
 

ก้าวไปข้างหน้าสร้างระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

และอาหารที่ปลอดภัย  

 1.  เป้าหมายระบบเกษตรกรรมยั่งยืนช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12 

2.  สถานการณ์ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและระบบอาหาร
ปลอดภัยภาคเหนือในปัจจุบัน 

3.    ทิศทางในอนาคต 

4.    ข้อห่วงใย ต่อการการส่งเสริมเกษตรเคมีเชิงเดี่ยว 

 



 

เป้าหมายเกษตรกรรมยั่งยืนช่วงแผนพัฒนาฯฉบับ 12 

 



 
เป้าหมาย ในปี 2564  

พื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นมากกว่า 5,000,000 ไร่  
ไม่น้อยกว่า 300,000 คร.  

	เกษตร 
ทฤษฎีใหม่

เป้าหมาย..ไร ่

เกษตรผสม
ผสาน 

เป้า
หมาย..ไร ่

เกษตร
อินทรีย์ 

เป้าหมาย 
600,000ไร+่ 

วนเกษตร
เป้า

หมาย..ไร ่

เกษตร
ธรรมชาต ิ

พ.ศ.2560 ม ี
84,936 ไร ่

พ.ศ.2560 ม ี
568,836 ไร ่

พ.ศ.2560 
ม1ี60,189 ไร ่

พ.ศ.2560 ม ี
29,028 ไร ่

พ.ศ.2560 
มี  ? ไร ่

รูปแบบอื่นๆ 
เช่น  

ไร่หมุน เวียน 
เป้าหมาย..ไร ่

พ.ศ.2560 
มี ? ไร่ 



 

 

เป้าหมายเกษตรกรรมยั่งยืน (ภาคเหนือ)  

ช่วงแผนพัฒนาฯฉบับ 12 

 

 

พื้นที่เป้าหมายเกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์ (เป้าหมายปี 2564) ณ 20 ก.พ. 62 

   พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน_เดิม (ไร่)  พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน_ใหม่* (ไร่)  พื้นที่เกษตรอินทรีย์ (ไร่) 

   7,832,690.00  10,712,482.00  3,397,639.12  

ภาคเหนือ 

ภาคเหนือตอนบน 1 
จังหวัดเชียงใหม่ 

125,000.00  125,000.00  10,000.00 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

20,000.00  20,000.00  1,000.00 
จังหวัดลำปาง 

65,000.00  65,000.00  8,386.65 
จังหวัดลำพูน 

40,000.00  40,000.00  1,347.97 
รวม  250,000.00  250,000.00  20,734.62 

ภาคเหนือตอนบน 2 
จังหวัดเชียงราย  270,000.00  270,000.00  44,700.00 

จังหวัดน่าน  63,765.00  63,765.00  3,300.00 

จังหวัดพะเยา  60,000.00  60,000.00  5,000.00 

จังหวัดแพร่  60,000.00  60,000.00  3,000.00 

รวม  453,765.00  453,765.00  56,000.00 



ภาคเหนือตอนล่าง 1 

จังหวัดเพชรบูรณ์  21,000.00  100,000.00  3,800.00  

จังหวัดตาก  20,000.00  20,000.00  1,940.00  

จังหวัดพิษณุโลก  13,000.00  13,000.00  1,480.00  

จังหวัดสุโขทัย  9,500.00  9,500.00  1,900.00  

จังหวัดอุตรดิตถ์  36,500.00  36,500.00  3,100.00  

รวม  100,000.00  179,000.00  12,220.00  

ภาคเหนือตอนล่าง 2 

จังหวัดอุทัยธานี  20,000.00  20,000.00  6,710.00  

จังหวัดกำแพงเพชร  30,000.00  30,000.00  3,399.00  

จังหวัดนครสวรรค์  20,000.00  20,000.00  2,500.00  

จังหวัดพิจิตร  4,300.00  4,300.00  2,020.00  

รวม  74,300.00  74,300.00  14,629.00  



1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
2 พัฒนาและส่งเสริมการแปรรูป 
และเพิ่มมูลค่าเพิ่ม 

3 พัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐาน
และขยายตลาดสินค้าในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน 

4 จัดทำมาตรการสนับสนุนระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน 

5 สนับสนุนการวิจัยองค์ความรู้ 
และนวัตกรรม 

6 อนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรม
ท้องถิ่นและเสริมสร้างความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

7 สร้างและพัฒนาคนสู่การทำ
เกษตรกรรมยั่งยืน 

8 พัฒนาระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

การขับเคลื่อนกยย.  8 แนวทาง 18 แผนงานหลัก	



2. สถานการณ์เกษตรกรรมยั่งยืนและระบบอาหาร
ปลอดภัยภาคเหนือในปัจจุบัน 	



2..1 สถานการณ์ : ด้านการผลิต 

•  หลังการแบนพาราครอต และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต ภาพการใช้ลดลง  
•  ขณะที่กระแสความสนใจการทำ โคกหนองนาโมเดลมีมากขึ้น 
•  อปท. โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นกลไกที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อน
เกษตรกรรมยั่งยืนและระบบอาหารปลอดภัย  

•  ความสนใจจัดตั้งตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ชุมชน ค่อนข้างได้รับความ
สนใจ หากอปท.ร่วมมือกับโรงเรียนเป็นกลไกการเชื่อมประสานจะเป็น
ตัวเร่งให้เกิดการจัดตั้งมากขึ้น 

•  อปท. สามารถจัดจ้างโภชนากรได้ บางอปท.มีตำแหน่งแต่ไม่มีงบจัดจ้าง 



หลังการแบนพาราครอต และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต  
มีการใช้ลดลง และมีการทดลองสารชีวภาพ	







เกษตรกรที่มีประสบการณ์การตลาด มีน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ มีโอกาสรับรู้
ข้อมูลข่าวสารด้านเกษตรกรรมยั่งยืน และการมีหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุน จะเริ่ม

ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรผสมผสาน   
	



ไร่สวนผสม 



การคิดค้นรูปแบบการผลิตอินทรีย ์













2.2 สถานการณ์ : ด้านตลาด และมาตรฐาน 

•  อปท. โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นกลไกที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อน
เกษตรกรรมยั่งยืนและระบบอาหารปลอดภัย  

•  ความสนใจจัดตั้งตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ชุมชน ค่อนข้างได้รับความสนใจ 
หากอปท.ร่วมมือกับโรงเรียนเป็นกลไกการเชื่อมประสานจะเป็นตัวเร่งให้เกิด
การจัดตั้งมากขึ้น 

•  ระบบอาหารปลอดภัย “เกษตรกร-หน่วยจัดการกลาง-ตลาดนัด-โรง
พยาบาล/โรงเรียน” 

•  อปท. สามารถจัดจ้างโภชนากรได้ บางอปท.มีตำแหน่งแต่ไม่มีงบจัดจ้าง 
•  การส่งเสริม PGS ที่ทำตัวแบบ Third Party ขององค์กรต่างๆ ลดความเข้ม
แข็งของการทำงานพัฒนาแบบ Area Development Based ที่ทำงานอยู่
เดิม 



กรณีพื้นที่อำเภอสารภี และเมือง	

เทศบาล
หนองป่า

ครั่ง 

ลุงแก้ว/
ป้าแจ่ม 

สมช.ผู้
บริโภค 

สมช. ผู้ผลิต 

1. ส่งฟอร์ม
สอบถามความ

ต้องการ และ
ส่งกลับ 

2. ส่งฟอร์ม
ความต้องการ

ให้ลุงแก้ว 

3. ลุงแก้ว
รวบรวม

ผลผลิต 

4. ลุงแก้วส่ง
สินค้าให้

เทศบาล 

5. ผู้บริโภคไป
รับสินค้าที่

เทศบาล 

หน่วยงานพัฒนาและขับเคลื่อนหลัก 
1.  สภาเกษตรกร 
2.  เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 

5	%	10	%	5	%	



โมเดลการจัดการระบบเกษตรและอาหารอินทรีย์ชุมชน : กรณี อ.สันทราย 

5. ศูนย์เผ้า

ระวัง/มาตรฐาน

แบบมีส่วนร่วม 

(ร.พ.สันทราย

และอสม.) 

2 ผู้บริโภคใน

ชุมชน, ร.พ., 

ร.ร., ร้าน

อาหาร ฯลฯ 
1	

3	

4	

4. หน่วยจัดการ

กลาง 

วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าว

ตำบลหนองแหย่ง 

6. หน่วยงานพัฒนาและขับเคลื่อนหลัก ประกอบด้วย  
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเสริมความเข้มแข็งฯ วิทยาลัยบริหารศาสตร ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงพยาบาลสันทราย สนง. สาธารณสุข อำเภอสันทราย 

สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน และอีกหลายหน่วยงาน 

 

สถาบันชุมชน 

เกษตรกรรมยั่งยืน 

3 อาสาสมัคร    

อาหาร

ปลอดภัย 

1. ผู้ผลิต 

55	
%	

10	
%	

20	
%	

5	%	

5	%	

2	

5	%	



โมเดลการจัดการระบบเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยชุมชน : กรณี อ.สันทราย 

5. ศูนย์เผ้า

ระวัง/

มาตรฐานPGS  

1 

ผู้ผลิต 
2. ผู้ซื้อ/ผู้

บริโภค 

3. หน่วยจัดการ

กลาง  

โรงพยาบาล 

โรงเรียน 

ผู้บริโภคใน

ชุมชน 

4. ตลาดนัดเกษตร

อินทรีย์ชุมชน 



ข่าวดี : ครม. อนุมัติเชิงหลักการ ปรับค่าอาหารกลางวัน 

(29-9-63) 

อัตราเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันอัตราใหม่นั้นศธ.ได้เสนออัตราแบบก้าวหน้าขั้น
บันได แบ่งเป็น  

โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียน 1-20 คน เสนอให้ปรับขึ้นจากเดิม 20 บาท เป็น 
36 บาท   

โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวน 21-40 คนปรับขึ้นจากเดิม 20 บาท เป็น 31 บาท  

โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวน 41-60 คน ปรับขึ้นจากเดิม 20 บาทเป็น 27 บาท  

โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวน 61-81 คนปรับขึ้นจากเดิม 20 บาทเป็น 25 บาท  

โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวน 81-100 คนปรับขึ้นจากเดิม 20 บาทเป็น 24 บาท  

โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวน 101-120 คนปรับขึ้นจากเดิม 20 บาทเป็น 24 บาท และ 

โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไปปรับขึ้นจากเดิม 20 บาทเป็น 24 บาท  



2.3 : ด้านการขับเคลื่อน และหลักสูตร 

•  โครงการ โคกหนองนาโมเดล และเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งผลต่อความ
สนใจของเกษตรกร ที่ต้องการเข้าร่วม ถึงแม้จะมีข้อจำกัดด้านเกณฑ์
การคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

 

•  มหาวิทยาลัยหลายแห่ง เปิดหลักสูตรทั้งหลักสูตรระยะยาว และระยะ
สั้น ด้านเกษตรอินทรีย์  











 

3. ทิศทาง : ทำงานทั้ง 4 ระดับ  

“ 

1) วิจัย  

2) สร้างรูปธรรมในชุมชน  

3) ทำงานกับสาธารณชน  

4) ผลักดัน ขับเคลื่อนทางนโยบายทุกระดับ   



 

4. ข้อห่วงใย ข้อเสนอ 

 

 

 

กระแสการส่งเสริมพืชเคมีเชิงเดี่ยว 


