
10. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมหม่อนไหม 

หลักการและเหตุผล 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาเกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้งขาดแคลนน  าในการเกษตร โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทาง
เกษตรโดยอาศัยน  าฝนเป็นหลัก 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่มาตั งแต่ปี 2550 -
2559 เพื่อส านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่องานด้าน
พัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมอบหมายคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสมัครใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 70,000 ราย และได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมหม่อนไหม ส่งเสริมองค์
ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตขั นพื นฐานให้เกษตรกร เพ่ือให้พ่ึงพาตนเองเบื องต้น และเพ่ือให้สอดรับกับ
การขับเคลื่อนนโยบายขยายผลการพัฒนาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริให้
กว้างขวางไปสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาการ
เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร ให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยน
ทัศนคติแนวคิดและพฤติกรรมในการประกอบอาชีพเกษตรกรและด าเนินชีวิตด้วยการพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

  ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม ในฐานะหน่วยงานดูแลงานโครงการ
พระราชด าริและโครงการพิเศษ จึงจัดท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ น เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่องานด้านพัฒนาการเกษตร และสนับสนุนงาน
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยกรมหม่อนไหมจะสนับสนุนท่อนพันธุ์หม่อน ให้แก่เกษตรกร ส าหรับปลูกเพ่ือสร้างรายได้เสริมจากการ
ประกอบอาชีพหลัก หรือต้นทุนการผลิต เช่น ปลูกหม่อนส าหรับเลี ยงไหม ปลูกหม่อนเพ่ือขายใบให้แก่เกษตรผู้
เลี ยงไหม ปลูกหม่อนเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ชาใบหม่อน หรือน าใบหม่อนไปผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น 

วัตถุประสงค ์

  1.เพ่ือส านึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรง
พระราชทานหลักการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี ยงไหม สามารถน าใบหม่อนไปเลี ยงไหม 
น าใบหม่อนไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ และเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น เป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น 

  3.เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้หลักการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่ชุมชน และให้ความรู้การปลูก
หม่อนร่วมกับการท าการเกษตรที่หลากหลาย และสามารถน าหลักการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพในชีวิตประจ าวันได้ เพ่ือให้เกษตรกรพ่ึงพาตัวเองได้และมีความยั่งยืน
ต่อไป 



เป้าหมาย เกษตรกรภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 70,000 ราย 

งบประมาณ รวมทั งสิ น 1,000,000 บาท 

โครงการ/รายการ งบประมาณ (บาท) * ผู้รับผิดชอบ 
1.ค่าสนับสนุนท่อนพันธุ์หม่อน 
(70,000 ราย x 0.10 บาท x 50 ท่อน) 

350,000 สวม. 

2.ค่าใช้จ่ายในการน าส่งท่อนพันธุ์หม่อน (ค่าน  ามันเชื อเพลิง ค่าเอกสาร
แนะน าการปลูก และวัสดุอ่ืนๆ ) 
(70,000 ราย x 0.10 บาท x 50 ท่อน) 

350,000 สพท. 

3.ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการด าเนินงาน (สพท./สมข./ศมม.) 
(ค่าเบี ยเลี ยง ที่พัก) 

300,000 สพท. 

รวมทั งสิ น 1,000,000  
หมายเหตุ ในส่วนของส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการน าส่งท่อน
พันธุ์หม่อนและค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการด าเนินงาน รวมเป็นเงินจ านวน 650,000 บาท โดยขอเบิกจ่าย
จากงบผลผลิต การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมสนับสนุนโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการพิเศษ ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม และในส่วนของ
ส านักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม ขอใช้งบประมาณในส่วนการผลิตขยายพันธุ์หม่อนไหมของส านักวิจัยและ
พัฒนาหม่อนไหม จ านวน 350,000 บาท  

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

วิธีการด าเนินการ 

  1.ประชุมชี แจงขับเคลื่อนการด าเนินงาน ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ single 
command และเจ้าหน้าที่ของส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1-6 และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติฯ ทั ง 21 ศูนย์ 
  2.ส ารวจพื นที่ด าเนินการ และเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  3.ส ารวจความต้องการท่อนพันธุ์หม่อนของเกษตรกร ส่งให้ single command สรุปเสนอ 
  4.ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูก ดูแลรักษาหม่อนแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
  5.สนับสนุนท่อนพันธุ์หม่อนตามที่เกษตรกรเสนอความต้องการ และวางแผนการจัดส่งให้
เกษตรกร รายละไม่เกิน 50 ท่อน ตามแผนการแจกจ่ายท่อนพันธุ์หม่อน 
  6.ติดตามผล ให้ค าแนะน า และประเมินการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1.เป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรง
พระราชทานหลักการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้รับการเผยแพร่ และขยายผลสู่เกษตรกร 

  2.เกษตรกรมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ นอย่างสม่ าเสมอจากการปลูกหม่อน โดยสามารถน าไป
เลี ยงไหม และแปรรูปผลิตภัณฑ์ทั งอาหารคนและอาหารสัตว์ เป็นต้น 

  3.สนับสนุนเกษตรกรให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ และ
ด ารงชีวิต 



ผลผลิต (Output) 
  1.เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  2.เกษตรกรได้รับการสนับสนุนท่อนพันธุ์หม่อน 
  3.มีพื นที่ปลูกหม่อนเพิ่มขึ น ไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

  1.เป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรง
พระราชทานหลักการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  2.หลักการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับการเผยแพร่ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
เกษตรกรอย่างยั่งยืน 

  3.ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรปลูกหม่อน และน าใบหม่อนไปใช้ประโยชน์ร่วมกับกิจกรรม
อ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับการน าหลักการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่และน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพในชีวิตประจ าวันได้ 

  4.เพ่ือเป็นจุดเรียนรู้หลักการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชน ซึ่งมีองค์ความรู้ด้านการปลูก
หม่อนร่วมกับการท าการเกษตรที่หลากหลาย เพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่ผู้สนใจน าไปประยุกต์ใช้ 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ มีพื นที่ปลูกหม่อนเพิ่มขึ น ไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ เกษตรกรมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพ่ิมขึ น โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม กลุ่มโครงการพระราชด าริและโครงการพิเศษ 
  ส านักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม 
  ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 – 6 
  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั ง 21 ศูนย์ 
 
 
 


