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กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศ ปี 2564 “ยกระดับเกษตรกร ฟ้ืนฟู

เศรษฐกจิชุมชน” ก้าวสู่เกษตรวถิีใหม่ 

 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรจดังานพบส่ือมวลชน Meet the Press “ยกระดบัเกษตรกร ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน” ชูนโยบายปี 

2564 กา้วสู่เกษตรวิถีใหม่ ปรับรูปแบบการท างานส่งเสริมเกษตรพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทุกสถานการณ์ ยึดหลกัตลาดน า

การเกษตร หนุนใชเ้ทคโนโลยีนวตักรรม สร้างความอุ่นใจให้เกษตรกรทุกพ้ืนท่ีอยูดี่มีสุขอยา่งยัง่ยืน 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึง ทิศทางการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร ในปี 2564 หลงัจาก

ปีท่ีผา่นมาจนถึงขณะน้ีประเทศไทยประสบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตรไดรั้บผลกระทบตั้งแต่การผลิต จนถึงการตลาด ส่งผลต่อ

รายไดแ้ละการประกอบอาชีพ รวมถึงเป็นปัจจยัเร่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงเขา้สู่สังคมดิจิทลั ความใส่ใจเร่ืองความปลอดภยัจากอาหาร

และสุขอนามยั จึงนบัเป็นความทา้ทายของกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีจะตอ้งปรับวิธีการท างาน เพื่อยงัคงให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลท่ีดีเช่นเดียวกบัในภาวะปกติ การกา้วเขา้สู่เกษตรวิถีใหม่ (New Normal) ส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการควบคู่กบัการ

เปล่ียนแปลง คือ การส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร โดยปรับเปล่ียนวิธีการผลิต การบริหารจดัการสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค ใชต้ลาดน าการเกษตรเป็นหลกั เพ่ือยกระดบัเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม
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อยา่งเหมาะสม เพ่ือให้เกษตรกรเกิดรายไดท่ี้ย ัง่ยืน ดว้ยการ “ยกระดบัเกษตรกร ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน” ในแต่ละดา้นโดยมีแนวทางใน

การพฒันา คือ 

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่ และพฒันาคุณภาพสินคา้เกษตรให้ไดม้าตรฐาน โดยยกระดบัแปลงใหญ่

ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด เพื่อสร้างความเขม้แขง็ส่งเสริมให้เกษตรกรท างานในรูปแบบเครือข่าย พฒันา

กระบวนการผลิตให้ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน การผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั การผลิตสินคา้เกษตรมูลค่าสูง การใช้

เทคโนโลยีนวตักรรมเพ่ิมประสิทธิการผลิต สร้างตราสินคา้ (Brand) มีระบบตรวจสอบยอ้นกลบั เป็นตน้ 

2. พฒันาตลาดเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ โดยยึดหลกัตลาดน าการผลิต เพ่ือให้เกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิต

ทางตลาดออนไลน์ไดม้ากขึ้น สนบัสนุนการพฒันาระบบโลจิสติกส์สินคา้เกษตร ตลาดเกษตรกร การท า 

Contract Farming การจ าหน่ายสินคา้เกษตรตามชั้นคุณภาพ ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพ่ือให้

สามารถบริหารจดัการการท่องเท่ียวในชุมชน สร้างรายไดจ้ากการขายสินคา้และผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน สร้างเศรษฐกิจ

ชุมชน 

3. ส่งเสริมการใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีคุณภาพ ไดแ้ก่ ยกระดบัการท างานของศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) ให้เป็น

กลไกหลกัของชุมชนในการให้บริการดา้นดินและปุ๋ ย รวมทั้งส่งเสริมการใชปุ้๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือลดตน้ทุนการ

ผลิต ช่วยสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นในชุมชน 

4. บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรอยา่งยัง่ยืน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชน เพ่ือป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร สร้างเครือข่ายปลอดการเผาให้เขม้แขง็ครอบคลุมพ้ืนท่ีมากขึ้น สนบัสนุนการ

ใชป้ระโยชน์จากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ส่งเสริมการใชปุ้๋ ยพืชสด ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยอินทรีย ์เป็นตน้ 

5. พฒันาศกัยภาพองคก์รและการบริหารจดัการ ปรับวิธีการท างานให้มีการใชร้ะบบเทคโนโลยีดิจิทลัในการบริหาร

จดัการองคก์ร รวมทั้งการให้บริการในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรมากขึ้น 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการระบาดของโรค COVID-19 ไดส่้งผลกระทบต่อการผลิตและการกระจายสินคา้

เกษตรของเกษตรกร ดงันั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงตอ้งการให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทอ้งถ่ินเพ่ือลดผลกระทบจากการชะลอ

ตวัของภาคเศรษฐกิจส าคญั ตามกรอบนโยบายดา้นเกษตรโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พฒันาศกัยภาพการผลิตและต่อยอดของเดิม

ให้ดีขึ้น ซ่ึง ครม.ไดมี้มติอนุมติัให้ใชเ้งินกูภ้ายใตแ้ผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-

19 ขณะน้ี จ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ 1) โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด และ 2) โครงการ

พฒันาธุรกิจบริการดา้นดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ทั้งน้ี ในการ “ยกระดบัเกษตรกร” เป้าหมายส าคญั คือ 

ยกระดบัการรวมกลุ่มเกษตรกร สู่การด าเนินการในรูปแบบธุรกิจเกษตร สร้างโอกาสให้เกษตรกรเขา้ถึงเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ี

เหมาะสม กลุ่มเป้าหมายส าคญั ไดแ้ก่ เกษตรแปลงใหญ่ และ เกษตรกรศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) 

ส าหรับโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด มีเง่ือนไขการเขา้ร่วมโครงการ คือ ตอ้งเป็นแปลงใหญ่ท่ี

ผา่นการรับรองและอยูใ่นระบบ Co-farm.doae.go.th ของกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีไดเ้สนอความตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ 



ซ่ึง ครม. มีมติอนุมติังบประมาณไวแ้ลว้ จ านวน 5,250 แปลง โดยเป็นแปลงใหญ่ท่ีจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์การขอรับการสนบัสนุนงบประมาณตอ้งไม่เกินวงเงินเดิมท่ีเคยเสนอขอความตอ้งการและ

ไดรั้บการอนุมติัจาก ครม. แลว้ รวมทั้งตอ้งด าเนินกิจกรรมท่ีไม่ซ ้าซอ้นกบัโครงการอื่นๆ ผลการด าเนินงาน (ณ วนัท่ี 15 ก.พ. 

2564) มีกลุ่มแปลงใหญ่แจง้เขา้ร่วมโครงการฯ แลว้ จ านวน 1,555 แปลง เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์จ านวน 879 แปลง และกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีอยูร่ะหว่างจดทะเบียนวิสาหกิจ

ชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์จ านวน 676 แปลง ตวัอยา่งกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีจดัแสดงคร้ังน้ีเป็น

ของ นายพิพฒัน์ เตง็เศรษฐศกัด์ิ แปลงใหญ่มงัคุดหมู่ 1 ต.ชากไทย อ.เขาคิชกูฎ จ.จนัทบุรี ปัจจุบนัมีสมาชิก 70 ราย พ้ืนท่ี 1098 

ไร่ จดทะเบียนเป็น บริษทั วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มงัคุดคิชฌกูฎ จ ากดั มีการต่อยอดโดยขอรับการสนบัสนุนเป็นเคร่ืองคดัมงัคุด 

เพื่อท่ีจะพฒันาศกัยภาพในการส่งออกดว้ยตนเอง จากเดิมท่ีทางกลุ่มไดมี้การรวบรวมผลผลิตและคดัดว้ยมือแลว้ส่งให้ลง้ 

ส่วนโครงการพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) จะสนบัสนุนปัจจยัการผลิต เพ่ือให้เกิดเงินทุน

หมุนเวียนในรูปแบบธุรกิจชุมชน ตวัอยา่งโมเดลธุรกิจบริการดินและปุ๋ ยเพ่ือชุมชน ไดแ้ก่ ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน ต.หนองคา้ อ.พยห์ุ 

จ.ศรีสะเกษ ของนายสมชิต แซ่อึ้ง เกษตรกร ศดปช. ปัจจุบนัมีสมาชิก 176 ราย ไดด้ าเนินการในเชิงธุรกิจ มีการให้บริการตรวจ

วิเคราะห์ดิน ให้ค าแนะน าการจดัการดินปุ๋ ยท่ีถูกตอ้ง บริการจดัหาแม่ปุ๋ ยและผสมปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ ยสั่งตดั ซ่ึงเป็นปุ๋ ยเตม็

สูตรและใชปุ้๋ ยอินทรียท่ี์ศูนยผ์ลิตเองเป็นตวัเติมเต็ม มีการวางแผนบริหารจดัการกิจกรรมศูนยอ์ยา่งดี เช่น ให้สมาชิกเล้ียงววัเพ่ือให้มี

วตัถุดิบมูลท าปุ๋ ยเพียงพอและต่อเน่ือง มีการจดัสรรก าไรสู่สมาชิก สะสมเขา้กลุ่ม ใชเ้พ่ือสาธารณะ และจดัสวสัดิการให้แก่สมาชิก 

โดยศูนยแ์ห่งน้ีมองโอกาสในการขยายธุรกิจบริการเพ่ือให้สมาชิกในชุมชนไดใ้ชปุ้๋ ยคุณภาพเพ่ือลดตน้ทุนและเพ่ิมผลผลิต “หาก

สมาชิกใน ต.หนองคา้ หนัมาใชปุ้๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดินจะท าให้ศูนยฯ์ สามารถจ าหน่ายปุ๋ ยรวมมูลค่าประมาณ 35 ลา้นบาท ดงันั้น 

สมาชิก ศดปช. แห่งน้ีจึงร่วมกนัการผลิตปุ๋ ยท่ีมีคุณภาพ ให้บริการดี มีการประชาสัมพนัธ์ให้เกษตรกรในชุมชนรู้จกัธุรกิจบริการ

ของศดปช.เพ่ิมขึ้น” ขณะเดียวกนัส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านกังานเกษตรอ าเภอไดใ้ห้ความรู้ท่ีถูกตอ้งและช่วยประชาสัมพนัธ์เพื่อ

สร้างการรับรู้ให้กบัเกษตรกรทัว่ไปอีกทางหน่ึง 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของการ “ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน” กรมฯ ไดข้บัเคล่ือนการด าเนินงานในมิติ

ดงักล่าว 2 โครงการส าคญั ไดแ้ก่ 1) ส่งเสริมการหยดุเผาในพ้ืนท่ีเกษตร และ 2) การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร เป้าหมาย

ส าคญั คือ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน เช่น การสร้างรายไดจ้ากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร น าไปสู่การลดการเผาในพ้ืนท่ีเกษตร 

และการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในรูปแบบเครือข่ายชุมชน สร้างตน้แบบการท่องเท่ียววิถีเกษตร สร้างรายไดสู่้ชุมชน 

ส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการหยดุเผาในพ้ืนท่ีเกษตร ไดน้ าเสนอกรณีตวัอยา่งของ จ.พระนครศรีอยธุยา ซ่ึงมีวิธีการจดัการเศษวสัดุ

เหลือใชจ้ากการเกษตร โดยน าร่องจดัท าจุดสาธิตการท าปุ๋ ยหมกัจากเศษวสัดุทางการเกษตร สาธิตการอดัฟางกอ้น จดัท าส่ือรณรงค ์

“หยดุเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร” รวมทั้งบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ร่วมกบักรมพฒันาท่ีดิน จดักิจกรรมการไถกลบตอ

ซงัฟางขา้ว ลดการเผาฟางและตอซงัขา้ว, MOU หน่วยงานในทอ้งถ่ิน (อบต.รางจระเข ้อ.ผกัไห่ จ.พระนครศรีอยธุยา) ร่วมกบั

บริษทั SCG ซีเมนตจ์ ากดั และบริษทัสยามคูโบตา้คอร์ปอเรชัน่จ ากดั ในการ ท า MOU มอบเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เพื่อใชใ้น



โครงการ “ฟางอดักอ้น ลดการเผา Zero Burn”, ท าชีวมวลอดัแท่ง ซ่ึงบริษทั SCG ตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอดัแท่ง โดยรับซ้ือ

ฟางอดักอ้นจากเกษตรกร เพื่อน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิต และน าชีวมวลท่ีไดไ้ปใชใ้นโรงงานปูนซีเมนตข์อง SCG 

อีกหน่ึงกิจกรรมซ่ึงถือเป็นการช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของชุมชน คือ เชิญชวนให้คนไทยหนัมาส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในประเทศ

เพ่ิมขึ้น โดยกรมฯ มุ่งเนน้การส่งเสริมเป็นคลสัเตอร์การท่องเท่ียว ให้เกิดการหมุนเวียนเครือข่ายและกระตุน้เศรษฐกิจชุมชน โดย

เสนอจุดท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไม่ไกลจาก กทม. เช่นตวัอยา่งของ นายมงคลศิลป์ ลีนะกนิษฐ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียว

เชิงเกษตร อ.วงัน ้าเขียว จ.นครราชสีมา ซ่ึงให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวครอบคลุมทั้งอ าเภอ 

มีการสร้างสรรคกิ์จกรรมส าหรับนกัท่องเท่ียวรวมถึงการพฒันาสินคา้การเกษตรเพ่ือเป็นของฝากแก่นกัท่องเท่ียว ปัจจุบนัมีสมาชิก 

28 คน กิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีโดดเด่น เป็นอตัลกัษณ์ของอ าเภอวงัน ้าเขียว ไดแ้ก่ การปลูกพืช เช่น พุทรานมสด 

หม่อน องุ่น ทุเรียน ล าไย อโวกาโด ขา้วโพด ผกัสลดั และไมด้อกไมป้ระดบั, การเล้ียงสัตว ์เช่น ฟาร์มเป็ดกากีแคมเบล และการ

อนุรักษค์วายไทย, การเกษตรแบบผสมผสาน, ฟาร์มสเตย ์(ท่ีพกันกัท่องเท่ียว) และผลิตภณัฑแ์ปรรูปทางการเกษตรต่าง ๆ รวมถึง

สินคา้ของชุมชน 

การจดักิจกรรมคร้ังน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงในนโยบาย ปี 2564 ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งขบัเคล่ือนการด าเนินงานในมิติของการ 

“กา้วสู่เกษตรวิถีใหม่” และไม่ว่าสถานการณ์จะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร กรมส่งเสริมการเกษตรก็พร้อมจะกา้วไปกบัพี่นอ้งเกษตรกร 

ท าหนา้ท่ีเป็นมิตรแทใ้นการดูแลเกษตรกรให้อยูดี่มีสุขอยา่งยัง่ยืนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศ ปี 64 “ยกระดับเกษตรกร 
ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิชุมชน” ก้าวสู่เกษตรวถิีใหม่ 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานพบส่ือมวลชน Meet the Press “ยกระดับเกษตรกร ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน” ชูนโยบายปี 2564 

ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่ ปรับรูปแบบการท างานส่งเสริมเกษตรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ ยึดหลักตลาดน าการเกษตร หนุนใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรม สร้างความอุ่นใจให้เกษตรกรทุกพ้ืนท่ีอยู่ดีมีสุขอย่างย่ังยืน 

เม่ือวนัท่ี 19 ก.พ. นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึง ทิศทางการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร ในปี 
2564 หลงัจากปีท่ีผา่นมาจนถึงขณะน้ีประเทศไทยประสบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตรไดรั้บผลกระทบตั้งแต่การผลิต จนถึง
การตลาด ส่งผลต่อรายไดแ้ละการประกอบอาชีพ รวมถึงเป็นปัจจยัเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเขา้สู่สังคมดิจิทลั ความใส่ใจเร่ืองความ
ปลอดภยัจากอาหารและสุขอนามยั จึงนบัเป็นความทา้ทายของกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีจะตอ้งปรับวิธีการท างาน เพื่อยงัคงให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีเช่นเดียวกบัในภาวะปกติ การกา้วเขา้สู่เกษตรวิถีใหม่ (New Normal) ส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการควบคู่
กบัการเปลี่ยนแปลง คือ การส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร โดยปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต การบริหารจดัการสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ใชต้ลาดน าการเกษตรเป็นหลกั เพ่ือยกระดบัเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีและ
นวตักรรมอยา่งเหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรเกิดรายไดท่ี้ย ัง่ยืน ดว้ยการ “ยกระดบัเกษตรกร ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน” ในแต่ละดา้นโดยมี
แนวทางในการพฒันา คือ 

 

https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20210219/9c57e47add4649211cf152b41aa51ebedf6b5a99b570da7ff5a14523867dbe2d.jpg?itok=oSIegQRe


1.ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่ และพฒันาคุณภาพสินคา้เกษตรให้ไดม้าตรฐาน โดยยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่
และเช่ือมโยงตลาด เพื่อสร้างความเขม้แขง็ส่งเสริมให้เกษตรกรท างานในรูปแบบเครือข่าย พฒันากระบวนการผลิตให้ไดรั้บการรับรอง
มาตรฐาน การผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั การผลิตสินคา้เกษตรมูลค่าสูง การใชเ้ทคโนโลยีนวตักรรมเพ่ิมประสิทธิการผลิต สร้างตราสินคา้ 
(Brand) มีระบบตรวจสอบยอ้นกลบั เป็นตน้ 

2.พฒันาตลาดเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ โดยยึดหลกัตลาดน าการผลิต เพ่ือให้เกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิตทางตลาดออนไลน์
ไดม้ากข้ึน สนบัสนุนการพฒันาระบบโลจิสติกส์สินคา้เกษตร ตลาดเกษตรกร การท า Contract Farming การจ าหน่ายสินคา้
เกษตรตามชั้นคุณภาพ ส่งเสริมการทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร เพ่ือให้สามารถบริหารจดัการการท่องเท่ียวในชุมชน สร้างรายไดจ้ากการขายสินคา้
และผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน สร้างเศรษฐกิจชุมชน 

3.ส่งเสริมการใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีคุณภาพ ไดแ้ก่ ยกระดบัการท างานของศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) ใหเ้ป็นกลไกหลกัของชุมชน
ในการให้บริการดา้นดินและปุ๋ ย รวมทั้งส่งเสริมการใชปุ้๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือลดตน้ทุนการผลิต ช่วยสร้างธุรกิจให้เกิดข้ึนในชุมชน 

4.บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรอยา่งย ัง่ยนื โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชน เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเผาใน
พ้ืนท่ีการเกษตร สร้างเครือข่ายปลอดการเผาให้เขม้แขง็ครอบคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึน สนบัสนุนการใชป้ระโยชน์จากเศษวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตร ส่งเสริมการใชปุ้๋ ยพืชสด ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยอินทรีย ์เป็นตน้ 

5.พฒันาศกัยภาพองคก์รและการบริหารจดัการ ปรับวธีิการท างานให้มีการใชร้ะบบเทคโนโลยีดิจิทลัในการบริหารจดัการองคก์ร รวมทั้ง
การให้บริการในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรมากข้ึน 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ จากการระบาดของโรค COVID-19 ไดส่้งผลกระทบต่อการผลิตและการกระจายสินคา้เกษตร
ของเกษตรกร ดงันั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงตอ้งการให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทอ้งถ่ินเพ่ือลดผลกระทบจากการชะลอตวัของภาค
เศรษฐกิจส าคญั ตามกรอบนโยบายดา้นเกษตรโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พฒันาศกัยภาพการผลิตและต่อยอดของเดิมให้ดีข้ึน ซ่ึง ครม.
ไดมี้มติอนุมติัให้ใชเ้งินกูภ้ายใตแ้ผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ขณะน้ี จ านวน 2 

โครงการ ไดแ้ก่ 1) โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด และ 2) โครงการพฒันาธุรกิจบริการดา้นดิน
และปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ทั้งน้ี ในการ “ยกระดบัเกษตรกร” เป้าหมายส าคญั คือ ยกระดบัการรวมกลุ่มเกษตรกร สู่
การด าเนินการในรูปแบบธุรกิจเกษตร สร้างโอกาสให้เกษตรกรเขา้ถึงเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีเหมาะสม กลุม่เป้าหมายส าคญั ไดแ้ก่ 
เกษตรแปลงใหญ่ และ เกษตรกรศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) 

ส าหรับโครงการยกระดบัแปลงใหญด่ว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด มีเง่ือนไขการเขา้ร่วมโครงการ คือ ตอ้งเป็นแปลงใหญ่ท่ีผา่น
การรับรองและอยูใ่นระบบ Co-farm.doae.go.th ของกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีไดเ้สนอความตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ ซ่ึง ครม. 
มีมติอนุมติังบประมาณไวแ้ลว้ จ านวน 5,250 แปลง โดยเป็นแปลงใหญ่ท่ีจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์การขอรับการสนบัสนุนงบประมาณตอ้งไม่เกินวงเงินเดิมท่ีเคยเสนอขอความตอ้งการและไดรั้บการอนุมติัจาก 
ครม. แลว้ รวมทั้งตอ้งด าเนินกิจกรรมท่ีไม่ซ ้ าซอ้นกบัโครงการอื่นๆ ผลการด าเนินงาน (ณ วนัท่ี 15 ก.พ.64) มีกลุ่มแปลงใหญ่แจง้เขา้
ร่วมโครงการฯ แลว้ จ านวน 1,555 แปลง เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์จ านวน 879 แปลง และกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีอยูร่ะหว่างจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์จ านวน 676 แปลง ตวัอยา่งกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีจดัแสดงคร้ังน้ีเป็นของ นายพิพฒัน์ เต็งเศรษฐศกัด์ิ แปลงใหญ่
มงัคุดหมู่ 1 ต.ชากไทย อ.เขาคิชกูฎ จ.จนัทบุรี ปัจจุบนัมีสมาชิก 70 ราย พ้ืนท่ี 1098 ไร่ จดทะเบียนเป็น บริษทั วิสาหกิจชุมชนแปลง
ใหญ่มงัคุดคิชฌกูฎ จ ากดั มีการต่อยอดโดยขอรับการสนบัสนุนเป็นเคร่ืองคดัมงัคุด เพื่อท่ีจะพฒันาศกัยภาพในการส่งออกดว้ยตนเอง จาก
เดิมท่ีทางกลุ่มไดมี้การรวบรวมผลผลิตและคดัดว้ยมือแลว้ส่งให้ลง้ 



ส่วนโครงการพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) จะสนบัสนุนปัจจยัการผลิต เพื่อให้เกิดเงินทุน
หมุนเวียนในรูปแบบธุรกิจชุมชน ตวัอยา่งโมเดลธุรกิจบริการดินและปุ๋ ยเพ่ือชุมชน ไดแ้ก่ ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน ต.หนองคา้ อ.พยหุ์ จ.ศรี
สะเกษ ของนายสมชิต แซ่อึ้ง เกษตรกร ศดปช. ปัจจุบนัมีสมาชิก 176 ราย ไดด้ าเนินการในเชิงธุรกิจ มีการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน 
ให้ค าแนะน าการจดัการดินปุ๋ ยท่ีถูกตอ้ง บริการจดัหาแม่ปุ๋ ยและผสมปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ ยสั่งตดั ซ่ึงเป็นปุ๋ ยเต็มสูตรและใชปุ้๋ ย
อินทรียท่ี์ศูนยผ์ลิตเองเป็นตวัเติมเต็ม มีการวางแผนบริหารจดัการกิจกรรมศูนยอ์ยา่งดี เช่น ให้สมาชิกเล้ียงววัเพ่ือให้มีวตัถุดิบมูลท าปุ๋ ย
เพียงพอและต่อเน่ือง มีการจดัสรรก าไรสู่สมาชิก สะสมเขา้กลุ่ม ใชเ้พ่ือสาธารณะ และจดัสวสัดิการให้แก่สมาชิก โดยศูนยแ์ห่งน้ีมอง
โอกาสในการขยายธุรกิจบริการเพ่ือให้สมาชิกในชุมชนไดใ้ชปุ้๋ ยคุณภาพเพ่ือลดตน้ทุนและเพ่ิมผลผลิต “หากสมาชิกใน ต.หนองคา้ หนัมา
ใชปุ้๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดินจะท าให้ศูนยฯ์ สามารถจ าหน่ายปุ๋ ยรวมมูลค่าประมาณ 35 ลา้นบาท ดงันั้น สมาชิก ศดปช. แห่งน้ีจึงร่วมกนัการ
ผลิตปุ๋ ยท่ีมีคุณภาพ ให้บริการดี มีการประชาสัมพนัธ์ให้เกษตรกรในชุมชนรู้จกัธุรกิจบริการของศดปช.เพ่ิมข้ึน” ขณะเดียวกนัส านกังาน
เกษตรจงัหวดั ส านกังานเกษตรอ าเภอไดใ้ห้ความรู้ท่ีถูกตอ้งและช่วยประชาสัมพนัธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กบัเกษตรกรทัว่ไปอีกทางหน่ึง 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของการ “ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน” กรมฯ ไดข้บัเคล่ือนการด าเนินงานในมิติดงักล่าว 
2 โครงการส าคญั ไดแ้ก่ 1) ส่งเสริมการหยดุเผาในพ้ืนท่ีเกษตร และ 2) การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร เป้าหมายส าคญั คือ การ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน เช่น การสร้างรายไดจ้ากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร น าไปสู่การลดการเผาในพ้ืนท่ีเกษตร และการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรในรูปแบบเครือข่ายชุมชน สร้างตน้แบบการท่องเท่ียววิถีเกษตร สร้างรายไดสู่้ชุมชน 

ส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการหยดุเผาในพ้ืนท่ีเกษตร ไดน้ าเสนอกรณีตวัอยา่งของ จ.พระนครศรีอยธุยา ซ่ึงมีวิธีการจดัการเศษวสัดุเหลือใช้
จากการเกษตร โดยน าร่องจดัท าจุดสาธิตการท าปุ๋ ยหมกัจากเศษวสัดุทางการเกษตร สาธิตการอดัฟางกอ้น จดัท าส่ือรณรงค ์“หยดุเผาใน
พ้ืนท่ีการเกษตร” รวมทั้งบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ร่วมกบักรมพฒันาท่ีดิน จดักิจกรรมการไถกลบตอซงัฟางขา้ว ลดการ
เผาฟางและตอซงัขา้ว, MOU หน่วยงานในทอ้งถ่ิน (อบต.รางจระเข ้อ.ผกัไห่ จ.พระนครศรีอยธุยา) ร่วมกบับริษทั SCG ซีเมนตจ์ ากดั 
และบริษทัสยามคูโบตา้คอร์ปอเรชัน่จ ากดั ในการ ท า MOU มอบเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เพื่อใชใ้นโครงการ "ฟางอดักอ้น ลดการเผา 
Zero Burn", ท าชีวมวลอดัแท่ง ซ่ึงบริษทั SCG ตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอดัแท่ง โดยรับซ้ือฟางอดักอ้นจากเกษตรกร เพ่ือน าไปใช้
เป็นวตัถุดิบในการผลิต และน าชีวมวลท่ีไดไ้ปใชใ้นโรงงานปูนซีเมนตข์อง SCG 

 

อีกหน่ึงกิจกรรมซ่ึงถือเป็นการช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของชุมชน คือ เชิญชวนให้คนไทยหนัมาส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในประเทศ
เพ่ิมข้ึน โดยกรมฯ มุ่งเนน้การส่งเสริมเป็นคลสัเตอร์การท่องเท่ียว ให้เกิดการหมุนเวียนเครือข่ายและกระตุน้เศรษฐกิจชุมชน โดยเสนอจุด
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไม่ไกลจาก กทม. เช่นตวัอยา่งของ นายมงคลศิลป์ ลีนะกนิษฐ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร อ.วัง
น ้าเขียว จ.นครราชสีมา ซ่ึงให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวครอบคลุมทั้งอ าเภอ มีการสร้างสรรค์
กิจกรรมส าหรับนกัท่องเท่ียวรวมถึงการพฒันาสินคา้การเกษตรเพ่ือเป็นของฝากแก่นกัท่องเท่ียว ปัจจุบนัมีสมาชิก 28 คน กิจกรรมดา้น
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีโดดเด่น เป็นอตัลกัษณ์ของอ าเภอวงัน ้าเขียว ไดแ้ก่ การปลูกพืช เช่น พุทรานมสด หม่อน องุ่น ทุเรียน ล าไย อโว
กาโด ขา้วโพด ผกัสลดั และไมด้อกไมป้ระดบั,การเล้ียงสัตว ์เช่น ฟาร์มเป็ดกากีแคมเบล และการอนุรักษค์วายไทย,การเกษตรแบบ
ผสมผสาน,ฟาร์มสเตย ์(ท่ีพกันกัท่องเท่ียว) และผลิตภณัฑแ์ปรรูปทางการเกษตรต่างๆ รวมถึงสินคา้ของชุมชน 

การจดักิจกรรมคร้ังน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงในนโยบาย ปี 2564 ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรมุง่ขบัเคลื่อนการด าเนินงานในมิติของการ “กา้วสู่
เกษตรวิถีใหม่” และไม่ว่าสถานการณจ์ะเปลี่ยนแปลงไปอยา่งไร กรมส่งเสริมการเกษตรก็พร้อมจะกา้วไปกบัพีน่อ้งเกษตรกร ท าหนา้ท่ีเป็น
มิตรแทใ้นการดูแลเกษตรกรให้อยูดี่มีสุขอยา่งย ัง่ยืนต่อไป 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โควิดบลอ็ค!เกษตรกรขายไมผ้ลไม่ได ้
 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดโมเดลแนวทางบริหารจัดการผลผลิตและตลาดสินค้าเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด 
กระจายผลผลิตเกษตรคุณภาพให้คนไทยได้บริโภค ขณะทีย่ังส่งออกต่างประเทศไม่ได้ เปิดแคมเปญ “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศ
ไทยอยู่รอด” 

19ก.พ.64/ นางกุลฤดี พฒันะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โรคโควิด-19) ท่ีแพร่กระจายไปทัว่โลกในขณะน้ี ส่งผลกระทบในวงกวา้งกบัผลผลิตเกษตรของพี่นอ้งเกษตรกรท่ีก าลงัจะทยอยออกสู่
ตลาดในระยะน้ี ทั้งไมผ้ล ไมด้อก และพืชผกัต่าง ๆ ซ่ึงไม่สามารถส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศได ้อีกทั้งภาคธุรกิจและสถานบริการหลายแห่งปิดตวั
ลง ท าให้ลดจ านวนการส่ังซ้ือสินคา้เกษตรลง เศรษฐกิจของประเทศชะลอตวั ดงันั้น เพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาราคาสินคา้เกษตรตกต ่าและผลผลิต
กระจุกตวัในแต่ละพื้นท่ี 

ทั้งน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดจ้ดัท าแนวทางการบริหารจดัการผลผลิตและตลาดสินคา้เกษตรในแต่ละระดบั โดยการจดัการระดบัพื้นท่ี ในระดบั
อ าเภอ กรมส่งเสริมการเกษตรไดส่ั้งการให้ส านกังานเกษตรอ าเภอติดตาม เฝ้าระวงัสถานการณ์การผลิตการตลาดสินคา้เกษตรเป็นระยะ และในระดบั
จงัหวดัให้ด าเนินการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งพาณิชยจ์งัหวดั องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น และภาคเอกชน ให้บริหารจดัการสินคา้ในพื้นท่ีโดยการจดัหาแหล่งรับซ้ือผลผลิต และใชพ้ื้นท่ีใน “ตลาดเกษตรกร” ทั้ง 77 จงัหวดั ท่ีกรม
ส่งเสริมการเกษตรไดจ้ดัตั้งข้ึน นอกจากน้ี ให้ส านกังานเกษตรจงัหวดัเป็นศูนยก์ลางในการประชาสัมพนัธ์การจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
รวมทั้งเสนอคณะกรรมการเพื่อแกไ้ขปัญหาเกษตรกรอนัเน่ืองมาจากผลผลิตการเกษตรระดบัจงัหวดั (คพจ.) พิจารณาแกไ้ขปัญหาอีกทางหน่ึงดว้ย 
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การจดัการระดบัส่วนกลาง ทั้งในระดบัเขตและกรมจะเร่งหาแนวทางแกไ้ขปัญหาเชิงบูรณาการ กรณีท่ีระดบัพื้นท่ีไม่สามารถด าเนินการได ้โดยกรม
ส่งเสริมการเกษตรจะประสานงานจดัหาช่องทางจ าหน่ายและกระจายสินคา้ดา้นการเกษตรต่าง ๆ ให้กบัเกษตรกร ไดแ้ก่ ตลาด Modern 

trade เช่น Tesco Lotus, Big C และ Makro ตลาดกลางคา้ส่งขนาดใหญ่ เช่น ตลาดไท ตลาดเฉพาะกิจ เช่น จ าหน่ายสินคา้
ในรูปแบบคา้ส่งร่วมกบับริษทัไปรษณียไ์ทยจ ากดั การส่งเสริมการจ าหน่ายสินคา้ผ่านระบบออนไลน์ และช่องทางตลาดอื่น ๆ พร้อมทั้งประสานความ
ร่วมมือกบับริษทัขนส่ง เพื่อสนบัสนุนเกษตรกรท่ีจ าหน่ายสินคา้ดา้นการเกษตรออนไลน์ 

การจดัการระดบัประเทศ ในกรณีของพืชเศรษฐกิจหลกัท่ีส าคญัซ่ึงมีการบริหารจดัการทุกมิติอยูแ่ลว้ โดยคณะกรรมการบริหารระดบัประเทศ (บอร์ด) 
เช่น ผลไม ้ปาลม์น ้ามนั ยางพารา ขา้วโพด มนัส าปะหลงั ออ้ย  กรมส่งเสริมการเกษตรจะไดด้ าเนินการน าเสนอบอร์ดท่ีกรมฯ ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ 
และประสานงานกบัหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของบอร์ดอื่น น าเสนอบอร์ดของชุดนั้นเพื่อพิจารณาแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว 

อยา่งไรก็ตามขณะน้ีฤดูกาลของไมผ้ลคุณภาพก าลงัจะทยอยออกสู่ตลาดในหลายพื้นท่ี เช่น มะม่วง มีทั้งภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
และภาคตะวนัตก ทุเรียน มงัคุด เงาะในภาคตะวนัออก ลิ้นจ่ีและล าไยในภาคเหนือ ผลไมบ้างชนิดยงัไม่สามารถส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศได ้
เน่ืองจากไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะท่ี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงมีพื้นท่ีปลูกมะม่วง 50,764 ไร่ 
พื้นท่ีให้ผล 36,925 ไร่ เป็นมะม่วงพนัธ์ุน ้าดอกไมสี้ทองซ่ึงมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และพื้นท่ีให้ผลผลิตแลว้ 18,000 ไร่ ปลูกมากท่ีสุดใน อ.
สามร้อยยอด คาดการณ์ว่าปริมาณผลผลติมะม่วงน ้ าดอกไมสี้ทองจะออกมากท่ีสุดในช่วงวนัท่ี 15 – 28 กุมภาพนัธ์ 2564 จ านวน 
1,530 ตนั คิดเป็นมูลค่าราว 25 ลา้นบาท 

ส านกังานเกษตรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ไดป้ระชุมหารือร่วมกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง วางแผนก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาผลผลิตลน้ตลาดและ
จะส่งผลกระทบกบัเกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงในพื้นท่ี เกิดเป็น “ประจวบคีรีขนัธ์โมเดล” 

อยา่งไรก็ตาม ในระดบัอ าเภอ ส านกังานเกษตรอ าเภอ/จงัหวดั วิเคราะห์สถานการณ์ และคาดการณ์ปริมาณผลผลิตและช่วงเวลาท่ีผลผลิตจะออกสู่ตลาด
ล่วงหนา้ ระดบัจงัหวดั ประชุมวางแผนแกไ้ขปัญหาร่วมกบัทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ผูน้ าชุมชน และภาคเอกชน (ลง้) 
จดัหาจุดจ าหน่ายเพื่อช่วยระบายสินคา้ในช่วงผลผลิตออกมาก เช่น สถานีบริการน ้ามนั ปตท. ระหว่างวนัท่ี 19 – 25 กุมภาพนัธ์ 2564 จดั
งานเทศกาลรณรงคบ์ริโภคมะม่วงในห้างสรรพสินคา้ร่วมกบัศูนยก์ารคา้มาร์เก็ตวิลเลจหวัหิน ระหว่างวนัท่ี 27 – 28 กุมภาพนัธ์ 2564 และ
กระจายผลผลิตโดยส านกังานเกษตรจงัหวดัประชาสัมพนัธ์รับค าส่ังซ้ือผลผลิตภายในจงัหวดั 

อีกทั้งยงัมีส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัประชาสัมพนัธ์รับค าส่ังซ้ือใน 14 จงัหวดัภาคใต ้ผ่านส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัต่าง ๆ ในรูปแบบการส่งมะม่วง
ของดีเกรดพรีเม่ียมบรรจุกล่อง 2 ขนาด คือ ขนาดกล่องละ 10 ก.ก. ราคา 450 บาท และขนาดกล่องละ 4 ก.ก. ราคา 200 บาท และได้
ประสานงานมาท่ีส่วนกลาง ระดบักรม ช่วยประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ในภาพรวม พร้อมเชิญชวนเท่ียวงาน “เทศกาลมะม่วงสามร้อยยอด ประจ าปี 
2564” ณ บริเวณสถานีบริการน ้ามนั ปตท.สามร้อยยอด และ ปตท.กุยบุรี ฝ่ังขาล่องใต ้

 
 
 
 
 



 
 
ปราจีนบุรี  จัดกิจกรรม ” รณรงคล์ดการเผาในท้องถ่ิน” ป้องกัน P.M. 2.5  ระยะ
ยาว ( คลิป ) 
 

 

 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บริเวณแปลงสาธิต ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี   นายปิยะ สมัคร
พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธาน เปิดการ “รณรงค์
ลดการเผาในท้องถิ่น” ป้องกัน P.M. 2.5  ระยะยาว 
 
โดยมี นายกิตติพงษ์ งามจริง เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานและเจ้าหน้าที่
สังกัดกระทรวงเกษตรในพ้ืนที่พร้อมด้วยเกษตรกร ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก 
 
สำหรับการรณรงค์ในครั้งนี้  สร้างเสริมองค์ความรู้ และจิตสำนึกของผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  ได้เห็น
ถึงความสำคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผา ช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง P.M. 2.5  แนะนำการใช้
เทคโนโลยีทดแทนการเผา ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการทำเกษตรอย่างยั่งยืน สาธิต
การไถกลบต่อซังข้าวจากภาคเอกชนให้พ่ีน้องเกษตรกรสามารถนำไปใช้เพ่ือช่วยแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่
การเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 



 
 

 
 

 

 

 



 
ไทยรัฐออนไลน์ 
17 ก.พ. 2564 15:44 น. 

บนัทึก 

SHARE 
กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย ์อ.แก่งหางแมว จ.จนัทบรีุ ส่งวตัถุดิบตากแหง้มาตรฐานเกษตร
อินทรียใ์หก้บั 2 โรงพยาบาลดงั สร้างรายไดใ้หก้บัสมาชิกอยา่งยัง่ยืน 

เม่ือวนัท่ี 17 ก.พ.64 นายปิยะ สมคัรพงศ ์ผูอ้  านวยการส านกังานการส่งเสริมเกษตรท่ี 3 เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มี
นโยบายเร่ืองการท าเกษตรแบบแปลงใหญ ่และไดเ้ขา้มาสนบัสนุนกบักลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่สมุนไพร หรือ วิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรอินทรีย ์ท่ี อ.แก่งหางแมว จ.จนัทบรีุ น าเกษตรกรท่ีท าเกษตรมารวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่สมุนไพร จากนั้นกรมฯ ได้
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเร่ืองการผลิตพืชดว้ยเกษตรอินทรียเ์พ่ือเพ่ิมผลผลิตน าองคค์วามรู้ของเจา้หนา้ท่ีมาถ่ายทอดแนะน า โดยมี
ส านกังานเกษตรอ าเภอแก่งหางแมวเป็นพ่ีเล้ียง ประกอบกบัท่ีตรงน้ีเป็นแปลงใหญส่มุนไพรท่ีมีศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินคา้เกษตร หรือ ศพก. ตั้งอยูด่ว้ย เกษตรกรจึงไดเ้รียนรู้การผลิตสินคา้ ซ่ึงเกษตรกรไดเ้ลือกพืช 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
ยางพารา/สมุนไพร โดยศูนย ์ศพก.แห่งน้ีเป็นแหลง่รวบรวมสมุนไพร ซ่ึงสมุนไพรทุกชนิดเราก็น าขอ้มูลการจดัการแบบกลุ่มมา
รวมกนัไว ้อะไรก็ตามท่ีแพทยแ์ผนไทยตอ้งการ เราเองตอ้งเป็นส่วนหน่ึงในการผลิต เพ่ือส่งวตัถุดิบใหก้บัทางแพทยแ์ผนไทย ซ่ึง
ส่วนใหญแ่ลว้ทางการแพทยต์อ้งการสมุนไพรฟ้าทลายโจร และว่านต่างๆ ไม่ใช่เฉพาะเกษตรกร จ.จนัทบุรี เท่านั้น แต่เกษตรกร
จากจงัหวดัในภาคอีสาน กไ็ดม้าศึกษาหาความรู้จากท่ีน่ีเหมือนกนั เพ่ือเป็นการตอ่ยอด โดยส่วนใหญส่มุนไพรของเกษตรกร
แบบแปลงใหญ่น้ีไดส่้งวตัถุดิบ สมุนไพรตากแหง้ ไปท่ี รพ.เจา้พระยาอภยัภูเบศร และ รพ.พระปกเกลา้ จ.จนัทบุรี 

นางสาวอารีรัตน ์พูนปาล ประธานแปลงใหญ ่กล่าวว่า แปลงใหญ่สมุนไพร ท่ี อ.แก่งหางแมว จ.จนัทบรีุ ไดร้วมกลุ่มกนัเพ่ือ
เสริมสร้างรายได ้สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการปลกูพืชสมุนไพร กลุ่มไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 1,330,084 บาท สนบัสนุน
ผา่นกิจกรรมขยายพนัธุ์พืชสมุนไพร จดัซ้ือพนัธุ์พืชสมุนไพรและปัจจยัใหก้บัสมาชิกไปปลูกในพ้ืนท่ีตนเอง และมีการจดัซ้ือ
อุปกรณ์การแปรรูป พร้อมมีการจา้งแรงงานในกลุ่มสมาชิกและชุมชน จ านวน 94 คน ยงัมีส่วนช่วยแกไ้ขปัญหาชา้งป่าท่ีเขา้มา
ท าลายพืชผลทางการเกษตรท าให้เกษตรกรขาดรายได ้โดยใชพื้ชสมุนไพรเป็นแนวทาง ในการพ่ึงพาตนเองเป็นอาชีพเสริม และ
ดา้นการรักษาสุขภาพ ดว้ยการใชพื้ชสมุนไพร 

 



แรกเร่ิมตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีสมาชิก 18 ราย และไดจ้ดจดัตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรอนิทรียแ์ก่งหางแมว ในวนัท่ี 
6 ต.ค.2559 จนปัจจุบนัมีสมาชิก 35 ราย การบริหารจดัการภายในกลุ่ม จะมีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการผลิตพืชใน
ระบบเกษตรอินทรีย ์วถีิพ่ึงพาตนเอง การรู้จกัและใชป้ระโยชน์สมุนไพร การแปรรูป มีการรับซ้ือสมุนไพรท่ีสมาชิกปลูกท่ีได้
มาตรฐานเกษตรอินทรียม์าแปรรูปเพ่ือใชใ้นคลินิกแพทยแ์ผนไทยร่วมสมยัเพื่อปรุงรักษา และเพ่ือใชพ่ึ้งพาตนเองในชุมชน เช่น 
เคร่ืองยาสุม ลูกประคบ ยาหม่อง น ้ามนัเขียว ยาพอกตา เป็นตน้ และวสิาหกิจชุมชนยงัไดร้วมตวักนัเป็นแปลงใหญส่มุนไพร ท า
ใหส้ามารถผลิตสมุนไพรแปรรูป เป็นวตัถุดิบแห้ง ส่งให้กบัรพ.พระปกเกลา้จงัหวดัจนัทบรีุ จากสมุนไพร 9 ชนิด ปัจจุบนัเพ่ิม
เป็น 59 ชนิด จ าหน่ายภายใตเ้ครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย ์อ.แก่งหางแมว และเพ่ือเกิดการยกระดบักลุ่มให้มี
มาตรฐานเกษตรอินทรียร์ะดบัสากล ใชม้าตรฐาน ifaom สร้างกลุม่เครือข่ายผูผ้ลิตพืชสมุนไพร เกิดตลาดสัญญาล่วงหนา้
ให้กบัมูลนิธิ รพ.เจา้พระยาอภยัภูเบศร และทางกลุ่มแปลงใหญส่มุนไพร ต.เขาวงกต ยงัไดจ้ดจดัตั้งนิติบุคคลในรูปแบบบริษทั
จ ากดั ช่ือ จนัทบรูณ์ เฮิร์บ จ ากดั เพ่ือพฒันากลุ่มให้มัน่คงและยัง่ยืนต่อไป. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


