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1. คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคาร
“เกษตรสิริสุข”
2. กรมส่งเสริมการเกษตรได้สร้างอาคาร “เกษตรสิริสุข” ในวาระครบรอบ
50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
3. คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4. คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข”
ที่โรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ สืบสาน
พระราชดำริโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
5. กรมส่งเสริมสั่งการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ดูแลเกษตรกรหยุดเผาเข้มข้น
6. พะเยาเปิดงานField Dayปี'63 เน้นถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์

ส่วนภูมิภาค
ประเด็น
หัวข้อข่าว
รักษาสวนผลไม้ในช่วง 7. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา แจ้งเตือนให้
หน้าแล้ง
เกษตรกรเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาสวนผลไม้ในช่วงหน้าแล้ง
8. แจ้งเตือนเกษตรกรดูแลรักษาสวนผลไม้ในช่วงหน้าแล้ง แนะหากจำเป็น
ให้ตัดผลทิ้งรักษาลำต้น
10. แจ้งเตือนเกษตรกรดูแลรักษาสวนผลไม้ในช่วงหน้าแล้ง
Field Day
พายุโพดุลและคาจิกิ

11. เกษตรฯ พิษณุโลก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตัน
ฤดูกาลใหม่ อำเภอบางกระทุ่ม ปี 2563
12. จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบเงินให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
พิบัติ กรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี 2562 เนื่องจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ
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ประกันรายได้ข้าวโพด 13. เคาะประกันรายได้ข้าวโพดงวด2ชุดเชย0.48บาทต่อกก.

ช่องทางการเผยแพร่
มติชน

คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริ
สุข”

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี สืบสานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันของเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยจัดสร้างอาคาร “เกษตรสิริสุข” น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านย่านซื่อ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยถูกหลัก
โภชนาการ และยังสามารถถ่ายทอดความรู้การทำการเกษตรสู่นักเรียนและชุมชน
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้สร้างอาคาร “เกษตรสิรสิ ุข” ใน
วาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 5 แห่ง
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้
ในการจัดการผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปถนอมอาหาร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
ชื่ออาคารโรงเรียนแต่ละแห่งว่า “เกษตรสิริสุข” หมายถึง สถานที่แห่งความสุขและความเป็นมงคลด้านการเกษตร พร้อมทั้ง
พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร และทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” ดังนี้ 1)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2561 2)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 9
มกราคม 2562 3) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 16 มกราคม
2563 4) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ช่วงวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์
2563 และ 5)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ในปี 2564 (ยังไม่ทรง
กำหนดวัน)
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เป็นโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงใช้แก้ปัญหาทางด้านโภชนาการของเด็กและเยาวชนที่อยู่
พื้นที่ห่างไกล ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้สืบสานพระราชดำริโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยดำเนินการส่งเสริมให้มี
การผลิตพืชผักปลอดภัยได้มาตรฐานการผลิตสินค้าที่ดีในระดับ GMP ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร แม่บ้านเกษตรกร
และเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้ผู้ทรี่ ับประทานพืชผักจากโครงการได้รับประทานอาหารที่ปรุงจาก
พืชผักที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ รวมถึงนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบางส่วนแปรรูปเป็นสินค้าของชุมชนที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผ่านการวางแผนการผลิตพืช ซึ่งเจ้าหน้าที่ ครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน ได้ร่วมกันจัดทำเพื่อวางแผน
ปลูกพืชให้มีความเหมาะสมต่อฤดูกาลและสามารถทำเป็นมื้ออาหารกลางวันที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางโภชนาการที่

เหมาะสมต่อเด็กนักเรียนในโรงเรียน
สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2524 ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลหาดขาม อำเภอ
กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียน จำนวน 25 ไร่ มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 7.2 ไร่ แยกเป็น ปลูก
พืชผัก จำนวน 1 ไร่ 2 งาน (ผักกาดขาว ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า กะหล่ำปลี บล็อกโคลี่ ฟักทอง ฟักเขียว ถั่วพู กระเพรา
โหระพา ผักหวาน ชะอม มะเขือเปราะ มะเขือเทศ พริก ตะไคร้) ปลูกไม้ผล จำนวน 4 ไร่ (มะปราง ขนุน มะละกอ กล้วยน้ำว้า
กล้วยเล็บมือนาง กล้วยหอม ทุเรียน) นาข้าว จำนวน 2 ไร่ ปลูกพันธุข์ ้าวไรซ์เบอร์รี่ มีการเพาะเห็ด จำนวน 800 ก้อน ขุดบ่อ
ดินสำหรับเลี้ยงปลาน้ำจืด (ปลานิล ปลาดุก) จำนวน 2 บ่อ สร้างบ่อซีเมนต์สำหรับเลีย้ งกบ และอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน จำนวน
6 บ่อ โรงเลีย้ งไก่ไข่แบบเปิด จำนวน 1 โรง โรงเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบเปิด จำนวน 1 โรง ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้
แห้ง จำนวน 1 บ่อ ส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพจากกล้วยและพืชผัก จำนวน 1 ถัง มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน แยก
เป็นชาย 63 คน หญิง 34 คน จำนวนครูทั้งหมด 9 คน เป็นครู ตชด. 7 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน
ผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
1. ผลการผลิตพืช
- ปลูกพืชผัก จำนวน 1 ไร่ 2 งาน ปริมาณผลผลิตที่ได้ 50 กิโลกรัม/สัปดาห์
- ปลูกไม้ผล จำนวน 4 ไร่ ปริมาณผลผลิตทีไ่ ด้ 50 กิโลกรัม/สัปดาห์
- นาข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ จำนวน 2 ไร่ ปริมาณผลผลิตที่ได้ 1,400 - 1,500 กิโลกรัม/สัปดาห์
2. ส่งเสริมการแปรรูปถนอมอาหาร (ในช่วงเดือนเม.ย. – ธ.ค. 2562) ได้นำผลผลิตภายในโรงเรียนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ดังนี้
- มะพร้าวเกล็ดหิมะ 40 กล่อง
- ซาลาเปาข้าวไรซ์เบอร์รี่ 300 ชิ้น
- กล้วยตาก 20 กิโลกรัม
3. ส่งเสริมกิจกรรมยุวเกษตรกรในโรงเรียน ได้แก่
- การทำสารชีวภัณฑ์ในการกำจัดโรคและแมลง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การขยายพันธุ์ ทุเรียน การแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่
การแปรรูปกล้วยน้ำว้า และการแปรรูปมะพร้าว
4. กิจกรรมที่ขยายผลสู่เกษตรกรในชุมชน ได้ดำเนินจัดทำโครงการโรงเรียนพัฒนาชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิก 43 ราย กิจกรรมที่
ได้ ขยายผลได้แก่ ปลูกไม้ผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองและมะนาว การขยายพันธุ์ทุเรียน การทำสารชีวภัณฑ์ ในการกำจัดโรคและ
แมลง การทำเห็ดฟางในตะกร้า การแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ และการแปรรูปมะพร้าว
การดำเนินงานก่อสร้างอาคาร “เกษตรสิริสุข” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 150 ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
2561 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ผลการใช้ประโยชน์อาคารเกษตรสิรสิ ุข (เริ่มทดลองกระบวนการผลิตตาม
ระบบ GMP ครั้งแรกเดือน พฤศจิกายน 2561) โดยการรวบรวมและบรรจุผลผลิตจากแปลงเกษตรของโรงเรียน 6 ครั้ง จาก
ชุมชน 5 ครั้ง ได้แก่ กล้วยน้ำว้า ผักบุ้ง ผักกาดขาว กวางตุ้ง คะน้า ถั่วฝักยาว พริก บวบ และมะเขือเปราะ รวมจำนวน
1,814.9 กิโลกรัม ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ ซาลาเปา ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กล้วยตาก และ
มะพร้าวหิมะ ทำการแปรรูปผลผลิตเกษตร จำนวน 6 ครั้ง ได้แก่ กล้วยตาก ไข่เค็ม และปลาส้ม
แผนการใช้ประโยชน์อาคารเกษตรสิรสิ ุข 1. ผลผลิตจากแปลงเกษตรของโรงเรียน มีการเก็บเกี่ยวผลผลิต และนำเข้าสู่อาคาร
ผ่านกระบวนการ ผลิตตามระบบ GMP ในทุกเช้าของวันเปิดเรียน ก่อนออกสู่ร้านค้าสหกรณ์ และโรงครัวประกอบอาหาร 2.
สมาชิกโครงการโรงเรียนพัฒนาชุมชน ทดลองนำผลผลิตทางการเกษตรนำเข้าสู่อาคารผ่านกระบวนการผลิตตามระบบ GMP
อาคารเกษตรสิริสุขนี้ นอกจากใช้เพื่อดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้ว ยังกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่แม่บ้าน
เกษตรกรและคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อเรียนรู้วิธีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน GMP โดยมีเจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตรเป็นผู้ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรูส้ ู่ชุมชนให้มคี วามเข้าใจ จนสามารถ
ลงมือปฏิบัตไิ ด้จริงในชีวิตประจำวันและต่อยอดสู่ชุมชนต่อไปในอนาคต

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้สร้างอาคาร “เกษตรสิรสิ ุข” ใน
วาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 5 แห่ง
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้
ในการจัดการผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปถนอมอาหาร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
ชื่ออาคารโรงเรียนแต่ละแห่งว่า “เกษตรสิริสุข” หมายถึง สถานที่แห่งความสุขและความเป็นมงคลด้านการเกษตร พร้อมทั้ง
พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร และทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” ดังนี้ 1)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2561 2)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 9
มกราคม 2562 3) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 16 มกราคม
2563 4) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ช่วงวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์
2563 และ 5)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ในปี 2564 (ยังไม่ทรง
กำหนดวัน)
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เป็นโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงใช้แก้ปัญหาทางด้านโภชนาการของเด็กและเยาวชนที่อยู่
พื้นที่ห่างไกล ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้สืบสานพระราชดำริโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยดำเนินการส่งเสริมให้มี
การผลิตพืชผักปลอดภัยได้มาตรฐานการผลิตสินค้าที่ดีในระดับ GMP ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร แม่บ้านเกษตรกร
และเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้ผู้ทรี่ ับประทานพืชผักจากโครงการได้รับประทานอาหารที่ปรุงจาก
พืชผักที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ รวมถึงนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบางส่วนแปรรูปเป็นสินค้าของชุมชนที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผ่านการวางแผนการผลิตพืช ซึ่งเจ้าหน้าที่ ครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน ได้ร่วมกันจัดทำเพื่อวางแผน
ปลูกพืชให้มีความเหมาะสมต่อฤดูกาลและสามารถทำเป็นมื้ออาหารกลางวันที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางโภชนาการที่
เหมาะสมต่อเด็กนักเรียนในโรงเรียน
สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2524 ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลหาดขาม อำเภอ

กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียน จำนวน 25 ไร่ มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 7.2 ไร่ แยกเป็น ปลูก
พืชผัก จำนวน 1 ไร่ 2 งาน (ผักกาดขาว ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า กะหล่ำปลี บล็อกโคลี่ ฟักทอง ฟักเขียว ถั่วพู กระเพรา
โหระพา ผักหวาน ชะอม มะเขือเปราะ มะเขือเทศ พริก ตะไคร้) ปลูกไม้ผล จำนวน 4 ไร่ (มะปราง ขนุน มะละกอ กล้วยน้ำว้า
กล้วยเล็บมือนาง กล้วยหอม ทุเรียน) นาข้าว จำนวน 2 ไร่ ปลูกพันธุข์ ้าวไรซ์เบอร์รี่ มีการเพาะเห็ด จำนวน 800 ก้อน ขุดบ่อ
ดินสำหรับเลี้ยงปลาน้ำจืด (ปลานิล ปลาดุก) จำนวน 2 บ่อ สร้างบ่อซีเมนต์สำหรับเลีย้ งกบ และอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน จำนวน
6 บ่อ โรงเลีย้ งไก่ไข่แบบเปิด จำนวน 1 โรง โรงเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบเปิด จำนวน 1 โรง ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้
แห้ง จำนวน 1 บ่อ ส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพจากกล้วยและพืชผัก จำนวน 1 ถัง มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน แยก
เป็นชาย 63 คน หญิง 34 คน จำนวนครูทั้งหมด 9 คน เป็นครู ตชด. 7 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน
ผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
1. ผลการผลิตพืช
- ปลูกพืชผัก จำนวน 1 ไร่ 2 งาน ปริมาณผลผลิตที่ได้ 50 กิโลกรัม/สัปดาห์
- ปลูกไม้ผล จำนวน 4 ไร่ ปริมาณผลผลิตทีไ่ ด้ 50 กิโลกรัม/สัปดาห์
- นาข้าวพันธุไ์ รซ์เบอร์รี่ จำนวน 2 ไร่ ปริมาณผลผลิตที่ได้ 1,400 - 1,500 กิโลกรัม/สัปดาห์
2. ส่งเสริมการแปรรูปถนอมอาหาร (ในช่วงเดือนเม.ย. – ธ.ค. 2562) ได้นำผลผลิตภายในโรงเรียนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ดังนี้
- มะพร้าวเกล็ดหิมะ 40 กล่อง
- ซาลาเปาข้าวไรซ์เบอร์รี่ 300 ชิ้น
- กล้วยตาก 20 กิโลกรัม
3. ส่งเสริมกิจกรรมยุวเกษตรกรในโรงเรียน ได้แก่
- การทำสารชีวภัณฑ์ในการกำจัดโรคและแมลง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การขยายพันธุ์ ทุเรียน การแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่
การแปรรูปกล้วยน้ำว้า และการแปรรูปมะพร้าว
4. กิจกรรมที่ขยายผลสู่เกษตรกรในชุมชน ได้ดำเนินจัดทำโครงการโรงเรียนพัฒนาชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิก 43 ราย กิจกรรมที่
ได้ ขยายผลได้แก่ ปลูกไม้ผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองและมะนาว การขยายพันธุ์ทุเรียน การทำสารชีวภัณฑ์ ในการกำจัดโรคและ
แมลง การทำเห็ดฟางในตะกร้า การแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ และการแปรรูปมะพร้าว
การดำเนินงานก่อสร้างอาคาร “เกษตรสิริสุข” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 150 ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
2561 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ผลการใช้ประโยชน์อาคารเกษตรสิรสิ ุข (เริ่มทดลองกระบวนการผลิตตาม
ระบบ GMP ครั้งแรกเดือน พฤศจิกายน 2561) โดยการรวบรวมและบรรจุผลผลิตจากแปลงเกษตรของโรงเรียน 6 ครั้ง จาก
ชุมชน 5 ครั้ง ได้แก่ กล้วยน้ำว้า ผักบุ้ง ผักกาดขาว กวางตุ้ง คะน้า ถั่วฝักยาว พริก บวบ และมะเขือเปราะ รวมจำนวน
1,814.9 กิโลกรัม ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ ซาลาเปา ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กล้วยตาก และ
มะพร้าวหิมะ ทำการแปรรูปผลผลิตเกษตร จำนวน 6 ครั้ง ได้แก่ กล้วยตาก ไข่เค็ม และปลาส้ม
แผนการใช้ประโยชน์อาคารเกษตรสิรสิ ุข 1. ผลผลิตจากแปลงเกษตรของโรงเรียน มีการเก็บเกี่ยวผลผลิต และนำเข้าสู่อาคาร
ผ่านกระบวนการ ผลิตตามระบบ GMP ในทุกเช้าของวันเปิดเรียน ก่อนออกสู่ร้านค้าสหกรณ์ และโรงครัวประกอบอาหาร 2.
สมาชิกโครงการโรงเรียนพัฒนาชุมชน ทดลองนำผลผลิตทางการเกษตรนำเข้าสู่อาคารผ่านกระบวนการผลิตตามระบบ GMP
อาคารเกษตรสิริสุขนี้ นอกจากใช้เพื่อดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้ว ยังกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่แม่บ้าน
เกษตรกรและคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อเรียนรู้วิธีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน GMP โดยมีเจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตรเป็นผู้ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรูส้ ู่ชุมชนให้มคี วามเข้าใจ จนสามารถ
ลงมือปฏิบัตไิ ด้จริงในชีวิตประจำวันและต่อยอดสู่ชุมชนต่อไปในอนาคต

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี สืบสานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยจัดสร้างอาคาร “เกษตรสิรสิ ุข” น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้าน
ย่านซื่อ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ และยัง
สามารถถ่ายทอดความรู้การทำการเกษตรสู่นักเรียนและชุมชน
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้สร้างอาคาร “เกษตรสิรสิ ุข” ใน
วาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 5 แห่ง
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้
ในการจัดการผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปถนอมอาหาร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
ชื่ออาคารโรงเรียนแต่ละแห่งว่า “เกษตรสิริสุข” หมายถึง สถานที่แห่งความสุขและความเป็นมงคลด้านการเกษตร พร้อมทั้ง
พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร และทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” ดังนี้ 1)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2561 2)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 9
มกราคม 2562 3) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 16 มกราคม
2563 4) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ช่วงวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์
2563 และ 5)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ในปี 2564 (ยังไม่ทรง
กำหนดวัน)
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เป็นโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงใช้แก้ปัญหาทางด้านโภชนาการของเด็กและเยาวชนที่อยู่
พืน้ ที่ห่างไกล ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้สืบสานพระราชดำริโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยดำเนินการส่งเสริมให้มี
การผลิตพืชผักปลอดภัยได้มาตรฐานการผลิตสินค้าที่ดีในระดับ GMP ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร แม่บ้านเกษตรกร
และเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้ผู้ทรี่ ับประทานพืชผักจากโครงการได้รับประทานอาหารที่ปรุงจาก
พืชผักที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ รวมถึงนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบางส่วนแปรรูปเป็นสินค้าของชุมชนที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผ่านการวางแผนการผลิตพืช ซึ่งเจ้าหน้าที่ ครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน ได้ร่วมกันจัดทำเพื่อวางแผน
ปลูกพืชให้มีความเหมาะสมต่อฤดูกาลและสามารถทำเป็นมื้ออาหารกลางวันที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางโภชนาการที่
เหมาะสมต่อเด็กนักเรียนในโรงเรียน

สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2524 ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลหาดขาม อำเภอ
กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียน จำนวน 25 ไร่ มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 7.2 ไร่ แยกเป็น ปลูก
พืชผัก จำนวน 1 ไร่ 2 งาน (ผักกาดขาว ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า กะหล่ำปลี บล็อกโคลี่ ฟักทอง ฟักเขียว ถั่วพู กระเพรา
โหระพา ผักหวาน ชะอม มะเขือเปราะ มะเขือเทศ พริก ตะไคร้) ปลูกไม้ผล จำนวน 4 ไร่ (มะปราง ขนุน มะละกอ กล้วยน้ำว้า
กล้วยเล็บมือนาง กล้วยหอม ทุเรียน) นาข้าว จำนวน 2 ไร่ ปลูกพันธุข์ ้าวไรซ์เบอร์รี่ มีการเพาะเห็ด จำนวน 800 ก้อน ขุดบ่อ
ดินสำหรับเลี้ยงปลาน้ำจืด (ปลานิล ปลาดุก) จำนวน 2 บ่อ สร้างบ่อซีเมนต์สำหรับเลีย้ งกบ และอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน จำนวน
6 บ่อ โรงเลีย้ งไก่ไข่แบบเปิด จำนวน 1 โรง โรงเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบเปิด จำนวน 1 โรง ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้
แห้ง จำนวน 1 บ่อ ส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพจากกล้วยและพืชผัก จำนวน 1 ถัง มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน แยก
เป็นชาย 63 คน หญิง 34 คน จำนวนครูทั้งหมด 9 คน เป็นครู ตชด. 7 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน
ผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 1. ผลการผลิตพืช - ปลูกพืชผัก จำนวน 1 ไร่ 2 งาน ปริมาณผลผลิตที่
ได้ 50 กิโลกรัม/สัปดาห์ - ปลูกไม้ผล จำนวน 4 ไร่ ปริมาณผลผลิตที่ได้ 50 กิโลกรัม/สัปดาห์ - นาข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่
จำนวน 2 ไร่ ปริมาณผลผลิตทีไ่ ด้ 1,400 - 1,500 กิโลกรัม/สัปดาห์ 2. ส่งเสริมการแปรรูปถนอมอาหาร (ในช่วงเดือน
เม.ย. – ธ.ค. 2562) ได้นำผลผลิตภายในโรงเรียนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ - มะพร้าวเกล็ดหิมะ 40 กล่อง ซาลาเปาข้าวไรซ์เบอร์รี่ 300 ชิ้น - กล้วยตาก 20 กิโลกรัม 3. ส่งเสริมกิจกรรมยุวเกษตรกรในโรงเรียน ได้แก่ - การทำสารชีว
ภัณฑ์ในการกำจัดโรคและแมลง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การขยายพันธุ์ ทุเรียน การแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ การแปรรูป
กล้วยน้ำว้า และการแปรรูปมะพร้าว 4. กิจกรรมที่ขยายผลสูเ่ กษตรกรในชุมชน ได้ดำเนินจัดทำโครงการโรงเรียนพัฒนา
ชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิก 43 ราย กิจกรรมทีไ่ ด้ ขยายผลได้แก่ ปลูกไม้ผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองและมะนาว การขยายพันธุ์
ทุเรียน การทำสารชีวภัณฑ์ ในการกำจัดโรคและแมลง การทำเห็ดฟางในตะกร้า การแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ และการแปรรูป
มะพร้าว
การดำเนินงานก่อสร้างอาคาร “เกษตรสิริสุข” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 150 ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
2561 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ผลการใช้ประโยชน์อาคารเกษตรสิรสิ ุข (เริ่มทดลองกระบวนการผลิตตาม
ระบบ GMP ครั้งแรกเดือน พฤศจิกายน 2561) โดยการรวบรวมและบรรจุผลผลิตจากแปลงเกษตรของโรงเรียน 6 ครั้ง จาก
ชุมชน 5 ครั้ง ได้แก่ กล้วยน้ำว้า ผักบุ้ง ผักกาดขาว กวางตุ้ง คะน้า ถั่วฝักยาว พริก บวบ และมะเขือเปราะ รวมจำนวน
1,814.9 กิโลกรัม ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ ซาลาเปา ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กล้วยตาก และ
มะพร้าวหิมะ ทำการแปรรูปผลผลิตเกษตร จำนวน 6 ครั้ง ได้แก่ กล้วยตาก ไข่เค็ม และปลาส้ม
แผนการใช้ประโยชน์อาคารเกษตรสิรสิ ุข 1. ผลผลิตจากแปลงเกษตรของโรงเรียน มีการเก็บเกี่ยวผลผลิต และนำเข้าสู่อาคาร
ผ่านกระบวนการ ผลิตตามระบบ GMP ในทุกเช้าของวันเปิดเรียน ก่อนออกสู่ร้านค้าสหกรณ์ และโรงครัวประกอบอาหาร 2.
สมาชิกโครงการโรงเรียนพัฒนาชุมชน ทดลองนำผลผลิตทางการเกษตรนำเข้าสู่อาคารผ่านกระบวนการผลิตตาม
ระบบ GMP อาคารเกษตรสิริสุขนี้ นอกจากใช้เพื่อดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้ว ยังกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่
แม่บ้านเกษตรกรและคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อเรียนรู้วิธีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อย่างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน GMP โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนให้มีความเข้าใจ จน
สามารถลงมือปฏิบตั ิได้จริงในชีวิตประจำวันและต่อยอดสู่ชุมชนต่อไปในอนาคต

คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” ที่โรงเรียน ตชด.บ้าน
ย่านซื่อ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรขี ันธ์ สืบสานพระราชดำริโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี สืบสานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยจัดสร้างอาคาร “เกษตรสิรสิ ุข” น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้าน
ย่านซื่อ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ และยัง
สามารถถ่ายทอดความรู้การทำการเกษตรสู่นักเรียนและชุมชน
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้สร้างอาคาร “เกษตรสิรสิ ุข” ใน
วาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อปี พ.ศ. 2561 ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 5 แห่ง เพื่อน้อม
เกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในการ
จัดการผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปถนอมอาหาร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ
อาคารโรงเรียนแต่ละแห่งว่า “เกษตรสิริสุข” หมายถึง สถานที่แห่งความสุขและความเป็นมงคลด้านการเกษตร พร้อมทั้ง
พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร และทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” ดังนี้ 1)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2561 2)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 9
มกราคม 2562 3) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 16 มกราคม
2563 4) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ช่วงวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์
2563 และ 5)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ในปี 2564 (ยังไม่ทรง
กำหนดวัน)
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เป็นโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงใช้แก้ปัญหาทางด้านโภชนาการของเด็กและเยาวชนที่อยู่
พื้นที่ห่างไกล ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้สืบสานพระราชดำริโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยดำเนินการส่งเสริมให้มี

การผลิตพืชผักปลอดภัยได้มาตรฐานการผลิตสินค้าที่ดีในระดับ GMP ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร แม่บ้านเกษตรกร
และเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้ผู้ทรี่ ับประทานพืชผักจากโครงการได้รับประทานอาหารที่ปรุงจาก
พืชผักที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ รวมถึงนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบางส่วนแปรรูปเป็นสินค้าของชุมชนที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผ่านการวางแผนการผลิตพืช ซึ่งเจ้าหน้าที่ ครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน ได้ร่วมกันจัดทำเพื่อวางแผน
ปลูกพืชให้มีความเหมาะสมต่อฤดูกาลและสามารถทำเป็นมื้ออาหารกลางวันที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางโภชนาการที่
เหมาะสมต่อเด็กนักเรียนในโรงเรียน
สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2524 ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลหาดขาม อำเภอ
กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียน จำนวน 25 ไร่ มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 7.2 ไร่ แยกเป็น ปลูก
พืชผัก จำนวน 1 ไร่ 2 งาน (ผักกาดขาว ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า กะหล่ำปลี บล็อกโคลี่ ฟักทอง ฟักเขียว ถั่วพู กระเพรา
โหระพา ผักหวาน ชะอม มะเขือเปราะ มะเขือเทศ พริก ตะไคร้) ปลูกไม้ผล จำนวน 4 ไร่ (มะปราง ขนุน มะละกอ กล้วยน้ำว้า
กล้วยเล็บมือนาง กล้วยหอม ทุเรียน) นาข้าว จำนวน 2 ไร่ ปลูกพันธุข์ ้าวไรซ์เบอร์รี่ มีการเพาะเห็ด จำนวน 800 ก้อน ขุดบ่อ
ดินสำหรับเลี้ยงปลาน้ำจืด (ปลานิล ปลาดุก) จำนวน 2 บ่อ สร้างบ่อซีเมนต์สำหรับเลีย้ งกบ และอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน จำนวน
6 บ่อ โรงเลีย้ งไก่ไข่แบบเปิด จำนวน 1 โรง โรงเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบเปิด จำนวน 1 โรง ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้
แห้ง จำนวน 1 บ่อ ส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพจากกล้วยและพืชผัก จำนวน 1 ถัง มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน แยก
เป็นชาย 63 คน หญิง 34 คน จำนวนครูทั้งหมด 9 คน เป็นครู ตชด. 7 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน
ผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
1. ผลการผลิตพืช
– ปลูกพืชผัก จำนวน 1 ไร่ 2 งาน ปริมาณผลผลิตที่ได้ 50 กิโลกรัม/สัปดาห์
– ปลูกไม้ผล จำนวน 4 ไร่ ปริมาณผลผลิตทีไ่ ด้ 50 กิโลกรัม/สัปดาห์
– นาข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ จำนวน 2 ไร่ ปริมาณผลผลิตทีไ่ ด้ 1,400 – 1,500 กิโลกรัม/สัปดาห์
2. ส่งเสริมการแปรรูปถนอมอาหาร (ในช่วงเดือนเม.ย. – ธ.ค. 2562) ได้นำผลผลิตภายในโรงเรียนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ดังนี้
– มะพร้าวเกล็ดหิมะ 40 กล่อง
– ซาลาเปาข้าวไรซ์เบอร์รี่ 300 ชิน้
– กล้วยตาก 20 กิโลกรัม
3. ส่งเสริมกิจกรรมยุวเกษตรกรในโรงเรียน ได้แก่
– การทำสารชีวภัณฑ์ในการกำจัดโรคและแมลง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การขยายพันธุ์ ทุเรียน การแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่
การแปรรูปกล้วยน้ำว้า และการแปรรูปมะพร้าว
4. กิจกรรมที่ขยายผลสู่เกษตรกรในชุมชน ได้ดำเนินจัดทำโครงการโรงเรียนพัฒนาชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิก 43 ราย กิจกรรมที่
ได้ ขยายผลได้แก่ ปลูกไม้ผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองและมะนาว การขยายพันธุ์ทุเรียน การทำสารชีวภัณฑ์ ในการกำจัดโรคและ
แมลง การทำเห็ดฟางในตะกร้า การแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ และการแปรรูปมะพร้าว
การดำเนินงานก่อสร้างอาคาร “เกษตรสิริสุข” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 150 ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
2561 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ผลการใช้ประโยชน์อาคารเกษตรสิรสิ ุข (เริ่มทดลองกระบวนการผลิตตาม
ระบบ GMP ครั้งแรกเดือน พฤศจิกายน 2561) โดยการรวบรวมและบรรจุผลผลิตจากแปลงเกษตรของโรงเรียน 6 ครั้ง จาก
ชุมชน 5 ครั้ง ได้แก่ กล้วยน้ำว้า ผักบุ้ง ผักกาดขาว กวางตุ้ง คะน้า ถั่วฝักยาว พริก บวบ และมะเขือเปราะ รวมจำนวน

1,814.9 กิโลกรัม ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ ซาลาเปา ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กล้วยตาก และ
มะพร้าวหิมะ ทำการแปรรูปผลผลิตเกษตร จำนวน 6 ครั้ง ได้แก่ กล้วยตาก ไข่เค็ม และปลาส้ม
แผนการใช้ประโยชน์อาคารเกษตรสิรสิ ุข 1. ผลผลิตจากแปลงเกษตรของโรงเรียน มีการเก็บเกี่ยวผลผลิต และนำเข้าสู่อาคาร
ผ่านกระบวนการ ผลิตตามระบบ GMP ในทุกเช้าของวันเปิดเรียน ก่อนออกสู่ร้านค้าสหกรณ์ และโรงครัวประกอบอาหาร 2.
สมาชิกโครงการโรงเรียนพัฒนาชุมชน ทดลองนำผลผลิตทางการเกษตรนำเข้าสู่อาคารผ่านกระบวนการผลิตตามระบบ GMP
อาคารเกษตรสิริสุขนี้ นอกจากใช้เพื่อดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้ว ยังกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่แม่บ้าน
เกษตรกรและคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อเรียนรู้วิธีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน GMP โดยมีเจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตรเป็นผู้ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรูส้ ู่ชุมชนให้มคี วามเข้าใจ จนสามารถ
ลงมือปฏิบัตไิ ด้จริงในชีวิตประจำวันและต่อยอดสู่ชุมชนต่อไปในอนาคต

กรมส่งเสริมสั่งการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ดูแลเกษตรกรหยุดเผาเข้มข้น

กรมส่งเสริมสั่งการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ดูแลเกษตรกรหยุดเผาเข้มข้น อบรมเกษตรกรสร้างวิทยากรเกษตรปลอดการเผาแล้ว
กว่า 1 หมื่นราย
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้สั่งการไปยังจังหวัดแล้ว ให้เร่งดำเนินการควบคุม
กำกับดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรในความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด และเร่งสร้างการรับรู้ให้เกษตรกร
ตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในเวทีถ่ายทอดความรู้ตา่ ง ๆ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ในการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนมาตรการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ได้แก่ การส่งเสริมให้เกษตรกรเตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยวิธีการไถกลบตอชังทดแทนการ
เผา การส่งเสริมการนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาแปรสภาพให้เกิดประโยชน์ เช่น การทำปุ๋ยหมัก การปลูกเห็ดฟาง การผลิต
อาหารสัตว์ การทำถ่านอัดแท่ง หรือของประดับ เป็นต้น โดยเกษตรกรสามารถดาวน์คมู่ ือและคำแนะนำในการทำเกษตรปลอด
การเผาได้ที่ http://www.royalagro.doae.go.th/?page_id=3794 พร้อมกันนี้
กรมส่งเสริมการเกษตร นำมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) และคณะกรรมการอำนวยการขับเคลือ่ นงานโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับ
จังหวัด (Chief of Operation, CoO) เพื่อยกระดับความร่วมมือและความสำคัญ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนหากพบการ
เผาเศษวัสดุในพื้นที่การเกษตรให้แจ้งเหตุไปยังสายด่วนฉุกเฉิน ๑๗๘๔ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) สำหรับทุกพื้นที่ หรือ ๑๓๖๒
(ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) สำหรับพื้นที่ป่า
ล่าสุดในปีที่ผ่านมา (ปี 2562) กรมส่งเสริมการเกษตรตลอดจนหน่วยงานในสังกัดระดับพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรแล้ว จำนวน

15,720 ราย เพื่อสร้างเป็นวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา รวมทั้งสร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผาต้นแบบ
166 แห่ง ดำเนินการในพื้นที่ 26 จังหวัด ประกอบด้วย 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
ลำปาง ลำพูน น่าน แพร่ พะเยา ตาก และอุตรดิตถ์ และ 16 จังหวัดที่มีการเผาในพื้นที่การเกษตรสูง ได้แก่ กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์ บุรรี ัมย์ ปราจีนบุรี พิจติ ร เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด
ลพบุรี สกลนคร และอุดรธานี ตลอดจนได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน
รณรงค์ในท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ช่วงวิกฤตหมอกควันภาคเหนือ จัดทำแปลงนำร่อง
สาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุทดแทนการเผา ได้แก่ การไถกลบตอซัง 135 แห่ง 4,110 ไร่ สามารถลดต้นทุนการใช้
ปุ๋ยเคมี คิดเป็นมูลค่า 1,407,144 บาท การผลิตปุย๋ อินทรีย์/ปุย๋ หมัก/ปุ๋ยพืชสด/วัสดุเพาะปลูก 307 แห่ง 71,872 กิโลกรัม
สร้างรายได้ 287,488 บาท การเพาะเห็ด 10,100 กิโลกรัม สร้างรายได้ 1,515,000 บาท การผลิตถ่านอัดแท่งจากซัง
ข้าวโพด 1,150 กิโลกรัม สร้างรายได้ 23,000 บาท และการปลูกพืชทางเลือก 14 แห่ง 35 ไร่ สำหรับปี 2563 นี้ เริม่
ดำเนินการอบรมเกษตรกรแล้ว โดยวางแผนสร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผาต้นแบบรวมทั้งสิ้น 210 แห่ง และสร้างเกษตรกร
เป็นวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผารวมทั้งสิ้น 16,800 ราย ซึ่งจะต่อยอดขยายผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา แจ้งเตือนให้เกษตรกรเตรียมความ
พร้อมในการดูแลรักษาสวนผลไม้ในช่วงหน้าแล้ง
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปี 2563 กรม
อุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะฝนแล้งเร็วและยาวนานจนถึงเดือนมิถุนายน และมีแนวโน้มว่าในช่วง
เดือนมีนาคม ถึงเมษายน ในหลายพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส ส่งผลให้น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติระเหย
เร็วขึ้นด้วย ถึงแม้ในส่วนของภาคใต้ยังไม่มีจังหวัดใดประกาศภัยแล้ง และสถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วง แต่ขอแจ้งเตือนให้
เกษตรกรควรเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาสวนผลไม้ในช่วงหน้าแล้ง เพราะหากน้ำไม่พอเพียงสำหรับการ
เจริญเติบโต และการพัฒนาการของไม้ผล จะทำให้เกิดอาการใบเหลือง ผลหลุดร่วง หรือผลมีขนาดเล็กรูปร่างบิดเบี้ยว และ
หากขาดน้ำอย่างรุนแรงอาจทำให้ต้นไม้ยืนต้นตายได้
ทั้งนี้ ในพื้นที่ภาคใต้เป็นแหล่งผลิตไม้ผลเขตร้อนที่สำคัญ มีเนื้อที่ปลูกทั้งสิ้น 1,002,587 ไร่ แยกเป็น
ทุเรียน 503,513 ไร่ มังคุด 239,982 ไร่ เงาะ 84,176 ไร่ และลองกอง 174,916 ไร่ มีเนื้อที่
ให้ผล 869,276 ไร่ ปี 2562 มีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 800,598 ตัน สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ไม่ต่ำกว่า สามหมื่น
สี่พนั ล้านบาท จึงขอเน้นย้ำเกษตรกรดูแลรักษาสวนผลไม้ในช่วงหน้าแล้ง ได้แก่
1.เตรียมเก็บน้ำสำรอง หากมีบ่อพักน้ำควรปรับปรุงให้สามารถเก็บน้ำได้ และสูบน้ำสำรองไว้เสมอ
2.กรณีต้นไม้เล็ก ควรใช้วัสดุช่วยพลางแสงเพื่อลดอุณหภูมิและการคายน้ำ
3.ให้น้ำครั้งละน้อย ๆ แต่ให้บ่อยขึ้น และเลือกใช้วิธการที่ประหยัดน้ำและต้นไม้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ เช่น ระบบน้ำ
หยด หรือหัวเหวี่ยงขนาดเล็ก หรือปรับเปลีย่ นช่วงเวลาการให้นำ้ เป็นเวลากลางคืนลดการสูญเสียน้ำ

4.กรณีมีวัชพืชในแปลงปลูกจำนวนมาก ควรใช้วิธีการตัดแทนการไถพรวน เพราะนอกจากส่งผลกระทบต่อรากพืช
แล้ว ยังส่งผลให้เกิดการสูญเสียความชื้นในดินด้วย
5.ใช้วัสดุคลุมโคนเพื่อรักษาความชื้น โดยใช้เศษซากพืชคลุมให้ทั่วรัศมีทรงพุ่ม เพื่อช่วยรักษาความชื้นในดินและลด
อัตราการระเหยของน้ำรวมทั้งเศษซากพืชยังสามารถย่อยสลายเป็นปุย๋ ได้ด้วย
และ 6.กรณีทไี่ ม้ผลอยู่ในระหว่างการติดผล หากขาดน้ำรุนแรงต้องตัดแต่งผลทิ้งเพื่อรักษาต้นไว้

แจ้งเตือนเกษตรกรดูแลรักษาสวนผลไม้ในช่วงหน้าแล้ง แนะหากจำเป็นให้ตัด
ผลทิ้งรักษาลำต้น

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่าในปี 2563 กรมอุตุนยิ มวิทยาคาดการณ์ว่า ประเทศ
ไทยต้องเผชิญกับภาวะฝนแล้งเร็วและยาวนานจนถึงเดือนมิถุนายน และมีแนวโน้มว่าในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ในหลาย
พื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส ส่งผลให้น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติระเหยเร็วขึ้นด้วย ถึงแม้ในส่วนของ
ภาคใต้ยังไม่มีจังหวัดใดประกาศภัยแล้งและสถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วง แต่ขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรควรเตรียมความพร้อมใน
การดูแลรักษาสวนผลไม้ในช่วงหน้าแล้ง เพราะหากน้ำไม่พอเพียงสำหรับการเจริญเติบโต และการพัฒนาการของไม้ผล จะทำ
ให้เกิดอาการใบเหลือง ผลหลุดร่วง หรือผลมีขนาดเล็กรูปร่างบิดเบีย้ ว และหากขาดน้ำอย่างรุนแรงอาจทำให้ต้นไม้ยืนต้นตาย
ได้
นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภาคใต้เป็นแหล่งผลิตไม้ผลเขตร้อนที่สำคัญ มีเนื้อที่ปลูกทั้งสิ้น 1,002,587 ไร่ แยก
เป็น ทุเรียน 503,513 ไร่ มังคุด 239,982 ไร่ เงาะ 84,176 ไร่ และลองกอง 174,916 ไร่ มีเนือ้ ที่ให้ผล 869,276 ไร่
ปี 2562 มีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 800,598 ตัน สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ไม่ต่ำกว่า สามหมื่นสี่พันล้านบาท จึงขอ
เน้นย้ำเกษตรกรดูแลรักษาสวนผลไม้ในช่วงหน้าแล้งดังนี้
1.เตรียมเก็บน้ำสำรอง หากมีบ่อพักน้ำควรปรับปรุงให้สามารถเก็บน้ำได้ และสูบน้ำสำรองไว้เสมอ
2.กรณีต้นไม้เล็ก ควรใช้วัสดุช่วยพลางแสงเพื่อลดอุณหภูมิและการคายน้ำ
3.ให้น้ำครั้งละน้อยๆ แต่ให้บ่อยขึน้ และเลือกใช้วิธการที่ประหยัดน้ำและต้นไม้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ เช่น ระบบน้ำหยด หรือ
หัวเหวี่ยงขนาดเล็ก หรือปรับเปลีย่ นช่วงเวลาการให้น้ำเป็นเวลากลางคืนลดการสูญเสียน้ำ
4.กรณีมีวัชพืชในแปลงปลูกจำนวนมาก ควรใช้วิธีการตัดแทนการไถพรวน เพราะนอกจากส่งผลกระทบต่อรากพืชแล้ว ยัง
ส่งผลให้เกิดการสูญเสียความชื้นในดินด้วย
5.ใช้วัสดุคลุมโคนเพื่อรักษาความชื้น โดยใช้เศษซากพืชคลุมให้ทั่วรัศมีทรงพุ่ม เพื่อช่วยรักษาความชื้นในดินและลดอัตราการ
ระเหยของน้ำรวมทั้งเศษซากพืชยังสามารถย่อยสลายเป็นปุย๋ ได้ด้วย
6. กรณีที่ไม้ผลอยู่ในระหว่างการติดผล หากขาดน้ำรุนแรงต้องตัดแต่งผลทิ้งเพื่อรักษาต้นไว้

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบเงินให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉกุ เฉิน อุทกภัย ปี 2562 เนือ่ งจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิ
กิ ให้แก่เกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด ในงานโครงการคลินกิ เกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้
เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินกิ เกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย กรณี
ฉุกเฉิน โดยมีเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอศรีสมเด็จ หัวหน้าส่วนราชการ ผูน้ ำท้องถิ่น ผูน้ ำท้องที่ พี่นอ้ งเกษตรกร เข้าร่วมงานในครั้งนี้
โครงการคลินิกเกษตรเคลือ่ นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโครงการที่สามารถให้บริการ ทางวิชาการ และทำให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่
เกษตรกร บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นโครงการที่เข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพืน้ ที่ เพราะเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ทั้ง
ด้านพืช ด้านดิน ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และอื่นๆ ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ และองค์ความรู้ด้านการเกษตร มาสู่พี่นอ้ งเกษตรกรในพืน้ ที่ โดยเกษตรกรไม่
จำเป็นต้องเดินทางไกลไปถึงตัวเมือง หรือสถานทีร่ าชการซึ่งอาจจะอยู่ห่างไกล
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2562 เนื่องจากภายุโพดุลและคาจิกิ โดยมอบเงินให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ปี 2562 ด้านพืช เนื่องจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ จำนวน 20 อำเภอ ให้แก่
เกษตรกร จำนวน 63,306 ราย วงเงินให้การช่วยเหลือ 665,047,814.50 บาท และมอบเงินให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณี
ฉุกเฉิน อุทกภัย ปี 2562 กรณีทรายทับถมที่นา เนื่องจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ จำนวน 3 อำเภอ ให้แก่ อำเภอโพนทอง อำเภอเมยวดี อำเภอหนอง
พอก ให้แก่เกษตรกร จำนวน 244 ราย วงเงินให้ความช่วยเหลือ 3,730,300 บาท โดยเกษตรกรสามารถถอนเงินให้ความช่วยเหลือดังกล่าวจากธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ฝากความห่วงใยถึงพี่นอ้ งเกษตรกรที่ได้รับเงินไปแล้ว โปรดใช้อย่างประหยัด และเหมาะสมตามความจำเป็น จากนั้น
ได้ออก เยี่ยมชมหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และพบปะพี่นอ้ งเกษตรกรทีม่ าร่วมงาน

