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สารจากผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู 
สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

 ชวงนี้กําลังอยูในชวงของฤดูแลง ซ่ึงทางรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณใหความสําคัญกับการรับมือปญหาภัยแลง เพ่ือใหเกษตรกรประสบกับภาวะภัย
แลงใหนอยท่ีสุด เปนภารกิจหลักและหนาท่ีของกรมชลประทานท่ีจะแกไขและบรรเทา
ปญหาภัยแลงใหกับเกษตรกร ซ่ึง สบอ. เปนหนวยงานหลักของกรมชลประทานท่ีจะบริหารจัดการน้ําเพ่ือแกไข
ปญหาภัยแลงเหลานี้ใหเกิดข้ึนนอยท่ีสุด จึงเปนภารกิจของชาว สบอ. ท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือชวยเหลือพ่ีนอง
เกษตรกรเหลานั้น ซ่ึงในการปฏิบัติงานจริงอาจไมมีใครสามารถแกปญหาไดโดยสมบูรณแบบ แตเราก็ตอง
แกปญหาใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีสามารถจะทําได อยางไรผมคงตองฝากไวเปนภารกิจของชาว สบอ. ทุกทานครับ 

 ขอฝากไวอีกเรื่องก็คือขาวการทุจริตในองคกรรัฐบาลกําลังเปนกระแสในสังคมเปนอยางมาก ผมจึง
ฝากเตือนใหผูปฏิบัติงานทุกทานปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส เพ่ือไมใหเกิดปญหาข้ึนภายใน
องคกรครับ และในชวงเทศกาลสงกรานตขอใหชาว สบอ. ทุกทานมีความสุขกับเทศกาลปใหมไทยและทานท่ี
เดินทางกลับภูมิลําเนาก็ขอใหเดินทางดวยความปลอดภัยทุกทานครับ 
 

 

 

 

 

              นายสัญญา  แสงพุมพงษ 
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งานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีแนวนโยบายใหทุกหนวยงานภายในกระทรวงฯ บูรณาการการทํางาน
รวมกัน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานในระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ใน 6 เรื่อง ดังนี้ 

1) การลดตนทุนและเพ่ิมโอกาสในการแขงขันสินคาเกษตร 
2) การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning)  
3) ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  
4) เกษตรอินทรีย  
5) ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  
6) ธนาคารสินคาเกษตร 

(ภายหลังมีการเพ่ิมแนวนโยบาย เรื่องการจัดตั้งศูนยบริการนักทองเท่ียวเฉลิมพระเกียรติ การเตรียม
ความพรอมบุคลากรสูการเปน Smart Office Smart Farmer และการตรวจราชการ) 

เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายและบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ตลอดจนทิศทางการปฏิบัติงานของกรมชลประทาน มุงสูผลสําเร็จของกระทรวงเกษตรและสหกรณ         
กรมชลประทาน ไดมีสวนรวมดําเนินการงานตามภารกิจ งานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 3 โครงการ คือ การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning) ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ และศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  รายละเอียด 3 โครงการ  ดังนี้  

         1. การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning) โดย โครงการจัดทําแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agricultural  Map  for  Adaptive Management  :  Agri-Map)  

การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning) เปนนโยบายท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณให
ความสําคัญเปนอยางมาก และเปน 1 ใน 6 นโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรฯ โดย มีการนําโครงการจัดทํา
แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural  Map  for  Adaptive Management : Agri-Map) 
มาใชเปนเครื่องมือในการจัด Zoning  ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ มอบหมายใหกรมชลประทาน และกรม
พัฒนาท่ีดิน เปนผูประสานงานและรวบรวมขอมูลพ้ืนท่ีความเหมาะสมของพืชเศรษฐกิจ ประมง ปศุสัตว และ
ใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของรวมกันบูรณาการจัดทําแผนปฏิบัติการ ในการขับเคลื่อน ท้ังในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค รวมท้ัง เพ่ือใชเปนแผนท่ีสําหรับบริหารจัดการการเกษตรรายจังหวัด ใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบันและในอนาคต ในมิติของปจจัยการผลิต อุปสงคและอุปทาน จะแสดงใหเห็นถึงการใชพ้ืนท่ีในการ
เพาะปลูกพืชของแตละจังหวัด วามีความเหมาะสมกับชนิดของดิน ปริมาณน้ํา ชนิดพืชหรือไม หากไมมีความ
เหมาะสมจะตองมีการปรับเปลี่ยนใหเกิดความสมดุล เพ่ือบริหารจัดการสินคาเกษตรใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน และอนาคตได สามารถชวยแกปญหาของเกษตรกรไดอยางตรงจุด 

Agri-Map จึงเปนแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการขอมูลพ้ืนฐานดาน
การเกษตรจากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สําหรับใชเปนเครื่องมือบริหารจัดการ
การเกษตรไทยอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุม ทุกพ้ืนท่ี มีการปรับขอมูลใหทันสมัย และพัฒนาเพ่ิมความ
สะดวกการใชงาน ใหเกิดการเขาถึงขอมูลโดยงาย พรอมกับสามารถติดตามขอมูลความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ไดอยางถูกตอง 
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ท้ังนี้การทํา Agri-Map จําเปนตองใชขอมูลตางๆ เชน ขอมูลดานการเกษตรและดานการพาณิชย ซ่ึงมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา (Adaptive  Data) การวิเคราะหจําเปนตองคํานึงถึงสมดุลของทรัพยากรการ
ผลิต (ดิน น้ํา พืช) ผลผลิต อุปสงค และ อุปทาน รวมท้ังปจจัยการผลิตจึงจะทําใหสามารถบริหารจัดการสินคา
เกษตรสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและสามารถคาดการณ ในอนาคตได โดยเฉพาะหากเกษตรกรมีการ
เปลี่ยนแปลงการปลูกพืชท่ีเปลี่ยนแปลง ไปตามสถานการณนั้นๆ (Diversified  Crop) 

 แผนท่ี Agri-Map มีการบริหารจัดการ 2 ระดับคือ 1) ระดับจังหวัด เปนการดําเนินงานในเชิง
นโยบายและการขับเคลือ่น 2) ระดับศูนยการเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 882 ศูนย เปนการ
ดําเนินงานระดับปฏิบัติการ ขอมูลในแผนท่ีจะประกอบไปดวย ชนิดพืช แผนท่ีความเหมาะสมของการปลูกพืช 
(ดิน น้ํา พืช) ปจจัยการผลิต พ้ืนท่ีใน/นอกเขตชลประทาน แหลงน้ําผิวดิน/ใตดิน Cropping Pattern และ 
Cropping Requirement โดยมีการวิเคราะหขอมูลจัดทําเปนแผนท่ีรายจังหวัด จากขอมูลขอบเขตการ
ปกครอง การใชท่ีดินในปจจุบัน พ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและไมเหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจราย
ชนิดท่ีปลูกในปจจุบัน แหลงน้ําผิวดิน/บอบาดาลในปจจุบัน และแผนการพัฒนาแหลงน้ําระหวางป 2560-
2570 

 กรอบแนวคิดแผนท่ีการทํา Agri-Map 
 1. เปนแผนท่ีสําหรับบริหารจัดการการเกษตรรายจังหวัด ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและใน
อนาคต ในมิติของปจจัยการผลิต อุปสงคและอุปทาน 
 2. มี 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด (นโยบายและการขับเคลื่อน) และระดับศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร 882 ศูนย (ปฏิบัติการ) 

หลักการและการดําเนินงาน Agri-Map 
     วิเคราะหขอมูลนําเขา โดยจัดทําเปนแผนท่ีรายจังหวัด ประกอบดวย 
 1.  ขอบเขตการปกครอง 
 2.  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีสามมิติ 
 3.  การใชท่ีดินในปจจุบัน 
 4.  พ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญในจังหวัด 4 ชนิดพืช 
 5.  พ้ืนท่ีเหมาะสมและไมเหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจสําคัญ ท่ีปลูกในปจจุบัน 
 6.  พ้ืนท่ีดินปญหา 
 7.  พืชทดแทนในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจรายชนิดท่ีปลูกในปจจุบัน 
 8.  แหลงน้ําผิวดิน 
          9.   แหลงน้ําใตดินหรือบอบาดาล 
 10. แผนการพัฒนาแหลงน้ําระหวางป พ.ศ. 2560-2569 
 11. เขตความเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด 
 12. เขตความเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงกุงทะเล 
 13. โรงงานอุตสาหกรรม แหลงรับซ้ือและสหกรณการเกษตร 
 14. ลักษณะการถือครองท่ีดินการเกษตรของเกษตรกร 
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 ท้ังนี้ ผูใชงานสามารถเพ่ิมขอมูลท่ีเปนประโยชนไดตลอดเวลา เนื่องจากในธรรมชาติจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา โดยในเบื้องตนตั้งเปาใหมีการปรับขอมูลใหทันสมัย ท่ีเกิดข้ึนในทุกๆ ป เพ่ือใหเปน
เครื่องมือท่ีสามารถใชในการบริหารจัดการดานการเกษตรไทยไดอยางตอเนื่องในอนาคตได 

 ท้ังนี้ Agri-Map  ไดนํารองในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี ชัยภูมิ บุรีรัมย อุทัยธานี จากนั้นกระทรวงเกษตรฯ 
และกรมชลประทานจะมีการหารือในการบูรณาการดานขอมูลจากหนวยงานในสังกัดเพ่ิมเติม เพ่ือให Agri-
Map มีความสมบูรณ เกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
 

 
  ท่ีมา: https://www.moac.go.th/agri-map/ 
                                

รูปท่ี 1 แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

 
ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักบริหารจัดการน้าํและอุทกวิทยา กรมชลประทาน, 2599 

 
รูปท่ี 2 เครื่องมือท่ีใชดําเนินการตามมาตรการ Agri-Map 



จุลสารสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

 

มเม เมษายน 2561 

 
        หนา 6 

 
 

  ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักบริหารจัดการน้าํและอุทกวิทยา กรมชลประทาน, 2599 

        
รูปท่ี 3 การขับเคล่ือนกิจกรรมการปรับเปล่ียนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมตามแผนท่ี การขับเคล่ือนกิจกรรมการปรับเปล่ียนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมตามแผนท่ี AAggrrii--MMaapp 

 

 
ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักบริหารจัดการน้าํและอุทกวิทยา กรมชลประทาน, 2599 

         
รูปท่ี 4  ภาพรวมการปรับเปล่ียนกิจกรรมในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (ภาพรวมการปรับเปล่ียนกิจกรรมในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม (NN))  ของประเทศของประเทศ 
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          ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานกับริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรมชลประทาน, 2599 
 

 รูปท่ี 5 โครงการปรับเปล่ียนปรับเปล่ียนการผลิตในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมตามแผนท่ี Agri-Map                     
          กรณี 3 จังหวัดนํารอง 

ในการนี้ กรมชลประทานไดดําเนินการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังตอนี้ 
มีการใช Agri-Map เพ่ือวางโครงการ/ออกแบบระบบชลประทาน จัดประเภทพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวท่ี

เหมาะสม และไมเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนเปาหมายตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําบรรลุใหไดเร็วข้ึน 
และจะสงผลใหเกษตรแปลงใหญ และ Zoning ประสบผลสําเร็จแบบยั่งยืนอีกดวย ท้ังนี้ในป 2560 จะใช Agri-
Map ในการออกแบบโครงการ ชลประทานขนาดเล็ก ตอไป 

2. ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ  

โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ คือ โครงการท่ีใหเกษตรกรรายยอยรวมกลุมบริหารจัดการ 
รวมกันท้ังดานการผลิต การถายทอดเทคโนโลยีและการตลาด ลดตนทุนการผลิตสินคาเกษตรดวยการ 
ประหยัดจากการขยายขนาดการผลิต (Economy of Scale) ทําใหตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง สามารถนํา
เทคโนโลยีดานจักรกลการเกษตรมาใชอยางคุมคา สรางอํานาจการตอรองของเกษตรกร  

อีกท้ังระบบสงเสริมการเกษตรแปลงใหญเปนนโยบายท่ีสงเสริมใหเกษตรกรเกิดความเขมแข็ง และ
สรางอํานาจตอรอง ดวยการรวมกลุมดําเนินการ และบริหารจัดการฟารมตามแผนการผลิต ตลอดจนการตลาด 
โดยมีผูจัดการแปลงแนะนํา ใหความรู และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการผลิต เพ่ือใหผลการปฏิบัติท่ีเปนจริง
และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

หลักการและการดําเนินการ 
1. เลือกพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม รวมแปลงเล็กใหเปนแปลงใหญ มีการรวมกลุมของเกษตรกร 
2. มีผูจัดการแปลง (Field Manager) ท่ีมีความสามารถ 
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3. มีการกําหนดเปาหมายยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
4. มีการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี (Site Specific Technology) –ลดตนทุน/เพ่ิมคุณภาพ 
5. มีการกําหนดมาตรฐานการผลิต (GAP/GI/Organic) 
6. มีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการใชเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีเหมาะสม 
7. มีกิจกรรมเสริมเพ่ิมรายไดและเชื่อมโยงตลาด 
8. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงาน 
 
ท่ีผานมามีการดําเนินการรวม 503 แปลง สามารถแบงไดเปน  

-แปลงตนแบบ 76 แปลง พ้ืนท่ี 169,628.29 ไร เกษตรกร 12,025 ราย  

-แปลงท่ัวไป 192 แปลง พ้ืนท่ี 495,665.90 ไร เกษตรกร 17,640 ราย ประกอบดวย 31 ชนิดสินคา 
ไดแก ขาว 142 แปลง พืชไร   42 แปลง ปาลมน้ํามัน/ยางพารา 15 แปลง ไมผล 37 แปลง ปศุสัตว 12 แปลง 
ประมง 9 แปลง ท่ีเหลือเปนพืชผัก สมุนไพร ไมดอกไมประดับ หมอนไหม และกาแฟ  

-แปลงใหม 235 แปลง ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการรับรองแปลง ประกอบดวย แปลงท่ัวไปกรมการขาว 
101 แปลง กรมสงเสริมการเกษตร 13 แปลง กรมอ่ืน ๆ 38 แปลง และเกษตรสมัยใหม (ประชารัฐ) 4 แปลง 
ท้ังนี้ไดจัดอบรมผูจัดการแปลงของ 268 แปลง และทีมขับเคลื่อนงานของจังหวัด โดยรวมกับสถาบันปญญา
ภิวัฒนเพ่ือสรางแนวคิดและความรูกับ ผูจัดการแปลงในประเด็นการวางแผนในการผลิต การบริหารจัดการ
แปลงใหญ และการตลาด ดําเนินการครบแลวท้ัง 4 รุน รวม 520 คน รวมถึงการปรับ โครงสรางการผลิต
ปาลมน้ํามันและปรับระบบสงเสริมการผลิตใหเกิดการพัฒนา ในเชิงพ้ืนท่ีขนาดใหญ ซ่ึงสามารถสรางกลุม
ผูผลิตปาลม 54 กลุม อบรมมาตรฐาน การปลูกปาลม น้ํามันอยางยั่งยืน (RSPO) 3,500 คน  

 

  
                

รูปท่ี 6 การดําเนินการโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
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            ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมสงเสริมการเกษตร, 2599 
                       

รูปท่ี 7 การสงเสริมการผลิตขาวแปลงใหญ 
 

ในการนี้ กรมชลประทานไดดําเนินการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังตอนี้ 

1.1)  การจัดหาแหลงน้ําและจัดทําระบบสงน้ําแปลงใหญประชารัฐตนแบบใหครบท้ัง 56 แปลง โดย
ในป 2559 ดําเนินการไปแลวจํานวน 36 แปลง อีก 20 แปลงไมตองดําเนินการเนื่องจากมีแหลงน้ํา สนับสนุน
อยูแลว  

1.2)  การจัดหาแหลงน้ําและจัดทําระบบสงน้ําแปลงใหญประชารัฐท่ัวไป จํานวน 91 แปลง 
ดําเนินการแลวในป 2559 จํานวน 54 แปลง ท่ีตองดําเนินการในป 60 จํานวน 5 แปลง ดําเนินการในป 61 
จํานวน 32 แปลง  

1.3)  การจัดหาแหลงน้ําและจัดทําระบบสงน้ําแปลงใหญประชารัฐสวนท่ีเพ่ิมเติมแปลงใหม ในป 
2560 นี้กรมชลประทานเตรียมความพรอมสําหรับการตั้งงบสนับสนุนเพ่ือรองรับในป 2561 - 2562 ตอไป 

3. โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมผลผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย  

โครงการศูนยเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา เกษตร (ศพก.) 882 ศูนย คือ โครงการท่ี
จัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชน โดยมีเกษตรกรตนแบบเปนผูถายทอดความรูและสราง
เครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิม ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรของชุมชนใหมีการเชื่อมโยงการผลิตสินคา
เกษตร ปจจัยการผลิตและการตลาด เปาหมาย อําเภอละ 1 ศูนย ท่ัวประเทศ รวม 882 ศูนย  

หลักการสําคัญ ของโครงการศูนยเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 882 
ศูนย คือ การหาตัวอยางใหเกษตรกรปฏิบัติตาม โดยตัวอยาง คือ เกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการ
ตนเอง อาทิ ใชพ้ืนท่ีการเกษตรไดอยางเหมาะสม เลือกผลิตสินคา เกษตรไดเหมาะสมกับพ้ืนท่ี และมี
ความสามารถในการเชื่อมโยงกับตลาด รวมถึงเปนศูนยตัวอยางประจําพ้ืนท่ี เปนศูนยเรียนรูการเกษตรประจํา
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อําเภอ เพ่ือใหเกษตรกรในอําเภอเลียนแบบ ไมใชศูนยเรียนรูดานสินคา แต ศพก. อาจเลือกสินคาใดสินคาหนึ่ง
มาให การเรียนรูแกเกษตรกร หากสินคานั้นเปนสินคาหลักในพ้ืนท่ี และ ศพก. อาจมีการปรับเปลี่ยนสินคา ท่ี
ให การเรียนรู หากพบวามีสินคาใหมท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีมากกวา  

องคประกอบ ของโครงการศูนยเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ตอง
ประกอบดวย ฐานการเรียนรู ประเด็นการเรียนรู แปลงเรียนรู และหลักสูตรการเรียนรู และตองมีการพัฒนา
ตอยอดอยางตอเนื่อง โดยหนวยงานภาครัฐ ใหการสนับสนุน และตองดําเนินงานครอบคลุมท้ังอําเภอ โดย
อาศัยศูนยเครือขายตางๆ ในพ้ืนท่ีชวยในการถายทอดความรู อาทิ ศูนยเกษตรผสมผสาน ศูนยจัดการดินปุย 
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน  

อีกท้ัง โครงการศูนยเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก). ควรมีการนอมนํา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” และ”ทฤษฎีใหม” มาประยุกตใช โดยท่ี”เศรษฐกิจพอเพียง” เปนกรอบแนวคิดท่ีชี้บอก
หลักการ และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม ในขณะท่ี แนวพระราชดําริเก่ียวกับทฤษฎีใหม หรือ เกษตร
ทฤษฎีใหม ซ่ึงเปนแนวทางการพัฒนาการเกษตรอยางเปนข้ันตอนนั้น เปนตัวอยางการใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในทางปฏิบัติ ท่ีเปนรูปธรรม เฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ อาจ
เปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีอยู 2 แบบ คือ แบบพ้ืนฐาน กับ แบบกาวหนา ไดดังนี้ ความ
พอเพียงในระดับบุคคล และครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกรเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐาน เทียบไดกับ
ทฤษฎีใหม            

           - ทฤษฎีใหมข้ันตน ใหแบงพ้ืนท่ีออกเปน 4 สวน ตามอัตราสวน 30:30:30:10 ซ่ึงหมายถึง  

              พ้ืนท่ีสวนท่ีหนึ่ง ประมาณ 30% ใหขุดสระเก็บกักน้ําเพ่ือใชเก็บกักน้ําฝนในฤดูฝน และใชเสริมการ
ปลูกพืชในฤดูแลง ตลอดจนการเลี้ยงสัตวและพืชน้ําตางๆ 
             พ้ืนท่ีสวนท่ีสอง ประมาณ 30% ใหปลูกขาวในฤดูฝนเพ่ือใชเปนอาหารประจําวันสําหรับครอบครัว
ใหเพียงพอตลอดป เพ่ือตัดคาใชจายและสามารถพ่ึงตนเองได 
             พ้ืนท่ีสวนท่ีสาม ประมาณ 30% ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือใชเปน
อาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหนาย 
             พ้ืนท่ีสวนท่ีส่ี ประมาณ 10% เปนท่ีอยูอาศัย เลี้ยงสัตว ถนนหนทาง และโรงเรือนอ่ืนๆ 
 

                               

รูปท่ี 8   ทฤษฎีใหมขององคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
                   

http://pirun.kps.ku.ac.th/wiki/index.php/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://pirun.kps.ku.ac.th/wiki/index.php/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
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-ทฤษฎีใหมข้ันท่ีสอง เม่ือเกษตรกรเขาใจในหลักการและไดปฏิบัติในท่ีดินของตนจนไดผลแลว ก็ตอง

เริ่มข้ันท่ีสอง คือใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุม หรือ สหกรณ รวมแรงรวมใจกันดําเนินการในดาน  
                 1. การผลิต (พันธุพืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)  
                 2. การตลาด (ลานตากขาว ยุง เครื่องสีขาว การจําหนาย) 
                 3. การเปนอยู (กะป น้ําปลา อาหาร เครื่องนุงหม ฯลฯ)  
                 4. สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู)  
                 5. การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา)  
                 6. สังคมและศาสนา  
 
           - ทฤษฎีใหมข้ันท่ีสาม เม่ือดําเนินการผานพนข้ันท่ีสองแลว เกษตรกร หรือกลุมเกษตรกรก็ควร
พัฒนากาวหนาไปสูข้ันท่ีสามตอไป คือติดตอประสานงาน เพ่ือจัดหาทุน หรือแหลงเงิน เชน ธนาคาร หรือ
บริษัท หางรานเอกชน มาชวยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้ังนี้ ท้ังฝายเกษตรกรและฝายธนาคาร 
หรือบริษัทเอกชนจะไดรับประโยชนรวมกัน 
                  - เกษตรกรขายขาวไดราคาสูง (ไมถูกกดราคา)  
                  - ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซ้ือขาวบริโภคในราคาต่ํา (ซ้ือขาวเปลือกตรงจากเกษตรกร
และมาสีเอง)  
                  - เกษตรกรซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภคไดในราคาต่ํา เพราะรวมกันซ้ือเปนจํานวนมาก (เปนราน
สหกรณราคาขายสง)  
                  - ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพ่ือไปดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ให
เกิดผลดียิ่งข้ึน  
 

ท้ังนี้การขับเคลื่อน ศพก. ในระยะตอไป กลไกการทํางานของ ศพก. ท่ี Single Command ตอง
พัฒนา คือ กลไกการทํางานในรูปของ คณะกรรมการ โดยมีเกษตรกรตนแบบจาก ศพก. เปนประธาน และ
เกษตรกรเครือขายจากศูนยเครือขายรวม เปนกรรมการ  

ขณะนี้มีการวิเคราะหศักยภาพ ศพก. ๖๓๗ ศูนย จัดทําแผนพัฒนา ศพก. 739 ศูนย พัฒนาฐาน
เรียนรูดานบัญชี 748 ฐาน ครูบัญชี 859 ราย ใหบริการขอมูลขาวสาร 22,437 ครั้ง ใหบริการดานการเกษตร 
21,574 ครั้ง รับเรื่องรองเรียน 1,517 เรื่อง ขยายองคความรูแกเกษตรกร 18,602 ราย จัดอบรมเกษตรกร
ประสบภัยแลงฯ 220,500 ราย รวมท้ังประสานความรวมมือ กับหนวยงานวิชาการและสถาบันการศึกษาใน
พ้ืนท่ี 396 ศูนย จากผลการประเมินโครงการ พบวา เกษตรกรท่ีเขาใชบริการของ ศพก. รอยละ 89 มีความพึง
พอใจมาก และรอยละ 93 เห็นวา ศพก. มีความพรอมท้ังตัวเกษตรกรตนแบบและฐานการเรียนรู  
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รูปท่ี 9  การดําเนินการโครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมผลผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย 
 
ในการนี้ กรมชลประทานไดดําเนินการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังนี้ 
1. มอบหมาย เจาหนาชลประทานในสํานักงานชลประทาน โครงการสงน้ําฯ โครงการชลประทาน

จังหวัด ศูนยอุทกวิทยา สถานีทดลองการใชน้ํา ใหความรูการใชน้ําและจัดทําขอมูลดานการชลประทานประจํา
ศูนยอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ในป พ.ศ. 2561 กรมชลประทานไดตั้งงบประมาณเพ่ือดําเนินการไวแลว  

2. ศูนยพันธมิตร โดยใชสถานีทดลองการใชน้ําชลประทาน 9 แหง เปน “ศูนยพันธมิตร” เพ่ือให
ความรูในการใชน้ําชลประทาน เพ่ือถายทอดความรูของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ 
(เขาหินซอน หวยทราย อาวคุงกระเบน ภูพาน หวยฮองไคร กุลทอง) ใหแกศูนยเรียนรูการเพ่ิม ผลผลิตสินคา
เกษตร (ศพก.) จํานวน 882 ศูนย 5 
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วัตถุประสงค - รวบรวมและจัดระบบองคความรูที่กระจัดกระจายอยูในแตละสวนใหอยูในที่เดียวกัน  
   งายตอการคนควา และนาํไปใชประโยชน 
   - เผยแพรขอมูล ขาวสาร และองคความรูของหนวยงานภายในสํานักใหกับผูอานทั้งภายใน      
     และ ภายนอกองคกรเสริมประสิทธิภาพการส่ือสาร และการแลกเปล่ียนระหวางบุคลากร 
     ของหนวยงานในองคกร 

- เปนชองทางในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และนาํเสนอแนวคิดที่เปนประโยชน และ 
   สรางสรรค  

  
ที่ปรึกษา  ผูอํานวยการสํานกับริหารจัดการน้าํและอุทกวิทยา  
 ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการน้ํา 
 ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา   
 ผูอํานวยการสวนการใชน้ําชลประทาน 
 ผูอํานวยการสวนปรับปรุงบํารุงรักษา  
 ผูอํานวยการสวนความปลอดภัยเขือ่น 
 ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร 
 ผูอํานวยการสวนประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา 
 ผูอํานวยการศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําฯ 

  
บรรณาธกิาร นายคณิต  โชติกะ 
 
กองบรรณาธิการ นายสถาพร  นาคคนึง 
   นางสาวพรทิพย  กาญจนพรหม 

  

สถานที่ติดตอ :สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรมชลประทาน โทร 0-2241-2360 
  :Fax. 0-2241-2360 http://water.rid.go.th/hydhome/   
 :ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน โทร 0-2241-4794  Fax. 0-4446-5454-5 
 :สวนยุทธศาสตร โทร.0-2669-5055 
 :E-mail: sataporn7312@gmail.com 
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