
1 

 

 

 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 26 สิงหาคม 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
BCG Model ภาคการเกษตร 1. กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดผลงาน BCG 

Model ภาคการเกษตร พร้อมดันเป้า ปี 66 
ทุก   พ้ืนที่ขับเคลื่อนด้วย BCG Model 

เกษตรสาระดีดอทคอม 

BCG Model ภาคการเกษตร 2. กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดผลงาน BCG 
Model ภาคการเกษตร พร้อมดันเป้า ปี 66    
ทุกพ้ืนที่ขับเคลื่อนด้วย BCG Model 

เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์  

BCG Model ภาคการเกษตร 3. กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดผลงาน BCG 
Model ภาคการเกษตร พร้อมดันเป้า ปี 66   
ทุกพ้ืนที่ขับเคลื่อนด้วย BCG Model 

All News Express 

BCG Model ภาคการเกษตร 4. กรมส่ งเสริมการเกษตร ดัน เป้ า ปี  66       
ทุกพ้ืนที่ขับเคลื่อนด้วย BCG Model 

Head Topics 

BCG Model ภาคการเกษตร 5. กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดผลงาน BCG 
Model ภาคการเกษตร น าร่อง 5 จั งหวัด 
พร้อมตั้งเป้าเดินหน้าทุกพ้ืนที่ขับเคลื่อนด้วย 
BCG Model 

ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์  

BCG Model ภาคการเกษตร 6. เกษตร ลั่น ทุกพ้ืนที่ ปีหน้า ขับเคลื่อนด้วย” 
BCG Model “ 

กรงุเทพธุรกิจออนไลน์ 
 

BCG Model ภาคการเกษตร 7. กรมส่ งเสริมการเกษตร ดัน เป้ า ปี  66     
ทุกพ้ืนที่ขับเคลื่อนด้วย BCG Model 

ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 

BCG Model ภาคการเกษตร 8. กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดผลงาน BCG 
Model ภาคการเกษตร พร้อมดันเป้า ปี 66 
ทุกพ้ืนที่ขับเคลื่อนด้วย BCG Model 

Thailand Plus 

 
 
 
 
 
 



2 

 

 

 https://kasetsaradeedotcom.blogspot.com/2022/08/
bcg-model-66-bcgmodel.html?m=1 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 8

กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ  
BCG พ.ศ. 2564 - 2570 ซึ่งจะใช้เป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” อันเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ(Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างสมดุลและยั่งยืน          
มีการบูรณาการและการพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างคุณค่าเพ่ิม (Value Creation) จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ
วัฒนธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดท าแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG Model ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาภาคการเกษตรสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูงมาตรฐาน
สูง และรายได้สูง โดยการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ น าร่อง 5 จังหวัด คือ จังหวัดล าปางขอนแก่น ราชบุรี 
จันทบุรี และจังหวัดพัทลุง เพ่ือพัฒนาให้เป็นต้นแบบขยายผลไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้น าแนวทางการขับเคลื่อนภาค
การเกษตรด้วย BCG Model ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นกรอบในการจัดท าแนวทางการ



3 

 

ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model แบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ โดยจะขับเคลื่อน BCG Model 
ด้วยกระบวนการส่งเสริมเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก (Area -Based) มีการก าหนด
ขอบเขตในการด าเนินการอย่างชัดเจน ทั้งมิติพ้ืนที่ คน และสินค้า ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาตามความ
ต้องการของพ้ืนที่ บูรณาการการด าเนินงานและงบประมาณกับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้งหน่วยงานภาคีระดับ
พ้ืนที่และระดับนโยบาย รวมถึงการพัฒนาต่อยอดจากฐานการพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น กลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Young Smart Farmer Smart Farmer ศพก. ศจช. ศดปช. ให้เกิดผลส าเร็จที่
ชัดเจนต่อเกษตรกรและชุมชน สร้างรายได้ กระจายผลประโยชน์  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งตัวอย่างกลุ่ม
เกษตรกร และเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรมาน าเสนอเป็นกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรจากพ้ืนที่ภาค
ตะวันตก ประกอบด้วย 

กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอม หมู่ 12 ต าบลเเพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ใช้  
การส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่  เน้นส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน และสร้างอัตลักษณ์เป็น GI มะพร้าว
น้ าหอมราชบุรี มีการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวการแปรรูป และวิจัยสร้างมูลค่าเพ่ิมจากส่วนเหลือทิ้ง 
เพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมรายได้ ซึ่งมีจุดเด่น คือ การแปรรูปขั้นสูง และเชิงพาณิชย์ มีตลาดรองรับทั้ งในประเทศ
และต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ 

นายภิญญา ศรีสาหร่าย และ นางสาวภีรดา ศรีสาหร่าย YSF จังหวัดราชบุรี ที่พัฒนาการท าเกษตรสู่ 
Smart Organic Tourism Farm อย่างยั่งยืนด้วยBCG Model โดยท าอาชีพปลูกผักผลไม้ไร้สารเคมีน าความรู้
ด้าน BCG มาปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง มีจุดเด่นที่ท าการเกษตรบนพ้ืนฐานของข้อมูลด้านการผลิตและ
การตลาดของฟาร์ม วิเคราะห์และวางแผนการปลูกผักแบบประณีตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์น านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพน าเศษวัสดุเหลือใช้มาท าปุ๋ย เพื่อลดต้นทุน มีการสร้างเครือข่ายพันธมิตร 
Young Smart Farmer และถ่ายทอดความรู้เกษตรอินทรีย์บนพื้นฐาน BCG Model 

 วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ จังหวัดสมุทรสงคราม มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่          
ปี 2549 เพ่ือแก้ไขปัญหาผลผลิตราคาตก น าผลผลิตกล้วยที่ปลอดภัย โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของในชุมชนมาแปรรูปเพ่ิมมูลค่า พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีงานวิจัยและผลการ
ทดสอบรองรับ ท าการตลาดเน้นช่องทางออนไลน์ และจุดเด่นของที่นี้คือ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากกล้วยทุกระยะให้
เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีอัตลักษณ์ ได้คุณภาพมาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด และมีการใช้
ประโยชน์จากทุกส่วนของกล้วยอย่างคุ้มค่า ช่วยลดปริมาณของเสียในกระบวนผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero waste) 

 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้ายว่าBCG ไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับการท างานส่งเสริม
การเกษตร แต่เป็นการน าสิ่งที่ท าอยู่แล้ว มาร้อยเรียงกันใหม่ เรียกชื่อใหม่ จัดกระบวนการขับเคลื่อนใหม่และมี
เป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น และให้ใช้แนวคิดของ BCG Model ในการด าเนินงานทุกโครงการ กรมส่งเสริม
การเกษตรคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าว จะท าให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ
งานส่งเสริมการเกษตรให้สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้นเกิดผลส าเร็จที่เป็น
รูปธรรมในพื้นท่ี และส่งผลให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป 
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 

8 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG พ.ศ. 2564-2570 ซึ่งจะใช้เป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” อันเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างสมดุลและยั่งยืน          
มีการบูรณาการและการพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างคุณค่าเพ่ิม (Value Creation) 

จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร. เฉลิมชัย   
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดท าแนวทางการ
ขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG Model ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาภาค
การเกษตรสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง โดยการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ น าร่อง  
5 จังหวัด คือ จังหวัดล าปาง ขอนแก่น ราชบุรี จันทบุรี และจังหวัดพัทลุง เพ่ือพัฒนาให้เป็นต้นแบบขยายผล
ไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้น าแนวทางการขับเคลื่อนภาค
การเกษตรด้วย BCG Model ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นกรอบในการจัดท าแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model แบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ โดยจะขับเคลื่อน BCG Model 



5 

 

ด้วยกระบวนการส่งเสริมเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก (Area – Based) มีการก าหนด
ขอบเขตในการด าเนินการอย่างชัดเจน ทั้งมิติพ้ืนที่ คน และสินค้า ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาตามความ
ต้องการของพ้ืนที่ บูรณาการการด าเนินงานและงบประมาณกับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้งหน่วยงานภาคีระดับ
พ้ืนที่และระดับนโยบาย รวมถึงการพัฒนาต่อยอดจากฐานการพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น กลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Young Smart Farmer Smart Farmer ศพก. ศจช. ศดปช. ให้เกิดผลส าเร็จที่
ชัดเจนต่อเกษตรกรและชุมชน สร้างรายได้ กระจายผลประโยชน์ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งตัวอย่างกลุ่ม
เกษตรกร และเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรมาน าเสนอเป็นกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรจากพ้ืนที่       
ภาคตะวันตก ประกอบด้วย 

กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอม หมู่ที่ 12 ต าบลเเพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี      
ใช้การส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ เน้นส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน และสร้างอัตลักษณ์เป็น GI มะพร้าว
น้ าหอมราชบุรี มีการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และวิจัยสร้างมูลค่าเพ่ิมจากส่วนเหลือทิ้ง 
เพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมรายได้ ซึ่งมีจุดเด่น คือ การแปรรูปขั้นสูง และเชิงพาณิชย์ มีตลาดรองรับทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ 

นายภิญญา ศรีสาหร่าย และ นางสาวภีรดา ศรีสาหร่าย YSF จังหวัดราชบุรี  ที่พัฒนาการท าเกษตร 
สู่  Smart Organic Tourism Farm อย่างยั่งยืนด้วย BCG Model โดยท าอาชีพปลูกผักผลไม้ไร้สารเคมี      
น าความรู้ด้าน BCG มาปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง มีจุดเด่นที่ท าการเกษตรบนพ้ืนฐานของข้อมูลด้านการผลิต
และการตลาดของฟาร์ม วิเคราะห์และวางแผนการปลูกผักแบบประณีตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์          
น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ น าเศษวัสดุเหลือใช้มาท าปุ๋ย เพ่ือลดต้นทุน มีการสร้าง
เครือข่ายพันธมิตร Young Smart Farmer และถ่ายทอดความรู้เกษตรอินทรีย์บนพื้นฐาน BCG Model 

วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ จังหวัดสมุทรสงคราม มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่          
ปี 2549 เพ่ือแก้ไขปัญหาผลผลิตราคาตก น าผลผลิตกล้วยที่ปลอดภัย โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของในชุมชนมาแปรรูปเพ่ิมมูลค่า พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีงานวิจัยและผลการ
ทดสอบรองรับ ท าการตลาดเน้นช่องทางออนไลน์ และจุดเด่นของที่นี้คือ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากกล้วยทุกระยะให้
เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีอัตลักษณ์ ได้คุณภาพมาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด และมีการใช้
ประโยชน์จากทุกส่วนของกล้วยอย่างคุ้มค่า ช่วยลดปริมาณของเสียในกระบวนผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero waste) 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้ายว่า BCG ไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับการท างานส่งเสริม
การเกษตร แต่เป็นการน าสิ่งที่ท าอยู่แล้ว มาร้อยเรียงกันใหม่ เรียกชื่อใหม่ จัดกระบวนการขับเคลื่อนใหม่ และ
มีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น และให้ใช้แนวคิดของ BCG Model ในการด าเนินงานทุกโครงการ กรมส่งเสริม
การเกษตรคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าว จะท าให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ
งานส่งเสริมการเกษตรให้สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น เกิดผลส าเร็จที่เป็น
รูปธรรมในพื้นท่ี และส่งผลให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป 
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https://allnewsexpress.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA
%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4
%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81
%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%9B-2/ 

 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 8 

กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG พ.ศ. 2564 – 2570 ซึ่งจะใช้เป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” อันเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างสมดุลและยั่งยืน          
มีการบูรณาการและการพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างคุณค่าเพ่ิม (Value Creation) จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ
วัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดท าแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG Model ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาภาคการเกษตรสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง 
มาตรฐานสูง และรายได้สูง โดยการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่น าร่อง 5 จังหวัด คือ จังหวัดล าปาง ขอนแก่น 
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ราชบุรี จันทบุรี และจังหวัดพัทลุง เพ่ือพัฒนาให้เป็นต้นแบบขยายผลไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้น าแนวทางการขับเคลื่อนภาค

การเกษตรด้วย BCG Model ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นกรอบในการจัดท าแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model แบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ โดยจะขับเคลื่อน BCG Model 
ด้วยกระบวนการส่งเสริมเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก (Area – Based) มีการก าหนด
ขอบเขตในการด าเนินการอย่างชัดเจน ทั้งมิติพ้ืนที่ คน และสินค้า ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาตามความ
ต้องการของพ้ืนที่ บูรณาการการด าเนินงานและงบประมาณกับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้งหน่วยงานภาคีระดับ
พ้ืนที่และระดับนโยบาย รวมถึงการพัฒนาต่อยอดจากฐานการพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น กลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Young Smart Farmer Smart Farmer ศพก. ศจช. ศดปช. ให้เกิดผลส าเร็จ    
ที่ชัดเจนต่อเกษตรกรและชุมชน สร้างรายได้ กระจายผลประโยชน์ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งตัวอย่างกลุ่ ม
เกษตรกร และเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรมาน าเสนอเป็นกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรจากพ้ืนที่ภาค
ตะวันตก ประกอบด้วย 

กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอม หมู่ 12 ต าบลเเพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ใช้การ
ส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ เน้นส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน และสร้างอัตลักษณ์เป็น GI มะพร้าวน้ าหอม
ราชบุรี มีการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และวิจัยสร้างมูลค่าเพ่ิมจากส่วนเหลือทิ้ง เพ่ือลด
ต้นทุน และเพ่ิมรายได้ ซึ่งมีจุดเด่น คือ การแปรรูปขั้นสูง และเชิงพาณิชย์ มีตลาดรองรับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ 

นายภิญญา ศรีสาหร่าย และ นางสาวภีรดา ศรีสาหร่าย YSF จังหวัดราชบุรี ที่พัฒนาการท าเกษตร 
สู่  Smart Organic Tourism Farm อย่างยั่งยืนด้วย BCG Model โดยท าอาชีพปลูกผักผลไม้ไร้สารเคมี      
น าความรู้ด้าน BCG มาปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง มีจุดเด่นที่ท าการเกษตรบนพ้ืนฐานของข้อมูลด้านการผลิต
และการตลาดของฟาร์ม วิเคราะห์และวางแผนการปลูกผักแบบประณีตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์          
น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ น าเศษวัสดุเหลือใช้มาท าปุ๋ย เพ่ือลดต้นทุน มีการสร้าง
เครือข่ายพันธมิตร Young Smart Farmer และถ่ายทอดความรู้เกษตรอินทรีย์บนพื้นฐาน BCG Model 

วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ จังหวัดสมุทรสงคราม มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่          
ปี 2549 เพ่ือแก้ไขปัญหาผลผลิตราคาตก น าผลผลิตกล้วยที่ปลอดภัย โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของในชุมชนมาแปรรูปเพ่ิมมูลค่า พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีงานวิจัยและผลการ
ทดสอบรองรับ ท าการตลาดเน้นช่องทางออนไลน์ และจุดเด่นของที่นี้คือ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากกล้วยทุกระยะ   
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีอัตลักษณ์ ได้คุณภาพมาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด และมีการใช้
ประโยชน์จากทุกส่วนของกล้วยอย่างคุ้มค่า ช่วยลดปริมาณของเสียในกระบวนผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero waste) 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้ายว่า BCG ไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับการท างานส่งเสริม
การเกษตร แต่เป็นการน าสิ่งที่ท าอยู่แล้ว มาร้อยเรียงกันใหม่ เรียกชื่อใหม่ จัดกระบวนการขับเคลื่อนใหม่ และ
มีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น และให้ใช้แนวคิดของ BCG Model ในการด าเนินงานทุกโครงการ กรมส่งเสริม
การเกษตรคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าว จะท าให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ
งานส่งเสริมการเกษตรให้สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น เกิดผลส าเร็จที่เป็น
รูปธรรมในพื้นท่ี และส่งผลให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป 
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https://headtopics.com/th/3585361936173621893
77-29287416 
 

 

อธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดผลงาน BCG Model ภาคการเกษตร พร้อมดันเป้า ปี 66      
ทุกพ้ืนที่ขับเคลื่อนด้วย BCG Model น าร่อง 5 จังหวัด คือ จังหวัดล าปาง ขอนแก่น ราชบุรี จันทบุรี และ
จังหวัดพัทลุง ก่อนขยายผลทั่วประเทศ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้าง
คุณค่าเพ่ิม (Value Creation) จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงาน    
ในสังกัดจัดท าแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG Model ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมี
เป้าหมายในการพัฒนาภาคการเกษตรสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง โดยการ
ขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่น าร่อง 5 จังหวัด คือ จังหวัดล าปาง ขอนแก่น ราชบุรี จันทบุรี และจังหวัดพัทลุง    
เพ่ือพัฒนาให้เป็นต้นแบบขยายผลไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป 
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220825125712956 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า รัฐบาลให้ความส าคัญโมเดล

เศรษฐกิจ BCG อันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท าแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG 
Model มีเป้าหมายในการพัฒนาภาคการเกษตรสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง โดย
การขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่น าร่อง 5 จังหวัด คือ จังหวัดล าปาง ขอนแก่น ราชบุรี จันทบุรี และจังหวัดพัทลุง 
เพ่ือพัฒนาให้เป็นต้นแบบขยายผลไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป โดยจะขับเคลื่อน BCG Model ด้วยกระบวนการ
ส่งเสริมเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก มีการก าหนดขอบเขตในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
ทั้งมิติพ้ืนที่ คน และสินค้า ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาตามความต้องการของพ้ืนที่ เช่น กลุ่มแปลงใหญ่ 
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Young Smart Farmer Smart Farmer ให้เกิดผลส าเร็จที่ชัดเจนต่อ
เกษตรกรและชุมชน สร้างรายได้ กระจายผลประโยชน์ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งตัวอย่างกลุ่มเกษตรกร และ
เกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรมาน าเสนอเป็นกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรจากพ้ืนที่ภาคตะวันตก 
ประกอบด้วย กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ใช้การส่งเสริมการเกษตร
เชิงพ้ืนที่ เน้นส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน และสร้างอัตลักษณ์เป็น GI มะพร้าวน้ าหอมราชบุรี  

มีการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และวิจัยสร้างมูลค่าเพ่ิมจากส่วนเหลือทิ้ง     
เพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมรายได้ เพ่ือแก้ไขปัญหาผลผลิตราคาตก น าผลผลิตกล้วยที่ปลอดภัย โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
ลดการใช้สารเคมี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของในชุมชนมาแปรรูปเพ่ิมมูลค่าท าการตลาดเน้นช่องทาง
ออนไลน์ เป็นต้น เชื่อมั่นได้ว่า BCG โมเดล ไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับการท างานส่งเสริมการเกษตร แต่เป็นการน า
สิ่งที่ท าอยู่แล้ว มาร้อยเรียงกันใหม่ เรียกชื่อใหม่ จัดกระบวนการขับเคลื่อนใหม่ และมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น 
และให้ใช้แนวคิดของ BCG Model ในการด าเนินงานทุกโครงการ ที่ยกระดับงานส่งเสริมการเกษตรให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้มากยิ่งข้ึน เกิดผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมในพื้นที ่
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 - 2570 ซึ่งจะใช้เป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “โมเดลเศรษฐกิจ BCG”   
อันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน มีการบูรณาการและการพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยใช้องค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างคุณค่าเพ่ิม (Value Creation) จากฐานความหลากหลาย      
ทางชีวภาพและวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานใน
สังกัดจัดท าแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG Model ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมี
เป้าหมายในการพัฒนาภาคการเกษตรสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง โดยการ
ขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่น าร่อง 5 จังหวัด คือ จังหวัดล าปาง ขอนแก่น ราชบุรี จันทบุรี และจังหวัดพัทลุง เพ่ือ
พัฒนาให้เป็นต้นแบบขยายผลไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป 

 ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้น าแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG Model ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นกรอบในการจัดท าแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG 
Model แบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ โดยจะขับเคลื่อน BCG Model ด้วยกระบวนการส่งเสริมเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการ
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พัฒนาโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area - Based) 
มีการก าหนดขอบเขตในการด าเนินการอย่างชัดเจน ทั้งมิติพ้ืนที่  คน และสินค้า ใช้กระบวนการ    

มีส่วนร่วมพัฒนาตามความต้องการของพ้ืนที่ บูรณาการการด าเนินงานและงบประมาณกับทุกภาคส่วน           
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาคีระดับพ้ืนที่และระดับนโยบาย รวมถึงการพัฒนาต่อยอดจากฐานการพัฒนาที่มี  
อยู่แล้ว เช่น กลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Young Smart Farmer  Smart Farmer 
ศพก. ศจช. ศดปช. 

ให้เกิดผลส าเร็จที่ชัดเจนต่อเกษตรกรและชุมชน สร้างรายได้ กระจายผลประโยชน์ พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน ซึ่งตัวอย่างกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรมาน าเสนอเป็นกลุ่มเกษตรกร และ
เกษตรกรจากพ้ืนที่ภาคตะวันตก ประกอบด้วย 

กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอม หมู่ 12 ต าบลเเพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ใช้การ
ส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ เน้นส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน และสร้างอัตลักษณ์เป็น GI มะพร้าวน้ าหอม
ราชบุรี มีการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และวิจัยสร้างมูลค่าเพ่ิมจากส่วนเหลือทิ้ง เพ่ือลด
ต้นทุน และเพ่ิมรายได้ ซึ่งมีจุดเด่น คือ การแปรรูปขั้นสูง และเชิงพาณิชย์ มีตลาดรองรับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ 

นายภิญญา ศรีสาหร่าย และ นางสาวภีรดา ศรีสาหร่าย YSF จังหวัดราชบุรี  ที่พัฒนาการท าเกษตร 
สู่  Smart Organic Tourism Farm อย่างยั่งยืนด้วย BCG Model โดยท าอาชีพปลูกผักผลไม้ไร้สารเคมี      
น าความรู้ด้าน BCG มาปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง มีจุดเด่นที่ท าการเกษตรบนพ้ืนฐานของข้อมูลด้านการผลิต
และการตลาดของฟาร์ม วิเคราะห์และวางแผนการปลูกผักแบบประณีตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์          
น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ น าเศษวัสดุเหลือใช้มาท าปุ๋ย เพ่ือลดต้นทุน มีการสร้าง
เครือข่ายพันธมิตร Young Smart Farmer และถ่ายทอดความรู้เกษตรอินทรยี์บนพื้นฐาน BCG Model 

วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ จังหวัดสมุทรสงคราม มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่          
ปี 2549 เพ่ือแก้ไขปัญหาผลผลิตราคาตก น าผลผลิตกล้วยที่ปลอดภัย โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของในชุมชนมาแปรรูปเพ่ิมมูลค่า พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีงานวิจัยและผลการ
ทดสอบรองรับ ท าการตลาดเน้นช่องทางออนไลน์ และจุดเด่นของที่นี้คือ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากกล้วยทุกระยะให้
เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีอัตลักษณ์ ได้คุณภาพมาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด และมีการใช้
ประโยชน์จากทุกส่วนของกล้วยอย่างคุ้มค่า ช่วยลดปริมาณของเสียในกระบวนผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero waste) 

"BCG ไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับการท างานส่งเสริมการเกษตร แต่เป็นการน าสิ่งที่ท าอยู่แล้ว มาร้อยเรียง
กันใหม่ เรียกชื่อใหม่ จัดกระบวนการขับเคลื่อนใหม่ และมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น และให้ใช้แนวคิดของ  BCG 
Model ในการด าเนินงานทุกโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตรคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การด าเนินงานตาม
แนวทางดังกล่าว จะท าให้เกิดการพัฒนาและยกระดับงานส่งเสริมการเกษตรให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น เกิดผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมในพ้ืนที่ และส่งผลให้ เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่าง
ยั่งยืนต่อไป" 
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 8 

กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG พ.ศ. 2564 - 2570 ซึ่งจะใช้เป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” อันเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างสมดุลและยั่ งยืน           
มีการบูรณาการและการพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 

โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างคุณค่าเพ่ิม (Value 
Creation) จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.เฉลิม
ชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดท าแนวทางการ
ขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG Model ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาภาค
การเกษตรสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง โดยการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่น าร่อง 5 
จังหวัด คือ จังหวัดล าปาง ขอนแก่น ราชบุรี จันทบุรี และจังหวัดพัทลุง เพ่ือพัฒนาให้เป็นต้นแบบขยายผลไป
ยังจังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป 
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้น าแนวทางการขับเคลื่อน     
ภาคการเกษตรด้วย BCG Model ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง      
การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model แบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ โดยจะขับเคลื่อน BCG 
Model ด้วยกระบวนการส่งเสริมเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก (Area - Based) มีการ
ก าหนดขอบเขตในการด าเนินการอย่างชัดเจน ทั้งมิติพ้ืนที่  คน และสินค้า ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนา
ตามความต้องการของพ้ืนที่ บูรณาการการด าเนินงานและงบประมาณกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงาน
ภาคีระดับพื้นท่ีและระดับนโยบาย 

รวมถึงการพัฒนาต่อยอดจากฐานการพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น กลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุ มชน      
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Young Smart Farmer  Smart Farmer ศพก. ศจช. ศดปช. ให้เกิดผลส าเร็จที่ชัดเจน
ต่อเกษตรกรและชุมชน สร้างรายได้ กระจายผลประโยชน์ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งตัวอย่างกลุ่มเกษตรกร 
และเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรมาน าเสนอเป็นกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรจากพ้ืนที่ภาคตะวันตก 
ประกอบด้วย 

กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอม หมู่ 12 ต าบลเเพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ใช้การ
ส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ เน้นส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน และสร้างอัตลักษณ์เป็น GI มะพร้าวน้ าหอม
ราชบุรี มีการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และวิจัยสร้างมูลค่าเพ่ิมจากส่วนเหลือทิ้ง เพ่ือลด
ต้นทุน และเพ่ิมรายได้ ซึ่งมีจุดเด่น คือ การแปรรูปขั้นสูง และเชิงพาณิชย์ มีตลาดรองรับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ 

นายภิญญา ศรีสาหร่าย และ นางสาวภีรดา ศรีสาหร่าย YSF จังหวัดราชบุรี  ที่พัฒนาการท าเกษตร 
สู่  Smart Organic Tourism Farm อย่างยั่งยืนด้วย BCG Model โดยท าอาชีพปลูกผักผลไม้ไร้สารเคมี       
น าความรู้ด้าน BCG มาปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง มีจุดเด่นที่ท าการเกษตรบนพ้ืนฐานของข้อมูลด้านการผลิต
และการตลาดของฟาร์ม วิเคราะห์และวางแผนการปลูกผักแบบประณีตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ น า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ น าเศษวัสดุเหลือใช้มาท าปุ๋ย เพ่ือลดต้นทุน มีการสร้าง
เครือข่ายพันธมิตร Young Smart Farmer และถ่ายทอดความรู้เกษตรอินทรีย์บนพื้นฐาน BCG Model 

วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ จังหวัดสมุทรสงคราม มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่          
ปี 2549 เพ่ือแก้ไขปัญหาผลผลิตราคาตก น าผลผลิตกล้วยที่ปลอดภัย โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของในชุมชนมาแปรรูปเพ่ิมมูลค่า พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีงานวิจัยและผลการ
ทดสอบรองรับ ท าการตลาดเน้นช่องทางออนไลน์ และจุดเด่นของที่นี้คือ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากกล้วยทุกระยะให้
เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีอัตลักษณ์ ได้คุณภาพมาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด และมีการ ใช้
ประโยชน์จากทุกส่วนของกล้วยอย่างคุ้มค่า ช่วยลดปริมาณของเสียในกระบวนผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero waste) 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้ายว่า  BCG ไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับการท างานส่งเสริม
การเกษตร แต่เป็นการน าสิ่งที่ท าอยู่แล้ว มาร้อยเรียงกันใหม่ เรียกชื่อใหม่ จัดกระบวนการขับเคลื่อนใหม่ และ
มีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น และให้ใช้แนวคิดของ BCG Model ในการด าเนินงานทุกโครงการ กรมส่งเสริม
การเกษตรคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าว จะท าให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ
งานส่งเสริมการเกษตรให้สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น เกิดผลส าเร็จที่เป็น
รูปธรรมในพื้นท่ี และส่งผลให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป 
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 8 

กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดล เศรษฐกิจ 
BCG พ.ศ. 2564 – 2570 ซึ่งจะใช้เป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” อันเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างสมดุลและยั่งยืน           
มีการบูรณาการและการพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างคุณค่าเพ่ิม (Value Creation) จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ
วัฒนธรรม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดท าแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG Model ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาภาคการเกษตรสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง 
มาตรฐานสูง และรายได้สูง โดยการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่น าร่อง 5 จังหวัด คือ จังหวัดล าปาง ขอนแก่น 
ราชบุรี จันทบุรี และจังหวัดพัทลุง เพ่ือพัฒนาให้เป็นต้นแบบขยายผลไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้น าแนวทางการขับเคลื่อนภาค
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การเกษตรด้วย BCG Model ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นกรอบในการจัดท าแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model แบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ โดยจะขับเคลื่อน BCG Model 
ด้วยกระบวนการส่งเสริมเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก (Area – Based) มีการก าหนด
ขอบเขตในการด าเนินการอย่างชัดเจน ทั้งมิติพ้ืนที่ คน และสินค้า ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาตามความ
ต้องการของพ้ืนที่ บูรณาการการด าเนินงานและงบประมาณกับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้งหน่วยงานภาคีระดับ
พ้ืนที่และระดับนโยบาย 

รวมถึงการพัฒนาต่อยอดจากฐานการพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น กลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน       
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Young Smart Farmer Smart Farmer ศพก. ศจช. ศดปช. ให้เกิดผลส าเร็จที่ชัดเจน
ต่อเกษตรกรและชุมชน สร้างรายได้ กระจายผลประโยชน์ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งตัวอย่างกลุ่มเกษตรกร 
และเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรมาน าเสนอเป็นกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรจากพ้ืนที่ภาคตะวันตก 
ประกอบด้วย 

กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอม หมู่ 12 ต าบลเเพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ใช้การ
ส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ เน้นส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน และสร้างอัตลักษณ์เป็น GI มะพร้าวน้ าหอม
ราชบุรี มีการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และวิจัยสร้างมูลค่าเพ่ิมจากส่วนเหลือทิ้ง เพ่ือลด
ต้นทุน และเพ่ิมรายได้ ซึ่งมีจุดเด่น คือ การแปรรูปขั้นสูง และเชิงพาณิชย์ มีตลาดรองรับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ 

นายภิญญา ศรีสาหร่าย และ นางสาวภีรดา ศรีสาหร่าย YSF จังหวัดราชบุรี ที่พัฒนาการท าเกษตร 
สู่  Smart Organic Tourism Farm อย่างยั่งยืนด้วย BCG Model โดยท าอาชีพปลูกผักผลไม้ไร้สารเคมี      
น าความรู้ด้าน BCG มาปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง มีจุดเด่นที่ท าการเกษตรบนพ้ืนฐานของข้อมูลด้านการผลิต
และการตลาดของฟาร์ม วิเคราะห์และวางแผนการปลูกผักแบบประณีตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์           
น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ น าเศษวัสดุเหลือใช้มาท าปุ๋ย เพ่ือลดต้นทุน มีการสร้าง
เครือข่ายพันธมิตร Young Smart Farmer และถ่ายทอดความรู้เกษตรอินทรีย์บนพื้นฐาน BCG Model 

วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ จังหวัดสมุทรสงคราม มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่          
ปี 2549 เพ่ือแก้ไขปัญหาผลผลิตราคาตก น าผลผลิตกล้วยที่ปลอดภัย โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของในชุมชนมาแปรรูปเพ่ิมมูลค่า พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีงานวิจัยและผลการ
ทดสอบรองรับ ท าการตลาดเน้นช่องทางออนไลน์ และจุดเด่นของที่นี้คือ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากกล้วยทุกระยะให้
เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีอัตลักษณ์ ได้คุณภาพมาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด และมีการใช้
ประโยชน์จากทุกส่วนของกล้วยอย่างคุ้มค่า ช่วยลดปริมาณของเสียในกระบวนผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero waste) 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้ายว่า BCG ไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับการท างานส่งเสริม
การเกษตร แต่เป็นการน าสิ่งที่ท าอยู่แล้ว มาร้อยเรียงกันใหม่ เรียกชื่อใหม่ จัดกระบวนการขับเคลื่อนใหม่ และ
มีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น และให้ใช้แนวคิดของ BCG Model ในการด าเนินงานทุกโครงการ กรมส่งเสริม
การเกษตรคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าว จะท าให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ
งานส่งเสริมการเกษตรให้สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น เกิดผลส าเร็จที่เป็น
รูปธรรมในพื้นท่ี และส่งผลให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป 
 


