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สรปุข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัท่ี 18-20 กนัยายน 2564 
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จรงิครวัเรอืนไม่เกนิ 30 ไร ่

kaset1009.com 

4."เฉลมิชยั" สัง่ กสก. เรง่ส ำรวจพืน้ทีเ่กษตรน ้ำท่วม พรอ้มส ำรอง
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7.กรมส่งเสรมิกำรเกษตรหนุนวสิำหกจิชมุชนรกุตลำดออนไลน์ ebiznewstoday.com 
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9.กรมส่งเสรมิกำรเกษตร หนุนวสิำหกจิชมุชนรุกตลำดออนไลน์  
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11.“กรมส่งเสรมิกำรเกษตร” พลกิวกิฤตสู่โอกำสเปิดตลำดออนไลน์ 
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โครงกำรเพื่อ
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เกษตร
เคลื่อนที่ 

13.นำยนวนิตย ์พลเคน รองอธบิดกีรมส่งเสรมิกำรเกษตร เป็น
ประธำนเปิดงำนคลนิกิเกษตรเคลื่อนทีใ่นพระรำชำนุเครำะห ์
สมเดจ็พระบรมโอรสำธริำช ฯ สยำมมกฎุรำชกมุำร 

newstv13siamthai.com 

ส่วนภมิูภาค 



ประเดน็ หวัข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ส่งเสรมิ
กำรเกษตร 

14.เกษตรจงัหวดันครพนม ชูควำมส ำเรจ็ระบบส่งเสรมิกำรเกษตร  
น ำจนท.แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ขบัเคลื่อนร่วมกบัเกษตรกรในพืน้ที่ 

talknewsonline.com 

ONE STOP 
SERVICE 

15.สสก.5 สงขลำ เผยเกษตรกรปลืม้ ONE STOP SERVICE – 
ธุรกจิดนิปุ๋ ย ส ำเรจ็ตำมเป้ำ ดนั ศดปช. ต้นแบบ 1 จงัหวดั 1 
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Facebook  สถำนีวทิยุ ม.ก.
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เสยีงแห่งประเทศไทย เพื่อกำร
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น ้ำท่วม 16.นำยเศรณี อนลิบล เกษตรจงัหวดันครสวรรค ์ห่วงใยชำว
ประชำชนชำวนำชำวไร ่

aec-tv-online2.com 
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aec-tv-online1.com 

17.นำยเศรณี อนลิบล เกษตรจงัหวดันครสวรรค ์มอบให ้
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สถำนกำรณน์ ้ำทีเ่พิม่ขึน้ 

aec-tv-online2.com 
aec-tv-online1.com 

18.นครสวรรคต์ดิตำมสถำนกำรณ์น ้ำ siamrath.co.th 
 
  



 

 
“เฉลมิชยั” สัง่กรมส่งเสรมิกำรเกษตร ส ำรวจพืน้ทีเ่กษตรน ้ำท่วม พรอ้มส ำรองพชืพนัธุ์ดไีวแ้จกจ่ำยใน
ภำวะฉุกเฉิน ดำ้นกองขยำยพนัธุ์พชืและศูนยป์ฏบิตักิำร 36 หน่วยงำนเดง้รบัพรอ้มขบัเคลื่อนขยำยพชื
พนัธุ์ด ี4.5 ลำ้นตนั 
 16 ก.ย.64 / ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ำ ไดส้ัง่
กำรใหก้รมส่งเสรมิกำรเกษตร เฝ้ำสงัเกตกำรณ์ พรอ้มลงพืน้ทีส่ ำรวจพืน้ทีเ่กษตรทีไ่ดร้บัผลกระทบหลงั
น ้ำลดโดยเรว็ รวมทัง้ใหจ้ดัเตรยีมขยำยพชืพนัธุ์ดกีว่ำ 4.5 ลำ้นต้น และเมลด็พนัธุ์อกี 6 แสนซอง เพื่อให้
เพยีงพอและพรอ้มแจกจ่ำยแก่เกษตรกรทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกร่องมรสุมพำดผ่ำนหลำยพืน้ทีใ่นประเทศ
ไทย รวมทัง้ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือทีย่งัคงมฝีนตกหนักบำงแห่ง โดยเฉพำะจงัหวดัมุกดำหำร รอ้ยเอด็ 
ยโสธร อ ำนำจเจรญิ อุบลรำชธำนี ศรสีะเกษ และสุรนิทร ์รวมทัง้ในบำงพืน้ที่ยงัคงมฝีนทีต่กสะสมชึง่อำจ
ท ำใหเ้กดิน ้ำท่วมฉับพลนั และน ้ำป่ำไหลหลำก จนท ำใหพ้ืน้ทีเ่กษตรอำจไดร้บัควำมเสยีหำย 
 ดำ้น นำยเขม้แขง็ ยุตธิรรมด ำรง อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรเกษตร (กสก.) กล่ำวว่ำ จำกกำรสัง่กำร
ของรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลอืและบรรเทำควำมเดือดรอ้นใหแ้ก่
เกษตรกรทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกภยัพบิตัแิละภยัธรรมชำตต่ิำงๆ จงึไดก้ ำชบัใหก้องขยำยพนัธุ์พชืและ



ศูนยป์ฏบิตักิำรของกรมส่งเสรมิกำรเกษตร จ ำนวน 36 หน่วยงำน ไดแ้ก่ ศูนยข์ยำยพนัธุ์พชื จ ำนวน 10 
หน่วยงำน ศูนยส่์งเสรมิและพฒันำอำชพีกำรเกษตร จ ำนวน 18 หน่วยงำน 
 ศูนยส่์งเสรมิและพฒันำอำชพีกำรเกษตร (เกษตรทีสู่ง) จ ำนวน 8 หน่วยงำน ด ำเนินกำรตำม
โครงกำรผลติพชืพนัธุ์ดเีพื่อส ำรองในกรณีช่วยเหลอื ฟ้ืนฟู ดูแลเกษตรกรผูป้ระสบภยั และใชใ้นภำรกจิ
ของกรมส่งเสรมิกำรเกษตร ซึ่งเป็นโครงกำรทีก่รมส่งเสรมิกำรเกษตรด ำเนินกำรส ำรองไวเ้ตรยีมควำม
พรอ้มรองรบัสถำนกำรณ์ภยัพบิตัต่ิำงๆ เพื่อใหส้ำมำรถช่วยเหลอืเกษตรกรและผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบได้
อย่ำงรวดเรว็ ทนัต่อสถำนกำรณ์ และเป็นกำรส่งเสรมิกำรผลติเพื่อกำรบรโิภคในครวัเรอืน โดยเร่งส ำรวจ
ควำมต้องกำรชนิดพชืพนัธุ์ดทีีเ่กษตรกรต้องกำรผ่ำนส ำนักงำนเกษตรจงัหวดั และด ำเนินกำรผลติพนัธุ์
พชืพนัธุ์ดทีัง้ในรูปแบบต้นกลำ้พนัธุ์ และเมลด็พนัธุ์ ดงันี้ 
1) ผลติต้นพนัธุ์พชืผกั/พชือำหำร กว่ำ 19 ชนิด เช่น กะเพรำ แมงลกั ผกัหวำน สะตอ สะเดำ ไพล 
หน่อไมฝ้รัง่ พรกิไทย จ ำนวน 4,410,000 ต้น 
2) ผลติและขยำยพนัธุ์ไมผ้ล/ไมย้นืต้นหรอืพชืเศรษฐกิจ กว่ำ 30 ชนิด เช่น กลว้ย เงำะ ชมพู่ ฝรัง่ สม้โอ 
ปำล์มน ้ำมนั มะพรำ้ว อ้อย สบัปะรด สตรอวเ์บอรร์ ีลองกอง เป็นต้น จ ำนวน 176,400 ต้น 
3) ผลติเมลด็พนัธุ์พชืบรรจุซอง จ ำนวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ กระเจี๊ยบเขยีว ถัว่ฟักยำว มะเขอืเปรำะ และพรกิ 
จ ำนวน 600,000 ซอง รวมถงึกำรจดัท ำแปลงพชืผกัพืน้บำ้น เพื่อเป็นแหล่งองคค์วำมรูใ้หแ้ก่เกษตรกรที่
เขำ้มำรบัพชืพนัธุ์ในแต่ละพืน้ที่ 

นำยเขม้แขง็ กล่ำวว่ำ นอกจำกนี้ กรมส่งเสรมิกำรเกษตรยงัมโีครงกำรสนับสนุนผลติขยำยชวี
ภณัฑ ์เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรจดักำรศตัรูพชืในชุมชน ปี 2564 เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มในกำรผลติ
ขยำยชวีภณัฑ ์เช่น ไตรโครเดอรม์ำ ส ำหรบัน ำไปใชฟ้ื้นฟูเพื่อป้องกนัเชื้อรำสำเหตุโรคพชืในพืน้ที ่
ส ำหรบัเกษตรทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกภยัธรรมชำตภิำยหลงัน ้ำลดไดอ้กีดว้ย ทัง้นี้หำกเกษตรกรมขีอ้สงสยั
สำมำรถขอรบัค ำแนะน ำเพิม่เตมิไดท้ีส่ ำนักงำนเกษตรจงัหวดั และส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ ใกลบ้ำ้นท่ำน 
กรมส่งเสรมิกำรเกษตรพรอ้มเขำ้ใหก้ำรช่วยเหลือ นำยเขม้แขง็ กล่ำว 
  



 

 
ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่ำวว่ำ ไดส้ัง่กำรใหก้รม

ส่งเสรมิกำรเกษตร เฝ้ำสงัเกตกำรณ์ พรอ้มลงพืน้ทีส่ ำรวจพืน้ทีเ่กษตรทีไ่ดร้บัผลกระทบหลงัน ้ำลด
โดยเรว็ รวมทัง้ใหจ้ดัเตรยีมขยำยพชืพนัธุ์ดกีว่ำ 4.5 ลำ้นต้น และเมลด็พนัธุ์อกี 6 แสนซอง เพื่อให้
เพยีงพอและพรอ้มแจกจ่ำยแก่เกษตรกรทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกร่องมรสุมพำดผ่ำนหลำยพืน้ทีใ่นประเทศ
ไทย รวมทัง้ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือทีย่งัคงมฝีนตกหนักบำงแห่ง โดยเฉพำะจงัหวดัมุกดำหำร รอ้ยเอด็ 
ยโสธร อ ำนำจเจรญิ อุบลรำชธำนี ศรสีะเกษ และสุรนิทร ์รวมทัง้ในบำงพืน้ทีย่ ังคงมฝีนทีต่กสะสมชื่งอำจ
ท ำใหเ้กดิน ้ำท่วมฉับพลนั และน ้ำป่ำไหลหลำก จนท ำใหพ้ืน้ทีเ่กษตรอำจไดร้บัควำมเสยีหำย 

ดำ้น นำยเขม้แขง็ ยุตธิรรมด ำรง อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรเกษตร กล่ำวว่ำ จำกกำรสัง่กำรของ
รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลอืและบรรเทำควำมเดอืดรอ้นใหแ้ก่เกษตรกรที่
ไดร้บัผลกระทบจำกภยัพบิตัแิละภยัธรรมชำตต่ิำงๆ จงึไดก้ ำชบัใหก้องขยำยพนัธุ์พชืและศูนยป์ฏบิตักิำร
ของกรมส่งเสรมิกำรเกษตร จ ำนวน 36 หน่วยงำน ไดแ้ก่ ศูนยข์ยำยพนัธุ์พชื จ ำนวน 10 หน่วยงำน ศูนย์
ส่งเสรมิและพฒันำอำชพีกำรเกษตร จ ำนวน 18 หน่วยงำน ศูนยส่์งเสรมิและพฒันำอำชพีกำรเกษตร 
(เกษตรทีสู่ง) จ ำนวน 8 หน่วยงำน ด ำเนินกำรตำมโครงกำรผลติพชืพนัธุ์ดเีพื่อส ำรองในกรณชี่วยเหลอื 



ฟ้ืนฟู ดูแลเกษตรกรผูป้ระสบภยั และใชใ้นภำรกจิของกรมส่งเสรมิกำรเกษตร ซึ่งเป็นโครงกำรทีก่รม
ส่งเสรมิกำรเกษตรด ำเนินกำรส ำรองไวเ้ตรยีมควำมพรอ้มรองรบัสถำนกำรณ์ภยัพบิตัต่ิำงๆ เพื่อให้
สำมำรถช่วยเหลอืเกษตรกรและผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบไดอ้ย่ำงรวดเรว็ ทนัต่อสถำนกำรณ์ และเป็นกำร
ส่งเสรมิกำรผลติเพื่อกำรบรโิภคในครวัเรอืน โดยเร่งส ำรวจควำมต้องกำรชนิดพชืพนัธุ์ดทีีเ่กษตรกร
ต้องกำรผ่ำนส ำนักงำนเกษตรจงัหวดั และด ำเนินกำรผลติพนัธุ์พชืพนัธุ์ดทีัง้ในรูปแบบต้นกลำ้พนัธุ์ และ
เมลด็พนัธุ์ ดงันี้ 

1) ผลติต้นพนัธุ์พชืผกั/พชือำหำร กว่ำ 19 ชนิด อำทิ กะเพรำ แมงลกั ผกัหวำน สะตอ สะเดำ 
ไพล หน่อไมฝ้รัง่ พรกิไทย เป็นต้น จ ำนวน 4,410,000 ต้น 

2) ผลติและขยำยพนัธุ์ไมผ้ล/ไมย้นืต้นหรอืพชืเศรษฐกจิ กว่ำ 30 ชนิด อำท ิกลว้ย เงำะ ชมพู่ 
ฝรัง่ สม้โอ ปำล์มน ้ำมนั มะพรำ้ว อ้อย สบัปะรด สตรอวเ์บอรร์ ีลองกอง เป็นต้น จ ำนวน 176,400 ต้น 

3) ผลติเมลด็พนัธุ์พชืบรรจุซอง จ ำนวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ กระเจี๊ยบเขยีว ถัว่ฟักยำว มะเขอืเปรำะ 
และพรกิ จ ำนวน 600,000 ซอง รวมถงึกำรจดัท ำแปลงพชืผกัพืน้บำ้น เพื่อเป็นแหล่งองคค์วำมรูใ้หแ้ก่
เกษตรกรทีเ่ขำ้มำรบัพชืพนัธุ์ในแต่ละพืน้ที ่

นอกจำกนี้ กรมส่งเสรมิกำรเกษตรยงัมโีครงกำรสนับสนุนผลติขยำยชวีภณัฑ ์เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิำพกำรจดักำรศตัรูพชืในชุมชน ปี 2564 เพื่อเตรียมควำมพรอ้มในกำรผลติขยำยชวีภณัฑ ์เช่น 
ไตรโครเดอรม์ำ ส ำหรบัน ำไปใชฟ้ื้นฟูเพื่อป้องกนัเชื้อรำสำเหตุโรคพชืในพืน้ที ่ส ำหรบัเกษตรทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจำกภยัธรรมชำตภิำยหลงัน ้ำลดไดอ้กีดว้ย ทัง้นี้หำกเกษตรกรมขีอ้สงสยัสำมำรถขอรบั
ค ำแนะน ำเพิม่เตมิไดท้ีส่ ำนักงำนเกษตรจงัหวดั และส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ ใกลบ้ำ้นท่ำน กรมส่งเสรมิ
กำรเกษตรพรอ้มเขำ้ใหก้ำรช่วยเหลอื นำยเขม้แขง็ กล่ำว 
  



 
กรุงเทพฯ - นำยเขม้แขง็ ยุตธิรรมด ำรง อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรเกษตร เปิดเผยว่ำ จำกอิทธพิล

พำยุโซนรอ้นโกนเซนิ มรี่องมรสุมพำดผ่ำนภำคเหนือตอนล่ำง ภำคกลำง และภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
แมจ้ะอ่อนก ำลงัลงเป็นดเีปรสชนัแลว้ แต่ยงัส่งผลใหป้ระเทศไทยมฝีนตกต่อเนื่อง และมฝีนตกหนักถงึ
หนักมำกบำงแห่ง ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยพีน่้อง
เกษตรกรและพืน้ทีเ่พำะปลูกทีอ่ำจไดร้บัควำมเสยีหำย จงึสัง่กำรใหก้รมส่งเสรมิกำรเกษตรตดิตำม
สถำนกำรณ์ และก ำชบัเกษตรจงัหวดัในพืน้ทีท่ีป่ระสบภยัเร่งลงพืน้ทีส่ ำรวจควำมเสยีหำยของพืน้ที่
เกษตรหลงัน ้ำลด เพื่อเสนอใหค้วำมช่วยเหลอืตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลงั พรอ้มใหค้ ำแนะน ำแนว
ทำงกำรฟ้ืนฟูพืน้ทีแ่ก่เกษตรกร รวมถงึเตรยีมส ำรองพนัธุ์พชื เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไดท้นัท่วงท ีซึ่ง
หลกัเกณฑก์ำรใหค้วำมช่วยเหลอื เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลงัว่ำดว้ยเงนิทดรองรำชกำรเพื่อ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 หลกัเกณฑว์ธิปีฏบิตัปิลกีย่อยเกี่ยวกบักำรใหค้วำม
ช่วยเหลอืดำ้นกำรเกษตรผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 

โดยเกษตรกรทีจ่ะไดร้บัควำมช่วยเหลอืจะต้องขึน้ทะเบยีนเกษตรกรกบักรมส่งเสรมิกำรเกษตร
ก่อนเกดิภยัพบิตั ิโดยจะไดร้บักำรช่วยเหลอืตำมพืน้ทีเ่สยีหำยจรงิ ไม่เกนิครวัเรอืนละ 30 ไร่ ก ำหนด
อตัรำกำรช่วยเหลอื ดงันี้ ขำ้ว 1,340 บำทต่อไร่ พชืไร่และพชืผกั 1,980 บำทต่อไร่ ไมผ้ลไมย้นืต้นและ
อื่นๆ 4,048 บำทต่อไร่ 

ทัง้นี้ กรมส่งเสรมิกำรเกษตรจะประเมนิสถำนกำรณ์เบื้องต้น และรำยงำน สถำน กำรณ์พืน้ที่
กำรเกษตรประสบภยัพบิตั ิพรอ้มจดัชุดเฉพำะกจิลงพืน้ทีป่ระสบภยัเพื่อใหค้วำมช่วยเหลือเบื้องต้นแก่
เกษตรกร รวมถงึออกเยีย่มเยยีนใหค้ ำแนะน ำดูแลรกัษำพชืผลทำงกำรเกษตรทีเ่สยีหำย โดยภำยหลงั
จำกทีอ่ธบิดกีรมป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัหรอืผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัไดป้ระกำศ เขตกำรใหค้วำม
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉินแลว้ เกษตรกรต้องยื่นแบบควำมจ ำนงขอรบักำรช่วยเหลอื (กษ 



01) โดยใหผู้น้ ำรบัรอง ก่อนจะมกีำรตรวจสอบทะเบยีนเกษตรกร และพืน้ทีเ่สยีหำยจรงิ เพื่อพจิำรณำให้
ควำมช่วยเหลอืตำมขัน้ตอนต่อไป 

อธบิดฯี กล่ำวอกีว่ำ กรมส่งเสรมิกำรเกษตรตระหนักถงึควำมเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้กบั
เกษตรกรหำกเกดิปัญหำภยัพบิตัทิำงธรรมชำต ิจงึมอบหมำยใหศู้นยข์ยำยพนัธุ์พชืทัง้ 10 แห่ง ด ำเนิน
โครงกำรผลติพชืพนัธุ์ดเีพื่อส ำรองในกรณีช่วยเหลอื ฟ้ืนฟู ดูแลเกษตรกรผูป้ระสบภยั และใชใ้นภำรกจิ
ของกรมฯดว้ย ซึ่งพชืพนัธุ์ทีส่ ำรองไว ้ใชว้ธิเีพำะกลำ้ในถำด และดูแลบ ำรุงรกัษำใหไ้ดต้ำมเกณฑ์
มำตรฐำนทีก่ ำหนด เพื่อใหไ้ดต้้นพชืทีแ่ขง็แรง ซึ่งพรอ้มจะสนับสนุนใหเ้กษตรกรน ำไปเพำะปลูกไดง้่ำย
และไดร้บัผล ผลติเรว็ขึน้ กรณีทีไ่ดร้บัควำมเสยีหำยสิน้เชงิ ประกอบดว้ย พชืผกั จ ำนวน 4 ชนิด ได ้แก่ 
กระเจี๊ยบเขยีว ถัว่ฟักยำว มะเขอืเปรำะ และพรกิ ทัง้นี้ เกษตรกรสำมำรถตดิต่อสอบถำมรำยละเอยีด
เพิม่เตมิไดท้ีส่ ำนักงำนเกษตรจงัหวดัในพืน้ทีข่องท่ำน 
  



 

 
  



 

 
นายเข้มแขง็ ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เปิดเผยถงึทีม่ำของกำรจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรขำย “Shop & Share สนิคำ้ออนไลน์ สไตล์
วสิำหกจิชุมชน” โดยระบุว่ำ จำกกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอกำรจบัจ่ำยสนิคำ้หลงั
ผลกระทบกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 ทีท่ ำใหต้้องเวน้ระยะห่ำง งดออกจำกบำ้น และผลกัดนัใหม้ี
กำรปรบัเปลีย่นซื้อสนิคำ้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึน้ กลุม่ธุรกจิชมุชนซึ่งถอืเป็นส่วนส ำคญัของกำร
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐำนรำกของไทย จงึต้องมกีำรปรบัตวัเพื่อทนัต่อกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่ำงไรกด็ ี
ในช่วงของกำรแพรร่ะบำดโรคโควดิ-19 ทีผ่่ำนมำนัน้ ต้องยอมรบัว่ำส่งกระทบต่อกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้และ
ยอดขำยของผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิชุมชน เป็นอย่ำงมำก 
 กรมส่งเสรมิกำรเกษตร ในฐำนะหน่วยงำนทีร่บัจดทะเบยีนวสิำหกจิชุมชน ยงัมอีกีหน้ำทีห่นึ่งใน
กำรส่งเสรมิและสนับสนุนกำรประกอบกจิกำรของวสิำหกจิชุมชนใหส้ำมำรถด ำเนินกจิกำรซึ่งถอืเป็นส่วน
ส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของชมุชนใหเ้ป็นไปอย่ำงเขม้แขง็ดว้ย จงึมแีนวคดิในกำรจดักจิกรรม
ประชำสมัพนัธ์สนิคำ้วสิำหกจิชุมชนผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพื่อเป็นกำรสรำ้งโอกำสทำงกำรตลำดและ
เพิม่ช่องกำรเขำ้ถงึผูบ้รโิภคยุคใหม่ใหก้บัวสิำหกจิชุมชนและสำมำรถปรบัตวัให้สอดคลอ้งกบักำรคำ้โลกที่
ก ำลงัเปลีย่นแปลงไปตำมยุค New Normal (วถิปีกตใิหม่) และเป็นส่วนหนึ่งของกำรผลกัดนัเศรษฐกิจ
ไทยใหเ้ตบิโตอย่ำงยัง่ยนื 



โดยกจิกรรมดงักล่ำวไดม้กีำรประชำสมัพนัธ์และเผยแพร่สนิคำ้วสิำหกจิชุมชน ผ่ำนเฟซบุ๊กเพจ 
“ประชำสมัพนัธ์ กรมส่งเสรมิกำรเกษตร”วนัที ่17 กนัยำยน 2564 ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำกจิกรรมนี้จะเป็นมี
ส่วนช่วยใหว้สิำหกจิชุมชนสำมำรถกระจำยสนิคำ้ไดเ้พิม่ขึน้ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 50 
 ทัง้นี้ กรมส่งเสรมิกำรเกษตรไดค้ดัสรรสนิคำ้เกษตรแปรรูปทีม่คีวำมโดดเด่นและผลติโดย
วสิำหกจิชุมชน จำกทัว่ประประเทศ ประกอบดว้ย อำหำรแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพร สิง่ประดษิฐ์และ
เครื่องจกัสำน เสือ้ผำ้และเครื่องนุ่งห่ม ทีม่คีุณภำพมำตรฐำน มศีกัยภำพดำ้นกำรผลติและกำรตลำด ไม่
น้อยกว่ำ 100 รำยกำร มำใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกซื้อทัง้สนิคำ้ประเภทอุปโภคและบรโิภค อำท ิผ้ำมดัหมีท่อ
มอื ผำ้ไหมลำยแคนแก่นคูณ ปลำดุกแผ่นกรอบพรอ้มทำน กะปิหลอด น ้ำกะททุิเรยีน, ชอ็คบอล มะพรำ้ว
เคลอืบชอ็คโกแลต รวมไปถงึกลุ่มสนิคำ้เพื่อสุขภำพทีไ่ดร้บัควำมนิยมสูงในขณะนี้ เช่น กระเทยีมด ำ ขงิ
ผสมขมิน้ชนั ขงิผง กระชำยผง มะนำวในน ้ำผึง้, ผกัผลไมอ้บกรอบ เครื่องดื่มกลว้ยผง กำแฟสำยพนัธุ์
ไทย และเครื่องดื่มกลว้ยผสมธญัพชืส ำเรจ็รูป เป็นต้น 
 “กจิกรรม Shop & Share สนิคำ้ออนไลน์ สไตล์วสิำหกจิชุมชน ทีก่รมส่งเสริมกำรเกษตรจดัขึน้นี้ 
เรำหวงัว่ำจะเป็นอกีหนึ่งช่องทำงและเป็นสื่อกลำง ในกำรสื่อสำร และประชำสมัพนัธ์ใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึ
ศกัยภำพของวสิำหกจิชุมชนไทยทีส่ำมำรถผลติสนิคำ้เกษตรแปรรูปทีม่คีุณภำพไดม้ำตรฐำนสำกลโดย
ช่องทำงกำรตลำดออนไลน์นี้ ต่อไปในอนำคตคำดว่ำจะเป็นช่องทำงกำรคำ้หลกัทีส่ำมำรถเข้ำถงึผูบ้รโิภค
ไดร้วดเรว็และกวำ้งขวำง และเพื่อใหผู้ป้ระกอบกำรวสิำหกิจชุมชนไดป้รบัตวัเท่ำทนัต่อกำรแข่งขนั และ
สถำนกำรณ์กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ โดยทุกท่ำนสำมำรถอุดหนุนสนิคำ้เกษตรแปรรูปทีม่คีุณภำพ ผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ของวสิำหกจิชุมชนไดโ้ดยตรง หรอื ช่องทำงตลำดเกษตรกรออนไลน์ ของกรมส่งเสรมิ
กำรเกษตรไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ซี่งปัจจุบนั มวีสิำหกจิชุมชน เขำ้ร่วมประชำสมัพนัธ์และจ ำหน่ำยสนิคำ้
ผ่ำนเวป็ไซต์ตลำดเกษตรกรออนไลน์ จ ำนวน 648 วสิำหกิจชุมชน รำยกำรสนิคำ้กว่ำ 800 รำยกำร และ
มยีอดขำยตัง้แต่เริม่ด ำเนินกำรแลว้กว่ำ 200 ล้ำนบำทนำยเขม้แขง็ กล่ำวทิ้งทำ้ย 
  



 

 

 
นำยเขม้แขง็ ยุตธิรรมด ำรง อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย

ถงึทีม่ำของกำรจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรขำย “Shop & Share สนิคำ้ออนไลน์ สไตล์วสิำหกจิชุมชน” โดย
ระบุว่ำ จำกกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอกำรจบัจ่ำยสนิคำ้หลงัผลกระทบกำรแพร่
ระบำดของโรคโควดิ-19 ทีท่ ำให้ต้องเวน้ระยะห่ำง งดออกจำกบำ้น และผลกัดนัใหม้กีำรปรบัเปลีย่นซื้อ
สนิคำ้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึน้ กลุ่มธุรกจิชมุชนซึ่งถอืเป็นส่วนส ำคญัของกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ
ฐำนรำกของไทย จงึต้องมกีำรปรบัตวัเพื่อทนัต่อกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
 อย่ำงไรกด็ ีในช่วงของกำรแพร่ระบำดโรคโควดิ-19 ทีผ่่ำนมำนัน้ ต้องยอมรบัว่ำส่งกระทบต่อกำร
จ ำหน่ำยสนิคำ้และยอดขำยของผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิชุมชน เป็นอย่ำงมำก กรมส่งเสรมิกำรเกษตร ใน
ฐำนะหน่วยงำนทีร่บัจดทะเบยีนวสิำหกจิชุมชน ยงัมอีกีหนำ้ทีห่นึ่งในกำรส่งเสรมิและสนับสนุนกำร
ประกอบกจิกำรของวสิำหกจิชุมชนใหส้ำมำรถด ำเนินกจิกำรซึ่งถือเป็นส่วนส ำคญัในกำรขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิของชุมชนใหเ้ป็นไปอย่ำงเขม้แขง็ดว้ย จงึมแีนวคดิในกำรจดักจิกรรมประชำสมัพนัธ์สนิคำ้
วสิำหกจิชุมชนผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพื่อเป็นกำรสรำ้งโอกำสทำงกำรตลำดและเพิม่ช่องกำรเขำ้ถงึ
ผูบ้รโิภคยุคใหม่ใหก้บัวสิำหกจิชุมชน และสำมำรถปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบักำรคำ้โลกทีก่ ำลงั
เปลีย่นแปลงไปตำมยุค New Normal (วิถปีกตใิหม่) และเป็นส่วนหนึ่งของกำรผลกัดนัเศรษฐกจิไทยให้
เตบิโตอย่ำงยัง่ยนื 



 โดยกจิกรรมดงักล่ำวไดม้กีำรประชำสมัพนัธ์และเผยแพร่สนิคำ้วสิำหกจิชุมชน ผ่ำนเฟซบุ๊กเพจ 
“ประชำสมัพนัธ์ กรมส่งเสรมิกำรเกษตร”วนัที ่17 กนัยำยน 2564 ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำกจิกรรมนี้จะเป็นมี
ส่วนช่วยใหว้สิำหกจิชุมชนสำมำรถกระจำยสนิคำ้ไดเ้พิม่ขึน้ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 50 ทัง้นี้ กรมส่งเสรมิ
กำรเกษตรไดค้ดัสรรสนิคำ้เกษตรแปรรูปทีม่คีวำมโดดเด่นและผลติโดยวสิำหกจิชุมชน จำกทัว่ประ
ประเทศ ประกอบดว้ย อำหำรแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพร สิง่ประดษิฐ์และเครื่องจกัสำน เสือ้ผำ้และ
เครื่องนุ่งห่ม ทีม่คีุณภำพมำตรฐำน มศีกัยภำพดำ้นกำรผลติและกำรตลำด ไม่น้อยกว่ำ 100 รำยกำร มำ
ใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกซื้อทัง้สนิคำ้ประเภทอุปโภคและบรโิภค อำทิ ผำ้มดัหมีท่อมอื ผำ้ไหมลำยแคนแก่น
คูณ ปลำดุกแผ่นกรอบพรอ้มทำน กะปิหลอด น ้ำกะททุิเรยีน, ชอ็คบอล มะพรำ้วเคลอืบชอ็คโกแลต รวม
ไปถงึกลุ่มสนิคำ้เพื่อสุขภำพทีไ่ดร้บัควำมนิยมสูงในขณะนี้ เช่น กระเทยีมด ำ ขงิผสมขมิน้ชนั ขงิผง 
กระชำยผง มะนำวในน ้ำผึง้, ผกัผลไมอ้บกรอบ เครื่องดื่มกลว้ยผง กำแฟสำยพนัธุ์ไทย และเครื่องดื่ม
กลว้ยผสมธญัพชืส ำเรจ็รูป เป็นต้น 

“กจิกรรม Shop & Share สนิคำ้ออนไลน์ สไตล์วสิำหกจิชุมชน ทีก่รมส่งเสรมิกำรเกษตรจดัขึน้นี้ 
เรำหวงัว่ำจะเป็นอกีหนึ่งช่องทำงและเป็นสื่อกลำง ในกำรสื่อสำร และประชำสมัพนัธ์ใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึ
ศกัยภำพของวสิำหกจิชุมชนไทยทีส่ำมำรถผลติสนิคำ้เกษตรแปรรูปทีม่คีุณภำพไดม้ำตรฐำนสำกล โดย
ช่องทำงกำรตลำดออนไลน์นี้ ต่อไปในอนำคตคำดว่ำจะเป็นช่องทำงกำรคำ้หลกัทีส่ำมำรถเข้ำถงึผู้บรโิภค
ไดร้วดเรว็และกวำ้งขวำง และเพื่อใหผู้ป้ระกอบกำรวสิำหกิจชุมชนไดป้รบัตวัเท่ำทนัต่อกำรแข่งขนั และ
สถำนกำรณ์กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ โดยทุกท่ำนสำมำรถอุดหนุนสนิคำ้เกษตรแปรรูปทีม่คีุณภำพ ผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ของวสิำหกจิชุมชนไดโ้ดยตรง หรอื ช่องทำงตลำดเกษตรกรออนไลน์ ของกรมส่งเสรมิ
กำรเกษตรไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ซี่งปัจจุบนั มวีสิำหกจิชุมชน เขำ้ร่วมประชำสมัพนัธ์และจ ำหน่ำยสนิคำ้
ผ่ำนเวป็ไซต์ตลำดเกษตรกรออนไลน์ จ ำนวน 648 วสิำหกิจชุมชน รำยกำรสนิคำ้กว่ำ 800 รำยกำร และ
มยีอดขำยตัง้แต่เริม่ด ำเนินกำรแลว้กว่ำ 200 ล้ำนบำทนำยเขม้แขง็ กล่ำวทิ้งทำ้ย 
  



 

กรมส่งเสรมิกำรเกษตรดงึผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิชุมชน พลกิวกิฤตสู่โอกำส เปิดตลำดออนไลน์ 
รบั  เทรนด์กำรคำ้วถิใีหม่ หวงัดนัสนิคำ้ไทยโตเขม้แขง็ หนุนเศรษฐกจิฐำนรำกยัง่ยนื 

 
 นำยเขม้แขง็ ยุตธิรรมด ำรง อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ถงึทีม่ำของกำรจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรขำย “Shop & Share สนิคำ้ออนไลน์ สไตล์วสิำหกจิชุมชน” โดย
ระบุว่ำ จำกกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอกำรจบัจ่ำยสนิคำ้หลงัผลกระทบกำรแพร่
ระบำดของโรคโควดิ-19 ทีท่ ำให้ต้องเวน้ระยะห่ำง งดออกจำกบำ้น และผลกัดนัใหม้กีำรปรบัเปลีย่นซื้อ
สนิคำ้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึน้ กลุ่มธุรกจิชมุชนซึ่งถอืเป็นส่วนส ำคญัของกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐำนรำกของไทย จงึต้องมกีำรปรบัตวัเพื่อทนัต่อกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
 อย่ำงไรกด็ ีในช่วงของกำรแพร่ระบำดโรคโควดิ-19 ทีผ่่ำนมำนัน้ ต้องยอมรบัว่ำส่งกระทบต่อกำร
จ ำหน่ำยสนิคำ้และยอดขำยของผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิชุมชน เป็นอย่ำงมำก กรมส่งเสรมิกำรเกษตร ใน
ฐำนะหน่วยงำนทีร่บัจดทะเบยีนวสิำหกจิชุมชน ยงัมอีกีหนำ้ทีห่นึ่งในกำรส่งเสรมิและสนับสนุนกำร
ประกอบกจิกำรของวสิำหกจิชุมชนใหส้ำมำรถด ำเนินกจิกำรซึ่งถอืเป็นส่วนส ำคญัในกำรขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิของชุมชนใหเ้ป็นไปอย่ำงเขม้แขง็ดว้ย จงึมแีนวคดิในกำรจดักจิกรรมประชำสมัพนัธ์สนิคำ้
วสิำหกจิชุมชนผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพื่อเป็นกำรสรำ้งโอกำสทำงกำรตลำดและเพิม่ช่องกำรเขำ้ถงึ
ผูบ้รโิภคยุคใหม่ใหก้บัวสิำหกจิชุมชน และสำมำรถปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบักำรคำ้โลกทีก่ ำลงั
เปลีย่นแปลงไปตำมยุค New Normal (วิถปีกตใิหม่) และเป็นส่วนหนึ่งของกำรผลกัดนัเศรษฐกจิไทยให้
เตบิโตอย่ำงยัง่ยนื โดยกจิกรรมดงักล่ำวไดม้กีำรประชำสมัพนัธ์และเผยแพร่สนิคำ้วสิำหกจิชุมชน ผ่ำนเฟ
ซบุ๊กเพจ “ประชำสมัพนัธ์ กรมส่งเสรมิกำรเกษตร”วนัที ่17 กนัยำยน 2564 ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำกจิกรรมนี้จะ
เป็นมส่ีวนช่วยใหว้สิำหกจิชุมชนสำมำรถกระจำยสนิคำ้ไดเ้พิม่ขึน้ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 50 



 ทัง้นี้ กรมส่งเสรมิกำรเกษตรไดค้ดัสรรสนิคำ้เกษตรแปรรูปทีม่คีวำมโดดเด่นและผลติโดย
วสิำหกจิชุมชน จำกทัว่ประประเทศ ประกอบดว้ย อำหำรแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพร สิง่ประดษิฐ์และ
เครื่องจกัสำน เสือ้ผำ้และเครื่องนุ่งห่ม ทีม่คีุณภำพมำตรฐำน มศีกัยภำพดำ้นกำรผลติและกำรตลำด ไม่
น้อยกว่ำ 100 รำยกำร มำใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกซื้อทัง้สนิคำ้ประเภทอุปโภคและบรโิภค อำท ิผ้ำมดัหมีท่อ
มอื ผำ้ไหมลำยแคนแก่นคูณ ปลำดุกแผ่นกรอบพรอ้มทำน กะปิหลอด น ้ำกะททุิเรยีน, ชอ็คบอล มะพรำ้ว
เคลอืบชอ็คโกแลต รวมไปถงึกลุ่มสนิคำ้เพื่อสุขภำพทีไ่ดร้บัควำมนิยมสูงในขณะนี้ เช่น กระเทยีมด ำ ขงิ
ผสมขมิน้ชนั ขงิผง กระชำยผง มะนำวในน ้ำผึง้, ผกัผลไมอ้บกรอบ เครื่องดื่มกลว้ยผง กำแฟสำยพนัธุ์
ไทย และเครื่องดื่มกลว้ยผสมธญัพชืส ำเรจ็รูป เป็นต้น 
 “กจิกรรม Shop & Share สนิคำ้ออนไลน์ สไตล์วสิำหกจิชุมชน ทีก่รมส่งเสรมิกำรเกษตรจดัขึน้นี้ 
เรำหวงัว่ำจะเป็นอกีหนึ่งช่องทำงและเป็นสื่อกลำง ในกำรสื่อสำร และประชำสมัพนัธ์ใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึ
ศกัยภำพของวสิำหกจิชุมชนไทยทีส่ำมำรถผลติสนิคำ้เกษตรแปรรูปทีม่คีุณภำพไดม้ำตรฐำนสำกล โดย
ช่องทำงกำรตลำดออนไลน์นี้ ต่อไปในอนำคตคำดว่ำจะเป็นช่องทำงกำรคำ้หลกัทีส่ำมำรถเข้ำถงึผูบ้รโิภค
ไดร้วดเรว็และกวำ้งขวำง และเพื่อใหผู้ป้ระกอบกำรวสิำหกิจชุมชนไดป้รบัตวัเท่ำทนัต่อกำรแข่งขนั และ
สถำนกำรณ์กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ โดยทุกท่ำนสำมำรถอุดหนุนสนิคำ้เกษตรแปรรูปทีม่คีุณภำพ ผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ของวสิำหกจิชุมชนไดโ้ดยตรง หรอื ช่องทำงตลำดเกษตรกรออนไลน์ ของกรมส่งเสรมิ
กำรเกษตรไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ซี่งปัจจุบนั มวีสิำหกจิชุมชน เขำ้ร่วมประชำสมัพนัธ์และจ ำหน่ำยสนิคำ้
ผ่ำนเวป็ไซต์ตลำดเกษตรกรออนไลน์ จ ำนวน 648 วสิำหกิจชุมชน รำยกำรสนิคำ้กว่ำ 800 รำยกำร และ
มยีอดขำยตัง้แต่เริม่ด ำเนินกำรแลว้กว่ำ 200 ล้ำนบำท นำยเขม้แขง็ กล่ำวทิ้งทำ้ย 
 
  



 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรดึงผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน พลิกวิกฤตสู่โอกาส เปิดตลาด

ออนไลน์ รบัเทรนดก์ารค้าวิถีใหม่ หวงัดนัสินค้าไทยโตเข้มแขง็ หนุนเศรษฐกิจฐานรากยัง่ยืน 
นำยเขม้แขง็ ยุตธิรรมด ำรง อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย

ถงึทีม่ำของกำรจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรขำย “Shop & Share สนิคำ้ออนไลน์ สไตล์วสิำหกจิชุมชน” โดย
ระบุว่ำ จำกกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอกำรจบัจ่ำยสนิคำ้หลงัผลกระทบกำรแพร่
ระบำดของโรคโควดิ-19 ทีท่ ำให้ต้องเวน้ระยะห่ำง งดออกจำกบำ้น และผลกัดนัใหม้กีำรปรบัเปลีย่นซื้อ
สนิคำ้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึน้ กลุ่มธุรกจิชมุชนซึ่งถอืเป็นส่วนส ำคญัของกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ
ฐำนรำกของไทย จงึต้องมกีำรปรบัตวัเพื่อทนัต่อกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
 อย่ำงไรกด็ ีในช่วงของกำรแพร่ระบำดโรคโควดิ-19 ทีผ่่ำนมำนัน้ ต้องยอมรบัว่ำส่งกระทบต่อกำร
จ ำหน่ำยสนิคำ้และยอดขำยของผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิชุมชน เป็นอย่ำงมำก กรมส่งเสรมิกำรเกษตร ใน
ฐำนะหน่วยงำนทีร่บัจดทะเบยีนวสิำหกจิชุมชน ยงัมอีกีหนำ้ทีห่นึ่งในกำรส่งเสรมิและสนับสนุนกำร
ประกอบกจิกำรของวสิำหกจิชุมชนใหส้ำมำรถด ำเนินกจิกำรซึ่งถอืเป็นส่วนส ำคญัในกำรขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิของชุมชนใหเ้ป็นไปอย่ำงเขม้แขง็ดว้ย จงึมแีนวคดิในกำรจดักจิกรรมประชำสมัพนัธ์สนิคำ้
วสิำหกจิชุมชนผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพื่อเป็นกำรสรำ้งโอกำสทำงกำรตลำดและเพิม่ช่องกำรเขำ้ถงึ
ผูบ้รโิภคยุคใหม่ใหก้บัวสิำหกจิชุมชน และสำมำรถปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบักำรคำ้โลกทีก่ ำลงั



เปลีย่นแปลงไปตำมยุค New Normal (วิถปีกตใิหม่) และเป็นส่วนหนึ่งของกำรผลกัดนัเศรษฐกจิไทยให้
เตบิโตอย่ำงยัง่ยนื โดยกจิกรรมดงักล่ำวไดม้กีำรประชำสมัพนัธ์และเผยแพร่สนิคำ้วสิำหกจิชุมชน ผ่ำนเฟ
ซบุ๊กเพจ “ประชำสมัพนัธ์ กรมส่งเสรมิกำรเกษตร” วนัที ่17 กนัยำยน 2564 ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำกจิกรรมนี้
จะเป็นมส่ีวนช่วยใหว้สิำหกจิชุมชนสำมำรถกระจำยสนิคำ้ไดเ้พิม่ขึน้ไมน่้อยกว่ำรอ้ยละ 50 
 ทัง้นี้ กรมส่งเสรมิกำรเกษตรไดค้ดัสรรสนิคำ้เกษตรแปรรูปทีม่คีวำมโดดเด่นและผลติโดย
วสิำหกจิชุมชน จำกทัว่ประประเทศ ประกอบดว้ย อำหำรแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพร สิง่ประดษิฐ์และ
เครื่องจกัสำน เสือ้ผำ้และเครื่องนุ่งห่ม ทีม่คีุณภำพมำตรฐำน มศีกัยภำพดำ้นกำรผลติและกำรตลำด ไม่
น้อยกว่ำ 100 รำยกำร มำใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกซื้อทัง้สนิคำ้ประเภทอุปโภคและบรโิภค อำท ิผ้ำมดัหมีท่อ
มอื ผำ้ไหมลำยแคนแก่นคูณ ปลำดุกแผ่นกรอบพรอ้มทำน กะปิหลอด น ้ำกะททุิเรยีน, ชอ็คบอล มะพรำ้ว
เคลอืบชอ็คโกแลต รวมไปถงึกลุ่มสนิคำ้เพื่อสุขภำพทีไ่ดร้บัควำมนิยมสูงในขณะนี้ เช่น กระเทยีมด ำ ขงิ
ผสมขมิน้ชนั ขงิผง กระชำยผง มะนำวในน ้ำผึง้, ผกัผลไมอ้บกรอบ เครื่องดื่มกลว้ยผง กำแฟสำยพนัธุ์
ไทย และเครื่องดื่มกลว้ยผสมธญัพชืส ำเรจ็รูป เป็นต้น 
 “กจิกรรม Shop & Share สนิคำ้ออนไลน์ สไตล์วสิำหกจิชุมชน ทีก่รมส่งเสรมิกำรเกษตรจดัขึน้นี้ 
เรำหวงัว่ำจะเป็นอกีหนึ่งช่องทำงและเป็นสื่อกลำง ในกำรสื่อสำร และประชำสมัพนัธ์ใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึ
ศกัยภำพของวสิำหกจิชุมชนไทยทีส่ำมำรถผลติสนิคำ้เกษตรแปรรูปทีม่คีุณภำพไดม้ำตรฐำนสำกล โดย
ช่องทำงกำรตลำดออนไลน์นี้ ต่อไปในอนำคตคำดว่ำจะเป็นช่องทำงกำรคำ้หลกัทีส่ำมำรถเข้ำถงึผูบ้รโิภค
ไดร้วดเรว็และกวำ้งขวำง และเพื่อใหผู้ป้ระกอบกำรวสิำหกิจชุมชนไดป้รบัตวัเท่ำทนัต่อกำรแข่งขนั และ
สถำนกำรณ์กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ โดยทุกท่ำนสำมำรถอุดหนุนสนิคำ้เกษตรแปรรูปทีม่คีุณภำพ ผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ของวสิำหกจิชุมชนไดโ้ดยตรง หรอืช่องทำงตลำดเกษตรกรออนไลน์ ของกรมส่งเสรมิ
กำรเกษตรไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ซี่งปัจจุบนั มวีสิำหกจิชุมชน เขำ้ร่วมประชำสมัพนัธ์และจ ำหน่ำยสนิคำ้
ผ่ำนเวป็ไซต์ตลำดเกษตรกรออนไลน์ จ ำนวน 648 วสิำหกิจชุมชน รำยกำรสนิคำ้กว่ำ 800 รำยกำร และ
มยีอดขำยตัง้แต่เริม่ด ำเนินกำรแลว้กว่ำ 200 ล้ำนบำท” นำยเขม้แขง็ กล่ำวทิ้งท้ำย 
  



 
นำยเขม้แขง็ ยุตธิรรมด ำรง อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย

ถงึทีม่ำของกำรจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรขำย “Shop & Share สนิคำ้ออนไลน์ สไตล์วสิำหกจิชุมชน” โดย
ระบุว่ำ จำกกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอกำรจบัจ่ำยสนิคำ้หลงัผลกระทบกำรแพร่
ระบำดของโรคโควดิ-19 ทีท่ ำให้ต้องเวน้ระยะห่ำง งดออกจำกบำ้น และผลกัดนัใหม้กีำรปรบัเปลีย่นซื้อ
สนิคำ้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึน้ กลุ่มธุรกจิชมุชนซึ่งถอืเป็นส่วนส ำคญัของกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ
ฐำนรำกของไทย จงึต้องมกีำรปรบัตวัเพื่อทนัต่อกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 

อยำ่งไรกด็ ีในช่วงของกำรแพร่ระบำดโรคโควดิ-19 ทีผ่่ำนมำนัน้ ต้องยอมรบัว่ำส่งกระทบต่อกำร
จ ำหน่ำยสนิคำ้และยอดขำยของผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิชุมชน เป็นอย่ำงมำก กรมส่งเสรมิกำรเกษตร ใน
ฐำนะหน่วยงำนทีร่บัจดทะเบยีนวสิำหกจิชุมชน ยงัมอีกีหนำ้ทีห่นึ่งในกำรส่งเสรมิและสนับสนุนกำร
ประกอบกจิกำรของวสิำหกจิชุมชนใหส้ำมำรถด ำเนินกจิกำรซึ่งถอืเป็นส่วนส ำคญัในกำรขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิของชุมชนใหเ้ป็นไปอย่ำงเขม้แขง็ดว้ย จงึมแีนวคดิในกำรจดักจิกรรมประชำสมัพนัธ์สนิคำ้
วสิำหกจิชุมชนผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพื่อเป็นกำรสรำ้งโอกำสทำงกำรตลำดและเพิม่ช่องกำรเขำ้ถงึ
ผูบ้รโิภคยุคใหม่ใหก้บัวสิำหกจิชุมชน 

และสำมำรถปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบักำรคำ้โลกทีก่ ำลงัเปลีย่นแปลงไปตำมยุค New Normal (วถิี
ปกตใิหม่) และเป็นส่วนหนึ่งของกำรผลกัดนัเศรษฐกจิไทยใหเ้ตบิโตอย่ำงยัง่ยนื โดยกจิกรรมดงักล่ำวได้
มกีำรประชำสมัพนัธ์และเผยแพร่สนิคำ้วสิำหกิจชุมชน ผ่ำนเฟซบุ๊กเพจ “ประชำสมัพนัธ์ กรมส่งเสรมิ
กำรเกษตร” วนัที ่17 กนัยำยน 2564 ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำกจิกรรมนี้จะเป็นมส่ีวนช่วยใหว้สิำหกจิชุมชน
สำมำรถกระจำยสนิคำ้ไดเ้พิม่ขึน้ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 50 



ทัง้นี้ กรมส่งเสรมิกำรเกษตรไดค้ดัสรรสนิคำ้เกษตรแปรรูปทีม่คีวำมโดดเด่นและผลติโดย
วสิำหกจิชุมชน จำกทัว่ประประเทศ ประกอบดว้ย อำหำรแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพร สิง่ประดษิฐ์และ
เครื่องจกัสำน เสือ้ผำ้และเครื่องนุ่งห่ม ทีม่คีุณภำพมำตรฐำน มศีกัยภำพดำ้นกำรผลติและกำรตลำด ไม่
น้อยกว่ำ 100 รำยกำร มำใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกซื้อทัง้สนิคำ้ประเภทอุปโภคและบรโิภค อำท ิผ้ำมดัหมีท่อ
มอื ผำ้ไหมลำยแคนแก่นคูณ ปลำดุกแผ่นกรอบพรอ้มทำน กะปิหลอด น ้ำกะททุิเรยีน, ชอ็คบอล มะพรำ้ว
เคลอืบชอ็คโกแลต รวมไปถงึกลุ่มสนิคำ้เพื่อสุขภำพทีไ่ดร้บัควำมนิยมสูงในขณะนี้ เช่น กระเทยีมด ำ ขงิ
ผสมขมิน้ชนั ขงิผง กระชำยผง มะนำวในน ้ำผึ้ง, ผกัผลไมอ้บกรอบ เครื่องดื่มกลว้ยผง กำแฟสำยพนัธุ์
ไทย และเครื่องดื่มกลว้ยผสมธญัพชืส ำเรจ็รูป เป็นต้น 

“กจิกรรม Shop & Share สนิคำ้ออนไลน์ สไตล์วสิำหกจิชุมชน ทีก่รมส่งเสรมิกำรเกษตรจดัขึน้นี้ 
เรำหวงัว่ำจะเป็นอกีหนึ่งช่องทำงและเป็นสื่อกลำง ในกำรสื่อสำร และประชำสมัพนัธ์ใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึ
ศกัยภำพของวสิำหกจิชุมชนไทยทีส่ำมำรถผลติสนิคำ้เกษตรแปรรูปทีม่คีุณภำพไดม้ำตรฐำนสำกล โดย
ช่องทำงกำรตลำดออนไลน์นี้ ต่อไปในอนำคตคำดว่ำจะเป็นช่องทำงกำรคำ้หลกัทีส่ำมำรถเข้ำถงึผูบ้รโิภค
ไดร้วดเรว็และกวำ้งขวำง และเพื่อใหผู้ป้ระกอบกำรวสิำหกิจชุมชนไดป้รบัตวัเท่ำทนัต่อกำรแข่งขนั และ
สถำนกำรณ์กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ โดยทุกท่ำนสำมำรถอุดหนุนสนิคำ้เกษตรแปรรูปทีม่คีุณภำพ ผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ของวสิำหกจิชุมชนไดโ้ดยตรง หรอืช่องทำงตลำดเกษตรกรออนไลน์ ของกรมส่งเสรมิ
กำรเกษตรไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ซี่งปัจจุบนั มวีสิำหกจิชุมชน เขำ้ร่วมประชำสมัพนัธ์และจ ำหน่ำยสนิคำ้
ผ่ำนเวป็ไซต์ตลำดเกษตรกรออนไลน์ จ ำนวน 648 วสิำหกิจชุมชน รำยกำรสนิคำ้กว่ำ 800 รำยกำร และ
มยีอดขำยตัง้แต่เริม่ด ำเนินกำรแลว้กว่ำ 200 ล้ำนบำท” 
นำยเขม้แขง็ กล่ำวทิ้งทำ้ย 
  



 

 



  
กรมส่งเสริมการเกษตรดึงผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน พลิกวิกฤตสู่โอกาส เปิดตลาด

ออนไลน์ รบัเทรนดก์ารค้าวิถีใหม่ หวงัดนัสินค้าไทยโตเข้มแขง็ หนุนเศรษฐกิจฐานรากยัง่ยืน 
นายเข้มแขง็ ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เปิดเผยถงึทีม่ำของกำรจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรขำย “Shop & Share สินค้าออนไลน์ สไตล์
วิสาหกิจชุมชน” โดยระบุว่ำ จำกกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอกำรจบัจ่ำยสนิคำ้หลงั
ผลกระทบกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 ทีท่ ำใหต้้องเวน้ระยะห่ำง งดออกจำกบำ้น และผลกัดนัใหม้ี
กำรปรบัเปลีย่นซื้อสนิคำ้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึน้ กลุม่ธุรกจิชมุชนซึ่งถอืเป็นส่วนส ำคญัของกำร
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐำนรำกของไทย จงึต้องมกีำรปรบัตวัเพื่อทนัต่อกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 

อย่ำงไรกด็ ีในช่วงของกำรแพร่ระบำดโรคโควดิ-19 ทีผ่่ำนมำนัน้ ต้องยอมรบัว่ำส่งกระทบต่อกำร
จ ำหน่ำยสนิคำ้และยอดขำยของผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิชุมชน เป็นอย่ำงมำก กรมส่งเสรมิกำรเกษตร ใน
ฐำนะหน่วยงำนทีร่บัจดทะเบยีนวสิำหกิจชุมชน ยงัมอีกีหนำ้ทีห่นึ่งในกำรส่งเสรมิและสนับสนุนกำร
ประกอบกจิกำรของวสิำหกจิชุมชนใหส้ำมำรถด ำเนินกจิกำรซึ่งถอืเป็นส่วนส ำคญัในกำรขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิของชุมชนใหเ้ป็นไปอย่ำงเขม้แขง็ดว้ย จงึมแีนวคดิในกำรจดักจิกรรมประชำสมัพนัธ์สนิคำ้
วสิำหกจิชุมชนผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพื่อเป็นกำรสรำ้งโอกำสทำงกำรตลำดและเพิม่ช่องกำรเขำ้ถงึ
ผูบ้รโิภคยุคใหม่ใหก้บัวสิำหกจิชุมชน และสำมำรถปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบักำรคำ้โลกทีก่ ำลงั
เปลีย่นแปลงไปตำมยุค New Normal (วิถปีกตใิหม่) และเป็นส่วนหนึ่งของกำรผลกัดนัเศรษฐกจิไทยให้
เตบิโตอย่ำงยัง่ยนื โดยกจิกรรมดงักล่ำวไดม้กีำรประชำสมัพนัธ์และเผยแพร่สนิคำ้วสิำหกจิชุมชน ผ่ำนเฟ
ซบุ๊กเพจ “ประชำสมัพนัธ์ กรมส่งเสรมิกำรเกษตร”วนัที ่17 กนัยำยน 2564 ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำกจิกรรมนี้จะ
เป็นมส่ีวนช่วยใหว้สิำหกจิชุมชนสำมำรถกระจำยสนิคำ้ไดเ้พิม่ขึน้ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 50 
 ทัง้นี้ กรมส่งเสรมิกำรเกษตรไดค้ดัสรรสนิคำ้เกษตรแปรรูปทีม่คีวำมโดดเด่นและผลติโดย
วสิำหกจิชุมชน จำกทัว่ประประเทศ ประกอบดว้ย อำหำรแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพร สิง่ประดษิฐ์และ
เครื่องจกัสำน เสือ้ผำ้และเครื่องนุ่งห่ม ทีม่คีุณภำพมำตรฐำน มศีกัยภำพดำ้นกำรผลติและกำรตลำด ไม่
น้อยกว่ำ 100 รำยกำร มำใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกซื้อทัง้สนิคำ้ประเภทอุปโภคและบรโิภค อำท ิผ้ำมดัหมีท่อ
มอื ผำ้ไหมลำยแคนแก่นคูณ ปลำดุกแผ่นกรอบพรอ้มทำน กะปิหลอด น ้ำกะททุิเรยีน, ชอ็คบอล มะพรำ้ว
เคลอืบชอ็คโกแลต รวมไปถงึกลุ่มสนิคำ้เพื่อสุขภำพทีไ่ดร้บัควำมนิยมสูงในขณะนี้ เช่น กระเทยีมด ำ ขงิ
ผสมขมิน้ชนั ขงิผง กระชำยผง มะนำวในน ้ำผึง้, ผกัผลไมอ้บกรอบ เครื่องดื่มกลว้ยผง กำแฟสำยพนัธุ์
ไทย และเครื่องดื่มกลว้ยผสมธญัพชืส ำเรจ็รูป เป็นต้น 
  



“กจิกรรม Shop & Share สนิคา้ออนไลน์ สไตล์วสิาหกจิชุมชน ทีก่รมส่งเสรมิการเกษตรจดัขึ้นนี้  
เราหวงัว่าจะเป็นอกีหนึง่ช่องทางและเป็นสือ่กลาง ในการสือ่สาร และประชาสมัพนัธ์ใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึ
ศกัยภาพของวสิาหกจิชุมชนไทยทีส่ามารถผลติสนิคา้เกษตรแปรรูปทีม่คีุณภาพไดม้าตรฐานสากล โดย
ช่องทางการตลาดออนไลน์นี้ ต่อไปในอนาคตคาดว่าจะเป็นช่องทางการคา้หลกัทีส่ามารถเข้าถงึผูบ้รโิภค
ไดร้วดเรว็และกวา้งขวาง และเพือ่ใหผู้ป้ระกอบการวสิาหกิจชุมชนไดป้รบัตวัเท่าทนัต่อการแข่งขนั และ
สถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึ้น โดยทุกท่านสามารถอุดหนุนสนิคา้เกษตรแปรรูปทีม่คีุณภาพ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของวสิาหกจิชุมชนไดโ้ดยตรง หรอื ช่องทางตลาดเกษตรกรออนไลน์ ของกรมส่งเสรมิ
การเกษตรไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ซีง่ปัจจุบนั มวีสิาหกจิชุมชน เขา้ร่วมประชาสมัพนัธ์และจ าหน่ายสนิคา้
ผ่านเวป็ไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ จ านวน 648 วสิาหกจิชุมชน รายการสนิคา้กว่า 800 รายการ และมี
ยอดขายตัง้แต่เริม่ด าเนินการแลว้กว่า 200 ลา้นบาท” นายเข้มแขง็กล่ำวทิ้งทำ้ย 
  



 
 

 
“กรมส่งเสริมการเกษตร” ดึงผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน พลิกวิกฤตสู่โอกาส เปิด

ตลาดออนไลน์ รบัเทรนดก์ารค้าวิถีใหม่ หวงัดนัสินค้าไทยโตเข้มแขง็ หนุนเศรษฐกิจฐานราก
ยัง่ยืน เผยตัง้แต่เปิดด าเนินการ กวาดยอดขายแล้วกว่า 200 ล้าน 

นายเข้มแขง็ ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เปิดเผยถงึทีม่ำของกำรจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรขำย “Shop & Share สนิคำ้ออนไลน์ สไตล์
วสิำหกจิชุมชน” ว่ำ จำกกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอกำรจบัจ่ำยสนิคำ้หลงัผลกระทบ
กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 ทีท่ ำใหต้้องเวน้ระยะห่ำง งดออกจำกบำ้น และผลกัดนัใหม้กีำร
ปรบัเปลีย่นซื้อสนิคำ้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึน้ กลุม่ธุรกจิชุมชนซึง่ถอืเป็นส่วนส ำคญัของกำร
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐำนรำกของไทย จงึต้องมกีำรปรบัตวัเพื่อทนัต่อกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
 ทัง้นี้ ในช่วงของกำรแพรร่ะบำดโรคโควดิ-19 ทีผ่่ำนมำนัน้ ต้องยอมรบัว่ำส่งกระทบต่อกำร
จ ำหน่ำยสนิคำ้และยอดขำยของผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิชุมชน เป็นอย่ำงมำก กรมส่งเสรมิกำรเกษตร ใน
ฐำนะหน่วยงำนทีร่บัจดทะเบยีนวสิำหกจิชุมชน ยงัมอีกีหนำ้ทีห่นึ่งในกำรส่งเสรมิและสนับสนุนกำร
ประกอบกจิกำรของวสิำหกจิชุมชนใหส้ำมำรถด ำเนินกจิกำรซึ่งถอืเป็นส่วนส ำคญัในกำรขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิของชุมชนใหเ้ป็นไปอย่ำงเขม้แขง็ดว้ย จงึมแีนวคดิในกำรจดักจิกรรมประชำสมัพนัธ์สนิคำ้
วสิำหกจิชุมชนผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพื่อเป็นกำรสรำ้งโอกำสทำงกำรตลำดและเพิม่ช่องกำรเขำ้ถงึ
ผูบ้รโิภคยุคใหม่ใหก้บัวสิำหกจิชุมชน 



นอกจำกนี้ ยงัสำมำรถปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบักำรคำ้โลกที่ก ำลงัเปลีย่นแปลงไปตำมยุค New 
Normal (วถิปีกตใิหม่) และเป็นส่วนหนึ่งของกำรผลกัดนัเศรษฐกจิไทยใหเ้ตบิโตอย่ำงยัง่ยนื โดยกจิกรรม
ดงักล่ำวไดม้กีำรประชำสมัพนัธ์และเผยแพร่สนิคำ้วสิำหกจิชุมชน ผ่ำนเฟซบุ๊กเพจ “ประชำสมัพนัธ์ กรม
ส่งเสรมิกำรเกษตร” วนัที่ 17 ก.ย. 2564 ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำกิจกรรมนี้จะเป็นมส่ีวนช่วยใหว้สิำหกจิชุมชน
สำมำรถกระจำยสนิคำ้ไดเ้พิม่ขึน้ไม่น้อยกว่ำ 50% 
 นำยเขม้แขง็ กล่ำวต่ออกีว่ำ กรมส่งเสรมิกำรเกษตรไดค้ดัสรรสนิคำ้เกษตรแปรรูปทีม่คีวำมโดด
เด่นและผลติโดยวสิำหกจิชุมชน จำกทัว่ประประเทศ ประกอบดว้ย อำหำรแปรรูปและ
เครื่องดื่ม สมุนไพร สิง่ประดษิฐ์และเครื่องจกัสำนเสือ้ผำ้และเครื่องนุ่งห่ม ทีม่คีุณภำพมำตรฐำน มี
ศกัยภำพดำ้นกำรผลติและกำรตลำด ไม่น้อยกว่ำ 100 รำยกำร มำใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกซื้อทัง้สนิคำ้
ประเภทอุปโภคและบรโิภคอำท ิผ้ำมดัหมีท่อมอื ผ้ำไหมลำยแคนแก่นคูณ ปลำดุกแผ่นกรอบพรอ้ม
ทำน กะปิหลอด น ้ำกะททุิเรยีน, ชอ็คบอล มะพรำ้วเคลอืบชอ็คโกแลต รวมไปถงึกลุ่มสนิคำ้เพื่อสุขภำพที่
ไดร้บัควำมนิยมสูงในขณะนี้ เชน่ กระเทยีมด ำ ขงิผสมขมิน้ชนั ขงิผง กระชำยผง มะนำวในน ้ำผึง้, ผกั
ผลไมอ้บกรอบเครื่องดื่มกลว้ยผง กำแฟสำยพนัธุ์ไทย และเครื่องดื่มกลว้ยผสมธญัพชืส ำเรจ็รูป เป็นต้น 

“กจิกรรม Shop & Share สนิคำ้ออนไลน์ สไตล์วสิำหกจิชุมชน ทีก่รมส่งเสรมิกำรเกษตรจดัขึน้
นี้ เรำหวงัว่ำจะเป็นอกีหนึ่งช่องทำงและเป็นสื่อกลำง ในกำรสื่อสำร และประชำสมัพนัธ์ใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึ
ศกัยภำพของวสิำหกจิชุมชนไทยทีส่ำมำรถผลติสนิคำ้เกษตรแปรรูปทีม่คีุณภำพไดม้ำตรฐำนสำกล โดย
ช่องทำงกำรตลำดออนไลน์นี้ ต่อไปในอนำคตคำดว่ำจะเป็นช่องทำงกำรคำ้หลกัทีส่ำมำรถเข้ำถงึผูบ้รโิภค
ไดร้วดเรว็และกวำ้งขวำง”และเพื่อใหผู้ป้ระกอบกำรวิสำหกิจชุมชนไดป้รบัตวัเท่ำทนัต่อกำรแข่งขนั และ
สถำนกำรณ์กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้โดยทุกท่ำนสำมำรถอุดหนุนสนิคำ้เกษตรแปรรูปทีม่คีุณภำพ ผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ของวสิำหกจิชุมชนไดโ้ดยตรง หรอืช่องทำงตลำดเกษตรกรออนไลน์ ของกรมส่งเสรมิ
กำรเกษตรไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ซี่งปัจจุบนัมวีสิำหกจิชุมชน เขำ้ร่วมประชำสมัพนัธ์และจ ำหน่ำยสนิคำ้
ผ่ำนเวป็ไซต์ตลำดเกษตรกรออนไลน์ จ ำนวน 648 วสิำหกิจชุมชน รำยกำรสนิคำ้กว่ำ800 รำยกำร และมี
ยอดขำยตัง้แต่เริม่ด ำเนินกำรแลว้กว่ำ 200 ลำ้นบำท”  
  



  “กรมส่งเสริมการเกษตร” พลิกวิกฤตสู่โอกาสเปิดตลาดออนไลน์ ดนัสินค้าไทยโตเข้มแขง็ 

 
 

นายเข้มแขง็ ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กล่าวว่า ทีม่ำของกำรจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรขำย “Shop & Share สนิคำ้ออนไลน์ สไตล์วสิำหกจิ
ชุมชน” โดยระบุว่ำ จำกกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอกำรจบัจ่ำยสนิคำ้หลงัผลกระทบ
กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 ทีท่ ำใหต้้องเวน้ระยะห่ำง งดออกจำกบำ้น และผลกัดนัใหม้กีำร
ปรบัเปลีย่นซื้อสนิคำ้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึน้ กลุม่ธุรกจิชุมชนซึง่ถอืเป็นส่วนส ำคญัของกำร
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐำนรำกของไทย จงึต้องมกีำรปรบัตวัเพื่อทนัต่อกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 

อย่ำงไรกด็ ีในช่วงของกำรแพร่ระบำดโรคโควดิ-19 ทีผ่่ำนมำนัน้ ต้องยอมรบัว่ำส่งกระทบต่อกำร
จ ำหน่ำยสนิคำ้และยอดขำยของผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิชุมชน เป็นอย่ำงมำก กรมส่งเสรมิกำรเกษตร ใน
ฐำนะหน่วยงำนทีร่บัจดทะเบยีนวสิำหกจิชุมชน ยงัมอีกีหนำ้ทีห่นึ่งในกำรส่งเสรมิและสนับสนุนกำร
ประกอบกจิกำรของวสิำหกจิชุมชนใหส้ำมำรถด ำเนินกจิกำรซึ่งถอืเป็นส่วนส ำคญัในกำรขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิของชุมชนใหเ้ป็นไปอย่ำงเขม้แขง็ดว้ย จงึมแีนวคดิในกำรจดักจิกรรมประชำสมัพนัธ์สนิคำ้
วสิำหกจิชุมชนผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพื่อเป็นกำรสรำ้งโอกำสทำงกำรตลำดและเพิม่ช่องกำรเขำ้ถงึ
ผูบ้รโิภคยุคใหม่ใหก้บัวสิำหกจิชุมชนและสำมำรถปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบักำรคำ้โลกทีก่ ำลงัเปลีย่นแปลง
ไปตำมยุค New Normal (วถิปีกตใิหม่) และเป็นส่วนหนึ่งของกำรผลกัดนัเศรษฐกจิไทยใหเ้ตบิโตอย่ำง
ยัง่ยนื ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำกจิกรรมนี้จะเป็นมส่ีวนช่วยใหว้สิำหกจิชุมชนสำมำรถกระจำยสนิคำ้ไดเ้พิม่ขึน้ไม่
น้อยกว่ำรอ้ยละ 50 



 ทัง้นี้ กรมส่งเสรมิกำรเกษตรไดค้ดัสรรสนิคำ้เกษตรแปรรูปทีม่คีวำมโดดเด่นและผลติโดย
วสิำหกจิชุมชน จำกทัว่ประประเทศ ประกอบดว้ย อำหำรแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพร สิง่ประดษิฐ์และ
เครื่องจกัสำน เสือ้ผำ้และเครื่องนุ่งห่ม ทีม่คีุณภำพมำตรฐำน มศีกัยภำพดำ้นกำรผลติและกำรตลำด ไม่
น้อยกว่ำ 100 รำยกำร มำใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกซื้อทัง้สนิคำ้ประเภทอุปโภคและบรโิภค อำท ิผ้ำมดัหมีท่อ
มอื ผำ้ไหมลำยแคนแก่นคูณ ปลำดุกแผ่นกรอบพรอ้มทำน กะปิหลอด น ้ำกะททุิเรยีน, ชอ็คบอล มะพรำ้ว
เคลอืบชอ็คโกแลต รวมไปถงึกลุ่มสนิคำ้เพื่อสุขภำพทีไ่ดร้บัควำมนิยมสูงในขณะนี้ เช่น กระเทยีมด ำ ขงิ
ผสมขมิน้ชนั ขงิผง กระชำยผง มะนำวในน ้ำผึง้, ผกัผลไมอ้บกรอบ เครื่องดื่มกลว้ยผง กำแฟสำยพนัธุ์
ไทย และเครื่องดื่มกลว้ยผสมธญัพชืส ำเรจ็รูป เป็นต้น 

“กจิกรรม Shop & Share สนิคา้ออนไลน์ สไตล์วสิาหกจิชุมชน ทีก่รมส่งเสรมิการเกษตรจดัขึ้นนี้ 
เราหวงัว่าจะเป็นอกีหนึง่ช่องทางและเป็นสือ่กลาง ในการสือ่สาร และประชาสมัพันธ์ใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึ
ศกัยภาพของวสิาหกจิชุมชนไทยทีส่ามารถผลติสนิคา้เกษตรแปรรูปทีม่คีุณภาพไดม้าตรฐานสากล” 

ส ำหรบัช่องทำงกำรตลำดออนไลน์นี้ ต่อไปในอนำคตคำดว่ำจะเป็นช่องทำงกำรคำ้หลกัที่
สำมำรถเข้ำถงึผูบ้รโิภคไดร้วดเรว็และกวำ้งขวำง และเพื่อใหผู้ป้ระกอบกำรวสิำหกิจชุมชนไดป้รบัตวัเท่ำ
ทนัต่อกำรแข่งขนั และสถำนกำรณ์กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึ้น โดยทุกท่ำนสำมำรถอุดหนุนสนิคำ้เกษตร
แปรรูปทีม่คีุณภำพ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของวสิำหกจิชุมชนไดโ้ดยตรง หรอื ช่องทำงตลำดเกษตรกร
ออนไลน์ ของกรมส่งเสรมิกำรเกษตรไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ซีง่ปัจจุบนั มวีสิำหกจิชุมชน เขำ้ร่วม
ประชำสมัพนัธ์และจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนเวป็ไซต์ตลำดเกษตรกรออนไลน์ จ ำนวน 648 วสิำหกจิชุมชน 
รำยกำรสนิคำ้กว่ำ 800 รำยกำร และมยีอดขำยตัง้แต่เริม่ด ำเนินกำรแลว้กว่ำ 200 ลำ้นบำท 
  



 

 
 

นายเข้มแขง็ ยุติธรรมด ารง อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรเกษตร 
กล่ำวว่ำ ตำมทีก่รมส่งเสรมิกำรเกษตรไดร้บัมอบหมำยให้
ด ำเนินงำนโครงกำรทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและ
สงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสั
โคโรนำ 2019 หลำยโครงกำร ซึ่งแต่ละโครงกำรมกีำร
ด ำเนินกำรรุดหน้ำไปเป็นล ำดบั กรมส่งเสรมิกำรเกษตรจงึ
เตรยีมแถลงข่ำวควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรดงักล่ำว ผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ Facebook Fan Page “ประชำสมัพนัธ์ 
กรมส่งเสรมิกำรเกษตร” ในวนัองัคำรที ่21 กนัยำยน 2564 
ตัง้แต่เวลำ 10.00 – 11.00 น.โดยจะน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ทีอ่ยู่ภำยใต้กำรดูแลของกรมฯ 
โดยเฉพำะโครงกำรยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่
และเชื่อมโยงตลำด และโครงกำรพฒันำธุรกจิบรกิำรดนิและ

ปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ภำยใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสงัคม ทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกกำร
ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 ผ่ำน ศูนยจ์ดักำรดนิปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) ซึง่เป็นโครงกำรทีมุ่่ง
เป้ำหมำยไปทีก่ำรพฒันำเศรษฐกจิฐำนรำกของชุมชนเกษตรอย่ำงยัง่ยนื และมกีำรด ำเนินกำรทัว่ประเทศ 
 อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรเกษตร กล่ำวอกีว่ำ กำรแถลงข่ำวจะมกีำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน
ภำพรวม โดยผูร้บัผดิชอบโครงกำร และผูแ้ทนกลุ่มเกษตรกรทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำร ไดแ้ก่ กลุ่มแปลงใหญ่
ปำล์มน ้ำมนัต ำบลมะกอกเหนือ อ ำเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง ทีส่ำมำรถลดต้นทุนกำรผลติปำล์มน ้ำมนั
ไดป้ระมำณ 22% เพิม่ผลผลติได ้30% และสมำชกิกลุ่มสำมำรถเพิม่คุณภำพผลผลติและจดักำรตลำดได ้
100% น ำเสนอโดยนำยสมเกยีรต ิทองพนัธ์ ประธำนกลุ่มแปลงใหญ่ และ ผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์
จดักำรดนิปุ๋ ยชุมชนอ ำเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงรำย ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรพฒันำธุรกจิบรกิำรดนิและปุ๋ ย
เพื่อชุมชน (One Stop Service) และไดร้บัรำงวลัชนะเลศิระดบัจงัหวดัในกำรประกวด 1 จงัหวดั 1 
โมเดลธุรกจิ ในปี 2564 นี้ ซึ่งมคีวำมโดดเด่นในเรื่องแผนกำรพฒันำต่อยอดธุรกจิดนิปุ๋ ยของศูนยฯ์ และ
ผลประกอบกำรดมีำก จนต้องใหบ้รกิำรปุ๋ ยแก่สมำชกิและผูส้นใจเพิม่ขึน้เกอืบ 100% น ำเสนอโดยนำย
อำนนท์ สบืพลำย ประธำนศูนยจ์ดักำรดนิปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) ต ำบลปงน้อย อ ำเภอดอยหลวง จงัหวดั
เชยีงรำย 



ทัง้นี้ กรมส่งเสรมิกำรเกษตรจงึขอเชญิชวนผูส้นใจรบัชมกำรแถลงข่ำวไดใ้นวนัองัคำรที ่21 
กนัยำยน 2564 ตัง้แต่เวลำ 10.00 น. ทำง Facebook Fan Page “ประชำสมัพนัธ์ กรมส่งเสรมิ
กำรเกษตร” พรอ้มร่วมกจิกรรมลุน้รบัของทีร่ะลกึจ ำนวน 20 รำงวลัดว้ย 

 

 
นำยเขม้แขง็ ยุตธิรรมด ำรง อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ตำมทีก่รมส่งเสรมิกำรเกษตร

ไดร้บัมอบหมำยใหด้ ำเนินงำนโครงกำรทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จำกกำรระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 หลำยโครงกำร ซึ่งแต่ละโครงกำรมกีำรด ำเนินกำร
รุดหน้ำไปเป็นล ำดบั กรมส่งเสรมิกำรเกษตรจงึเตรยีมแถลงข่ำวควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร
ดงักล่ำว ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ Facebook Fan Page “ประชำสมัพนัธ์ กรมส่งเสรมิกำรเกษตร” ในวนั
องัคำรที ่21 กนัยำยน 2564 ตัง้แต่เวลำ 10.00 – 11.00 น.โดยจะน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนิน
โครงกำรต่ำง ๆ ทีอ่ยู่ภำยใต้กำรดูแลของกรมฯ โดยเฉพำะโครงกำรยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตร
สมยัใหม่และเชื่อมโยงตลำด และโครงกำรพฒันำธุรกจิบรกิำรดนิและปุ๋ ยเพื่อ
ชุมชน (One Stop Service) ภำยใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสงัคม ทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกกำรระบำดของ
โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 ผ่ำน ศูนยจ์ดักำรดนิปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) ซึ่งเป็นโครงกำรทีมุ่่งเป้ำหมำยไป
ทีก่ำรพฒันำเศรษฐกจิฐำนรำกของชุมชนเกษตรอย่ำงยัง่ยนื และมกีำรด ำเนินกำรทัว่ประเทศ 



อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรเกษตร กล่ำวอกีว่ำ กำรแถลงข่ำวจะมกีำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน
ภำพรวม โดยผูร้บัผดิชอบโครงกำร และผูแ้ทนกลุ่มเกษตรกรทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำร ไดแ้ก่ กลุ่มแปลงใหญ่
ปำล์มน ้ำมนัต ำบลมะกอกเหนือ อ ำเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง ทีส่ำมำรถลดต้นทุนกำรผลติปำล์มน ้ำมนั
ไดป้ระมำณ 22% เพิม่ผลผลติได ้30% และสมำชกิกลุ่มสำมำรถเพิม่คุณภำพผลผลติและจดักำรตลำด
ได ้100% น ำเสนอโดยนำยสมเกยีรต ิทองพนัธ์ ประธำนกลุ่มแปลงใหญ่ และ ผลกำรด ำเนินงำนของศนูย์
จดักำรดนิปุ๋ ยชุมชนอ ำเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงรำย ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรพฒันำธุรกจิบรกิำรดนิและปุ๋ ย
เพื่อชุมชน (One Stop Service)  และไดร้บัรำงวลัชนะเลศิระดบัจงัหวดัในกำร
ประกวด 1 จงัหวดั 1 โมเดลธุรกจิ ในปี 2564 นี้ ซึ่งมคีวำมโดดเด่นในเรื่องแผนกำรพฒันำต่อยอดธุรกจิ
ดนิปุ๋ ยของศูนยฯ์ และผลประกอบกำรดมีำก จนต้องใหบ้รกิำรปุ๋ ยแก่สมำชกิและผูส้นใจเพิม่ขึน้
เกอืบ 100% น ำเสนอโดยนำยอำนนท์ สบืพลำย ประธำนศูนยจ์ดักำรดนิปุ๋ ยชมุชน (ศดปช.) ต ำบลปง
น้อย อ ำเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงรำย 

ทัง้นี้ กรมส่งเสรมิกำรเกษตรจงึขอเชญิชวนผูส้นใจรบัชมกำรแถลงข่ำวไดใ้นวนัองัคำร
ที ่21 กนัยำยน 2564 ตัง้แต่เวลำ 10.00 น. ทำง Facebook Fan Page “ประชำสมัพนัธ์ กรมส่งเสรมิ
กำรเกษตร"พรอ้มร่วมกจิกรรมลุน้รบัของทีร่ะลกึจ ำนวน 20 รำงวลัดว้ย 
  



 
นำยเขม้แขง็ ยุตธิรรมด ำรง อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ตำมทีก่รมส่งเสรมิกำรเกษตร

ไดร้บัมอบหมำยใหด้ ำเนินงำนโครงกำรทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จำกกำรระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 หลำยโครงกำร ซึ่งแต่ละโครงกำรมกีำรด ำเนินกำร
รุดหน้ำไปเป็นล ำดบั กรมส่งเสรมิกำรเกษตรจงึเตรยีมแถลงข่ำวควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรดงักล่ำว 
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ Facebook Fan Page “ประชำสมัพนัธ์ กรมส่งเสรมิกำรเกษตร” ในวนัองัคำรที ่21 
กนัยำยน 2564 ตัง้แต่เวลำ 10.00 – 11.00 น.โดยจะน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ 
ทีอ่ยู่ภำยใต้กำรดูแลของกรมฯ โดยเฉพำะโครงกำรยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเชื่อมโยง
ตลำด และโครงกำรพฒันำธุรกจิบรกิำรดนิและปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ภำยใต้แผนฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิและสงัคม ทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 ผ่ำน ศูนย์
จดักำรดนิปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) ซึง่เป็นโครงกำรทีมุ่่งเป้ำหมำยไปทีก่ำรพฒันำเศรษฐกจิฐำนรำกของชุมชน
เกษตรอย่ำงยัง่ยนื และมกีำรด ำเนินกำรทัว่ประเทศ 

อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรเกษตร กล่ำวอกีว่ำ กำรแถลงข่ำวจะมกีำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน
ภำพรวม โดยผูร้บัผดิชอบโครงกำร และผูแ้ทนกลุ่มเกษตรกรทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำร ไดแ้ก่ กลุ่มแปลงใหญ่
ปำล์มน ้ำมนัต ำบลมะกอกเหนือ อ ำเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง ทีส่ำมำรถลดต้นทุนกำรผลติปำล์มน ้ำมนั
ไดป้ระมำณ 22% เพิม่ผลผลติได ้30% และสมำชกิกลุ่มสำมำรถเพิม่คุณภำพผลผลติและจดักำรตลำดได ้
100% น ำเสนอโดยนำยสมเกยีรต ิทองพนัธ์ ประธำนกลุ่มแปลงใหญ่ และ ผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์
จดักำรดนิปุ๋ ยชุมชนอ ำเภอดอยหลวง จงัหวดัเชยีงรำย ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรพฒันำธุรกจิบรกิำรดนิและปุ๋ ย
เพื่อชุมชน (One Stop Service) และไดร้บัรำงวลัชนะเลศิระดบัจงัหวดัในกำรประกวด 1 จงัหวดั 1 
โมเดลธุรกจิ ในปี 2564 นี้ ซึ่งมคีวำมโดดเด่นในเรื่องแผนกำรพฒันำต่อยอดธุรกจิดนิปุ๋ ยของศูนยฯ์ และ
ผลประกอบกำรดมีำก จนต้องใหบ้รกิำรปุ๋ ยแก่สมำชกิและผูส้นใจเพิม่ขึน้เกอืบ 100% น ำเสนอโดยนำย
อำนนท์ สบืพลำย ประธำนศูนยจ์ดักำรดนิปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) ต ำบลปงน้อย อ ำเภอดอยหลวง จงัหวดั
เชยีงรำย 

ทัง้นี้ กรมส่งเสรมิกำรเกษตรจงึขอเชญิชวนผูส้นใจรบัชมกำรแถลงข่ำวไดใ้นวนัองัคำรที ่21 
กนัยำยน 2564 ตัง้แต่เวลำ 10.00 น. ทำง Facebook Fan Page “ประชำสมัพนัธ์ กรมส่งเสรมิ
กำรเกษตร” พรอ้มร่วมกจิกรรมลุน้รบัของทีร่ะลกึจ ำนวน 20 รำงวลัดว้ย 
  



 

 
วนัที ่17 กนัยำยน 2564 นำยนวนิตย์ พลเคน รองอธบิดกีรมส่งเสรมิกำรเกษตร เป็นประธำน

เปิดงำนคลนิิกเกษตรเคลื่อนทีใ่นพระรำชำนุเครำะห ์สมเดจ็พระบรมโอรสำธริำช ฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ไตรมำส ๔ ณ ส ำนักงำนเกษตรพืน้ทีก่รุงเทพมหำนคร โดยมนีำยเฉลมิ อำรยี ์
เกษตรกรุงเทพมหำนคร และคณะเจำ้หน้ำที ่ร่วมด ำเนินกำรจดันิทรรศกำรเฉลมิพระเกยีรต ิและจุด
ใหบ้รกิำรโครงกำรคลนิกิเกษตรเคลื่อนทีใ่นพระรำชำนุเครำะห ์ฯ มกีำรมอบต้นกลำ้กระชำย ต้นกลำ้ฟ้ำ
ทะลำยโจร เมลด็พนัธุ์ผกั และสำรเร่ง พด. ใหก้บัผูท้ีม่ำใชบ้รกิำร โดยมผูีเ้ขำ้รบับรกิำร 209 รำย 

โครงกำรคลนิกิเกษตรเคลื่อนทีใ่นพระรำชำนุเครำะห ์ฯ มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รกิำรแก่
เกษตรกรในกำรแก้ไขปัญหำกำรผลติดำ้นกำรเกษตรไดอ้ย่ำงรวดเรว็ อย่ำงทัว่ถงึ และสอดคลอ้งกบัควำม
ต้องกำรของเกษตรกร ซึ่งมกีำรบูรณำกำรควำมร่วมมอืกนัระหว่ำงหน่วยงำนวชิำกำร หน่วยงำนส่งเสรมิ 
และหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง ร่วมพฒันำฟ้ืนฟูเกษตรกรใหส้ำมำรถท ำกำรผลิตทำงกำรเกษตรไดอ้ย่ำงมี
ประสทิธภิำพแต่เนื่องดว้ยสถำนกำรณ์ปัจจุบนั กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID - 19) ไดท้วคีวำมรุนแรงเพิม่มำกขึน้ ท ำใหก้ำรด ำเนินงำนโครงกำรคลนิิกเกษตรเคลื่อนทีใ่น
พระรำชำนุเครำะห ์ฯ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมปกตไิด ้กรมส่งเสรมิกำรเกษตรจงึไดป้รบัแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรคลนิกิเกษตรเคลื่อนทีใ่นพระรำชำนุเครำะห ์ฯ โดยใหม้กีำรจดัแสดง
นิทรรศกำรเฉลมิพระเกยีรต ิและจดัจุดใหบ้รกิำรโครงกำรคลนิิกเกษตรเคลื่อนทีใ่นพระรำชำนุเครำะห ์ฯ 
โดยมเีอกสำรวชิำกำร แผ่นพบั วสัดุกำรเกษตร ไวบ้รกิำรแก่เกษตรกร หรอืใหบ้รกิำรในหมู่บำ้น/ชุมชน 
ตำมควำมเหมำะสม 
  



 

 
วนัที ่17 กนัยำยน 2564) ทีศู่นยเ์รยีนรูก้ำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติสนิคำ้เกษตร (ศพก.

เครอืข่ำย) ต ำบลศรสีงครำม อ ำเภอศรสีงครำม จงัหวดันครพนม ส ำนักงำนเกษตรจงัหวดันครพนม เปิด
เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูก้ำรจดัท ำสื่อประชำสมัพนัธ์กำรน ำระบบส่งเสรมิกำรเกษตร ขบัเคลื่อนงำนในพืน้ที ่
ภำยใต้โครงกำรพฒันำเครอืข่ำยงำนส่งเสรมิกำรเกษตร (T&V System) ขบัเคลื่อนงำนส่งเสรมิ
กำรเกษตร ในพืน้ทีจ่งัหวดันครพนม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อเพิม่ทกัษะและควำมรูใ้นกำร
ผลติสื่อประชำสมัพนัธ์กจิกรรมกำรเกษตรในพืน้ที ่ในรูปแบบสื่อ Social media อกีทัง้ยงัเป็นกำรสรำ้ง
เครอืข่ำยในกำรประชำสมัพนัธ์งำนส่งเสรมิกำรเกษตร เกดิกำรสรำ้งภำพลกัษณ์ทีด่ ีใหก้บักลุ่มเกษตรกร
และองคก์ร ซึ่งมเีจำ้หน้ำทีจ่ำกส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ จ ำนวน 12 อ ำเภอ จ ำนวน 26 รำย เขำ้ร่วมกำร
จดัเวทฯี ในครัง้นี้ เพื่อใหเ้จำ้หน้ำที่ส่งเสรมิกำรเกษตรไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบกำรณ์กำรส่งเสรมิ
กำรเกษตรแบบมส่ีวนร่วมกบัพืน้ที ่เขำ้ใจและเกดิทกัษะในกำรแก้ไขปัญหำดำ้นกำรเกษตรในแต่ละพืน้ที ่
โดยใชร้ะบบส่งเสรมิกำรเกษตรเป็นแนวทำงในกำรส่งเสรมิและพฒันำภำคกำรเกษตรใหเ้กดิผลส ำเรจ็ 
โดยนำงสำวกญัณฐำ อภนินท์ธนำ เกษตรจงัหวดันครพนม มอบหมำยใหน้ำยอุดร ไพศำล หวัหน้ำกลุ่ม
ยุทธศำสตรแ์ละสำรสนเทศ เป็นประธำนเปิดกจิกรรมในครัง้นี้ 

นำงสำวกญัณฐำ อภนินท์ธนำ เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยว่ำ ส ำนักงำนเกษตรจงัหวดั
นครพนม ใชร้ะบบส่งเสรมิกำรเกษตรเป็นหลกัในกำรด ำเนินงำน คอื ระบบกำรฝึกอบรม และเยีย่มเยยีน 
(Training and Visit System : T & V System) ซึ่งจะมกีำรพฒันำเจำ้หน้ำที่ส่งเสรมิกำรเกษตรในระดบั
ต่ำง ๆ ผ่ำนเวทีตำมระบบส่งเสรมิกำรเกษตร กำรด ำเนินงำนในพืน้ที ่โดยใชศ้นูยเ์รยีนรูก้ำรเพิม่
ประสทิธภิำพกำรผลติสนิคำ้เกษตร (ศพก.) และกำรส่งเสรมิกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นเครื่องมอืใน
กำรส่งเสรมิกำรเกษตร และใชศู้นยบ์รกิำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรเกษตรประจ ำต ำบล (ศบกต.) เป็น
กลไกในกำรขบัเคลื่อน รวมทัง้กำรใชเ้ครอืข่ำยในกำรด ำเนินกำร เช่น อำสำสมคัรเกษตรหมู่บำ้น (อกม.) 
ศูนยจ์ดักำรศตัรูพชืชุมชน (ศจช.) ศูนยจ์ดักำรดนิปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) ฯลฯ และกำรสรำ้งเครอืข่ำยกำร
ประสำนงำนและบูรณำกำรกบัหน่วยงำนวจิยั ทัง้กำรวจิยัและพฒันำเพื่อแก้ไขปัญหำกำรส่งเสรมิ
กำรเกษตร และน ำผลงำนวจิยักำรเกษตรขยำยผลใหแ้ก่เจำ้หน้ำทีส่่งเสรมิกำรเกษตรและเกษตรกร 
 นำงสำวกญัณฐำ อภนินท์ธนำ เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยเพิม่เตมิว่ำ กำรเผยแพร่
ประชำสมัพนัธ์ ไดเ้ขำ้มำมบีทบำทส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนส่งเสรมิกำรเกษตร เพื่อให้ขอ้มูลข่ำวสำร
กำรเกษตรแพร่กระจำยไปสู่เกษตรกร โดยมสีื่อบุคคล (นักวชิำกำรส่งเสรมิกำรเกษตร) สื่อกจิกรรม 
(นิทรรศกำร กำรสำธติ กำรประกวด และ สื่อมวลชน (หนังสอืพมิพ ์วทิยุ และโทรทศัน์) เป็นตวัเร่งใหเ้กดิ
กำรแพร่กระจำยข่ำวสำรไปสู่เกษตรกรอย่ำงรวดเรว็ ทนัสมยั ทนัเหตุกำรณ์ ส่งผลใหเ้กษตรกรเป้ำหมำย
เกดิควำมเชื่อถอื ศรทัธำ และใหค้วำมร่วมมอืในกำรปฏบิตังิำนเพื่อพฒันำชวีติควำมเป็นอยู่ของเกษตรกร
อย่ำงยัง่ยนืร่วมกนั กำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ในงำนส่งเสรมิกำรเกษตรขอ้มูลข่ำวสำรจะเป็นปัจจยัที่
ส ำคญัในกำรวเิครำะหปั์ญหำ วำงแผน และกำรตดัสนิใจต่อกำรพฒันำกำรเกษตรของเกษตรกร



นอกเหนือจำกกำรถ่ำยทอดควำมรูโ้ดยตรงผ่ำนกำรฝึกอบรม เยีย่มเยยีนเกษตรกร ยงัต้องอำศยักำร
ใหบ้รกิำรขอ้มูลข่ำวสำรและกำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ 
ทีถู่กต้องเหมำะสมตำมต้องกำรของเกษตรกรผ่ำนสื่อต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนใหเ้กษตรกรและผูม้ส่ีวน
เกี่ยวขอ้งไดร้บัควำมรูข้อ้มูลข่ำวสำรทีท่นัสมยั รวดเรว็ ทนัเหตุกำรณ์ เป็นกำรขยำยโอกำสในกำรพฒันำ
อำชพีและคุณภำพชวีติของเกษตรกรผ่ำนระบบส่งเสรมิกำรเกษตรในพืน้ทีไ่ดอ้ย่ำงประสบควำมส ำเรจ็ 

ดำ้นนำยอุดร ไพศำล หวัหน้ำกลุ่มยุทธศำสตรแ์ละสำรสนเทศ กล่ำวว่ำ กจิกรรมในวนันี้ ยงัไดม้ี
กำรพูดคุยร่วมแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ ถงึแนวทำงกำรพฒันำและยกระดบักำรท ำกำรเกษตรในยุค
ปัจจุบนัใหป้ระสบควำมส ำเรจ็ จำกนำงสวำด วงคโ์สภำ ประธำน ศูนยเ์รยีนรูก้ำรเพิม่ประสทิธภิำพกำร
ผลติสนิคำ้เกษตร (ศพก.เครอืข่ำย) ต ำบลศรสีงครำม และร่วมพูดคุยถงึประเดน็ กำรเกษตรยุคใหม่ กบั
กำรมส่ีวนร่วมในกำรส่งเสรมิกำรเกษตรใหเ้กดิผลส ำเรจ็ รวมทัง้กำรท ำเกษตรผสมผสำน สรำ้งโอกำส 
เปลีย่นชวีติ สู่กำรเกษตรทีย่ัง่ยนืใหก้บัเกษตรกรอย่ำงไร จำกนำยยงยุทธ วงคโ์สภำ เกษตรกรต้นแบบ 
ศูนยเ์รยีนรูก้ำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติสนิคำ้เกษตร (ศพก.เครอืข่ำย) ทีร่่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำร
แลกเปลีย่นแนวคดิและมมุมองดำ้นกำรเกษตรในยุค New Normal ทีไ่ม่ว่ำจะเป็นเจำ้หน้ำที่ส่งเสรมิ
กำรเกษตรเอง หรือเกษตรกร จะต้องมกีำรปรบัตวัและร่วมกนัพฒันำภำคกำรเกษตรใหเ้ขม้แขง็ไดอ้ย่ำง
มัน่คงแบบมส่ีวนร่วมในกำร ร่วมคดิ ร่วมท ำ ร่วมรบัผลประโยชน์ในกำรพฒันำกำรเกษตรในพืน้ที่
ร่วมกนั. 
  



 

 
นำยสุพทิ จติรภกัด ีผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสรมิและพฒันำกำรเกษตรที ่5 จงัหวดัสงขลำ 

เปิดเผยว่ำ ตำมทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบใหก้รมส่งเสรมิกำรเกษตร ด ำเนินโครงกำรพฒันำธุรกจิ
บรกิำรดนิและปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ภำยใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสงัคมทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจำกกำรระบำดของ โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 โดยผ่ำนศูนยจ์ดักำรดนิปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) 
ซึ่งกรมส่งเสรมิกำรเกษตรไดจ้ดัตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 2558 ปัจจุบนัทัว่ประเทศม ีศดปช. จ ำนวน 882 ศูนย ์ใน
ส่วนภำคใต้มจี ำนวน 177 ศูนย ์เป็นศูนยห์ลกั 151 ศูนย ์และศูนยเ์ครอืข่ำย 26 ศูนย ์ในปี 2560 ศดปช. 
ถูกจดัใหเ้ป็นเครอืข่ำยของศูนยเ์รยีนรูก้ำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติสนิคำ้เกษตร (ศพก.) ดำ้นดนิและ
ปุ๋ ยในพืน้ที ่ใหบ้รกิำรตรวจวเิครำะหด์นิดว้ยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดนิแบบรวดเรว็ บรกิำร
วชิำกำรดำ้นดนิและปุ๋ ย ใหค้ ำแนะน ำกำรจดักำรดนิและ กำรใชปุ้๋ ยตำมค่ำวเิครำะหด์นิ ซึ่งเป็นกำรใชปุ้๋ ยที่
ถูกต้องในปรมิำณทีเ่หมำะสมกบัปรมิำณธำตุอำหำรทีม่อียู่ในดนิและควำมต้องกำรของพชื ในส่วนภำคใต้ 
มศีดปช.เขำ้ร่วมโครงกำร จ ำนวน 58 ศูนย ์ครอบคลุมพืน้ที ่10 จงัหวดั โดยเบื้องต้นมกีำรสนับสนุนวสัดุ
อุปกรณ์ชุดตรวจวเิครำะหด์นิ (Soil test kit) แม่ปุ๋ ย และเครื่องผสมปุ๋ ยแก่ ศดปช. ทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำร 
เพื่อใหบ้รกิำรตรวจวเิครำะหด์นิ แปลผลใหค้ ำแนะน ำกำรจดักำรดนิและกำรใชปุ้๋ ยเบื้องต้น จดัหำปุ๋ ย
คุณภำพด ีและบรกิำรผสมปุ๋ ยตำมค่ำวเิครำะหด์นิ แก่ สมำชกิศดปช. กลุ่มแปลงใหญ่ และเกษตรกร
ทัว่ไป ขณะนี้ไดใ้หบ้รกิำรตรวจวเิครำะหด์นิใหก้บัเกษตรกรแลว้ จ ำนวน 14,771 ตวัอย่ำง เกษตรกร 
14,771 รำย ใหบ้รกิำรผสมปุ๋ ยและจ ำหน่ำยปุ๋ ยแล้ว จ ำนวน 19,789 กระสอบ ปรมิำณรวม 942.06 ตนั 
ซึ่ง ศดปช. ทีใ่หบ้รกิำรมใีบอนุญำตขำยปุ๋ ยกบักรมวชิำกำรเกษตรอย่ำงถูกต้อง พรอ้มใหบ้รกิำรดนิและ
ปุ๋ ยเพื่อชุมชนแกพ่ีน่้องเกษตรกรในพืน้ที่ และ ศดปช. ทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรต้องมกีำรวำงแผนธุรกจิในกำร



ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง หน่วยงำนจงึเร่งขบัเคลื่อนพฒันำต่อยอดใหม้ต้ีนแบบ ศดปช. 1 จงัหวดั 1 
โมเดลธุรกจิบรกิำรดนิและปุ๋ ยเพื่อชุมชน ตวัอย่ำง เช่น ศดปช.ต ำบลรำชกรูด อ ำเภอเมอืง จงัหวดัระนอง 
สำมำรถด ำเนินกำรไดเ้ป็นอย่ำงด ีดำบต ำรวจสมนึก โมรำศลิป์ ประธำน ศดปช.ต ำบลรำชกรูด เผยว่ำ 
แรกเริม่ไดน้ ำเศษวสัดุเหลอืใชท้ำงกำรเกษตรในแปลงปำล์มน ้ำมนัมำท ำปุ๋ ยหมกั และเป็นฐำนเรยีนรูข้อง 
ศพก. ต่อมำไดจ้ดัตัง้เป็น ศดปช. ปัจจุบนัมสีมำชกิทีร่่วมถอืหุน้จ ำนวน 64 รำย มเีงนิทุนเรอืนหุน้ 
350,000 บำท มศีูนยเ์ครอืข่ำยจ ำนวน 2 ศูนย ์(ต ำบลหงำวและต ำบลหำดสม้) และก ำลงัจะเปิดรบัสมำชกิ
ใหม่เพิม่เตมิ ขณะนี้มเีกษตรกรสนใจแสดงควำมประสงคแ์ลว้ 38 รำย รวมเป็น 106 รำย ศูนยฯ์ ไดม้ี
แผนกำรด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรรวบรวมและจดัหำแม่ปุ๋ ย ผสมปุ๋ ยเคมตีำมค่ำวเิครำะหด์นิใหแ้ก่สมำชกิ 
ศดปช. แปลงใหญ่ปำล์มน ้ำมนั แปลงใหญ่มงัคุด และเกษตรกรทัว่ไปในชุมชน มกีำรเชื่อมโยงกบั ศพก.
หลกั และแปลงใหญ่ ขณะนี้ใหบ้รกิำรตรวจวเิครำะหด์นิใหเ้กษตรกรแลว้ 310 รำย ใหบ้รกิำรผสมปุ๋ ยและ
จ ำหน่ำยปุ๋ ยแลว้ จ ำนวน1,020 กระสอบ คดิเป็นปรมิำณปุ๋ ย 51 ตนั โดย ศดปช. มจีุดเด่น คอื 
คณะกรรมกำรเขม้แขง็มคีวำมมุ่งมัน่เสยีสละ มกีำรประชุมวำงแผนทุกขัน้ตอน มอบหมำยหน้ำที่
ปฏบิตังิำนทีช่ดัเจน ทัง้กำรบรกิำรตรวจวเิครำะหด์นิ แปลผลและใหค้ ำแนะน ำ เปิดบรกิำรผสมปุ๋ ยทุกวนั
พุธ คดิค่ำผสมปุ๋ ยกระสอบละ 20 บำท และบรกิำรขนส่งส ำหรบัเกษตรกรทีไ่ม่สำมำรถมำรบัปุ๋ ยที่ ศดปช. 
ได ้โดยคดิค่ำบรกิำร 100 บำทต่อปรมิำณปุ๋ ย 1 ตนั และสมำชกิจะไดร้บัเงนิปันผลทุกปี ส ำหรบัแนวทำง
ในกำรพฒันำจะมกีำรเปิดรบัสมคัรสมำชกิใหม่ เพื่อเพิม่เงนิทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนินงำนธุรกจิ เป็น
กำรสรำ้งเครอืข่ำยโดยรกัษำกลุ่มลูกคำ้เดมิ และขยำยผลไปยงักลุ่มลูกคำ้ใหม่ ผ่ำนกำรประชำสมัพนัธ์
ช่องทำงออนไลน์ และช่องทำงต่ำงๆ มแีผนกำรปรบัปรุงขยำยอำคำรสถำนทีใ่หม้พีืน้ทีเ่พยีงพอในกำร
ด ำเนินงำนแต่ละกจิกรรม กำรส ำรวจรำคำปุ๋ ยแต่ละบรษิทัโดยเลอืกบรษิทัทีม่กีำรจ ำหน่ำยปุ๋ ยคุณภำพ 
สำมำรถจดัส่งปุ๋ ยไดแ้ละรำคำถูกกว่ำทอ้งตลำด และตดิตำมใหค้วำมรูแ้ละใหบ้รกิำรดนิและปุ๋ ยเพื่อชุมชน
กบัเกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวดัระนอง ภำยใต้สโลแกน “ศดปช.รำชกรูด ถ่ำยทอดควำมรูคู้่เทคโนโลย ีน ำ
ควำมสมบูรณ์คนืใหด้นิ” จำกผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำ สมำชกิกลุ่มและเกษตรกรทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรฯ มี
ควำมพงึพอใจมำก ขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสรมิกำรเกษตร ทีน่ ำโครงกำรดีๆ  
มำช่วยเหลอืเกษตรกรในช่วงสถำนกำรณ์โควดิ 19 โดยเฉพำะพชืปำล์มน ้ำมนั ซึ่งใชปุ้๋ ยปรมิำณมำกใน
กำรผลติ ช่วยใหเ้กษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลติลงไดม้ำก ดำบต ำรวจสมนึก กล่ำวทิ้งทำ้ย 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
นำยสุพทิ จติรภกัด ีผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสรมิและพฒันำกำรเกษตรที่ 5 จงัหวดั

สงขลำ เปิดเผยว่ำ ตำมทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบใหก้รมส่งเสรมิกำรเกษตร ด ำเนินโครงกำรพฒันำ
ธุรกจิบรกิำรดนิและปุ๋ ยเพื่อชมุชน (One Stop Service) ภำยใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสงัคมทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 โดยผ่ำนศูนยจ์ดักำรดนิปุ๋ ย
ชุมชน (ศดปช.) ซึ่งกรมส่งเสรมิกำรเกษตรไดจ้ดัตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 2558 ปัจจุบนัทัว่ประเทศ
ม ีศดปช. จ ำนวน 882 ศูนย ์

ในส่วนภำคใต้มจี ำนวน 177 ศูนย ์เป็นศูนยห์ลกั 151 ศูนย ์และศูนยเ์ครอืข่ำย 26 ศูนย ์ใน
ปี 2560 ศดปช. ถูกจดัใหเ้ป็นเครอืข่ำยของศูนยเ์รยีนรูก้ำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติสนิคำ้
เกษตร (ศพก.) ดำ้นดนิและปุ๋ ยในพืน้ที่ ใหบ้รกิำรตรวจวเิครำะหด์นิดว้ยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ใน
ดนิแบบรวดเรว็ บรกิำรวชิำกำรดำ้นดนิและปุ๋ ย ใหค้ ำแนะน ำกำรจดักำรดนิและกำรใชปุ้๋ ยตำมค่ำวเิครำะห์
ดนิ ซึ่งเป็นกำรใชปุ้๋ ยทีถู่กต้องในปรมิำณทีเ่หมำะสมกบัปรมิำณธำตุอำหำรทีม่อียู่ในดนิและควำมต้องกำร
ของพชื ซึ่งภำคใต้ม ีศดปช.เขำ้ร่วมโครงกำร จ ำนวน 58 ศูนย ์ครอบคลุมพืน้ที ่10 จงัหวดั 

เบื้องต้นมกีำรสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ชุดตรวจวเิครำะหด์นิ(Soil test kit) แม่ปุ๋ ย และเครื่องผสม
ปุ๋ ยแก่ ศดปช.ทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำร เพื่อใหบ้รกิำรตรวจวเิครำะหด์นิ แปลผลใหค้ ำแนะน ำกำรจดักำรดนิและ



กำรใชปุ้๋ ยเบื้องต้น จดัหำปุ๋ ยคุณภำพด ีและบรกิำรผสมปุ๋ ยตำมค่ำวเิครำะหด์นิแก่สมำชกิ ศดปช.กลุ่ม
แปลงใหญ่ และเกษตรกรทัว่ไป ขณะนี้ไดใ้หบ้รกิำรตรวจวเิครำะหด์นิใหก้บัเกษตรกร
แลว้ จ ำนวน 14,771 ตวัอย่ำง เกษตรกร 14,771 รำย ใหบ้รกิำรผสมปุ๋ ยและจ ำหน่ำยปุ๋ ย
แลว้ จ ำนวน 19,789 กระสอบ ปรมิำณรวม 942.06 ตนั ซึ่ง ศดปช.ทีใ่หบ้รกิำรมใีบอนุญำตขำยปุ๋ ยกบั
กรมวชิำกำรเกษตรอย่ำงถูกต้อง พรอ้มใหบ้รกิำรดนิและปุ๋ ยเพื่อชุมชนแกพ่ีน่้องเกษตรกรใน
พืน้ที ่และ ศดปช.ทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรต้องมกีำรวำงแผนธุรกจิในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง หน่วยงำน
จงึเร่งขบัเคลื่อนพฒันำต่อยอดใหม้ต้ีนแบบ ศดปช. 1 จงัหวดั 1 โมเดลธุรกจิบรกิำรดนิและปุ๋ ยเพื่อ
ชุมชน ตวัอย่ำง เช่น ศดปช.ต ำบลรำชกรูด อ ำเภอเมอืง จงัหวดัระนอง สำมำรถด ำเนินกำรไดเ้ป็นอย่ำง
ด ี 

ดำบต ำรวจสมนึก โมรำศลิป์ ประธำน ศดปช.ต ำบลรำชกรดู เผยว่ำ แรกเริม่ไดน้ ำเศษวสัดุเหลอื
ใชท้ำงกำรเกษตรในแปลงปำล์มน ้ำมนัมำท ำปุ๋ ยหมกั และเป็นฐำนเรยีนรูข้อง ศพก. ต่อมำไดจ้ดัตัง้
เป็น ศดปช. ปัจจุบนัมสีมำชกิทีร่่วมถอืหุน้จ ำนวน 64 รำย มเีงนิทุนเรอืนหุน้ 350,000 บำท มศีูนย์
เครอืข่ำยจ ำนวน 2 ศูนย ์(ต ำบลหงำวและต ำบลหำดสม้) และก ำลงัจะเปิดรบัสมำชกิใหม่เพิม่เตมิ ขณะนี้
มเีกษตรกรสนใจแสดงควำมประสงคแ์ลว้ 38 รำย รวมเป็น 106 รำย ศูนยฯ์ ไดม้แีผนกำรด ำเนินธุรกจิ
ใหบ้รกิำรรวบรวมและจดัหำแม่ปุ๋ ย ผสมปุ๋ ยเคมตีำมค่ำวิเครำะหด์นิใหแ้ก่สมำชกิ ศดปช. แปลงใหญ่ปำล์ม
น ้ำมนั แปลงใหญ่มงัคุด และเกษตรกรทัว่ไปในชุมชน มกีำรเชื่อมโยงกบั ศพก.หลกั และแปลง
ใหญ่ ขณะนี้ใหบ้รกิำรตรวจวเิครำะหด์นิใหเ้กษตรกรแลว้ 310 รำย ใหบ้รกิำรผสมปุ๋ ยและจ ำหน่ำยปุ๋ ย
แลว้ จ ำนวน1,020 กระสอบ คดิเป็นปรมิำณปุ๋ ย 51 ตนั 

โดย ศดปช. มจีุดเดน่ คอื คณะกรรมกำรเขม้แขง็มคีวำมมุ่งมัน่เสยีสละ มกีำรประชุมวำงแผนทุก
ขัน้ตอน มอบหมำยหน้ำทีป่ฏบิตังิำนทีช่ดัเจน ทัง้กำรบรกิำรตรวจวเิครำะหด์นิ แปลผลและให้
ค ำแนะน ำ เปิดบรกิำรผสมปุ๋ ยทุกวนัพุธ คดิค่ำผสมปุ๋ ยกระสอบละ 20 บำท และบรกิำรขนส่งส ำหรบั
เกษตรกรทีไ่ม่สำมำรถมำรบัปุ๋ ยที ่ศดปช. ได ้โดยคดิค่ำบรกิำร 100 บำทต่อปรมิำณปุ๋ ย 1 ตนั และ
สมำชกิจะไดร้บัเงนิปันผลทุกปี 

ส ำหรบัแนวทำงพฒันำจะมกีำรเปิดรบัสมคัรสมำชกิใหม่ เพือ่เพิม่เงนิทุนหมุนเวยีนในกำร
ด ำเนินงำนธุรกจิ เป็นกำรสรำ้งเครอืข่ำยโดยรกัษำกลุ่มลูกคำ้เดมิ และขยำยผลไปยงักลุ่มลูกคำ้ใหม่ ผ่ำน
กำรประชำสมัพนัธ์ช่องทำงออนไลน์ และช่องทำงต่ำงๆ มแีผนกำรปรบัปรุงขยำยอำคำรสถำนทีใ่หม้พีืน้ที่
เพยีงพอในกำรด ำเนินงำนแต่ละกจิกรรม กำรส ำรวจรำคำปุ๋ ยแต่ละบรษิทัโดยเลอืกบรษิทัทีม่กีำรจ ำหน่ำย
ปุ๋ ยคุณภำพ สำมำรถจดัส่งปุ๋ ยไดแ้ละรำคำถูกกว่ำทอ้งตลำด และตดิตำมใหค้วำมรูแ้ละใหบ้รกิำรดนิและ
ปุ๋ ยเพื่อชุมชนกบัเกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวดัระนอง ภำยใต้สโลแกน “ศดปช.รำชกรูด ถ่ำยทอดควำมรูคู้่
เทคโนโลย ีน ำควำมสมบูรณ์คนืใหด้นิ” 

จำกผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำ สมำชกิกลุ่มและเกษตรกรทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรฯ มคีวำมพงึพอใจ
มำก ขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสรมิกำรเกษตร ทีน่ ำโครงกำรดีๆ  มำช่วยเหลือ
เกษตรกรในช่วงสถำนกำรณ์โควดิ-19 โดยเฉพำะพชืปำล์มน ้ำมนั ซึ่งใชปุ้๋ ยปรมิำณมำกในกำรผลติช่วย
ใหเ้กษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลติลงไดม้ำก     นำยสุพทิ จติรภกัด ีผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสรมิ
และพฒันำกำรเกษตรที ่5 จงัหวดัสงขลำ เปิดเผยว่ำ ตำมที่คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบใหก้รมส่งเสรมิ
กำรเกษตร ด ำเนินโครงกำรพฒันำธุรกจิบรกิำรดนิและปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ภำยใต้แผน



ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 โดยผ่ำน
ศูนยจ์ดักำรดนิปุ๋ ยชมุชน (ศดปช.) ซึ่งกรมส่งเสรมิกำรเกษตรไดจ้ดัตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 2558 ปัจจุบนัทัว่
ประเทศม ีศดปช. จ ำนวน 882 ศูนย ์

ในส่วนภำคใต้มจี ำนวน 177 ศูนย ์เป็นศูนยห์ลกั 151 ศูนย ์และศูนยเ์ครอืข่ำย 26 ศูนย ์ใน
ปี 2560 ศดปช. ถูกจดัใหเ้ป็นเครอืข่ำยของศูนยเ์รยีนรูก้ำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติสนิคำ้
เกษตร (ศพก.) ดำ้นดนิและปุ๋ ยในพืน้ที่ ใหบ้รกิำรตรวจวเิครำะหด์นิดว้ยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ใน
ดนิแบบรวดเรว็ บรกิำรวชิำกำรดำ้นดนิและปุ๋ ย ใหค้ ำแนะน ำกำรจดักำรดนิและกำรใชปุ้๋ ยตำมค่ำวเิครำะห์
ดนิ ซึ่งเป็นกำรใชปุ้๋ ยทีถู่กต้องในปรมิำณทีเ่หมำะสมกบัปรมิำณธำตุอำหำรทีม่อียู่ในดนิและควำมต้องกำร
ของพชื ซึ่งภำคใต้ ม ีศดปช.เขำ้ร่วมโครงกำร จ ำนวน 58 ศนูย ์ครอบคลุมพืน้ที ่10 จงัหวดั 

เบื้องต้นมกีำรสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ชุดตรวจวเิครำะหด์นิ (Soil test kit) แม่ปุ๋ ย และเครื่องผสม
ปุ๋ ยแก่ ศดปช. ทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำร เพื่อใหบ้รกิำรตรวจวเิครำะหด์นิ แปลผลใหค้ ำแนะน ำกำรจดักำรดนิ
และกำรใชปุ้๋ ยเบื้องต้น จดัหำปุ๋ ยคุณภำพด ีและบรกิำรผสมปุ๋ ยตำมค่ำวเิครำะห์
ดนิ แก่ สมำชกิ ศดปช. กลุม่แปลงใหญ่ และเกษตรกรทัว่ไป ขณะนี้ ไดใ้หบ้รกิำรตรวจวเิครำะหด์นิใหก้บั
เกษตรกรแลว้ จ ำนวน 14,771 ตวัอย่ำง เกษตรกร 14,771 รำย ใหบ้รกิำรผสมปุ๋ ยและจ ำหน่ำยปุ๋ ย
แลว้ จ ำนวน 19,789 กระสอบ ปรมิำณรวม 942.06 ตนั ซึ่ง ศดปช. ทีใ่หบ้รกิำรมใีบอนุญำตขำยปุ๋ ยกบั
กรมวชิำกำรเกษตรอย่ำงถูกต้อง พรอ้มใหบ้รกิำรดนิและปุ๋ ยเพื่อชุมชนแกพ่ีน่้องเกษตรกรใน
พืน้ที ่และ ศดปช. ทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรต้องมกีำรวำงแผนธุรกจิในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง หน่วยงำน
จงึเร่งขบัเคลื่อนพฒันำต่อยอดใหม้ต้ีนแบบ ศดปช. 1 จงัหวดั 1 โมเดลธุรกจิบรกิำรดนิและปุ๋ ยเพื่อ
ชุมชน ตวัอย่ำง เช่น ศดปช.ต ำบลรำชกรูด อ ำเภอเมอืง จงัหวดัระนอง สำมำรถด ำเนินกำรไดเ้ป็นอย่ำง
ด ี 

 ดำบต ำรวจสมนึก โมรำศลิป์ ประธำน ศดปช.ต ำบลรำชกรดู เผยว่ำ แรกเริม่ไดน้ ำเศษวสัดุเหลอื
ใชท้ำงกำรเกษตรในแปลงปำล์มน ้ำมนัมำท ำปุ๋ ยหมกั และเป็นฐำนเรยีนรูข้อง ศพก. ต่อมำไดจ้ดัตัง้
เป็น ศดปช. ปัจจุบนัมสีมำชกิทีร่่วมถอืหุน้จ ำนวน 64 รำย มเีงนิทุนเรอืนหุน้ 350,000 บำท มศีูนย์
เครอืข่ำยจ ำนวน 2 ศูนย ์(ต ำบลหงำวและต ำบลหำดสม้) และก ำลงัจะเปิดรบัสมำชกิใหม่เพิม่เตมิ ขณะนี้
มเีกษตรกรสนใจแสดงควำมประสงคแ์ลว้ 38 รำย รวมเป็น 106 รำย ศูนยฯ์ ไดม้แีผนกำรด ำเนินธุรกจิ
ใหบ้รกิำรรวบรวมและจดัหำแม่ปุ๋ ย ผสมปุ๋ ยเคมตีำมค่ำวิเครำะหด์นิใหแ้ก่สมำชกิ ศดปช. แปลงใหญ่ปำล์ม
น ้ำมนั แปลงใหญ่มงัคุด และเกษตรกรทัว่ไปในชุมชน มกีำรเชื่อมโยงกบั ศพก.หลกั และแปลง
ใหญ่ ขณะนี้ใหบ้รกิำรตรวจวเิครำะหด์นิใหเ้กษตรกรแลว้ 310 รำย ใหบ้รกิำรผสมปุ๋ ยและจ ำหน่ำยปุ๋ ย
แลว้ จ ำนวน1,020 กระสอบ คดิเป็นปรมิำณปุ๋ ย 51 ตนั 

 โดย ศดปช. มจีุดเด่น คอื คณะกรรมกำรเขม้แขง็มคีวำมมุง่มัน่เสยีสละ มกีำรประชุมวำงแผนทุก
ขัน้ตอน มอบหมำยหน้ำทีป่ฏบิตังิำนทีช่ดัเจน ทัง้กำรบรกิำรตรวจวเิครำะหด์นิ แปลผลและให้
ค ำแนะน ำ เปิดบรกิำรผสมปุ๋ ยทุกวนัพุธ คดิค่ำผสมปุ๋ ยกระสอบละ 20 บำท และบรกิำรขนส่งส ำหรบั
เกษตรกรทีไ่ม่สำมำรถมำรบัปุ๋ ยที ่ศดปช. ได ้โดยคดิค่ำบรกิำร 100 บำทต่อปรมิำณปุ๋ ย 1 ตนั และ
สมำชกิจะไดร้บัเงนิปันผลทุกปี 

ส ำหรบัแนวทำง พฒันำจะมกีำรเปิดรบัสมคัรสมำชกิใหม่ เพื่อเพิม่เงนิทุนหมุนเวยีนในกำร
ด ำเนินงำนธุรกจิ เป็นกำรสรำ้งเครอืข่ำยโดยรกัษำกลุ่มลูกคำ้เดมิ และขยำยผลไปยงักลุ่มลูกคำ้ใหม่ ผ่ำน



กำรประชำสมัพนัธ์ช่องทำงออนไลน์ และช่องทำงต่ำงๆ มแีผนกำรปรบัปรุงขยำยอำคำรสถำนทีใ่หม้พีืน้ที่
เพยีงพอในกำรด ำเนินงำนแต่ละกจิกรรม กำรส ำรวจรำคำปุ๋ ยแต่ละบรษิทัโดยเลอืกบรษิทัทีม่กีำรจ ำหน่ำย
ปุ๋ ยคุณภำพ สำมำรถจดัส่งปุ๋ ยไดแ้ละรำคำถูกกว่ำทอ้งตลำด และตดิตำมใหค้วำมรูแ้ละใหบ้รกิำรดนิและ
ปุ๋ ยเพื่อชุมชนกบัเกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวดัระนอง ภำยใต้สโลแกน “ศดปช.รำชกรูด ถ่ำยทอดควำมรูคู้่
เทคโนโลย ีน ำควำมสมบูรณ์คนืใหด้นิ” 

 จำกผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำ สมำชกิกลุ่มและเกษตรกรทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรฯ มคีวำมพงึพอใจ
มำก ขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสรมิกำรเกษตร ทีน่ ำโครงกำรดีๆ  มำช่วยเหลือ
เกษตรกรในช่วงสถำนกำรณ์โควดิ 19 โดยเฉพำะพชืปำล์มน ้ำมนั ซึ่งใชปุ้๋ ยปรมิำณมำกในกำรผลติ ช่วย
ใหเ้กษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลติลงไดม้ำก ดำบต ำรวจสมนึก กล่ำวทิ้งทำ้ย 
  



 

 

 
วนัที ่17 กนัยำยน 2564 เวลำ 09.30 น. นำยเศรณี อนิลบล เกษตรจงัหวดันครสวรรค ์ไดม้อบหมำยให ้
นำยฌญัชำนนท์ เมอืงมำ เกษตรอ ำเภอโกรกพระ พรอ้มดว้ยนักวชิำกำรส่งเสรมิกำรเกษตร ไดล้งพืน้ที่
เพื่อส ำรวจสถำนกำรณ์น ้ำ เพื่อประเมนิสถำนกำรณ์น ้ำจำกฝนตกตดิต่อกนั ของ อ.โกรกพระ ต่อ
ผลกระทบในกำรเพำะปลูกพชืของอ ำเภอโกรกพระ จำกกำรส ำรวจดงักล่ำวพบว่ำ ปรมิำณน ้ำมเีพยีงพอ
ต่อกำรเพำะปลูกพชืโดยเฉพำะขำ้วนำปี รวมทัง้พชือื่นๆ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูกำลผลติในขณะนี้ โดยยงัไม่
ส่งผลกระทบต่อพชื 
  



 
  



 
นำยเศรณี อนิลบล เกษตรจงัหวดันครสวรรค ์ห่วงใยชำวประชำชนชำวนำชำวไร่ 

 
 

วนัที ่17 กนัยำยน 2564 เวลำ 09.30 น. นำยเศรณี อนิลบล เกษตรจงัหวดันครสวรรค ์ได้
มอบหมำยให ้นำยฌญัชำนนท์ เมอืงมำ เกษตรอ ำเภอโกรกพระ พรอ้มดว้ยนักวชิำกำรส่งเสรมิ
กำรเกษตร ไดล้งพืน้ทีเ่พื่อส ำรวจสถำนกำรณ์น ้ำ เพื่อประเมนิสถำนกำรณ์น ้ำจำกฝนตกตดิต่อกนั ของ อ.
โกรกพระ ต่อผลกระทบในกำรเพำะปลูกพชืของอ ำเภอโกรกพระ จำกกำรส ำรวจดงักล่ำวพบว่ำ ปรมิำณ
น ้ำมเีพยีงพอต่อกำรเพำะปลูกพชืโดยเฉพำะขำ้วนำปี รวมทัง้พชือื่นๆ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูกำลผลติในขณะนี้ 
โดยยงัไม่ส่งผลกระทบต่อพชื 
  



 
วนัที ่17 กนัยำยน 2564 นำยเศรณี อนิลบล เกษตรจงัหวดันครสวรรค ์มอบใหน้ำงสำวระ

ววีรรณ ไกรนิตย ์เกษตรอ ำเภอเก้ำเลี้ยว พรอ้มดว้ยเจำ้หน้ำทีส่ ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเก้ำเลี้ยว ร่วมกบั
นำยสำมำรถ สำรสุวรรณ ผูใ้หญ่บำ้น หมู่ที่ 8 ต ำบลหนองเต่ำ ลงพืน้ทีห่มู่ที ่8 ต ำบลหนองเต่ำ เพื่อ
ส ำรวจและตดิตำมสถำนกำรณ์น ้ำ เพิม่ขึน้จำกกำรทีฝ่นตกตดิต่อกนั ซึ่งอำจส่งผลกระทบ ในกำรปลูกพชื 
รวมทัง้ประเมนิสถำนกำรณ์น ้ำทีอ่ำจส่งผลสรำ้งควำมเสยีหำยจำกน ้ำท่วม ทีบ่ำ้นดงบำ้นโพธิ ์หมู่ที ่9 
ต ำบลหวัดง พบว่ำในขณะนี้ปรมิำณน ้ำมเีพยีงพอต่อกำรเพำะปลูกพชืและไม่สรำ้งควำมสยีหำยแก่พืน้ที่
กำรเกษตรของอ ำเภอเก้ำเลี้ยวแต่อย่ำงใด 
  



 
นำยเศรณี อนิลบล เกษตรจงัหวดันครสวรรค ์มอบใหน้ำงสำวระววีรรณ ไกรนิตย ์เกษตรอ ำเภอเก้ำเลี้ยว 
ตดิตำมสถำนกำรณ์น ้ำทีเ่พิม่ขึน้ 

 
วนัที ่17 กนัยำยน 2564 นำยเศรณี อนิลบล เกษตรจงัหวดันครสวรรค ์มอบใหน้ำงสำวระ

ววีรรณ ไกรนิตย ์เกษตรอ ำเภอเก้ำเลี้ยว พรอ้มดว้ยเจำ้หน้ำทีส่ ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเก้ำเลี้ยว ร่วมกบั
นำยสำมำรถ สำรสุวรรณ ผูใ้หญ่บำ้น หมู่ที่ 8 ต ำบลหนองเต่ำ ลงพืน้ทีห่มู่ที ่8 ต ำบลหนองเต่ำ เพื่อ
ส ำรวจและตดิตำมสถำนกำรณ์น ้ำ เพิม่ขึ้นจำกกำรทีฝ่นตกตดิต่อกนั ซึ่งอำจส่งผลกระทบ ในกำรปลูกพชื 
รวมทัง้ประเมนิสถำนกำรณ์น ้ำทีอ่ำจส่งผลสรำ้งควำมเสยีหำยจำกน ้ำท่วม ทีบ่ำ้นดงบำ้นโพธิ ์หมู่ที ่9 
ต ำบลหวัดง พบว่ำในขณะนี้ปรมิำณน ้ำมเีพยีงพอต่อกำรเพำะปลูกพชืและไม่สรำ้งควำมสยีหำยแก่พืน้ที่
กำรเกษตรของอ ำเภอเก้ำเลี้ยวแต่อย่ำงใด 
  



 
 

 
วนัที ่17 กนัยำยน 2564 นำยเศรณี อนิลบล เกษตรจงัหวดันครสวรรค ์มอบใหน้ำงสำวระ

ววีรรณ ไกรนิตย ์เกษตรอ ำเภอเก้ำเลี้ยว พรอ้มดว้ยเจำ้หน้ำทีส่ ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเก้ำเลี้ยว ร่วมกบั
นำยสำมำรถ สำรสุวรรณ ผูใ้หญ่บำ้น หมู่ที่ 8 ต ำบลหนองเต่ำ ลงพืน้ทีห่มู่ที ่8 ต ำบลหนองเต่ำ เพื่อ
ส ำรวจและตดิตำมสถำนกำรณ์น ้ำ เพิม่ขึน้จำกกำรทีฝ่นตกตดิต่อกนั ซึ่งอำจส่งผลกระทบ ในกำรปลูกพชื 
รวมทัง้ประเมนิสถำนกำรณ์น ้ำทีอ่ำจส่งผลสรำ้งควำมเสยีหำยจำกน ้ำท่วม ทีบ่ำ้นดงบำ้นโพธิ ์หมู่ที ่9 
ต ำบลหวัดง พบว่ำในขณะนี้ปรมิำณน ้ำมเีพยีงพอต่อกำรเพำะปลูกพชืและไม่สรำ้งควำมสยีหำยแก่พืน้ที่
กำรเกษตรของอ ำเภอเก้ำเลี้ยวแต่อย่ำงใด 
 


