
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2564 

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ผลไมภ้าค
ตะวันออก 

คาดผลไม้ภาคตะวันออก ปี 64 ทุกชนิด ราคาพุ่งแรงทุกตัว หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส ์

ทุเรียน คุมเข้มทุเรียนอ่อนผ่านฉลุย หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ 
ปตท. กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือกับ ปตท. OR จัดหาพื้นที่จำหน่าย

สินค้าเกษตรในสถานีบริการนำ้มัน PTT Station ทั่วประเทศ 
Facebook ส่วนข่าวและ
รายการภูมิภาค สำนัก
ประชาสมัพันธ์เขต 1 

คอลัมน์ เกษตรวันนี ้ หนังสือพิมพ์ เดลินิวส ์
เกษตรแปลง
ใหญ่
สมยัใหม ่

จดห้างหุ้นส่วนทำ “เกษตรแปลงใหญ่” วืด หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธรุกิจ 
สมาชิกแปลงใหญ่ฯ ครึ่งร้อยขอรับการสนับสนุน โครงการยกระดับ
แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ 

เว็บไซต์ คนลา้นนา 

ตู้ปันสขุ กรมส่งเสริมการเกษตร ห่วงใย ปชช. ตั้งตู้ปันสุข ช่วยผู้เดือดร้อน
โควิด 

Facebook ขา่วด่วนทัน
เหตุการณ ์

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นส่วนเล็กๆ ในสังคม ปันน้ำใจ ผ่าน
ตู้ปันสุข 

เว็บไซต์ sanook77 

ศูนย์จดัการ
ดินปุ๋ยชมุชน 

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือเกษตรกรฝ่าวิกฤติโควิด เปิดบริการ
สมาชิกศูนยจ์ัดการดินปุ๋ยชุมชน 

เว็บไซต์ สำนักขา่วกรม
ประชาสมัพันธ ์

เกษตรฯเผยข่าวดี โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพือ่
ชุมชน พร้อมให้บริการแล้ว 

เว็บไซต์ เกษตรกา้วไกล 

แก้ทางโควิดอัดดินและปุ๋ยช่วยเกษตรกร เว็บไซต์ สำนักขา่วเดอะไทย
เพรส 

"ดินและปุ๋ย" สตง.บอกไม่คุ้ม ต่อต้านคอรัปชั่นชี้เสี่ยงทุจริต  
แต่เกษตรกรถามมีแบบนี้อีกมั้ย 

Facebook เรื่องเล่า ขา่วเกษตร 

 
  



ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

1 ตำบล 1 
กลุ่มเกษตรกร
ทฤษฎีใหม่ 

จ นครราชสีมา โครงการ "1 ตำบล 1 กลุม่เกษตรกรทฤษฎีใหม่" 
ข่าวเชา้ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 

เว็บไซต์ youtube 

วิสาหกิจ
ชุมชน 

เกษตรจังหวัดสพุรรณบุรีเปิดเผยผลการประกวดวิสาหกิจชมุชน
ดีเด่นระดับจังหวัดสพุรรณบุรี ปี 2564 

เว็บไซต์ ข่าวออนไลนน์ิวส ์

ส่งเสรมิ
การเกษตร 

ประเดน็สังคม : “การมุ่งมัน่และพฒันาความรู้” หลักสำคญัของ
เกษตรกรดีเดน่ 

เว็บไซต์ ไทยพีบีเอส 

แปลงใหญ่ จังหวัดยโสธร ประชุมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมยัใหม่และเชื่อมโยงตลาด 

เว็บไซต์ สำนักขา่วกรม
ประชาสมัพันธ ์

วันพืชมงคล สนทนา มองเมืองเหนือ ตอน ความสำคัญของวันพชืมงคล และการ
เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 

เว็บไซต์ youtube 

  



 



 



 



 



 



 



 
คณะกรรมการระดับจังหวัดเชียงใหม่ประชุมพิจารณาโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

และเชื่อมโยงตลาด เป็นโครงการภายใต้แผนงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมตาม
บัญชีแนบท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพือ่การแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 โดยนาย
สำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุม กำหนดพิจารณาโครงการ 

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาค
การเกษตรผ่านกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพ และเป็นกลุ่มนิติบุคคลตามระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่โดย
ส่งเสริมสนับสนุนใช้นวัตกรรมทคโนโลยีพัฒนาการผลิตและการบริหารร่วมจัดการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ลดต้นทุน บริหารจัดการการผลิตสมดุลระหว่างอุปสงค์อุปทาน 

โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรครอบคลุม 77 
จังหวัด จำนวน 5,250 แปลง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มแปลงใหญ่ขอรับการสนับสนุนโครงการ 25 อำเภอ 
จำนวน 54 แปลง วงเงินงบประมาณ 152,126,416 บาท ผ่านการพิจารณาอนุมัติโครงการระดับอำเภอ โดยมี
นายอำเภอเป็นประธาน และสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นเลขานุการ ซึ่งเป็นการทำงานภายใต้กรมส่งเสริม
การเกษตร,กรมการข้าว กรมปศุสัตว์กรมประมง การยางแห่งประเทศไทย พรอ้มหน่วยงานบูรณาการภายใต้
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ร่วมเป็นที่ปรกึษาแก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อร่วมพัฒนาใช้เทคโนโลยียกระดับ
สินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องความต้องการภาคอุตสาหกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่าง
ยั่งยืน 



 
  



 
  



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากผลกระทบการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด - 19 ทำให้สังคมไทยต้องประสบปัญหาทั้งทางด้านสาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจและสังคม 
กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน มีผู้คนจำนวนมากต้องขาดรายได้ หรือตก
งาน กรมส่งเสรมิการเกษตรมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องรายได้และค่าครองชีพ จึงได้
กลับมาจัดตั้ง ตู้ปันสุข อีกครั้ง เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จาก
เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปดูแล
ส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งยังได้นำ เมล็ดพันธ์ุปันสุข ซึ่งเป็นเมล็ดพันธ์ุผักสวนครัวมาจัดไว้
ในตู้ปันสุขด้วย เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถนำไปเพาะปลูก และนำไปประกอบอาหารรับประทานใน
ครัวเรือนได ้

กรมส่งเสริมการเกษตรขอร่วมเป็นส่วนเล็กๆ ในสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID – 19ในการแบ่งปันน้ำใจจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรผ่านตู้ปันสุข โดยมี
การติดตั้งตู้ปันสุข จำนวน 1 ตู้ ณ ประตูใหญ่ฝ่ังถนนพหลโยธิน กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันศุกร์ที ่23 
เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งไดม้ีการนำอาหาร เครือ่งอุปโภคบริโภคมาใส่ไว้ในตู้วันละ 3 รอบ (เช้า กลางวัน 
เย็น) สำหรับวันนี้ในรอบเช้า กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำผลผลิตที่ส่งมาจากศูนย์ขยายพันธ์ุพืช ซึ่งเป็นผลผลิต
ที่ได้แปลงแม่พันธ์ุพืชพันธ์ุดี มาใส่ไว้ในตู้ปันสุข ได้แก่ ฟักทอง จำนวน 100 ชุด ฟัก/แฟง จำนวน 200 ชุด 
มะม่วงจินหวง จำนวน 110 ชุด เมล็ดพันธ์ุปันรัก จากโครงการผลิตและขยายพืชพันธ์ุดี จำนวน 200 ชุด โดย
ใน 1 ชุด ประกอบด้วยเมล็ดพันธ์ุผัก จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ พริกขี้หนู มะเขือเปราะ ถั่วพูม่วง กระเจ๊ียบเขียว 
และกะเพรา นอกจากนี้ ยงัมีสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงส่งออก จังหวัดฉะเชิงเทรา และอาหาร
สำเร็จรูปจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรด้วย 

สุดท้ายนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตู้ปันสุข จะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความ
เดือดร้อนและอีกหนึ่งกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนสู้ภัย COVID-19 ไปด้วยกัน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
กล่าวเพิ่มเติม 
  



 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ

เกษตรกรไทยในสถาการณ์โควิด-19 ที่กระทบต่อการทำงาน จึงได้เปิดโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย
เพื่อชุมชน (One Stop Service) ซึ่งเป็นโครงการที่แกไ้ข ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดร้ับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองให้แก่เกษตรกรในการจัดหาปุ๋ยที่
มีคุณภาพใช้ในชุมชนและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยได้ถูกต้องเหมาะสมกับดินและชนิดพืช ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ
ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น  

ปัจจุบันมีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จำนวนทั้งส้ิน 882 ศูนย์ ใน 77 จังหวัด และสมัครเข้าร่วม
โครงการ 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด โดยความคืบหน้าของโครงการในภาพรวมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 
แบ่งเป็นการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์คือ ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน ดำเนินการแล้วเสร็จ 281 ศูนย์ ใน 54 
จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 86 ส่งมอบแม่ปุ๋ยทั้ง 3 สูตร (N P และ K) ดำเนินการแล้วเสร็จ 284 ศูนย์ ใน 51 
จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 81 และส่งมอบเครื่องผสมปุ๋ย ดำเนินการแล้วเสร็จ 257 ศูนย์ ใน 47 จังหวัด คิดเป็น
ร้อยละ 75 

นอกจากการสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรยังมี
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเทคนิคและการบริหารธุรกิจ และการจัดเวทีเช่ือมโยงศูนย์จัดการดิน
ปุ๋ยชุมชน ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ให้แก่ เกษตรกรที่
สนใจ ทั้งนี้มี ศดปช. ที่เข้าร่วมโครงการ พรอ้มเปิดให้บริการในเชิงธุรกิจในหลายพื้นที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 71 
เพื่อสนับสนุนให้มีความพร้อมในปัจจัยการผลิตสำคัญคือ ดิน ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน ให้คำแนะนำการ
จัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบ้ืองต้น ซึ่งเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือ
อำเภอใกล้บ้าน 



 

 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร เผยความคืบหน้าโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน หรือ One 

Stop Service มีความพร้อมเปิดให้บริการแก่สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 
และเกษตรกรทั่วไปแล้วในหลายพื้นที่ 

นายเขม้แข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อ
ชุมชน (One Stop Service) ซึง่เป็นโครงการที่แก้ไข ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพา
ตนเองให้แก่เกษตรกรในการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้ในชุมชนและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับดินและชนิดพืช ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี
และให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 



ปัจจุบันมีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จำนวนทั้งส้ิน 882 ศูนย์ ใน 77 จังหวัด และสมัครเข้าร่วม
โครงการ 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด โดยความคืบหน้าของโครงการในภาพรวมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 
แบ่งเป็นการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คือ ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน ดำเนินการแล้วเสร็จ 281 ศูนย์ ใน 54 
จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 86 ส่งมอบแม่ปุ๋ยทั้ง 3 สูตร (N P และ K) ดำเนินการแล้วเสร็จ 284 ศูนย์ ใน 51 
จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 81 และส่งมอบเครื่องผสมปุ๋ย ดำเนินการแล้วเสร็จ 257 ศูนย์ ใน 47 จังหวัด คิดเป็น
ร้อยละ 75 นอกจากการสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตร
ยังมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเทคนิคและการบริหารธุรกิจ และการจัดเวทีเช่ือมโยงศูนย์จัดการ
ดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ให้แก่เกษตรกรที่
สนใจ ทั้งนี้มี ศดปช. ที่เข้าร่วมโครงการ พรอ้มเปิดให้บริการในเชิงธุรกิจในหลายพื้นที่แล้ว คือการให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ดินแล้ว จำนวน 220 ศูนย์ ใน 23 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 72 การให้บริการจำหน่ายแม่ปุ๋ย 
จำนวน 333 ศูนย์ ใน 40 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 63 และการให้บริการเครื่องผสมปุ๋ย จำนวน 351 ศูนย์ ใน 45 
จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 71 ซึ่งนอกจาก ศดปช. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน 
(One Stop Service) แล้ว ศดปช. ที่เหลืออีกจำนวน 488 ศูนย์ ยังมีความพร้อมในการให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว รวมทั้งให้คำแนะนำการจัดการดินและการ
ใช้ปุ๋ยเบ้ืองต้นให้แก่สมาชิก ศดปช. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไปด้วย สำหรับเกษตรกรที่สนใจ 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหรืออำเภอ ใกล้บ้านท่าน 

ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาธุรกิจบริการ
ดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ร่วมวางแผนกับสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ในการพัฒนาธุรกิจนี้เพื่อเกิด
ความยั่งยืน และอยู่ได้อย่างเข็มแข็ง รวมทั้งให้มีการถอดบทเรยีน ศดปช. ที่ประสบความสำเร็จออกมาเพื่อเป็น
ตัวอย่างให้กับศูนย์อื่นๆได้นำไปเป็นต้นแบบ หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อกัน 
  



 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร เผยความคืบหน้าโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน หรือ One 

Stop Service มีความพร้อมเปิดให้บริการแก่สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 
และเกษตรกรทั่วไปแล้วในหลายพื้นที่ 

7 พ.ค.64/ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรี
อ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยเกษตรกรทีไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อ
ชุมชน (One Stop Service) ซึง่เป็นโครงการที่แก้ไข ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพา
ตนเองให้แก่เกษตรกรในการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้ในชุมชนและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับดินและชนิดพืช ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี
และให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

ปัจจุบันมีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จำนวนทั้งส้ิน 882 ศูนย์ ใน 77 จังหวัด และสมัครเข้าร่วม
โครงการ 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด โดยความคืบหน้าของโครงการในภาพรวมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 
แบ่งเป็นการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คือ ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน ดำเนินการแล้วเสร็จ 281 ศูนย์ ใน 54 



จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 86 ส่งมอบแม่ปุ๋ยทั้ง 3 สูตร (N P และ K) ดำเนินการแล้วเสร็จ 284 ศูนย์ ใน 51 
จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 81 และส่งมอบเครื่องผสมปุ๋ย ดำเนินการแล้วเสร็จ 257 ศูนย์ ใน 47 จังหวัด คิดเป็น
ร้อยละ 75 

นอกจากการสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรยังมี
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเทคนิคและการบริหารธุรกิจ และการจัดเวทีเช่ือมโยงศูนย์จัดการดิน
ปุ๋ยชุมชน ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ให้แก่เกษตรกรที่
สนใจ ทั้งนี้มี ศดปช. ที่เข้าร่วมโครงการ พรอ้มเปิดให้บริการในเชิงธุรกิจในหลายพื้นที่แล้ว คือการให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ดินแล้ว จำนวน 220 ศูนย์ ใน 23 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 72 การให้บริการจำหน่ายแม่ปุ๋ย 
จำนวน 333 ศูนย์ ใน 40 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 63 และการให้บริการเครื่องผสมปุ๋ย จำนวน 351 ศูนย์ ใน 45 
จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 71 

อย่างไรก็ตาม นอกจาก ศดปช. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One 
Stop Service) แล้ว ศดปช. ที่เหลืออีกจำนวน 488 ศูนย์ ยังมีความพร้อมในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน
ด้วยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว รวมทั้งให้คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบ้ืองต้น
ให้แก่สมาชิก ศดปช. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไปด้วย สำหรับเกษตรกรที่สนใจ สามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหรืออำเภอ ใกล้บ้านท่าน 

ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาธุรกิจบริการ
ดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ร่วมวางแผนกับสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ในการพัฒนาธุรกิจนี้เพื่อเกิด
ความยั่งยืน และอยู่ได้อย่างเข็มแข็ง รวมทั้งให้มีการถอดบทเรยีน ศดปช. ที่ประสบความสำเร็จออกมาเพื่อเป็น
ตัวอย่างให้กับศูนย์อื่นๆได้นำไปเป็นต้นแบบ หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อกัน 
  



 



 
  



 
https://youtu.be/WdNssUCfZHc 
  



 

 
นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรไดก้ำหนดให้มี

การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบแก่     
วิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อันจะเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการ
ที่ดี รวมทัง้เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่น
สู่สาธารณชน โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกนั้น ประกอบด้วย 1) ความคิดริเริ่ม  2) ความสามารถใน
การบริหารและการจัดการสถาบัน  3) บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน  4) ความมั่นคงและ
ฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบันและ 5) การทำกิจกรรมด้านสวัสดิการชุมชน สาธารณประโยชน์และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ทั้งนี้คณะทำงานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสุพรรณบุรี  ปี 2564 นำโดยนายชูชีพ พงษ์
ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการลงพืน้ที่ตรวจประเมินวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่น 
จำนวน 10 แห่ง จาก 10 อำเภอ และพิจารณาคัดเลือกจากวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เสร็จเรียบร้อย
แล้ว โดยผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสุพรรณบุรี  ปี 2564 อันดับที่ 1 ได้แก ่วิสาหกิจ
ชุมชนบ่อสุพรรณดอนศาลเจ้า อำเภอสองพี่น้อง อันดับที ่2 ไดแ้ก่ วิสาหกิจชุมชนสารสกัดสมุนไพร อำเภอ
หนองหญ้าไซ และอันดับที่ 3 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านตะค่า บ้านชีปะขาว อำเภอบางปลาม้า 

“วิสาหกิจชุมชนบ่อสุพรรณดอนศาลเจ้า อำเภอสองพี่น้อง นั้นเกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชน           
ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนชุมชน ด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เริ่มต้น
จากส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ไว้บริโภคภายในครัวเรือน และเมื่อมีส่วนที่เหลือจากการบริโภค จึงนำมาแบ่ง
ขาย     เพิ่มรายได้ มกีารเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ จนสามารถมีเงินทุนนำมาต่อยอด เกิดเป็นวิสาหกิจชุมชน



ที่ประกอบกิจการ ผลิตพืชผักอินทรีย์ โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต มีมาตรฐานรับรอง นอกจากการ
ประกอบกิจการที่ม ี ความเข้มแข็งและมั่นคงแล้ว วิสาหกิจชุมชนบ่อสุพรรณดอนศาลเจ้า ยังเล็งเห็น
ความสำคัญของการทำกิจกรรม     ด้านสวัสดิการชุมชน สาธารณประโยชน์ โดยได้จัดทำโครงการ    “ยมื
อนาคต สร้างอนาคต” ให้สมาชิกที่มีฐานะยากจน ไมม่ีที่ดินทำกิน สามารถสร้างอาชีพ จากการปลูกผักอินทรีย์ 
ในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรจากวิสาหกิจชุมชน และเมื่อเกิดรายได้ก็สามารถผ่อนจ่ายที่ดินนั้นให้เป็นของตนเอง
ได้ จึงนับได้ว่าวิสาหกิจชุมชนบ่อสุพรรณดอนศาลเจ้า อำเภอสองพี่น้องนัน้ สามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ
วิสาหกิจชุมชนอื่นๆ นำไปเป็นตัวอย่างในการดำเนินการต่อไปได้เป็นอย่างดี” 
  



 

 
  



 

 
วันที่ (7 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัด
ยโสธร โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ 
ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร  

ทั้งนี้ เพือ่ให้เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพความเข็มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อยอดด้าน
คุณภาพ มาตรฐาน แปรรูป สร้างมูลเพิม่ เชื่อมโยงการตลาด และสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและ
ผลตอบแทนจากการผลิต การลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งได้มีประชุมได้เสนอ
โครงการจำแนกตามหน่วยงาน ประกอบการ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ การยางแห่งประเทศไทย 
และกรมการข้าว รวมจำนวน 71 โครงการ ซึ่งในที่ประชุมมมีตใิห้เล่ือนการพิจารณาออกไป และให้ฝ่ายเลขา
หารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกฎหมายและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และจะกำหนด
ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดพิจารณาอีกครั้ง 
  



 
https://youtu.be/NHkCDlW3yRM 


