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นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จะลงพ้ืนที่     

ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านหนองหญ้าข้าวนก ต าบลหนองแวง 
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให ้        
การช่วยเหลือ เนื่องจากทางกลุ่มยังขาดสถานที่เก็บรวบรวมและบรรจุผลิตภัณฑ์ ขาดแคลนระบบสูบน้ าที่     
ไม่เพียงพอ และมีอุปสรรคด้านโรคและแมลง 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านหนองหญ้าข้าวนก โดดเด่น
ด้านการรวมตัวกันเพ่ือปลูกพืชผักอินทรีย์ หรือผักปลอดสารพิษ เช่น ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักกาดหอม กระเพรา 
และผักชี โดยสามารถน าผลผลิตไปจ าหน่ายยังห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ได้ เช่น เทสโก้ โลตัส และ ท็อป 
ซุปเปอร์มาเก็ต มีผลผลิตออกจ าหน่ายเฉลี่ย 4,000 - 5,500 กิโลกรัม สร้างรายได้ประมาณ 10,000-
50,000 บาท ต่อเดือน นอกจากนี้ยังน าไปขายในตลาดท้องถิ่น โดยแบ่งเป็นมัดเล็กๆ เพ่ือง่ายต่อการซื้อ
รับประทาน ราคา 10-20 บาท ซึ่งเน้นการตกแต่งให้สวยงาม ลดการใช้ถุงพลาสติก และใส่ใจสิ่งแวดล้อม    
ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่มอีกทางหนึ่ง สามารถเลี้ยงครอบครัว และสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
ด ารงวิถีพอเพียงได้ เป็นวิสาหกิจชุมชนที่กลุ่มอ่ืน ๆ สามารถน าไปเป็นต้นแบบและต่อยอดองค์ความรู้ได้ 

ด้านนายประสิทธิ์ พันธ์โบว์ เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ young smart farmer ปี 2561 ประธาน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านหนองหญ้าข้าวนก ระบุว่า ทางกลุ่มมีแผนจะเพ่ิมช่องทางจ าหน่าย
เพ่ือเพ่ิมยอดขาย โดยติดต่อกับตลาดแหล่งอ่ืนในท้องถิ่นเพ่ิมเติม เช่น บริษัท คิงส์ วิช จ ากัด เตรียมคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เช่น การแปรรูปขนมจากผักส าหรับเด็ก 
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นอกจากนี้ยังจะสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผัก เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตในพ้ืนที่และกระจายสินค้าสู่ตลาดอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติม รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพาะปลูกเพ่ือให้ผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง   
ช่วยลดต้นทุนการผลิต เช่น การปลูกผักกางมุ้ง หรือควบคุมการผลิตด้วยระบบโทรศัพท์ และเร่งเพ่ิมศักยภาพ
สมาชิกกลุ่มให้มีความรู้และเชี่ยวชาญการผลิต การตลาด และเทคโนโลยี โดยเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้
จากหน่วยงานของภาครัฐ 

ส าหรับกลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านหนองหญ้าข้าวนก ก่อนหน้านี้ได้ปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือการ
บริโภคภายในครัวเรือนและขายภายในชุมชนเท่านั้น ต่อมามีการขยายตัวของตลาดเข้ามาในพ้ืนที่มากขึ้น      
จึงเป็นโอกาสให้กลุ่มสามารถสร้างรายได้จากการขายผักเพ่ิมขึ้น โดยใช้เป็นพ้ืนที่สาธารณะภายในหมู่บ้านเป็น
แหล่งเพาะปลูก แบ่งเป็น สวนหลวง ซึ่งเป็นสวนสาธารณะกลางหมู่บ้าน ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 5 ไร่ และสวนโนน 
บริเวณหนองหมากเท้ง ซึ่งเป็นแหล่งน้ าสาธารณะในหมู่บ้าน ขนาดพ้ืนที่ 30 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกผักรวมทั้งหมด
ประมาณ 20 ไร่ มีการจัดสรรพ้ืนที่ให้กับสมาชิกคนละประมาณ 100 ตารางวา และได้รับการจดทะเบียน  
เป็นวิสาหกิจชุมชนใน ปี 2549 ในนาม วิสาหกิจชุมชนปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองหญ้าข้าวนก 
ต่อมาในปี 2561 ได้มีการเปลี่ยนแปลงประธานคนใหม่เป็น นายประสิทธิ์ พันธ์โบว์ ที่มีแนวคิดก้าวหน้า     
รักการเกษตร และอยากพัฒนากลุ่มให้มีความเจริญเพ่ือสร้างรายได้แก่ชาวบ้านหนองหญ้าข้าวนก จึงผลักดัน   
ให้มีการน าผลผลิตของกลุ่มขยายออกสู่ตลาดภายนอก โดยเริ่มจากการส่งผักให้กับห้างเทสโก้โลตัส ใช้รูปแบบ
การด าเนินงานจากกลุ่มปลูกผักบ้านโนนเขวา อ าเภอเมืองขอนแก่น และต่อมาได้เพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย    
ไปยังโครงการตลาดจริงใจของ ท็อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น และขยายไปยังตลาด
ภาคีอ่ืน ๆ พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่ในปี 2563 เป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารบ้านหนองหญ้าข้าวนก 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 

ปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งหมด 165 ราย คณะกรรมการด าเนินงานบริหารงานจ านวน 15 คน        
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละคนอย่างชัดเจน มีการตั้งกฎระเบียบของกลุ่มขึ้นบังคับใช้ และประชุม
คณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอประจ าทุกเดือน สามารถวางแผนปลูกผักได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีปัญหาล้นตลาด
และราคาตกต่ า นอกจากนี้สมาชิกทุกคนในกลุ่มยังเป็นเจ้าของกิจการโดยการถือหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้นและ
คัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มทุก 3 ปี ส่วนผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร        
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหารจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับ   
การรับรองมาตรฐาน มกษ.9000 เล่ม 1-2552 : เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : การผลิตแปรรูปแสดงฉลาก    
และจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ การผลิตพืชอินทรีย์จากสถาบันรับรองระบบการผลิต
ผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS) จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนกลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านหนองหญ้าข้าวนก จังหวัดขอนแก่น เป็นชุมชนต้นแบบ
ด้านการสร้างรายได้ยั่งยืนและด ารงวิถีพอเพียง แนะกลุ่มอ่ืนน าไปเป็นตัวอย่างและต่อยอดองค์ ความรู้       
ด้านประธานกลุ่ม เน้นขยายตลาดเพ่ิม และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยควบคุมการผลิต 

เมื่อเร็วๆ นี้ นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่       
จะลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านหนองหญ้าข้าวนก ต าบล
หนองแวง อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าให้
การช่วยเหลือ เนื่องจากทางกลุ่มยังขาดสถานที่เก็บรวบรวมและบรรจุผลิตภัณฑ์ ขาดแคลนระบบสูบน้ า        
ที่ไม่เพียงพอ และมีอุปสรรคด้านโรคและแมลง 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านหนองหญ้าข้าวนก โดดเด่น
ด้านการรวมตัวกันเพ่ือปลูกพืชผักอินทรีย์ หรือผักปลอดสารพิษ เช่น ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักกาดหอม กระเพรา 
และผักชี โดยสามารถน าผลผลิตไปจ าหน่ายยังห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ได้ เช่น เทส โก้ โลตัส และ ท็อป 
ซุปเปอร์มาเก็ต มีผลผลิตออกจ าหน่ายเฉลี่ย 4 ,000 – 5,500 กิโลกรัม สร้างรายได้ประมาณ 10 ,000-
50,000 บาท ต่อเดือน นอกจากนี้ยังน าไปขายในตลาดท้องถิ่น โดยแบ่งเป็นมัดเล็กๆ เพ่ือง่ายต่อการซื้อ
รับประทาน ราคา 10-20 บาท ซึ่งเน้นการตกแต่งให้สวยงาม ลดการใช้ถุงพลาสติก และใส่ใจสิ่งแวดล้อม    
ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่มอีกทางหนึ่ง สามารถเลี้ยงครอบครัว และสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
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ด ารงวิถีพอเพียงได้ เป็นวิสาหกิจชุมชนที่กลุ่มอ่ืน ๆ สามารถน าไปเป็นต้นแบบและต่อยอดองค์ความรู้ได้ 
ด้าน นายประสิทธิ์ พันธ์โบว์ เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ young smart farmer ปี 2561 ประธาน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านหนองหญ้าข้าวนก ระบุว่า ทางกลุ่มมีแผนจะเพ่ิมช่องทางจ าหน่าย
เพ่ือเพ่ิมยอดขาย โดยติดต่อกับตลาดแหล่งอ่ืนในท้องถิ่นเพ่ิมเติม เช่น บริษัท คิงส์ วิช จ ากัด เตรียมคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เช่น การแปรรูปขนมจากผักส าหรับเด็ก 
นอกจากนี้ยังจะสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผัก เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตในพ้ืนที่และกระจายสินค้าสู่ตลาดอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติม รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพาะปลูกเพ่ือให้ผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง  
ช่วยลดต้นทุนการผลิต เช่น การปลูกผักกางมุ้ง หรือควบคุมการผลิตด้วยระบบโทรศัพท์ และเร่งเพ่ิมศักยภาพ
สมาชิกกลุ่มให้มีความรู้และเชี่ยวชาญการผลิต การตลาด และเทคโนโลยี โดยเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้
จากหน่วยงานของภาครัฐ 

ส าหรับกลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านหนองหญ้าข้าวนก ก่อนหน้านี้ได้ปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือการ
บริโภคภายในครัวเรือนและขายภายในชุมชนเท่านั้น ต่อมามีการขยายตัวของตลาดเข้ามาในพ้ืนที่มากขึ้น     
จึงเป็นโอกาสให้กลุ่มสามารถสร้างรายได้จากการขายผักเพ่ิมขึ้น โดยใช้เป็นพ้ืนที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน    
เป็นแหล่งเพาะปลูก แบ่งเป็น สวนหลวง ซึ่งเป็นสวนสาธารณะกลางหมู่บ้าน ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 5 ไร่ และ 
สวนโนน บริเวณหนองหมากเท้ง ซึ่งเป็นแหล่งน้ าสาธารณะในหมู่บ้าน ขนาดพ้ืนที่ 30 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกผักรวม
ทั้งหมดประมาณ 20 ไร่ มีการจัดสรรพ้ืนที่ให้กับสมาชิกคนละประมาณ 100 ตารางวา และได้รับการ         
จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนใน ปี 2549 ในนาม วิสาหกิจชุมชนปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองหญ้า
ข้าวนก 

ต่อมาในปี 2561 ได้มีการเปลี่ยนแปลงประธานคนใหม่เป็น นายประสิทธิ์ พันธ์โบว์ ที่มีแนวคิด
ก้าวหน้า รักการเกษตร และอยากพัฒนากลุ่มให้มีความเจริญเพ่ือสร้างรายได้แก่ชาวบ้านหนองหญ้าข้าวนก    
จึงผลักดันให้มีการน าผลผลิตของกลุ่มขยายออกสู่ตลาดภายนอก โดยเริ่มจากการส่งผักให้กับห้างเทสโก้โลตัส 
ใช้รูปแบบการด าเนินงานจากกลุ่มปลูกผักบ้านโนนเขวา อ าเภอเมืองขอนแก่น และต่อมาได้เพ่ิมช่องทางการ
จ าหน่ายไปยังโครงการตลาดจริงใจของ ท็อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น และขยายไปยัง
ตลาดภาคีอ่ืน ๆ พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่ในปี 2563 เป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารบ้านหนองหญ้าข้าวนก 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 

ปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งหมด 165 ราย คณะกรรมการด าเนินงานบริหารงานจ านวน 15 คน         
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละคนอย่างชัดเจน มีการตั้งกฎระเบียบของกลุ่มขึ้นบังคับใช้ และประชุม
คณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอประจ าทุกเดือน สามารถวางแผนปลูกผักได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีปัญหาล้นตลาด
และราคาตกต่ า นอกจากนี้สมาชิกทุกคนในกลุ่มยังเป็นเจ้าของกิจการโดยการถือหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้นและ
คัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มทุก 3 ปี 

ส่วนผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ
พืชอาหาร จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับการรับรองมาตรฐาน มกษ.9000 เล่ม 
1-2552 : เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : การผลิตแปรรูปแสดงฉลาก และจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์ การผลิตพืชอินทรีย์จากสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ( ICAPS) จากมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 
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กรมส่งเสริมการเกษตร ดันระบบ Isan e-Extension น าร่องงานส่งเสริมการเกษตรภาคอีสาน พัฒนา
เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ก้าวสู่ Next Normal 

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นท่ีอ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เพื่อ
ติดตามงานส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตรไปสู่เกษตรกร ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรม
ส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาการผลิตของตนเองให้มีประสิทธิภาพ สามารถลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และพึ่ งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน แต่ด้วยสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ เปลี่ยนแปลง ท้ัง
สภาพแวดล้อม  เศรษฐกิจ  สังคม และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ   

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด
ด าเนินการปรับวิธีการท างานให้สอดรับกับวิถี New Normal โดยมุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
หรือ Digital  DOAE  และสนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่ีจะขับเคลื่อนภาคเกษตรเพื่อ
เตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตตามวิถี Next Normal รวมท้ังยังสามารถให้บริการเกษตรกร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ส าหรับพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา  
การเกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น ได้พัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Isan e - Extension ขึ้น เป็นระบบการส่งเสริมการเกษตรท่ีปรับปรุงจากระบบส่งเสริม
การเกษตร Training and Visit System (T&V System) ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
การเกษตรมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2520 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน (Training) การเยี่ยมเยียนและ   การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (Visiting) การ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี (Supporting) การนิเทศงาน (Monitoring) และการบริหารจัดการข้อมูล
ให้มีความถูกต้องแม่นย าและมีความเป็นปัจจุบัน (Data Management)  เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
เกษตรกรได้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับปัญหาของเกษตรกรในพื้นท่ี ด้วยการพัฒนาต่อยอดน าเอา
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท้ังในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้า 
“การน าระบบระบบส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Isan e – Extension 
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เข้ามาบูรณาการในการส่งเสริมเกษตรกร ช่วยให้เกิดผลดีกับเกษตรกรในหลายมิติ ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านดงกลาง อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเห็นผลชัดเจนในเรื่องของ e-Trading 
ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด ท าให้ลูกค้าสามารถเห็นสินค้าบนตลาดออนไลน์ได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ยอดขายทะลุแสน
บาทต่อเดือน และในอนาคตอันใกล้เกษตรกรเตรียมพร้อมท่ีจะขยายผลไปสู่สินค้าชนิดอื่น ๆ โดยเน้นสินค้าท่ีมี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค”  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

ด้าน นายด ารงฤทธิ์  หลอดค า  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 จังหวัด
ขอนแก่น  กล่าวว่า  การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร Isan e - Extension เป็นการด าเนินการในรูป
คณะท างาน ภายใต้การดูแลของผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น เกษตร
จังหวัด และผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงเครือข่ายสู่ 20 จังหวัด และ 27 
อ าเภอน าร่อง นอกจากนี้ยังมีการด าเนินการน าร่องเต็มรูปแบบใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดบึงกาฬ  สกลนคร และ
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ประกอบด้วย ด้านพัฒนาเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ได้
ด าเนินการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะแบบออนไลน์ให้กับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในหลักสูตรการ
จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล การจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีขับเคลื่อนภายใต้ MOU 
ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  และการพัฒนาความสามารถในการใช้อุปกรณ์
และโปรแกรมประยุกต์ในการจัดประชุมออนไลน์ ส่วนในด้านการสนับสนุน ได้ด าเนินการจัดท า Website เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ และ Web board เพื่อใช้ในการสื่อสารการขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตร Isan e - 
Extension การจัดท าระบบการท างานของอาสาสมัครเกษตรผ่าน Website  และการพัฒนาระบบจัดเก็บ
แผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลในพื้นท่ีอ าเภอน าร่อง เพื่อสะดวกในการจัดเก็บ และสืบค้นเมื่อจะน าไปใช้
งาน  และสะดวกในการมอบหมายงาน ในส่วนของแผนการด าเนินงานในระยะต่อไป ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น จะด าเนินการ 3 ส่วน คือ 1) การทดลองใช้รูปแบบการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมการเกษตรแบบเต็มรูปแบบ และเก็บข้อมูลเพื่อศึกษารูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
เหมาะสมในการส่งเสริมการเกษตร พื้นท่ีจังหวัดบึงกาฬ  สกลนครและอุบลราชธานี 2) การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีใน
พื้นท่ีน าร่องภายใต้ MOU กรมส่งเสริมการเกษตรกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหลักสูตร Non - Degree และ     
3) การอบรมการน านวัตกรรมโซล่าเซลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการน้ าและปุ๋ยแบบออนไลน์ ซึ่งกลุ่มบุคคล
เป้าหมายเป็นเกษตรกรต้นแบบในอ าเภอน าร่อง Isan e – Extension  

ส าหรับระบบส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( Isan e – 
Extension) เป็นระบบท่ีพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเฉพาะในพื้นท่ี 20 
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นท่ี โดยมี 9 องค์ประกอบ     
คือ 8 e และ 1 W  ได้แก่ 1) e - Training  ปรับรูปแบบการอบรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ีจากการอบรมแบบ
เผชิญหน้าเป็นอบรมออนไลน์ 2) e-learning ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีเห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเองผ่านช่อง
การเรียนออนไลน์ 3) e - Visiting พัฒนาระบบจากการเยี่ยมปกติเป็นการเยี่ยมผ่านระบบออนไลน์  4) e - 
Service สร้างระบบสนับสนุนข้อมูลการเกษตรและข้อมูลวิชาการผ่านช่องทางออนไลน์ 5) e - Trading  พัฒนา
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ 6) e - News สร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
และกิจกรรมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางออนไลน์ 7) e - Supervision ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
นิเทศงานเป็นแบบออนไลน์ 8) e - Plan พัฒนาข้อมูลพื้นท่ี คน  สินค้า ให้มีความถูกต้อง  ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล และจัดเก็บในรูปแบบไฟล์
ดิจิทัลบนเว็บไซต์  และ 9) Webinar & Web Conference ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสัมมนาจากแบบการ
เผชิญหน้าเป็นรูปแบบออนไลน์ โดยได้ก าหนดเป้าหมายของการขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร Isan 
e - Extension ไว้ 3 ประการ คือ 1) ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 2) การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 3) มีระบบการส่งเสริมการเกษตรท่ีทันสมัย ท าให้เกษตรกรได้รับบริการท่ีดี
และเกิดความพึงพอใจมากขึ้น ซึ่งได้จัดกิจกรรม Kick off ไป เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านมา 
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กรมส่งเสริมการเกษตร ดันระบบ Isan e-Extension น าร่องงานส่งเสริมการเกษตรภาคอีสาน พัฒนาเจ้าหน้าท่ี
และเกษตรกร ก้าวสู่ Next Normal 

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นท่ีอ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
เพื่อติดตามงานส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตรไปสู่เกษตรกร ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรม
ส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาการผลิตของตนเองให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน แต่ด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เปลี่ยนแปลงท้ังสภาพแวดล้อม  เศรษฐกิจ  สังคม และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ   

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด
ด าเนินการปรับวิธีการท างานให้สอดรับกับวิถี New Normal โดยมุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
หรือ Digital  DOAE และสนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่ีจะขับเคลื่อนภาคเกษตรเพื่อ
เตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตตามวิถี Next Normal รวมท้ังยังสามารถให้บริการเกษตรกร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ส าหรับพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น ได้พัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Isan e - Extension ขึ้น เป็นระบบการส่งเสริมการเกษตรท่ีปรับปรุงจากระบบส่งเสริม
การเกษตร Training and Visit System (T&V System) ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
การเกษตรมาต้ังแต่ปี พ.ศ 2520 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน (Training) การเยี่ยมเยียนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (Visiting) การ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี (Supporting) การนิเทศงาน (Monitoring) และการบริหารจัดการข้อมูล
ให้มีความถูกต้องแม่นย าและมีความเป็นปัจจุบัน (Data Management) เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
เกษตรกรได้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับปัญหาของเกษตรกรในพื้นท่ี ด้วยการพัฒนาต่อยอดน าเอา
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท้ังในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้า 
“การน าระบบระบบส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Isan e – Extension 
เข้ามาบูรณาการในการส่งเสริมเกษตรกร ช่วยให้เกิดผลดีกับเกษตรกรในหลายมิติ ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มวิสาหกิจ
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ชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านดงกลาง อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเห็นผลชัดเจนในเรื่องของ e-Trading 
ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด ท าให้ลูกค้าสามารถเห็นสินค้าบนตลาดออนไลน์ได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ยอดขายทะลุแสน
บาทต่อเดือน และในอนาคตอันใกล้เกษตรกรเตรียมพร้อมท่ีจะขยายผลไปสู่สินค้าชนิดอื่น ๆ โดยเน้นสินค้าท่ีมี
คุณภาพได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค”  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

ด้าน นายด ารงฤทธิ์  หลอดค า  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 จังหวัด
ขอนแก่น  กล่าวว่า  การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร Isan e - Extension เป็นการด าเนินการในรูป
คณะท างาน ภายใต้การดูแลของผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น 
เกษตรจังหวัด และผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงเครือข่ายสู่ 20 จังหวัด 
และ 27 อ าเภอน าร่อง นอกจากนี้ยังมีการด าเนินการน าร่องเต็มรูปแบบใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดบึงกาฬ  
สกลนคร และจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ประกอบด้วย ด้านพัฒนาเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตร ได้ด าเนินการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะแบบออนไลน์ให้กับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรใน
หลักสูตรการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล การจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ ซึ่ งเป็นกิจกรรมท่ีขับเคลื่อน
ภายใต้ MOU ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  และการพัฒนาความสามารถใน
การใช้อุปกรณ์และโปรแกรมประยุกต์ในการจัดประชุมออนไลน์ ส่วนในด้านการสนับสนุน ได้ด าเนินการจัดท า 
Website เพื่อประชาสัมพันธ์ และ Web board เพื่อใช้ในการสื่อสารการขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตร 
Isan e - Extension การจัดท าระบบการท างานของอาสาสมัครเกษตรผ่าน Website และการพัฒนาระบบจัดเก็บ
แผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลในพื้นท่ีอ าเภอน าร่องเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและสืบค้นเมื่อจะน าไปใช้งาน  
และสะดวกในการมอบหมายงาน ในส่วนของแผนการด าเนินงานในระยะต่อไป ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น จะด าเนินการ 3 ส่วน คือ 1) การทดลองใช้รูปแบบการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การส่งเสริมการเกษตรแบบเต็มรูปแบบ และเก็บข้อมูลเพื่อศึกษารูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสมใน
การส่งเสริมการเกษตร พื้นท่ีจังหวัดบึงกาฬ  สกลนครและอุบลราชธานี 2) การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีน าร่อง
ภายใต้ MOU กรมส่งเสริมการเกษตรกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหลักสูตร Non - Degree และ 3) การอบรม
การน านวัตกรรมโซล่าเซลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการน้ าและปุ๋ยแบบออนไลน์ ซึ่งกลุ่มบุคคลเป้าหมาย     
เป็ น เกษตรกรต้นแบบในอ า เภอน าร่อ ง Isan e – Extension ส าหรับระบบส่ งเสริมการเกษตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( Isan e – Extension) เป็นระบบท่ีพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใช้ใน
การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเฉพาะในพื้นท่ี 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และบริบทของพื้นที่ โดยมี 9 องค์ประกอบ คือ 8 e และ 1 W  ได้แก่ 1) e - Training  ปรับรูปแบบ
การอบรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ีจากการอบรมแบบเผชิญหน้าเป็นอบรมออนไลน์ 2) e-learning ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าท่ีเห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเองผ่านช่องการเรียนออนไลน์ 3) e - Visiting พัฒนาระบบจากการ
เยี่ยมปกติเป็นการเยี่ยมผ่านระบบออนไลน์  4) e - Service สร้างระบบสนับสนุนข้อมูลการเกษตรและข้อมูล
วิชาการผ่านช่องทางออนไลน์ 5) e - Trading  พัฒนาช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์  
6) e - News สร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 7) e - Supervision ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนิเทศงานเป็นแบบออนไลน์ 8) e - Plan พัฒนาข้อมูล
พื้นท่ี คน  สินค้า ให้มีความถูกต้อง  ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบล และจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลบนเว็บไซต์  และ 9) Webinar & Web 
Conference ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสัมมนาจากแบบการเผชิญหน้าเป็นรูปแบบออนไลน์ โดยได้ก าหนด
เป้าหมายของการขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร Isan e - Extension ไว้ 3 ประการ คือ             
1) ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 2) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ     
3) มีระบบการส่งเสริมการเกษตรท่ีทันสมัย ท าให้เกษตรกรได้รับบริการท่ีดีและเกิดความพึงพอใจมากขึ้น ซึ่ งได้
จัดกิจกรรม Kick off ไป เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา 


