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โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  
เร่ือง “ชุมชนเกษตรอินทรีย์ชีววิถีวังมะปรางเหนือ”  
ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  

ปีงบประมาณ 2565 
 

........................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 

  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในประเทศไทยเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือน 
มกราคม 2563 ซึ่งประเทศไทยเผชิญหน้ากับโควิด–19 มายาวนานกว่าสองปี แม้ประชากรส่วนใหญ่จะได้รับ
วัคซีนแล้ว แต่จากสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศท าให้คาดการณ์ได้ยากว่าโควิด–19 จะอยู่ไปอีกนาน
เท่าใด ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศในทุกด้านทั้งในด้านเกษตร 
อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และบริการ รวมทั้งสภาพสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ ท าให้
ประชาชนเกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมาก รวมทั้งเกษตรกรได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตจากระบบเศรษฐกิจที่หดตัวลง เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เพ่ือชะลอการระบาดของ
โควิด-19 ได้น าไปสู่ปัญหาชะลอการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งปริมาณความ
ต้องการของผู้บริโภคลดน้อยถอยลง เนื่องจากมาตรการด้านสาธารณสุข ทั้งการเว้นระยะห่างและการกักตัว ใน
รูปแบบต่างๆ (Quarantine) ส่งผลให้สินค้าเกษตรและอาหารติดค้างในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และ
กลายเป็นผลผลิตส่วนเกินในระบบสินค้าเกษตรและอาหาร ก่อให้เกิดปัญหาด้านรายได้ของครัวเรือนลดลง และ
หากสถานการณ์ยืดเยื้อจะท าให้ครัวเรือนขาดสภาพคล่องโดยเฉพาะครัวเรือนขนาดเล็กที่มีระดับเงินออมต่ าและ/
หรือมีรายได้รายวันน้อย เนื่องจากความต้องการของตลาดลดน้อยลง ทั้งด้านปริมาณและด้านราคา นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาเรื่องศักยภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบต่อสถานการณ์ฐานวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal: Touchless Cashless and Trust Economy) (คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์, 
2564) นอกจากนี้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ของการผลิตภาคเกษตร พบว่า
ขยายตัวร้อยละ 0.7 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 2.2 ในไตรมาสที่ 3/2564 โดยผลผลิตส าคัญที่ยังขยายตัว 
ได้แก่ ยางพารา อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ ามัน สับปะรด ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีลดลง (ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2565) นอกจากนี้สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ได้ส่งผลกระทบต่อ
ภาคเกษตรเป็นอย่างมาก ท าให้สินค้าเกษตรทั่วโลกขาดแคลน มีราคาสูงขึ้น เนื่องจากรัสเซียและยูเครนถือว่าเป็น
แหล่งผลิตปุ๋ยเคมีรายใหญ่ ขณะที่ไทยต้องพ่ึงพาการน าเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยแต่ละปีน าเข้า
ราว 5 ล้านตัน จากตะวันออกกลาง จีน รัสเซีย และแคนาดา เป็นต้น ดังนั้นเมื่อเกิดสงครามระหว่างสองชาติ
ผู้ผลิตปุ๋ยเคมีดังกล่าว ผนวกกับผลของราคาน้ ามันในตลาดโลกทีเ่พ่ิมสูงขึ้น ท าให้ต้นทุนการผลิตปุ๋ยเคมีต้องขยับขึ้น
ตามราว 36-49% เมื่อเทียบกับปี 2564 

            สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดตรังเป็นอย่างมาก แนวทางการแก้ไข
ปัญหาตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) คือ สร้างความเข้มแข็งของสังคมภาค
เกษตร ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า ลดความยากจน เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสินค้าระดับสากล 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  ตามแผนแม่บทที่ก าหนดให้
มีการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับครัวเรือนและชุมชน ลดการพ่ึงพาอาหารจากภายนอก สร้าง
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เสถียรภาพด้านรายได้ ส่งเสริมเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้มแข็งชุมชน สนับสนุน
ให้ท้องถิ่นมีบทบาทด าเนินการให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน รวมทั้งพัฒนาการสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือให้
รองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อภาคเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร จึงไดจ้ัดท าโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ภายใต้
กิจกรรมการเพ่ิมศักยภาพชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ชีววิถีวังมะปรางเหนือ            
ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โดยน าผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรมาใช้พัฒนาและ
แก้ปัญหาในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในชุมชนและพัฒนาเป็นต้นแบบชุมชนนวัตกรรม
วิชาการเกษตร (DOA Smart Community) เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิต มาตรฐานสินค้า เพ่ิมมูลค่าสินค้าพืช และ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตรกรรมแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียภายใต้เงื่อนไขความเหมาะสมของ
สภาพพ้ืนที่เกษตรกร แนวทางการพัฒนาเหล่านี้ล้วนต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ ตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มชุมชน ร่วมจัดท าแผนการผลิตพืชเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ การน า
ผลงานวิจัยด้านการจัดการพืชไปพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น และศึกษาการ
ยอมรับของเกษตรกร    

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือขยายผลการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบการจัดการผลิตพืชผสมผสานให้เพียงพอต่อการด ารง
ชีพในระดับชุมชน  สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  

2.2 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจเกษตรกรในการด าเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารราชการ   เรื่อง “ชุมชนเกษตรอินทรีย์ชีววิถีวังมะปรางเหนือ”  ต าบลวังมะปรางเหนือ    อ าเภอ
วังวิเศษ จังหวัดตรัง 

3. สถานที่ด าเนินงาน 

ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

4. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

5. คณะผู้ด าเนินงาน 
คณะท างานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

6. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
6.1  ประชุมคณะท างานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
6.2  จัดให้มีเวทีวิจัยสัญจร  
6.3  ส ารวจความพึงพอใจการด าเนินการโครงการ 
6.4  สรุปผลการด าเนินงาน  

7.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรในการด าเนินงานโครงการ เรื่อง “ชุมชนเกษตรอินทรีย์ชีววิถีวัง

มะปรางเหนือ”  ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
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8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผสมผสาน 
8.2 ภาครัฐสามารถปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้ตรงตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และสถานการณ์ 

 

9. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ ประกอบด้วย 

  9.1 ผู้มีส่วนได้เสียหลัก (key stakeholder) คือ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้จัดท าโครงการ สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงาน   
    9.2 ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง (primary stakeholder) คือ เกษตรกรในชุมชนต าบลวังมะปรางเหนือ   
อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
          9.3 ผู้มีส่วนได้เสียรอง (secondary stakeholder) องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ    
ส านักงานเกษตรอ าเภอวังวิเศษ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลวังมะปรางเหนือ    

        
 
 
 

............................................................ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

เรื่อง “ชุมชนเกษตรอินทรีย์ชีววิถีวังมะปรางเหนือ” 
  

ตัวช้ีวัด    ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกร 
เกณฑ์การให้คะแนน ก าหนดเป็นร้อยละ (%) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕  ระดับ จากความพึงพอใจ
ของเกษตรกร ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ 
 

ระดับ ความพึงพอใจของเกษตรกร 
เรื่อง “ชุมชนเกษตรอินทรีย์ชีววิถีวังมะปรางเหนือ” 

ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 

 

 



 
แผนงาน/แผนปฏิบัติการโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เรื่อง “ชุมชนเกษตรอินทรีย์ชีววิถีวังมะปรางเหนือ” 
ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

ศูนยวิ์จัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 
ปีงบประมาณ 2565 

 

ขั้นตอน 
ด าเนินงาน กิจกรรม 

ปี 2565 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 แต่งตั้งคณะท างานฯ          

2 

2.1 พิจารณาก าหนดประเด็นที่จะน ามาเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

         

2.2 วิเคราะห์ภารกิจที่เหมาะสมในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

         

3 3. จัดท ากรอบแนวคิด/กรอบแนวทาง          

4 
4. จัดให้มีช่องทาง/กระบวนการ/วิธีการรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

         

5 

5.1 จัดท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับ
กรอบแนวคิด 

         

5.2  ด าเนินการตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้          

5.3 รายงานผู้บริหารรับทราบและเห็นชอบแผนงาน/
โครงการเพื่อใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2566 

         



 


