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บทนํา 
 คงจะปฏิเสธไมไดแลวกระมงัวา  การผลิตสินคาเกษตรทุกชนิด จําเปนตองยึดแนวทางที่จะทําให
ผลผลิตและผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตรตองเปนที่ยอมรับของลูกคาหรือผูบริโภค  มีคุณภาพที่ตรงตาม
ความตองการทั้งดานขนาด รูปทรง สีสัน รสชาติ ความหวาน คุณคาทางโภชนาการ ที่เรียกรวมกันวา 
มาตรฐานเชิงคุณภาพ ( Quality  Specification ) และสําคัญตองมีความปลอดภัยจากการปนเปอนของ
เชื้อจุลินทรียสาเหตุโรคของคนและปลอดสารเคมี ( Chemical) ทุกชนดิโดยเฉพาะสารเคมีที่ใชในการปองกัน
และกําจดัศัตรูพืช ( Pesticide) หรืออยางนอยตองไมมีสารตกคางเกินคามาตรฐานที่กาํหนด เปนหลักสากลที่
เรียกวา คาตกคางสูงสุดของสารเคมีแตละชนิด( Maximum Residue Limit : MRL ) และการที่กรมสงเสริม
การเกษตรไดทําโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งฟารม(One Tambol One Farm : OTOF )  กเ็พราะตองการให
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบฟารม (ผูจัดการฟารม) และเกษตรกรเปนผูดาํเนินการรวมกันเพื่อให
เกดิการเรยีนรูรวมกัน  ไมเพียงแตการบริหารจัดการฟารม  การผลิตในฟารมและมกีําไรเทานั้น  แตตองเปน
ศูนยเรียนรูการเกษตรที่เนนวา จะมีการใชปจจัยการผลิตดานเคมีภณัฑทุกชนิดอยางจาํกัด  หรืออาจไมใชเลย
ในหลายกรณ ี  ซ่ึงตรงนี้ถือวาเปนการผลักดันใหมีการนํานโยบาย Food  Safety  มาปฏิบัติใหเปนรูปธรรม   
นําการเปลี่ยนแปลงสูเกษตรกรเปาหมายไดอยางเปนระบบ 
 

หนึ่งตาํบลหนึง่ฟารมบทเรียนท่ีลํ้าคา 
 เมื่อครั้งที่ พ.ต.ท. ทักษณิ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดเดนิทางไปที่สวนคุณเกยีรติศกัดิ ์  ตั้งเจริญสุทธิชัย  
(เฮียไต) ที่อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546 และไดกลาวถึงนักวิชาการสงเสริม
การเกษตรที่รับผิดชอบตําบลวาเปนผูมีความรูทางดานการเกษตรเปนอยางดี แตยังขาดประสบการณทางดาน
ปฏิบัติ จงึไดมแีนวคดิใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ หาแนวทางใหนกัวิชาการสงเสรมิการเกษตร คอื พวกเรา 
ไดมีโอกาสฝกปฏิบัติเพื่อสรางความเขาใจและทักษะดานการปฏิบัติ รวมทั้งการจัดการฟารม(Farm Management) 
โดยใชที่ดนิของรัฐที่เปนพืน้ที่สาธารณประโยชนหรือที่ดินของเกษตรกรก็ได  เพือ่นํามาเปนตวัอยางการทํา
ฟารมรวมกับเกษตรกรในตําบลหรือทองที่นั้น แบบเรยีนรูจริง(Learn by Do)  สวนผลผลิตที่ไดจากฟารมก็จะ
ขายเปนรายไดของนักวิชาการสงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบกับเกษตรกรที่มารวมทําฟารมนั้น แบบแบงปน
ผลประโยชน โดยใหถือเปนนโยบายหนึง่ตําบลหนึ่งสวนหรือหนึ่งตาํบลหนึ่งฟารมอะไรทํานองนี้  จุดเนน
ของฟารมคือเปนแปลงตัวอยางหรือศูนยเรียนรูจากการนําเทคโนโลยทีี่เหมาะสมมาใชในแตละสภาพพื้นที่  
ซ่ึงตอมากระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานหลักรวมกับ
หนวยงานอืน่ๆในลักษณะบรูณาการในการกําหนดแนวทางการดําเนนิงาน 
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 หากยังจํากนัได  หลังจากที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ใหนโยบายกับนักวชิาการสงเสริม
การเกษตรเสรจ็หมาดๆ เทาที่สดับตรับฟงเสียงสะทอนของพวกเรา (ทั้งเกษตรตําบล อําเภอ จงัหวัดและ
นักวิชาการเกษตร) มีความรูสึกไมยอมรับแนวคิดนี้เทาไรนัก เพราะเกือบทุกคนเห็นวาเปนเรือ่งที่ทําไมได 
เปนภาระและจะไมมีเวลาในการบริหารจดัการฟารมกลวัที่สุดคือการดําเนินงานจะไมสําเร็จตามวตัถุประสงค
และไมเปนแปลงเรียนรูหรือศูนยเรียนรูของเกษตรกรและชุมชนไดอยางที่คิดไว  ขณะที่อีกหลายคนก็คดิ
ตางกันและมีความยนิดีที่จะไดมีโอกาสทดสอบศักยภาพของตนเองวาจะมีความสามารถบริหารจัดการฟารม
ไดสักแคไหน เพราะมีทั้งความรูและประสบการณบางสวน(ไมครบทุกอยาง) มเีกษตรกรแกนนาํในชุมชนที่
จะเลือกมาเปนแนวรวมดําเนินการ( Partnership) หรือรวมสังฆกรรมกับฟารมที่จะตองทําในอนาคต  ที่สําคัญ
มีงบประมาณสนับสนุนในระดับที่มากพอสมควรที่จะนําไปเลือกทํากิจกรรมไดตามความเหมาะสมของตัวเอง 
ภายใตสภาพแวดลอมตางๆในพื้นที่  ซ่ึงทุกคนมีขอมูลเชิงวิเคราะหมาแลวตั้งแตการทําแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับตําบล  และก็ประจําอยูในตําบลที่รับผิดชอบกันมาไมต่ํากวา 10 ป เรียกวา หลับตาก็มองเหน็ภาพหมด
ทั้งตําบล แตกอ็ยูที่วาจะมีทักษะในการบรหิารจัดการองคประกอบตางๆที่มีอยูใหเปนรูปธรรมทางการผลิตได
อยางไร  ตรงนี้ก็เปนความสามารถเฉพาะบุคคลที่แตกตางกันไป แตทีสุ่ดคงจะไมหนีความตั้งใจใฝรู  เรียนรู
จากประสบการณจริง  ซ่ึงก็เปนการคอยเปนคอยไป ซ่ึงชวงเวลาที่ผานไปตั้งแตป 2548 ที่เปนฟารมนํารอง  
แตละจังหวดันั้น บัดนี้สงภาพที่ปรากฏใหเห็นแลววา แนวคิดที่จะใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตรระดับ
ตําบล มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร(ปจจัย) เปนอยางไร เกษตรกรผูรวมโครงการและ
เกษตรกรในชมุชนขางเคียงไดเรียนรูอะไรไดบางจากฟารม  ตรงนี้ทุกคนที่ทําโครงการป 2548 คงจะมีคําตอบ
อยูในใจแลววาผลการดําเนินการจะเปนอยางไรนั้นคงจะเปนเครื่องชี้วัด (KPI) ไดระดับหนึ่ง แตConceptโครงการ
ก็ยังคงเหมือนเดิมคือตองการสรางใหเปนแปลง/จุดเรยีนรูที่เปนตัวอยางใหเกษตรกรและชุมชนไดระดับหนึ่ง 
โดยตองมีการนําเสนอขอมูลที่ผานการบันทึกกิจกรรมรายรับรายจายที่เรียกวา ผลประกอบการวาเปนอยางไร
เปรียบเทียบกบัวิชาการผลิตตามแบบอยางที่เกษตรกรทําอยู และ/หรือเปรียบเทียบในทิศทางการนําวิธีการ
ผลิตรูปแบบใหมเพื่อเปนแนวคิดหรือเปนทางเลือกใหเกษตรกรไดเรียนรูและนําไปประยุกตใชในฟารม/
กิจกรรมการผลิตของตนเองไดดีกวาเดิม  หากมองยอนไปในอดีตนั้น  นักสงเสริมการเกษตรจะไมโอกาสได
แสดงบทบาทนี้เลย  จึงเปนสิ่งที่ทาทายความรู ความสามารถบวกกับความตั้งใจจริงของแตละคนที่ไดรับ
มอบหมายใหทําโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งฟารม  เพราะการเรียนรูแบบตอเนื่อง(Action Learning) นั้น เปน
กระบวนการทีจ่ะเสริมสรางองคความรูที่แทจริง ไมใชรูแตในตําราหรอืแบบทองจําเพียงอยางเดียว การที่นัก
สงเสริมการเกษตรมีทักษะและประสบการณนั้นเปนขอไดเปรียบ(Adventage) หากเปรียบเทียบการถายทอด
ดวยวิธีเดิมๆในอดีต  ขึ้นกบัวาเราจะยอมรับและเต็มใจในConcept การปฏิบัติที่กําหนดไวหรือไม แตก็ไมได
หมายความวาแนวทางOTOF จะพลิกสถานการณดานการสงเสริมการเกษตรจนมีการปรับเปลี่ยนความคดิ
พฤติกรรมของกลุมเกษตรกรแลวบรรลุผลสําเร็จของการประกอบอาชพีภายในพริบตา มันยังตองมีตัวแปร
(Variable)อ่ืนๆอีกมากมายทีจ่ะเปนแรงเสริมหรือแรงตานใหโครงการนีป้ระสบผลสําเร็จหรือลมเหลว  ซ่ึงมี
โอกาสพอๆกัน ตรงนี้ตางหากที่จะสะทอนศักยภาพผูจัดการฟารมวาจะพลิกสถานการณใหเปนทางบวกไดอยางไร  
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ก็คงจะตองใหกําลังใจและเสริมแรงโดยการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาและ/หรือผูทีม่ีอะไรก็ตามโดยเฉพาะ
จิตใจที่เอื้ออาทรตอผูรวมงาน ซ่ึงที่ผานมาการเสริมแรงนอกจากจะหาไดคอนขางยากแลวบางทียังสราง
ความรูสึกในทางลบกับผูทํางานภาคสนามอีกดวย  กค็งจะตองเลนกันไปตามบทที่องคกรทานมอบหมายให 
โดยทําหนาที่ใหเต็มศักยภาพของที่เรามีอยูนั่นแหละดีที่สุด 
 

นโยบาย Food  Safety กับเวที OTOF 
 เมื่อป 2547 รัฐบาลประกาศนโยบายการผลิตอาหารปลอดภัยและกรมสงเสริมการเกษตรไดประกาศ
รณรงคเพื่อใหเกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตรทั่วประเทศ  ไดมีความตระหนกัดานการใชสารเคมีในการผลิต  
ทั้งนี้เพื่อเตรียมการสูเวทีการแขงขันที่ขณะนี้ เวทีทางการคาโลกเปดแนวรบดานความปลอดภัยของผูบริโภค
ที่เปนประชาชนของตนเอง  โดยประสานกันวาจะรับผลผลิตและผลิตภัณฑสินคาเกษตรที่มีความปลอดภัย
จากสิ่งที่เปนความเสี่ยง(Risk)ทั้งหลายเชน เชื้อจุลินทรียพาหะโรคของคน สารเคมีที่เปนพิษทําอันตราย
โดยตรงหรือสารชักนําการเกดิโรคมะเร็งในระยะยาว  เหลานี้ลวนเปนขออางที่ปะเทศลูกคาใชเปนเครื่อง
ตอรองทางการคาระหวางประเทศและเปนรูปแบบที่ไมเกี่ยวของกับระบบภาษี ( Non Traiff Barrier : NTB) 
แตมีความรุนแรงและเขมขนกวาและเปนสิง่ที่มิอาจหลีกเลี่ยงไดกับทกุประเทศที่มีการทํามาคาขายในระบบ
ตลาดโลก เรียกวามาตรการนี้เปนระบบสากลไปแลว  แมวาในความเปนจริงอาจมีความยดืหยุนกันบาง
ในทางปฏิบัตแิตดวยผลประโยชนของประชาชน ประเทศชาติ   และระบบเศรษฐกจิของกลุมประเทศก็ตอง
วากันไปตามกติกา  ตวัอยางที่เห็นไดชัดเจนกรณีที่ประเทศไทยสงลําไยไปจนี  สงผักผลไมไปแถบประเทศ
สหภาพยุโรป(EU.) และประเทศญี่ปุน  แลวมีการตรวจพบเชื้อจุลินทรียอันตรายและสารเคมีที่ใชปองกัน
กําจัดแมลงศัตรูพืชทําใหประเทศที่กลาวขางตนมีการออกมาตรการตอบโตโดยการไมยอมรับสินคาเกษตรใน
ล็อคที่สงไปและมีตรวจพบเชื้อจุลินทรียและสารเคมีอันตรายที่อยูภายใตเงื่อนไขและประกาศใหทราบกัน
แลวระหวางประเทศคูคา  ผลกระทบตอมาคือมาตรการตรวจสอบที่เขมขน  การประกาศยับยั้งการนําเขา
สินคาเกษตรจากประเทศไทย  และมีการสงขาวแบบบอกตอกันในหมูประเทศลูกคา โดยเฉพาะแถบประเทศ
ยุโรปที่มีระบบการแจงเตือนภัยรวมกนั  เมื่อประทศใดประเทศหนึ่งมีการตรวจพบเรื่องจุลินทรียอันตราย
ตกคางในสินคาเกษตรประเทศใดประเทศหนึ่งจะแจงผานระบบ Rapid Alert System for Food and Feed :  
(RASFF) โดยผานทางWebsite ซ่ึงเปรียบเสมือนการประจานสินคาเกษตรของประเทศผูสงออกนั้น เมื่อเปน
เชนนี้ พวกเรานักสงเสริมการเกษตรที่มีหนาที่เตรียมเกษตรกรใหมีความพรอมในการผลิตในฟารมใหเปนไป
ตามตองการของลูกคาทั้งในและตางประเทศ  นั่นคือสินคาเกษตรตองมีความปลอดภัยและไดมาตรฐาน จึง
จําเปนตองมีเวทีพัฒนาองคความรู ทักษะและประสบการณที่สามารถนําเสนอใหเกษตรกรใหมีความเชื่อมั่น
ในระบบการผลิตที่สะทอนคุณภาพผลผลิต  โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งฟารม(OTOF) จึงเปนเวทีฝกปรือวิทยา
ยุทธที่จะตองนําหลักการและแนวคิดดานการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐานมาใชอยางเต็ม
รูปแบบ โดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติของ GAP พืช จะเปนเครื่องมือที่สรางการยอมรับใหลูกคาในประเทศและ
ผูสงออกทั้งหลายที่ยอมรับระบบ GAP กันแลว  ในทางปฏิบัติก็ไมไดซับซอนอะไร เพียงแตเนนการควบคุม



 4 

จุดเสี่ยงหรือจดุวิกฤต( Critical Control Point : CCP ) ในกระบวนการผลิตในฟารม โดยเฉพาะการเขมงวด
ดานการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืชและในขั้นตอนการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่วผลผลิต  กรณีบางฟารมที่
ตองการตอยอดกิจกรรมจากการผลิตโดยมีการแปรรูป  การทําตลาดสินคาของตนเอง  ซ่ึงในขั้นตอนที่กลาว
ขางตนก็จะมีจดุควบคุมความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏิบัติโดยเฉพาะการควบคุมปองกนัและกําจัดเชือ้จุลินทรีย
ที่อาจปนเปอนจากกระบวนการบริหารจดัการ  ตรงนี้จึงเปนจุดสาํคัญที่ผูจัดการฟารมจะสามารถประยุกต
แนวทางปฏิบัติตามระบบ GAP มาใชควบคูกับความรู ประสบการณ และเทคนิคการปฏิบัติที่ไมยุงยากแต
สามารถพัฒนาใหเปนแนวทางปฏิบัติมาตรฐาน ( Standard Operation Procedure : SOP ) ในฟารม  เมื่อเรียนรู
และมีการปฏบิัติจนเปนระบบแลว เกษตรกรจะเห็นวธีิการวามีความแตกตางกับระบบการผลิตแบบเดิม  ที่
สําคัญผลผลิตและผลิตภัณฑจากฟารมสามารถประกาศเปนสินคาเกษตรที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานกับสังคม
ไดอยางภาคภมูิและจะสงผลตามตามมาดานความเชื่อมั่น และราคาจําหนายที่สูงกวาผลผลิตชนิดเดียวกันจาก
แหลงผลิตอ่ืนๆ ที่ไมใชระบบการผลิตแบบควบคุมคุณภาพเปนแนวทางปฏิบัติ  ซ่ึงสุดทายคงจะตองเลิกราไป
จากวงการเพราะสถานการณปจจุบันผูบริโภคทุกแหงตองการอาหารและผลิตภัณฑที่ปลอดภัยที่สุดเพราะเปน
ทางเลือกของลูกคาที่มีกําลังทรัพยและอํานาจการตอรองทุกดาน แตหากเราจะยอมรับระบบการผลิตแบบเดิม
และเนนตลาดในประเทศที่ผูคนยังไมคอยตระหนกัดาน Food  Safety มากนักกไ็มตองกังวลอะไร คงตอง
ปลอยใหประเทศคูแขงอยางเวียดนาม จีน อินโดนิเซีย ฯลฯ  เขาพัฒนาระบบการผลิตภายใตระบบ GAP ของ
แตละประเทศแลวประกาศเปนคูแขงแยงตลาดไปโดยงาย  เพราะเหตผุลงายๆ ที่เกษตรกรของเราไมยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง  แตตรงนี้นักสงเสริมการเกษตรก็จะตองพิสูจนใหไดวาเกษตรกรไมยอมรับเทคโนโลยีการ
ผลิต/การแนะนําดานวิชาการวาจริงหรือไม  จะเห็นไดวากระแส Food  Safety นั้นมันไดถูกเชื่อมโยงกับ
ระบบโลกาภิวฒันไปเรียบรอยแลว  ดังนั้น หากใคร/ประเทศใดไมมกีารปรับเปลี่ยนวิธีการ ระบบการผลิตเชิง
คุณภาพ  สามารถพิสูจนกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนใหลูกคาเชื่อถือไดก็คงจะตองตกขอบเวทกีารคาแบบ
สากลในที่สุด  จึงอยากนํา Model แสดงความสัมพันธของกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร กับระบบรับรอง
มาตรฐานการผลิตภายใตระบบ Food  Safety  ดังภาพ 
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ไรนาสวนผสม 
กลุมเกษตรกร 

ทํานา - เพาะเลี้ยงตางๆ 
สหกรณ 

โรงงานอุตสาหกรรม 
ผูรวบรวม 
ผูสงออก 

การผลิตอาหารปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
(Food Safety) 

 
 
 
 
 
 
 พืชไร พชืผัก ผลไม 

ประมง ปศุสตัว 
กลุมSMCE แมบาน 
กลุมสงเสริมอาชีพ 

OTOP 

OTOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            GAP   GMP   HACCP   ISO   EUREPGAP 
    มกอช.   อย.   มผช.   มกท.   มอก 
 
บทสรุป 
 โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งฟารม เปนโครงการที่มีเปาหมายนําการเปลีย่นแปลง หากพิจารณาตาม
ทฤษฎีงานสงเสริมการเกษตรก็ไมใชเร่ืองใหมในหลักนําในการคิดและการปฏิบัติ เพียงแตเปลี่ยนบุคคล
เปาหมายที่ทําหนาที่ควบคุม ปฏิบัติและรับผิดชอบโครงการที่เรียกวา  ผูจัดการฟารม ( Farm manager) มา
เปนนักวิชาการสงเสริมการเกษตร แตในทางปฏิบัติยังมีผูรวมโครงการ คือ เกษตรกรผูนํา ซ่ึงหากมีความ
เขาใจและตั้งใจในการรับหนาที่ บทบาทและภารกิจนีก้ค็งไมใชเร่ืองยุงยากซับซอนอะไรหากมกีารเรียนรูและ
เขาใจระบบการบริหารจัดการ แตผูปฏิบัติที่แทจริงกย็ังคงเปนเกษตรกรอยูนั่นเอง เพียงแตอยาใหมีอะไรมา
เบี่ยงเบน Concept ของโครงการเทานั้นเอง.   
 
*     นักวิชาการเกษตร  กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
       สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  เอกสารประกอบการสัมมนา. 
       นักวิชาการสงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งฟารม, 19 - 21 กรกฎาคม 2549 


