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กรมส่งเสริมการเกษตร ชู “กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกผักเป็นยา ปลูกป่าเป็นอาหาร” หนองแค เหลือกนิขายได้เดือนละ 6 พนั 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร โชวก์ลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลตน้แบบทัว่ภูมิภาค หวงัสร้างอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

สร้างอาชีพ ชมสุดๆ “กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกผกัเป็นยา ปลูกป่าเป็นอาหาร”  บา้นหนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี ท่ีปลูก
พืชผกัปลอดสารพิษ ไดผ้ลผลิตเหลือจากกินรายละ 6,000 บาทต่อเดือน และมีช่องทางการตลาดท่ีแน่นอน 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้นองนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในการใหค้วามส าคญักบัการสร้างความมัน่คงของอาชีพเกษตรกร สร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนในทอ้งถ่ิน 
สู่การเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีอาชีพและมีความสุขตามวิถีชีวิตพอเพียง จึงไดด้ าเนินงานโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ร่วมกบัหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่งาน
หลกั  

ปัจจุบนัเกิดพื้นท่ีเกษตรทฤษฎีใหม่ตามเป้าหมายแลว้ใน 70 จงัหวดั 4,009 ต าบล เกษตรกรร่วมโครงการ จ านวน 
28,009 ราย โดยเกษตรกรในโครงการไดมี้น ้าใชใ้นแปลงเกษตรจากการสนบัสนุนการขดุบ่อ และมีผลผลิตทางการเกษตรไว้
บริโภคในครัวเรือน ตลอดจนผลผลิตท่ีเหลือก็สามารถจ าหน่ายสร้างรายไดเ้พิ่มเติมให้แก่เกษตรกรอีกดว้ย 

ส าหรับตวัอยา่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกผกัเป็น
ยา ปลูกป่าเป็นอาหาร บา้นหนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี ซ่ึงประสบความส าเร็จในการรวมกลุ่มกนั 9 ราย เพื่อปลูกพืชผกั



ปลอดสารพิษ รายละอยา่งนอ้ย 1 ไร่ รวมพื้นท่ีการผลิต 29 ไร่ ประกอบดว้ย พืชผกั ไดแ้ก่ มะนาว มะเขือ บวบ แตงกวา 
ผกัปลงั ผกัแพว ไผ ่เป็นตน้ 

ผลไม ้ไดแ้ก่ มะพร้าว มะละกอ กลว้ย มลัเบอร์ร่ี ฝร่ัง และออ้ย นอกจากน้ี ยงัปลูกขา้ว และเล้ียงไก่ไข่ ไดผ้ลผลิตมาใช้
บริโภคภายในครัวเรือน และสร้างรายไดจ้ากการขายหน่อไผ ่ก่ิงตอน และเหงา้ไผ ่ซ่ึงเร่ิมใหผ้ลผลิตแลว้ คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 6,000 บาท/เดือน มีช่องทางการตลาด ไดแ้ก่ ตลาดนดัชุมชน รถเร่ขายกบัขา้ว ช่องทางออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) เป็นตน้ 
ซ่ึงรายไดด้งักล่าวไม่รวมผลผลิตการเกษตรอ่ืนซ่ึงจะทยอยใหผ้ลผลิตเพิ่มมากขึ้น และจะเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน
สามารถสร้างรายไดเ้พิ่มขึ้นต่อไป 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ไดส้นบัสนุนการสร้างสระเก็บกกัน ้าและสนบัสนุนปัจจยัการผลิตโดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปรับปรุงบ ารุงดิน 
ดา้นพืช ดา้นประมง และดา้นปศุสัตว ์ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานหลกัสนบัสนุนปัจจยัการผลิต ดา้นพืช 
ไดด้ าเนินการสนบัสนุนปัจจยัการผลิตตามความเหมาะสมของพื้นท่ี แผนการผลิต และความตอ้งการของเกษตรกร ภายหลงั
จากขดุบ่อและปรับปรุงดินเรียบร้อยแลว้ ไดแ้ก่ ก่ิงพนัธุ์ไมผ้ล ไมย้นืตน้ (ไมท่ี้ใหผ้ลผลิต) และเมลด็พนัธุ์พืชผกัสมุนไพร เป็น
ตน้ 

นอกจากน้ีตลอดจนส่งเสริมองคค์วามรู้ในการสร้างช่องทางการตลาด โดยใหก้ลุ่มเกษตรกรยดึหลกัตลาดน าการผลิต 
ส ารวจศกัยภาพของกลุ่มตนเองตามระบบส่งเสริมการเกษตร จากการประสานความร่วมมือหน่วยงานในสังกดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรมีผลผลิตการเกษตรไวบ้ริโภค สามารถสร้างเครือข่ายตลาดในชุมชนและตลาด
ออนไลน์ เกิดรายไดเ้พิ่มเติมในครัวเรือน ลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงไดด้ว้ยอาชีพ
เกษตรกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  



 
เกษตรฯ โชว์กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลต้นแบบ 

 
นายเขม้แขง็  ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้นองนโยบาย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการใหค้วามส าคญักบัการสร้างความมัน่คงของอาชีพเกษตรกร สร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน
ในทอ้งถ่ิน สู่การเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีอาชีพและมีความสุขตามวิถีชีวิตพอเพียง จึงไดด้ าเนินงานโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกบัหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นแม่งานหลกั เป็นโครงการท่ีเนน้ใหเ้กษตรกรไดน้อ้มน าเอาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มา
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน วางแนวทางการพฒันาการผลิตเพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารบริโภคเองในครัวเรือน 
และสามารถพึ่งพาตนเองได ้รวมทั้งยงัเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 และบรรเทาปัญหาการวา่งงาน ลดปัญหาการเคล่ือนยา้ยแรงงานภาคการเกษตรไปสู่ภาคอ่ืนๆ ซ่ึงโครงการ 
1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เนน้สนบัสนุนปัจจยัการผลิตและส่งเสริมใหเ้กิดแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกษตรกรได้
เรียนรู้จากการปฏิบติัจริง สามารถเป็นแปลงตวัอยา่งการเรียนรู้ของเกษตรกรรายอ่ืนภายในชุมชนได ้ปัจจุบนัเกิดพื้นท่ีเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามเป้าหมายแลว้ใน 70 จงัหวดั 4,009 ต าบล เกษตรกรร่วมโครงการ จ านวน 28,009 ราย โดยเกษตรกรใน
โครงการไดมี้น ้าใชใ้นแปลงเกษตรจากการสนบัสนุนการขดุบ่อ และมีผลผลิตทางการเกษตรไวบ้ริโภคในครัวเรือน ตลอดจน
ผลผลิตท่ีเหลือก็สามารถจ าหน่ายสร้างรายไดเ้พิ่มเติมใหแ้ก่เกษตรกรอีกดว้ย 
 ส าหรับตวัอยา่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกผกัเป็น
ยา ปลูกป่าเป็นอาหาร บา้นหนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี ซ่ึงประสบความส าเร็จในการรวมกลุ่มกนั 9 ราย เพื่อปลูกพืชผกั
ปลอดสารพิษ รายละอยา่งนอ้ย 1 ไร่ รวมพื้นท่ีการผลิต 29 ไร่ ประกอบดว้ย พืชผกั ไดแ้ก่ มะนาว มะเขือ บวบ แตงกวา 
ผกัปลงั ผกัแพว ไผ ่เป็นตน้ ผลไม ้ไดแ้ก่ มะพร้าว มะละกอ กลว้ย มลัเบอร์ร่ี ฝร่ัง และออ้ย นอกจากน้ี ยงัปลูกขา้ว และเล้ียงไก่
ไข่ ไดผ้ลผลิตมาใชบ้ริโภคภายในครัวเรือน และสร้างรายไดจ้ากการขายหน่อไผ ่ก่ิงตอน และเหงา้ไผ ่ซ่ึงเร่ิมให้ผลผลิตแลว้ 



คิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,000 บาท/เดือน มีช่องทางการตลาด ไดแ้ก่ ตลาดนดัชุมชน รถเร่ขายกบัขา้ว ช่องทางออนไลน์ (เฟ
ซบุ๊ก) เป็นตน้ ซ่ึงรายไดด้งักล่าวไม่รวมผลผลิตการเกษตรอ่ืนซ่ึงจะทยอยใหผ้ลผลิตเพิ่มมากขึ้น และจะเหลือจากการบริโภค
ในครัวเรือนสามารถสร้างรายไดเ้พิ่มขึ้นต่อไป 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ไดส้นบัสนุนการสร้างสระเก็บกกัน ้าและสนบัสนุนปัจจยัการผลิตโดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปรับปรุง
บ ารุงดิน ดา้นพืช ดา้นประมง และดา้นปศุสัตว ์ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานหลกัสนบัสนุนปัจจยัการผลิต 
ดา้นพืช  ไดด้ าเนินการสนบัสนุนปัจจยัการผลิตตามความเหมาะสมของพื้นท่ี แผนการผลิต และความตอ้งการของเกษตรกร 
ภายหลงัจากขดุบ่อและปรับปรุงดินเรียบร้อยแลว้ ไดแ้ก่ ก่ิงพนัธุ์ไมผ้ล ไมย้นืตน้ (ไมท่ี้ใหผ้ลผลิต) และเมลด็พนัธุ์พืชผกั
สมุนไพร เป็นตน้ ตลอดจนส่งเสริมองคค์วามรู้ในการสร้างช่องทางการตลาด โดยใหก้ลุ่มเกษตรกรยดึหลกัตลาดน าการผลิต 
ส ารวจศกัยภาพของกลุ่มตนเองตามระบบส่งเสริมการเกษตร จากการประสานความร่วมมือหน่วยงานในสังกดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรมีผลผลิตการเกษตรไวบ้ริโภค สามารถสร้างเครือข่ายตลาดในชุมชนและตลาด
ออนไลน์ เกิดรายไดเ้พิ่มเติมในครัวเรือน ลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงไดด้ว้ยอาชีพ
เกษตรกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลต้นแบบท่ัวภูมิภาค สร้างอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

สร้างอาชีพ ลดผลกระทบจากโควิด-19 

 
นายเขม้แขง็  ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้นองนโยบาย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการใหค้วามส าคญักบัการสร้างความมัน่คงของอาชีพเกษตรกร สร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน
ในทอ้งถ่ิน สู่การเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีอาชีพและมีความสุขตามวิถีชีวิตพอเพียง จึงไดด้ าเนินงานโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกบัหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นแม่งานหลกั เป็นโครงการท่ีเนน้ใหเ้กษตรกรไดน้อ้มน าเอาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มา
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน วางแนวทางการพฒันาการผลิตเพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารบริโภคเองในครัวเรือน 
และสามารถพึ่งพาตนเองได ้รวมทั้งยงัเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 และบรรเทาปัญหาการวา่งงาน ลดปัญหาการเคล่ือนยา้ยแรงงานภาคการเกษตรไปสู่ภาคอ่ืนๆ ซ่ึงโครงการ 
1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เนน้สนบัสนุนปัจจยัการผลิตและส่งเสริมใหเ้กิดแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกษตรกรได้
เรียนรู้จากการปฏิบติัจริง สามารถเป็นแปลงตวัอยา่งการเรียนรู้ของเกษตรกรรายอ่ืนภายในชุมชนได ้ปัจจุบนัเกิดพื้นท่ีเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามเป้าหมายแลว้ใน 70 จงัหวดั 4,009 ต าบล เกษตรกรร่วมโครงการ จ านวน 28,009 ราย โดยเกษตรกรใน
โครงการไดมี้น ้าใชใ้นแปลงเกษตรจากการสนบัสนุนการขดุบ่อ และมีผลผลิตทางการเกษตรไวบ้ริโภคในครัวเรือน ตลอดจน
ผลผลิตท่ีเหลือก็สามารถจ าหน่ายสร้างรายไดเ้พิ่มเติมใหแ้ก่เกษตรกรอีกดว้ย 

ส าหรับตวัอยา่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกผกัเป็น
ยา ปลูกป่าเป็นอาหาร บา้นหนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี ซ่ึงประสบความส าเร็จในการรวมกลุ่มกนั 9 ราย เพื่อปลูกพืชผกั
ปลอดสารพิษ รายละอยา่งนอ้ย 1 ไร่ รวมพื้นท่ีการผลิต 29 ไร่ ประกอบดว้ย พืชผกั ไดแ้ก่ มะนาว มะเขือ บวบ แตงกวา 
ผกัปลงั ผกัแพว ไผ ่เป็นตน้ ผลไม ้ไดแ้ก่ มะพร้าว มะละกอ กลว้ย มลัเบอร์ร่ี ฝร่ัง และออ้ย นอกจากน้ี ยงัปลูกขา้ว และเล้ียงไก่



ไข่ ไดผ้ลผลิตมาใชบ้ริโภคภายในครัวเรือน และสร้างรายไดจ้ากการขายหน่อไผ ่ก่ิงตอน และเหงา้ไผ ่ซ่ึงเร่ิมให้ผลผลิตแลว้ 
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,000 บาท/เดือน มีช่องทางการตลาด ไดแ้ก่ ตลาดนดัชุมชน รถเร่ขายกบัขา้ว ช่องทางออนไลน์ (เฟ
ซบุ๊ก) เป็นตน้ ซ่ึงรายไดด้งักล่าวไม่รวมผลผลิตการเกษตรอ่ืนซ่ึงจะทยอยใหผ้ลผลิตเพิ่มมากขึ้น และจะเหลือจากการบริโภค
ในครัวเรือนสามารถสร้างรายไดเ้พิ่มขึ้นต่อไป 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ไดส้นบัสนุนการสร้างสระเก็บกกัน ้าและสนบัสนุนปัจจยัการผลิตโดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปรับปรุง
บ ารุงดิน ดา้นพืช ดา้นประมง และดา้นปศุสัตว ์ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานหลกัสนบัสนุนปัจจยัการผลิต 
ดา้นพืช  ไดด้ าเนินการสนบัสนุนปัจจยัการผลิตตามความเหมาะสมของพื้นท่ี แผนการผลิต และความตอ้งการของเกษตรกร 
ภายหลงัจากขดุบ่อและปรับปรุงดินเรียบร้อยแลว้ ไดแ้ก่ ก่ิงพนัธุ์ไมผ้ล ไมย้นืตน้ (ไมท่ี้ใหผ้ลผลิต) และเมลด็พนัธุ์พืชผกั
สมุนไพร เป็นตน้ ตลอดจนส่งเสริมองคค์วามรู้ในการสร้างช่องทางการตลาด โดยใหก้ลุ่มเกษตรกรยดึหลกัตลาดน าการผลิต 
ส ารวจศกัยภาพของกลุ่มตนเองตามระบบส่งเสริมการเกษตร จากการประสานความร่วมมือหน่วยงานในสังกดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรมีผลผลิตการเกษตรไวบ้ริโภค สามารถสร้างเครือข่ายตลาดในชุมชนและตลาด
ออนไลน์ เกิดรายไดเ้พิ่มเติมในครัวเรือน ลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงไดด้ว้ยอาชีพ
เกษตรกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลต้นแบบท่ัวภูมิภาค สร้างอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

สร้างอาชีพ ลดผลกระทบจากโควิด-19 

 
นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้นองนโยบายกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ในการใหค้วามส าคญักบัการสร้างความมัน่คงของอาชีพเกษตรกร สร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนในทอ้งถ่ิน 
สู่การเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีอาชีพและมีความสุขตามวิถีชีวิตพอเพียง จึงไดด้ าเนินงานโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ร่วมกบัหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่งาน
หลกั เป็นโครงการท่ีเนน้ให้เกษตรกรไดน้อ้มน าเอาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน วางแนวทางการพฒันาการผลิตเพื่อใหเ้กษตรกรสามารถผลิตอาหารบริโภคเองในครัวเรือน และสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้รวมทั้งยงัเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 และบรรเทาปัญหาการวา่งงาน ลดปัญหาการเคล่ือนยา้ยแรงงานภาคการเกษตรไปสู่ภาคอ่ืนๆ ซ่ึงโครงการ 1 ต าบล 1 
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เนน้สนบัสนุนปัจจยัการผลิตและส่งเสริมใหเ้กิดแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อใหเ้กษตรกรไดเ้รียนรู้จาก
การปฏิบติัจริง สามารถเป็นแปลงตวัอยา่งการเรียนรู้ของเกษตรกรรายอ่ืนภายในชุมชนได ้ปัจจุบนัเกิดพื้นท่ีเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามเป้าหมายแลว้ใน 70 จงัหวดั 4,009 ต าบล เกษตรกรร่วมโครงการ จ านวน 28,009 ราย โดยเกษตรกรในโครงการไดมี้น ้าใช้



ในแปลงเกษตรจากการสนบัสนุนการขดุบ่อ และมีผลผลิตทางการเกษตรไวบ้ริโภคในครัวเรือน ตลอดจนผลผลิตท่ีเหลือก็
สามารถจ าหน่ายสร้างรายไดเ้พิ่มเติมใหแ้ก่เกษตรกรอีกดว้ย 
 ส าหรับตวัอยา่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกผกัเป็น
ยา ปลูกป่าเป็นอาหาร บา้นหนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี ซ่ึงประสบความส าเร็จในการรวมกลุ่มกนั 9 ราย เพื่อปลูกพืชผกั
ปลอดสารพิษ รายละอยา่งนอ้ย 1 ไร่ รวมพื้นท่ีการผลิต 29 ไร่ ประกอบดว้ย พืชผกั ไดแ้ก่ มะนาว มะเขือ บวบ แตงกวา 
ผกัปลงั ผกัแพว ไผ ่เป็นตน้ ผลไม ้ไดแ้ก่ มะพร้าว มะละกอ กลว้ย มลัเบอร์ร่ี ฝร่ัง และออ้ย นอกจากน้ี ยงัปลูกขา้ว และเล้ียงไก่
ไข่ ไดผ้ลผลิตมาใชบ้ริโภคภายในครัวเรือน และสร้างรายไดจ้ากการขายหน่อไผ ่ก่ิงตอน และเหงา้ไผ ่ซ่ึงเร่ิมให้ผลผลิตแลว้ 
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,000 บาท/เดือน มีช่องทางการตลาด ไดแ้ก่ ตลาดนดัชุมชน รถเร่ขายกบัขา้ว ช่องทางออนไลน์ (เฟ
ซบุ๊ก) เป็นตน้ ซ่ึงรายไดด้งักล่าวไม่รวมผลผลิตการเกษตรอ่ืนซ่ึงจะทยอยใหผ้ลผลิตเพิ่มมากขึ้น และจะเหลือจากการบริโภค
ในครัวเรือนสามารถสร้างรายไดเ้พิ่มขึ้นต่อไป 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ไดส้นบัสนุนการสร้างสระเก็บกกัน ้าและสนบัสนุนปัจจยัการผลิตโดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปรับปรุง
บ ารุงดิน ดา้นพืช ดา้นประมง และดา้นปศุสัตว ์ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานหลกัสนบัสนุนปัจจยัการผลิต 
ดา้นพืช ไดด้ าเนินการสนบัสนุนปัจจยัการผลิตตามความเหมาะสมของพื้นท่ี แผนการผลิต และความตอ้งการของเกษตรกร 
ภายหลงัจากขดุบ่อและปรับปรุงดินเรียบร้อยแลว้ ไดแ้ก่ ก่ิงพนัธุ์ไมผ้ล ไมย้นืตน้ (ไมท่ี้ใหผ้ลผลิต) และเมลด็พนัธุ์พืชผกั
สมุนไพร เป็นตน้ ตลอดจนส่งเสริมองคค์วามรู้ในการสร้างช่องทางการตลาด โดยใหก้ลุ่มเกษตรกรยดึหลกัตลาดน าการผลิต 
ส ารวจศกัยภาพของกลุ่มตนเองตามระบบส่งเสริมการเกษตร จากการประสานความร่วมมือหน่วยงานในสังกดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรมีผลผลิตการเกษตรไวบ้ริโภค สามารถสร้างเครือข่ายตลาดในชุมชนและตลาด
ออนไลน์ เกิดรายไดเ้พิ่มเติมในครัวเรือน ลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงไดด้ว้ยอาชีพ
เกษตรกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  



 
โชว์กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลต้นแบบท่ัวภูมิภาค สร้างอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน สร้างอาชีพ  

ลดผลกระทบจากโควิด-19 
นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่  โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ร่วมกบัหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่งานหลกั 
เป็นโครงการท่ีเนน้ใหเ้กษตรกรไดน้อ้มน าเอาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน วางแนวทางการพฒันาการผลิตเพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือนและสามารถพึ่งพาตนเอง
ได ้รวมทั้งยงัเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และบรรเทาปัญหาการ
วา่งงาน ลดปัญหาการเคล่ือนยา้ยแรงงานภาคการเกษตรไปสู่ภาคอ่ืนๆ  
 โครงการเนน้สนบัสนุนปัจจยัการผลิตและส่งเสริมใหเ้กิดแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่  เพื่อใหเ้กษตรกรไดเ้รียนรู้จากการ
ปฏิบติัจริง สามารถเป็นแปลงตวัอยา่งการเรียนรู้ของเกษตรกรรายอ่ืนภายในชุมชนได ้ปัจจุบนัเกิดพื้นท่ีเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
เป้าหมายแลว้ใน 70 จงัหวดั 4,009 ต าบล เกษตรกรร่วมโครงการ จ านวน 28,009 ราย โดยเกษตรกรในโครงการไดมี้น ้าใชใ้น
แปลงเกษตรจากการสนบัสนุนการขดุบ่อและมีผลผลิตทางการเกษตรไวบ้ริโภคในครัวเรือน ตลอดจนผลผลิตท่ีเหลือก็
สามารถจ าหน่ายสร้างรายไดเ้พิ่มเติมใหแ้ก่เกษตรกรอีกดว้ย  
 ส าหรับตวัอยา่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จ  ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกผกัเป็น
ยา ปลูกป่าเป็นอาหาร บา้นหนองจิก อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ซ่ึงประสบความส าเร็จในการรวมกลุ่มกนั 9 ราย เพื่อปลูก
พืชผกัปลอดสารพิษ รายละอยา่งนอ้ย 1 ไร่ รวมพื้นท่ีการผลิต 29 ไร่ นอกจากน้ี ยงัปลูกขา้วและเล้ียงไก่ไข่ ไดผ้ลผลิตมาใช้
บริโภคภายในครัวเรือนและสร้างรายไดจ้ากการขายหน่อไผ ่ก่ิงตอนและเหงา้ไผ ่ซ่ึงเร่ิมใหผ้ลผลิตแลว้ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
6,000 บาท/เดือน มีช่องทางการตลาด ไดแ้ก่ ตลาดนดัชุมชน รถเร่ขายกบัขา้ว ช่องทางออนไลน์ ซ่ึงรายไดด้งักล่าวไม่รวม
ผลผลิตการเกษตรอ่ืนซ่ึงจะทยอยใหผ้ลผลิตเพิ่มมากขึ้นและจะเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถสร้างรายไดเ้พิ่มขึ้น
ต่อไป 
  



 
โชว์กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลต้นแบบท่ัวภูมิภาค สร้างอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน สร้างอาชีพ  

ลดผลกระทบจากโควิด-19 

 
นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกบั

หน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่งานหลกั เป็น
โครงการท่ีเนน้ใหเ้กษตรกรไดน้อ้มน าเอาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน วางแนวทางการพฒันาการผลิตเพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือนและสามารถพึ่งพาตนเอง
ได ้รวมทั้งยงัเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และบรรเทาปัญหาการ
วา่งงาน ลดปัญหาการเคล่ือนยา้ยแรงงานภาคการเกษตรไปสู่ภาคอ่ืนๆ 
 โครงการเนน้สนบัสนุนปัจจยัการผลิตและส่งเสริมใหเ้กิดแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อใหเ้กษตรกรไดเ้รียนรู้จากการ
ปฏิบติัจริง สามารถเป็นแปลงตวัอยา่งการเรียนรู้ของเกษตรกรรายอ่ืนภายในชุมชนได ้ปัจจุบนัเกิดพื้นท่ีเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
เป้าหมายแลว้ใน 70 จงัหวดั 4,009 ต าบล เกษตรกรร่วมโครงการ จ านวน 28,009 ราย โดยเกษตรกรในโครงการไดมี้น ้าใชใ้น
แปลงเกษตรจากการสนบัสนุนการขดุบ่อและมีผลผลิตทางการเกษตรไวบ้ริโภคในครัวเรือน ตลอดจนผลผลิตท่ีเหลือก็
สามารถจ าหน่ายสร้างรายไดเ้พิ่มเติมใหแ้ก่เกษตรกรอีกดว้ย 
 ส าหรับตวัอยา่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกผกัเป็น
ยา ปลูกป่าเป็นอาหาร บา้นหนองจิก อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ซ่ึงประสบความส าเร็จในการรวมกลุ่มกนั 9 ราย เพื่อปลูก
พืชผกัปลอดสารพิษ รายละอยา่งนอ้ย 1 ไร่ รวมพื้นท่ีการผลิต 29 ไร่ นอกจากน้ี ยงัปลูกขา้วและเล้ียงไก่ไข่ ไดผ้ลผลิตมาใช้
บริโภคภายในครัวเรือนและสร้างรายไดจ้ากการขายหน่อไผ ่ก่ิงตอนและเหงา้ไผ ่ซ่ึงเร่ิมใหผ้ลผลิตแลว้ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
6,000 บาท/เดือน มีช่องทางการตลาด ไดแ้ก่ ตลาดนดัชุมชน รถเร่ขายกบัขา้ว ช่องทางออนไลน์ ซ่ึงรายไดด้งักล่าวไม่รวม
ผลผลิตการเกษตรอ่ืนซ่ึงจะทยอยใหผ้ลผลิตเพิ่มมากขึ้นและจะเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถสร้างรายไดเ้พิ่มขึ้น
ต่อไป 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเท่ียวปีใหม่ 2565 ท่องเท่ียววิถีใหม่ใส่ในส่ิงแวดล้อม ณ แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
นายเขม้แขง็  ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายในการส่งเสริม 

สนบัสนุน และพฒันาศกัยภาพเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาพื้นท่ีการเกษตรให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ เพื่อใหป้ระชาชนมีโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งบริการดา้นท่องเท่ียวควบคู่
ไปกบัการเรียนรู้ดา้นการเกษตร วิถีชีวิตของชุมชนเกษตร และเลือกซ้ือสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยัโดยตรงจากเกษตรกร ซ่ึงเป็น
การสร้างงานและสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรและชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงปัจจุบนัมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรหลายแห่งท่ี
ไดรั้บการพฒันาใหมี้มาตรฐานทั้งท่ีพกั อาหาร และการเดินทาง  โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร ขอ
เชิญชวนประชาชนมาเยีย่มเยอืนแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรทัว่ไทย ภายใตแ้นวคิด "เท่ียวเกษตร วิถีใหม่ ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม" 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ ส าหรับตวัอยา่งแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรดงักล่าว เม่ือพิจารณาจาก
จุดเร่ิมตน้ท่ีกรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 เส้นทาง ประกอบดว้ย  1) เส้นทางขึ้นเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
วิสาหกิจชุมชนพอเพียงก็เพียงพอ ซ่ึงตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  นกัท่องเท่ียวจะไดเ้รียนรู้การปลูกผกั และ
อุดหนุนสินคา้เกษตรอินทรียเ์ป็นของท่ีระลึก และ จงัหวดัพิจิตร วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรวิถีชุมชนคนเนินปอ มี
สถานท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีสวยงาม และพุทธสถานตั้งอยูใ่กลเ้คียง ท่ีจุดน้ีนกัท่องเท่ียวจะไดเ้รียนรู้การท าเกษตรผสมผสาน 
อุดหนุนของท่ีระลึกผา้ทอชุมชน ผลไมเ้มืองหนาว และสินคา้เกษตรแปรรูป   
 2) เส้นทางสายอีสาน ไดแ้ก่ จงัหวดักาฬสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียเ์พชรจินดา ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีเหมาะกบัผูท่ี้ชอบดา้นโบราณคดี เน่ืองจากตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีท่องเท่ียวแหล่งขดุคน้พบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ มีจุด
บริการกางเตน็ท ์และจ าหน่ายสินคา้เกษตรทั้งผกัผลไม ้ผลิตภณัฑเ์สริมความงาม รวมทั้งผา้ไหมแพรและผา้ยอ้มครามของขึ้น
ช่ือของเมืองกาฬสินธุ์ และจงัหวดันครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรอ าเภอวงัน ้าเขียว แหล่งสูดโอโซนระดบั
โลก มีบริการครบรูปแบบโดยกลุ่มเกษตรกร ทั้งโรงแรมท่ีพกัและโฮมสเตย ์มีสินคา้เกษตรทั้งสดและแปรรูปหลากหลายชนิด
มากมาย 

3) เส้นทางล่องใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวต าบลคลองนอ้ย นกัท่องเท่ียวจะไดล้่องเรือ
สัมผสัวิถีชุมชนริมสองฝ่ังคลอง และอุดหนุนของท่ีระลึกสินคา้เกษตรแปรรูปหลากหลายชนิด ทั้งกบัขา้วอาหารคาว แกงไต
ปลา และขนมหวาน ไอศกรีมผลไม ้และจงัหวดัเพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกงัหนัทอง ซ่ึงเป็นแหล่งผลิต
เกลือสปา มีบริการนวดผ่อนคลายวิถีสโลวไ์ลฟ์ พร้อมจ าหน่ายท่ีระลึกสินคา้แปรรูปจากเกลือทะเลไทยทั้งเกลือส าหรับบริโภค
และเกลือสปาฝีมือเกษตรกรตวัจริง 

4) แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรใกลก้รุงเทพฯ ไดแ้ก่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตยค์ลองรางจระเข ้
มาท่ีน่ี นกัท่องเท่ียวจะไดล้่องเรือชมวิถีชีวิตของผูค้นริมสองฝ่ังคลอง ช๊อปสินคา้เกษตรพืชผกัปลอดภยั และสินคา้หตัถกรรม
จกัรสานของชุมชน จงัหวดัสุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิงเกษตรสร้างสรรคส์มหวงัท่ีวงัยาง 
เกษตรกรจะพานกัท่องเท่ียวนัง่รถอีแต๋นชมทุ่งเกษตรนาขา้ว นอนโฮมสเตยส์ัมผสัวิธีชุมชน และซ้ือของท่ีระลึกสินคา้เกษตร
แปรรูปนานาชนิดติดไมติ้ดมือกลบับา้น และจงัหวดัชยันาท วิสาหกิจชุมชนริเช่ฟาร์ม โดยนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปจะไดส้นุก
กบักิจกรรมผจญภยัในพื้นท่ีเกษตรอจัฉริยะ (Smart Farm) ขบั jet ski ขี่ banana boat ขบัรถ ATV และไดช่้วยอุดหนุนของท่ี
ระลึกสินคา้เกษตรทั้งผกัและผลไมป้ลอดสารพิษอีกดว้ย 
 



ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนผูส้นใจเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร "เท่ียวเกษตร วิถีใหม่ ใส่ใจ
ส่ิงแวดลอ้ม" ติดตามชมคลิปบรรยากาศของแหล่งท่องเท่ียวไดท้างช่อง YouTube "กรมส่งเสริมการเกษตร" และสามารถหา
ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพิ่มเติมไดท่ี้ Application "ท่องเท่ียวเชิงเกษตร" ไดต้ั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  และเน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ขอแนะน าใหท่ี้ผูส้นใจเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร โทร
ติดต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์ 


