ยสดภำยใตแ้ผนกำรผลติขำ้วครบวงจร กำรอนุรกัษ์ดนิและน ้ำ โครงกำรแหล่งน ้ำ
ในไร่นำนอกเขตชลประทำน กำรด ำเนินโครงกำรเกษตรอนิทรยี ์เกษตรทฤษฎใีหม่ รวมถงึกำรยกระดบั
มำตรฐำนสนิคำ้เกษตร เป็นตน้ ซึ่งทีผ่ำ่นมำกรมพฒันำที่ดนิไดม้อบหมำยใหเ้จำ้หน้ำทีแ่ละหมอดนิอำสำ 
ลงพื้นที่สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่เกษตรกร โดยเฉพำะกำรฟ้ืนฟูปรบัปรุงบ ำรุงดินให้มีคุณภำพด ี
เหมำะสมต่อกำรเพำะปลูกพชื ลดกำรใช้ปุ๋ ยเคม ีเพื่อลดต้นทุนและเพิม่รำยได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที ่
รวมถงึกำรเตรยีมควำมพรอ้มเพื่อกำรปลูกขำ้ว ของเกษตรกรในฤดูกำลถดัไปตำมแผนกำรผลติขำ้วครบ
วงจร 

ทัง้น้ี กำรปรบัเปลีย่นพืน้ทีเ่พำะปลกูขำ้วตำมแผนกำรผลติขำ้วครบวงจร ซึง่ในสว่นของกรมพฒันำ
ทีด่นิไดด้ ำเนินโครงกำรปลูกพชืปุ๋ ยสด โดยสนับสนุนใหเ้กษตรกรปลูกพชืตระกูลถัว่ อำท ิปอเทอืง เพื่อ
ปรบัปรุงบ ำรุงดนิและลดรอบกำรปลูกขำ้วตำมมตขิองคณะรฐัมนตร ีและช่วยเพิม่อนิทรยีวตัถุในดนิใหม้ี
ควำมอุดมสมบูรณ์ ลดกำรใชปุ้๋ ยเคมแีละยงัเป็นกำรลดต้นทุนกำรผลติใหแ้ก่เกษตรกร พรอ้มส่งเสรมิให้
เกษตรกรหนัมำลดกำรใชก้ำรเคม ีและยกระดบัสนิคำ้เกษตรใหเ้ป็นเกษตรปลอดภยั 


