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กรมส่งเสริมการเกษตรดึงผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน พลิกวิกฤตสู่โอกาส เปิดตลาดออนไลน์ รับ  เทรนด์การค้าวิถีใหม่ หวังดัน
สินค้าไทยโตเข้มแข็ง หนุนเศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธบิดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงที่มาของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย “Shop & Share สนิค้าออนไลน์ สไตล์วิสาหกิจชุมชน” โดยระบุว่า จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการ
จับจ่ายสินคา้หลังผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทีท่ำให้ต้องเว้นระยะห่าง งดออกจากบ้าน และผลักดนัให้มีการ
ปรับเปลี่ยนซื้อสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์มากข้ึน กลุ่มธุรกิจชมุชนซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทย 
จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
อย่างไรก็ดี ในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ผา่นมานัน้ ต้องยอมรับว่าสง่กระทบต่อการจำหน่ายสินคา้และยอดขายของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เป็นอย่างมาก กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานที่รบัจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ยังมีอีกหน้าที่
หนึ่งในการส่งเสริมและสนบัสนนุการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนให้สามารถดำเนนิกิจการซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกจิของชุมชนให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งด้วย จึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมประชาสัมพนัธ์สนิค้าวิสาหกิจชุมชนผา่นช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อเป็นการสรา้งโอกาสทางการตลาดและเพิ่มช่องการเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ให้กับวิสาหกิจชุมชน 
และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการค้าโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตามยุค New Normal (วิถีปกติใหม่) และเป็นสว่นหนึ่งของการ
ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยนื โดยกิจกรรมดังกลา่วได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าวิสาหกิจชุมชน ผา่นเฟซบุ๊ก
เพจ “ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร”วันที่ 17 กันยายน 2564 ซึ่งคาดการณ์วา่กิจกรรมนี้จะเป็นมีสว่นช่วยให้วิสาหกิจ
ชุมชนสามารถกระจายสนิค้าได้เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรไดค้ัดสรรสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีความโดดเด่นและผลิตโดยวิสาหกิจชุมชน จากทั่วประประเทศ 
ประกอบด้วย อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพร สิ่งประดิษฐ์และเครื่องจักสาน เสื้อผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มี
ศักยภาพด้านการผลิตและการตลาด ไมน่้อยกว่า 100 รายการ มาให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อทั้งสนิค้าประเภทอุปโภคและบริโภค อาทิ ผ้า
มัดหมี่ทอมือ ผ้าไหมลายแคนแก่นคูณ ปลาดุกแผ่นกรอบพร้อมทาน กะปิหลอด น้ำกะทิทุเรียน, ช็อคบอล มะพร้าวเคลือบช็อคโกแลต 
รวมไปถึงกลุ่มสนิค้าเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมสูงในขณะนี้ เช่น กระเทียมดำ ขิงผสมขมิ้นชนั ขิงผง กระชายผง มะนาวในนำ้ผึ้ง, ผัก
ผลไม้อบกรอบ เครื่องดื่มกล้วยผง กาแฟสายพันธุ์ไทย และเครื่องดื่มกล้วยผสมธัญพชืสำเร็จรูป เป็นต้น 
“กิจกรรม Shop & Share สินค้าออนไลน์ สไตล์วิสาหกิจชุมชน ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดขึ้นนี้ เราหวังว่าจะเปน็อีกหนึ่งช่องทาง
และเป็นสื่อกลาง ในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนไทยที่สามารถผลิตสนิค้าเกษตรแปร
รูปที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
โดยช่องทางการตลาดออนไลนน์ี้ ต่อไปในอนาคตคาดว่าจะเป็นช่องทางการค้าหลักที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วและกว้างขวาง 
และเพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้ปรบัตัวเท่าทันต่อการแข่งขัน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยทุกทา่น
สามารถอุดหนุนสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ผ่านช่องทางออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนไดโ้ดยตรง หรือ ช่องทางตลาดเกษตรกร
ออนไลน์ ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซี่งปจัจุบัน มีวสิาหกิจชุมชน เข้าร่วมประชาสัมพนัธ์และจำหนา่ยสนิค้า
ผ่านเวป็ไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ จำนวน 648 วิสาหกิจชมุชน รายการสินคา้กว่า 800 รายการ และมียอดขายตั้งแต่เริ่ม
ดำเนินการแลว้กว่า 200 ล้านบาท 
นายเข้มแข็ง กล่าวทิง้ท้าย 



 
“เฉลิมชัย” ผ่าแผนใช้งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ จากผลกระทบโควิด ยกระดับรายได้ ลดต้นทุนเกษตร แก้สินค้าตกต่ำ ผ่านโปรเจ็กต์ อย่างเป็นรูปธรร ม วัดผลได้ 
วันท่ี 21 กันยายน 2564  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกภาคส่วน ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบของพี่น้อง
เกษตรกรท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
โดยระยะสั้น ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดซ้ือสินค้าเกษตรจากเกษตรกร ท่ีประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ เพื่อนำไปมอบ
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ภายใต้ “โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด -19” ซ่ึงดำเนินการแล้ว 264 ครั้ง 46 จังหวัด รวม
เป็นมูลค่าสินค้าท้ังสิ้น 1.2 ล้านบาท ท้ังน้ีได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงการช่วยกระจายผลผลิตให้กับ
เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในแคมเปญ  “เกษตรกรแฮปปี้”  จำนวน 2 เฟส  สามารถช่วยระบาย มังคุด เงาะ ลองกอง ลำไย ได้จำนวนมาก ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
จากพี่น้องประชาชน ทำให้ราคาผลไม้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นท่ีน่าพอใจ และได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการขนส่งและเป็นจุดกระจายสินค้ า สำหรับระยะยาว กรม
ส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานโครงการสำคัญหลายโครงการ ภายใต้โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่ อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีโครงการสำคัญหลายโครงการได้แก่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซ่ึงมีหลายหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมดำเนินการ และโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) เป็นต้น ซ่ึงผลการดำเนินการในแต่ละโครงการ 
กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้วางกรอบเอาไว้เป็นท่ีน่าพอใจ และพร้อมกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานผลการดำเนิ นงานให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ทราบอย่างต่อเน่ือง 
ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไ ด้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการ แบ่งตามแหล่งท่ีมาของงบประมาณ ประกอบด้วย 1) เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จำนวน 
12 โครงการ เช่น โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) และ
โครงการที่หน่วยงานระดับจังหวัดเสนอขอดำเนินการ เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร (สมุทรสงคราม)  โครงการส่งเสริมการปลูก
ผักปลอดภัยเชิงการค้าในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (จังหวัดสตูล) เป็นต้น  ผลการดำเนินงานโดยภาพรวม มีการเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ 3,029 ล้านบาท คิดเป็น 56.92% 
ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีหลายโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว  2.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร (จังหวัดสมุทรสงคราม) และโครงการโรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะ (จังหวัดสระบุรี) ขณะน้ีดำเ นินการเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ 
1.14 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 83.37 ของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ 
สำหรับความก้าวหน้าของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ท่ีมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกร ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมดำเนินงานหลายหน่วยงาน สำหรับความก้าวหน้าในภาพรวม  มีแปลงใหญ่
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,381 แปลง แบ่งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร 1,065 แปลง กรมการข้าว 2,029 แปลง กรมปศุสัตว์ 109 แปลง กรมประมง 29 แปลง การ
ยางแห่งประเทศไทย 134  แปลง และกรมหม่อนไหม 15 แปลง ขณะน้ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการระดับจังหวัดและดำเนินการจัดทำ MOU กับหน่วยงานท่ีเป็น
เจ้าของสินค้าแปลงใหญ่แล้ว 3,379 แปลง คิดเป็น 99.94 % โอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว 3,357 แปลง คิดเป็น 99.29 % วงเงินรวม 9,300 ล้านบาท ใน
จำนวนน้ีกลุ่มแปลงใหญ่ได้เบิกจ่ายแล้ว 1,208 แปลง วงเงินรวม 2,179 ล้านบาท หรือ 35.73% 
สำหรับตัวอย่างผลสำเร็จ ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดำเนินการจัดซ้ือเครื่องจักรกลเข้ามาใช้ร่วมกันในกลุ่ม ทำให้
สามารถลดต้นทุนการผลิตได้กว่า 22% เพิ่มผลผลิตได้ 30% ผลผลิตมีคุณภาพ มีตลาดรับซ้ือท่ีแน่นอน และสามารถขายได้ราคาสูงกว่าท้องตลาด  
ด้าน โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ที่เน้นให้เกษตรกรมีความรู้ท่ีถูกต้องด้านการจัดการดินและปุ๋ย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนการผลิต ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยมีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุม ชน (ศดปช.) จำนวน 394 ศูนย์ใน 63 
จังหวัด สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ขณะน้ีดำเนินการทุกกิจกรรมแล้วเสร็จครบ 100% แล้ว โดยใช้งบประมาณ 146 ล้านบาท รวมท้ังยังมีการจัดทำแพลตฟอร์มและ
แอปพลิเคชั่น “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” เพื่อให้เกษตรกรทั้งสมาชิกศูนย์และเกษตรกรท่ัวไปสามารถใช้ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด ท้ังการให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การ
ปรับปรุงดิน ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจดินปุ๋ยของศูนย์ เช่น การคำนวณปุ๋ยท่ีต้องใช้ตามค่าวิเคราะห์ดิน การให้บริการสั่งจอ งปุ๋ย ฯลฯ ซึ่งจะนำไปสู่การ
ตัดสินใจในการใช้ปุ๋ยท่ีถูกต้องแม่นยำ ส่งผลให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีลดลงได้ร้อยละ 20 มีต้นทุนลดลง ผลผลิตเพิ่มขึ้น ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และลดการพึ่งพาการ
อุดหนุนจากภาครัฐในอนาคต ส่วนในด้านการให้บริการเชิงธุรกิจ ถือว่าได้รับผลตอบรับจากเกษตรกรอย่างดีมาก มีเกษตรกรมาใช้บริการเกินเป้าหมาย ถือเป็นอีกหนึ่ง
โครงการฯ ท่ีมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศชาติ และในอนาคตเกษตรกรจะสามารถต่อยอดการทำธุ รกิจบริการดินและ
ปุ๋ยเพื่อชุมชนได้อย่างยั่งยืน สำหรับตัวอย่างผลสำเร็จ ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ท่ีมีแผนการพัฒนาต่อยอดธุรกิจดิน
ปุ๋ยของศูนย์ฯ มีการทำโปรโมชั่นเป็นระยะ ๆ เช่น ตรวจวิเคราะห์ดินฟรี การจำหน่ายปุ๋ยในราคายุติธรรม ช่วยสร้างงานให้คนในชุมชน และสา มารถขยายผลการจัดการดิน
ปุ๋ยท่ีถูกต้องไปสู่เกษตรกรเครือข่ายจำนวนมาก จนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดในการประกวด 1 จังหวัด 1 โมเดลธุรกิจ ปี 2564 อีกด้วย 
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ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกภาคส่วน ได้ส่ังการให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบของพี่น้องเกษตรกรทั้งระยะสั้น
และระยะยาว โดยระยะสั้น ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดซ้ือสินค้าเกษตรจากเกษตรกร ท่ีประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ 
เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ ภายใต้ “โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” ซ่ึงดำเนินการแล้ว 264 ครั้ง 46 
จังหวัด รวมเป็นมูลค่าสินค้าท้ังสิ้น 1.2 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงการช่วยกระจาย
ผลผลิตให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในแคมเปญ “เกษตรกรแฮปปี้” จำนวน 2 เฟส สามารถช่วยระบาย มังคุด เงาะ ลองกอง ลำไย ได้จำนวนมาก ซ่ึงได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชน ทำให้ราคาผลไม้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นท่ีน่าพอใจ และได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการขนส่งและเป็นจุดกระจายสินค้า สำหรับระยะ
ยาว กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานโครงการสำคัญหลายโครงการ ภายใต้โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีโครงการสำคัญหลายโครงการได้แก่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซ่ึงมีหลายหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมดำเนินการ และโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) เป็นต้น ซ่ึงผลการดำเนินการในแต่ละโครงการ 
กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการเป็นไปตามแผนท่ีได้วางกรอบเอาไว้เป็นท่ีน่าพอใจ และพร้อมกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ทราบอย่างต่อเน่ือง 
ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการ แบ่งตามแหล่งท่ีมาของงบประมาณ ประกอบด้วย 1) เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จำนวน 
12 โครงการ เช่น โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) และ
โครงการท่ีหน่วยงานระดับจังหวัดเสนอขอดำเนินการ เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร (สมุทรสงคราม) โครงการส่งเสริมการปลูก
ผักปลอดภัยเชิงการค้าในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (จังหวัดสตูล) เป็นต้น ผลการดำเนินงานโดยภาพรวม มีการเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ 3,029 ล้านบาท คิดเป็น 56.92% 
ของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร โดยมีหลายโครงการท่ีดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว และ 2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง 
รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริม
การปลูกพืชเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร (จังหวัดสมุทรสงคราม) และโครงการโรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะ (จงัหวัดสระบุรี) ขณะน้ีดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว
ประมาณ 1.14 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 83.37 ของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ 
สำหรับความก้าวหน้าของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ท่ีมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกร ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมดำเนินงานหลายหน่วยงาน สำหรับความก้าวหน้าในภาพรวม มีแปลงใหญ่
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,381 แปลง แบ่งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร 1,065 แปลง กรมการข้าว 2,029 แปลง กรมปศุสัตว์ 109 แปลง กรมประมง 29 แปลง การ
ยางแห่งประเทศไทย 134 แปลง และกรมหม่อนไหม 15 แปลง ขณะน้ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการระดับจังหวัดและดำเนินการจัดทำ MOU กับหน่วยงานท่ีเป็น
เจ้าของสินค้าแปลงใหญ่แล้ว 3,379 แปลง คิดเป็น 99.94 % โอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว 3,357 แปลง คิดเป็น 99.29 % วงเงินรวม 9,300 ล้านบาท ใน
จำนวนน้ีกลุ่มแปลงใหญ่ได้เบิกจ่ายแล้ว 1,208 แปลง วงเงินรวม 2,179 ล้านบาท หรือ 35.73% สำหรับตัวอย่างผลสำเร็จ ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบล
มะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดำเนินการจัดซ้ือเครื่องจักรกลเข้ามาใช้ร่วมกันในกลุ่ม ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้กว่า 22% เพิ่มผลผลิตได้ 30% 
ผลผลิตมีคุณภาพ มีตลาดรับซ้ือที่แน่นอน และสามารถขายได้ราคาสูงกว่าท้องตลาด 
ด้าน โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ท่ีเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ท่ีถูกต้องด้านการจัดการดินและปุ๋ย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนการผลิต ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยมีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จำนวน 394 ศูนย์ใน 63 
จังหวัด สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ขณะน้ีดำเนินการทุกกิจกรรมแล้วเสร็จครบ 100% แล้ว โดยใช้งบประมาณ 146 ล้านบาท รวมท้ังยังมีการจัดทำแพลตฟอร์มและ
แอปพลิเคชั่น “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” เพื่อให้เกษตรกรทั้งสมาชิกศูนย์และเกษตรกรทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด ท้ังการให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การ
ปรับปรุงดิน ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจดินปุ๋ยของศูนย์ เช่น การคำนวณปุ๋ยท่ีต้องใช้ตามค่าวิเคราะห์ดิน การให้บริการสั่งจองปุ๋ย ฯลฯ ซ่ึงจะนำไปสู่การ
ตัดสินใจในการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องแม่นยำ ส่งผลให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีลดลงได้ร้อยละ 20 มีต้นทุนลดลง ผลผลิตเพิ่มขึ้น ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และลดการพึ่งพาการ
อุดหนุนจากภาครัฐในอนาคต ส่วนในด้านการให้บริการเชิงธุรกิจ ถือว่าได้รับผลตอบรับจากเกษตรกรอย่างดีมาก มีเกษตรกรมาใช้บริการเกินเป้าหมาย ถือเป็นอีกหน่ึง
โครงการฯ ท่ีมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศชาติ และในอนาคตเกษตรกรจะสามารถต่อยอดการทำธุรกิจบริการดินและ
ปุ๋ยเพื่อชุมชนได้อย่างยั่งยืน สำหรับตัวอย่างผลสำเร็จ ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ท่ีมีแผนการพัฒนาต่อยอดธุรกิจดิน
ปุ๋ยของศูนย์ฯ มีการทำโปรโมชั่นเป็นระยะ ๆ เช่น ตรวจวิเคราะห์ดินฟรี การจำหน่ายปุ๋ยในราคายุติธรรม ช่วยสร้างงานให้คนในชุมชน และสามารถขยายผลการจัดการดิน
ปุ๋ยที่ถูกต้องไปสู่เกษตรกรเครือข่ายจำนวนมาก จนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดในการประกวด 1 จังหวัด 1 โมเดลธุรกิจ ปี 2564 อีกด้วย 
 



 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่การเกษตร ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รายงานว่า งานประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริม
การเกษตรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพ้ืนที่ อาจทำ
ให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนสไลด์ จนอาจสร้างความเสียหายให้พืชผลผลิตเกษตรกร ได้ 
ดังนั้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายแนวทางดำเนินการ โดยให้
กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรที่อาจประสบภัยพิบัติตั้งแต่ก่อนเกิดภัย จนถึง
มาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 
และมีการปรับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งการจะได้รับความช่วยเหลือนั้น 
เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย และมี
พ้ืนทีเ่สียหายสิ้นเชิงอยู่ในพ้ืนที่ ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ สำหรับเงินช่วยเหลือที่เกษตรกรจะได้รับ คือ 
ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้น
และอ่ืนๆ ไร่ละ 4,048 บาท 
ทั้งนี้ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ช่วงก่อนเกิดภัย ได้ติดตาม และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสภาพภูมิอากาศและแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรทราบ พร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัด 
ทั้งเกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด ลงพ้ืนที่ให้คำแนะนำเกษตรกรข้ึนทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงประสานงานกับกองอำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และศูนย์
ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
“เมื่ออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งรัดสำรวจและประเมินความเสียหาย และช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติตาม ระเบียบฯ โดยเมื่อพืชผลของเกษตรกรได้รับความเสียหายให้เกษตรกรยื่นแบบการขอรับ
ความช่วยเหลือ (กษ 01) ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. หรือนายกเทศมนตรี ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรอง
เอกสาร แล้วให้คณะกรรมการหมู่บ้านตรวจสอบและรับรองความเสียหาย หลังจากนั้นให้ติดประกาศคัดค้านตาม
สถานที่ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 3 วัน เมื่อไม่มีผู้คัดค้าน สำนักงานเกษตรอำเภอนำเสนอคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ 
ประสบภัยพบิัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) จะเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ” 
นอกจากการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า”ด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 แล้วยังมีการจัดเตรียมพืชพันธุ์ดี เช่น ต้นพันธุ์พืชผัก ไม้ผล 
ไมย้ืนต้น หรือพืชเศรษฐกิจ และสารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อไตรโคเดอร์ม่า พร้อมแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลด 
โดยติดต่อสอบถาม สำนักงานเกษตร ในพ้ืนที่, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, และ อปท.ที่มีพ้ืนที่ทำการเกษตร ” 



 

 
เฉลิมชัย สั่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ชดเชยเพ่ิมขึ้นตามเกณฑ์ใหม่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นได้ด้วย ไร่ละ 4,048บาทจากเดิม
ไม่ได้ พร้อมติดตามผลต่อเนื่อง 
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า  หลายพ้ืนที่ในขณะนี้ประสบปัญหาฝนตกหนัก และ
ฝนตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนสไลด์ สร้างความเสียหายให้กับพืชผลของเกษตรกร  จึง
กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรที่อาจประสบภัยพิบัติตั้งแต่ก่อนเกิดภัย จนถึงมาตรการ
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และเมื่อวันที่ 1 
ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา มีการปรับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 
สำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนั้น เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริม
การเกษตรก่อนเกิดภัย และมีพ้ืนที่เสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพ้ืนที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ  โดย เงินช่วยเหลือที่เกษตรกรจะ
ได้รับ คือ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท  เพ่ิมจากเดิม ระ 1,113 บาทต่อไร่  พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 
1,980 บาท จากเดิม ไร่ละ 1,690 บาทต่อไร่  ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ ไร่ละ 4,048 บาทเดิมไม่ได้รับการเยียวยา  
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ช่วงก่อนเกิดภัย กรมส่งเสริมการเกษตรได้ ติดตามและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสภาพภูมิอากาศและแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรทราบ พร้อมทั้งออกเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำเกษตรกรขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงประสานงานกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด และศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  
ขณะเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่ต่างๆ กรมส่งเสริมการเกษตรจะประเมินสถานการณ์เบื้องต้น และรายงานสถานการณ์พื้นที่การเกษตร
ประสบภัยพิบัติ พร้อมจัดชุดเฉพาะกิจลงพ้ืนที่ประสบภัยเพ่ือให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เกษตรกร รวมถึงออกเยี่ยมเยียนให้
คำแนะนำในการดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตรที่เสียหาย 
            เมื่ออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งรัดสำรวจและประเมินความเสียหาย และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 
เมื่อพืชผลของเกษตรกรได้รับความเสียหายให้เกษตรกรยื่นแบบการขอรับความช่วยเหลือ (กษ 01) ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. 
หรือนายกเทศมนตรี ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเอกสาร แล้วให้คณะกรรมการหมู่บ้านตรวจสอบและรับรองความเสียหาย 
หลังจากนั้นให้ติดประกาศคัดค้านตามสถานที่ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 3 วัน เมื่อไม่มีผู้คัดค้าน สำนักงานเกษตรอำเภอนำเสนอ
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) พิจารณาให้ความช่วยเหลือ    
            นอกจากการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมพืชพันธุ์ดี เช่น ต้นพันธุ์พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือ
พืชเศรษฐกิจ และสารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อไตรโคเดอร์ม่า พร้อมแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรหลั งน้ำลดไว้พร้อมแล้ว 
 





 

นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก  เป็นโครงการ
พฒันาพ้ืนท่ีเพ่ือต่อยอดการพฒันาพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก มุ่งเนน้การพฒันาใน 3 จงัหวดั ภาค
ตะวนัออก ไดแ้ก่  จงัหวดัระยอง ชลบุรี และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาค
ตะวนัออก มีแผนเช่ือมโยงและน าไปสู่การพฒันาพ้ืนท่ีอีอีซีอยา่งสมบูรณ์แบบ รวมทั้งแผนการพฒันาการเกษตร
คือ หน่ึงในแผนท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ ดา้นการเกษตรดว้ยเทคโนโลยกีารเกษตรในการเพ่ิมผลิตภาพและเพ่ิมการ
เขา้ถึงดว้ยตลาดสินคา้มูลค่าสูง 5 คลสัเตอร์เป้าหมายท่ีมีศกัยภาพคือ ผลไม ้พืชสมนุไพร ประมง พืชส าหรับ
อุตสาหกรรมชีวภาพและสินคา้เกษตรคุณภาพสูง  

ในส่วนของคลสัเตอร์ผลไม้น้ัน มีทิศทางการขบัเคล่ือนใหไ้ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมภายในปี 2570 โดย อีอีซีจะเป็นพ้ืนท่ี
ตน้แบบสามารถยกระดบัรายไดเ้กษตรกรอยา่งนอ้ยร้อยละ  20 ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตร ไดมี้การจดัประชุมบูรณา
การโครงการส าคญัในคลสัเตอร์ผลไม ้โดยมุ่งเนน้การเพ่ิมมูลค่าผลไมอ้ตัลกัษณ์พ้ืนถ่ินท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนั
สูง เพ่ือร่วมกนัก าหนดกรอบแนวคิดการพฒันาผลไมอ้ตัลกัษณ์พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก  มีเป้าหมาย
เกษตรกร 600 ราย แปลงตน้แบบ 150 แปลง เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 สามารถน า
ความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือพฒันาคุณภาพผลไมอ้ตัลกัษณ์พ้ืนถ่ินท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพพ้ืนท่ีใหมี้คุณภาพ ได้
มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมได ้ 

ผลไม้ไทยมีแนวโน้มความต้องการเพิม่ขึน้ในตลาดโลกอย่างต่อเน่ือง โดยไทยถือเป็นผูส่้งออกไมผ้ลเป็นอนัดบั  6 ของ
โลก มีมลูค่าการส่งออกเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี ส่วนผลไมท่ี้มีศกัยภาพในอีอีซี ไดแ้ก่ ทุเรียน มงัคุด มะม่วง
มะพร้าวอ่อนและขนุน ซ่ึงตอ้งเขา้ไปส่งเสริมตั้งแต่ตน้น ้ าดว้ยการยกระดบัผลิตภาพการผลิตโดยใช้
เทคโนโลยกีารเกษตรยกระดบัผลิตภณัฑใ์หมี้มูลค่าเพ่ิมและปลายน ้าดว้ยการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการตลาดและการ
จ าหน่ายสินคา้การเกษตรต่อไป 





 

เกษตรฯพัฒนา'คลัสเตอร์ผลไม้'พ้ืนที่อีอีซี ยกระดับสู่ตลาดสินค้ามูลค่าสูง 
• เขียนโดย บลูชิพ online 21/09/2021 

เกษตรฯ พัฒนา'คลัสเตอรผ์ลไม้'พืน้ท่ีอีอีซี หวังยกระดับสูต่ลาดสินคา้มูลค่าสูง สร้างรายได้แก่เกษตรกร 
  
นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กลา่วว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เป็นโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือที่เรียกว่า อีสเทริ์นซีบอรด์ มุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 จังหวัด ภาคตะวนัออก ได้แก่ จังหวัด
ระยอง ชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) มีแผนเช่ือมโยงและนำไปสู่การพัฒนาพ้ืนท่ีอีอีซีอย่าง
สมบูรณ์แบบ เป็นรูปธรรม และยั่งยืนในทุกมิติ รวมทั้งแผนการพัฒนาการเกษตรคือหนึ่งในแผนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ภายใต้วิสัยทศัน์ ต้นแบบการพัฒนา
ด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีการเกษตรในการเพิ่มผลิตภาพและเพิม่การเข้าถึงด้วยตลาดสินคา้มูลค่าสูง 5 คลสัเตอร์เป้าหมายที่มีศักยภาพ คือ ผลไม้ พืช
สมุนไพร ประมง พืชสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ และสินค้าเกษตรคณุภาพสูง ซึ่งในส่วนของคลัสเตอรผ์ลไม้นั้นมีทิศทางการขับเคลื่อนให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ภายในปี 2570 โดย อีอีซีจะเป็นพื้นที่ต้นแบบสามารถยกระดับรายได้เกษตรกรอยา่งน้อยร้อยละ 20 

รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสรมิการเกษตรไดร้ับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของคลัสเตอรผ์ลไม้ตามมติที่ประชุมของ
คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พิจารณาแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ จึงได้มีการจัด
ประชุมบูรณาการโครงการสำคัญในคลัสเตอรผ์ลไม้ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าผลไม้อตัลักษณ์พื้นถิ่นที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องผ่าน
ระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) เพื่อร่วมกันกำหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาผลไม้อัตลักษณ์พื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออกตลอดห่วงโซคุ่ณคา่ 
ดำเนินการในแหล่งผลิตไม้ผลอัตลกัษณ์ มีเป้าหมาย คือ เกษตรกร 600 ราย แปลงต้นแบบ 150 แปลง เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
สามารถนำความรู้ที่ไดร้ับไปประยกุต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพผลไม้อัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนท่ีให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 
ส่งผลใหเ้กษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ผลผลติของกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ เป็นผลผลติที่มีคณุภาพสามารถตรวจสอบได้ และอีอีซีกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบในการ
วางแผนกระบวนการผลิตแบบตลาดนำการผลติ 

ทั้งนี้ ผลไมไ้ทยมีแนวโนม้ความต้องการเพิ่มขึ้นในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง โดยไทยถือเป็นผู้ส่งออกไมผ้ลเป็นอันดับ 6 ของโลก มีมลูค่าการส่งออกเฉลีย่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20.4 ต่อปี มตีลาดส่งออกหลัก ได้แก่ จีน เวยีดนาม ฮ่องกง ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอินโดนเีซีย ผลไม้ส่งออกท่ีสำคญั ได้แก่ ทุเรียน ลำไย มะม่วง 
มังคุด เงาะ ส่วนผลไม้ที่มีศักยภาพในอีอีซี ได้แก่ ทุเรียน มังคุด มะม่วง มะพร้าวอ่อน และขนุน ซึ่งตอ้งเข้าไปส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการยกระดับผลิตภาพการ
ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ กลางน้ำด้วยการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมลูค่าเพิ่มโดยการแปรรูปจากเทคโนโลยแีละนวัตกรรมที่ทันสมัย 
และปลายน้ำด้วยการเพิม่ประสิทธิภาพระบบการตลาด การขนส่ง และการจำหน่ายสินค้าการเกษตร (E-Commerce) ต่อไป 



 

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้ (22 ก.ย.64) เวลา 09.40 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนการทอผ้า
ฝ้าย หมู ่5 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้กล่าวต้อนรับ
คณะทำงานคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) และให้กำลังใจกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ 5 ตำบลทุ่ง
โฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ 

        จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ได้คัดเลือกให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ 5 ตำบลทุ่งโฮ้ง เป็น
ผู้แทนของภาคเหนือ นำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ 5 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเป็นกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 เพ่ือเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565 พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จสู่สาธารณชนและใช้เป็นแนวทางในการขยายผล
การส่งเสริมการเกษตรต่อไป 

        สำหรับการนำเสนอผลงานครั้งนี้ มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตามหลักเกณฑ์การ
คัดเลือก ซึ่งมีหลักเกณฑ์คือ ความคิดริเริ่ม, ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน , บทบาทและการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกต่อสถาบัน, ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน และการทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมการเดินแบบ วิวัฒนาการของเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อ
ห้อม จาก Phrae Young Designer ลูกหลานของสมาชิกแม่บ้านเกษตรกร 

        การเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อาทิ กิจกรรมด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิม, เยี่ยมชมร้านค้าและสินค้าของ
กลุ่มเครือข่ายสมาชิก กิจกรรมด้านการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน, กิจกรรมบ้านเกษตรสมบูรณ์และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

        นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ 5 ตำบลทุ่งโฮ้ง มีความโดด
เด่นในการผลิตผ้าหม้อห้อมที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับการดำเนินกิจกรรมและมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตลอดกระบวนการผลิต มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ หรือ GI “ผ้าหม้อห้อมแพร่” ทำให้ผู้ซื้อเกิดความม่ันใจในผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมของจังหวัดแพร่ มีการเพิ่มมูลค่า
สินค้าให้เป็นสินค้าธรรมชาติ ทำให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ 5 มีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการ
รวมกลุ่มกันอย่างแข็งขัน ทำให้เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกลุ่มอ่ืนๆที่มาศึกษาดู
งานได้ 



 

 

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภค
สินค้าไม้ผลที่มีอัตลักษณ์เหมาะสมกับพ้ืนที่ภาคเหนือ ณ แปลงเรียนรู้การผลิตส้มสายน้ำผึ้งคุณภาพ ตำบลโป่งน้ำ
ร้อนอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร่วม
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคสินค้าไม้ผลที่อัตลักษณ์เหมาะสมกับพ้ืนที่ภาคเหนือปีงบประมาณ 2564 

กรมส่งเสริมการเกษตร อนุมัติให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนา การเกษตร เศรษฐกิจและสังคมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งมีเรื่องราวแหล่งกำเนิดสินค้า 
(story) ที่ทำให้สินค้ามีความแตกต่างจากสินค้าที่ผลิตจากแหล่งอ่ืนๆ มีความโดดเด่น มีศักยภาพ และมีคุณค่าทาง
เศรษฐกจิ 

โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ตลอดจน
การแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถสร้างมูลค่าและนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรเพื่อสร้างอาชีพ และ
รายได้ พัฒนาและยกระดับสินค้าเพ่ือเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ต่อไป 

สำนักงานเกษตรจังหวัดเขียงใหม่ ได้พิจารณาคัดเลือกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)จำนวน 3 ชนิดพืช ได้แก่1.ลำไยหอมสาร จากแปลงใหญ่ลำไยตำบลท่า
กว้าง อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ 2. ลิ้นจี่จักรพรรดิ์ จากแปลงใหญ่ลิ้นจี่ ตำบลแม่สูน อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ส้มสายน้ำผึ้ง จากแปลงใหญ่ส้มสายน้ำผึ้ง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 









 

 
วิสาหกิจฯมะนาวบ้านยอด แหล่งปลูกใหญ่สุดบนดอย – วิสาหกิจชุมชนในบ้านเราจำนวนไม่น้อยกว่าจะประสบความสำเร็จล้วนผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
นานา โดยเฉพาะปัญหาการรวมกลุ่มและปัญหาการตลาด วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวบ้านยอด ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน เป็นอีกแห่งท่ีกว่าจะยืนอยู่ ได้อย่าง
มั่นคงก็เคยล้มลุกคลุกคลานมาช่วงระยะเวลาหน่ึง แต่ด้วยความสามัคคีและความ เสียสละของสมาชิก ทำให้วันนี้วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวบ้านยอด ได้รับ
รางวัลจากหลายหน่วยงาน อาทิ รางวัลรองชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562 จากกรมส่งเสริมการเกษตร 
ย้อนกลับไปในอดีต ปัญหาอุปสรรคในการปลูกมะนาวไร้เมล็ดพันธุ์ตาฮิติของที่น่ี เกิดจากการไม่รวมกลุ่มกัน ทำให้พ่อค้ากดราคา อีกท้ัง ช่วงฤดูฝนไม่มีใครมา
รับซ้ือ ด้วยเหตุนี้เอง ชาวบ้านจึงตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯครั้งแรกเมื่อปี 2552 แต่ก็ไปไม่ได้ไกลเน่ืองจากคณะกรรมการและสมาชิกไม่มีองค์ความรู้ และไม่มี
กฎระเบียบ จึงล้มไป 
หลังจากน้ันมาตั้งอีกครั้งในปี 2559 เริ่มด้วยการระดมหุ้น โดยมีสำนักงานเกษตร และสถาบันปิดทองหลังพระฯ เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของกฎระเบียบ และ
ให้องค์ความรู้ในการก่อตั้งกลุ่ม พร้อมท้ังหาตลาดให้ด้วย ซ่ึงเป็นช่วงจังหวะที่สยามแม็คโครมาเปิดสาขาใหม่ที่จ.น่าน ทางกลุ่มจึงนำม ะนาวไปเสนอขาย 
จากนั้นทางแม็คโครก็ให้ส่งมะนาวไปท่ีศูนย์กระจายสินค้าท่ีวังน้อย และมหาชัย  
ช่วงแรกระดมหุ้นได้แค่ 52,400 กว่าบาทเท่าน้ัน ไม่เพียงพอท่ีจะรับซื้อมะนาวของสมาชิก ทางกลุ่มจึงไปขอกู้เงินกองทุนปลูกป่าของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
400,000 บาท มาใช้บริหารจัดการ และใช้คืนหมดในปีแรก 
ปัจจุบัน “คุณปัทมพร พิชัย” หรือพี่เกี๋ยงของน้องๆ เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวบ้านยอด มีสมาชิกทั้งหมด 96 ราย และพื้นท่ีปลูกมะนาว
พันธุ์ตาฮิติ เกือบ 600 ไร่ บางคนปลูก 1-2 ไร่ บางคนปลูกมากสุดถึง 20 ไร่ โดยปลูกแบบเกษตรปลอดภัย ได้รับเครื่องหมาย GAP จุดเด่นของมะนาวกลุ่มน้ี 
คือเป็นมะนาวที่ไร้เมล็ด มีน้ำเยอะ และเปลือกบาง 
คุณปัทมพรเล่าว่า เดิมน้ันชาวบ้านในต.ยอด ส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพด และมะแขว่นเป็นพืชหลัก แต่พอมะนาวเริ่มมีราคาขึ้นราคาสูงสุดอยู่ท่ีก .ก.ละ 70 บาท 
ชาวบ้านจึงหันมาปลูกมะนาวกันมากขึ้น แต่ช่วงปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ราคามะนาวตกต่ำ แต่ยังพอขายได้บ้าง 
ราคาสูงสุดอยู่ท่ีก.ก.ละ 45 บาท ต่ำสุดอยู่ที่ก.ก.ละ 13 บาท พอมาปีน้ีตลาดไม่มีเลย จากท่ีเคยได้ก.ก.ละ 7 บาท ตอนนี้เหลือแค่ก.ก.ละบาทกว่าเอง  

 
ในส่วนแปลงโกโก้มีประมาณ 800 กว่าต้นโดยปลูกแซมในพื้นที่ที่ปลูกมะม่วงโชคอนันต์มะนาว และทุเรียน เพราะโกโก้เป็นไม้ร่มเงา เป็นไม้ชั้นสอง
เหมือนกาแฟอาราบิก้า ต้องการแสงประมาณ 50-80% (ต้นอ่อนต้องการแสงแดดน้อยกว่า) ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการปลูก โดยมีแผนจะขยายพื้นที่ปลู ก
อีก พร้อมใช้พื้นที่บริเวณนั้นทำเป็นตลาดชุมชน เพื่อใช้เป็นแหล่งขายปลีก -ขายส่งด้วย 
ท้ังน้ี สมาชิกกลุ่มไม่ได้ปลูกแค่มะนาว อย่างเดียว พืชเศรษฐกิจหลักแต่เดิมคือ มะแขว่นท่ีขึ้นชื่อว่าเป็นถิ่นมะแขว่นหอมท่ีสุดในประ เทศไทยและสมาชิกยังปลูก
พืชไม้ผลผสมผสานเช่น ส้มโอ เงาะ อะโวคาโด และโกโก้ซึ่งถือเป็นความโชคดีของชุมชนท่ีได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและมูลนิธิปิดทองหลังพระ 
เข้ามาช่วยระเบิดชุมชนทำให้ได้เรียนรู้และน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลท่ี 9 มาปรับใช้ในกลุ่ม 
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มประสบความสำเร็จคือการใช้กฎกติกาตามระเบียบกลุ่มเข้ามาบริหารจัดการ สมาชิกทุกคนคือเจ้าของกลุ่ม เน้นการสร้ างความ
เป็นเจ้าของให้สมาชิกเข้าใจว่าการรวมกลุ่มขึ้นมาเพื่อต่อรองราคากับคู่ค้านอกจากนี้จะเปิดโอกาสสมาชิกทุกคนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ เ พื่อเรียนรู้การ
บริหารการจัดการกลุ่ม และการแก้ปัญหาเวลามะนาวราคาตกต่ำ ทำให้เกิดความรู้รักสามัคคีในกลุ่ม  
คุณปัทมพรระบุว่า การปลูกมะนาวยากกว่าปลูกพืชเชิงเดี่ยวอื่นๆ หากปลูกแบบทิ้งขว้าง หรือไม่ดูแลทำให้ผลผลิตออกไม่มาก และจะเจอปัญหาโ รคหนอน
เจาะลำต้น และราสีชมพู ส่งผลให้กิ่งแห้งเหี่ยวเฉาตาย เกษตรกรบางรายจึงหันไปปลูกข้าวโพดกัน ซ่ึงในช่วงที่เข้ามารับตำแหน่งประธานกลุ่มเมื่อปี 2563 ก็
เจอปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด ยังพอขายได้สูงสุดอยู่ ท่ีก.ก.ละ 45 บาท ต่ำสุดอยู่ที่ 13 บาท แต่ปัจจุบันไม่มีตลาดเลยส่งออกก็ไม่ได้ พ่อค้าแม่ค้าท่ีเคยรับซ้ือ
หายไปหมดเหลือแค่ขาประจำ (สนใจติดต่อได้ท่ี 09-7960-1925) 
“จากท่ีเคยได้ก.ก.ละ 7 บาท ตอนนี้เหลือแค่ก.ก.ละบาทกว่าเอง ตั้งแต่โรคโควิด -19 ระบาด ตลาดซบเซามากเลย ตลาดของกลุ่มก็ มีส่งท่ีแม็คโคร และที่
สุพรรณฯ และสุโขทัยเป็นตลาดท่ีนำมะนาว ไปค้ันน้ำขาย ผลไม้อื่นๆ อย่างลำไยก็กระทบเหมือนกัน และมีบางช่วงท่ีทางบริษัทขนส่งก็ไม่รับ”  
อย่างไรก็ตาม ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวบ้านยอดบอกด้วยว่า หลังจากกลุ่มได้รับงบสนับสนุนแปลงใหญ่มะนาวจากกระทรวงเกษตรและสหกร ณ์ 3 
ล้านบาท จะนำมาต่อยอดพัฒนาคุณภาพสินค้าและการจัดเก็บสินค้าให้มีระยะอายุยาวขึ้น โดยจะใช้ตู้คอนเทนเนอร์เย็น เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการขนส่ง 
การเดินทางลำบากมาก จึงน่าจะกักตุนในช่วงมะนาวถูกไว้ในห้องเย็น ซ่ึงจะทำให้มีมะนาวขายท้ังปี เพราะในช่วงฤดูแล้งมะนาวขาดแคลน และจะ ใช้เครื่อง
ล้าง จากเดิมเกษตรกรต้องใช้ผ้าเช็ดถูมะนาวทำความสะอาดมะนาว พร้อมกันน้ีจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งจะทำระบบน้ำในแปลงของเกษตรกร
ด้วย 
นับเป็นวิสาหกิจชุมชนอีกแห่งที่ทำครบวงจร ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า  
 



 
นครพนม – เกษตรกรศรีสงคราม ผันตัวจากข้าราชการสู่การทำเกษตรแบบปลูกป่า “บนภูเขา” ยึดหลักพอเพียงและพึ่งพาตนเอง สร้าง
แหล่งอาหารและรายได้ให้ครอบครัวอย่างมั่นคง 
หากพูดถึงการทำการเกษตรสำหรบัใครหลายๆคนคงไม่ใช่เรื่องไกลตวัหรือยากจนเกินไป เพราะเป็นสิ่งที่เห็นกันมาตั้งแตเ่ด็ก จะต้องทำอย่างไรให้
การทำเกษตรประสบความสำเร็จนั้นก็สำคัญ บางคนอาจจะคิดว่าการทำงานรับราชการนั้นมีความมั่นคงชีวิตสูงและเป็นอาชีพท่ีใครหลายคนใฝ่ฝัน 
แต่คงไม่ใช่สำหรับนายยงยุทธ วงค์โสภา อดตีข้าราชการทหาร และนางสวาด วงค์โสภา ท่ีมองว่าความมั่นคงในชีวิตและความสุขท่ีแท้จรงิคือการได้
ทำเกษตรอย่างพอเพียงและพึ่งพาตนเองให้ได้มากท่ีสุดต่างหากที่ทำให้เขาและครอบครัวได้อยูร่่วมกันอย่างมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองรัก 
นายยงยุทธ วงค์โสภา กล่าวว่า ก่อนที่ตนเองจะผันชีวิตมาเป็นเกษตรกรและทำการเกษตรแบบเต็มตัวอย่างในปัจจุบัน เนื่องจากมีใจรักและเห็น
การทะเกษตรมาตั้งแต่เด็ก และเมือ่มีโอกาสในการเข้าไปรับราชการทหารก็คิดอยู่เสมอว่าตนเองจะใช้ชีวิตไปจนถึงระยะเวลาเกษียณอายุราชการ
เพื่อเป้าหมายอะไรกันแน่ ในระหวา่งที่กำลังหาคำตอบให้กับตนเอง ก็ได้เดินทางไปกลับบา้นจากท่ีทำงานในทุกสัปดาห์ระหว่างร้อยเอ็ด-นครพนม 
ซึ่งมีระยะทางที่ไกล แตด่้วยความตั้งใจว่าสักวันหนึ่งตนเองจะกลับมาเริ่มต้นทำการเกษตรบนพ้ืนท่ีของตนเอง ประมาณ 6 ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ สป.ป.ก. 
ที่รัฐจัดสรรให้ทำกิน และเมื่อคดิและตั้งใจแล้วว่าจะต้องทำการเกษตรที่ตนเองอยากจะทำจึงได้ตดัสินใจลาออกจากราชการ และเดินทางกลับบ้าน
มาทำการเกษตรกับภรรยาที่บ้านปฏิรูป ตำบลศรสีงคราม อำเภอศรีสงคราม โดยเริม่จากการปลูกพืชหลากหลายชนิด ลองผดิลองถูกกบัการทำ
การเกษตรที่หลากหลาย ท้ังด้านปศุสัตว์ ประมง และพืช และพบว่าด้านปศุสตัว์ มีต้นทุนการผลิตที่สูงและเกดิการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 
เพราะผลผลติมีปรมิาณมาก หรือเมื่อเราต้องการจำหน่ายผลผลิตก็จะมีราคาที่ถูก ซึ่งหากเกษตรกรชะลอการจำหนา่ยผลผลิตออกไปเพือ่รอให้ราคา
ตลาดขยับขึ้น จะทำให้เกษตรกรตอ้งแบกรับต้นทุนการผลิตที่เพิม่สูงขึ้นตามไปด้วย จากการทีต่นเองเดนิทางไปกลับบ้านอยู่เป็นประจำและเส้นทาง
ที่เดินทางผ่านภเูขา จึงสังเกตเห็นว่าต้นไม้บนภูเขาทำไมถึงเจรญิเติบโตได้ดีตลอดทั้งปี จึงนำเอาประสบการณ์ที่พบเห็นมาปรับใช้ ในหลกัของ 
“ภูเขา” คือ “ต้นไม้ในป่าบนภูเขาที่สามารถเจรญิเติบโตได้ดี สมบรูณ์ในสภาพธรรมชาติและสามารถให้ผลผลติได้ โดยการอยู่ร่วมกันหลากหลาย
ชนิด ท่ีเป็นลักษณะของของการเกือ้กูลกัน” ซึ่งหลักท่ีสำคญั คือ ต้นไม้ในภูเขาที่มีการเจรญิเติบโตทีด่ี และการนำใบไม้ทีร่่วงร่นในพ้ืนท่ีมากองหมัก
ไว้ และรอให้ย่อยสลายโดยธรรมชาติ จากนั้นก็นำพืชที่ต้องการมาปลูก ทำให้พืชที่ปลูกเจรญิเติบโตไดด้ี รวมไปถึงการปลูกพืชในระยะชิดที่จะช่วย
ให้พ้ืนท่ีเกิดความชุ่มชื้นและเกิดการแข่งขันของต้นพืชตามธรรมชาติ ทำให้การทำการเกษตรของตนเองเป็นเรื่องที่ง่ายและใช้หลักของธรรมชาติใน
การบริหารจัดการเอง 
ด้านนางสวาด วงค์โสภา กล่าวว่า จากท่ีเริ่มต้นการทำการเกษตรในรปูแบบของการปลูกป่าบนภเูขาที่ผา่นมา ทำให้เริ่มมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นใน
การทำการเกษตรในรูปแบบนีซ้ึ่งเป็นการผสมผสานท่ีลงตัว และเกิดความสมดุลของธรรมชาติ ทำให้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี หรือสารเคมีต่างๆ อีกท้ังยัง
ช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดรายจ่ายไดม้ากขึ้น ปัจจุบันท่ีสวนมีการปลูกพืชที่หลากหลายในรปูแบบผสมผสาน เช่น ปลูกกล้วยมากกวา่ 20 สาย
พันธุ์ มีการจำหน่ายหน่อกล้วย และผลผลิตกล้วย ไมผ้ลเศรษฐกิจ เชน่ ทุเรียน เงาะ นอกจากน้ียังมีการนำถ่านไม้ มาใช้รองก้นหลมุก่อนพืชพืชและ
ใส่รอบๆโคนต้นพืช เพื่อช่วยกักเก็บธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชและเป็นแหล่งที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่มปีระโยชน์ในดิน และยังมีการนำเทคนิคใน
การฝังท่อพีวีซี กับต้นไมผ้ลที่ปลูก เพื่อช่วยระบายอากาศในดินและให้น้ำถึงจุดระดับที่รากพืชที่พืชต้องการนำไปใช้ได้ทันที 
ทุกวันน้ีผลผลิตที่ออกมาไปจำหน่ายที่ตลาดในชุมชน ซึ่งผู้บริโภคให้การตอบรับทีด่ีและมีปรมิาณทีไ่ม่เพยีงพอกับความต้องการ ถึงแม้ว่าจะเกิด
สถานการณ์โควดิ – 19 กไ็มไ่ด้รับผลกระทบอะไรเลย เพราะการจำหน่ายผลผลิตยังสามารถจำหน่ายได้ตามปกติและนำผลผลิตที่มาประกอบ
อาหารได้ ทำให้ไมไ่ดร้ับความเดือดร้อนและมีความสุขกับความเป็นอยู่ทุกวันท่ี ตนเองมองว่า รู้สึกภาคภูมิใจมาก ที่ทุกวันนี้ทำการเกษตรจน
สามารถส่งลูกเรียนจนจบปรญิญาตรี และมีรายได้ทั้งรายวัน รายเดอืน และรายปี จากการจำหน่ายผลผลิตทุกอย่างภายในสวน ทำให้การทำ
การเกษตรที่ตนเองต้องการประสบความสำเร็จ จนทุกวันนี้ได้รับคดัเลือกจากสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม ให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ตำบลศรสีงคราม ท่ีเป็นจุดเรียนรูด้้านการเกษตรให้กับเกษตรกร และยังเป็น แปลงต้นแบบ
การนำระบบส่งเสริมการเกษตรขบัเคลื่อนในพื้นที่ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม นับว่าเป็นความภาคภมูิใจในอาชีพเกษตรมากสำหรับ
ตนเองและครอบครัว 






