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กรมสงเสริมการเกษตร โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 สงขลา รวมกับ สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง จัดงานวันถายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ป 2563จังหวัดตรัง  ในวันอาทิตยท่ี 23 ก.พ. 2563 ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอรัษฎา หมู 15 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรงั 
นายสุพิท  จิตรภักดี ผอ.สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ท่ี 5 สงขลา กลาววา การจัดงาน Field day ใชศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร หรือ ศพก. เปนสถานท่ีจัดงาน และเปนแหลงเรียนรูทางการเกษตร ท่ีมีเกษตรกรผูนําเปนผูบริหาร
จัดการ ภายใตการสนับสนุนของทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ การจัดงาน Field day เปนสัญญาณของการเริ่มตน
ฤดูการผลิตใหมท่ีเหมาะสมของเกษตรกร เพ่ือเปดโอกาสใหเกษตรกรไดเขามาเรียนรู รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหมๆ การเลือกใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ตลอดจนไดแลกเปล่ียนเรียนรูกับเกษตรกรดวยกันเอง รวมท้ังนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา 
ซ่ึงเปนตัวแทนจากหนวยงานตาง ๆ รวมถึงชองทางการตลาด และขอมูลขาวสารตาง ๆ 
สําหรับการจัดงานวัน Field Day ไดหยิบยกประเด็นการสรางอาชีพเสริมเพ่ิมรายได เน่ืองจากปจจุบันยางพารามีราคาตกตํ่า ทําให
เกษตรกรไดรับรายไดนอยกวาท่ีควรจะเปน ไมเพียงพอตอการดําเนินชีวิตประจําวัน และอําเภอรัษฎามีพ้ืนท่ีท้ังส้ิน 145,266 ไร  เปน
พ้ืนท่ีทําการเกษตร จํานวน  96,726 ไร เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพทําสวนยางพารา ซ่ึงมีพ้ืนท่ีปลูกยางพารา จํานวน 
59,593  ไร คิดเปน 61.61 % ของพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมด ในการจัดงาน Field Day ครั้งน้ี ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตยางพารา การสรางอาชีพเสริมเพ่ิมรายได เชน การผลิตผักปลอดภัย (ผักกางมุง) การปลูกฝรั่ง และมะละกอ การ
เล้ียงแพะเน้ือ การเล้ียงผ้ึงโพรงไทย การจัดการปุยยางพาราและการจัดการสวนยางพาราอยางประสิทธิภาพ กิจกรรมใหความรูดังกลาว
สามารถสรางรายได เพ่ือชวยใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราและเกษตรกรท่ัวไป ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 
นายสุพิท กลาวอีกวา การจัดงานวัน Field Day ครั้งน้ียังไดชูประเด็นการสรางอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรชาวสวนยางพารา
แลว ยังมีนิทรรศการนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา การใชนํ้าอยางรูคุณคา การสงเสริมการปลูกพืชใชนํ้านอย เชน การปลูก
มะเขือเทศ เมลอน การเพาะตนออน การหยุดเผาในพ้ืนท่ีเกษตร การใชเครื่องจักรกลเกษตร และเยี่ยมชมนิทรรศการผลสําเร็จของการ
ขับเคล่ือนงานสงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนภาคใต การใหบริการทางการเกษตรของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณในรูปแบบคลินิกเกษตร และภาคเอกชน เชน บริษัทยูนิวานิช คูโบตา การจําหนายสินคาและผลผลิตใน
ชุมชน จึงขอเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางพาราและเกษตรกรท่ัวไป รวมแลกเปล่ียนเรียนรู ณ ศพก. อ.รัษฎา จ.ตรัง สามารถสอบถาม
ขอมูลเพ่ิมเติมได ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดตรังและสํานักงานเกษตรอําเภอรัษฎา. 



 



 
 กรมสงเสริมการเกษตรตอยอด “โมเดลการสงเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที”่ ป 2563 มุงขยายผลสูพื้นที่ 77 จังหวัดทัว่ประเทศ สระบุรีพรอมติวเขมนกัสงเสริม
การเกษตร ลงพื้นที่ขับเคล่ือนงานมุงกระจายรายไดสูชุมชน ครอบคลุมทุกมิติงานสงเสริมทั้งดานคน พื้นที่ และสินคา 
 นายอาชวชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธบิดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยภายหลังเปนประธานเปดการอบรมเชิงปฏิบติัการคณะทํางานขับเคล่ือนการพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีวา การผลักดันงานสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่นับเปนอีกหนึ่งกลไกสําคัญที่จะชวยพฒันาภาคเกษตร
ไทยไปสูความมั่นคงและเขมแข็ง ซ่ึงถือเปนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ โดยชุมชนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมลงมือทํา และรวมรับประโยชน 
โดยในป 2563 นี้ กรมสงเสริมการเกษตรวางเปาหมายขยายผลการสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 77 จังหวัด จังหวัดละ 1 จุดทั่วประเทศ พรอมแจงใหสํานักงานเกษตรจังหวัด
ขับเคล่ือนการดําเนินงาน รวมทั้งพัฒนานักสงเสริมการเกษตรใหมีความรู ความเขาใจรูปแบบกระบวนการทํางาน ดวยการสรางคณะทํางานและเครือขายการเรียนรูรวมกัน 
สําหรับสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีกาํหนดจุดดําเนินการในพื้นที่อําเภอละ 1 จุด รวม 13 จุด โดยใหเจาหนาที่จากทกุกลุมงานของจังหวัดและอาํเภอรวมกันวิเคราะหขอมูล
เชิงลึกของพื้นที่เปาหมายและเตรียมความพรอมกอนลงพื้นทีว่ิเคราะหชุมชน ยดึหลักการทํางานสงเสริมการเกษตรดวยระบบ T&V System และ MRCF วิเคราะหคน พื้นที ่
สินคา ใชพื้นที่เปนตัวต้ังในการพัฒนา (Area Base) โดยบูรณาการการทํางานกบัทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เชื่อมโยงกลไกการทํางานสงเสริมการเกษตรในลักษณะรายบุคคล 
(Individual Approach) การสงเสริมแบบกลุม (Group Approach) และการสงเสริมรายสินคา (Commodity Approach) เพื่อกระจายผลประโยชนสูชุมชน ตามนโยบาย
ตลาดนําการเกษตร 
 ดานนางจุไรรัตน แสงสวัสด์ิ เกษตรจังหวัดสระบุรี กลาววา การดําเนินงานสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี ไดมีการสนับสนุนกจิกรรม
แปลงสงเสริมการปลูกหนอไมฝร่ัง บริเวณโครงการอางเก็บน้ํามวกเหล็ก ซ่ึงพื้นที่ดังกลาวไดมีการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
แหลงน้ํา ไมมีที่ดินทํากิน การบริหารจัดการ และการตลาดใหแกเกษตรกร โดยขออนุญาตใชพื้นที่บางสวนจากกรมชลประทานดําเนินการปลูกพืชที่ใชน้ํานอย ใหผลตอบแทนสูง 
และกรมสงเสริมการเกษตรเขาไปสนับสนุนใหเกษตรกรเกิดการรวมกลุมผลิตหนอไมฝร่ัง มีการสงเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP ทําใหสามารถสงออกหนอไมฝร่ังไป
ตางประเทศ และรวมกลุมจัดต้ังเปนวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผูปลูกหนอไมฝร่ัง รวมกันขายผลผลิตชวยสรางรายไดใหแกเกษตรกรอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังไดสนับสนุน
กิจกรรมการสรางเครือขายของเกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer : YSF) ใหเกษตรกรเขาไปเรียนรูเทคโนโลยี ณ สวนบิ๊กเต (สวนเบญจมาศ) ของนายกิตติคุณ พรหม
พิทักษ ตําบลหนองยางเสือ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พื้นที่กวา 100 ไร ซ่ึงมีการนําเทคโนโลยีบังคับใหดอกเบญจมาศออกดอกตลอดทั้งป มาปรับใชในการพัฒนาเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยจัดทาํเปนสวนดอกเบญจมาศหลากหลายสายพนัธุและสีสัน สงจําหนายตลาดไท ตลาดส่ีมุมเมือง และตลาดทางภาคอีสานบางสวน ชอละ 60-
100 บาท รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปเขาชมสวนโดยเก็บคาเขาชมคนละ 20 บาท สามารถชมสวนดอกเบญจมาศและถายรูปกบัดอกไม พรอมชมทวิทัศนธรรมชาติ
บนหุบเขา สรางรายไดใหกับเกษตรกรและคนในทองถิ่น 
 นายอนุชาติ ศรีดาวฤกษ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผูปลูกหนอไมฝรั่งบานตะพานหิน หมูที่ 5 ตําบลคําพราน อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุร ีกลาววา 
เมื่อชวงเดือนพฤษภาคม ป 2562 ที่ผานมา ไดรับการอบรมถายทอดความรูและจัดทําแปลงสงเสริมการผลิต จากกรมสงเสริมการเกษตรและสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
สนับสนุนพันธุ ระบบน้ํา และวัสดุการเกษตร จํานวน 10 ราย ๆ ละ 1 ไร รวมพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร มีการเชื่อมโยงตลาดกับบริษัท หล่ีฉาง จังหวัดราชบุรี ผูสงออกหนอไมฝร่ังสู
ประเทศไตหวัน โดยรับซ้ือ เกรด A ราคา 60 บาท/กโิลกรัม เกรด B ราคา 30 บาท/กิโลกรัม เกรด C ราคา 20 บาท/กิโลกรัม ทาํใหเกษตรกรมีอาชีพและรายไดเฉล่ีย 480 
บาท/วัน/ราย/ไร สรางรายไดใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการ เปนเงินเฉล่ีย 144,000 บาท/เดือน และยังมีเกษตรกรที่ตองการขยายพื้นที่ปลูกและสนใจเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น 
ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรไดเจรจาขอใชพื้นที่กรมชลประทานบริเวณอางเก็บน้ําดังกลาวกับนายสุรชั ธนูศิลป ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 10 จังหวัด
ลพบุรี  เพื่อใหเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการสรางอางเก็บน้าํไดใชประโยชนที่ดิน และน้ําเพื่อการเกษตร ในการนาํรองปลูกพืชที่ใหผลตอบแทนสูงสรางรายไดแกเกษตรกร 
เบื้องตนไดรับการตอบรับอนุญาตและขอใหกรมฯ เสนอโครงการเขาไป พรอมกนันี้รองอธิบดีฯ ไดใหขอแนะนําเร่ืองการทําเกษตรอยางยั่งยืน การทําเกษตรแบบผสมผสานแก
เกษตรกร โดยปรับเปล่ียนชนิดพืชที่ปลูกใหมีการหมุนเวียนสรางรายไดรวมทั้งการใชน้ําอยางประหยัดและรูคุณคาดวย 
 สําหรับการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เปนอีกกลไกสําคัญของกรมฯ ที่ตองการสงเสริมเกษตรกรไทยใหมีความเขมแข็งและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น 
รูปแบบการดําเนินการมุงพัฒนาตอยอดและใชกลไกที่มีอยูเดิม อาทิ ระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ Young Smart Farmer และวิสาหกจิชุมชน โดยมีเปาหมายให
เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนา สามารถคิดเปน พึ่งพาตนเองได อาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกีย่วของ ยึดพื้นที่เปนศูนยกลางในการสงเสริมและสนับสนุนตาม
ความตองการของพื้นที่ทั้งในเร่ืององคความรู ทรัพยากร และงบประมาณ มีการวิเคราะหขอมูลของพื้นทีอ่ยางรอบดานเพื่อคนหาศักยภาพและปญหาของชุมชนที่แทจริง จากนั้น
จึงจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชนขึ้นมาใหสอดคลองกับทุน ทรัพยากรของพื้นที่ พรอมทั้งจัดเวทีชุมชน เพือ่ใหเปนพื้นที่พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู เชื่อมโยงกลไกการ
ทํางานผานการสงเสริมการเกษตร ซ่ึงผลสําเร็จของโครงการนี้เชื่อวาจะทําใหเกษตรกรมีรายไดและคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น และมีการขยายผลความสําเร็จไปสูพื้นทีอ่ื่นตอไป 

********************************** 



 

 
กรมสงเสริมการเกษตรตอยอด “โมเดลการสงเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที”่ ป 2563 มุงขยายผลสูพ้ืนที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ สระบุรีพรอมติวเขมนักสงเสริมการเกษตร 

ลงพ้ืนที่ขับเคลื่อนงานมุงกระจายรายไดสูชุมชน ครอบคลุมทุกมิติงานสงเสรมิทั้งดานคน พ้ืนที่ และสินคา 
นายอาชวชยัชาญ เล้ียงประยูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยภายหลังเปนประธานเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานขับเคล่ือนการพัฒนางานสงเสริม

การเกษตรเชิงพื้นที่ ณ หองประชุมสํานกังานเกษตรจังหวัดสระบุรีวา การผลักดันงานสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่นับเปนอีกหนึ่งกลไกสําคัญที่จะชวยพัฒนาภาค
เกษตรไทยไปสูความมั่นคงและเขมแข็ง ซ่ึงถือเปนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ โดยชุมชนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมลงมือทํา 
และรวมรับประโยชน โดยในป 2563 นี้ กรมสงเสริมการเกษตรวางเปาหมายขยายผลการสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 77 จังหวัด จังหวัดละ 1 จุดทั่วประเทศ 
พรอมแจงใหสํานักงานเกษตรจังหวัดขับเคล่ือนการดําเนินงาน รวมทั้งพัฒนานักสงเสริมการเกษตรใหมีความรู ความเขาใจรูปแบบกระบวนการทํางาน ดวยการ
สรางคณะทํางานและเครือขายการเรียนรูรวมกัน สําหรับสํานักงานเกษตรจังหวดัสระบุรีกําหนดจุดดําเนินการในพื้นที่อาํเภอละ 1 จุด รวม 13 จุด โดยให
เจาหนาที่จากทกุกลุมงานของจังหวัดและอําเภอรวมกันวิเคราะหขอมูลเชิงลึกของพื้นที่เปาหมายและเตรียมความพรอมกอนลงพื้นที่วิเคราะหชุมชน ยึดหลักการ
ทํางานสงเสริมการเกษตรดวยระบบ T&V System และ MRCF วิเคราะหคน พืน้ที่ สินคา ใชพื้นที่เปนตัวต้ังในการพัฒนา (Area Base) โดยบูรณาการการทาํงาน
กับทุกภาคสวนที่เกีย่วของ เชื่อมโยงกลไกการทํางานสงเสริมการเกษตรในลักษณะรายบุคคล (Individual Approach) การสงเสริมแบบกลุม (Group Approach) 
และการสงเสริมรายสินคา (Commodity Approach) เพื่อกระจายผลประโยชนสูชุมชน ตามนโยบายตลาดนําการเกษตร 

ดานนางจุไรรัตน แสงสวัสด์ิ เกษตรจังหวัดสระบุรี กลาววา การดําเนินงานสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี ไดมีการสนับสนุนกิจกรรมแปลงสงเสริมการ
ปลูกหนอไมฝร่ัง บริเวณโครงการอางเกบ็น้ํามวกเหล็ก ซ่ึงพื้นที่ดังกลาวไดมีการบูรณาการการทาํงานระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนแหลง
น้ํา ไมมีที่ดินทํากิน การบริหารจัดการ และการตลาดใหแกเกษตรกร โดยขออนญุาตใชพื้นที่บางสวนจากกรมชลประทานดําเนินการปลูกพืชที่ใชน้าํนอย ให
ผลตอบแทนสูง และกรมสงเสริมการเกษตรเขาไปสนับสนุนใหเกษตรกรเกิดการรวมกลุมผลิตหนอไมฝร่ัง มีการสงเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP ทําใหสามารถ
สงออกหนอไมฝร่ังไปตางประเทศ และรวมกลุมจัดต้ังเปนวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผูปลูกหนอไมฝร่ัง รวมกันขายผลผลิตชวยสรางรายไดใหแกเกษตรกรอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังไดสนับสนุนกิจกรรมการสรางเครือขายของเกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer : YSF) ใหเกษตรกรเขาไปเรียนรูเทคโนโลยี ณ 
สวนบิ๊กเต (สวนเบญจมาศ) ของนายกิตติคุณ พรหมพิทักษ ตําบลหนองยางเสือ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พื้นทีก่วา 100 ไร ซ่ึงมีการนําเทคโนโลยีบังคับให
ดอกเบญจมาศออกดอกตลอดทั้งป มาปรับใชในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยจัดทําเปนสวนดอกเบญจมาศหลากหลายสายพันธุและสีสัน สง
จําหนายตลาดไท ตลาดส่ีมุมเมือง และตลาดทางภาคอีสานบางสวน ชอละ 60-100 บาท รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปเขาชมสวนโดยเก็บคาเขาชมคนละ 
20 บาท สามารถชมสวนดอกเบญจมาศและถายรูปกับดอกไม พรอมชมทิวทัศนธรรมชาติบนหุบเขา สรางรายไดใหกับเกษตรกรและคนในทองถิ่น 

นายอนุชาติ ศรีดาวฤกษ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผูปลูกหนอไมฝร่ังบานตะพานหิน หมูที่ 5 ตําบลคําพราน อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี กลาววา เมื่อชวงเดือน
พฤษภาคม ป 2562 ที่ผานมา ไดรับการอบรมถายทอดความรูและจัดทําแปลงสงเสริมการผลิต จากกรมสงเสริมการเกษตรและสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบรีุ
สนับสนุนพันธุ ระบบน้ํา และวัสดุการเกษตร จํานวน 10 ราย ๆ ละ 1 ไร รวมพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร มีการเชื่อมโยงตลาดกับบริษัท หล่ีฉาง จังหวัดราชบุรี ผูสงออก
หนอไมฝร่ังสูประเทศไตหวัน โดยรับซ้ือ เกรด A ราคา 60 บาท/กิโลกรัม เกรด B ราคา 30 บาท/กิโลกรัม เกรด C ราคา 20 บาท/กโิลกรัม ทาํใหเกษตรกรมี
อาชีพและรายไดเฉล่ีย 480 บาท/วัน/ราย/ไร สรางรายไดใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการ เปนเงินเฉล่ีย 144,000 บาท/เดือน และยังมีเกษตรกรที่ตองการขยาย
พื้นที่ปลูกและสนใจเขารวมโครงการเพิม่ขึ้น 

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรไดเจรจาขอใชพื้นที่กรมชลประทานบริเวณอางเก็บน้ําดังกลาวกับนายสุรัช ธนูศิลป ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 10 จังหวัด
ลพบุรี เพื่อใหเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการสรางอางเก็บน้าํไดใชประโยชนที่ดิน และน้ําเพื่อการเกษตร ในการนํารองปลูกพืชที่ใหผลตอบแทนสูงสรางรายได
แกเกษตรกร เบื้องตนไดรับการตอบรับอนุญาตและขอใหกรมฯ เสนอโครงการเขาไป พรอมกันนี้รองอธิบดีฯ ไดใหขอแนะนําเร่ืองการทําเกษตรอยางยั่งยืน การทํา
เกษตรแบบผสมผสานแกเกษตรกร โดยปรับเปล่ียนชนิดพืชที่ปลูกใหมกีารหมุนเวียนสรางรายไดรวมทั้งการใชน้ําอยางประหยัดและรูคุณคาดวย 

สําหรับการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เปนอีกกลไกสําคัญของกรมฯ ที่ตองการสงเสริมเกษตรกรไทยใหมีความเขมแข็งและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น รูปแบบการ
ดําเนินการมุงพัฒนาตอยอดและใชกลไกที่มีอยูเดิม อาทิ ระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ Young Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชน โดยมีเปาหมาย
ใหเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนา สามารถคิดเปน พึ่งพาตนเองได อาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ยึดพื้นที่เปนศูนยกลางในการสงเสริม
และสนับสนุนตามความตองการของพื้นที่ทั้งในเร่ืององคความรู ทรัพยากร และงบประมาณ มีการวิเคราะหขอมูลของพืน้ที่อยางรอบดานเพือ่คนหาศักยภาพและ
ปญหาของชุมชนที่แทจริง จากนั้นจึงจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชนขึ้นมาใหสอดคลองกับทุน ทรัพยากรของพืน้ที่ พรอมทั้งจัดเวทีชุมชน เพื่อใหเปนพืน้ที่
พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู เชื่อมโยงกลไกการทํางานผานการสงเสริมการเกษตร ซ่ึงผลสําเร็จของโครงการนี้เชื่อวาจะทําใหเกษตรกรมีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และมีการขยายผลความสําเร็จไปสูพื้นทีอ่ื่นตอไป 
 



 
กรมสงเสริมการเกษตร ตอยอด “โมเดลการสงเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที”่ ป 2563 มุงขยายผลสูพ้ืนที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ สระบุรีพรอมติวเขมนักสงเสริมการเกษตร 
ลงพ้ืนที่ขับเคลื่อนงานมุงกระจายรายไดสูชุมชน ครอบคลุมทุกมิติงานสงเสรมิทั้งดานคน พ้ืนที่ และสินคา 
นายอาชวชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธบิดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยภายหลังเปนประธานเปดการอบรมเชิงปฏิบติัการคณะทํางานขับเคล่ือนการพัฒนางานสงเสริม
การเกษตรเชิงพื้นที่ ณ หองประชุมสํานกังานเกษตรจังหวัดสระบุรีวา การผลักดันงานสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่นับเปนอีกหนึ่งกลไกสําคัญที่จะชวยพัฒนาภาคเกษตรไทยไปสู
ความมั่นคงและเขมแข็ง ซ่ึงถือเปนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ โดยชุมชนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมลงมือทํา และรวมรับประโยชน โดยในป 
2563 นี้ กรมสงเสริมการเกษตรวางเปาหมายขยายผลการสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 77 จังหวัด จังหวัดละ 1 จุดทั่วประเทศ พรอมแจงใหสํานักงานเกษตรจังหวัดขับเคล่ือน
การดําเนินงาน รวมทั้งพัฒนานกัสงเสริมการเกษตรใหมีความรู ความเขาใจรูปแบบกระบวนการทํางาน ดวยการสรางคณะทํางานและเครือขายการเรียนรูรวมกัน สําหรับ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีกําหนดจดุดําเนินการในพื้นที่อําเภอละ 1 จุด รวม 13 จุด โดยใหเจาหนาทีจ่ากทุกกลุมงานของจังหวัดและอําเภอรวมกันวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
ของพื้นที่เปาหมายและเตรียมความพรอมกอนลงพื้นที่วิเคราะหชุมชน ยึดหลักการทํางานสงเสริมการเกษตรดวยระบบ T&V System และ MRCF วิเคราะหคน พื้นที่ สินคา ใช
พ้ืนที่เปนตัวต้ังในการพัฒนา (Area Base) โดยบูรณาการการทํางานกบัทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เชื่อมโยงกลไกการทํางานสงเสริมการเกษตรในลักษณะรายบุคคล (Individual 
Approach) การสงเสริมแบบกลุม (Group Approach) และการสงเสริมรายสินคา (Commodity Approach) เพื่อกระจายผลประโยชนสูชุมชน ตามนโยบายตลาดนํา
การเกษตร 
ดานนางจุไรรัตน แสงสวัสด์ิ เกษตรจังหวัดสระบุรี กลาววา การดําเนินงานสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี ไดมีการสนับสนุนกจิกรรมแปลงสงเสริม
การปลูกหนอไมฝร่ัง บริเวณโครงการอางเก็บน้ํามวกเหล็ก ซ่ึงพื้นที่ดังกลาวไดมกีารบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนแหลงน้ํา ไมมี
ที่ดินทํากิน การบริหารจัดการ และการตลาดใหแกเกษตรกร โดยขออนุญาตใชพื้นที่บางสวนจากกรมชลประทานดําเนนิการปลูกพืชที่ใชน้าํนอย ใหผลตอบแทนสูง และกรม
สงเสริมการเกษตรเขาไปสนับสนุนใหเกษตรกรเกิดการรวมกลุมผลิตหนอไมฝร่ัง มีการสงเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP ทําใหสามารถสงออกหนอไมฝร่ังไปตางประเทศ และ
รวมกลุมจัดต้ังเปนวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผูปลูกหนอไมฝร่ัง รวมกันขายผลผลิตชวยสรางรายไดใหแกเกษตรกรอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังไดสนับสนุนกิจกรรมการสราง
เครือขายของเกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer : YSF) ใหเกษตรกรเขาไปเรียนรูเทคโนโลยี ณ สวนบิ๊กเต (สวนเบญจมาศ) ของ นายกิตติคุณ พรหมพิทักษ ตําบล
หนองยางเสือ อาํเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พื้นที่กวา 100 ไร ซ่ึงมีการนําเทคโนโลยีบังคับใหดอกเบญจมาศออกดอกตลอดทั้งป มาปรับใชในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงเกษตร โดยจัดทําเปนสวนดอกเบญจมาศหลากหลายสายพันธุและสีสัน สงจาํหนายตลาดไท ตลาดส่ีมุมเมือง และตลาดทางภาคอีสานบางสวน ชอละ 60-100 บาท รวมทั้ง
เปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปเขาชมสวนโดยเก็บคาเขาชมคนละ 20 บาท สามารถชมสวนดอกเบญจมาศและถายรูปกบัดอกไม พรอมชมทวิทัศนธรรมชาติบนหุบเขา สราง
รายไดใหกับเกษตรกรและคนในทองถิ่น 
นายอนุชาติ ศรีดาวฤกษ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผูปลูกหนอไมฝรั่งบานตะพานหิน หมูที่ 5 ตําบลคําพราน อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี กลาววา เมื่อชวงเดือน
พฤษภาคม ป 2562 ที่ผานมา ไดรับการอบรมถายทอดความรูและจัดทําแปลงสงเสริมการผลิต จากกรมสงเสริมการเกษตรและสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบรีุสนับสนุนพันธุ 
ระบบน้ํา และวัสดุการเกษตร จาํนวน 10 ราย ๆ ละ 1 ไร รวมพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร มีการเชื่อมโยงตลาดกับบริษัท หล่ีฉาง จังหวัดราชบุรี ผูสงออกหนอไมฝร่ังสูประเทศไตหวัน 
โดยรับซ้ือ เกรด A ราคา 60 บาท/กิโลกรัม เกรด B ราคา 30 บาท/กิโลกรัม เกรด C ราคา 20 บาท/กิโลกรัม ทาํใหเกษตรกรมีอาชีพและรายไดเฉล่ีย 480 บาท/วัน/ราย/ไร 
สรางรายไดใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการ เปนเงินเฉล่ีย 144,000 บาท/เดือน และยังมีเกษตรกรที่ตองการขยายพื้นที่ปลูกและสนใจเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น 
ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรไดเจรจาขอใชพื้นที่กรมชลประทานบริเวณอางเก็บน้ําดังกลาวกับ นายสุรชั ธนูศิลป ผูอํานวยการสํานกังานชลประทานที่ 10 จังหวัด
ลพบุรี เพื่อใหเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการสรางอางเก็บน้าํไดใชประโยชนที่ดิน และน้ําเพื่อการเกษตร ในการนํารองปลูกพืชที่ใหผลตอบแทนสูงสรางรายไดแกเกษตรกร 
เบื้องตนไดรับการตอบรับอนุญาตและขอใหกรมฯ เสนอโครงการเขาไป พรอมกนันี้รองอธิบดีฯ ไดใหขอแนะนําเร่ืองการทําเกษตรอยางยั่งยืน การทําเกษตรแบบผสมผสานแก
เกษตรกร โดยปรับเปล่ียนชนิดพืชที่ปลูกใหมีการหมุนเวียนสรางรายไดรวมทั้งการใชน้ําอยางประหยัดและรูคุณคาดวย 
สําหรับการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เปนอีกกลไกสําคัญของกรมฯ ที่ตองการสงเสริมเกษตรกรไทยใหมีความเขมแข็งและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น รูปแบบการ
ดําเนินการมุงพัฒนาตอยอดและใชกลไกที่มีอยูเดิม อาทิ ระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ Young Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชน โดยมีเปาหมายใหเกษตรกร
ไดรับการสงเสริมและพัฒนา สามารถคิดเปน พึ่งพาตนเองได อาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกีย่วของ ยึดพื้นที่เปนศูนยกลางในการสงเสริมและสนับสนุนตามความ
ตองการของพื้นที่ทั้งในเร่ืององคความรู ทรัพยากร และงบประมาณ มีการวิเคราะหขอมูลของพื้นทีอ่ยางรอบดานเพื่อคนหาศักยภาพและปญหาของชุมชนที่แทจริง จากนั้นจึง
จัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชนขึน้มาใหสอดคลองกับทุน ทรัพยากรของพื้นที่ พรอมทั้งจัดเวทีชุมชน เพือ่ใหเปนพื้นที่พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู เชื่อมโยงกลไกการทํางาน
ผานการสงเสริมการเกษตร ซ่ึงผลสําเร็จของโครงการนี้เชื่อวาจะทําใหเกษตรกรมีรายไดและคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น และมีการขยายผลความสําเร็จไปสูพื้นทีอ่ื่นตอไป 
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เมื่อวันที่ 26 ก.พ. นายอลงกรณ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ เปดเผยผลกระทบจากสถานการณไวรัสโควคิ-19 ที่แพรระบาดหนกัในประเทศจีน และอีกหลาย

ประเทศทั่วโลก ที่จะมีสินคาผัก ผลไมของประเทศไทย วา จากการวิเคราะหของกระทรวงเกษตรและสหกรณพบวา ในสวนของจํานวนนักทองเที่ยวนั้น ในชวง 3 เดือนแรก

ของป 2563 คือระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม คาดวานกัทองเที่ยวจะหายไป 2 ลานคนแตหากสถานการณยังคงยืดเยื้อไปอีก 6 เดือน หรือถึงเดือนมิถุนายน (มกราคม-

มิถุนายน 2563) จํานวนนกัทองเที่ยวจะหายไป 4.37 ลานคน 

สวนผลกระทบตอการสงออกสินคาเกษตรไทย โดยภาพรวมลดลงในระยะส้ัน เฉพาะผักและผลไมสด โดยกระทรวงเกษตรฯไดประมาณการมูลคาการสงออก ผัก ผลไมสด 
ในชวง 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 2563) ลดลงรอยละ 0.33  เมื่อเทียบกับมูลคาการสงออกสินคาเกษตรทั้งหมดไปจีนในป 2562 หรือคิดเปนมูลคา 940 ลานบาท  แตหาก

สถานการณยังคงยืดเยื้อไปอกี 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน 2563) จะสงผลกระทบตอการสงออก ผักผลไมลดลง เปนรอยละ 2 เมื่อเทียบกบัมูลคาการสงออกสินคาเกษตร

ทั้งหมดไปจีนในป 2562 หรือคิดเปนมูลคา 5,278 ลานบาท 

เนื่องจากเปนชวงใหผล ของ ทุเรียน และมังคุด ซ่ึงกวารอยละ 50 ผลผลิตทุเรียนสงออกไปยังตลาดจีน โดยเฉพาะทุเรียนสดในสวนของมาตรการรองรับที่กระทรวงเกษตรและ

สหกรณไดเตรียมเพื่อดําเนินนั้น จะเนนการใชกลไกสหกรณเขามาชวยกระจายสินคาไปทุกภูมิภาค นอกจากนั้นยังมีแนวทางที่จะมีการเปดตลาดใหมโดยมุนเนนเจาะตลาด
UAE โดยในวันที3่มีนาคม 63 ทางกระทรวงเกษตรจะนําคณะเดินทางไปแสดงสินคาและเจรจาทางการคาเพื่อเปดตลาดใหม ที่กรุงอาบูเดบี เนื่องจากกลุมดังกลาวเปนกลุมที่

บริโภคสินคาฮาลาลคอนขางมากคาดวาจะสามมารถสงออกไดและเชื่อวานาจะชดเชยการสงออกไดอยางแนนอน 
สําหรับสถานการณผลไมในฤดูกาลผลิต ป 2563 นี ้กระทรวงเกษตรฯคาดวา จะมีผลไมจากพื้นที่ปลูกทั่วประเทศออกสูตลาดตลอดฤดูกาล ดังนี้ ผลผลิตมังคุด เงาะ ทุเรียน 
ลองกองของภาคตะวันออก มีผลผลิตออกระหวางเดือนเมษายน - มิถุนายน และมีปริมาณมากในชวงเดือนมิถุนายน สวนผลผลิต ลําไยและล้ินจี ่ของภาคเหนอืนั้น 
สําหรับล้ินจี่จะออกระหวางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน และลําไยจะออกระหวางเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ขณะที่ทางภาคใต จะมีผลผลิตมังคุด เงาะ ทุเรียน และลองกอง 

ออกระหวางเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม และจะมปีริมาณสูงสุดในชวงปลายเดือนสิงหาคม 
สวนการรองรับในเร่ืองผลไมที่กําลังออกมาขณะนี้เบื้องตนกระทรวงเกษตรฯ การกําหนดแผนการทํางาน ประกอบดวยดานการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ โดยจัดทําแผน
บริหารจัดการผลไมในพื้นที่ ซ่ึงมีคณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาเกษตรกรอันเนือ่งมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวดั (คพจ.) เปนแกนหลัก ทั้งการถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลไมทั้งในและนอกฤดู การสงเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และการสงเสริมและพัฒนาการผลิตตามมาตรฐานสินคาเกษตรดานไมผล 

ดานการบริหารจัดการเชิงปริมาณ ปรับสมดุลขอมูลของอุปสงคและอุปทาน โดยกระทรวงเกษตรฯ ชี้เปาการผลิตใหชัดเจน โดยจัดทาํขอมูลประมาณการผลผลิต (Supply) 

สวนกระทรวงพาณิชยเชื่อมโยงและหาตลาดรองรับผลผลิต โดยจัดทําขอมูลความตองการทางการตลาด (Demand) ตลอดจน คพจ. ปรับสมดุลขอมูลของอุปทานและอุปสงค

และจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับปริมาณผลผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่ผลผลิตออกมาก ซ่ึงมุงหวังใหเกษตรกรยังสามารถขายผลผลิตไดในราคาที่เปนธรรม มีราคา
มาตรฐานที่เกษตรกรขายไดไมตํ่ากวา ตนทุน + กําไร 30% 
โดยมาตรการจะจัดทาํเปนแผนบริหารจดัการเชิงรุก มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ รับผิดชอบดานการผลิตใหไดคุณภาพมาตรฐาน GAP, มกษ. สถานประกอบการ (ลง) ผาน

การรับรอง GMP และกระทรวงพาณิชยรับผิดชอบดานการตลาด การกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ใหมีความคลองตัว การผลักดันการสงออก การเปดตลาดตางประเทศแหง

ใหม เชน อินเดีย สงเสริมการจาํหนายผลผลิตผานชองทางสมัยใหมทั้งออนไลนและออฟไลนและ สาม การบริหารจัดการผลผลิตสวนเกิน ทั้งกลไกปกติ และมกีารจัดทําแผน
เผชิญเหตุกรณีเกิดผลผลิตสวนเกินในชวง peak 

โดยเฉพาะทุเรียนตองเตรียมแผนรองรับการสงออกไปจีน ซ่ึงเกิดปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา จะตองวางแผนการกระจายผลผลิตทั้งในและตางประเทศ การ
เพิ่มมูลคาผลผลิต เชน การแปรรูป การแชแข็ง รวมถึงประชาสัมพันธกระตุนการบริโภคในแหลงทองเที่ยวตาง ๆ จนส้ินสุดฤดูกาล 
สําหรับผลการจาํหนายผลไมของสหกรณและกลุมเกษตรในฤดูกาลผลิต ป 2562 ที่ผานมา มีปริมาณการรวบรวม 32,242.53 ตัน มูลคา 966,173,773.43 ลานบาท 
จําหนายในชองทางการตลาด ทั้งคูคาภายในประเทศ การสงออกผานตัวแทน การจําหนายผาน Modern Trade หรือหางคาปลีก เครือขายสหกรณ และการรวบรวมเผ่ือแปร

รูปในแผนการปฏิบัติงานผลไมผานระบบสหกรณป 2563 สหกรณ/กลุมเกษตรกรในภาคตะวันออก เหนอื และภาคใต ที่ดําเนินการรวบรวมและจาํหนายผลไม มีจํานวน 
104 แหง ใน 31 จังหวัด และสหกรณทั่วประเทศมีแผนในการรวบรวมผลไมจากสมาชิก จาํนวน 40,000 ตัน 
เพื่อกระจายผลผลิตไปยังตลาด Modern Trade, เครือขายสหกรณ, ผูสงออกผลไม และผูประกอบการคาทัว่ไปเพื่อรับซ้ือผลไมจากสหกรณผูผลิต โดยผานศูนยกระจายสินคา

สหกรณ (CDC) ทั่วประเทศ เปนชองทางหนึ่งที่จะชวยกระจายสินคาผลไมออกนอกแหลงผลิตไดรวดเร็ว 

ผลผลิตของสมาชิกสหกรณมีการคัดเกรดคุณภาพ ซ่ึงขายไดในราคาที่ดีกวาการขายแบบคละ ขณะเดียวกันสหกรณสามารถซ้ือผลผลิตจากสมาชกิในราคาสูงกวาตลาดกิโลกรัม
ละ 0.50 - 1 บาท ดวย 
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