
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่18 มีนาคม 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
หยดุเผา 1 หยดุเผาในพื้นท่ีการเกษตร แนวหนา้ออนไลน์ 
เกษตรเชิงพื้นท่ี 2 กลุ่มปลูกผกัปลอดภยัอ าเภอสามโคกท าเกษตรเชิงพื�นท่ี'ขายไดปี้ 

ละ 6แสน 
นสพ.ไทยโพสต ์

3 ต่อยอดความส าเร็จ “เกษตรเชิงพื้นท่ี” ดนัเกษตรกรปลูกผกัปลอดภยั 
ขายไดปี้ละ 6 แสน 

สยามรัฐออนไลน์ 

4 กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหนา้พฒันาความส าเร็จ “เกษตรเชิงพื้นท่ี” 
ดนัเกษตรกรปลูกผกัปลอดภยัขายไดปี้ละ 6 แสน 

เกษตรสาระดีดอทคอม 

5 กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหนา้พฒันาความส าเร็จ “เกษตรเชิงพื้นท่ี” 
ดนัเกษตรกรปลูกผกัปลอดภยัขายไดปี้ละ 6 แสน 

มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

หมอพืช 6 ป้ันหมอพืชลุยงานคลินิก37จงัหวดั นสพ.เดลินิวส์ 
แปลงใหญ่ 7 ป้ันเกษตรกรเป็น ผจก.แปลงใหญ่ ไทยรัฐออนไลน์ 

8 กรมส่งเสริมการเกษตร”เดินหนา้สนบัสนุนเกษตรแปลงใหญ่ สงขลาทูเดย ์
วสิาหกิจชุมชน 9 กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหนา้เสริมทกัษะนายทะเบียนวสิาหกิจ

ชุมชนทัว่ประเทศ ส่งต่อความรู้และผลกัดนัวสิาหกิจชุมชน 
เป็นนิติบุคคล 

ไทยแลนดพ์ลสั 

ใบด่างมนัส าปะหลงั 10 โครงการป้องกนัและก าจดัโรคใบด่างมนัล าปะหลงั จากเช้ือไวรัส
Cassava mosaic virus  

นสพ.เดลินิวส์ 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ 11 ชยันาท ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร นสพ.ไทยรัฐ 

12 (ภาพข่าว) แพร่ จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ นสพ.เดลินิวส์ 
13 เกษตรแพร่ จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (DW) คร้ังท่ี 2/2563 นสพ.เสียงแพร่ 

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 14 ชวนเท่ียวปากท่อ ราชบุรี ส านกัข่าวไทย 
วสิาหกิจชุมชน 15 ตลาดน ้า เหล่าตัก๊ลกั จ.ราชบุรี สถานีโทรทศัน์ ช่อง 3 
ประชุม 16 "จ าเนียร" นัง่หวัโตะ๊ประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนงานนโยบาย

ส าคญัและแกไ้ขปัญหาภาคเกษตรระดบัจงัหวตั (Chief of 
Operation) 

เพจหนงัสือพิมพล์ าพูน 



ธรรมชาติยอ่มเขา้ขา้งมนุษย ์เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ผา่นมาฝนกระหน ่าห่าใหญ่ ท าหนา้ท่ีเทศกิจชะลา้งฝุ่ นละอองใน กทม. 
ท าใหค้ลายร้อนช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีๆ กลบัคืนมาบา้ง 

ก็ถือวา่เหมาะสมกบัคุณภาพและความสามารถ ท่ีผลโพลลจ์ดัอนัดบัใหน้ายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เป็น
รัฐมนตรีท่ีท าให้เกษตรกรมีความสุขเพิ่มข้ึน เพราะ รมว.เกษตรฯ ยดึสโลแกน “ค าไหนค านั้น” ล่าสุดก็ตอ้งเติมค าวา่ “ท างาน
ค ่าท่ีไหนก็นอนท่ีนัน่เพื่อใหง้านส าเร็จ” เพราะภารกิจมากมายต่อเน่ือง ตอ้งเตรียมพร้อม 24 ชัว่โมง 
แต่ก็โชคดีท่ียงัมีตวัช่วย หลายๆ ท่าน เก่งกาจดว้ยความรู้ประสบการณ์ แบ่งเบาภารกิจดูแลชาวบา้น อยา่ง นายอลงกรณ์ พล
บุตร ซ่ึงด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษา รมว.เกษตรฯ วนัก่อน ก็รับมอบหมายงานไปปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นประธานเปิดงาน รณรงคห์ยดุ
เผาในพื้นท่ีการเกษตร-ตดัออ้ยสดลดมลพิษ ณ แปลงเรียนรู้ของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูป้ลูกออ้ยแปลงใหญ่ บา้นหนอง
ผกัหนาม ต.ตาหลงัใน อ.วงัน ้ าเยน็ จ.สระแกว้ ชูพื้นท่ีท าแปลงใหญ่ออ้ยอจัฉริยะ ขบัเคล่ือนมาตรการลดการเผาในพื้นท่ี
เกษตรกรรมแบบยัง่ยนื 

ซ่ึงทาง ท่ีปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์กล่าวหลงัการเปิดงาน วา่ หลงัจากท่ี คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบ
แผนปฏิบติัการขบัเคล่ือน การแกไ้ขปัญหามลพิษดา้นฝุ่ นละออง เป็นวาระแห่งชาติกระทรวงเกษตรฯ ไดร่้วมก าหนดนโยบาย 
และมาตรการเพื่อเร่งยกระดบัการแกไ้ขปัญหา เน่ืองจากสถานการณ์วกิฤติหมอกควนั และฝุ่ นละอองขนาดเล็กท่ีเกิดข้ึน 
สาเหตุหน่ึงเกิดจากการเผาในพื้นท่ีเกษตรเพื่อเตรียมเพาะปลูกในฤดูถดัไป และเผาเพื่อเก็บเก่ียวออ้ย ท าใหเ้กิดหมอกควนัและ
ฝุ่ นละออง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของเกษตรกรเอง 

รวมทั้งท าใหดิ้นเส่ือมโทรม ตน้ทุนการผลิตสูง ผลผลิตลดลง การแกไ้ขโดยใหเ้กษตรกรเกิดความเขา้ใจและตระหนกั
ถึงปัญหา รวมถึง แสดงนวตักรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นตวัขบัเคล่ือนและเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะลดทั้งปัญหามลพิษ ลด



ทรัพยากรต่างๆ เป็นการแกไ้ขในระยะยาว ทั้งปัญหาแรงงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้
เกษตรกรมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

พระเอกของนายอีกคนหน่ึง คือ นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่การรณรงคห์ยดุ
เผาในพื้นท่ีเกษตร ไดร้ณรงคม์าอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกษตรกรตระหนกัและเขา้ใจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายชุมชนปลอดการ
เผา ไดก้วา่ 1,600 แห่ง เพื่อท่ีจะเฝ้าระวงัอยา่งจริงจงั ควบคู่กบัการส่งเสริมแนวทางการเกษตรย ัง่ยนื ใชเ้ศษวสัดุทางการเกษตร 
น ามาก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เช่นท าปุ๋ยหมกั ผลิตเป็นพลงังานทดแทน การเพาะเห็ด ซ่ึงมีเกษตรกรเขา้มาเรียนรู้ เฉพาะปี’
63 ถึงกวา่ 17,000 ราย แสดงใหเ้ห็นถึงการต่ืนตวัของเกษตรกรท่ีจะขบัเคล่ือนเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั 

ส าหรับการจดังานในคร้ังน้ี เป็นส่วนหน่ึงท่ีตอ้งการแสดงนวตักรรม ในแปลงใหญ่ออ้ยอจัฉริยะ ท่ีขบัเคล่ือนโดย
คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเกษตรอจัฉริยะของกระทรวงเกษตรฯ เพราะการส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชเ้คร่ืองจกัรกลในการตดั
ออ้ย ทดแทนการเผา ใหเ้กษตรกรเรียนรู้การปรับระบบการปลูกใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจริง เพื่อลดปัญหาการเผา ก่อน
เก็บเก่ียว 

โดยแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 สถานี ไดแ้ก่1.สถานีการเตรียมดิน ปลูก และบ ารุงรักษา2.สถานีบ ารุงรักษาตอออ้ย 3.
สถานีการตดัออ้ยสดดว้ยรถตดัออ้ย และจดัการเศษวสัดุดว้ยเคร่ืองมว้นใบออ้ย 4.สถานีส ารวจและจดัท าแผนท่ีการ
เจริญเติบโต และการพน่สารป้องกนัและก าจดัวชัพืชดว้ยโดรน มีเกษตรกรในจงัหวดัสระแกว้ ร่วมงานกวา่ 500 คน 
ครับหยดุเผาพื้นท่ีการเกษตร หยดุท าลายป่าผมสนบัสนุนเตม็ท่ี 
  







 

 
ต่อยอดความส าเร็จ “เกษตรเชิงพืน้ที่” ดันเกษตรกรปลูกผักปลอดภัย ขายได้ปีละ 6 แสน 

กรมส่งเสริมการเกษตรปล้ืม หลงัดนัเกษตรกรเขา้โมเดล “เกษตรเชิงพื้นท่ี”ท ารายไดก้ลุ่มปลูกผกัปลอดภยัสามโคก
พุง่เฉล่ียปีละ 5-6 แสนบาท พร้อมเดินหนา้ขบัเคล่ือนยกระดบัคุณภาพสินคา้ชุมชนสู่เกรดพรีเม่ียม รุกขยายพื้นท่ีครอบคลุม 77 
จงัหวดั มุ่งกระจายรายไดสู่้ชุมชน สร้างความมัน่คง ย ัง่ยนืระยะยาว 
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ หลงัจากปี 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรไดผ้ลกัดนั
งานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ีเป็นโมเดลน าร่องใน 6 จงัหวดั ประกอบดว้ย 1.แปลงใหญ่ผกัปลอดภยั อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
2.แปลงใหญ่ผกั อ.นามน จ.กาฬสินธ์ุ 3.วสิาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน ้าหอม ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 4.
วสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน ้าหอมบางตลาด อ.คลองเข่ือน จ.ฉะเชิงเทรา 5.แปลงใหญ่มงัคุด อ.ลานสกา จ.
นครศรีธรรมราช และ6.กลุ่มผูป้ลูกอโวคาโดแบบครบวงจร อ.พบพระ จ.ตาก 

ทั้งน้ี จากผลด าเนินการในปี 2562 ปรากฏวา่ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพฒันาคุณภาพสินคา้ของชุมชนสู่ระดบัพรีเม่ีย
มมากข้ึน ท าใหเ้กษตรกรในชุมชนมีรายไดแ้ละมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ตลอดจนมีการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจและแนวทาง
กระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน จากการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมลงมือท า และร่วมรับผลอนัจะก่อให้เกิดความ
เขม้แขง็ในชุมชน จากผลความส าเร็จดงักล่าว ในปี 2563น้ี กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีแผนในการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี
ขยายไปยงั 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ 
 
 



โดยรูปแบบแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ีจากการถอดบทเรียนความส าเร็จในปีท่ีผา่นมา เกิดเป็นรูปแบบ
ส่งเสริมการเกษตร 3 รูปแบบหลกั คือ 1.รูปแบบผกั ซ่ึงเกิดแนวทางการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจและแนวทางกระจาย
ผลประโยชน์สู่ชุมชน 2.รูปแบบมะพร้าว ซ่ึงเกิดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความตอ้งการของตลาด ตลอดจน
แนวทางจดัการกระบวนการผลิตแบบไม่เหลือทิ้งหรือขยะเหลือศูนย ์(Zero Waste) และ 3.รูปแบบไมผ้ล (มงัคุดและอโวคา
โด) ซ่ึงเกิดแนวทางการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพฒันาคุณภาพสินคา้สู่ระดบัพรีเม่ียม โดยล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรได้
ก าหนดเป็นนโยบายใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรพิจารณาพื้นท่ีเพื่อด าเนินการตามรูปแบบโมเดลการส่งเสริมการเกษตรเชิง
พื้นท่ีแลว้ จงัหวดัละ 1 จุด เพื่อเป็นตน้แบบในจงัหวดัของตน ในการต่อยอดโมเดลการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี 6 จุดน า
ร่อง สู่พื้นท่ี 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ ในการวเิคราะห์คน พื้นท่ี สินคา้ ใชพ้ื้นท่ีเป็นตวัตั้งในการพฒันา (Area Base) โดยบูรณา
การการท างานกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่ือมโยงกลไกการท างานส่งเสริมการเกษตรในลกัษณะรายบุคคล (Individual 
Approach) การส่งเสริมแบบกลุ่ม (Group Approach) และการส่งเสริมรายสินคา้ (Commodity Approach) เพื่อกระจาย
ผลประโยชน์สู่ชุมชน 

  



 
กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าพฒันาความส าเร็จ “เกษตรเชิงพืน้ที”่ ดันเกษตรกรปลูกผกัปลอดภัยขายได้ปีละ 6 แสน 

 
 
          กรมส่งเสริมการเกษตรปล้ืม หลงัดนัเกษตรกรเขา้โมเดล “เกษตรเชิงพื้นท่ี”ท ารายไดก้ลุ่มปลูกผกัปลอดภยัสาม

โคกพุง่เฉล่ียปีละ 5-6 แสนบาท พร้อมเดินหนา้ขบัเคล่ือนยกระดบัคุณภาพสินคา้ชุมชนสู่เกรดพรีเม่ียม  รุกขยายพื้นท่ี
ครอบคลุม 77 จงัหวดั  มุ่งกระจายรายไดสู่้ชุมชน สร้างความมัน่คง ย ัง่ยนืระยะยาว 

              นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ หลงัจากปี 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร
ไดผ้ลกัดนังานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ีเป็นโมเดลน าร่องใน 6 จงัหวดั ประกอบดว้ย 1.แปลงใหญ่ผกัปลอดภยั อ.สามโคก 
จ.ปทุมธานี 2.แปลงใหญ่ผกั อ.นามน จ.กาฬสินธ์ุ 3.วสิาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน ้าหอม ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม 4.วสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน ้าหอมบางตลาด อ.คลองเข่ือน จ.ฉะเชิงเทรา 5.แปลงใหญ่มงัคุด อ.ลาน
สกา จ.นครศรีธรรมราช และ6.กลุ่มผูป้ลูกอโวคาโดแบบครบวงจร อ.พบพระ จ.ตาก 

              ทั้งน้ี  จากผลด าเนินการในปี 2562 ปรากฏวา่ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพฒันาคุณภาพสินคา้ของชุมชนสู่
ระดบัพรีเม่ียมมากข้ึน  ท าใหเ้กษตรกรในชุมชนมีรายไดแ้ละมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน   ตลอดจนมีการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจ
และแนวทางกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน จากการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมลงมือท า และร่วมรับผลอนัจะ
ก่อใหเ้กิดความเขม้แขง็ในชุมชน จากผลความส าเร็จดงักล่าว ในปี 2563น้ี กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีแผนในการส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื้นท่ีขยายไปยงั 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ    



               โดยรูปแบบแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ีจากการถอดบทเรียนความส าเร็จในปีท่ีผา่นมา เกิดเป็น
รูปแบบส่งเสริมการเกษตร 3 รูปแบบหลกั คือ 1.รูปแบบผกั ซ่ึงเกิดแนวทางการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจและแนวทางกระจาย
ผลประโยชน์สู่ชุมชน 2.รูปแบบมะพร้าว ซ่ึงเกิดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความตอ้งการของตลาด ตลอดจน
แนวทางจดัการกระบวนการผลิตแบบไม่เหลือทิ้งหรือขยะเหลือศูนย ์(Zero Waste) และ 3.รูปแบบไมผ้ล (มงัคุดและอโวคา
โด) ซ่ึงเกิดแนวทางการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพฒันาคุณภาพสินคา้สู่ระดบัพรีเม่ียม โดยล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรได้
ก าหนดเป็นนโยบายใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรพิจารณาพื้นท่ีเพื่อด าเนินการตามรูปแบบโมเดลการส่งเสริมการเกษตรเชิง
พื้นท่ีแลว้ จงัหวดัละ 1 จุด เพื่อเป็นตน้แบบในจงัหวดัของตน ในการต่อยอดโมเดลการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี 6 จุดน า
ร่อง สู่พื้นท่ี 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ ในการวเิคราะห์คน พื้นท่ี สินคา้ ใชพ้ื้นท่ีเป็นตวัตั้งในการพฒันา (Area Base) โดยบูรณา
การการท างานกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่ือมโยงกลไกการท างานส่งเสริมการเกษตรในลกัษณะรายบุคคล (Individual 
Approach) การส่งเสริมแบบกลุ่ม (Group Approach) และการส่งเสริมรายสินคา้ (Commodity Approach) เพื่อกระจาย
ผลประโยชน์สู่ชุมชน 

              ดา้นนายวิรัช แม่นสุวรรณ เกษตรกรแปลงใหญ่ผกัปลอดภยั ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี กล่าววา่ 
ตนเองไดห้นัมาปลูกผกัปลอดภยัมาตรฐาน GAP ภายใตโ้ครงการแปลงใหญ่มา 2 ปี จากนั้นไดรั้บการส่งเสริมการท าเกษตร
เชิงพื้นท่ีจากกรมส่งเสริมการเกษตร ผา่นกลุ่มผกัแปลงใหญ่ต าบลบางเตย โดยกลุ่มตนจะมีสมาชิก 40 ราย โดยมีการรวมกลุ่ม
กนัผลิต รวมกลุ่มการขายตลอดจนแลกเปล่ียนความรู้ดา้นผลิตท่ีไดคุ้ณภาพ มาตรฐานโดยจะมีเจา้หนา้ท่ีจากเกษตรอ าเภอเขา้
มาอบรมใหค้วามรู้อยา่งต่อเน่ือง   

              ส าหรับตนเองปลูกผกั 25 ไร่ อาทิ ผกักาดหอม ตั้งโอ๋ โหระพา กะเพรา มีตลาดรับซ้ือ 2 ช่องทางคือ ช่องทาง
แรกจ าหน่ายผา่นกลุ่มกลุ่มผกัแปลงใหญ่ต าบลบางเตย  ซ่ึงจะมีโรงคดับรรจุท่ีไดม้าตรฐาน และอีกช่องทางจะมีพอ่คา้แม่คา้จาก
ตลาดไทและตลาดส่ีมุมเขา้มารับซ้ือถึงแปลง โดยราคาจ าหน่ายผลผลิตในช่วงฤดูกาลปกติเฉล่ีย 10-15บาท/กก. เดือนหน่ึงจะมี
รายไดป้ระมาณ 30,000-50,000 บาท หรือเฉล่ียปีละ360,000-600,000บาท  และในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายนราคาจะปรับตวั
สูงข้ึนเน่ืองจากเขา้หนา้ร้อนผลผลิตจะออกนอ้ยลง โดยบางปีสามารถขายไดเ้ฉล่ีย 90-100 บาท/กก. กระบวนการผลิตจะท า
แปลงเป็นร่องๆ ในหน่ึงร่องมีความกวา้งประมาณ 5 เมตร ยาว 40 วา ปัจจุบนัมี 30 ร่อง สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตเฉล่ีย 1,200 
กก./ร่อง และใชเ้วลาในการผลิต 45 วนัถึงจะเก็บเก่ียวได ้ส าหรับแปลงของตนยงัใชร้ะบบน ้าแบบสปริงเกอร์  ซ่ึงช่วยลด
ตน้ทุนการผลิตไดร้ะดบัหน่ึงเน่ืองจากไม่ตอ้งใชแ้รงงานในการรดน ้าหรือดูแลแปลง  

              “ความส าเร็จในการปลูกผกัปลอดภยัภายใตแ้นวทางการท าเกษตรเชิงพื้นท่ี อนัดบัแรกคือกระบวนการผลิต 
ท าเลท่ีตั้งของจงัหวดัซ่ึงอยูใ่กลต้ลาดและกรุงเทพมหานคร ไปจนถึงการเก็บเก่ียวตอ้งไดคุ้ณภาพมาตรฐาน GAP ตรงตาม
ความตอ้งการของตลาดและผูบ้ริโภค ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีมาตรวจแปลงเป็นระยะๆ เราจะใส่ใจตั้งแต่การปรับปรุงดิน เพาะพนัธ์ุ
กลา้เอง ใชเ้ทคโนโลยรีะบบใหน้ ้าในแปลงท่ีช่วยลดตน้ทุนการผลิตและแรงงาน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรไดใ้หก้าร
สนบัสนุนเงินทุนหมุนเวยีนใหก้บักลุ่มเพื่อใชส้ าหรับซ้ือปัจจยัการผลิต โดยปี 2562 ตนท ารายไดจ้ากการปลูกผกัปลอดภยัขาย
ประมาณ 600,000 บาท  คิดเป็นก าไรประมาณ  300,000 บาท  ซ่ึงการปลูกผกัปลอดภยัถือเป็นจุดแขง็ของกลุ่มผกัแปลงใหญ่
ต าบลบางเตย ชุมชนเราจะไดเ้ปรียบในเร่ืองแหล่งน ้าท่ีมีใชต้ลอดปีเน่ืองจากติดกบัแม่น ้าเจา้พระยาซ่ึงปัจจุบนัถือเป็นชุมชนท่ี
เป็นแหล่งผลิตผกัปลอดภยัท่ีส าคญัของตลาดคา้ส่งระดบัประเทศ” นายวิรัช  กล่าว     

  



 
กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าพฒันาความส าเร็จ “เกษตรเชิงพืน้ที”่ ดันเกษตรกรปลูกผกัปลอดภัยขายได้ปีละ 6 แสน 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรปล้ืม หลงัดนัเกษตรกรเขา้โมเดล “เกษตรเชิงพื้นท่ี”ท ารายไดก้ลุ่มปลูกผกัปลอดภยัสามโคก

พุง่เฉล่ียปีละ 5-6 แสนบาท พร้อมเดินหนา้ขบัเคล่ือนยกระดบัคุณภาพสินคา้ชุมชนสู่เกรดพรีเม่ียม รุกขยายพื้นท่ีครอบคลุม 77 
จงัหวดั  มุ่งกระจายรายไดสู่้ชุมชนสร้างความมัน่คง ย ัง่ยนืระยะยาว 
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ หลงัจากปี 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรไดผ้ลกัดนั
งานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ีเป็นโมเดลน าร่องใน 6 จงัหวดั ประกอบดว้ย 1.แปลงใหญ่ผกัปลอดภยั อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
2.แปลงใหญ่ผกั อ.นามน จ.กาฬสินธ์ุ 3.วสิาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน ้าหอม ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 4.
วสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน ้าหอมบางตลาด อ.คลองเข่ือน จ.ฉะเชิงเทรา 5.แปลงใหญ่มงัคุด อ.ลานสกา จ.
นครศรีธรรมราช และ6.กลุ่มผูป้ลูกอโวคาโดแบบครบวงจร อ.พบพระ จ.ตาก 
 ทั้งน้ี  จากผลด าเนินการในปี 2562 ปรากฏวา่ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพฒันาคุณภาพสินคา้ของชุมชนสู่ระดบัพรีเม่ีย
มมากข้ึน  ท าใหเ้กษตรกรในชุมชนมีรายไดแ้ละมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน   ตลอดจนมีการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจและแนวทาง
กระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนจากการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมลงมือท า และร่วมรับผลอนัจะก่อให้เกิดความ



เขม้แขง็ในชุมชน จากผลความส าเร็จดงักล่าว ในปี 2563น้ี กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีแผนในการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี
ขยายไปยงั 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ   
 โดยรูปแบบแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ีจากการถอดบทเรียนความส าเร็จในปีท่ีผา่นมา เกิดเป็นรูปแบบ
ส่งเสริมการเกษตร 3 รูปแบบหลกั คือ 1.รูปแบบผกั ซ่ึงเกิดแนวทางการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจและแนวทางกระจาย
ผลประโยชน์สู่ชุมชน 2.รูปแบบมะพร้าว ซ่ึงเกิดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความตอ้งการของตลาด ตลอดจน
แนวทางจดัการกระบวนการผลิตแบบไม่เหลือทิ้งหรือขยะเหลือศูนย ์(Zero Waste) และ 3.รูปแบบไมผ้ล (มงัคุดและอโวคา
โด) ซ่ึงเกิดแนวทางการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพฒันาคุณภาพสินคา้สู่ระดบัพรีเม่ียม โดยล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรได้
ก าหนดเป็นนโยบายใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรพิจารณาพื้นท่ีเพื่อด าเนินการตามรูปแบบโมเดลการส่งเสริมการเกษตรเชิง
พื้นท่ีแลว้ จงัหวดัละ 1 จุด เพื่อเป็นตน้แบบในจงัหวดัของตน ในการต่อยอดโมเดลการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี 6 จุดน า
ร่อง สู่พื้นท่ี 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ ในการวเิคราะห์คน พื้นท่ี สินคา้ ใชพ้ื้นท่ีเป็นตวัตั้งในการพฒันา (Area Base) โดยบูรณา
การการท างานกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่ือมโยงกลไกการท างานส่งเสริมการเกษตรในลกัษณะรายบุคคล (Individual 
Approach) การส่งเสริมแบบกลุ่ม (Group Approach) และการส่งเสริมรายสินคา้ (Commodity Approach) เพื่อกระจาย
ผลประโยชน์สู่ชุมชน 
 ดา้นนายวิรัช แม่นสุวรรณ เกษตรกรแปลงใหญ่ผกัปลอดภยั ต.บางเตย อ.สามโคกจ.ปทุมธานี กล่าววา่ ตนเองไดห้นั
มาปลูกผกัปลอดภยัมาตรฐาน GAP ภายใตโ้ครงการแปลงใหญ่มา 2 ปี จากนั้นไดรั้บการส่งเสริมการท าเกษตรเชิงพื้นท่ีจาก
กรมส่งเสริมการเกษตร ผา่นกลุ่มผกัแปลงใหญ่ต าบลบางเตย โดยกลุ่มตนจะมีสมาชิก 40 ราย โดยมีการรวมกลุ่มกนัผลิต
รวมกลุ่มการขายตลอดจนแลกเปล่ียนความรู้ดา้นผลิตท่ีไดคุ้ณภาพ มาตรฐานโดยจะมีเจา้หนา้ท่ีจากเกษตรอ าเภอเขา้มาอบรม
ใหค้วามรู้อยา่งต่อเน่ือง    

ส าหรับตนเองปลูกผกั 25 ไร่ อาทิ ผกักาดหอม ตั้งโอ๋ โหระพา กะเพรา มีตลาดรับซ้ือ 2 ช่องทางคือ ช่องทางแรก
จ าหน่ายผา่นกลุ่มกลุ่มผกัแปลงใหญ่ต าบลบางเตย ซ่ึงจะมีโรงคดับรรจุท่ีไดม้าตรฐาน และอีกช่องทางจะมีพอ่คา้แม่คา้จาก
ตลาดไทและตลาดส่ีมุมเขา้มารับซ้ือถึงแปลง โดยราคาจ าหน่ายผลผลิตในช่วงฤดูกาลปกติเฉล่ีย10-15บาท/กก. เดือนหน่ึงจะมี
รายไดป้ระมาณ30,000-50,000 บาท หรือเฉล่ียปีละ360,000-600,000บาท และในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายนราคาจะปรับตวั
สูงข้ึนเน่ืองจากเขา้หนา้ร้อนผลผลิตจะออกนอ้ยลง โดยบางปีสามารถขายไดเ้ฉล่ีย 90-100 บาท/กก. กระบวนการผลิตจะท า
แปลงเป็นร่องๆ ในหน่ึงร่องมีความกวา้งประมาณ 5 เมตร ยาว 40 วา ปัจจุบนัมี 30 ร่อง สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตเฉล่ีย 1,200 
กก./ร่อง และใชเ้วลาในการผลิต 45 วนัถึงจะเก็บเก่ียวได ้ส าหรับแปลงของตนยงัใชร้ะบบน ้าแบบสปริงเกอร์  ซ่ึงช่วยลด
ตน้ทุนการผลิตไดร้ะดบัหน่ึงเน่ืองจากไม่ตอ้งใชแ้รงงานในการรดน ้าหรือดูแลแปลง   
  “ความส าเร็จในการปลูกผกัปลอดภยัภายใตแ้นวทางการท าเกษตรเชิงพื้นท่ี อนัดบัแรกคือกระบวนการผลิต ท าเลท่ีตั้ง
ของจงัหวดัซ่ึงอยูใ่กลต้ลาดและกรุงเทพมหานคร ไปจนถึงการเก็บเก่ียวตอ้งไดคุ้ณภาพมาตรฐาน GAP ตรงตามความตอ้งการ
ของตลาดและผูบ้ริโภค ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีมาตรวจแปลงเป็นระยะๆ เราจะใส่ใจตั้งแต่การปรับปรุงดิน เพาะพนัธ์ุกลา้เอง ใช้
เทคโนโลยรีะบบใหน้ ้าในแปลงท่ีช่วยลดตน้ทุนการผลิตและแรงงาน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรไดใ้หก้ารสนบัสนุนเงินทุน
หมุนเวยีนใหก้บักลุ่มเพื่อใชส้ าหรับซ้ือปัจจยัการผลิต โดยปี 2562 ตนท ารายไดจ้ากการปลูกผกัปลอดภยัขายประมาณ 600,000 
บาท  คิดเป็นก าไรประมาณ  300,000 บาท  ซ่ึงการปลูกผกัปลอดภยัถือเป็นจุดแขง็ของกลุ่มผกัแปลงใหญ่ต าบลบางเตย ชุมชน
เราจะไดเ้ปรียบในเร่ืองแหล่งน ้าท่ีมีใชต้ลอดปีเน่ืองจากติดกบัแม่น ้าเจา้พระยาซ่ึงปัจจุบนัถือเป็นชุมชนท่ีเป็นแหล่งผลิตผกั
ปลอดภยัท่ีส าคญัของตลาดคา้ส่งระดบัประเทศ” นายวิรัช  กล่าว 
  





 

 
หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ป้ันเกษตรกรเป็น ผจก.แปลงใหญ่ 

ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดก้ าหนดเป้าหมายด าเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ่มาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อปรับ
โครงสร้างการผลิตสินคา้เกษตร โดยมีเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผูจ้ดัการแปลง 
เพื่อพฒันาเกษตรกรใหเ้ป็นผูจ้ดัการแปลง กรมส่งเสริมการเกษตร จดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการโครงการพฒันาเกษตรกรเป็น
ผูจ้ดัการแปลง 11 รุ่นรุ่นละ 4 วนั ใหแ้ก่เกษตรกรและผูเ้ก่ียวขอ้ง 1,745 คน ในกลุ่มสินคา้เกษตร 6 ชนิด ประกอบดว้ย ขา้ว 
รวม 6 รุ่น พืชไร่, ไมผ้ล, ไมย้นืตน้/ ยางพารา/ปาลม์น ้ามนั, ผกั/สมุนไพร/ไมด้อก/หม่อนไหมและปศุสัตว/์ ประมง/เกลือ/แมลง
เศรษฐกิจ ชนิดสินคา้ละ 1 รุ่น ระหวา่ง ก.พ.-ก.ค.2563 

นายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงเน้ือหาการสัมมนามี 6 หวัขอ้หลกั ประกอบดว้ย...1.
ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทการพฒันาประเทศดา้นการเกษตร วกิฤติโลกและการแข่งขนัท่ีเกษตรแปลงใหญ่ตอ้ง
ปรับตวั...2.การบริหารจดัการสินคา้ การวเิคราะห์และประเมินศกัยภาพการผลิต การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าแบบครบวงจรของ
สินคา้ การวางแผนการผลิตรายปีและเส้นทางโลจิสติกส์ของสินคา้ 3. การบริหารจดัการธุรกิจ สร้างแบรนดก์ารตลาดดิจิทลั 
สร้างนวตักรรมจากผลิตภณัฑท์างการเกษตรให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การประสานราชการเพื่อการ
พฒันากลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่...4.การบริหารการเงิน การบญัชี และการสร้างความเขม้แขง็แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และ
ระบบภาษีท่ีตอ้งเรียนรู้ 5.การบริหารจดัการองคก์ร แนวทางการขบัเคล่ือนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ บทบาทหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบของผูจ้ดัการแปลง...6.การตลาดแบบความร่วมมือ จรรยาบรรณทางธุรกิจของผูป้ระกอบการ และการลงนาม
ขอ้ตกลงความร่วมมือ “ตลาดน าการเกษตร” 

นอกจากนั้น การสัมมนายงัใหเ้กษตรกรผูจ้ดัการแปลงไดฝึ้กปฏิบติัการกลุ่ม น าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อน าไปต่อ
ยอดในพื้นท่ี มุ่งพฒันาสินคา้เกษตรใหไ้ดคุ้ณภาพ และบริหารจดัการแปลงไดอ้ยา่งมืออาชีพ. 

 



 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร”เดินหน้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ 

ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหนา้สนบัสนุนเกษตรแปลง
ใหญ่ ส าหรับการขบัเคล่ือนเกษตรแปลงใหญ่เป็นหน่ึงในแนวทางส าคญัท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งเป้าหมายท่ีจะเป็น
จุดเร่ิมตน้และเป็นแนวทางหน่ึงในการปฏิรูปภาคการเกษตร “เกษตรแปลงใหญ่” จึงตอบโจทยใ์นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวใน
ระยะยาว เพราะส่งเสริมใหเ้กิดการรวมกนัของเกษตรกรรายยอ่ยในพื้นท่ี และน ามาบริหารจดัการการผลิตร่วมกนั มีแผนการ
ผลิต แผนการแปรรูป ใชว้ธีิการและเทคโนโลยกีารผลิตท่ีเหมือนกนั ตลอดห่วงโซ่อุปทานท่ีจะส่งผลใหเ้กิดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต 

นายสุพทิ จิตรภักดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา กล่าววา่ แปลงใหญ่คือ
การส่งเสริมใหเ้กษตรกรรวมกลุ่มการผลิต และการบริหารจดัการร่วมกนั ตลอดจนการจดัการดา้นการตลาด การลดตน้ทุน 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มโอกาสในการแข่งขนั โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคีท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ารสนบัสนุนและอ านวย
ความสะดวก โดยมีเง่ือนไข พื้นท่ีควรอยูใ่กลเ้คียงกนั ขนาดพื้นท่ีเหมาะสมต่อการบริหารจดัการ และเพียงพอให้เกิดอ านาจใน
การต่อรอง ขนาดพื้นท่ีและจ านวนเกษตรกร ขา้ว พืชไร่ ยางพารา ปาลม์น ้ามนั พื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 300 ไร่ และเกษตรกรไม่นอ้ย
กวา่ 30 ราย ไมผ้ล พืชผกั ไมด้อกไมป้ระดบั ปศุสัตว/์แมลงเศรษฐกิจ ประมง และพืชอ่ืน ๆ พื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 300 ไร่ หรือ
เกษตรกรไม่นอ้ยกวา่ 30 ราย โดยมีเป้าหมายการพฒันา 5 ดา้น คือ ลดตน้ทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พฒันาคุณภาพ/พฒันาใหไ้ด้
มาตรฐาน บริหารจดัการ และการจดัการดา้นการตลาด 

ตวัอยา่งการด าเนินการท่ีประสบผลส าเร็จ ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผกับางท่าขา้ม อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี ซ่ึงไดจ้ดัตั้งเป็นแปลงใหญ่พืชผกั ในปี 2560 ปัจจุบนัมีสมาชิกจ านวน 58 ราย พื้นท่ีปลูก 387 ไร่ ซ่ึงก่อนหนา้นั้น
เกษตรกรไดข้ายผลผลิตใหต้ลาดทัว่ไป และมีพอ่คา้เขา้มารับซ้ือผลผลิต ในปี 2561 ไดมี้การเช่ือมโยงการตลาดพืชผกัแปลง
ใหญ่กบัเทสโก ้โลตสั ไดมี้การท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือพฒันาและส่งเสริมกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้เกษตร สู่ตลาดน า



การเกษตร เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2563 มีการส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มโดยใชก้ระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ลดการใช้
สารเคมี เพิ่มการใชส้ารชีวภณัฑใ์นการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและวชัพืช ผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 

จุดเด่นของกลุ่ม 
1. การลดตน้ทุนการผลิต ตน้ทุนการผลิตพืช 6 ชนิด เฉล่ีย 9,260 บาทต่อไร่ ลดลง 25 – 30 % 
– ดา้นปัจจยัการผลิต มีการรวมกนัซ้ือปัจจยัการผลิต เช่น เมล็ดพนัธ์ุผกั ปุ๋ยหรือวสัดุปรับปรุงบ ารุงดิน ถุงบรรจุท่ีใช้

ขนส่งไปโรงคดัแยก และอ่ืน ๆ ท่ีทางกลุ่มตอ้งใชใ้นกระบวนการผลิต ตามแผนการผลิตท่ีวางไวไ้ดใ้นราคาถูก และยงัสามารถ
ช าระเงินภายหลงัจากขายผลผลิตไดด้ว้ย 

– การใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน โดยทางกลุ่มมีการตรวจสอบวเิคราะห์ดิน เพื่อใหใ้ส่ปุ๋ยไดต้ามปริมาณท่ีพืชตอ้งการ 
และมีการใชปุ๋้ยหมกัในการปรับโครงสร้างดินช่วยใหก้ารดูดซึมธาตุอาหารหลกัหรือปุ๋ยท่ีใส่ลงไปไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
ท าใหล้ดตน้ทุนในเร่ืองของปุ๋ยไปไดม้าก 

2. การเพิ่มผลผลิต ผลผลิตเฉล่ียผกั 6 ชนิด 2,325 กก./ไร่ เพิ่มข้ึน 25 – 30 % 
เกษตรกรมีความรู้ความช านาญในการผลิตผกัมาหลายชัว่อาย ุจึงมีเทคนิควธีิในการผลิตใหผ้ลผลิตมีปริมาณมาก และ

ถ่ายทอดใหส้มาชิกทุกคนในกลุ่มน าไปปรับใช ้นอกจากนั้นเกษตรกรมีความเช่ียวชาญในการเลือกพื้นท่ี วา่พื้นท่ีแบบใด
เหมาะท่ีจะปลูกผกัชนิดใด และเลือกชนิดผกัท่ีเหมาะสมกบัความถนดัของสมาชิก ท าใหไ้ดผ้ลผลิตสูงตามไปดว้ย 

3. การเพิ่มมูลค่าผลผลิต เกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตดว้ยการผลิตผกัใหไ้ดม้าตรฐาน GAP สมาชิก 51 ราย 81 
แปลง ผา่นการรับรองมาตรฐาน GAP ซ่ึงตลาดมีความตอ้งการ และสร้างความมัน่ใจให้ผูบ้ริโภค นอกจากนั้น ยงัผลิตผกัตาม
เทศกาลต่าง ๆ ท าใหไ้ดร้าคาสูง 

4. การตลาด มีการท า MOU ซ้ือขายผลผลิตกบับริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ซิสเทม จ ากดั หรือเทสโก ้โลตสั โดยท า
สัญญาคร้ังละ 3 เดือน เพื่อก าหนดราคา ปริมาณ และชนิดพืชผกั ท าใหก้ลุ่มมีรายไดเ้พิ่ม 4,085,496 บาทต่อปี 

5. การบริหารจดัการการผลิต การบริหารจดัการกลุ่มมีการจดทะเบียนเป็นกลุ่มวสิาหกิจชุมชน มีโครงสร้างการ
บริหารชดัเจน 

ทางกลุ่มมีการประชุมวางแผนปรับเปล่ียนแกไ้ขปัญหากนัทุกวนัองัคาร หรือหากส าคญัเร่งด่วนก็เรียกประชุมทนัที 
เน่ืองจากพืชผกัเป็นพืชอายสุั้นตอ้งด าเนินการโดยความรวดเร็ว ทุกเร่ืองทุกปัญหามีการประชุมและตอ้งมีมติ 

ท่ีประชุมรับรอง แผนการผลิตและการตลาดตอ้งเป็นท่ียอมรับของสมาชิกทุกคน หากไม่เขา้ใจหรือมีขอ้สงสัยจะหา
ขอ้สรุปออกมาใหไ้ดเ้พื่อใหง้านด าเนินไปไดโ้ดยไม่สะดุด และเป็นขอ้ดีท่ีทาง เทสโก ้โลตสั ไดส่้งเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเป็นผูจ้ดัการ
แปลงของบริษทัเขา้มาอยูใ่นพื้นท่ีซ่ึงจะช่วยวางแผนและประเมินและวเิคราะห์ความเส่ียง ในขั้นตอนการผลิต ท าใหเ้กษตรกร
กลุ่มน้ีสามารถบริหารจดัการการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ี ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไดด้ าเนินการส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ 
เพื่อสร้างพลงัในการผลิต และการตลาด มาตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบนัมีกลุ่มแปลงใหญ่ จ านวนทั้งส้ิน 930 แปลง ทั้งดา้นพืช ปศุ
สัตว ์และประมง มีเกษตรกรเขา้ร่วมกวา่ 53,000 คน ในเน้ือท่ี 576,000 กวา่ไร่ โดยในปี 2564 ไดมี้การประชาสัมพนัธ์เพื่อรับ
สมคัรเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการตามหลกัเกณฑ์ 

เกษตรกรท่ีสนใจสามารถสมคัรเขา้ร่วมเกษตรแปลงใหญ่ โดยติดต่อและขอรับค าปรึกษาไดท่ี้ส านกังานเกษตรอ าเภอ
ทุกอ าเภอ 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าเสริมทกัษะนายทะเบียนวสิาหกจิชุมชนทัว่ประเทศ ส่งต่อความรู้และผลกัดันวสิาหกจิชุมชน
เป็นนิติบุคคล 

 
ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจในการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรหรือคนในชุมชน เพื่อพฒันาการผลิต 

การลดตน้ทุน และสร้างรายไดเ้พิ่มใหก้บัสมาชิกในรูปแบบของวสิาหกิจชุมชน ประกอบกบัพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจ
ชุมชน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 มีสาระส าคญัในการท่ีจะส่งเสริมใหก้ลุ่มวสิาหกิจชุมชนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อประโยชน์
ในการด าเนินกิจการของวสิาหกิจชุมชน 

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ั่งการใหเ้กษตรอ าเภอทัว่
ประเทศในฐานะนายทะเบียนวสิาหกิจชุมชน ใหก้ารสนบัสนุนและผลกัดนัใหว้สิาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคล ซ่ึงวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีเป็นนิติบุคคลแลว้ จะสามารถเปิดบญัชีธนาคาร หรือสามารถถือครองทรัพยสิ์นไดโ้ดยตรง เช่น การซ้ือท่ีดิน และท า
เร่ืองกูย้มืเงินกบัธนาคารเพื่อใชล้งทุนในกลุ่มวสิาหกิจชุมชนได ้รวมถึงการขอข้ึนทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือ การขอ
เคร่ืองหมาย อย. เป็นตน้ นอกจากน้ีวสิาหกิจชุมชนยงัจะไดรั้บสิทธิในการเขา้ร่วมโครงการพิเศษต่าง ๆ ของรัฐ และไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอีกดว้ย 

กรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นถึงความส าคญัของการจดทะเบียนวสิาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคลจึงไดด้ าเนินการจดั
อบรมพฒันาทกัษะนายทะเบียนวสิาหกิจชุมชน ประจ าปี 2563 ทัว่ประเทศ เพื่อเสริมสร้างทกัษะนายทะเบียนวสิาหกิจชุมชน
ใหมี้ความรู้ ความสามารถเพื่อน าไปถ่ายทอดและแนะน าใหว้สิาหกิจชุมชนพฒันาไปเป็นกิจการท่ีด าเนินการในรูปแบบนิติ
บุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงสามารถด าเนินงานดา้นทะเบียนวสิาหกิจชุมชนท่ีมีการปรับปรุงใหท้นัสมยั เพื่ออ านวยความ
สะดวกและลดภาระของประชาชนในการติดต่อกบัทางราชการ 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะส านกังานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน เป็นหน่วยงานหลกัในการดูแล สนบัสนุนกิจกรรมของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน ซ่ึงในปัจจุบนัมีวสิาหกิจ
ชุมชนข้ึนทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตรแลว้ จ  านวน 86,466 แห่ง สมาชิกจ านวน 1,459,137 ราย และมีเครือข่ายวสิาหกิจ
ชุมชน จ านวน 512 แห่ง สมาชิกจ านวน 9,821 ราย (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562) โดยการท างานของกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนจะมีพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2562 เป็นกฎหมายท่ีช่วยส่งเสริมการประกอบการ ซ่ึงบทบาทหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันาวสิาหกิจชุมชนใหมี้ความมัน่คง เขม้แขง็ 
และโปร่งใส คือ การสนบัสนุนใหว้สิาหกิจชุมชนจดทะเบียนจดัตั้งเป็นนิติบุคคลนัน่เอง 











 

 

 

 

 



 
 
ช่องทาง  ช่อง 3 รายการ ผูห้ญิงแจ๋วยกก าลงั 17 มีนาคม 2563 
ประเด็น  ตลาดน ้าเหล่าตัก๊ลกั จ.ราชบุรี 
 



 

 
  




