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รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ 
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ระหว่างวนัที่ 21-25  August 2017 (five days) 
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จดัท าโดย นางสจุารีย์  พิชา 

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
วนัท่ี 16 ตลุาคม  2560  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
1.1 รหสัโครงการ   17-AG-34-GE-WSP-A 

                     ช่ือโครงการ  Workshop on Revitalization of Rural Communities through Productivity 
                          Improvement  Initiatives                                                                                                                               
1.2  ระยะเวลา  21-25  August 2017 (5 วนั) 
1.3 สถานท่ีจดั Jakarta, Indonesia  
1.4 ช่ือเจ้าหน้าที่เอพีโอประจ าโครงการ  Ms. Jisoo  YUN 
1.5 จ านวนและรายช่ือวิทยากรบรรยาย 
      วิทยากรบรรยายจ านวน 6 ทา่น ประกอบด้วย 
      1. Dr. Jung KiWhan, President, Korea Institute for Rural Development (KIRD), ROK 
      2. Mr. Anwar Sanusi,Secretary General, MVDDRT, Republic of Indonesia 
       3. Dr. Shoichi Ito, Professor, Int’l food policy economist, Faculty of Agriculture, Kyushu University, 
Japan 
      4. Dr. Cecep Effendi, Expert Assistant of the Secretary General of MVDDRT, Republic of 
Indonesia 
       5. Dr. William Van Caenegem, Professor, Faculty of Law, Bond University, Australia 
       6. Ms. Jisoo YUN, APO  
1.6 จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการและประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 
                    ผู้ เข้าร่วมโครงการจ านวน  17 ราย   11 ประเทศ ได้แก่  Cambodia  , Republic  of China , Fiji  , 

India , Lao PDR , Malaysia , Pakistan , Philippines, Sri Lanka , Thailand and Vietnam .  

ส่วนที่ 2 เนือ้หา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ  
(ตอ้งมีความยาวเพียงพอกบัเนือ้หาสาระ องค์ความรู้ และประสบการณ์ทีไ่ดร้บั โดยเฉพาะใจความส าคญัจากการบรรยาย 
เอกสารประกอบการบรรยาย และการศึกษาดูงาน ทัง้นี ้เพือ่ประโยชน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ให้กบั
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ผูส้นใจ โดยจะน าเสนอผ่านการจดัพิมพ์ในวารสาร APO Digest และ/หรือเว็บไซต์ของสถาบนั การเผยแพร่นีจ้ะเผยแพร่
เพียงรายงานอย่างเดียวไม่รวมไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย การศึกษาดูงาน และกิจกรรมกลุ่ม) 

2.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ ได้แก่ 
                    1)  เพื่อทบทวนแนวทางเพิ่มผลติภาพการผลติทัง้ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรในชมุชนบทอยา่งยัง่ยืน 

      2) เพื่อตรวจสอบนโยบายนวตักรรมการเพิ่มผลติภาพการผลติส าหรับการฟืน้ฟชูมุชนชนบทในภมูิภาคเอเชีย-

แปซิฟิก 

                    3) เพื่อแลกเปลีย่นรูปแบบการฟืน้ฟชูมุชนชนบทที่ประสบความส าเร็จ น าไปสูก่ารสง่เสริมการพนันาสงัคม

และมนษุย์อยา่งยัง่ยืน และ 

      4) เพื่อพนันาการจดัท าแผนปฏิบตัิการเชิงกลยทุธ์ ส าหรับฟืน้ฟแูละการพนันาชมุชนชนบทอยา่งยัง่ยืนแบบมี

สว่นร่วมของระดบัองค์กรและระดบัประเทศ 

2.2  เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยาย พร้อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตวัอยา่งประเด็นที่สามารถน ามา
ปรับใช้ในองค์กรหรือประเทศไทย (จ าแนกตามหวัข้อและระบช่ืุอวิทยากรบรรยาย) 

       1) Development of community-based enterprises for promoting rural development: experience of 
Indonesia.   โดย Mr. Anwar Sanusi, Secretary General, MVDDRT, Republic of Indonesia 

            การพันนาชุมชนในชนบทของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย   แผนการพันนาชุมชนในชนบทของประเทศ
อินโดนีเซีย เร่ิมตัง้แตปี่ 1979  โดยระยะแรกเน้นการ  สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน ลดความยากจน และการสร้างความเข้มแข้ง
ให้ชุมชน  ซึ่งในปี 2015 ได้มีการจัดตัง้กองทนุพนันาหมู่บ้าน โดยมีแหล่งงบประมาณลกัษณะ Top-down จากรัฐบาล
กลาง ประเด็นส าคญัของการพนันาด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้าน เนื่องจากมีเศรษฐกิจขนาดเล็ก มีข้อจ ากัดในการเข้าถึง
แหลง่ทนุ อ านาจตอ่รองต ่า มีการใช้เทคโนโลยีส าหรับการผลิตค่อนข้างน้อย รวมทัง้เกษตรกรยงัคุ้นชินกบัวิธีการผลิตแบบ
ดัง้เดิม  รัฐบาลจึงด าเนินกิจกรรมวิสาหกิจหมู่บ้านภายใต้ช่ือ “BUM DESA”  วตัถปุระสงค์เพื่อจดัหาเงินทนุ เพิ่มศกัยภาพ
ในการผลิต และขยายการเข้าสู่ตลาด ด าเนินการในลกัษณะของหน่วยให้บริการและให้ค าปรึกษาด้านการค้า ซึ่งผลการ
ติดตามการด าเนินงานของกองทุนในปี 2016 พบว่าร้อยละ 80  ของงบประมาณ  ถูกน าไปใช้เพื่อการพนันาโครงสร้าง
พืน้ฐาน รองลงมาคือการสร้างความเข้มแข็งให้กบัชมุชน อยา่งไรก็ตาม การขยายตลาดให้กบัชมุชนยงัเป็นเร่ืองที่ด าเนินการ
ได้ยาก เนื่องจากไมส่ามารถแขง่ขนักบัตลาดสมยัใหมไ่ด้ 

 ข้อคิดเห็น การพนันาชมุชนบทโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  จ าเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือด้าน
งบประมาณของภาครัฐ  เช่นเดียวกบัประเทศไทย  การพนันาโครงสร้างพืน้ฐาน จดัว่าเป็นการฐานส าคญัของการพนันา
ด้านเศรษฐกิจของชมุชนในระยะตอ่ไป     

 2) Emerging trends and issues in rural community development. โดย Dr.Jung KiWhan, President, 
Korea Institute for Rural Development (KIRD), ROK 

             ประเด็นของการพนันาชมุชนในชนบท   หลกัการของการพนันาชุมชนในชนบท ความแตกต่างระหว่าง
ค าว่าพืน้ที่ชนบท(Rural Area) กบัชุมชนในชนบท (Rural Community) พืน้ที่ชนบทไม่มีขอบเขตที่ชดัเชน ประชาชนไม่มี
การร่วมคิด ร่วมท า และร่วมดูแล ต่างจากชุมชนในชนบท ดงันัน้ พืน้ที่ชนบทจึงหมายถึงหมู่บ้านในชนบท ซึ่งในสงัคม
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เกษตรกรรมหมู่บ้านเป็นศนูย์กลางสถานที่ที่ชาวบ้านด ารงชีวิตอยู่   การพนันาชนบทเร่ิมที่จะแก้ปัญหาความขดัแย้งทาง
สงัคมซึง่เกิดขึน้ระหวา่งเขตเมืองกบัเขตชนบท  

           เหตผุลที่ต้องพนันาชนบท เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายของภาคเกษตรและไม่ใช่
ภาคเกษตร และเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท โดยการเปรียบเทียบกบัชุมชนเมืองด้านรายได้  การมี
งานท า การศึกษา สขุภาพ และสวสัดิการทางสงัคม   การพนันาชนบทในสงัคมสมยัใหม่  การพนันาชนบทเป็นประเด็น
ส าคญัของนโยบายประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางสงัคมและการเมือง รวมทัง้การชนะความยากจน และหลดุพ้นจาก
การเป็นประเทศด้อยพันนา ประเด็นการพันนาชนบทจะมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มประ เทศ กล่าวคือ ด้าน
การเกษตร ประเทศด้อยพนันาให้ความส าคญัเร่ืองความมัน่คงด้านอาหาร ประเทศก าลงัพนันาเน้นเร่ืองการผลิต การ
กระจาย และการสร้างรายได้ สว่นประเทศที่พนันาแล้วให้ความส าคญัเร่ือง ความปลอดภยัด้านอาหาร และการกระจาย  
ส าหรับด้านการพนันาชนบท ประเทศด้อยพนันาให้ความส าคญัเร่ืองการพนันาการเกษตรและลดความยากจน  ในขณะ
ที่ประเทศก าลงัพนันาเน้นการลดช่องวา่งระหวา่งเขตเมืองกบัเขตชนบท  สว่นประเทศที่พนันาแล้วให้ความส าคญัเร่ืองการ
สร้างความมัน่ใจระหวา่งเขตเมืองกบัเขตชนบท ด้านรายได้ การมีงานท า การศกึษา สขุภาพ และสวสัดิการทางสงัคม  

  แนวทางการพนันาประกอบด้วย 3 ลกัษณะคือ Top-down Approach   Bottom-up Approach และ 
การพนันาแบบมีสว่นร่วม โดยวิธีการแบบ Top-down เป็นการพนันาที่มาจากนอกชุมชน โดยเฉพาะจากภาครัฐ เป็นการ
วางแผนตามความต้องการของรัฐ ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากรัฐบาล   โดยมีคู่มือหรือแนวทางในการแปลงแผนสู่
การปฏิบตัิ อย่างไรก็ตาม แนวทางพนันาแบบ Top-down  จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อทรัพยากรโครงการมีจ านวนน้อย 
และภาคเอกชนยงัไมเ่ข้มแข้ง แตเ่มื่อมีการขยายขนาดโครงการ อาจท าให้เกิดความไมม่ีประสิทธิภาพได้ ซึ่งควรเปิดโอกาส
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความยัง่ยืนและสร้างความเป็นเจ้าของโครงการ ส าหรับแนวทาง Bottom-up  เป็น
การน าเสนอโดยชุมชนหรือ NGOs อาจจะไม่มีประสิทธิภาพ ณ จุดเร่ิมต้นโครงการ ซึ่งต้องอาศยัระยะเวลาเพื่อบรรลุ
ผลลพัธ์ อยา่งไรก็ตาม แนวทางนีจ้ะมีประสทิธิภาพก็ต่อเมื่อ มีการก าหนดเง่ือนไขเบือ้งต้นเก่ียวกบัความพยายามบรรลใุน
ด้านเศรษฐกิจ การมีภาวะผู้น า ความเข้มแข็งของชุมชน โครงสร้างทางสงัคม รวมทัง้วนันธรรมความร่วมมือกนัและการ
พึง่พาตนเอง ส าหรับแนวทางการพนันาแบบมีสว่นร่วม  เป็นทางเลอืกของการพนันาในการบรรลตุามแนวทาง Top-down 
โดยการสร้างกิจกรรมการพนันา บนพืน้ฐานความร่วมมือของประชาชนในการก าหนดความต้องการ การวางแผน และการ
น าไปสูก่ารปฏิบตัิ   

 ข้อคิดเห็น  แนวทางการพันนาประเทศของประเทศไทยประกอบด้วย  3 แนวทางคือ Top-down 
Approach   Bottom-up Approach และ การพนันาแบบมีสว่นร่วม เช่นเดียวกนั  แตก่ารพนันาแบบมีสว่นร่วม จดัว่าเป็น
แนวทางที่ช่วยส่งเสริมให้แนวทางการพนันาแบบ Top-down บรรลตุามเป้าหมายมากขึน้  โดยเฉพาะการพนันาการ
เกษตรในยุคปัจจุบนั ซึ่งก าลงัก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4,0  จ าเป็นต้องอาศัยนวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่  ซึ่งการ
สง่เสริมและการสนบัสนนุจากภาครัฐ เป็นสิง่ส าคญัในการขบัเคลือ่น  

        3) Enhancing labor productivity of rural workforce through collective actions: lessons learned 
from Saemaul Undong in Korea. โดย Dr. Jung KiWhan, President, Korea Institute for Rural Development 
(KIRD), ROK 

             การเพิ่มผลิตภาพของแรงงานในประเทศเกาหลี กรณีศึกษา Saemual Undong (SMU)   ในทศวรรษ 
1950s-1960s ประเทศเกาหลอียูใ่นช่วงฟืน้ฟูประเทศหลงัจากเกิดสงคราม  รัฐบาลได้จดัท าแผนพนันาประเทศระยะ 5 ปี 
ตัง้แต่ปี 1962-1990 โดยมุ่งเน้นการพนันาอตุสาหกรรมที่ใช้แรงงานผลิตเพื่อการสง่ออก ในปี 1996 เข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม
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ประเทศ OECD  ซึ่งภายในระยะเวลา 50 ปี  ประเทศเกาหลีสามารถเปลี่ยนผ่านจากสงัคมเกษตรกรรมเป็นสงัคม
อตุสาหกรรม และพนันาสูส่งัคมข้อมลูขา่วสาร 

 ในช่วงทศวรรษที่ 1970s รัฐบาลได้ใช้กลยทุธ์การพนันาหมู่บ้าน Saemual Undong เพื่อสร้างรายได้ 
โครงสร้างพืน้ฐาน สิ่งแวดล้อม และการสร้างชุมชนในวิถีการพึ่งพาตนเองและความร่วมมือกัน โดยมีกลยุทธ์ดงันี ้การ
พนันาชมุชน การเร่ิมพนันาในแนวทาง Bottom-up การบรูณาการแนวทางพนันา รวมทัง้แนวทางพนันาที่ครอบคลมุทกุ
ด้าน  ผลการประเมินกลยุทธ์ดังกล่าวพบว่า  เกิดการพันนาด้านรายได้โครงสร้างพืน้ฐาน สิ่งแวดล้อม  สร้างขีด
ความสามารถในการแขง่ขนั ตลอดจนความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างรัฐบาลกลางและประชาชน  นอกจากนี ้ได้ด าเนินกิจกรรม
โดยกลุ่มคนที่มีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อยกระดบัห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตสินค้าเกษตร จากวิถีดัง้เดิมขัน้ตอนเพิ่มมูลค่า
สนิค้าเกษตรเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ/ผู้ ค้า เกษตรกรเป็นเพียงผู้ผลิต แต่การรวมตวัเป็นกลุม่เกษตรกรสามารถจดัการ
ได้ตลอดหว่งโซค่ณุคา่สนิค้าเกษตร สนิค้าถกูสง่ถึงผู้บริโภคในเมืองโดยตรง นอกจากนี ้มีการจดัการที่เป็นระบบมากขึน้ ทัง้
ด้านการจ่ายเงินให้เกษตรกรและกลุม่เกษตรกรโดยการโอนเข้าบญัชีธนาคารโดยตรง  

 4) Land consolidation activity in Japan: the policy and strategy for the future. โดย Dr. Shoichi Ito, 
Professor, Int’l food policy economist, Faculty of Agriculture, Kyushu University, Japan 

            การรวมที่ดินในประเทศญ่ีปุ่ น : นโยบายและกลยทุธ์ส าหรับอนาคต  จากที่การเกษตรของประเทศญ่ีปุ่ น
เผชิญกบัปัญหาฟาร์มขนาดเล็ก มีต้นทนุสงู  แรงงานผู้สงูอายุ (ปัจจุบนัแรงงานเกษตรที่มีอายเุกิน 65 ปี ประมาณร้อยละ 
65  ของแรงงานเกษตรทัง้หมด) ขีดความสามารถในการผลติเพื่อการสง่ออกอยูร่ะดบัต ่า ครัวเรือนเกษตรมีรายได้ต ่า ยงัคง
พึ่งพาการสนบัสนุนจากภาครัฐ ส าหรับเหตุผลความล้มเหลวของการปลกูข้าวในประเทศญ่ีปุ่ น คือ สหกรณ์การเกษตร
รักษาฟาร์มขนาดเลก็ที่มีจ านวนมากไว้ เนื่องจากเป็นพลงัในการซือ้ปัจจยัการผลติและพลงัด้านการเมือง  ผลผลิตข้าวเป็น
สนิค้าหลกัของประเทศญ่ีปุ่ นแตม่ีการบริโภคภายในประเทศน้อย นอกจากนี ้ขณะที่ผลผลติข้าวสงูขึน้ท าให้ต้นทนุการผลติที่
สงูตามไปด้วย และเกษตรกรไมส่นใจที่จะผลติข้าวเพื่อการสง่ออก 

           แนวทางหนึง่ในการพนันาการเกษตรอยา่งยัง่ยืนของประเทศญ่ีปุ่ น  โดยด าเนินกิจกรรมการจ่ายตรงให้กบั
เกษตรกร   เพื่อสนบัสนุนการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและพนันาธุรกิจ ซึ่งผลด าเนินการในปี 2011 พบว่าฟาร์มขนาด 
0.5-2 ha รายได้ยงัไมค่รอบคลมุคา่แรงงานในครัวเรือนหรือคา่ใช้จา่ยด าเนินธุรกิจ (ประกอบด้วยคา่วสัด ุคา่ดอกเบีย้ คา่เช่า
ที่ดิน และค่าจ้างแรงงานในการผลิต) ฟาร์มขนาด 2-3 ha รายได้ครอบคลมุค่าใช้จ่ายด าเนินธุรกิจแต่ยงัไม่ครอบคลมุ
ค่าแรงงานในครัวเรือน และฟาร์มขนาด 3 -5 ha รวมทัง้มากกว่า 5 ha มีรายได้ครอบคลมุค่าใช้จ่ายด าเนินธุรกิจและ
คา่แรงงานในครัวเรือน  การผลติและการบริโภคข้าวของประเทศญ่ีปุ่ นในช่วง 5 ทศวรรษที่ผา่นมา  อตัราการบริโภคข้าวต่อ
คนยงัคงลดลงประมาณ 1% ต่อปี โดยใน ปี 1960 อยู่ที่ระดบั 126 กก./คน/ปี ในปี 2015 เหลือ 60  กก./คน/ปี   โครงลด
พืน้ที่ปลกูข้าวในประเทศญ่ีปุ่ นเร่ิมในปี 1970  โดยวิธีจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรตามชนิดสินค้าทางเลือกทดแทนข้าว 
ประกอบด้วยข้าวบาร์เลย์  ถัว่เหลือง มนัฝร่ัง เป็นต้น  โดยมีเง่ือนไขการสนบัสนนุ เกษตรกรที่ผ่านการรับรองแล้วจะต้องมี
ขนาดการถือครองที่ดิน 4 ha และมีการรวมกลุม่เป็นกลุม่เกษตรกรซึ่งควรมีพืน้ที่รวม 20 ha แม้ว่า เกษตรกรจะมีอิสระใน
การปลกูข้าวตัง้แตปี่ 1995 ก็ตาม และโครงการลดการปลกูข้าวจะสิน้สดุในปี 2018 แต่ในปัจจุบนัรัฐบาลยงัด าเนินการใน
ลกัษณะการกึ่งบงัคบั  ส าหรับการถอดบทเรียนโครงการลดพืน้ที่ปลกูข้าว พบว่าความไม่มีประสิทธิภาพในการปลกูข้าว
ยงัคงมีอยู ่ เนื่องจากเกษตรกรเป็นรายย่อย  ยงัขาดการใช้เคร่ืองจกัรกลเนื่องจากค่าจ้างแรงงานยงัสงู  รวมทัง้ ท าให้ภาค
เกษตรในภาพรวมไมม่ีประสทิธิภาพด้วย  

     ข้อคิดเห็น   การช่วยเหลือเกษตรกรโดยวิธีการจ่ายเงินตรงให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการ
ผลติบางสว่น  หรือการจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรที่ลดพืน้ท่ีปลกูข้าวมาปลกูสนิค้าอื่นทดแทน เป็นวิธีการท่ีดี แตด่ าเนินการ



17-AG-34-GE-WSP-A Revitalize Rural-Sucharee16OCT17  หน้า 5 ของ 8  

ได้ในกรณีที่รัฐบาลมีงบประมาณมากพอที่จะอุดหนุน  ส าหรับประเทศไทย วิธีการที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตได้ คือ การให้ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่ม
ผลผลติตอ่ไร่ให้สงูขึน้  จะช่วยให้เกษตรกรสามารถพึง่พาตนเองได้ในระยะยาว  

      5) Geographical Indications (GI) : a tool to revitalize rural community and economy.   โดย Dr. 
William Van Caenegem, Professor, Faculty of Law, Bond University, Australia 

             สิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์ (GIs) เป็นเคร่ืองมือในการพนันาชนบทที่มีศกัยภาพ โดยกระตุ้นให้เกษตรกรมี
ความร่วมมือที่จะผลิตสินค้าที่มีมลูค่าเพิ่มคณุภาพดี และช่วยให้ผู้บริโภคตดัสินใจในการซือ้สินค้า  GIs มีความแตกต่าง
ของรูปแบบกฎระเบียบ การขึน้ทะเบียน GIs เพื่อแสดงว่าไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้ ใดผู้หนึ่ง แต่เป็นทรัพย์สินของสว่นร่วม  GIs 
ควรจะสะท้อนถึงแหล่งก าเนิดของความเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเป็นช่ือของสถานที่ที่เป็นจริง  ซึ่งระบบการขึน้
ทะเบียน GIs จ าเป็นที่จะต้องมีวิธีการวิเคราะห์ที่ถกูต้องและการระบทุี่มีความเข้มงวด ส าหรับเหตผุลในการขึน้ทะเบียน 
GIs เนื่องจากสินค้ามีกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อนตัง้แต่กระบวนการเร่ิมต้นผลิตจนถึงการจัดเก็บสินค้าหรือ
ผลิตภณัฑ์  ผู้ผลิตต้องการที่จะอนุรักษ์วิธีการผลิตดัง้เดิมเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดวนันธรรมและประเพณีของ
แหลง่ผลติสนิค้านัน้ๆ 

 
2.3  เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากกรณีศึกษาของประเทศสมาชิก (Country Paper) (ถ้ามี) พร้อมแสดงความ

คิดเห็นหรือยกตวัอย่างประเด็นเชิงเปรียบเทียบกบับริบทประเทศไทยและ/หรือประเด็นที่สามารถน ามาปรับใช้ในองค์กร
หรือประเทศไทย (จ าแนกตามรายช่ือประเทศ) 

 1) Sri Lanka e-agriculture strategy   ประเทศศรีลงักาได้ก าหนด road map ในการบรรลเุป้าหมายการ
เปลี่ยนผ่านภาคเกษตร เพื่อสร้างความมัง่คัง่ของประเทศ โดยความร่วมมือขององค์กร FAO  ส าหรับการให้บริการ e – 
agriculture  โดยมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น   

            - Call Center (1920) ส าหรับการให้ค าแนะน าด้านการเกษตร ซึง่มกีารเช่ือมโยงทกุพืน้ท่ี เกษตรกร
สามารถติดตอ่เจ้าหน้าทีเ่กษตรได้โดยตรง ผา่นการกดหมายเลข 1920  ระบบนีม้ีการจดัตัง้เมื่อปี 2004  

            -  e-SMS Service  เป็นการผนวกการท างานร่วมกบัระบบ Call Center  ซึง่เกษตรกรสามารถสง่ข้อความ
มายงั Call Center team  เพื่อขอค าแนะน าในด้านการเกษตรตา่งๆ  

           - Agricultural Marketing Price Information System (AMIS) ด าเนินการโดย Hector Kobbakaduwa  
Agrarian Research and Training Institute. (HARTI) ภายใต้การสนบัสนนุของ USAID  เจ้าหน้าที่สถาบนัจะด าเนินการ
รวบรวมข้อมลูด้านการตลาดเช่น  ราคาของผู้ผลติ ราคาขายสง่ และราคาขายปลกีของสนิค้าเกษตรจากทัว่ประเทศ  โดยมี
การประมวลผลและตรวจสอบความถกูต้องเป็นประจ าทกุวนั  การให้บริการ (Interactive Voice Response) หรือ IVR  
ลกูค้าสามารถกดหมายเลข 6666 เพื่อติดตอ่เจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบริการข้อมลูสารสนเทศการเกษตร การเผยแพร่ข้อมลูมี 2 
รูปแบบคือ Weekly Food Commodities Bulletins (FCB) เผยแพร่ทกุวนัศกุร์ประกอบด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์
การตลาดสินค้าลว่งหน้าและดชันีราคาที่ส าคญั  และ Monthly Food Information Bulletins (FIB)   ให้บริการสรุปข้อมลู
ของดชันีราคา ดชันีผลผลติ และสถานการณ์การสนิค้าเกษตรรายเดือน  รวมทัง้เผยแพร่ข้อมลูด้านการน าเข้าสินค้าเกษตร
จากประเทศต่างๆ อีกด้วย  การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมลูการตลาดสินค้าเกษตร ท าให้เกษตรกรท าการตดัสินใจขาย
สนิค้าเกษตรและก าหนดระยะเวลาในการเก็บเก่ียวอย่างระมัดระวงัมากขึน้  นอกจากนี ้ เกษตรกรสามารถใช้ข้อมลูราคา
สนิค้าเกษตรเพื่อการวางแผนการผลติในฤดกูาลตอ่ไป ได้อยา่งเหมาะสม  
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 ข้อคิดเห็นจากกรณีศึกษาของประเทศศรีลงักา  ปัจจุบนั การให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการตลาด
สนิค้าเกษตรของประเทศไทย  เพื่อพนันาสูค่วามเป็น Thailand 4.0  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร ได้มีการพนันารูปแบบการให้บริการข้อมลูการตลาดสินค้าเกษตรผ่าน  Application บนมือถือ หรือ Office of 
Agricultural  Economics’s  Application  : OAE  Application  ประกอบด้วย OAE  Ag-Info ซึ่งเป็นการเผยแพร่ข้อมลู
ราคาสนิค้าเกษตร ณ ไร่นา และสถานการณ์สินค้าเกษตร  และ OAE OIC  เป็นการเผยแพร่ปฏิทินการผลิตและการออกสู่
ตลาดของสินค้าเกษตร  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังเข้าไม่ถึงระบบการให้บริการข้อมูลดังกล่าว  
เนื่องจากเกษตรกรที่มีโทรศพัท์รุ่น Smart Phone จะสามารถดาวน์โหลด  Application ดงักลา่วได้ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ 
อาจจะต้องพิจารณารูปแบบช่องทางในการให้บริการข้อมลูส าหรับเกษตรกรที่ไมใ่ช้ Smart  Phone  เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกร
ตระหนกัถึงความส าคญัของข้อมลูข่าวสารด้านการเกษตรเพื่อการตดัสินใจเป็นเบือ้งต้นก่อน แล้วค่อยพนันาเข้าสูร่ะบบ
การใช้  Application   เช่น การให้บริการข้อมลูผา่นระบบ Call Center  หรือระบบ SMs  เช่นเดียวกบัประเทศศรีลงักา  

2) PROGRAM DESA LESTARI ของประเทศมาเลเซีย   
             วิสยัทศัน์การพนันาประเทศมาเลเซีย จะกลายเป็นประเทศที่พนันาแล้วในปี 2020  โดยหวัใจส าคญั

ของการพนันาคือ Government Transform Programme (GTP)  ซึ่งให้ความส าคญัเร่ือง ก าหนดให้คนเป็นศนูย์กลางใน
การพนันา โดยได้เร่ิมต้นการด าเนินการตามแผนตัง้แต่ปี 2010  การพนันาชนบทที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีสขุภาพดีและมี
คณุภาพชีวิตที่ดีอย่างยัง่ยืน   คนวยัหนุ่มสาวมีงานท าในท้องถ่ิน ลดการอพยพเข้าเมืองหลวง  สร้างอาชีพให้คนในชนบท 
โดยการพนันาด้านเศรษฐกิจด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และอตุสาหกรรมผ้าทอ เป็นต้น  ผ่านกลไกสร้างความร่วมมือ
กนัระหวา่งหมูบ้่าน หรือ PROGRAM DESA LESTARI 

             PROGRAM DESA LESTARI มีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถของชุมชนในการวางแผนและ
ด าเนินโครงการพนันาด้านเศรษฐกิจ โดยการสร้างอาชีพและสร้างความมัง่คัง่ของชุมชนผ่านระบบสหกรณ์   เป็นการ
ด าเนินธุรกิจของชุมชนซึ่งควบคุมการด าเนินงานโดยสหกรณ์ที่ลงทะเบียนภายใต้คณะกรรมการสหกรณ์ของประเทศ
มาเลเซีย  ซึ่งโครงการนีเ้ป็นโครงการใหม่ที่รัฐบาลต้องการที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยเน้นกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกบัการพนันาด้านเศรษฐกิจ ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และด้านการพนันาทรัพยากรมนษุย์  เป้าหมายจ านวน 80 
หมูบ้่านท่ีถกูคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการ  ระยะเวลาโครงการตัง้แตปี่ 2013-2016  ขัน้ตอนการด าเนินโครงการประกอบด้วย 3  
ขัน้ตอนคือ กระบวนการคดัเลือกหมู่บ้าน  การจดัท าข้อเสนอโครงการพนันา  การด าเนินงานและการติดตามประเมินผล
โครงการ ทัง้นีเ้ง่ือนไขของหมูบ้่านท่ีเข้าร่วมโครงการควรมีคณุสมบตัิดงันี  ้มีคณะกรรมการหมู่บ้านที่เข้มแข็ง มีศกัยภาพใน
การพนันาด้านเศรษฐกิจ มีประชากรวยัหนุ่มสาวอาศยัอยู่มากกว่าร้อยละ 30 และเป็นพืน้ที่มีศกัยภาพพนันาเชิงกลยทุธ์   
การจัดสรรงบประมาณโครงการ โดยก าหนดให้งบประมาณส าหรับการพันนาด้านเศรษฐกิจและด้านอื่น  (โครงสร้าง
พืน้ฐานและทนุมนษุย์ ) ในสดัสว่น  80 : 20 ส าหรับการติดตามการด าเนินโครงการปี 2013-2014 พบว่าหมู่บ้านสว่นใหญ่
ด าเนินกิจกรรมอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวของชมุชน  ซึง่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชมุชน  กลา่วได้วา่ เศรษฐกิจของชมุชนมี
ความเป็นอิสระจากตลาดหลกั พวกเขาสามารถสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ อย่างไรก็ตาม  สิ่งท้าท้ายของรัฐบาลคือ การ
ปรับแนวคิดของชมุชน ลดความช่วยเหลอืจากภาครัฐสูก่ารพึง่พาตนเองให้มากที่สดุ ซึง่ปัจจยัความส าเร็จที่ส าคญัคือ ความ
ร่วมมือของคนในชมุชน และการสร้างความเข้มแข็ง 

           ข้อคิดเห็นจากกรณีศึกษาของประเทศมาเลเซีย   โครงการพนันาชุมชนในลกัษณะดงักลา่วของประเทศ
มาเลเซีย มีความคล้ายคลงึกบัประเทศไทยในแง่ของการเปิดโอกาสให้ชุมชนเสนอโครงการตามความต้องการ  แต่มีความ
แตกต่างในด้านเง่ือนไขการคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย และรูปแบบการด าเนินกิจกรรมของโครงการ กล่าวคือประเทศ
มาเลเซียให้ความส าคญักับการด าเนินโครงการของชุมชนโดยผ่านการขบัเคลื่อนของระบบสหกรณ์  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า 



17-AG-34-GE-WSP-A Revitalize Rural-Sucharee16OCT17  หน้า 7 ของ 8  

เป็นการสร้างขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจให้กบัชมุชน โดยเร่ิมต้นจากธุรกิจสหกรณ์  การสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์
จะก่อให้เกิดความยัง่ยืนของธุรกิจในระยะยาว  ดงันัน้ การพนันาธุรกิจชุมชนในประเทศไทย ควรน ารูปแบบความส าเร็จ
ของการพนันาธุรกิจชมุชนของประเทศมาเลเซียเป็นต้นแบบในการพนันาชมุชนในประเทศไทย 

  
2.4  เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการศกึษาดงูานแตล่ะแหง่ (ถ้ามี) พร้อมแนบภาพประกอบ 

                  การเข้าร่วมงาน Village  Development  Forum ณ  ท าเนียบประธานาธิบดี  และ การร่วมฟังการสมัมนา
เร่ือง  การวาดฝันให้หมูบ้่านเตม็ไปด้วยความพอเพยีงและเจริญรุ่งเรือง 
 

2.5  เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Discussion) 
กิจกรรมกลุม่ ได้ฝึกปฏิบตัิการก าหนดแผนปฏิบตัิการพนันาชนบท  โดยจดัท ากรณีศกึษา การรวมกลุม่ของผู้

ปลกูข้าวหอมมะลิ ในพืน้ที่อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ ประเทศไทย  ซึ่งการก าหนดแผนปฏิบตัิการการพนันาชนบท 
ประกอบด้วย 

1) การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนัของปลกูข้าวหอมมะลใินพืน้ท่ีอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่   
2) การระบปัุญหาและหาทางเลอืกตา่งๆ ในการแก้ไขปัญหา    
3) การก าหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายการพนันา 
4) การก าหนดวิธีการและกลยทุธ์การพนันา 
5) การก าหนดแผนการลงทนุ 
6) การจดัท าแผนปฏิบตัิการและระยะเวลาในการปฏิบตัิการ 
7) การระบตุวัชีว้ดั การก าหนดคา่เปา้หมาย วิธีการวดัและแหลง่ข้อมลู 
 

ส่วนที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  
3.1  ประโยชน์ต่อตนเอง คือ การได้รับความรู้เก่ียวกบัแนวคิดและหลกัการพนันาชุมชนชนบท ปัจจยัที่มีต่อการ

เปลีย่นแปลงและผลลพัธ์ที่ได้จากการพนันา รวมทัง้ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในการพนันาชุมชนชนบทที่
ประสบความส าเร็จของแต่ละประเทศ ท าให้ได้ความรู้และประเด็นข้อคิดใหม่ๆ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท า
แผนพนันาชมุชนเกษตรของประเทศไทย 

3.2 ประโยชน์ตอ่หนว่ยงานต้นสงักดั คือ มีบคุลากรท่ีมีความรู้เก่ียวกบัแนวคิดและหลกัการในการพนันาชุมชน
ชนบท และสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการให้แก่ผู้ ร่วมงาน 

3.3 ประโยชน์ต่อสายงานหรือวงการในหัวข้อนัน้ๆ คือ การน าเสนอรายงานผลการเข้าร่วมโครงการต่อ
ผู้บงัคบับญัชาทุกระดบั และมีการสัง่การให้แจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบข้อมูลด้านรููปแบบการพนันา
ชมุชนชนบทของประเทศในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ด าเนินการภายในระยะเวลา 60 วนันบัจากวนัสดุท้ายของโครงการ  
       ด าเนินการบรรยายสรุปและแสดงภาพประกอบการบรรยาย เก่ียวกับแนวคิดและหลกัการในการพนันา

ชมุชนชนบท รูปแบบการพนันาที่ประสบความส าเร็จของตา่งประเทศ ให้แก่บคุลากรในสว่นวิจยัและประเมินผล ส านกังาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 1   
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(กิจกรรม เช่น การฝึกอบรมภายในหน่วยงาน การบรรยายให้กับทีมงาน บทความที่ลงจดหมายข่าวใน
หน่วยงาน เป็นตน้ โดยสรุปรายละเอียดกิจกรรม พร้อมภาพประกอบ และใบลงชื่อผูร่้วมกิจกรรม)  

3.5   กิจกรรมการขยายผลที่จะด าเนินการภายใน 6 เดือนหลงัเข้าร่วมโครงการ  ได้แก่  การน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  น าไปใช้ประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการติดตาม
ประเมินผลโครงการพนันาชมุชนเกษตรของภาครัฐ   

(กิจกรรมขยายผล เช่น แผนงานกิจกรรมที่จะด าเนินการ เป็นต้น โดยส่งเอกสารสรุปรายละเอียดกิจกรรม 
พร้อมภาพประกอบ เมื่อเสร็จส้ินกิจกรรมใหส่้วนวิเทศสมัพนัธ์)  

ส่วนที่ 4 เอกสารแนบ 
4.1 ก าหนดการฉบบัลา่สดุ (Program) 
4.2 เอกสารประกอบการประชมุ/สมัมนา (Training Materials) 
4.3 ประวตัิโดยสงัเขปของวิทยากรบรรยาย (CV) 
4.4 รายงานก่อนการเดินทาง (Country Paper-Thailand) 
4.5 เอกสารน าเสนอผลงานหลงัจากเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Presentation) 

_______________________________________ 
 
หมายเหตุ  
1. ตวัอกัษรและขนาดของตวัอกัษรที่ใช้ คือ Cordia New 14 pt. 
2. รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ ต้องจดัท าเป็นรายบคุคล และมีก าหนดจดัสง่ภายในระยะเวลา 60 วนันบัจากวนัสดุท้ายของโครงการ  
3. การจดัสง่รายงาน สามารถด าเนินการด้วยวิธีตอ่ไปนี ้
 ก.  ในกรณีเอกสารแนบเป็นซอฟต์ไฟล์ ให้บนัทกึไฟล์รายงานและเอกสารแนบทัง้หมดลงแผ่นซีดีและจดัสง่มาทางไปรษณีย์ หรือ 
 ข.  ในกรณีเอกสารแนบเป็นกระดาษ ให้ส่งไฟล์รายงานทางอีเมล (liaison@ftpi.or.th) และส่งส าเนาเอกสารแนบทัง้หมดมาทาง

ไปรษณีย์ 
ที่อยู ่...  ส่วนวิเทศสมัพนัธ์ สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  

อาคารยาคูลท์ ชัน้ 12 เลขที ่1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. การเผยแพร่ สามารถติดตามการเผยแพร่รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอหรือรายงานที่จดัท าโดยผู้ เข้าร่วมโครงการเอพีโอในโครงการ

อ่ืนๆ ได้ที่ http://www.ftpi.or.th/services/apo/apo-article  
5. หากทา่นไมด่ าเนินการจดัท าเอกสารหลงัการสมัมนาตามเงื่อนไขข้างต้น ส่วนวิเทศสมัพนัธ์จะจดัส่งหนังสือแจ้งการขึน้ทะเบียน  Black list 

ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด โดย (1) ในกรณีที่ไม่จัดส่งรายงาน จะขึน้ทะเบียนรายชื่อของท่านเป็นการถาวรและหน่วยงานต้นสังกัดเป็น
ระยะเวลา 2 ปี หรือ (2) ในกรณีจัดส่งเกินก าหนดระยะเวลา 60 วัน จะขึน้ทะเบียนรายชื่อของท่านเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ส่ง
รายงาน ทัง้นี ้เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาเสนอชื่อเป็นผู้สมคัรเข้าร่วมโครงการเอพีโอในครัง้ตอ่ไป 

mailto:liaison@ftpi.or.th
http://www.ftpi.or.th/services/apo/apo-article

