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การประชุมโครงการ 

“5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” 

ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ



การประชุมโครงการ 

“5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพื่อทราบ 

สรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” 

ปี 2560



“...ทฤษฎีใหม่มีไว้ป้องกันความขาดแคลน ในยามปกติก็จะท่าให้ร ่ารวยมากขึ้น
ในยามที มีอุทกภัย ก็สามารถ ที จะฟื้นตัวได้รวดเร็ว 

ท่าให้ประชาชนมีโอกาสพึ งตนเองได้อย่างดี 
โดยไม่ต้องให้ราชการช่วยมากเกินไป 

ฉะนั้นจึงได้สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่...”

(องค์พระราชด่ารัส เมื อวันที  4 ธันวาคม 2538 ) 

“ทฤษฎีใหม่ ยืดหยุ่นได้ และต้องยืดหยุ่น 
เหมือนชีวิตของเราทุกคนต้องมียืดหยุ่น”

(องค์พระราชด่ารัส เมื อวันที  14 กรกฎาคม 2541)

พระราชดา่รัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



เพื อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื อร่าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที มีต่อปวง
ชนชาวไทย ที ได้ทรงพระราชทานโครงการอันเนื องมาจากพระราชด่าริกว่า 4,000 โครงการ

และพระราชทาน “ทฤษฎีใหม”่ แก่ปวงชนชาวไทย

สนับสนุนให้เกษตรกรน่าแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการด่าเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที ของตนเองตาม
ความเหมาะสม และสอดคล้องกับพื้นที ของเกษตรกร เน้นการใช้น้่าและการบริหารงานพัฒนาการเกษตรแผนใหม่
ให้เกษตรกรสามารถพึ งตนเองได้ มีรายได้เพียงพอ และมีอาหารไว้บริโภคเพียงพอตลอดปี



แนวคิดในการด าเนินงานของโครงการ

ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

• เกษตรกรเริ่มจากท าตามที่ตนเองถนัด

• ท าให้ง่าย ลงทุนน้อย มีรายได้

• ขยายฐาน เบ่งบานผล ความจนหาย

• เกิด 1 แตก 2



บทบาท 5 ประสาน

เกษตรกร ปราชญ์เกษตร ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาคการศึกษา

ปรับวิธีคิด 

เปลี่ยนวิธีท า

สร้างแรงบันดาลใจ

เป็นพี่เลี้ยง

เพิ่มพูนองค์ความรู้

สนับสนุนแผนการผลิต

สนับสนุนเทคนิควิชาการ

วิจัย สร้างนวัตกรรม



จัดหาตลาด

โครงการบริหารจัดการน้ า

จัดประชุม 5 ประสาน

จัดอบรม และตรวจเยี่ยม

พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม

Por-Pieng Application

ท าตามพ่อ ปลูกเพราะสุข

ผลความร่วมมือของภาคเอกชน



ประสานจัดหาตลาดรองรับผลผลิต จ านวน 575 แห่ง
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จ านวน

เกษตรกร

ลงมือท าตาม

แผนการผลิต

ติดตาม/เยี่ยม

เกษตรกร

ส่งเสริมการ

จัดท าบัญชี

เกษตรกร

มีผลผลิต

ภาพรวมเกษตรกร 70,002 ราย

ที่มา : ข้อมูลจากแบบรายงานความก้าวหนา้การปฏิบัติงานประจ าเดอืนกันยายน 2560 ของจังหวัด : ตัดยอดขอ้มูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2560

สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2560



สรุปผลการด าเนินงาน

ลดรายจ่ายจากการบริโภคผลผลติที่ปลอดภัยของตนเองได้

ลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้สารเคมีในแปลงของตนเอง 

เกษตรกรมีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปท างานในเมือง

จัดท าบัญชีครัวเรือน ลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น

มีการวางแผน และด าเนินการผลิตในแปลง สร้างรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเดือนละ

533 บาท

556 บาท

ลดลง ร้อยละ 1.47

ลดลง ร้อยละ 18.38

4,613 บาท

หลังจากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ



ถอดบทเรียนปี 2560

ส่ิงที่ดีแล้ว ควรต่อยอดหรือพัฒนาต่อไป
สิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข 

เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

เชิงนโยบาย

 รับสมัครเกษตรกรที่มคีวามพร้อมและความสนใจจริงเข้า

ร่วมโครงการ

 ก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ อาทิ การอยู่อย่างพอเพียง 

รู้จักประมาณตนเอง การพึ่งพาตนเอง

การยกระดับความเป็นอยู่ ความสุขในการด าเนินชีวิต และ

ความภาคภูมิใจในอาชีพ

 การจัดเวที 5 ประสาน ท าให้มีการระดมความคิดแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาร่วมกันอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 มีแผนปฏิบัติงานประจ าเดือนอย่างชัดเจน

เชิงปฏิบัติ

 เพิ่มเติมช่องทางประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรและ

ประชาชนเห็นคุณค่าการท าเกษตรทฤษฎีใหม่

 ท าประกาศเชิดชูเกษตรกรและปราชญ์เกษตรที่ร่วม

โครงการ เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ

 ควรต่อยอดองค์ความรู้จากปราชญเ์กษตร และ

สถาบันการศึกษาสู่เกษตรกรมากขึ้น

เชิงนโยบาย

o ขับเคลื่อนการด าเนินงานกลุ่มเกษตรกร

ไปพร้อมๆ กัน ไม่ต้องแบ่งกลุ่มตามความพร้อม

o วางแผนส่งมอบปัจจัยการผลิตให้ตรงตามความต้องการ 

ความเหมาะสมของพื้นที่ และฤดูกาลผลิต

o วางแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมกนัและก าหนด

ช่วงเวลาใหช้ัดเจน

เชิงปฏิบัติ

o ปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลให้ง่าย สะดวก เช่น ผ่าน

ระบบออนไลน์

o ลดรูปแบบการจัดเกบ็ข้อมลูให้มรีายละเอียดข้อมลูตาม

ความเหมาะสม ใช้งานจริง

o ควรพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน

พื้นที่

o เพิ่มบทบาทของสถาบนัการศกึษาและภาคเอกชน

o หาตอบแทนให้แก่ปราชญ์เกษตร เกษตรกรตน้แบบที่

ร่วมเป็นพี้เลี้ยงและเยี่ยมเยียนเกษตรกร

สรุปข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน ระดับกรมและจังหวัด



การประชุมโครงการ 

“5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

การขับเคลื่อนโครงการ 

“5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” 

ปีงบประมาณ 2561

และแผนปฏิบัติงานประจ าเดือน พฤศจิกายน 2560



การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

ปี 2561



รับสมัครเกษตรกรรายใหม่ 70,000 ราย 

พัฒนาความเข้มแข็งรายเดิม รวมเป็น 140,000 ราย

การขับเคลื่อนการด าเนินงาน ปี 2561

ร่วมขับเคลื่อนตามแนวทาง 5 ประสาน เช่นเดียวกับปี 2560

ก าหนดแผนการขับเคลื่อน 4 ช่วง

1. เตรียมความพร้อม สร้างการรับรู้ (ต.ค. – ธ.ค. 2560)

2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (ม.ค. – มี.ค. 2561)

3. พัฒนาสู่แนวทฤษฎีใหม่ (เม.ย. – มิ.ย. 2561)

4. พัฒนาแปลงสู่แนวทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบ (ก.ค. – ก.ย. 2561)

การสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัด ภาคสภาบันการศึกษา

ปราชญ์เกษตร และภาคเอกชน



ชื่อโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กลยุทธ์ 1. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเอง โดยการระเบิดจากข้างใน
2. พัฒนาสู่เกษตรกรต้นแบบทฤษฎีใหม ่และขยายผล
3. เรียนรู้ ท าอย่างง่าย ท าใหพ้อกนิ ท าให้พอแบ่ง มีรายได้เสริม พัฒนาแปลงสู่เกษตรทฤษฎีใหม่เต็มรปูแบบ

เป้าหมาย 1. เกษตรกรปี 2561 และ เกษตรกรปี 2560 (รวม 140,000 ราย) 2. ปราชญ์เกษตรและเกษตรกรต้นแบบ

แนวปฏิบัติ 1) มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ(กรม และ SC)+ภาคเอกชน+สถาบันการศกึษา+ปราชญ์และเกษตรร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุน
2) ปราชญ์เกษตรช่วยในการปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีท า และเพิ่มเติมองค์ความรู้ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อให้เกษตรกรมาท า 

ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
3) หน่วยงาน/ภาคเอกชน/ปราชญ์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการผลิตในแปลงให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย
4) การส่งเสริมการท าบัญชีฟาร์ม/บัญชีครัวเรือน เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์วางแผนการผลิต/การตลาด
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกับภาคเอกชน ประสานหาตลาด หรือสถานที่จ าหน่าย เพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกร
6) บูรณาการเย่ียมเยียนอย่างต่อเนื่อง / ประเมินผลเป็นระยะ

หลักการส าคัญ ด าเนินงานไปพร้อมๆกัน
ขั้นที่ 1 คัดเลือกเกษตรกร มอบหมายความรับผิดชอบ 5 ประสาน (ปักหมุด) และพบปราชญ์เกษตร เพื่อสร้างแรงจูงใจและท าแผนการผลิตรายแปลง
ขั้นที่ 2 เกษตรกรปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมท าการผลิตตามแผนการผลิตที่ได้จัดท าไว้
ขั้นที่ 3 ท าให้พอกิน : เกษตรกรการผลิตอย่างง่าย ผลผลิตบริโภคในครัวเรือนลดค่าใช้จ่าย 
ขั้นที่ 4 ท าให้พอแบ่ง : เกษตรกรท ากิจกรรมที่หลากหลายขั้น/ขยายพื้นที่เพิ่ม ผลผลิตเหลือแบ่งปัน/แลกเปลี่ยนกันได้
ขั้นที่ 5 ท าให้มีรายได้เสริม : ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคและแบ่งปัน สามารถน าไปจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม 
ขั้นที่ 6 พัฒนาแปลงสู่เกษตรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบ 

จังหวัดสามารถคัดเลือกปราชญ์
เกษตรหรือเกษตรกรด้นแบบ
เพิ่มเติมได้ โดยอาจคัดเลือกจาก
เกษตรกรที่ ร่ วม โครงการปี 
2560 ที่สามารถเป็นแบบอย่าง
ที่ดี  /สามารถสื่อสาร  /มีจิต
อาสาเป็นเกษตรกรต้นแบบ 
(อัตราส่วน รับผิดชอบเกษตรกร 
1 : 3-5> 10)

คัดเลือกเกษตรกรปี 2561 (รายใหม่ 70,000 ราย)
ตัวเกษตรกร :
1) มีความสมัครใจท าเกษตรทฤษฎีใหม่ (ระเบิดจากข้างใน)
2) มีความพร้อมที่จะท าทฤษฎีใหม่ด้วยตนเองตามฐานะ (แรงงาน ทุน)
พื้นที่ :
1) Start Zero (ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว พื้นที่ว่างเปล่า /
ท าทั้งแปลงหรือบางส่วน) หรือเป็นพื้นที่ท าการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหม่ หรือเกษตรผสมผสานมาก่อน (แต่อาจไม่สมบูรณ์)
2) มีแหล่งน้ าของตนเองใช้งานได้ตลอดปี
3) ปัจจัยทางกายภาพของพื้นที่ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อม (เช่น ความ
เหมาะสมของดิน)

พัฒนาเกษตรกรปี 2560 (รายเดิม 70,000 ราย)
ก าหนดแนวทางการพัฒนาเกษตรกรสู่ระดับที่สูงขึ้นโดยประเมิน
ศักยภาพเพื่อจัดกลุ่มเกษตรกรเป็น 3 กลุ่ม
1) กลุ่ม A : เกษตรกรที่สามารถพัฒนาตนเองสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ 
ขั้นที่ 1

และท าเป็นต้นแบบได้
2) กลุ่ม B : เกษตรกรที่เกือบจะไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ข้ันที่ 1
3) กลุ่ม C : เกษตรกรที่ไม่สามารถไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 ได้



แผนปฏิบัติงาน “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ” ปี 2561

ขั้นที่ 6 พัฒนาแปลงสู่เกษตรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบ 

แนวทางปฏิบัต ิ: ภาคส่วนทีเก่ียวข้อง สนับสนุนเกษตรกรที่มีความพร้อม ให้พัฒนา
แปลงสู่การปฏิบัติแนวเกษตรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบ 

ผู้รับผิดชอบ :หน่วยงานรับผิดซอบ/ปราชญ์เกษตร/เกษตรกร/เอกซน/สถาบันการศึกษา

ขั้นที่ 5 ท าใหม้ีรายได้เสริม 
แนวทางปฏิบัต ิ: ผลผลิตที่เหลือจาการบริโภค และแบ่งปัน สามารถน าไปจ าหน่าย

เป็นรายได้เสริม
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานรับผิดซอบ/ปราชญ์เกษตร/เกษตรกร/เอกซน

ขั้นที่ 4 ท าใหพ้อแบ่ง 
แนวทางปฏิบัต ิ: เกษตรกรท ากิจกรรมที่หลากหลายขั้น/ชยายพื้นที่เพิ่ม ผลผลิตเหลือ

แบ่งปัน/แลกเปลี่ยนกันได้
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานรับผิดซอบ/ปราชญ์เกษตร/เกษตรกร

ขั้นที่ 3 ท าใหพ้อกิน 
แนวทางปฏิบัต ิ: เกษตรกรการผลิตอย่างง่ายตามที่ตนเองถนัด ตามก าลังฐานะตนเอง

ผลผลิตบริโภคในครัวเรือนลดค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานรับผิดซอบ/ปราชญ์เกษตร/เกษตรกร/เอกชน

ขั้นที่ 2 เกษตรกรปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมท าการผลิต 
แนวทางปฏิบัต ิ: เกษตรกรน าแนวทางที่ได้รับจากการเรียนรู้/ค าแนะน าจากปราชญ์

เกษตร มาเตรียมการในการปรับพื้นที่ ให้มีความพร้อมในการลงมือท า
การผลิตตามแผนการผลิตที่ได้จัดท าไว้

ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานรับผิดซอบ/ปราชญ์เกษตร/เกษตรกร

ขั้นที่ 1 คัดเลือกเกษตรกร
แนวทางปฏิบัต ิ: - หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ร่วมคัดเลือกเกษตรกร และมอบหมาย

ความรับผิดชอบ 5 ประสาน(ปักหมด)
- จัดพบปะ 5 ประสาน/3 ประสาน เพื่อสร้างการรับรู้และสร้าง
ความเข้าใจร่วมเพื่อการซับเคลื่อนโครงการที่มีประสิทธิภาพ

- ปราชญ์เกษตร สร้างแรงจูงใจ ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีท าของ
เกษตรกรให้หันมาท าตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ผู้รับผิดชอบ : SC/หน่วยงานรับผิดซอบ/ปราชญ์เกษตร/ภาคเอกซน/สถาบันการศึกษา1
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1 ขั้นที่ 6 พัฒนาสู่เกษตรกรต้นแบบและทฤษฎีใหม่ขัน้ที ่2 และ 3
แนวทางปฏิบัต ิ: สนับสนุนเกษตรกรที่มีความพร้อมซึ่งปฏิบัติใกล้เคียง/เต็มรูปแบบ

เกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถสื่อสารได้ มีจิตอาสา ไปสู่การเป็นเกษตรกร
ต้นแบบ และปฏิบัติตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 และ 3 ต่อไป

ผู้รับผิดชอบ :หน่วยงานรับผิดซอบ/ปราชญ์เกษตร/เกษตรกร/เอกซน/สถาบันการศึกษา

ขั้นที่ 5 รวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
แนวทางปฏิบัต ิ: หน่วยงานรับผิดชอบ สร้างความเข้าใจเกษตรกรเพื่อสร้างการร่วมกลุ่ม

เพื่อความเข้มแข็ง ช่วยเหลือกันและกัน และรองรับด้านการตลาด
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานรับผิดซอบ/เกษตรกร

ขั้นที่ 4 พัฒนาแปลงสู่เกษตรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบ
แนวทางปฏิบัต ิ: ภาคส่วนทีเก่ียวข้อง สนับสนุนเกษตรกรที่มีความพร้อม ให้พัฒนา

แปลงสู่การปฏิบัติแนวเกษตรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบ
ผู้รับผิดชอบ :หน่วยงานรับผิดซอบ/ปราชญ์เกษตร/เกษตรกร/เอกซน/สถาบันการศึกษา

ขั้นที่ 3 ด าเนินการพัฒนาตนเอง/กิจกรรมในแปลงตามแนวทางทีก่ าหนด
แนวทางปฏิบัต ิ: เกษตรกรการผลิตและปฏิบัติตามค าแนะน าของหน่วยงาน/ปราชญ์

เกษตรตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานรับผิดซอบ/ปราชญ์เกษตร/เกษตรกร/เอกชน

ขั้นที่ 2 บูรณาการก าหนดแนวทางพัฒนาสูร่ะดับทีส่งูขึ้น
แนวทางปฏิบัต ิ: หน่วยงานรับผิดชอบ ร่วมกับปราชญ์เกษตรกร น าผลการประเมิน/จัด

กลุ่มเกษตรกร ร่วมก าหนดแนวทางเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สู่ระดับที่สู่
ขึ้นในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน

หน่วยรับผิดชอบ : หน่วยงานรับผิดซอบ/ปราชญ์เกษตร/เกษตรกร

ขั้นที่ 1 ประเมิน/จัดกลุ่มเกษตรกร
แนวทางปฏิบัต ิ: - หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ร่วมประเมินศักยภาพเกษตรกร พร้อมทั้ง

จัดกลุ่มเกษตรกร เป็น 3 กลุ่ม
1) กลุ่ม A 2) กลุ่ม B 3) กลุ่ม C

- จัดพบปะ 5 ประสาน/3 ประสาน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมในการ
ซับเคลื่อนใครงการในปี 2561

ผู้รับผิดชอบ : SC/หน่วยงานรับผิดซอบ/ปราชญ์เกษตร/ภาคเอกซนสถาบันการศึกษา

ติดตาม/เย่ียมเยียน/ประเมินผล บูรณาการติดตาม เย่ียมเยียนอย่างเป็นเอกภาพในทุกขั้นตอน    ผู้รับผิดชอบ : SC/หน่วยงานรับผิดซอบ/ปราชญ์เกษตร/ภาคเอกซนสถาบันการศึกษา



แผนปฏิบัติงาน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง“ 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2560





แผนปฏิบัติงาน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง“ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2560

ขับเคลื่อนเกษตรกรรายใหม ่70,000 ราย และเกษตรกรรายเดิม 70,000 ราย (ตามการจัดกลุ่ม A , B , C )



การประชุมโครงการ 

“5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 


