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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 8 กรกฎาคม 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
อาสาสมัครเกษตร 1. เกษตรฯ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร 

เพ่ือการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย    
การท างาน มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรใน
พ้ืนที่  

ไทยโพสต์ออนไลน์  

อาสาสมัครเกษตร 2. เกษตรฯ เร่งยกศักยภาพอาสาสมัครเกษตร    
เน้นมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย พัฒนาเกษตร      
ในพ้ืนที ่

เกษตรก้าวไกลออนไลน์ 

ปุย๋ผสมผสาน 3. "เฉลิมชัย" ดันใช้ปุ๋ยผสมผสาน ช่วยเกษตรกร
ขจัดปัญหาปุ๋ยราคาแพง 

สยามรัฐออนไลน์ 

ปุ๋ยราคาแพง 4. จับตา "ประเทศไทย" พลิกเกม แก้ปุ๋ยโลกแพง ฐานเศรษฐกิจออนไลน์  
คลินิกเกษตรฯ 5. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์     

จ.ขอนแก่น 
ส านักข่าวไทยออนไลน์   
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https://www.thaipost.net/public-relations-news/176720/ 

 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า อาสาสมัครเกษตร 

ถือเป็นบุคคลที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันท าหน้าที่เป็นผู้น าด้านการเกษตรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ของทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
ข้อมูลโครงการพัฒนาต่างๆ รวมทั ้งให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการให้บริการทางการเกษตรการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานงานระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
องค์กรภาคเอกชน อีกทั้งยังเป็นผู้ให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาทางการ
เกษตรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา นอกจากนี้อาสาสมัครเกษตรยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนใน
การส ารวจข้อมูลด้านการเกษตร การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
เพื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสามารถด าเนินการเยียวยา ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่พี่น้องเกษตรในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ดร.เฉลิมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า อาสาสมัครเกษตรถือเป็นผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาการ
เกษตรที่ส าคัญ ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ซึ่งช่วยผลักดันให้การท างานในระดับพื้นที่ประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี 
ถึงแม้ว่างานอาสาสมัครเกษตรจะเป็นงานจิตอาสา แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ยังเร่งผลักดันการ
สนับสนุนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครเกษตรเพ่ือสร้างขวัญ และก าลังใจอย่างเต็มก าลัง โดย
ในอนาคตอาสาสมัครเกษตรควรจะได้รับสิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้ยังเน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท างานเชิงบูรณาการร่วมขับเคลื่อน
พัฒนางานอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาของพี่น้อง
เกษตรกรใน ระดับพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 
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ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  กล่าวเพิ่มเติมว่า อาสาสมัคร
เกษตรมีโครงสร้างการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยมีอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (อกม.) ที่ได้รับการคัดเลือกจากอาสาสมัครเกษตรสาขาต่างๆ เข้ามาเป็นคณะกรรมการอาสาสมัคร
เกษตรตามล าดับ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานอาสาสมัครเกษตรตามบทบาทหน้าที่ให้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการอาสาสมัคร
เกษตร ในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
การเกษตร และเป็นเครือข่ายการท างานในพื้นที ่ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดสัมมนาคณะกรรมการ
อาสาสมัครเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมทีเค 
พาเลซแอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจากทุกจังหวัด และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 120 ราย เข้าร่วมงาน โดยภายในงานฯ จะมีการฝึกอบรมความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติ ระดมความคิด เพื่อจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเกษตรแบบมีส่วนร่วม มีการจัด
แสดงนิทรรศการเชิดชูเกียรติ เพื่อเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครเกษตร ซึ่งเป็น
ผู้น าด้านการเกษตรที่มีจิตอาสาและ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศ
อย่างดีเสมอมา 

ส าหร ับอาสาสม ัครเกษตร ในส ังก ัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ แบ ่งตามล ักษณะการ
ให้บริการ        ทางการเกษตร มีจ านวน 16 สาขา ได้แก่ อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครฝน
หลวง ครูบัญชีอาสา ประมงอาสา อาสาปศุสัตว์ หมอดินอาสา อาสาสมัครสหกรณ์ อาสาสมัครชลประทาน 
เศรษฐกิจการเกษตรอาสา อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อาสาสมัครชาวนาชั้นน า อาสาสมัครครู
ยาง สารวัตรเกษตร หม่อนไหมอาสา Q อาสา และเกษตรหมู ่บ้าน เพื่อท าหน้าที ่ให้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน และคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้านละ 1 คน เป็นอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เข้ามาท าหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการข้อมูล การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และปฏิบัติงาน
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย สิ่งส าคัญยิ่งของอาสาสมัครเกษตร คือ ความเสียสละ ทุ่มเท
แรงกาย ท างานด้วยจิตอาสา ดังค ากล่าวที่ว่า “รวดเร็ว ทั่วถึง แม่นย า น าความรู้ สู่บริการ ประสานความ
ช่วยเหลือ เพ่ือเกษตรกร” 
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https://www.kasetkaoklai.com/home/2022/07/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95 

%E0%B8%A3%E0%B8%AF%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%8
1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%
AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA/ 

 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า อาสาสมัครเกษตร ถือ

เป็นบุคคลส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท าหน้าที่เป็นผู้น าด้านการเกษตร ที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ของทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลโครงการ
พัฒนาต่างๆ รวมทั้งให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการให้บริการทางการเกษตรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสานงานระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และองค์กรภาคเอกชน อีกท้ัง
ยังเป็นผู้ให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ ในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา นอกจากนี้อาสาสมัครเกษตรยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการส ารวจข้อมูลด้าน
การเกษตร การขึ้นทะเบียนเกษตรกร จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จะสามารถด าเนินการเยียวยา ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรในแต่ละ
พื้นที่ได้อย่างมีประสทิธิภาพและมีประสิทธิผล 

ดร.เฉลิมชัย กล่าวเพ่ิมเติมว่า อาสาสมัครเกษตรถือเป็นผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาการ
เกษตรที่ส าคัญ ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด ซึ่งช่วยผลักดันให้การท างานในระดับพ้ืนที่ประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี 
ถึงแม้ว่างานอาสาสมัครเกษตรจะเป็นงานจิตอาสา แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ยังเร่งผลักดันการ
สนับสนุนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครเกษตรเพ่ือสร้างขวัญ และก าลังใจอย่างเต็มก าลัง โดย
ในอนาคตอาสาสมัครเกษตรควรจะได้รับสิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้ยังเน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท างานเชิงบูรณาการร่วมขับเคลื่อน
พัฒนางานอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาของพ่ีน้อง
เกษตรกรใน ระดับพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 
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ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า อาสาสมัครเกษตรมี
โครงสร้างการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อก
ม.) ที่ได้รับการคัดเลือกจากอาสาสมัครเกษตรสาขาต่างๆ เข้ามาเป็นคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร
ตามล าดับ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานอาสาสมัครเกษตรตามบทบาทหน้าที่ให้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร 
ในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานการเกษตร 
และเป็นเครือข่ายการท างานในพ้ืนที่ 

ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดสัมมนาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลซแอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
โดยมีผู้แทนคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจากทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 120 ราย เข้า
ร่วมงาน โดยภายในงานฯ จะมีการฝึกอบรมความรู้และทักษะในการปฏิบัติ ระดมความคิด เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเกษตรแบบมีส่วนร่วม มีการจัดแสดงนิทรรศการเชิ ดชูเกียรติ เพ่ือ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครเกษตร ซึ่งเป็นผู้น าด้านการเกษตรที่มีจิตอาสาและ
เป็นผู้มีคุณูปการต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศอย่างดีเสมอมา 

ส าหรับอาสาสมัครเกษตร ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งตามลักษณะการให้บริการทาง
การเกษตร มีจ านวน 16 สาขา ได้แก่ อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครฝนหลวง ครูบัญชีอาสา 
ประมงอาสา อาสาปศุสัตว์ หมอดินอาสา อาสาสมัครสหกรณ์ อาสาสมัครชลประทาน เศรษฐกิจการเกษตร
อาสา อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม อาสาสมัครชาวนาชั้นน า อาสาสมัครครูยาง สารวัตรเกษตร 
หม่อนไหมอาสา Q อาสา และเกษตรหมู่บ้าน เพ่ือท าหน้าที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ 
ตามภารกิจของหน่วยงาน และคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้านละ 1 คน เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เข้ามา
ท าหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการข้อมูล การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และปฏิบัติงานตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มอบหมาย สิ่งส าคัญยิ่งของอาสาสมัครเกษตร คือ ความเสียสละ ทุ่มเทแรงกาย ท างานด้วยจิตอาสา 
ดังค ากล่าวที่ว่า “รวดเร็ว ทั่วถึง แม่นย า น าความรู้ สู่บริการ ประสานความช่วยเหลือ เพื่อเกษตรกร” 
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ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยข้อมูลว่า ดินและปุ๋ย เป็น

หนึ่งในปัจจัยส าคัญที่จะช่วยเพ่ิมผลผลิตให้แก่พืชทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้เรื่องการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง หรือมีการใช้ปุ๋ยมากเกินความจ าเป็น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
ในส่วนของปุ๋ยเคมีสูง ประกอบกับประเทศไทยยังคงต้องมีการน าเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศ ซึ่งในสถานการณ์
ปัจจุบัน ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาด้านการน าเข้า อาจท าให้ปุ๋ยเคมีราคาสูง และหาซื้อยากมากขึ้น 
เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ใช้ปุ๋ย ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะถ้าพืชได้รับปุ๋ยหรือธาตุอาหารไม่เพียงพอ จะส่งผล
การเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง คุณภาพของผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น เพ่ือเป็นการช่วยลดและบรรเทาปัญหา 
เราจ าเป็นต้องหันมาใส่ใจเรื่องการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีการ
ด าเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรจัดการดินและการใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง ใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ 
4 ถูก (ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา และถูกวิธี) ส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิต ผลผลิตมีคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต ผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน หรือ ศดปช. มาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งปัจจุบันมี ศดปช. จ านวน 882 ศูนย์ ตั้งอยู่อ าเภอละ 1 ศูนย์ ทั่ว
ประเทศ มีสมาชิก ศดปช. 17,640 รายโดยสมาชิก ศดปช. มีการยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและ
น าไปปฏิบัติเพิ่มข้ึนทุกปี ทั้งนี้ ศดปช. เป็นต้นแบบ 

ในการขยายผลถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมไปสู่
เกษตรกรทั่วไป และผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา สมาชิก ศดปช. มีพ้ืนที่การน าเทคโนโลยีฯ ไปใช้เพ่ิมขึ้น
เป็น 244,853 ไร่ ได้รับผลผลิตเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14 ลดต้นทุนปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ 25.2 คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 73 ล้านบาท รวมทั้งสามารถจัดตั้ง ศดปช.เครือข่ายเพ่ิมขึ้นตามความต้องการของพ้ืนที่ จึงท าให้มี 
ศดปช.เครือข่าย เกิดขึ้นรวมแล้วจ านวน 1,095 ศูนย์ และมีสมาชิกของ ศดปช. เครือข่ายรวมทั้งสิ้น 32,547 
ราย  
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ส าหรับการด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีราคาสูงและไม่มีเสถียรภาพ ระหว่างปี 
2565-2569 ในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยะสั้นของกรมส่งเสริมการเกษตรนั้น ได้มอบแนวทางปฏิบัติลงสู่
พ้ืนที่เพ่ือให้ส านักงานเกษตรจังหวัด /อ าเภอ ได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ ได้แก่ การก าหนดนโยบายส่งเสริม
เกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การปรับปรุงความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ให้เหมาะสม และการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน ผ่าน ศดปช. การผลักดัน ศดปช. เป็นต้นแบบ และสนับสนุน 
ศดปช. เป็นกลไก ในการขยายผลเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาปุ๋ยเคมีราคาสูงและไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งจ าหน่ายแม่ปุ๋ยได้ และการจัดหาแหล่งทุนเสริมสภาพคล่อง ทั้งการขอสินเชื่อและการจัดหาแหล่งทุนเพ่ือ
เสริมสภาพคล่องให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในการจัดหาปุ๋ยบริการสมาชิก ศดปช. แปลงใหญ่ วิสาหกิจ
ชุมชน และเกษตรกรรายย่อย จาก ธ.ก.ส. 

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังมีการสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ปุ๋ย
แบบผสมผสานทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ โดยเน้นใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่ มีในท้องถิ่นมา
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง และการไถกลบตอซัง เพ่ือท าให้เกิด 4 ลด 4 เพ่ิม คือ ลดการเผา ลดโลกร้อน ลดการชะ
ล้างดิน และลดต้นทุน 

ด้านปุ๋ยเคมี ในขณะที่ท าให้มี 4 เพ่ิม คือ เพ่ิมอินทรียวัตถุ เพ่ิมธาตุอาหารพืช เพ่ิมผลผลิต และเพ่ิม
มูลค่าวัสดุการเกษตรเหลือใช้ ในสภาวะที่ปุ๋ยเคมีปรับราคาสูงขึ้นและขาดแคลนจากความผันผวนที่เกิดขึ้นจาก
ปัจจัยต่างๆ กรมส่งเสริมการเกษตรได้รณรงค์ให้เกษตรกรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์มาอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 โดยส านักงานเกษตรจังหวัด บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายใน
และนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด 882 อ าเภอทั่วไป  
ปี 2565 มีเป้าหมายการผลิตปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และการไถกลบตอซัง จ านวน 2,156,033.83 ตัน 
ผลการด าเนินงาน เดือนตุลาคม 2564-มิถุนายน 2565 สามารถผลิตได้จ านวน 3,406,152.63 ตัน (ผลิต
ได้ร้อยละ 157.98 ของเป้าหมาย) ได้แก่ ปุ๋ยคอก 514 ,071.8 ตัน ปุ๋ยหมัก 279,579.18 ตัน ปุ๋ยพืชสด 
218,916.28 ตัน ไถกลบตอซัง 2,393,585.37 ตัน (พ้ืนที่ไถกลบตอซังข้าว 4,465,809.56 ไร่ ข้าวโพด 
75 ,495.03 ไร่ อ้อย 48 ,209.44 ไร่ ) คิดเป็นธาตุอาหาร N P K  รวม 110 ,894.135 ตัน (N 
34,128.67 ตัน P 24,464.63 ตัน K 52,300.84 ตัน) ทั้งนี้ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ต่างก็มีจุดเด่นที่
แตกต่างกัน ไม่สามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้ทั้งหมด ปุ๋ยเคมีที่เราใส่ลงไปในดิน จะให้ธาตุอาหารในปริมาณมาก 
พืชน าไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว ในขณะที่ปุ๋ยอินทรีย์ มีปริมาณธาตุอาหารอยู่น้อยกว่า และมีคุณสมบัติช่วยให้ดิน
มีความโปร่ง ร่วนซุย ระบายน้ า และถ่ายเทอากาศได้ดี เผื่อให้รากพืชได้ชอนไชไปหาธาตุอาหารได้ง่ายขึ้น ช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพปุ๋ยเคมี ดังนั้น เกษตรกรจึงควรใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ด้ วยเช่นกัน อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าวเพ่ิมเติม 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้เกษตรกร เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน หรือ ศดปช. ทั่วประเทศ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถจัดการดิน วิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องในปริมาณท่ีเหมาะสมกับปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินและความ
ต้องการของพืชเป็นการใช้ปุ๋ยแม่นย าเฉพาะพ้ืนที่ ไม่มากไม่น้อยเกินไป และเกิดการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง 
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ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยข้อมูลว่า ดินและปุ๋ย เป็น
หนึ่งในปัจจัยส าคัญที่จะช่วยเพ่ิมผลผลิตให้แก่พืชทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้เรื่องการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง หรือมีการใช้ปุ๋ยมากเกินความจ าเป็น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
ในส่วนของปุ๋ยเคมีสูง ประกอบกับประเทศไทยยังคงต้องมีการน าเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศ ซึ่งในสถานการณ์
ปัจจุบัน ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาด้านการน าเข้า อาจท าให้ปุ๋ยเคมีราคาสูง และหาซื้อยากมากขึ้น 
เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ใช้ปุ๋ย ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะถ้าพืชได้รับปุ๋ยหรือธาตุอาหารไม่เพียงพอ จะ
ส่งผลการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง คุณภาพของผลผลิตไม่ดีเท่าที ่ควร ดังนั ้น เพื่อเป็นการช่วยลดและ
บรรเทาปัญหา เราจ าเป็นต้องหันมาใส่ใจเรื่องการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุ ด 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีการ
ด าเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรจัดการดินและการใช้ปุ ๋ยได้อย่างถูกต้อง ใช้ปุ ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักการ 4 ถูก (ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา และถูกวิธี) ส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ ๋ยแบบผสมผสาน รวมทั ้ง
ส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ผลผลิตมีคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต ผ่าน
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หรือ ศดปช. มาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งปัจจุบันมี ศดปช. จ านวน 882 ศูนย์ ตั ้งอยู่
อ าเภอละ 1 ศูนย์ ทั่วประเทศ มีสมาชิก ศดปช. 17,640 ราย โดยสมาชิก ศดปช. มีการยอมรับการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินและน าไปปฏิบัติเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ ศดปช. เป็นต้นแบบในการขยายผลถ่ายทอดความรู้
ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมไปสู่เกษตรกรทั่วไป และผลการด าเนินงานในปีที่
ผ่านมา สมาชิก ศดปช. มีพื ้นที ่การน าเทคโนโลยีฯ ไปใช้เพิ ่มขึ ้นเป็น 244,853 ไร่ ได้รับผลผลิตเฉลี ่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ลดต้นทุนปุ ๋ยเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ 25.2 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 73 ล้านบาท รวมทั้ง
สามารถจัดตั้ง ศดปช.เครือข่ายเพิ่มขึ้นตามความต้องการของพื้นที่ จึงท าให้มี ศดปช.เครือข่าย เกิดขึ้นรว ม
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แล้วจ านวน 1,095 ศูนย์ และมีสมาชิกของ ศดปช. เครือข่ายรวมทั ้งสิ ้น 32,547 ราย ส าหรับการ
ด าเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีราคาสูงและไม่มีเสถียรภาพ ระหว่างปี 2565 - 2569 ในส่วน
ของการแก้ไขปัญหาระยะสั ้นของกรมส่งเสริมการเกษตรนั ้น ได้มอบแนวทางปฏิบัต ิลงสู ่พื ้น ที ่เพื ่อให้
ส านักงานเกษตรจังหวัด /อ าเภอ ได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ ได้แก่ การก าหนดนโยบายส่งเสริมเกษตรกร
ใช้ปุ ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ปุ ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การปรับปรุงความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้
เหมาะสม และการใช้ปุ ๋ยแบบผสมผสาน ผ่าน ศดปช. การผลักดัน ศดปช. เป็นต้นแบบ และสนับสนุน 
ศดปช. เป็นกลไก ในการขยายผลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาปุ ๋ยเคมีราคาสูงและไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งจ าหน่ายแม่ปุ ๋ยได้ และการจัดหาแหล่งทุนเสริมสภาพคล่อง ทั้งการขอสินเชื่อและการจัดหา
แหล่งทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในการจัดหาปุ๋ยบริการสมาชิก ศดปช. 
แปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรรายย่อย จาก ธ.ก.ส . นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังมีการ
สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ 
โดยเน้นใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง และการไถกลบตอซัง เพ่ือท าให้
เกิด 4 ลด 4 เพิ่ม คือ ลดการเผา ลดโลกร้อน ลดการชะล้างดิน และลดต้นทุนด้านปุ๋ยเคมี  ในขณะที่ท าให้มี 
4 เพิ ่ม คือ เพิ ่มอินทรียวัตถุ เพิ่มธาตุอาหารพืช เพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลค่าวัสดุการเกษตรเหลือใช้ ใน
สภาวะที ่ปุ ๋ยเคมีปรับราคาสูงขึ้นและขาดแคลนจากความผันผวนที ่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่า งๆ กรมส่งเสริม
การเกษตรได้รณรงค์ให้เกษตรกรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 
โดยส านักงานเกษตรจังหวัด บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั ้งภายในและนอกกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ 77 จังหวัด 882 อ าเภอทั่วไป  ปี 2565 มี
เป้าหมายการผลิตปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และการไถกลบตอซัง จ านวน 2,156,033.83 ตัน ผลการ
ด าเนินงาน เดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 สามารถผลิตได้จ านวน 3,406,152.63 ตัน (ผลิตได้
ร้อยละ 157.98 ของเป้าหมาย) ได้แก่ ปุ๋ยคอก 514,071.8 ตัน ปุ๋ยหมัก 279,579.18 ตัน ปุ๋ยพืชสด 
218,916.28 ต ัน  ไถกลบตอซ ัง 2,393,585.37 ต ัน (พื ้นที ่ไถกลบตอซ ังข ้าว 4,465,809.56 ไร่ 
ข้าวโพด 75,495.03 ไร่ อ้อย 48,209.44 ไร่) คิดเป็นธาตุอาหาร N P K  รวม 110,894.135 ตัน (N 
34,128.67 ตัน P 24,464.63 ตัน K 52,300.84 ตัน)  

ทั้งนี้ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ต่างก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน ไม่สามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้ทั้งหมด 
ปุ ๋ยเคมีที ่เราใส่ลงไปในดิน จะให้ธาตุอาหารในปริมาณมาก พืชน าไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็ ว ในขณะที่ปุ ๋ย
อินทรีย์ มีปริมาณธาตุอาหารอยู่น้อยกว่า และมีคุณสมบัติช่วยให้ดินมีความโปร่ง ร่วนซุย ระบายน้ า และ
ถ่ายเทอากาศได้ดี เผื่อให้รากพืชได้ชอนไชไปหาธาตุอาหารได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยเคมี ดังนั้น 
เกษตรกรจึงควรใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเช่นกัน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติม  

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้เกษตรกร เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน หรือ ศดปช. ทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการดิน วิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมกับปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ ในดิน
และความต้องการของพืช เป็นการใช้ปุ๋ยแม่นย าเฉพาะพื้นที่ ไม่มากไม่น้อยเกินไป และเกิดการลดการใช้
ปุ๋ยเคมีลง 
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คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ จ.ขอนแก่น 
https://tna.mcot.net/region-975290 
 

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัด ก.เกษตรฯ เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่   
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีหน่วยงานในสังกัด ก.เกษตรฯ     
ร่วมให้บริการให้ค าปรึกษาครบทุกด้าน และมีเกษตรกรร่วมงานจ านวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานที่ใหญ่
ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ด้าน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดให้โครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ส าคัญ นับเป็นการ
ปฏิบัติงานเชิงรุก ที่ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายที่มีปัญหาด้านการเกษตร ได้รับบริการทางการเกษตรอย่าง
ทั่วถึงและรวดเร็ว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวัน ที่ 
28 กรกฎาคมนี้ ณ ที่ว่าการอ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย 
กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การให้บริการ
คลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ การจัด
แสดงและจ าหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer ของ
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง 

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ส าหรับการจัดกิจกรรม
ให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ด าเนินงานในลักษณะความร่วมมือกันระหว่าง
นักวิชาการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน น้ า ส่งเสริม
การเกษตร และด้านอ่ืน ๆ โดยเปิดให้บริการ จ านวน 12 คลินิก โดยได้ให้ความส าคัญและเน้นย้ าให้มีการ
ด าเนินการภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชานุญาตจัดท าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่    
กราบบังคมทูลถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคล     
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงด ารงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ           
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา 50 พรรษา และทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ โดยเริ่ม
เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ต าบลบ้านหลวง อ าเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และ
ได้ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มาเป็นเวลา 20 ปีแล้ว เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรในพ้ืนที่
เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 


