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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
BCG Model  
ภาคการเกษตร 

1. กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดผลงาน BCG Model 
ภาคการเกษตร พร้อมดันเป้ าปี  66 ทุกพ้ืนที่
ขับเคลื่อนด้วย BCG Model 

เรื่องเล่า ข่าวเกษตร  

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2 . สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
แห่งประเทศไทย ติดอาวุธให้เกษตรกร สอนเทคนิค
เพ่ิมผลผลิตและยืดอายุผักเหมียง 

77 ข่าวเด็ด 
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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 มีการบูรณาการและการพัฒนาตั้งแต่  
ต้นทางกลางทาง และปลายทาง โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้าง
คุณค่าเพ่ิม (Value Creation) จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  

โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานใน
สังกัดจัดท าแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG Model ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมี
เป้าหมายในการพัฒนาภาคการเกษตรสู่  3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง โดยการ
ขับเคลื่อนในระดับพื้นท่ี น าร่อง 5 จังหวัด คือ จังหวัดล าปาง ขอนแก่น ราชบุรี จันทบุรี และจังหวัดพัทลุง เพื่อ
พัฒนาให้เป็นต้นแบบขยายผลไปยังจังหวัดอ่ืนๆ 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 าเนินงานและงบประมาณกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
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ทั้งหน่วยงานภาคีระดับพ้ืนที่และระดับนโยบาย รวมถึงการพัฒนาต่อยอดจากฐานการพัฒนาที่มีอยู่
แล้วเช่น กลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Young Smart Farmer  Smart Farmer 
ศพก. ศจช. ศดปช. ให้เกิดผลส าเร็จที่ชัดเจนต่อเกษตรกรและชุมชน สร้างรายได้ กระจายผลประโยชน์ พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งตัวอย่างกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรมาน าเสนอเป็นกลุ่ม
เกษตรกร 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 

ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์” สู่ Smart Organic Tourism Farm อย่างยั่งยืนด้วย BCG Model 
โดย..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 และมีการใช้
ประโยชน์จากทุกส่วนของกล้วยอย่างคุ้มค่า ช่วยลดปริมาณของเสียในกระบวนผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero waste) 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้ายว่า BCG ไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับการท างานส่งเสริม
การเกษตรแต่เป็นการน าสิ่งที่ท าอยู่แล้ว มาร้อยเรียงกันใหม่ เรียกชื่อใหม่ จัดกระบวนการขับเคลื่อนใหม่ และมี
เป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น และให้ใช้แนวคิดของ BCG Model ในการด าเนินงานทุกโครงการ กรมส่งเสริม
การเกษตรคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าว จะท าให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ
งานส่งเสริมการเกษตรให้สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น เกิดผลส าเร็จที่เป็น
รูปธรรมในพื้นท่ี และส่งผลให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป 
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นางอุษณี เจียมรา เกษตรอ าเภอเกาะยาว เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี     
แห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดพังงา และส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะยาว ด าเนิน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดพังงา ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการจัดอบรม
เกษตรกรผู้ปลูกผักเหมียงของอ าเภอเกาะยาวเกือบ 100 ราย ที่โรงเรียนอ่าวกะพ้อ ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา ซึ่งผักเหมียงเป็นพืชแซมในสวน ที่สามารถท ารายได้ให้กับเกษตรกรอยู่รอดได้ในภาวะปัจจุบัน  
แต่พบว่าผักเหมียงมีจุดด้อยที่การเก็บรักษาได้ไม่นาน เพราะเหี่ยวเฉาได้ง่ายมาก จึงได้น าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผักเหมียง ในการเพ่ิมผลผลิตและเทคนิคต่างๆในการยืดอายุผัก
เหมียงให้ยาวนานขึ้น ท าให้เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถพัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิม ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ให้กับสินค้า สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และสามารถสร้างรายได้เพ่ิมให้เกษตรกร ส่งเสริมเศรษฐกิจระดับ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน พ่ึงพาตนเองได้ 

 
 
 

 


