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เฉลิมชัยวางแผนเชิงรุก จัดโครงการรับมือน้ํานอย เนนปลูกพืชฤดูแลงใหเกษตรกร 

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาววา ในชวงฤดูกาลเพาะปลูกพืชฤดูแลง

ในป 2564/2565 นี้ (วันท่ี 1 พฤศจกิายน 2564 – 30 เมษายน 2565) พบวา สถานการณน้ําตนทุนตามแหลง

น้ําตาง ๆ มีปริมาณจํากัด ซ่ึงคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาค

เกษตร ไดมีมติเห็นชอบแผนการบริหารจัดการน้ําฤดูแลง และการเตรียมพรอมรับมือป 64/65 ซ่ึงกําหนดให

บริหารจัดการน้ําใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนท่ีมีอยูคณะทํางานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 

2564/65 ซ่ึงมีผูแทนจากหนวยงานดานการบริหารจัดการน้ํา และการจัดการพ้ืนท่ีเขารวมประชุมจึงไดกําหนด

แผนใหสอดคลองแผนการบริหารจัดการน้ําฤดูแลง และการเตรียมพรอมรับมือป 64/65 โดยกําหนดพ้ืนท่ีการ

เพาะปลูก ท้ังประเทศ จํานวน 11.65 ลานไร แบงเปน ขาวรอบท่ี 2 จํานวน 9.02 ลานไร เปนพ้ืนท่ีในเขต

ชลประทาน 6.41 ลานไร และนอกเขตชลประทาน 2.61 ลานไร  และพืชไรพืชผัก จํานวน 2.63 ลานไร เปน

พ้ืนท่ีในเขตชลประทาน 0.54 ลานไร และนอกเขตชลประทาน 2.09 ลานไร ท้ังนี้ ไดสั่งการใหกรมสงเสริม

การเกษตรจัดทําโครงการสนับสนุนการปลูกพืชอ่ืนท่ีใชน้ํานอยเพ่ือทดแทนการปลูกขาวรอบท่ี 2 และรองรับ

การทําการเกษตรในชวงฤดูกาลเพาะปลูกพืชฤดูแลง 

ดาน นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา จากนโยบายดังกลาวกรมสงเสริม

การเกษตรจึงไดจัดทําโครงการท่ีเนนสงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอยและสงเสริมองคความรูดานการใชน้ําอยางรู



คุณคา จํานวน 3 โครงการ เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรในชวงท่ีน้ําตนทุนมีปริมาณจํากัด 

ประกอบดวย โครงการสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับไรนา เปนโครงการท่ีสงเสริมให

เกษตรกรตระหนักถึงการใชน้ําอยางรูคุณคา และมีความรูในการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพดวยระบบการใหน้ํา

แกพืชท่ีถูกตอง โดยมีการถายทอดความรูแกเกษตรกรเปาหมาย จํานวน 2,500 ราย โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังฤดูทํานา เนน

สงเสริมความรูใหกับกลุมเกษตรกร จํานวน 2,000 ราย และจัดทําแปลงเรียนรู 194 แปลง พ้ืนท่ี 582 ไร ใน 

36 จังหวัด โดยในทุกระยะการผลิต จะมีนักสงเสริมการเกษตรคอยเปนพ่ีเลี้ยงและใหคําแนะนําตลอดโครงการ 

รวมท้ังมีการเชื่อมโยงเครือขายผูรับซ้ือผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังฤดูทํานา ในเขตภาคเหนือ เขตภาคอีสาน 

และเขตภาคกลาง รวมกับสมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย และสมาคมการคาพืชไรอีกดวย และโครงการพัฒนา

ศักยภาพกระบวนการผลิต กิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง มีเปาหมายพ้ืนท่ีดําเนินการ 

เกษตรกร 6,572 ราย พ้ืนท่ี 6,572 ไร 18 จังหวัด โดยจัดเวทีเรียนรูการปลูกพืชหลากหลาย เชื่อมโยงตลาด

ระหวางเกษตรกรกับผูประกอบการรับซ้ือผลผลิต และสนับสนุนการจัดทําแปลงเรียนรูการปลูกพืชหลากหลาย

ทดแทนการทํานาปรัง ตั้งแตกระบวนผลิตจนถึงการจําหนาย ตลอดจนสนับสนุนใหเกษตรกรเกิดการรวมกลุม

จัดทําแปลงเรียนรู และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูจากจุดทําแปลงเรียนรู เพ่ือใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืช

หลากหลายในพ้ืนท่ีนาปรัง 

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวเพ่ิมเติมวา  นอกจากนี้ ยังไดสั่งการใหสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ จัด

ทีมลงพ้ืนท่ีสรางความเขาใจแกเกษตรกร พรอมเชิญชวนใหเกษตรกรเขารวมโครงการ ซ่ึงท่ีผานมาพบวา 

เกษตรกรใหความสนใจและสมัครเขารวมโครงการเปนอยางดี ดวยเล็งเห็นถึงประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการ

ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนทดแทนการปลูกขาวรอบท่ี 2 ซ่ึงเปนพืชท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และมี

ตลาดรองรับ สําหรับเกษตรกรท่ียังไมเคยปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรทุกพ้ืนท่ี

พรอมจะใหคําแนะนําและเปนพ่ีเลี้ยงใหกับเกษตรกรตลอดโครงการ หากสนใจเขารวมโครงการ สามารถ

สอบถามรายละเอียดของแตละโครงการไดท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ใกลบานทาน 

 

 

 

 

 



 

เกษตรฯ ชวนเท่ียวปใหม 2565 ทองเท่ียววิถีใหมใสในส่ิงแวดลอม ณ แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 

 

 
 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา กรมสงเสริมการเกษตร มีนโยบายในการ

สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมท้ังสงเสริมใหเกิดการ

พัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตรใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรทุกจังหวัดท่ัวประเทศ เพ่ือใหประชาชนมีโอกาสในการ

เขาถึงแหลงบริการดานทองเท่ียวควบคูไปกับการเรียนรูดานการเกษตร วิถีชีวิตของชุมชนเกษตร และเลือกซ้ือ

สินคาเกษตรท่ีปลอดภัยโดยตรงจากเกษตรกร ซ่ึงเปนการสรางงานและสรางรายไดใหแกเกษตรกรและชุมชนได

อยางยั่งยืน ซ่ึงปจจุบันมีแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรหลายแหงท่ีไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานท้ังท่ีพัก อาหาร 

และการเดินทาง โดยในชวงเทศกาลปใหม 2565 กรมสงเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนประชาชนมาเยี่ยมเยือน

แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรท่ัวไทย ภายใตแนวคิด “เท่ียวเกษตร วิถีใหม ใสใจสิ่งแวดลอม” 

 

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวอีกวา สําหรับตัวอยางแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรดังกลาว เม่ือพิจารณาจาก

จุดเริ่มตนท่ีกรุงเทพมหานคร สามารถแบงออกไดเปน 4 เสนทาง ประกอบดวย  1) เสนทางข้ึนเหนือ ไดแก 

จังหวัดเพชรบูรณ วิสาหกิจชุมชนพอเพียงก็เพียงพอ ซ่ึงตั้งอยูใกลสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติ  นักทองเท่ียว

จะไดเรียนรูการปลูกผัก และอุดหนุนสินคาเกษตรอินทรียเปนของท่ีระลึกและ จังหวัดพิจิตร วิสาหกิจชุมชน

ทองเท่ียวเชิงเกษตรวิถีชุมชนคนเนินปอ มีสถานท่ีทองเท่ียวธรรมชาติท่ีสวยงาม และพุทธสถานตั้งอยูใกลเคียง 

ท่ีจุดนี้นักทองเท่ียวจะไดเรียนรูการทําเกษตรผสมผสาน อุดหนุนของท่ีระลึกผาทอชุมชน ผลไมเมืองหนาว และ

สินคาเกษตรแปรรูป   

 



2) เสนทางสายอีสาน ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียเพชรจินดา ซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียว

เชิงเกษตรท่ีเหมาะกับผูท่ีชอบดานโบราณคดี เนื่องจากตั้งอยูใกลสถานท่ีทองเท่ียวแหลงขุดคนพบซากฟอสซิล

ไดโนเสาร มีจุดบริการกางเต็นท และจําหนายสินคาเกษตรท้ังผักผลไม ผลิตภัณฑเสริมความงาม รวมท้ังผาไหม

แพรและผายอมครามของข้ึนชื่อของเมืองกาฬสินธุและจังหวัดนครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเชิงเกษตร

อําเภอวังน้ําเขียว แหลงสูดโอโซนระดับโลก มีบริการครบรูปแบบโดยกลุมเกษตรกร ท้ังโรงแรมท่ีพักและโฮมส

เตย มีสินคาเกษตรท้ังสดและแปรรูปหลากหลายชนิดมากมาย 

 

3) เสนทางลองใต ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวตําบลคลองนอย นักทองเท่ียวจะได

ลองเรือสัมผัสวิถีชุมชนริมสองฝงคลอง และอุดหนุนของท่ีระลึกสินคาเกษตรแปรรูปหลากหลายชนิด ท้ังกับขาว

อาหารคาว แกงไตปลา และขนมหวาน ไอศกรีมผลไม  และจังหวัดเพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพเกลือ

ทะเลกังหันทอง ซ่ึงเปนแหลงผลิตเกลือสปา มีบริการนวดผอนคลายวิถีสโลวไลฟ พรอมจําหนายท่ีระลึกสินคา

แปรรูปจากเกลือทะเลไทยท้ังเกลือสําหรับบริโภคและเกลือสปาฝมือเกษตรกรตัวจริง 

 

4) แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรใกลกรุงเทพฯ ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตยคลองราง

จระเข มาท่ีนี่ นักทองเท่ียวจะไดลองเรือชมวิถีชีวิตของผูคนริมสองฝงคลอง ชอปสินคาเกษตรพืชผักปลอดภัย 

และสินคาหัตถกรรมจักรสานของชุมชน  จังหวัดสุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุมทองเท่ียวโดยชุมชนเชิงเกษตร

สรางสรรคสมหวังท่ีวังยาง เกษตรกรจะพานักทองเท่ียวนั่งรถอีแตนชมทุงเกษตรนาขาว นอนโฮมสเตยสัมผัสวิธี

ชุมชน และซ้ือของท่ีระลึกสินคาเกษตรแปรรูปนานาชนิดติดไมติดมือกลับบาน และจังหวัดชัยนาท วิสาหกิจ

ชุมชนริเชฟารม โดยนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปจะไดสนุกกับกิจกรรมผจญภัยในพ้ืนท่ีเกษตรอัจฉริยะ (Smart 

Farm) ขับ jet ski ข่ี banana boat ขับรถ ATV และไดชวยอุดหนุนของท่ีระลึกสินคาเกษตรท้ังผักและผลไม

ปลอดสารพิษอีกดวย 

 

ท้ังนี้ กรมสงเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนผูสนใจเท่ียวชมแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร “เท่ียวเกษตร วิถีใหม ใสใจ

สิ่งแวดลอม” ติดตามชมคลิปบรรยากาศของแหลงทองเท่ียวไดทางชอง YouTube “กรมสงเสริมการเกษตร” 

และสามารถหาขอมูลแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ิมเติมไดท่ี Application “ทองเท่ียวเชิงเกษตร” ไดตั้งแต

บัดนี้เปนตนไป  และเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอแนะนําใหท่ี

ผูสนใจเขาชมแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร โทรติดตอแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห 

 

 

 

 

 



 

เกษตรรอยเอ็ดรณรงคสงเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ี 60 จังหวัด 294 เครือขาย 

 ผูสื่อขาวรายงาน วา ท่ีบานดูใหญ ม.3 ต.หนองแคน อ.ประทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด นายเขมแข็ง 

ยุติธรรมดํารงอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเปนประธานในพิธีเปดงานรณรงคสงเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ี

การเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2564/2565 โดยกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงฟอนรําจากเกษตรกร 

เพ่ือตอนรับประธานและแขกผูมีเกียรติพรอมมอบรางวัลการแสดง มอบน้ําหมักชีวภาพ สารชีวภัณฑ และ

ปจจัยการผลิตทางการเกษตร ประธานและนายสนอง ดลประสิทธิ์ รอง.ผวจ.รอ.สาธิตการใชโดรนหวานเมล็ด

ปอเทืองฉีดพนสารชีวภัณฑ และไถกลบตอซังขาว กลาวตอนรับโดยนาย สมจิตต คําสีเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด 

กลาวรายงานโดย นายดํารงฤทธิ์ หลอดคํา ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 จังหวัด

ขอนแกน 

  โดย นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารงอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา กรมสงเสริมการเกษตร

ตั้งเปาหมายลดพ้ืนท่ีการเผา โดยสรางเครือขายเกษตรกรปลอดการเผา ใหได 294 เครือขาย ในพ้ืนท่ี 60 

จังหวัดสรางจิตสํานึกใหเกษตรกรยอมรับการทําการเกษตรปลอดการเผามีการสาธิตการไถกลบตอซังฟาง การ

เพาะเห็ดฟาง การผลิตฟางกอน เพ่ือเปนอาหารสัตว การปลูกปอเทืองเพ่ือเปนปุยพืชสดใชปรับปรุงบํารุงดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรฯ Kick Off รณรงคปรับเปล่ียนวิถีการผลิตสูเกษตร “ปลอดการเผา” ท่ี จ.รอยเอ็ด 

 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ปญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาใน

พ้ืนท่ีโลงท้ังในพ้ืนท่ีปาและพ้ืนท่ีการเกษตร กอใหเกิดหมอกควันปกคลุมไปท่ัวบริเวณ สงผลกระทบตอสุขภาพ

อนามัย ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก รวมท้ังยังสงผลเสียตอการทําอาชีพการเกษตร

โดยตรง ทําใหดินมีสภาพเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ ผลผลิตลดลง และตนทุนการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน 

รัฐบาลจึงไดใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว โดยมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและ

สหกรณรับผิดชอบดําเนินการควบคุมการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร และมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร

ดําเนินการสงเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร โดยเนนเสริมสรางความรู ความเขาใจใหเกษตรกรตระหนัก

ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน และนําเสนอทางเลือกในการใชเทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สรางการมีสวน

รวมของเกษตรกรในการปองกันและแกไขปญหาการเผา รวมท้ังสรางตนแบบในการทําการเกษตรปลอดการ

เผาเพ่ือสนับสนุนการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร 

 

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวอีกวา ในปงบประมาณ 2565 นี้ กรมสงเสริมการเกษตรมีเปาหมายสราง

เครือขายเกษตรกรปลอดการเผา โดยใชกลไกของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพกรผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

หรือศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) หรือกลุมเกษตรกรใหได 294 เครือขาย ในพ้ืนท่ี 60 จังหวัด พรอมจัด

อบรมหลักสูตรถายทอดความรูและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหสามารถเปนวิทยากรดานการทางการเกษตร

ปลอดการเผา มีความรูพ้ืนฐานดานผลกระทบท่ีเกิดจากการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร และสามารถนําเสนอ

ทางเลือกและสาธิตการใชเทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาแกเกษตรกร เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและสราง

จิตสํานึกของเกษตรกรใหยอมรับการทําการเกษตรแบบปลอดการเผา รวมท้ังจัดกิจกรรมนํารองสาธิต

เทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา หรือสงเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพ่ือ



แกปญหาการเผาอยางยั่งยืน ซ่ึงจะพิจารณาใชเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาท่ี

เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี เพ่ือใชเปนจุดเรียนรูและศึกษาดูงานในดานการทําการเกษตรปลอดการเผา

สําหรับเกษตรกรรายอ่ืนๆ เชน จัดทําแปลงเรียนรูการไถกลบตอซังทดแทนการเผา ทําปุยหมัก เพาะเห็ดฟาง 

ผลิตอาหารสัตว ผลิตถานอัดแทง หรือการปลูกพืชทดแทน เปนตน โดยใชหลักคิดการถายทอดความรูแบบเห็น

ของจริง เกษตรกรไดรับความรูถึงผลกระทบจากการเผา มีทางเลือกในการใชประโยชนจากเศษวัสดุทาง

การเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผามาปรับใช      

 

ท้ังนี้ จากสถานการณการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด พบวา เกษตรกรสวน

ใหญทําการเผาในพ้ืนท่ีทํานา ปลูกออย และปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกในรอบตอไป กรม

สงเสริมการเกษตรโดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแกน จึงไดรวมกับสํานักงาน

เกษตรจังหวัดรอยเอ็ด นํารองจัดงาน Kick Off รณรงคสงเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2564/2565 ข้ึน ณ บานดูใหญ หมูท่ี 3 ตําบลหนองแคน อําเภอปทุมรัตต จังหวัด

รอยเอ็ด เพ่ือสรางการรับรูใหเกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในพ้ืนท่ี เกิดทางเลือกการใช

ประโยชนจากเศษวัสดุทางการเกษตร และเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา โดยภายในงานมีการ

แสดงนิทรรศการและบูธจําหนายสินคาการเกษตร การสาธิตการหวานปอเทือง การไถกลบตอซังฟางขาว และ

การใชโดรนพนสารชีวภัณฑในนาขาวอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา “รูรักสามัคคี รักษส่ิงแวดลอม พัฒนาคุณภาพชีวิต” วันพอเเหงชาติ 

 

กรมสงเสริมการเกษตร นําโดย นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร นําคณะผูบริหารและ

เจาหนาท่ีจัดกิจกรรมจิตอาสา “รูรักสามัคคี รักษสิ่งแวดลอม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคลายวันพระ

บรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ

และวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2564 และวันรูรักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564 เพ่ือถวายพระราชกุศลพรอมกัน

ท่ัวประเทศ ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค เชน กิจกรรมปลูกตนไม กิจกรรม 5 ส ไดแก สะสาง สะดวก สะอาด 

สุขลักษณะท่ีดี และสรางนิสัย พรอมท้ังทํากิจกรรมสาธารณกุศลอ่ืน ๆ ซ่ึงกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในครั้งนี้ จะสราง

ความสามัคคีแกเจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตร ไดเห็นคุณคาและชวยกันรักษาความสะอาดของสถานท่ีใหมี

ความเปนระเบียบ เรียบรอย สวยงามยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 



 
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร นําคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีจัดกิจกรรมจิตอาสา “รูรักสามัคคี รักษ

ส่ิงแวดลอม พัฒนาคุณภาพชีวิต” 

 

 
กรมสงเสริมการเกษตร นําโดย นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร นําคณะผูบริหารและ

เจาหนาท่ีจัดกิจกรรมจิตอาสา “รูรักสามัคคี รักษสิ่งแวดลอม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคลายวันพระ

บรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ

และวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2564 และวันรูรักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564 เพ่ือถวายพระราชกุศลพรอมกัน

ท่ัวประเทศ ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค เชน กิจกรรมปลูกตนไม กิจกรรม 5 ส ไดแก สะสาง สะดวก สะอาด 

สุขลักษณะท่ีดี และสรางนิสัย พรอมท้ังทํากิจกรรมสาธารณกุศลอ่ืนๆ ซ่ึงกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในครั้งนี้ จะสราง

ความสามัคคีแกเจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตร ไดเห็นคุณคาและชวยกันรักษาความสะอาดของสถานท่ีใหมี

ความเปนระเบียบ เรียบรอย สวยงามยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กรมสงเสริมการเกษตรเดินหนาขับเคล่ือนแปลงใหญระดับประเทศ ป 2565 

 
กรมสงเสริมการเกษตรจัดเวทีประชุมคณะกรรมการเครือขายแปลงใหญ ระดับประเทศ สรุปภาพรวมการ

ดําเนินงานโครงการรอบปท่ีผานมา พรอมหารือแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการเครือขายแปลงใหญ ชุด

ใหม ณ หองประชุมศูนยเรียนรูและพัฒนาแหลงทองเท่ียว ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

 

นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 

เปนโครงการท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการมาตั้งแตป 2559 โดยมอบหมายใหกรมสงเสริม

การเกษตรเปนหนวยงานหลักในการประสานงานกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณซ่ึงเปน

เจาของสินคา สําหรับการดําเนินงานโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ป 2564 ไดเนนการ

พัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด ในขณะท่ีการดําเนินงาน

ในป 2565 จะเนนไปท่ีการพัฒนาดานลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาศักยภาพของ

เกษตรกรสู Smart Farmer และความเขมแข็งของเกษตรกลุม/องคกรวิสาหกิจชุมชน การทําตลาดและการ

เชื่อมโยง และตอยอด ซ่ึงปจจุบันมีแปลงใหญรวม 8,319 แปลง เกษตรกรรวม 467,456 ราย พ้ืนท่ีรวม 

7,647,939 ไร สามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดมูลคารวม 47,275.71 ลานบาท โดยแบงเปนจากการลดตนทุนการ

ผลิต 24,854.19 ลานบาท และจากการเพ่ิมผลผลิต 22,421.52 ลานบาท 

 

สําหรับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร เกษตรกรแปลงใหญไดรับการรับรองมาตรฐานแลวรวม 

183,647 ราย ประกอบดวย 

1) GAP จํานวน 144,180 ราย 

2) เกษตรอินทรีย จํานวน 22,060 ราย 

3) RSPO (ปาลมน้ํามัน) จํานวน 3,463 ราย 

 



4) อ่ืน ๆ (เชน PGS กลุมรับรองตนเอง) จํานวน 13,944 ราย รวมท้ังมีการเชื่อมโยงการตลาดของเกษตรกร

สมาชิกแปลงใหญ จํานวน 9,455 แปลง เชน Contract Farming การทํา MOU เชื่อมโยงกับผูซ้ือ ตลาด 

Modern Trade รวมถึงตลาด Online เชน Facebook, ไปรษณีย, Lazada และ 24 Shopping นอกจากนี้

ยังมีแปลงใหญผักท่ีไดเชื่อมโยงกับ Modern Trade รวม 11 แปลง เชน กลุมบริษัทเทสโกโลตัส กลุมบริษัท

เซ็นทรัล จํากัด เครือ BJC กรุป (Big C) กลุมบริษัทแม็คโคร และตลาดออนไลนกับไปรษณียไทย 

 

ในสวนผลการดําเนินงานของโครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและเชื่อมโยงตลาด ณ วันท่ี 30 

พฤศจิกายน 2564 พบวา มีกลุมแปลงใหญท่ีแจงเขารวมโครงการท้ังสิ้น 3,381 แปลง แบงเปนกรมสงเสริม

การเกษตร 1,065 แปลง กรมการขาว 2,029 แปลง กรมปศุสัตว 109 แปลง กรมประมง 29 แปลง การยาง

แหงประเทศไทย 134 แปลง และกรมหมอนไหม 15 แปลง โดยมีกลุมแปลงใหญผานการพิจารณาอนุมัติจาก

คณะกรรมการระดับจังหวัดและโอนเงินใหกับกลุมแปลงใหญแลว 3,379 แปลง คิดเปนประมาณรอยละ 99.94 

ของจํานวนแปลงท่ีเขารวมโครงการ วงเงินงบประมาณกวา 9,363 ลานบาท และกลุมแปลงใหญไดใชจายเงิน

แลว 3,243 แปลง คิดเปนประมาณรอยละ 95.92 ของจํานวนแปลงท่ีเขารวมโครงการ วงเงินงบประมาณ 

8,643 ลานบาท คิดเปนประมาณรอยละ 92.31 ของเงินงบประมาณท่ีโอนแลว 

 

รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวตอวา เนื่องจากคณะกรรมการเครือขายแปลงใหญชุดปจจุบันกําลังจะ

หมดวาระลงในวันท่ี 18 ตุลาคม 2565 นี้ จึงจะตองมีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือขายแปลงใหญชุดใหม ซ่ึง

จะมีวาระการดํารงตําแหนงระหวางป 2565 – 2567 ในทุกระดับ โดยระดับอําเภอ ซ่ึงจะคัดเลือกจากประธาน

แปลงใหญภายในอําเภอ ระดับจังหวัด จะตองดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเครือขายแปลงใหญกอน จึงมีการ

เลือกต้ังประธานแปลงใหญระดับจังหวัดได โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครทําหนาท่ีชวยในการประสานงาน ระดับเขต จะตองดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเครือขาย

แปลงใหญ และมีการเลือกตั้งประธานแปลงใหญระดับเขต โดยมีสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 -

6 ทําหนาท่ีประสานงาน และระดับประเทศ ซ่ึงสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 

จะดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือขายแปลงใหญ และเลือกตั้งประธานแปลงใหญระดับประเทศ รวมถึง

การรวบรวมรายชื่อผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนคณะกรรมการเครือขายแปลงใหญระดับจังหวัด ระดับเขต 

ระดับประเทศ และท่ีปรึกษาคณะกรรมการเครือขาย แปลงใหญ เพ่ือจัดทําคําสั่งแตงตั้งเสนออธิบดีกรมสงเสริม

การเกษตรเพ่ือพิจารณาลงนามแตงต้ังตอไป ท้ังนี้คณะกรรมการฯ แตละคณะ มีวาระการดํารงตําแหนงคราว

ละ 2 ป โดยเริ่มและหมดวาระการเปนคณะกรรมการฯ พรอมกับคณะกรรมการเครือขาย ศพก. และกรรมการ

แตละทานดํารงตําแหนงไดไมเกิน 2 วาระติดตอกัน 

 

 

 

 



 
ตลาดเกษตรกร ตลาดสรางเม็ดเงิน!!ท่ีม่ันคงใหกับเกษตรกร จังหวัดกําแพงเพชร 

 

 
 

ตลาดเกษตรกร ตลาดสรางเม็ดเงิน!!ท่ีม่ันคงใหกับเกษตรกร จังหวัดกําแพงเพชร 

ตลาดเกษตรกร ตลาดท่ีย่ังยืนสรางรายไดท่ีม่ันคงใหกับเกษตรกรในจังหวัดกําแพงเพชร สรางรายได

หมุนเวียนตอเดือน ประมาณ 1.5 ลานบาท ดําเนินการมาแลวยอดขายสะสมป 2557-2564 จํานวน 

47,513,074 บาท 

 

บรรยากาศตลาดนัดเกษตรกร บริเวณตรงขามสํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร ตําบลในเมือง อําเภอ

เมือง จังหวัดกําแพงเพชร คึกคักไปดวยผูคนท่ีเดินทางออกมาจับจายใชสอยซ้ือของอุปโภค มีอาหารปรุงสุก ผัก 

ผลไม สินคาแปรรูป เปนตน สรางรายไดหมุนเวียนใหกับเกษตรกรในจังหวัดกําแพงเพชร เปนตลาดสรางรายได

ท่ียั่งยืน 

 

นายศักดิเดชน แกววิเศษ เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร เปดเผยวา กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบาย

สนับสนุนการจัดตลาดนัดเกษตรกรเพ่ือใหมีชองทางการตลาด หรือมีสถานท่ีจําหนายผลผลิตสินคาเกษตร

โดยเฉพาะสินคาเกษตรท่ีผลิตตามระบบการผลิตสินคาเกษตรท่ีดีมีคุณภาพ และกําหนดใหเกษตรกรผูผลิตเปน

ผูจําหนายสินคาเอง ในตลาดดังกลาว ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจําหนายอยางท่ัวถึง เปดโอกาสใหเกษตรกร

ไดพบปะกับผูบริโภคโดยตรง ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ทาใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต 

ใหสินคามีคุณลักษณะและปริมาณสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ในขณะท่ีผูบริโภคเกิดความม่ันใจ



ในคุณภาพ และความปลอดภัย ของสินคา สงผลใหเกษตรกรสามารถชวยเหลือตนเองไดแบบคอยเปนคอยไป 

เปนวิถีดําเนินการท่ีเสริมสรางความแข็งแรงใหแกเกษตรกรในการผลิตสินคาเกษตรท่ีดี และเกษตรกรสามารถ

พ่ึงพาตนเองได 

 

เพ่ือใหเกษตรกรมีสถานท่ีจําหนายสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพ  เกษตรกรมีโอกาสพบผูบริโภค ไดเรียนรูในการ

วางแผนการผลิตและการตลาด สวนผูบริโภคมีความม่ันใจไดซ้ือสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย จาก

เกษตรกรโดยตรง  สําหรับการคัดเลือกสินคา เปนสินคาเกษตรท่ีเกษตรกรในพ้ืนท่ีเปนผูผลิตตามกระบวนการ

ผลิตสินคาเกษตรท่ีดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และเกษตรกรเปนผูจําหนายเอง  การคัดเลือกเกษตรกร  เปน

เกษตรกร หรือเปนสมาชิกองคกรเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณการเกษตร ท่ีไดรับการสงเสริมจาก

หนวยงานภาครัฐ  เปนเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีการผลิตสินคาในจังหวัด 

 

การบริหารจัดการ จังหวัดวางแผนจัดการคัดเลือกเกษตรกรมาจาหนายสินคา สับเปลี่ยนหมุนเวียนกระจาย

อยางท่ัวถึง โดยตองเปนสินคาเกษตรท่ีเกษตรกรผลิตไดเอง  เกษตรกรท่ีไดรับคัดเลือกใหมาจาหนายสินคาใน

ตลาด ตองรวมกลุมกันจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือบริหารจัดการตลาดในดานตางๆ อยางมีสวนรวม โดยมีการ

ประชุมหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาตลาดทุกครั้งภายหลังสิ้นสุดการจําหนาย จังหวัดทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา 

ประสานใหการสนับสนุนดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

โดยมีคณะกรรมการเพ่ือบริหารจัดการตลาดในดานตางๆ ตองดําเนินการเก็บขอมูล ผลการจาหนายราย

สินคา รวมท้ังขอคิดเห็นของผูบริโภค เพ่ือใชเปนฐานขอมูลการผลิต-การตลาด ของสมาชิก เพ่ือการปรับปรุง

พัฒนาตอไป จังหวัดประสานงานขอความรวมมือ/การสนับสนุนจากหนวยงานภาคีท่ีเ ก่ียวของ เชน 

สาธารณสุขจังหวัดใหมีการสุมตรวจวัดสารตกคางในสินคาเกษตรจากรานคาของเกษตรกร และติดปาย

แสดงผลการตรวจสอบไวในตลาดทุกครั้งในวันจําหนาย เพ่ือสรางความม่ันใจในคุณภาพของสินคาใหแก

ผูบริโภค ตลาดสินคาเกษตร คือ แหลงซ้ือขายสินคาท่ีเกษตรกรสามารถเขามาขายสินคาการเกษตรท่ีตัวเอง

เพาะปลูกข้ึน 

 

ตลาดสินคาการเกษตรมีขอดีคือชวยใหผู ซ้ือและเกษตรกรท่ีเปนผูผลิตสามารถสงตอสินคากันได

โดยตรง ชวยใหไดราคาท่ีถูกกวา เกษตรกรไมโดนกดราคา สรางรายไดอยางยั่งยืน ภาครัฐจึงต้ังใจท่ีจะขยาย

ตลาดสินคาเกษตรไปท่ัวประเทศใหทุกจังหวัดมีแหลงท่ีเกษตรกรสามารถนําสินคามาวางจําหนายได   โดย

ตลาดสินคาเกษตรนั้นจะเปดใหเกษตรกรมาวางสินคาเพ่ือจําหนายไดสัปดาหละ 1 ถึง 2 ครั้ง สวนเวลาท่ีเหลือ

เกษตรกรก็สามารถใชเวลาท่ีเหลือเหลานั้นไปกับการเพาะปลูก เลี้ยงสัตวหรือทําการเกษตรประเภทตางๆตอไป 

ชวยใหมีเวลาเหลือเฟออีกดวย 

 

ความปลอดภัยดานสินคาท่ีวางจําหนาย  แนนอนวาผูบริโภคหลายคนในยุคนี้ตางก็เปนหวงสุขภาพของตนเอง

กันเปนหลัก ดังนั้นการท่ีจะเลือกซ้ือหรือจับจายสินคา ยอมตองคํานึงถึงสุขภาพของตนเองและครอบครัวเปน



หลัก ภาครัฐไดเล็งเห็นความสําคัญในดานสุขภาพของผูบริโภค จึงจัดต้ังใหตลาดสินคาเกษตรมีศูนยตรวจ

สารพิษจากพืชผลและเนื้อสัตวชนิดตางๆ จะตองไมมีสารพิษหรือการปนเปอนของสารเคมี 

 

การปลูกพืชตองไมมีการใชสารเคมี สามารถทําเกษตรอินทรียหรือเกษตรปลอดสารพิษก็ได แตตองไมมีการ

ตกคางของสารพิษเม่ือตองการนํามาจําหนายไปยังผูบริโภค ดวยเหตุนี้จึงทําใหตลาดสินคาการเกษตรมีโอกาสท่ี

จะเติบโตอยางยั่งยืน เพราะจะชวยใหผูบริโภคท่ีรักสุขภาพมาซ้ือผักผลไมและเนื้อสัตวจากตลาดแหงนี้กันมาก

ข้ึน เพราะนอกจากจะมีราคาถูกแลวยังไมมีสารพิษตกคางอีกดวย 

 

ราคาพืชผลและเนื้อสัตวทางการเกษตร ดวยการสงตรงของสินคาจากเกษตรกรผูผลิตไปยังผูบริโภคโดยตรง

และไมผานพอคาคนกลางท่ีมารับสินคาไปจําหนายตอ ทําใหราคาสินคาการเกษตรท่ีมีวางจําหนายในตลาด

สินคาเกษตรนั้นนอกจากจะปลอดสารเคมีและสารพิษตางๆแลว ยังสามารถจําหนายใหกับผูซ้ือโดยตรงดวย

ราคาท่ีถูกลงกวาเดิมอีกดวย ทําใหผูซ้ือนิยมมาซ้ือสินคาท่ีตลาดแหงนี้กันมากข้ึน เนื่องจากประหยัดเงินใน

กระเปาและไดของดีตอสุขภาพอีกดวย 

 

ใครบางท่ีสามารถจําหนายสินคาในตลาดสินคาเกษตร ผูท่ีสามารถนําสินคามาวางขายในตลาดสินคาเกษตร

ไดนั้น จะตองประกอบอาชีพทําการเกษตรและเปนเกษตรกรท่ีเปนเจาของสินคาเอง ไมใชพอคาคนกลางท่ีมา

ขายเพ่ือเอากําไรจากเกษตรกรอีกทอด ซ่ึงตลาดแหงนี้มีไวชวยเหลือเกษตรกรเปนหลัก 

 

ดังนั้นการท่ีตลาดสินคาเกษตรเปดข้ึน จะมาพรอมกับเกษตรกรตัวจริงท่ีจําหนายสินคาโดยไมตองผานคน

กลาง เกษตรกรจะไดทําการตลาดดวยตัวเอง รวมท้ังเขาใจความตองการของลูกคา ซ่ึงดวยขอดีตรงนี้เกษตรกร

จึงสามารถทําความเขาใจลูกคาและหาสินคามาวางขายใหกับลูกคาตรงตามความตองการสรางรายไดท่ีมากข้ึน 

 

โอกาสของเกษตรกร ตลาดสินคาเกษตรนั้น แนนอนวาจะทําใหเกษตรกรไดรับโอกาสท่ีจะนําสินคามาวางขาย

ไดเองไมตองผานพอคาคนกลาง ดังนั้นเกษตรกรจึงไมตองถูกกดราคาหรือขาดโอกาสในการนําสินคามา

จําหนายอีกตอไป เนื่องจากในอดีตนั้น เกษตรกรสวนใหญไมสามารถขายสินคาไดดวยตัวเอง ไมทราบแหลง

จําหนายสินคาหรือขาดความรูในการตลาด ไมมีเวลาท่ีจะมานําสินคามาจําหนายดวยตัวเอง แตตลาดสินคา

การเกษตรมีใหบริการเพียงอาทิตยละ 2 วันเทานั้น ทําใหเกษตรกรมีเวลาอยางเหลือเฟอในการเลี้ยงสัตวและ

ทําเกษตรดานการปลูกพืชผักผลไม 

 

จึงเปนโอกาสอันดีท่ีจะไดนําสินคามาสงขายใหกับลูกคาตัวจริง มีรายไดเปนกอบเปนกํา สามารถเลี้ยงตัวเอง

และครอบครัวได ดังนั้นเราในฐานะคนไทยดวยกัน เราควรเลือกซ้ือสินคาจากตลาดสินคาเกษตรเพ่ือชวยเหลือ

เกษตรกรโดยไมตองผานการกดราคาจากหนวยงานยอยใดๆท่ีไปรับสินคามาอีกทอด ท้ังยังสามารถไดรับสินคา

ท่ีผานการตรวจคุณภาพ จึงไมมีสารเคมีตกคาง ปลอดภัยตอการบริโภค และยังสงผลดีตอสุขภาพอีกดวย 

 



ตลาดเกษตรกรจังหวัดกาแพงเพชร เริ่มดาเนินการเปดตลาดเม่ือวันท่ี 21พ.ย. 2557 พ้ืนท่ีบริเวณทางเทาหนา

สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดกาแพงเพชร ตรงขามสานักงานเกษตรจังหวัดกาแพงเพชร ปจจุบันมี

สมาชิกท้ังสิ้น 109 ราน โดยมีคณะกรรมการรวม 11 ราย รวมบริหารงานและมีเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตร

จังหวัดกําแพงเพชรเปนท่ีปรึกษา 

ประเภทสินคามีดังนี้ 

1.อาหารปรุงสุก 13 ราน 

2.ผัก 26 ราน 

3.ผลไม 16 ราน 

4.สินคาแปรรูป 34 ราน 

5.เนื้อสัตว 6 ราน 

6.ขาวสาร 3 ราน 

7.ของใช 4 ราน 

8.พันธุไม 7 ราน 

ยอดขายสะสมประจาป 2564 จํานวน 18,022,894 ลานบาท 

ยอดขายสะสมป 2557-2564 จํานวน 47,513,074 ลานบาท 
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