
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่2 มกราคม 2563 

 
ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ส่งสุขปีใหม ่ 1 กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดแหล่งท่องเท่ียว 21 แห่ง ส่งสุขปีใหม่

ใหบ้ริการเกษตรกรและประชาชน 
Thai PR.Net 

2 กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดแหล่งท่องเท่ียว 21 แห่ง ส่งสุขปีใหม่
ใหบ้ริการเกษตรกรและประชาชน 

RYT 9 

Field Day 3 เกษตรฯ จดังาน Field Day ส่งความสุขปีใหม่ใหเ้กษตรกรก่อนเร่ิม
ฤดูกาลผลิต ปี 2563 

Thai PR.Net 

4 เกษตรฯ จดังาน Field Day ส่งความสุขปีใหม่ใหเ้กษตรกรก่อนเร่ิม
ฤดูกาลผลิต ปี 2563 

RYT 9 

5 กษ.กางแผนจดังาน Field Day ส่งความสุขปีใหม่ใหเ้กษตรกรตลอด
ปี’63 

แนวหนา้ออนไลน์ 

6 เกษตรฯ เปิดงาน Field Day ส่งความสุขปีใหม่ใหเ้กษตรกรก่อนเร่ิม
ฤดูกาลผลิต ปี 2563 

สยามรัฐออนไลน์ 

แนวทางขบัเคล่ือน
เกษตรและสหกรณ์ใน
ปี 63 

7 รมว.เกษตรฯ แถลง 7 แนวทางขบัเคล่ือนเกษตรและสหกรณ์ในปี 63 
มุ่งลดตน้ทุน – ขยายตลาด-ใช ้Big Data เช่ือมโยงขอ้มูล 

RYT 9 

8 เกษตรฯประกาศปี’63 ลุย6แนวทาง ใชเ้ทคโนโลยนีวตักรรมเพิ่ม
ศกัยภาพการผลิต 

แนวหนา้ออนไลน์ 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
พืชใชน้ ้านอ้ย 9 ปลูกพืชใชน้ ้านอ้ย  สวท. สกลนคร 
ส้มโอ 10 ส้มโอขาวน ้าผึ้งบา้นแม่ปาน แพร่ จุดเด่นในรสชาติ 3 ไม่ ไม่เฟ่ือน ไม่

ขม ไม่ซ่า 
เทคโนโลยชีาวบา้น 



 

 
กรมส่งเสริมกำรเกษตรส่งสุขปีใหม่มอบใหเ้กษตรกรและประชำชน พร้อมเปิดใหบ้ริกำรแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของศูนยป์ฏิบติักำร

ในสงักดั 21 แห่ง เชิญชวนท่องเท่ียวฟรี!!! 28 ธ.ค. 2562 – 5 ม.ค. 2563 น้ี 
          นำยเขม้แขง็ ยติุธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เผยวำ่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกบัหน่วยงำนในสงักดัไดด้ ำเนินกำร
โครงกำรส่งควำมสุขปีใหม่ มอบใหเ้กษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงเทศกำลส่งทำ้ยปีเก่ำตอ้นรับปีใหม่ 2563 โดยรัฐมนตรีวำ่กำร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน) มอบหมำยใหห้น่วยงำนในสงักดัจดักิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของ
รัฐบำล ในกำรสร้ำงควำมสุขใหก้บัคนในชำติดว้ยกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมสุข กระตุน้กำรใชจ่้ำยเงินเขำ้สู่ระบบเศรษฐกิจและ
สร้ำงรำยไดเ้พ่ิมใหแ้ก่เกษตรกร เกิดกำรหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชน 
          ดงันั้น กรมส่งเสริมกำรเกษตรจึงไดเ้ปิดศูนยป์ฏิบติักำรท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้และมีควำมพร้อมใหบ้ริกำรดำ้นกำรท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพ่ือให้
เกษตรกรและประชำชนเขำ้ชมและเรียนรู้ฟรีในช่วงเทศกำลปีใหม่ จ ำนวน 21 แห่ง ประกอบดว้ย 
          - ศูนยส่์งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร (เกษตรท่ีสูง) จงัหวดักำญจนบุรี, ดอยผำหม่นและดอยตุง จงัหวดัเชียงรำย, จงัหวดัพะเยำ, 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และจงัหวดัล ำพนู 
          - ศูนยส่์งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร (พืชสวน) จงัหวดักระบ่ี, จงัหวดัเชียงรำย, จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัสมุทรสำคร 
          - ศูนยส่์งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร (ผึ้ง) จงัหวดัจนัทบุรี 
          - ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีำรเกษตรดำ้นแมลงเศรษฐกิจ จงัหวดัเชียงใหม่ 
          - ศูนยข์ยำยพนัธ์ุพืชท่ี 1 จงัหวดัชลบุรี, ศูนยข์ยำยพนัธ์ุพืชท่ี 2 จงัหวดัตรัง, ศูนยข์ยำยพนัธ์ุพืชท่ี 3 จงัหวดันครรำชสีมำ, ศูนยข์ยำยพนัธ์ุพืช
ท่ี 4 จงัหวดันครศรีธรรมรำช, ศูนยข์ยำยพนัธ์ุพืชท่ี 5 จงัหวดับุรีรัมย,์ ศูนยข์ยำยพนัธ์ุพืชท่ี 6 จงัหวดัพิษณุโลก, ศูนยข์ยำยพนัธ์ุพืชท่ี 8 จงัหวดั
ล ำพนู, ศูนยข์ยำยพนัธ์ุพืชท่ี 9 จงัหวดัสุพรรณบุรี และศูนยข์ยำยพนัธ์ุพืชท่ี 10 จงัหวดัอุดรธำนี 
          เชิญชวนพ่ีนอ้งเกษตรกร ตลอดจนนกัท่องเท่ียวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ เขำ้รับบริกำรควำมสุขไดฟ้รี!!! ตำมสถำนท่ีดงักล่ำว ตั้งแต่
วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2562 – 5 มกรำคม 2563 หรือสนใจขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรอ่ืนๆ ดำวน์โหลดแอปพลิเคชนั "ท่องเท่ียวเชิงเกษตร" ได้
ทั้งระบบ Android และ iOS 

 



 

 
กรมส่งเสริมกำรเกษตรส่งสุขปีใหม่มอบใหเ้กษตรกรและประชำชน พร้อม

เปิดใหบ้ริกำรแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของศูนยป์ฏิบติักำรในสังกดั 21 แห่ง เชิญ
ชวนท่องเท่ียวฟรี!!! 28 ธ.ค. 2562 – 5 ม.ค. 2563 น้ี 

นำยเขม้แขง็ ยติุธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เผยวำ่ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ร่วมกบัหน่วยงำนในสังกดัไดด้ ำเนินกำรโครงกำรส่งควำมสุขปีใหม่ 
มอบใหเ้กษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงเทศกำลส่งทำ้ยปีเก่ำตอ้นรับ
ปีใหม่ 2563 โดยรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชยั ศรี
อ่อน) มอบหมำยใหห้น่วยงำนในสังกดัจดักิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบำยของรัฐบำล ในกำรสร้ำงควำมสุขใหก้บัคนในชำติดว้ยกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมสุข กระตุน้กำรใช้
จ่ำยเงินเขำ้สู่ระบบเศรษฐกิจและสร้ำงรำยไดเ้พิ่มใหแ้ก่เกษตรกร เกิดกำรหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชน 

 ดงันั้น กรมส่งเสริมกำรเกษตรจึงไดเ้ปิดศูนยป์ฏิบติักำรท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้และมีควำมพร้อมใหบ้ริกำรดำ้นกำร

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพื่อให้เกษตรกรและประชำชนเขำ้ชมและเรียนรู้ฟรีในช่วงเทศกำลปีใหม่ จ  ำนวน 21 แห่ง ประกอบดว้ย 

 ศูนยส่์งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร (เกษตรท่ีสูง) จงัหวดักำญจนบุรี, ดอยผำหม่นและดอยตุง จงัหวดัเชียงรำย, 
จงัหวดัพะเยำ, จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และจงัหวดัล ำพูน 

 ศูนยส่์งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร (พืชสวน) จงัหวดักระบ่ี, จงัหวดัเชียงรำย, จงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดั
สมุทรสำคร 

 ศูนยส่์งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเกษตร (ผึ้ง) จงัหวดัจนัทบุรี 
 ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีำรเกษตรดำ้นแมลงเศรษฐกิจ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ศูนยข์ยำยพนัธ์ุพืชท่ี 1 จงัหวดัชลบุรี, ศูนยข์ยำยพนัธ์ุพืชท่ี 2 จงัหวดัตรัง, ศูนยข์ยำยพนัธ์ุพืชท่ี 3 จงัหวดันครรำชสีมำ, 

ศูนยข์ยำยพนัธ์ุพืชท่ี 4 จงัหวดันครศรีธรรมรำช, ศูนยข์ยำยพนัธ์ุพืชท่ี 5 จงัหวดับุรีรัมย,์ ศูนยข์ยำยพนัธ์ุพืชท่ี 6 จงัหวดั
พิษณุโลก, ศูนยข์ยำยพนัธ์ุพืชท่ี 8 จงัหวดัล ำพูน, ศูนยข์ยำยพนัธ์ุพืชท่ี 9 จงัหวดัสุพรรณบุรี และศูนยข์ยำยพนัธ์ุพืชท่ี 10 
จงัหวดัอุดรธำนี 

เชิญชวนพี่นอ้งเกษตรกร ตลอดจนนกัท่องเท่ียวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ เขำ้รับบริกำรควำมสุขไดฟ้รี!!! ตำมสถำนท่ี
ดงักล่ำว ตั้งแต่วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2562 – 5 มกรำคม 2563 หรือสนใจขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรอ่ืนๆ ดำวน์โหลดแอป
พลิเคชนั "ท่องเท่ียวเชิงเกษตร" ไดท้ั้งระบบ Android และ iOS 

 

 

 

https://www.ryt9.com/tag/%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
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3


 
กรมส่งเสริมกำรเกษตรส่งสุขปีใหม่มอบใหเ้กษตรกร จดังำน Field Day ตลอดปี 2563 เชิญชวนเกษตรกรร่วมเรียนรู้

และเขำ้ถึงเทคโนโลยนีวตักรรมกำรผลิตใหม่ ๆ เพื่อน ำไปใชเ้ร่ิมตน้ฤดูกำลผลิตท่ีจะมำถึงน้ี ณ ศูนยเ์รียนรู้กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตร (ศพก.) 882 ศูนยท์ัว่ประเทศ ฟรี!!! 
          นำยเขม้แขง็ ยติุธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เผยวำ่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีควำมห่วงใยพี่นอ้ง
เกษตรกรจึงไดด้ ำเนินกำรโครงกำรส่งควำมสุขปีใหม่มอบใหเ้กษตรกรตลอดปี 2563 โดยมอบหมำยใหห้น่วยงำนในสังกดัจดั
กิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของรัฐบำล ในกำรสร้ำงควำมสุขใหก้บัคนในชำติดว้ยกำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำง
รำยไดเ้พิ่มแก่เกษตรกร และเกิดกำรหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจชุมชน 
          กรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นหน่วยงำนหน่ึงในสังกดักระทรวงเกษตรฯ มีบทบำทภำรกิจในกำรสร้ำงควำมเขม้แขง็ของ
เครือข่ำยเกษตรกรและบูรณำกำรกำรท ำงำนกบัทุกภำคส่วน จึงไดก้ ำหนดจดังำนวนัถ่ำยทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกำลผลิต
ใหม่ (Field Day) ณ ศูนยเ์รียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตร (ศพก.) 882 แห่งและเครือข่ำยทัว่ประเทศ เพื่อ
กระตุน้ใหเ้กษตรกรเร่ิมตน้กำรผลิตในปีกำรเพำะปลูกใหม่ โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีควำมเหมำะสมกบัพื้นท่ีของตนเอง ได้
วเิครำะห์ปัญหำ และมีฐำนเรียนรู้ ซ่ึงจะมีหน่วยงำนต่ำง ๆ เขำ้มำใหบ้ริกำรดำ้นกำรเกษตรตำมภำรกิจ ทั้งกำรเขำ้ถึงเทคโนโลย ี
ช่องทำงกำรตลำด แหล่งขอ้มูลควำมรู้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตรโดยเฉพำะท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจหลกั ไดแ้ก่ 
ขำ้ว พืชไร่ ไมย้นืตน้ ผกั/สมุนไพร ไมผ้ล ปศุสัตว ์และประมง เป็นตน้ 
          ส ำหรับแผนกำรเปิดงำน Field Day 19 จุดหลกั โดยผูบ้ริหำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีดงัน้ี คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 16 ธ.ค. 
2562 สินคำ้หลกั : มะพร้ำว ณ ศพก.ปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ โดยมี รมว.เกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน) เป็น
ประธำน คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 10 ม.ค. 2563 สินคำ้หลกั : ขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์ณ ศพก.ปง จ.พะเยำ โดยมี รมช.เกษตรและสหกรณ์ (ร้อย



เอกธรรมนสั พรหมเผำ่) เป็นประธำน คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 16 ม.ค. 2563 สินคำ้หลกั : ขำ้ว ณ ศพก.ละงู จ.สตูล โดยอธิบดีกรมกำร
ขำ้ว คร้ังท่ี 4 วนัท่ี 20 ม.ค. 2563 สินคำ้หลกั : จ้ิงหรีด ณ ศพก.น ้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยอธิบดีกรมชลประทำน คร้ังท่ี 5 วนัท่ี 23 
ม.ค. 2563 สินคำ้หลกั : พริกไทย ณ ศูนยเ์ครือข่ำยแปลงใหญ่พริกไทย อ.แก่งหำงแมว จ.จนัทบุรี โดยอธิบดีกรมวชิำกำรเกษตร 
คร้ังท่ี 6 วนัท่ี 7 ก.พ. 2563 สินคำ้หลกั : ไร่นำสวนผสม ณ ศูนยเ์รียนรู้เพื่อกำรพฒันำเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบบำ้นหนองแก 
อ.แกง้คลอ้ จ.ชยัภูมิ โดยเลขำธิกำร ส.ป.ก. คร้ังท่ี 7 วนัท่ี 12 ก.พ. 2563 สินคำ้หลกั : มะม่วงหิมพำนต ์ณ ศพก.ท่ำปลำ จ.
อุตรดิตถ ์โดยอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร คร้ังท่ี 8 วนัท่ี 14 ก.พ. 2563 สินคำ้หลกั : ไมด้อก ณ กลุ่มแปลงใหญ่ไมด้อก อ.
เมือง จ.อุดรธำนี โดยอธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ คร้ังท่ี 9 วนัท่ี 14 ก.พ. 2563 สินคำ้หลกั : ล ำไย ณ ศูนย ์ศพก.ขยำยต ำบล
น ้ำดิบและกลุ่มเกษตรกรล ำไยแปลงใหญ่ ต.น ้ำดิบ อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน โดยอธิบดีกรมปศุสัตว ์คร้ังท่ี 10 วนัท่ี 12 มี.ค. 2563 
สินคำ้หลกั : มะม่วง ณ ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มวสิำหกิจชุมชนมะม่วงนอกฤดูบำ้นมำบเหียง อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี โดยอธิบดี
กรมประมง คร้ังท่ี 11 วนัท่ี 12 มี.ค. 2563 สินคำ้หลกั : มนัส ำปะหลงั ณ ศพก.เครือข่ำยมนัส ำปะหลงั ม.8 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.
นครรำชสีมำ โดยเลขำธิกำร มกอช. คร้ังท่ี 12 วนัท่ี 20 มี.ค. 2563 สินคำ้หลกั : ขำ้ว ณ ศูนยเ์ครือข่ำยนำแปลงใหญ่ ปี 2559 อ.
เมือง จ.ยโสธร โดยเลขำธิกำร สศก . คร้ังท่ี 13 วนัท่ี 22 เม.ย. 2563 สินคำ้หลกั : ขำ้ว ณ ศพก.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยอธิบดี
กรมหม่อนไหม คร้ังท่ี 14 วนัท่ี 7 พ.ค. 2563 สินคำ้หลกั : ผลิตภณัฑผ์ึ้งโพรง ณ วสช.เล้ียงผึ้งโพรงบำ้นปังหวำน ศูนยเ์รียนรู้
ดำ้นแมลงเศรษฐกิจ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร โดยปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คร้ังท่ี 15 วนัท่ี 10 พ.ค. 2563 สินคำ้หลกั : ขำ้ว 
ณ ศพก.เมือง จ.อุทยัธำนี โดยมี รมช.เกษตรและสหกรณ์ (นำงสำวมนญัญำ ไทยเศรษฐ์) เป็นประธำน คร้ังท่ี 16 วนัท่ี 14 พ.ค. 
2563 สินคำ้หลกั : ออ้ย ณ ศพก.หนองม่วง จ.ลพบุรี โดยอธิบดีกรมพฒันำท่ีดิน คร้ังท่ี 17 วนัท่ี 21 พ.ค. 2563 สินคำ้หลกั : 
พืชผกั/เกษตรผสมผสำน ณ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.2 ต.ล ำภี อ.ทำ้ยเหมือง จ.พงังำ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
คร้ังท่ี 18 วนัท่ี 22 พ.ค. 2563 สินคำ้หลกั : ขำ้ว ณ ศพก.ศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบุรี โดยมี รมช.เกษตรและสหกรณ์ (นำยประ
ภตัร โพธสุธน) เป็นประธำน และคร้ังท่ี 19 วนัท่ี 18 มิ.ย. 2563 สินคำ้หลกั : ลองกอง ณ ศพก.ระแงะ จ.นรำธิวำส โดยอธิบดี
กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 
          กรมส่งเสริมกำรเกษตรจึงขอเชิญชวนพี่นอ้งเกษตรกรร่วมเรียนรู้และเขำ้ถึงเทคโนโลยนีวตักรรมกำรผลิตใหม่ ๆ ในกำร
จดังำน Field Day แต่ละพื้นท่ีโดยกิจกรรมหลกัจะมีสถำนีเรียนรู้ต่ำง ๆ ท่ีมีกำรบูรณำกำรองคค์วำมรู้จำกหลำยหน่วยงำนซ่ึง
เนน้เน้ือหำและเทคโนโลยท่ีีจ ำเป็นในกระบวนกำรผลิตสินคำ้เพื่อถ่ำยทอดใหเ้กษตรกรไดรั้บทรำบ กำรใหบ้ริกำรจำก
หน่วยงำนภำครัฐ นิทรรศกำรของหน่วยงำนรำชกำร/รัฐวสิำหกิจ กลุ่ม/สถำบนัเกษตรกร รวมทั้งภำคเอกชนท่ีใหก้ำร
สนบัสนุน และกิจกรรมเสริม เช่น กำรแสดงและจ ำหน่ำยสินคำ้ของกลุ่ม/สถำบนัเกษตรกร/วสิำหกิจชุมชน เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็น
แนวทำงปฏิบติัท่ีกรมส่งเสริมกำรเกษตรจะส่งต่อควำมสุขใหก้บัเกษตรกรในพื้นท่ี อยำ่งต่อเน่ืองตลอดปี 2563 น้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กรมส่งเสริมกำรเกษตรส่งสุขปีใหม่มอบใหเ้กษตรกร จดังำน Field Day ตลอดปี 2563 เชิญชวนเกษตรกรร่วมเรียนรู้
และเขำ้ถึงเทคโนโลยีนวตักรรมกำรผลิตใหม่ ๆ เพื่อน ำไปใชเ้ร่ิมตน้ฤดูกำลผลิตท่ีจะมำถึงน้ี ณ ศูนยเ์รียนรู้กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตร (ศพก.) 882 ศูนยท์ัว่ประเทศ ฟรี!!! 

นำยเขม้แขง็ ยติุธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เผยวำ่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีควำมห่วงใยพี่นอ้ง
เกษตรกรจึงไดด้ ำเนินกำรโครงกำรส่งควำมสุขปีใหม่มอบใหเ้กษตรกรตลอดปี 2563 โดยมอบหมำยใหห้น่วยงำนในสังกดัจดั
กิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของรัฐบำล ในกำรสร้ำงควำมสุขใหก้บัคนในชำติดว้ยกำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำง
รำยไดเ้พิ่มแก่เกษตรกร และเกิดกำรหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจชุมชน 

กรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นหน่วยงำนหน่ึงในสังกดักระทรวงเกษตรฯ มีบทบำทภำรกิจในกำรสร้ำงควำมเขม้แขง็ของ
เครือข่ำยเกษตรกรและบูรณำกำรกำรท ำงำนกบัทุกภำคส่วน จึงไดก้ ำหนดจดังำนวนัถ่ำยทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกำลผลิต
ใหม่ (Field Day) ณ ศูนยเ์รียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตร (ศพก.) 882 แห่งและเครือข่ำยทัว่ประเทศ เพื่อ
กระตุน้ใหเ้กษตรกรเร่ิมตน้กำรผลิตในปีกำรเพำะปลูกใหม่ โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีควำมเหมำะสมกบัพื้นท่ีของตนเอง ได้
วเิครำะห์ปัญหำ และมีฐำนเรียนรู้ ซ่ึงจะมีหน่วยงำนต่ำง ๆ เขำ้มำใหบ้ริกำรดำ้นกำรเกษตรตำมภำรกิจ ทั้งกำรเขำ้ถึงเทคโนโลย ี
ช่องทำงกำรตลำด แหล่งขอ้มูลควำมรู้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตรโดยเฉพำะท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจหลกั ไดแ้ก่ 
ขำ้ว พืชไร่ ไมย้นืตน้ ผกั/สมุนไพร ไมผ้ล ปศุสัตว ์และประมง เป็นตน้ 

 ส ำหรับแผนกำรเปิดงำน Field Day 19 จุดหลกั โดยผูบ้ริหำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีดงัน้ี คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 16 
ธ.ค. 2562 สินคำ้หลกั : มะพร้ำว ณ ศพก.ปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ โดยมี รมว.เกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน) 
เป็นประธำน คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 10 ม.ค. 2563 สินคำ้หลกั : ขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์ณ ศพก.ปง จ.พะเยำ โดยมี รมช.เกษตรและสหกรณ์ 
(ร้อยเอกธรรมนสั พรหมเผำ่) เป็นประธำน คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 16 ม.ค. 2563 สินคำ้หลกั : ขำ้ว ณ ศพก.ละงู จ.สตูล โดยอธิบดี
กรมกำรขำ้ว คร้ังท่ี 4 วนัท่ี 20 ม.ค. 2563 สินคำ้หลกั : จ้ิงหรีด ณ ศพก.น ้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยอธิบดีกรมชลประทำน คร้ังท่ี 5 
วนัท่ี 23 ม.ค. 2563 สินคำ้หลกั : พริกไทย ณ ศูนยเ์ครือข่ำยแปลงใหญ่พริกไทย อ.แก่งหำงแมว จ.จนัทบุรี โดยอธิบดีกรม
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วชิำกำรเกษตร คร้ังท่ี 6 วนัท่ี 7 ก.พ. 2563 สินคำ้หลกั : ไร่นำสวนผสม ณ ศูนยเ์รียนรู้เพื่อกำรพฒันำเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ
บำ้นหนองแก อ.แกง้คลอ้ จ.ชยัภูมิ โดยเลขำธิกำร ส.ป.ก. คร้ังท่ี 7 วนัท่ี 12 ก.พ. 2563 สินคำ้หลกั : มะม่วงหิมพำนต ์ณ ศพก.
ท่ำปลำ จ.อุตรดิตถ ์โดยอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร คร้ังท่ี 8 วนัท่ี 14 ก.พ. 2563 สินคำ้หลกั : ไมด้อก ณ กลุ่มแปลงใหญ่ไม้
ดอก อ.เมือง จ.อุดรธำนี โดยอธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ คร้ังท่ี 9 วนัท่ี 14 ก.พ. 2563 สินคำ้หลกั : ล ำไย ณ ศูนย ์ศพก.ขยำย
ต ำบลน ้ำดิบและกลุ่มเกษตรกรล ำไยแปลงใหญ่ ต.น ้ำดิบ อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน โดยอธิบดีกรมปศุสัตว ์คร้ังท่ี 10 วนัท่ี 12 มี.ค. 
2563 สินคำ้หลกั : มะม่วง ณ ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มวสิำหกิจชุมชนมะม่วงนอกฤดูบำ้นมำบเหียง อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี โดย
อธิบดีกรมประมง คร้ังท่ี 11 วนัท่ี 12 มี.ค. 2563 สินคำ้หลกั : มนัส ำปะหลงั ณ ศพก.เครือข่ำยมนัส ำปะหลงั ม.8 ต.เฉลียง อ.คร
บุรี จ.นครรำชสีมำ โดยเลขำธิกำร มกอช. คร้ังท่ี 12 วนัท่ี 20 มี.ค. 2563 สินคำ้หลกั : ขำ้ว ณ ศูนยเ์ครือข่ำยนำแปลงใหญ่ ปี 
2559 อ.เมือง จ.ยโสธร โดยเลขำธิกำร สศก . คร้ังท่ี 13 วนัท่ี 22 เม.ย. 2563 สินคำ้หลกั : ขำ้ว ณ ศพก.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดย
อธิบดีกรมหม่อนไหม คร้ังท่ี 14 วนัท่ี 7 พ.ค. 2563 สินคำ้หลกั : ผลิตภณัฑผ์ึ้งโพรง ณ วสช.เล้ียงผึ้งโพรงบำ้นปังหวำน ศูนย์
เรียนรู้ดำ้นแมลงเศรษฐกิจ อ.พะโตะ๊ จ.ชุมพร โดยปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คร้ังท่ี 15 วนัท่ี 10 พ.ค. 2563 สินคำ้หลกั 
: ขำ้ว ณ ศพก.เมือง จ.อุทยัธำนี โดยมี รมช.เกษตรและสหกรณ์ (นำงสำวมนญัญำ ไทยเศรษฐ)์ เป็นประธำน คร้ังท่ี 16 วนัท่ี 14 
พ.ค. 2563 สินคำ้หลกั : ออ้ย ณ ศพก.หนองม่วง จ.ลพบุรี โดยอธิบดีกรมพฒันำท่ีดิน คร้ังท่ี 17 วนัท่ี 21 พ.ค. 2563 สินคำ้หลกั : 
พืชผกั/เกษตรผสมผสำน ณ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.2 ต.ล ำภี อ.ทำ้ยเหมือง จ.พงังำ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
คร้ังท่ี 18 วนัท่ี 22 พ.ค. 2563 สินคำ้หลกั : ขำ้ว ณ ศพก.ศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบุรี โดยมี รมช.เกษตรและสหกรณ์ (นำยประ
ภตัร โพธสุธน) เป็นประธำน และคร้ังท่ี 19 วนัท่ี 18 มิ.ย. 2563 สินคำ้หลกั : ลองกอง ณ ศพก.ระแงะ จ.นรำธิวำส โดยอธิบดี
กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 
 กรมส่งเสริมกำรเกษตรจึงขอเชิญชวนพี่นอ้งเกษตรกรร่วมเรียนรู้และเขำ้ถึงเทคโนโลยีนวตักรรมกำรผลิตใหม่ ๆ ใน
กำรจดังำน Field Day แต่ละพื้นท่ีโดยกิจกรรมหลกัจะมีสถำนีเรียนรู้ต่ำง ๆ ท่ีมีกำรบูรณำกำรองคค์วำมรู้จำกหลำยหน่วยงำน
ซ่ึงเนน้เน้ือหำและเทคโนโลยท่ีีจ ำเป็นในกระบวนกำรผลิตสินคำ้เพื่อถ่ำยทอดให้เกษตรกรไดรั้บทรำบ กำรใหบ้ริกำรจำก
หน่วยงำนภำครัฐ นิทรรศกำรของหน่วยงำนรำชกำร/รัฐวสิำหกิจ กลุ่ม/สถำบนัเกษตรกร รวมทั้งภำคเอกชนท่ีใหก้ำร
สนบัสนุน และกิจกรรมเสริม เช่น กำรแสดงและจ ำหน่ำยสินคำ้ของกลุ่ม/สถำบนัเกษตรกร/วสิำหกิจชุมชน เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็น
แนวทำงปฏิบติัท่ีกรมส่งเสริมกำรเกษตรจะส่งต่อควำมสุขใหก้บัเกษตรกรในพื้นท่ี อยำ่งต่อเน่ืองตลอดปี 2563 น้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กษ.กางแผนจัดงานField Day ส่งความสุขปีใหม่ให้เกษตรกรตลอดปี’63 

นำยเขม้แขง็ ยติุธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตรเผยวำ่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด ำเนินกำรโครงกำรส่ง
ควำมสุขปีใหม่ มอบใหเ้กษตรกรตลอดปี 2563 โดยมอบใหห้น่วยงำนในสังกดัจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยรัฐบำลใน
กำรสร้ำงควำมสุขใหค้นในชำติดว้ยกำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำงรำยไดเ้พิ่มแก่เกษตรกร และเกิดกำรหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน กรมส่งเสริมกำรเกษตรจึงก ำหนดจดังำนวนัถ่ำยทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกำลผลิตใหม่ (Field Day)ณ ศูนยเ์รียนรู้
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตร (ศพก.) 882 แห่งและเครือข่ำยทัว่ประเทศ เพื่อกระตุน้ให้เกษตรกรเร่ิมตน้กำรผลิต
ในปีกำรเพำะปลูกใหม่ โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมำะสมกบัพื้นท่ีของตนเอง ไดว้เิครำะห์ปัญหำและมีฐำนเรียนรู้ ซ่ึงจะมี
หน่วยงำนเขำ้มำใหบ้ริกำรดำ้นกำรเกษตรตำมภำรกิจทั้งกำรเขำ้ถึงเทคโนโลย ีช่องทำงกำรตลำดแหล่งขอ้มูลควำมรู้ในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตรโดยเฉพำะท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจหลกั ไดแ้ก่ ขำ้ว พืชไร่ ไมย้นืตน้ ผกั/สมุนไพร ไมผ้ล ปศุ
สัตว ์และประมงเป็นตน้ 

ส ำหรับแผนกำรเปิดงำน Field Day 19 จุดหลกั โดยผูบ้ริหำรกระทรวงเกษตรฯ โดยคร้ังท่ี 1 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 16 
ธนัวำคม 2562สินคำ้หลกั : มะพร้ำว ณ ศพก.ปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ โดยมี รมว.เกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชยั ศรี
อ่อน) เป็นประธำน คร้ังท่ี 2 เร่ิมวนัท่ี 10 มกรำคม 2563 สินคำ้หลกั : ขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์ณ ศพก.ปง จ.พะเยำ โดยมี รมช.เกษตร
และสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนสั พรหมเผำ่) เป็นประธำน คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 16 ม.ค. 2563 สินคำ้หลกั : ขำ้ว ณ ศพก.ละงู จ.สตูล 
โดยอธิบดีกรมกำรขำ้วคร้ังท่ี 4 วนัท่ี 20 ม.ค. 2563 สินคำ้หลกั : จ้ิงหรีด ณ ศพก.น ้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยอธิบดีกรม
ชลประทำน คร้ังท่ี 5 วนัท่ี 23 ม.ค. 2563 สินคำ้หลกั : พริกไทย ณ ศูนยเ์ครือข่ำยแปลงใหญ่พริกไทย อ.แก่งหำงแมว จ.จนัทบุรี 
และกำรจดังำนจะด ำเนินต่อเน่ืองไปจนครบ 19 จุดในวนัท่ี 18 มิถุนำยน 2563 กรมจึงขอเชิญชวนเกษตรกรร่วมเรียนรู้และ
เขำ้ถึงเทคโนโลยนีวตักรรมกำรผลิตใหม่ๆ ในกำรจดังำน Field Day แต่ละพื้นท่ีโดยกิจกรรมหลกัจะมีสถำนีเรียนรู้ท่ีบูรณำกำร
องคค์วำมรู้จำกหลำยหน่วยงำนซ่ึงเนน้เน้ือหำและเทคโนโลยท่ีีจ ำเป็นในกระบวนกำรผลิตสินคำ้เพื่อถ่ำยทอดให้เกษตรกร
ไดรั้บทรำบ กำรใหบ้ริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ นิทรรศกำรของหน่วยงำนรำชกำร/รัฐวสิำหกิจ กลุ่ม/สถำบนัเกษตรกร 
รวมทั้งภำคเอกชนท่ีใหก้ำรสนบัสนุน และกิจกรรมเสริม เช่น กำรแสดงและจ ำหน่ำยสินคำ้ของกลุ่ม/สถำบนัเกษตรกร/
วสิำหกิจชุมชนถือเป็นแนวทำงปฏิบติัท่ีกรมจะส่งต่อควำมสุขใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีอยำ่งต่อเน่ืองตลอดปี 2563 น้ี 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กรมส่งเสริมกำรเกษตรส่งสุขปีใหม่มอบใหเ้กษตรกร จดังำน Field Day ตลอดปี 2563 เชิญชวนเกษตรกรร่วมเรียนรู้

และเขำ้ถึงเทคโนโลยนีวตักรรมกำรผลิตใหม่ ๆ เพื่อน ำไปใชเ้ร่ิมตน้ฤดูกำลผลิตท่ีจะมำถึงน้ี ณ ศูนยเ์รียนรู้กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตร (ศพก.) 882 ศูนยท์ัว่ประเทศ ฟรี!!! 
เม่ือวนัท่ี 27 ธ.ค. นำยเขม้แขง็ ยติุธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เปิดเผยวำ่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีควำม
ห่วงใยพี่นอ้งเกษตรกรจึงไดด้ ำเนินกำรโครงกำรส่งควำมสุขปีใหม่มอบใหเ้กษตรกรตลอดปี 2563 โดยมอบหมำยให้
หน่วยงำนในสังกดัจดักิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของรัฐบำล ในกำรสร้ำงควำมสุขใหก้บัคนในชำติดว้ยกำร
ด ำเนินกิจกรรมสร้ำงรำยไดเ้พิ่มแก่เกษตรกร และเกิดกำรหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจชุมชน 
 กรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นหน่วยงำนหน่ึงในสังกดักระทรวงเกษตรฯ มีบทบำทภำรกิจในกำรสร้ำงควำมเขม้แขง็ของ
เครือข่ำยเกษตรกรและบูรณำกำรกำรท ำงำนกบัทุกภำคส่วน จึงไดก้ ำหนดจดังำนวนัถ่ำยทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกำลผลิต
ใหม่ (Field Day) ณ ศูนยเ์รียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตร (ศพก.) 882 แห่งและเครือข่ำยทัว่ประเทศ เพื่อ
กระตุน้ใหเ้กษตรกรเร่ิมตน้กำรผลิตในปีกำรเพำะปลูกใหม่ โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีควำมเหมำะสมกบัพื้นท่ีของตนเอง ได้
วเิครำะห์ปัญหำ และมีฐำนเรียนรู้ ซ่ึงจะมีหน่วยงำนต่ำง ๆ เขำ้มำใหบ้ริกำรดำ้นกำรเกษตรตำมภำรกิจ ทั้งกำรเขำ้ถึงเทคโนโลย ี
ช่องทำงกำรตลำด แหล่งขอ้มูลควำมรู้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตรโดยเฉพำะท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจหลกั ไดแ้ก่ 
ขำ้ว พืชไร่ ไมย้นืตน้ ผกั/สมุนไพร ไมผ้ล ปศุสัตว ์และประมง เป็นตน้ 
 
 



ส ำหรับแผนกำรเปิดงำน Field Day 19 จุดหลกั โดยผูบ้ริหำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีดงัน้ี คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 16 ธ.ค. 2562 
สินคำ้หลกั : มะพร้ำว ณ ศพก.ปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ โดยมี รมว.เกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน) เป็น
ประธำน คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 10 ม.ค. 2563 สินคำ้หลกั : ขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์ณ ศพก.ปง จ.พะเยำ โดยมี รมช.เกษตรและสหกรณ์ (ร้อย
เอกธรรมนสั พรหมเผำ่) เป็นประธำน คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 16 ม.ค. 2563 สินคำ้หลกั : ขำ้ว ณ ศพก.ละงู จ.สตูล โดยอธิบดีกรมกำร
ขำ้ว คร้ังท่ี 4 วนัท่ี 20 ม.ค. 2563 สินคำ้หลกั : จ้ิงหรีด ณ ศพก.น ้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยอธิบดีกรมชลประทำน คร้ังท่ี 5 วนัท่ี 23 
ม.ค. 2563 สินคำ้หลกั : พริกไทย ณ ศูนยเ์ครือข่ำยแปลงใหญ่พริกไทย อ.แก่งหำงแมว จ.จนัทบุรี โดยอธิบดีกรมวชิำกำรเกษตร 
คร้ังท่ี 6 วนัท่ี 7 ก.พ. 2563 สินคำ้หลกั : ไร่นำสวนผสม ณ ศูนยเ์รียนรู้เพื่อกำรพฒันำเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบบำ้นหนองแก 
อ.แกง้คลอ้ จ.ชยัภูมิ โดยเลขำธิกำร ส.ป.ก. คร้ังท่ี 7 วนัท่ี 12 ก.พ. 2563 สินคำ้หลกั : มะม่วงหิมพำนต ์ณ ศพก.ท่ำปลำ จ.
อุตรดิตถ ์โดยอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร คร้ังท่ี 8 วนัท่ี 14 ก.พ. 2563 สินคำ้หลกั : ไมด้อก ณ กลุ่มแปลงใหญ่ไมด้อก อ.
เมือง จ.อุดรธำนี โดยอธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ คร้ังท่ี 9 วนัท่ี 14 ก.พ. 2563 สินคำ้หลกั : ล ำไย ณ ศูนย ์ศพก.ขยำยต ำบล
น ้ำดิบและกลุ่มเกษตรกรล ำไยแปลงใหญ่ ต.น ้ำดิบ อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน โดยอธิบดีกรมปศุสัตว ์

คร้ังท่ี 10 วนัท่ี 12 มี.ค. 2563 สินคำ้หลกั : มะม่วง ณ ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มวสิำหกิจชุมชนมะม่วงนอกฤดูบำ้นมำบเหียง อ.
ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี โดยอธิบดีกรมประมง คร้ังท่ี 11 วนัท่ี 12 มี.ค. 2563 สินคำ้หลกั : มนัส ำปะหลงั ณ ศพก.เครือข่ำยมนั
ส ำปะหลงั ม.8 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครรำชสีมำ โดยเลขำธิกำร มกอช. คร้ังท่ี 12 วนัท่ี 20 มี.ค. 2563 สินคำ้หลกั : ขำ้ว ณ ศูนย์
เครือข่ำยนำแปลงใหญ่ ปี 2559 อ.เมือง จ.ยโสธร โดยเลขำธิกำร สศก . คร้ังท่ี 13 วนัท่ี 22 เม.ย. 2563 สินคำ้หลกั : ขำ้ว ณ 
ศพก.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยอธิบดีกรมหม่อนไหม คร้ังท่ี 14 วนัท่ี 7 พ.ค. 2563 สินคำ้หลกั : ผลิตภณัฑผ์ึ้งโพรง ณ วสช.เล้ียง
ผึ้งโพรงบำ้นปังหวำน ศูนยเ์รียนรู้ดำ้นแมลงเศรษฐกิจ อ.พะโตะ๊ จ.ชุมพร โดยปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คร้ังท่ี 15 
วนัท่ี 10 พ.ค. 2563 สินคำ้หลกั : ขำ้ว ณ ศพก.เมือง จ.อุทยัธำนี โดยมี รมช.เกษตรและสหกรณ์ (นำงสำวมนญัญำ ไทยเศรษฐ)์ 
เป็นประธำน คร้ังท่ี 16 วนัท่ี 14 พ.ค. 2563 สินคำ้หลกั : ออ้ย ณ ศพก.หนองม่วง จ.ลพบุรี โดยอธิบดีกรมพฒันำท่ีดิน คร้ังท่ี 17 
วนัท่ี 21 พ.ค. 2563 สินคำ้หลกั : พืชผกั/เกษตรผสมผสำน ณ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.2 ต.ล ำภี อ.ทำ้ยเหมือง จ.พงังำ 
โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คร้ังท่ี 18 วนัท่ี 22 พ.ค. 2563 สินคำ้หลกั : ขำ้ว ณ ศพก.ศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบุรี โดยมี รมช.
เกษตรและสหกรณ์ (นำยประภตัร โพธสุธน) เป็นประธำน และคร้ังท่ี 19 วนัท่ี 18 มิ.ย. 2563 สินคำ้หลกั : ลองกอง ณ ศพก.ระ
แงะ จ.นรำธิวำส โดยอธิบดีกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 

กรมส่งเสริมกำรเกษตรจึงขอเชิญชวนพี่นอ้งเกษตรกรร่วมเรียนรู้และเขำ้ถึงเทคโนโลยีนวตักรรมกำรผลิตใหม่ ๆ ใน
กำรจดังำน Field Day แต่ละพื้นท่ีโดยกิจกรรมหลกัจะมีสถำนีเรียนรู้ต่ำง ๆ ท่ีมีกำรบูรณำกำรองคค์วำมรู้จำกหลำยหน่วยงำน
ซ่ึงเนน้เน้ือหำและเทคโนโลยท่ีีจ ำเป็นในกระบวนกำรผลิตสินคำ้เพื่อถ่ำยทอดให้เกษตรกรไดรั้บทรำบ กำรใหบ้ริกำรจำก
หน่วยงำนภำครัฐ นิทรรศกำรของหน่วยงำนรำชกำร/รัฐวสิำหกิจ กลุ่ม/สถำบนัเกษตรกร รวมทั้งภำคเอกชนท่ีใหก้ำร
สนบัสนุน และกิจกรรมเสริม เช่น กำรแสดงและจ ำหน่ำยสินคำ้ของกลุ่ม/สถำบนัเกษตรกร/วสิำหกิจชุมชน เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็น
แนวทำงปฏิบติัท่ีกรมส่งเสริมกำรเกษตรจะส่งต่อควำมสุขใหก้บัเกษตรกรในพื้นท่ี อยำ่งต่อเน่ืองตลอดปี 2563 น้ี 
 
 
 
 



 

 

 

 

นำยเฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวำ่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทำงในกำรขบัเคล่ือน
นโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2563 เพื่อใหส้ำมำรถน ำไปด ำเนินกำรต่อยอดได ้คือ  

1) กำรบริหำรจดักำรน ้ำทั้งระบบ กำรเพิ่มแหล่งน ้ำขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก โดยไดมี้กำรส ำรวจพื้นท่ีท่ี
คำดวำ่จะสำมำรถสร้ำงเป็นแหล่งกกัเก็บน ้ำได ้โดยเนน้ในส่วนของแกม้ลิง ในบริเวณลุ่มน ้ำต่ำง ๆ ท่ีไดมี้กำรท ำแผนท่ีส ำรวจ
เอำไวแ้ลว้ จะมีกำรเพิ่มคุณภำพและปริมำณกำรผนัน ้ำจำกลุ่มน ้ำตะวนัตกมำช่วยเหลือในลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ ซ่ึงจะมีกำรเพิ่มก ำลงั
ในกำรส่งน ้ำจำก 800 ลำ้น ลบ.ม./ปี เป็น 2,000 ลำ้น ลบ.ม./ปี เพื่อช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกร และรักษำสมดุลระบบนิเวศ ของ
ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ 

2) กำรส่งเสริมสินคำ้เกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย ์จะมีกำรน ำศำสตร์พระรำชำและเกษตรทฤษฎีใหม่เขำ้มำเป็นนโยบำย
ท่ีจะขบัเคล่ือนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีมำตรกำรในกำร "ลด ละ เลิก" กำรใชส้ำรเคมีจะประชำสัมพนัธ์ใหพ้ี่
นอ้งเกษตรกรใชส้ำรเคมีใหน้อ้ยท่ีสุด ส ำหรับพื้นท่ีท่ีมีควำมพร้อม ก็จะขอให ้"ละ" กำรใชส้ำรเคมีและเป้ำหมำยสุดทำ้ยคือกำร
เลิกใชส้ำรเคมี โดยจะมีกำรหำและพฒันำสำรชีวภณัฑ์ต่ำง ๆ มำทดแทน รวมถึงกำรใชม้ำตรกำรต่ำง ๆ อำทิ กำรใช้
เคร่ืองจกัรกลกำรเกษตรมำทดแทนเร่ืองแรงงำน เป็นตน้ 

3) กำรใชร้ะบบกำรตลำดน ำกำรผลิต จำกนโยบำยท่ีด ำเนินกำรมำในปี 2562 เพื่อแกไ้ขปัญหำสินคำ้ลน้ตลำดและรำคำสินคำ้
เกษตรตกต ่ำ จึงไดมี้มำตรกำรในกำรหำตลำดใหม่ทั้งในและต่ำงประเทศเป็นกำรเพิ่มช่องทำงในกำรขำยใหก้บัผูผ้ลิตสินคำ้
เกษตร ไม่วำ่จะเป็นในส่วนของสหกรณ์ เกษตรแปลงใหญ่ วสิำหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตร Young Smart Farmer ท่ีตอ้งกำร
จะสร้ำงควำมเขม้แขง็ เพื่อน ำร่องในกำรปฏิรูปภำคกำรเกษตร ซ่ึงจะมีหน่วยงำนเขำ้ไปแนะน ำตลำด ในเร่ืองออนไลน์ อำทิ 
กำรร่วมมือกบั LAZADA Thailand ในกำรจดัอบรมกำรเขำ้สู่ตลำดออนไลน์ กำรขำยสินคำ้เกษตรโดยตรง รวมถึงกำรแปรรูป
สินคำ้เกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ำ โดยไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรไปแลว้ และจะ KICK OFF โครงกำรในเดือนมกรำคม 2563 และหลงัจำกนั้น
จะด ำเนินกำรในทุกภำคของประเทศไทย เพื่อด ำเนินกำรส่งเสริมและขยำยตลำดใหก้บัพี่นอ้งเกษตรกร 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C


4) กำรลดตน้ทุนกำรผลิตและเพิ่มคุณภำพกำรผลิต ไดมี้กำรตั้งคณะกรรมกำรกำรปรับปรุงปุ๋ย กำรใชปุ๋้ยตำมค่ำวเิครำะห์ของ
ดิน หรือปุ๋ยสั่งตดั โดยมีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรคือกำรลดตน้ทุนในส่วนของค่ำปุ๋ยลง 30% แต่ถำ้เกษตรกรมีควำมพร้อมใน
กำรใชปุ๋้ยจำกธรรมชำติ ทั้งปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยอินทรีย ์ทำงภำครัฐก็พร้อมเขำ้ไปส่งเสริมใหค้วำมรู้ เพื่อใหเ้กษตรกรสำมำรถผลิต
ปุ๋ยไวใ้ชเ้อง อีกทั้งยงัมีกำรใชเ้ทคโนโลยมีำพฒันำพนัธ์ุพืชเพื่อปรับปรุงคุณภำพและผลผลิตต่อไร่ใหสู้งข้ึน นอกจำกน้ี ยงัตอ้ง
มีกำรพฒันำกำรจดัส่งสินคำ้ (ระบบโลจิสติกส์) เพื่อลดกำรใชจ่้ำยในกำรลดค่ำขนส่งทุกประเภท ซ่ึงมีกำรเจรจำทั้ง Kerry 
ไปรษณียไ์ทย และกำรบินไทย ถือเป็นมำตรกำรหน่ึงท่ีกระทรวงเกษตรฯ ก ำลงัเร่งด ำเนินกำร 

5) กำรบริหำรจดักำรประมงอยำ่งย ัง่ยนื ทั้งประมงพำณิชยแ์ละประมงพื้นบำ้น ส ำหรับประมงพื้นบำ้นไดมี้กำรข้ึนทะเบียน ซ่ึง
ขณะน้ีมีกำรข้ึนทะเบียนแลว้ประมำณ 50,000 กวำ่ล ำ ส่วนประมงพำณิชยจ์ะเร่งส่งเสริมใหรั้กษำสมดุลของ
ทรัพยำกรธรรมชำติทำงทะเล เพื่อใหส้ำมำรถท ำประมงไดต้ลอดทั้งปี ซ่ึงตลอดระยะเวลำด ำเนินกำรภำยกนัเง่ือนไขของ IUU 
ช่วง 2 – 3 ปีท่ีผำ่นมำ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมงไดมี้ของขวญัใหพ้ี่นอ้งชำวประมง โดยกำรเพิ่มวนัท ำกำรประมง
ใหก้บัเรืออวนลำกในอ่ำวไทยอีก 30 วนั และในปี 2563 เรือประมงประเภทอ่ืน ทั้งในอ่ำวไทยและอนัดำมนั (ยกเวน้เรืออวน
ลำก) จะท ำกำรประมงไดต้ลอดทั้งปี โดยกระท ำภำยใตก้ำรรักษำสมดุลกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและภำยใตเ้ง่ือนไขของ 
IUU 

6) กำรแกปั้ญหำเฉพำะหนำ้ใหเ้กษตรกร กระทรวงเกษตรฯ มีมำตรกำรท่ีจะส่งเสริมรำยได ้เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนใหก้บัพี่
นอ้งเกษตรกร ทั้งกำรจำ้งงำนของกรมชลประทำน ซ่ึงขณะน้ีไดมี้กำรตั้งงบประมำณไวเ้รียบร้อยแลว้ เพื่อให้เกษตรกรมีรำยได้
ในขณะท่ีไม่สำมำรถท ำกำรเกษตรตำมปกติได ้อีกทั้งจะมีกำรเพิ่มพนัธ์ุสัตวน์ ้ำทัว่ประเทศ โดยเตรียมพนัธ์ุปลำ พนัธ์กุง้ไว้
ประมำณ 550 ลำ้นตวั และจะใชเ้วลำ 4 – 6 เดือน ท ำใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรสำมำรถจบัไปบริโภค หรือจบัไปขำย เป็นกำรเพิ่ม
รำยไดอี้กทำงหน่ึง นอกจำกน้ี ยงัส่งเสริมกำรเล้ียงปศุสัตวท่ี์มีควำมตอ้งกำรของตลำด ไดแ้ก่ โค กระบือ แพะ และกำรแจก
ท่ีดินท ำกิน (ส.ป.ก.) ใหแ้ก่เกษตรกรดว้ย 

7) กำรตั้งศูนยเ์ทคโนโลยทีำงกำรเกษตร (Agri-technology and innovation center: AIC) โดยจะมีกำรตั้งศูนย ์AIC ทั้ง 77 
จงัหวดัทัว่ประเทศ และกำรจดัท ำขอ้มูลสำรสนเทศดำ้นกำรเกษตร (Big data) เป็นกำรเช่ือมโยงกบั 10 หน่วยงำนหลกั ซ่ึงจะ
ท ำใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลและสำมำรถเขำ้มำตรวจสอบขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ อำทิ กำรตรวจสอบศกัยภำพ
พื้นท่ีโดยใช ้Agri-Map เพื่อจดัท ำ Zoning เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกษตรฯประกาศปี’63ลยุ6แนวทาง ใช้เทคโนโลยนีวัตกรรมเพิม่ศักยภาพการผลติ 

กรมส่งเสริมกำรเกษตรจดังำนพบส่ือมวลชน Meet the Press ส่งสุขปีใหม ่ ใหเ้กษตรกร ประกำศปี 2563 เป็นปีแห่งกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต ใชเ้ทคโนโลยนีวตักรรมน ำกำรเกษตร ขบัเคล่ือนผำ่น 6 แนวทำงหลกัท่ีตอ้งด ำเนินกำรใหเ้กิด
ประสิทธิภำพสูงสุดส่งควำมสุขถึงมือเกษตรกรทุกพื้นท่ี  

นำยเขม้แขง็ ยติุธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร ประกำศขบัเคล่ือน 6 แนวทำงหลกั เป้ำหมำย 
ส ำคญัคือ ใชห้ลกัตลำดน ำกำรเกษตรขบัเคล่ือนทุกพื้นท่ี ใชน้วตักรรมท่ีเหมำะสมกบัพืชและสถำนกำรณ์ผำ่นส ำนกังำน
ส่งเสริมและและพฒันำกำรเกษตร ท่ี 1 - 6 ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดั 77 จงัหวดั และศูนยป์ฏิบติักำร 50 ศูนย ์ส ำหรับ 6 แนวทำง
หลกั ไดแ้ก่  

1.ขยำยผลโครงกำรพระรำชด ำริสู่เกษตรกรอ่ืนในชุมชนกวำ่ 1,000 คน โดยตวัอยำ่งผลส ำเร็จเกิดจำกกำรขยำยผล
โครงกำรบนพื้นท่ีสูง รวมถึงศูนยศึ์กษำพฒันำอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ มีผลผลิตทำงกำรเกษตรมำยมำย ต่อยอดเป็นศูนย์
เรียนรู้ใหเ้กษตรกรอ่ืนในชุมชนและเครือข่ำย                    

 2.บริหำรจดักำรสินคำ้เกษตรยดึหลกัตลำดน ำกำรเกษตรผำ่นโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ เช่น 
แปลงใหญ่กลว้ยหอมทอง จ.เพชรบุรี มีพื้นท่ี 1,401 ไร่ สมำชิก 465 รำย มีตลำดรองรับทั้งในและนอกประเทศ ใชน้วตักรรม
หลงัเก็บเก่ียวช่วยยดือำยสุ่งออก 3.พฒันำองคก์ร วสิำหกิจชุมชนและเกษตรกรรุ่นใหม่ต่อเน่ือง ต่อยอดเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตร มีรำยไดน้อกเหนือจำกท ำกำรเกษตร มีเกษตรกรรุ่นใหม่มำต่อยอดแนวคิด และใชน้วตักรรมใหเ้กิดประโยชน์ เช่น 
บำ้นสวนขวญั ชุมชนริมคลองบำ้นบำงขำม ของ จ.ลพบุรี พฒันำแนวคิดจำกเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีอยำกใหค้นในชุมชนมีรำยได ้
จึงพฒันำเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  

4.สร้ำงควำมเขม้แขง็ของเครือข่ำยและบูรณำกำรท ำงำน สร้ำงควำมเขม้แขง็ใหเ้กษตรกร เป็นกลไกส ำคญัในงำนส่งเสริม
กำรเกษตร ผำ่นกำรจดังำนวนัเร่ิมตน้ฤดูผลิตใหม่ (Field day) ใน 882 ศพก.และเครือข่ำย ทัว่ประเทศ ใหชุ้มชน วิเครำะห์
ปัญหำ มีฐำนเรียนรู้ ท่ีจะน ำตวัอยำ่งควำมส ำเร็จของเกษตรกรในพื้นท่ีมำเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อน ำไปแกไ้ข ปรับปรุง พฒันำ ใน
พื้นท่ีเกษตรของตวัเอง ตวัอยำ่ง กำรจดังำน Field day กำรผลิตพริกไทยคุณภำพ ของ ศูนยเ์รียนรู้เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
สินคำ้เกษตร(ศพก.) อ.แก่งหำงแมว จ.จนัทบุรี 

5.ช่วยเหลือใหบ้ริกำรเกษตรกร เรียนรู้ป้องกนัแกปั้ญหำท่ีจะเกิดข้ึน มีกรมฯคอยสนบัสนุน เช่น กำรจดักำรหนอนกระทู้
ขำ้วโพดลำยจุด ของจ.ชยัภูมิ ผำ่นศูนยจ์ดักำรศตัรูพืชชุมชน มี ศูนยส่์งเสริมกำรอำรักขำพืช สนบัสนุนแมลงหำงหนีบ และ 
ชุมชนน ำไปเพำะเล้ียงขยำยพนัธ์ุจนสำมำรถส่งต่อให้เกษตรกรในพื้นท่ีไดเ้ห็นผล 6. พฒันำองคก์ร ระบบท ำงำน พฒันำ
เจำ้หนำ้ท่ี ไปถึงเกษตรกรในพื้นท่ีร่วมรับผดิชอบต่อสังคม เช่น เกษตรกรรุ่นใหม่ ของจ.สงขลำมีแนวคิด มะพร้ำว zero waste 
คือ ใชทุ้กส่วนของมะพร้ำว แปรรูปเป็นผลิตภณัฑส์ร้ำงมูลค่ำเพิ่มได ้

 



 
ประเด็น  ปลูกพืชใชน้ ้ำนอ้ย  
ช่องทำง  สวท. สกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
จงัหวดัแพร่ มีเกษตรกรปลูกส้มโอทุกอ ำเภอ ปริมำณและคุณภำพมำกนอ้ยแตกต่ำงกนัไป สำยพนัธ์ุท่ีนิยมปลูกเพื่อ

กำรคำ้ อยำ่งเช่น พนัธ์ุขำวใหญ่ พนัธ์ุขำวน ้ำผึ้ง สำยพนัธ์ุอ่ืนๆ ท่ีปลูกไวบ้ริโภคก็มี พนัธ์ุทองดี พนัธ์ุขำวแตงกวำ เป็นตน้ แต่ใน
พื้นท่ีอ ำเภอลอง มีปลูกกนัมำกรำย และพื้นท่ีปลูกมีมำกหลำยต ำบล ผูเ้ขียนไดโ้ฟกสัไปท่ี ต ำบลแม่ปำน ท่ีมีเกษตรกรปลูกส้ม
โอขำวน ้ำผึ้ง ไดผ้ลผลิตดีท่ีตลำดตอ้งกำร 

ส้มโอขำวน ้ำผึ้ง ท่ีน ำมำเสนอยงัท่ำนผูอ่้ำนน้ี แมจ้ะเป็นผลไมพ้ื้นถ่ินของจงัหวดันครปฐม ซ่ึงมีลกัษณะเฉพำะท่ีมีอยู่
ในแหล่งภูมิศำสตร์ ภูมิอำกำศตำมท่ีธรรมชำติบ่งช้ี แต่ส้มโอสำยพนัธ์ุน้ีถูกน ำไปปลูกไดทุ้กพื้นท่ีทัว่ถ่ินแดนไทย ตำม
วตัถุประสงคข์องผูป้ลูกวำ่ จะปลูกไวเ้ป็นไมม้งคลตำมบำ้นเรือนและบริโภค หรือจะปลูกเพื่อกำรคำ้อยำ่งเป็นระบบ อนัอำจ
น ำมำซ่ึงควำมแตกต่ำงของปริมำณและคุณภำพ กำรตอบรับหรือปฏิเสธของผูบ้ริโภคก็ข้ึนอยูก่บัปัจจยัแวดลอ้มหลำยประกำร 
ทั้งดิน น ้ำ ปุ๋ย สภำพภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ รวมถึงกำรดูแลเอำใจใส่ 

คุณพกิุล ท้วมแก้ว และ คุณวโิรจน์ ท้วมแก้ว 2 สำมี-ภรรยำ อยูบ่ำ้นเลขท่ี 81/2 หมู่ท่ี 6 บำ้นแม่ปำน ต ำบลแม่ปำน 
อ ำเภอลอง จงัหวดัแพร่ 54150 โทร. 082-180-5509 เป็นครอบครัวเกษตรกรหน่ึงเดียว และเป็นเจำ้แรกของบำ้นแม่ปำน ท่ีปลูก
ส้มโอขำวน ้ำผึ้งในเชิงกำรคำ้ท่ีมีผลผลิตออกสู่ตลำดตลอดทั้งปี และมีกำรจดักำรสวนอยำ่งเป็นระบบ ทั้งในเร่ืองน ้ำ ปุ๋ย ปัจจยั
ต่ำงๆ ซ่ึงเป็นแปลงตวัอยำ่งใหแ้ก่เกษตรกรรำยใหม่ๆ ไดเ้ขำ้ไปศึกษำหำประสบกำรณ์ไดเ้ป็นอยำ่งดี 

สวนส้มโอขำวน ้ำผึ้งของครอบครัวคุณพิกุลมีหลำยแปลง แต่ละแปลงมีส้มโอท่ีมีอำยแุตกต่ำงกนั แปลงท่ี 1 เน้ือท่ี 5 
ไร่ จ  ำนวน 70 ตน้ อำยตุน้ 15 ปี เป็นแปลงท่ีรับกำรดูแลต่อมำจำกพอ่-แม่ แปลงท่ี 2 จ ำนวน 100 ตน้ อำยตุน้ 3 ปี และแปลงท่ี 3 
จ ำนวน 100 ตน้ อำยตุน้ 2 ปี โดยตน้ส้มโอขำวน ้ำผึ้ง แปลงท่ี 2 และ 3 ก่ิงพนัธ์ุเป็นก่ิงตอนจำกกำรตอนส้มโอมำจำกแปลงท่ี 1 
ทั้งส้ิน 

เพื่อใหเ้ห็นภำพจริงของสวนส้มโอขำวน ้ำผึ้ง ผูเ้ขียนและคณะจำกส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอลอง ประกอบดว้ย คุณฤทัย
ทพิย์ จุมพศิ เกษตรอ ำเภอลอง คุณศรีไสล อุปนันชัย เกษตรต ำบลแม่ปำน   



คุณกรณ์ปารณีย์ จันทร์แก้ว เจำ้หนำ้ท่ีส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอลอง ไดเ้ดินทำงไปดว้ยกนั พื้นถ่ินโดยทัว่ไปในระหวำ่ง
กำรเดินทำง สองขำ้งทำงเม่ือผำ่นชุมชน ก็เขำ้สู่เนินเขำ และท่ีรำบสลบัเชิงเขำ สลบัล ำธำรน ้ำไหล และเตม็ไปดว้ยแปลงเกษตร 
พืชพรรณทำงกำรเกษตรท่ีหลำกหลำยของเกษตรกรบำ้นแม่ปำน อยำ่งขำ้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์มีตน้ใบเขียวขจีระบดัใบเขียวงดงำม 
รวมทั้งไมผ้ลนำนำชนิด 

คุณพิกุลและคุณวโิรจน์ ไดเ้ล่ำยอ้นอดีตใหฟั้งวำ่ ไดเ้ร่ิมท ำเกษตรโดยปลูกส้มโอขำวน ้ำผึ้งมำตั้งแต่แรกเร่ิม เม่ือปี พ.ศ.
2547 ในระยะท่ีตน้ส้มโอขำวน ้ำผึ้งยงัเล็ก ก็ปลูกขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์เป็นพืชแซมระหวำ่งตน้ทุกรอบกำรผลิต แต่เม่ือตน้ส้มโอ
ขำวน ้ำผึ้งอำย ุ4 ปี ก็งดปลูกขำ้วโพด จึงเป็นกำรบริหำรจดักำรพื้นท่ีเฉพำะส้มโอขำวน ้ำผึ้งเพียงอยำ่งเดียว 

คุณพิกุล บอกวำ่ “ผลผลิตส้มโอขำวน ้ำผึ้งท่ีสวนน้ีออกสู่ตลำดตลอดปี มีผูซ้ื้อเขำ้มำเก็บผลเองถึง 3 แห่ง จำกตลำดไท 
จงัหวดัปทุมธำนี จงัหวดัก ำแพงเพชร จงัหวดัเชียงใหม่ ผูซ้ื้อใหก้ำรยอมรับในคุณภำพของส้มโอขำวน ้ำผึ้งท่ีสวนน้ีวำ่ มีรสชำติ
อร่อย” ผูเ้ขียน จึงสอบถำมถึงจุดเด่น และลกัษณะท่ีดีของผลผลิตส้มโอขำวน ้ำผึ้ง ตำมท่ีผูซ้ื้อกล่ำววำ่ รสชำติอร่อย 
คุณพิกุล แจกแจงวำ่ ลกัษณะผล  ทรงผลกลม ขนำดผลพอเหมำะ มีน ้ำหนกั 1.5-2.0 กิโลกรัม ผวิ สีเขียวอมเหลือง 
เปลือก เปลือกแกะออกง่ำย เปลือกบำงถึงหนำปำนกลำง เมลด็ เมล็ดนอ้ย บำงผลไม่มีเมล็ด เน้ือ เน้ือกุง้สีคลำ้ยน ้ำผึ้ง เน้ือกุง้
ใหญ่ เน้ือแน่น-กรอบ เน้ือแห้ง ไม่ฉ ่ำน ้ำ แกะเน้ือออกจำกเยือ่หุม้กลีบได ้ ง่ำย รสชาติ  รสหวำนตดัดว้ยรสเปร้ียวนิดๆ และ 3 
ไม่ คือ รสไม่เฝ่ือน รสไม่ขม และรสไม่ซ่ำ ติดผลเป็นพวง จำกกำรท่ีคุณพิกุลไดแ้จกแจงถึงจุดเด่นของส้มโอขำวน ้ำผึ้งท่ีตลำด
ตอบรับดี ผูเ้ขียนขอใหคุ้ณพิกุลบอกเล่ำถึงวธีิกำรปลูก กำรดูแล หรือปฏิบติักำรในสวนส้ม เพื่อเป็นขอ้มูลกำรน ำไปปรับใช้
ของเกษตรกรคนอ่ืนๆ ท่ีอำจจะมีวธีิกำรท่ีแตกต่ำง ถือเป็นกำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ซ่ึงกนัและกนั 
วธีิการปลูก และการดูแล 

สภำพแวดลอ้มของพื้นท่ีโดยทัว่ไปของสวนและพื้นท่ีรอบขำ้ง เป็นแอ่งท่ีรำบระหวำ่งเนินเขำและมีภูเขำโอบลอ้ม มี
ล ำธำรไหลผำ่น พื้นท่ีบริเวณน้ีจึงเยน็และช้ืน ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ค่อนขำ้งร่วนซุย 
กำรปลูก เกษตรกรหญิงคนเก่ง บอกวำ่ เคยทดลองปลูก 2 วธีิกำร คือ ขดุหลุม 50x50x50 เซนติเมตร (กวำ้งxยำวx ลึก) รองกน้
หลุมดว้ยปุ๋ยหมกั ท่ีหมกัจำกแกลบ ข้ีววั ใบไมแ้หง้ วธีิกำรน้ีท ำในช่วงเดือนมีนำคม แลว้ก็ตำกแดดไว ้พอถึงเดือนพฤษภำคมมี
ฝนห่ำแรกจึงน ำก่ิงพนัธ์ุท่ีช ำไวใ้นถุงด ำมำลงปลูกในดิน ผสมดินกลบโคนตน้ ใชไ้มปั้ก ผกูดว้ยเชือกกนัโยก รดน ้ำพอสมควร 
กบัอีกวธีิกำรหน่ึง ขดุหลุมรองกน้หลุมเหมือนวธีิกำรแรก แลว้ตดัก่ิงตอนมำลงปลูกเลย ผลก็คือมีตน้ตำยสูงกวำ่วธีิแรก 
กำรดูแลส้มโอขำวน ้ำผึ้ง ช่วงปีท่ี 1-4 ก่อนใหผ้ลผลิต 
น า้ ใหน้ ้ำสัปดำห์ละคร้ัง ให้พอสมควรเพื่อบ ำรุงตน้ ใชน้ ้ ำจำกกำรขดุสระ แต่ถำ้เป็นช่วงฤดูฝนก็ไม่ตอ้งให้น ้ำเลยแมแ้ต่นอ้ย 
ปุ๋ย ใหท้ั้งปุ๋ยเคมี สูตรบ ำรุงตน้ ใบ รำก ปุ๋ยน ้ำพน่ทำงใบ น ้ ำหมกัชีวภำพ (หมกัจำกผลส้มโอท่ีไม่ไดคุ้ณภำพและเศษปลำ) น ้ำ
หมกัจุลินทรียส์ังเครำะห์แสง 
ยา จะใชย้ำก ำจดัโรค/แมลง ก็ต่อเม่ือไดส้ ำรวจในแปลงแลว้วำ่มีกำรระบำดหรือไม่ แต่จะใชป้้องกนัดว้ยกำรฉีดพน่น ้ ำหมกั
สมุนไพรท่ีหมกัจำกกำ้นยำสูบ สะเดำ ข่ำ ใบสำบเสือ บอระเพด็ 
เน้ือกุง้ใหญ่สีคลำ้ยน ้ำผึ้งมี13กีบ 
การดูแลช่วงให้ผลผลติตลอดฤดูกาลของแต่ละปี   
คุณพิกุล บอกวำ่ “ส้มโอขำวน ้ำผึ้งท่ีสวนของนอ้งใหผ้ลผลิตตั้งแต่ปีท่ี 4 แต่ไม่ไดเ้ก็บผลไว ้ตอ้งกำรให้ตน้เติบโตมำกยิง่ข้ึน แต่
จะเก็บผลเม่ือตน้อำยปีุท่ี 5 ตน้ท่ีใหผ้ลผลิตในปริมำณมำกๆ ก็ตั้งแต่ปีท่ี 8 เป็นตน้ไป และอำจจะเก็บผลไดต้ลอดไปจนตน้อำย ุ
30 ปี กำรจดักำรท่ีดีผลผลิตก็จะดีเม่ือตน้อำย ุ10 ปีข้ึนไป เคยไดถึ้ง ตน้ละ 200 ผล ดงันั้น แต่ละปีก็มีกำรดูแลไม่ไดแ้ตกต่ำงกนั 
เวน้แต่ปีใดท่ีมีสภำพอำกำศแปรปรวนก็ยำกหน่อยค่ะ” 



น า้ ตอ้งใชก้ำรบริหำรจดักำรท่ีดี นอกจำกน ้ำฝนแลว้ก็ตอ้งมีน ้ำส ำรอง ก็ไดจ้ำกกำรขดุสระ เพรำะตน้ส้มโอขำวน ้ำผึ้งตอ้งกำร
น ้ำในแต่ละช่วงแตกต่ำงกนั ทั้งช่วงก่อนผลิดอก ช่วงติดผลอ่อน ช่วงขยำยผลจนถึงก่อนเก็บผล 
ก่อนผลิดอก ช่วงเดือนมกรำคม-กุมภำพนัธ์ จะใหน้ ้ำสัปดำห์ละคร้ัง คร้ังละไม่มำก พิจำรณำจำกขอ้บ่งช้ีคือ ควำมช้ืนของหนำ้
ดิน เม่ือสังเกตเห็นแน่ชดัแลว้วำ่ตน้ส้มโอขำวน ้ำผึ้งก ำลงัจะผลิดอก จะหยดุกำรใหน้ ้ำ 15 วนั สังเกตใบจะแสดงอำกำรใบ
ห่อ  และเม่ือผลิดอกแลว้จึงใหน้ ้ำ แต่ใหไ้ม่มำก จนเม่ือติดผลเท่ำหวัแม่มือจึงจะใหน้ ้ำมำกข้ึนอีกเล็กนอ้ย 
ช่วงติดผลเท่ำผลมะนำวและขยำยผลเท่ำก ำป้ันจะใหน้ ้ำปริมำณมำกข้ึนและใหปุ๋้ยดว้ย 
ปุ๋ย แต่ละช่วงเวลำจะใหปุ๋้ยสูตรต่ำงๆ แตกต่ำงกนั เช่น ช่วงท่ีตอ้งบ ำรุงตน้หลงัเก็บผลหมดแลว้ ช่วงระยะสร้ำงดอก ระยะสร้ำง
ผลอ่อน บ ำรุงผล และก่อนเก็บผล ใหเ้พียงช่วงละ 1 คร้ัง เท่ำนั้น และฉีดพน่น ้ำหมกัชีวภำพร่วมดว้ย 
กล่ำวคือ 
– เม่ือเก็บผลหมดตน้ หรือเกือบหมดตน้ ตดัแต่งก่ิง จะใหปุ๋้ย สูตร 8-24-24 + สูตร 46-0-0 อตัรำ 3:1 
– เม่ือผลิดอกจนถึงติดผลอ่อน ใหปุ๋้ย สูตร 15-15-15 และช่วงก่อนเก็บผล 1 เดือน ใหปุ๋้ย สูตร 13-13-21 
โรค/แมลง โดยเฉพำะหนอนเจำะผลส้ม เม่ือพบเจอและไม่สำมำรถก ำจดัไดด้ว้ยชีววถีิ หรือดว้ยน ้ำหมกัสมุนไพร จึงจะใชย้ำ
ก ำจดัเท่ำท่ีจ  ำเป็นเท่ำนั้น แต่โดยทัว่ๆ ไปแลว้ จะใชว้ธีิกำรผสมผสำนมำกกวำ่กำรใชย้ำก ำจดัเพียงอยำ่งเดียว 
คุณพิกุล กล่ำวเพิ่มเติมวำ่เคยดูในส่ือออนไลน์เห็นเขำใชเ้กลือสมุทรมำโรยรอบๆ ทรงพุ่มของตน้ ก็น ำวธีิกำรดงักล่ำวมำใชบ้ำ้ง 
แต่ใชใ้นปริมำณนอ้ย สังเกตไดว้ำ่เน้ือของส้มโอขำวน ้ำผึ้งมีรสชำติดี ไม่ขมและแกะง่ำย น่ีเป็นควำมเช่ืออยำ่งหน่ึงแต่ยงัไม่ได้
แสวงหำค ำตอบถึงเหตุและผล 
การตัดแต่งกิง่ คุณพิกุล กล่ำววำ่ เป็นเร่ืองท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรท ำสวนส้มโอ โดยท่ีสวนแห่งน้ีเร่ิมตดัแต่งก่ิงมำตั้งแต่ตน้ส้มอำยุ
ได ้1 ปี ตดัแต่งเฉพำะก่ิงท่ีไม่สวย ก่ิงไขวก้นั ตอ้งกำรใหท้รงพุม่และก่ิงกระจำยโดยรอบล ำตน้ และเพื่อใหล้ ำตน้สมบูรณ์ แต่
จะตดัแต่งในช่วงหนำ้แลง้ หนำ้ฝนจะไม่ตดัแต่ง เพรำะน ้ำจะข้ึนไปตำมล ำตน้ ท ำให้เกิดอำกำรแผลเน่ำได ้แต่หลงักำรเก็บผล
หมดแลว้ จะตดัแต่งก่ิง 1 คร้ัง ตดัแต่งก่ิงแหง้ ก่ิงแก่ ก่ิงท่ีไขวก้นั แต่ถำ้เป็นก่ิงกระโดงหรือก่ิงท่ีไม่ตอ้งกำรเพรำะบงัแสง จะใช้
กำรตอนเพื่อใชเ้ป็นก่ิงพนัธ์ุน ำไปขยำยพนัธ์ุต่อไป 
ประโยชน์ จำกกำรตดัแต่งก่ิงช่วงน้ี 
– แสงแดดส่องถึงโคนตน้และพื้นดิน 
– ไม่มีโรค โดยเฉพำะเช้ือรำ 
– ผลส้มโอท่ีจะออกมำมีรูปทรงผลสวย 
การเกบ็ผลผลติ ผลแก่จดัเก็บได ้ดูจำก 

1. 1. ดูลกัษณะภายนอก 
– ดูเปลือกท่ีมีสีเหลืองอมเขียว 
– กน้ผลจะเห็นต่อมน ้ำมนัห่ำงกนัอยำ่งเด่นชดั กน้ผลจะมีนวล ใชมี้ดกดจะน่ิม 
– นบัอำยผุลครบ 8 เดือน นบัจำกดอกส้มโอบำน 

2. ทดลองผ่าผลส้มโอดูภายใน 
– เน้ือกุง้นวลออกสีน ้ำผึ้ง เน้ือล่อน แกะง่ำย ไม่ฉ ่ำน ้ำ 
– เน้ือกุง้ไม่แตกหรือแยกจำกกลีบง่ำย 
คุณพิกุล บอกอีกวำ่ ถำ้เรำไม่เก็บผลทั้งๆ ท่ีแก่จดัแลว้ แต่ปล่อยผลไวบ้นตน้ จะเกิดผลเสียคือ เน้ือกุง้จะเป็นเมด็ขำ้วสำร คือจะ
แขง็ ไม่มีรสชำติ และผลก็จะร่วงหล่น แต่ถำ้เก็บตำมก ำหนด แมน้ ำมำกองกนัไว ้1 หรือ 2 เดือน รสชำติก็ยงัอร่อยดีอยู ่



ปริมาณผลผลติส้มโอขาวน า้ผึง้ ส้มโอขำวน ้ำผึ้งท่ีสวนของคุณพิกุล จะมีผลผลิตออกสู่ตลำดตลอดทั้งปีมำกนอ้ยแตกต่ำงกนัไป
ในแต่ละเดือน ช่วงเดือนพฤศจิกำยนทุกๆ ปี จะใหผ้ลผลิตมำกท่ีสุด แต่ปีน้ีจำกสภำพอำกำศและเจอภยัแลง้คำดวำ่จะไดผ้ลผลิต 
6 ตนั ในช่วงเดือนมีนำคม รสชำติจะอร่อย ได ้4 ตนั ซ่ึงทุกปีก็จะไดผ้ลผลิตนอ้ยกวำ่เดือนพฤศจิกำยนอยูแ่ลว้ อยำ่งไรก็ตำม ใน
เน้ือท่ี 5 ไร่ จะไดผ้ลผลิตรวมประมำณ 12-13 ตนั หำกนบัผลก็จะไดร้ำวๆ 14,000 ผล 
เม่ือสอบถำมถึงเร่ืองรำคำ คุณพิกุล บอกวำ่แต่ละปีผูซ้ื้อจะเขำ้มำส ำรวจ ประเมินผลผลิต แลว้ตีรำคำเหมำทั้งสวน ถำ้ทั้ง 2 ฝ่ำย 
พอใจ เขำจะจดัหำคนงำนเขำ้มำตดัผลเอง ส่วนรำคำนั้นเป็นไปตำมกลไกตลำด มีข้ึน-มีลง แต่ยอมรับได ้บำงปีไดร้ำคำต ่ำสุด 
กิโลกรัมละ 12 บำท บำงปีไดสู้งสุด กิโลกรัมละ 25 บำท กเ็คยมี 

ผูซ้ื้อท่ีเขำ้มำตดัผลท่ีสวนเคยบอกวำ่ ส้มโอขำวน ้ำผึ้งท่ีน่ีเขำชอบ รสชำติดี ขนำดผลพอเหมำะ เลยตั้งค  ำถำมวำ่ ช่วย
บอกหน่อยวำ่ท่ีผูซ้ื้อเขำพอใจและตำมท่ีคุณพิกุลภำคภูมิใจคืออะไร คุณพิกุล กล่ำววำ่ ส้มโอขำวน ้ำผึ้งของตนก็ดีเลิศคลำ้ยๆ 
พื้นถ่ินเดิมจะดว้ยควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน สภำพภูมิประเทศ สภำพอำกำศ ก็ตำมที ควำมอร่อย รสชำติหวำนตดัดว้ยเปร้ียว
นิดๆ เป็นท่ีถูกใจของผูบ้ริโภค และก็ไม่มีโรค/แมลง ติดมำกบัผล จะตดัผลเม่ือมีควำมแก่จดัท่ีพอดี 

จำกกำรพูดคุยกบั คุณพิกุลและคุณวโิรจน์ ตำมเน้ือควำมท่ีน ำเสนอไป พอจะอนุมำนไดว้ำ่ ดว้ยกำรปฏิบติักำรดูแล
สวนส้มโอขำวน ้ำผึ้งตั้งแต่เร่ิมปลูก จนถึงตน้โต ใหมี้ควำมสมบูรณ์ปรำศจำกโรค/แมลง มำรบกวน ก็จะไดผ้ลผลิตท่ีดีมี
คุณภำพสมกบัท่ีตลำดตอ้งกำร แมส้วนส้มโอขำวน ้ำผึ้งบำ้นแม่ปำนจะยงัไม่เคยผำ่นกำรประชำสัมพนัธ์ตำมส่ือต่ำงๆ แต่
เกษตรกรอยำ่งคุณพิกุลและคุณวโิรจน์ก็มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตส้มโอขำวน ้ำผึ้งสู่มือผูบ้ริโภคดว้ยควำมรับผดิชอบในดำ้น
อำหำรปลอดภยั 

ผูเ้ขียนเดินทำงไปพบคุณพิกุลถึง 2 คร้ัง อีกคร้ังหน่ึงไปสนทนำกำรท ำบญัชีตน้ทุนกำรผลิต ทั้งคุณวโิรจน์และคุณพิกุล 
ไดแ้บ่งหนำ้ท่ีกนัจดัท ำบญัชีตน้ทุนกำรผลิตส้มโอ โดยคุณวโิรจน์เป็นผูจ้ดบนัทึก คุณพิกุลเป็นผูรั้บ-จ่ำยเงิน และเก็บหลกัฐำน
เพื่อใชล้งบญัชีตวัเลข ซ่ึงคุณวโิรจน์ไดน้ ำเสนอขอ้มูลผลประกอบกำรกำรผลิตส้มโอมำใหดู้ดว้ย ซ่ึงน่ำจะเป็นแบบ หรือ
แบบอยำ่งใหก้บัเกษตรกรทัว่ไปไดต้ระหนกัคิด ใหรู้้ตวัตนกำรประกอบอำชีพของตนวำ่อยูใ่นสถำนะใด ก ำไรหรือขำดทุน มี
ก ำไรแลว้จะลงทุนท ำอะไรต่อ หรือถำ้ขำดทุนเป็นเพรำะอะไร จะปรับลดค่ำใชจ่้ำยใดในรอบกำรผลิตคร้ังต่อไป 
 ต้นทุนการผลติส้มโอ ระหวำ่งเดือนมกรำคม-ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
รายได้                           ปริมาณ             บาท 

1. ขำยผลส้มโอ 13,000 กิโลกรัม 250,000 
2. ขำยก่ิงพนัธ์ุส้มโอ 150 ก่ิง 9,000 
3. บริโภคในครัวเรือน 52 กิโลกรัม 1,000 

รวมรำยได ้
หัก ตน้ทุน/ค่ำใชจ่้ำย 
ขั้นตอนการเตรียมการผลติ       
*ค่ำก่ิงพนัธ์ุ ไม่ไดน้ ำมำบนัทึก เพรำะไดล้งปลูกเม่ือ 15 ปี ท่ีแลว้ 

1. ค่ำวตัถุดิบในกำรท ำปุ๋ยหมกั น ้ำหมกัชีวภำพ สมุนไพร – 2,555 
ขั้นตอนระหว่างการผลติ 

2. ค่ำแรงตนเอง 2 คน (ดูแลแปลงปลูก ตดัหญำ้ จ่ำยน ้ำ) 200 วนั/ปี   120,000 
ไม่จำ้งแรงงำนภำยนอก 

3. ค่ำน ้ำมนัใส่เคร่ืองยนตสู์บน ้ำ/ตดัหญำ้/ค่ำน ้ำมนัรถ 166 ลิตร 4,950 



4. ค่ำอุปกรณ์ระบบน ้ำและค่ำซ่อม      –                   4,050 
5. ค่ำไมไ้ผค่  ้ำยนัตน้ส้ม 100 ล ำ              1,500 
6. ค่ำปุ๋ยเคมีสูตรต่ำงๆ 25 กระสอบ        14,945 
7. ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ (ลูกเหมน็ เชือก ขยุมะพร้ำว) 2,250 

ขั้นตอนการเกบ็เกีย่วผลผลติ 
8. ค่ำขดุสระน ้ำ เฉล่ียต่อรอบกำรผลิต 2,000 
รวมตน้ทุนค่ำใชจ่้ำย                                                         152,250 

ก าไร (รำยได ้260,000-ค่ำใชจ่้ำย 152,250)                                                  107,750 
– ตน้ทุน/กิโลกรัม             11.67                บำท 
– ตน้ทุน/ไร่                      30,450.00          บำท 
– ก ำไร/กิโลกรัม                8.26                  บำท 
– ผลตอบแทน/ไร่              21,550.00          บำท 

คุณพิกุล กล่ำวเสริมวำ่ รำยไดจ้ำกภำคเกษตรไม่ไดม้ำจำกกำรขำยส้มโอเพียงอยำ่งเดียว ยงัมีกำรขำยมะนำว ขำ้วโพด 
และผลก ำไรก็น ำไปใชจ่้ำยในครัวเรือนไดอ้ยำ่งสบำยๆ ไม่เดือดร้อน ไม่มีหน้ี 
บทบาทส าคัญ ของ ส านักงานเกษตร อ าเภอลอง ในการส่งเสริมในพืน้ที่ 

คุณศรีไสล อุปนันชัย นกัวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบติักำร (เกษตรต ำบล) ผูรั้บผดิชอบ ต ำบลแม่ปำน และ ต ำบล
ปำกกำง กล่ำววำ่ “พื้นท่ีปลูกส้มโอของอ ำเภอลองนั้น ปลูกมำกท่ีต ำบลปำกกำงและต ำบลแม่ปำน ซ่ึงเกษตรกรในพื้นท่ีต ำบล
ปำกกำง อำศยัแม่น ้ำยมแหล่งน ้ำธรรมชำติ ส่วนใหญ่มกัปลูกในพื้นท่ีบริเวณสวนหลงับำ้นของตนเองจ ำนวนไม่มำกนกั 
ประมำณ 4-5 ตน้ ต่อครัวเรือน ไม่มีกำรดูแลและบ ำรุงผลผลิตอยำ่งจริงจงั มกัปลูกเพื่อบริโภคภำยในครัวเรือน หำกเหลือก็
น ำมำจ ำหน่ำยภำยในหมู่บำ้นหรือตลำดภำยในอ ำเภอ บำงรำยมีพื้นท่ีบริเวณทำ้ยสวนหลงับำ้นของตนเองใกลก้บัแม่น ้ำยม ซ่ึง
พบวำ่พื้นท่ีสวนจะมีควำมชุ่มช้ืนส้มโอไดรั้บน ้ำตลอดทั้งปี ส่งผลใหส้้มโอในพื้นท่ีต ำบลปำกกำง ข้ึนช่ือดำ้นรสชำติท่ีหวำน
กรอบอร่อย ส่วนเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีปลูกนอกเหนือจำกพื้นท่ีบริเวณครัวเรือนของตนเองนั้น มีจ  ำนวนรำยละไม่มำกนกั 
โดยรวมพื้นท่ีปลูกก็จะอยูใ่นเขตของพื้นท่ีต ำบลแม่ปำนเป็นส่วนใหญ่ นอกจำกน้ี กำรจ ำหน่ำยก็มกัจะผำ่นพอ่คำ้คนกลำงท่ีขบั
รถมำรับซ้ือภำยในสวนเพื่อน ำไปจ ำหน่ำยนอกพื้นท่ี พนัธ์ุส่วนใหญ่ท่ีนิยมปลูก ไดแ้ก่ พนัธ์ุขำวแตงกวำ ขำวน ้ำผึ้ง และทองดี 
ตำมล ำดบั 

เกษตรต ำบลกล่ำวถึงพื้นท่ีปลูกส้มโออ ำเภอลองวำ่ “จำกขอ้มูลกำรข้ึนทะเบียนเกษตรกร ต ำบลแม่ปำน มีพื้นท่ีปลูก
มำกกวำ่ต ำบลปำกกำง 2-3 เท่ำ โดยพื้นท่ีปลูกส้มโอ ต ำบลปำกกำง มีประมำณ 25-30 ไร่ แต่ทั้งน้ีพื้นท่ีส่วนใหญ่ของ ต ำบลแม่
ปำนเป็นพื้นท่ีไม่มีเอกสำรสิทธิและลกัษณะพื้นท่ีเป็นดอย กำรปลูกจึงแตกต่ำงจำกพื้นท่ีต ำบลปำกกำง โดยกำรปลูกส้มโอของ
เกษตรกรต ำบลแม่ปำนส่วนใหญ่มกัปลูกแซมกบัไมผ้ลยนืตน้ชนิดอ่ืนๆ เช่น ลองกอง ลำงสำด ส้มเขียวหวำน ยำงพำรำ เป็น
ตน้” 

แนวทำงกำรส่งเสริมดำ้นกำรผลิตส้มโอของพื้นท่ีอ ำเภอลองนั้น ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอลองพยำยำมผลกัดนัใหพ้ื้นท่ี
ต ำบลปำกกำงและต ำบลแม่ปำนเป็นพื้นท่ีแปลงใหญ่ส้มโอ แต่เน่ืองดว้ยเกษตรกรในพื้นท่ีส่วนใหญ่ไม่ไดป้ลูกไมผ้ลชนิดน้ี
เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ปลูกเพื่อกำรบริโภคภำยในครัวเรือน และขำยภำยในชุมชนเท่ำนั้น อีกทั้งพื้นท่ีปลูกในต ำบล
แม่ปำน เกือบร้อยละ 80 เป็นพื้นท่ีไม่มีเอกสำรสิทธิ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกตำมพื้นท่ีดอยหรือปลูกเพื่อเป็นพืชแซมไมผ้ลและ
ไมย้นืตน้อ่ืนๆ จะมีเกษตรกรจ ำนวนนอ้ยรำยเท่ำนั้นท่ีปลูกจ ำหน่ำยเพื่อกำรคำ้ 



ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอลอง มีควำมตั้งใจอยำกใหเ้กษตรกรผูป้ลูกส้มโอเกิดกำรรวมกลุ่มดำ้นกำรตลำด เน่ืองจำก
ปัจจุบนักำรรับซ้ือส้มโอจำกสวนของพอ่คำ้คนกลำงนั้น เจำ้ของสวนส่วนใหญ่เนน้ควำมสะดวกสบำยไม่ตอ้งออกไปหำตลำด
เพื่อจ ำหน่ำย เน่ืองจำกมีพอ่คำ้มำรับซ้ือถึงสวนและเกษตรกรก็ตอ้งยอมรับและพอใจในระดบัรำคำท่ีถูกรับซ้ือ(กิโลกรัมละ 20 
บำท) แต่ในควำมเป็นจริงนั้น รำคำส้มโอตำมทอ้งตลำดนอกพื้นท่ีมกัมีรำคำสูงถึง กิโลกรัมละ 50-60 บำท ซ่ึงรสชำติของส้ม
โอเมืองลองก็ถือวำ่อร่อยไม่แพจ้ำกแหล่งอ่ืนๆ เลย 

นอกจำกน้ี กำรปรับเปล่ียนกำรปลูกพืชก็เป็นอีกทำงเลือก ท่ีส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอลอง เล็งเห็นวำ่ เกษตรกรควร
ตระหนกัและใหค้วำมสนใจมำกยิง่ข้ึน โดยเฉพำะกำรปลูกส้มโอ เกษตรกรไม่ตอ้งลงทุนมำกในระยะเวลำ 3 ปี สำมำรถเก็บ
ผลผลิตเพื่อจ ำหน่ำย หำกเกษตรกรมีกำรบริหำรจดักำรแปลงท่ีดีนั้น จะสำมำรถใหผ้ลผลิตตลอดปี ช่วยให้เกษตรกรมีรำยไดท่ี้
สม ่ำเสมอ ซ่ึงต่ำงจำกกำรปลูกพืชตำมฤดูกำล เช่น ขำ้ว ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั ท่ีตอ้งอำศยัน ้ำฝน  ปัจจุบนั เกษตรกรเส่ียงต่อ
กำรขำดทุน เน่ืองจำกตอ้งเผชิญกบัปัญหำภยัแลง้ ฝนทิ้งช่วง โรคระบำด สร้ำงควำมเสียหำยดำ้นผลผลิตเป็นอยำ่งมำก 

นอกจากนี ้ความมุ่งหวงัทีจ่ะพฒันาผลผลติเพ่ือเข้าสู่มาตรฐาน GAP (Good Agriculural Practice) ปัจจุบัน 
มาตรฐาน GAP ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิง่ทีเ่กษตรกรควรให้ความสนใจการปฏิบัติด้านการเกษตรทีด่ี ท าให้ผลผลิตมี
มาตรฐานตั้งแต่ต้นน า้จนถึงปลายน า้ ผู้ผลติและผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย อกีทั้งส้มโอถือเป็นไม้ผลทีป่ลูกง่ายไม่ค่อยมีโรค
และแมลงรบกวน หากเกษตรกรให้ความสนใจหันมาปลูกมากขึน้ และมีการจัดการทีด่ี คาดว่าส้มโอเมืองลองน่าจะเป็นไม้ผลที่
ได้รับมาตรฐานและเป็นผลไม้อกีชนิดทีข่ึน้ช่ือของอ าเภอลองได้ไม่ยาก ส านักงานเกษตรอ าเภอลอง โทร. 054-581-486 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


