
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 22 มกราคม 2563  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

วิสาหกิจชุมชน 1. กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอ “วิสาหกิจชุมชน” ดีเด่น พร้อมต้อนรับ
นายกฯ ลงพ้ืนที่นราธิวาส 

MGR online 

ไม้ผล 2. ถกร่างแผนปฏิบัติการ พัฒนาผลไม้ไทย2565-2569 แนวหน้า 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ดินปุ๋ย 3. กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งพัฒนายกระดับเจ้าหน้าที่ดินปุ๋ยระดับพ้ืนที่ สำนักข่าว 

กรมประชาสัมพันธ์ 
วิสาหกิจชุมชน 4. เตือน! วิสาหกิจชุมชน รีบต่อทะเบียนภายใน ม.ค.63 ก่อนถูกเพิกถอน

ทะเบียน 
Songkla today 

5. กรมส่งเสริมการเกษตร เสนอ “วิสาหกิจชุมชน” เด่น พร้อมรับ นายกฯ 
ลงพื้นที่นราธิวาส 

Songkla today 

ภัยแล้ง 6. สถานการณ์ภัยแล้งสุโขทัย มีพื้นท่ีประสบภัยแล้ง 4 อำเภอ ผู้ว่าฯสั่งการ
เร่งให้ความช่วยเหลือ 

สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

จิ้งหรีด 7. บ้านแสนตอ หมู่บ้านฟาร์มจิ้งหรีดที่ได้มาตรฐาน GAP ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย 

สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอ “วิสาหกิจชุมชน” ดีเด่น พร้อมตอ้นรับนายกฯ ลงพืน้ที่

นราธิวาส 

 

ศนูยข์า่วหาดใหญ ่- กรมสง่เสรมิการเกษตร รว่มกบัจงัหวดันราธวิาส น าเสนอวสิาหกจิชุมชนดเีดน่ 

เตรยีมความพรอ้ม และตอ้นรบัการตรวจราชการของนายกรฐัมนตร ีระหวา่งวนัที ่20-21 มกราคม 

2563 

 

นางกลุฤด ีพัฒนะอิม่ รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วระหวา่งการลงพืน้ทีเ่ตรยีมความพรอ้ม และ

ตอ้นรับในการเดนิทางไปตรวจราชการ และประชมุคณะรัฐมนตรอียา่งเป็นทางการนอกสถานที ่ณ จังหวัด

นราธวิาส ซึง่ในสว่นของกรมสง่เสรมิการเกษตร ไดเ้ตรยีมการดา้นขอ้มลู และดา้นพืน้ทีท่ีน่ายกรัฐมนตรลีง

ตรวจราชการ จ านวน 3 จุด ไดแ้ก ่จุดที ่1 อาคารรืน่อรณุ เทศบาลเมอืงสไุหงโก-ลก วสิาหกจิชมุชนไดจ้ัด

แสดงผลติภัณฑเ์ดน่ และผลส าเร็จของวสิาหกจิชมุชน เชน่ วสิาหกจิชมุชนกลุม่เพาะเลีย้งผึง้ชนัโรงแปรรูป

พญาระแงะ กลุม่วสิาหกจิชมุชนผา้ปาเต๊ะบาโงเปาะเล็ง จดุที ่2 วัดประชมุชลธารา จัดเตรยีมประเด็นโรคใบ

ร่วงยางพารา และจดุที ่3 คณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวดันราธวิาส ไดจ้ัดเตรยีมขอ้มลูความกา้วหนา้การ

ชว่ยเหลอืเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโนบายรัฐบาล โครงการประกันรายไดใ้หแ้ก่

เกษตรกรผูผ้ลติสนิคา้เกษตรตา่งๆ ทีป่ระสบปัญหาราคาสนิคา้เกษตรตกต ่า และโครงการตามนโยบายรฐับาล

อืน่ๆ ดังนี ้

 

1.โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรชาวนาสวนปาลม์น า้มนั ปี 2562/63 มเีกษตรกรขึน้ทะเบยีน 

จ านวน 5,639 ครวัเรอืน พืน้ที ่59,072 ไร ่ธ.ก.ส.จา่ยเงนิชดเชยใหเ้กษตรกรแลว้ จ านวน 5,368 

ครวัเรอืน เป็นเงนิ 33,315,536.15 บาท 

 

2.โครงการสนบัสนนุตน้ทนุการผลติใหเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปี ปีการผลติ 2562/63 และโครงการ

ประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้ว ปี 2562/63 ภาคใต ้จะไดร้บัสทิธชิดเชยต ัง้แตว่นัที ่1 กมุภาพนัธ ์

2563 ถงึ 31 พฤษภาคม 2563 มเีกษตรกรขึน้ทะเบยีน จ านวน 3,295 ครวัเรอืน พืน้ที ่16,110.85 

ไร ่

 

และ 3.โครงการชว่ยเหลอืคา่เก็บเกีย่ว และปรบัปรงุคณุภาพขา้ว 2562/63 มกีารจา่ยเงนิให้

เกษตรกร จ านวน 10 ราย เป็นเงนิ 55,625 บาท 

 

ทัง้นี้ นางกลุฤด ีพัฒนะอิม่ รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร พรอ้มดว้ย นายสพุทิ จติรภกัด ีผูอ้ านวยการ

ส านักงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรที ่5 จังหวดัสงขลา ไดล้งพืน้ทีเ่ขา้เยีย่ม และตดิตามงานสง่เสรมิ

การเกษตร ณ ศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร อ.ระแงะ จ.นราธวิาส และไดเ้นน้ย ้าให ้

ศพก. และแปลงใหญ ่ผลติสนิคา้เกษตรทีม่คีณุภาพ ตรงตามความตอ้งการของตลาด การใชภ้มูปัิญญา

ทอ้งถิน่ และน าอัตลักษณ์ของสนิคา้มาเป็นจุดขายใหแ้กผู่บ้รโิภค น าเทคโนโลยมีาผสมผสาน เรยีนรู ้และ

พัฒนาคณุภาพของสนิคา้เกษตรใหม้คีวามนา่สนใจ การกระจายสนิคา้ และจ าหน่ายผา่นชอ่งทางออนไลน ์จะ

สามารถสรา้งอนาคตทีย่ั่งยนืใหแ้กเ่กษตรกรในพืน้ทีไ่ด ้และขยายผลองคค์วามรูข้องเกษตรกรตน้แบบให ้

เกษตรกรในพืน้ทีไ่ดป้รับใชใ้นพืน้ทีต่อ่ไป 



 

ถกร่างแผนปฏิบัติการ พฒันาผลไม้ไทย2565-2569 

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์พฒันา

ผลไมไ้ทยเปิดเผยว่า การประชุมคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์พฒันาผลไมไ้ทย คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงมีนายวราวุธ ชู

ธรรมธชั รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานรับทราบผลด าเนินงาน ภายใตย้ทุธศาสตร์พฒันาผลไมไ้ทย พ.ศ. 

2558 - 2562 ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งร่วมพิจารณาแนวทางจดัท า (ร่าง) แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาผลไม้

ไทย พ.ศ. 2565 - 2569 ซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์พฒันาผลไมไ้ทย ฉบบัท่ี 3ร่วมกบัผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆสาระส าคญัของ

แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาผลไมไ้ทย พ.ศ. 2565 - 2569 โดยสังเขป มี 4 ยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย ยทุธศาสตร์ท่ี 1 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการผลไมใ้นการผลิตและยกระดบัมาตรฐานสินคา้ไมผ้ล ยทุธศาสตร์ท่ี 2พฒันาขีด

ความสามารถแขง่ขนัผลิตตลาดไมผ้ล ดว้ยเทคโนโลยีและนวตักรรม ยทุธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความเขม้แขง็และความเสมอภาคให้

เกษตรกรและสถาบนัเกษตรไมผ้ลยทุธศาสตร์ท่ี 4 บริหารจดัการทรัพยากรยัง่ยนืและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในการผลิตผลไม้

ครบวงจร ร่วมกบั Fruit Board ส าหรับขอ้มูลและผลประชุมคร้ังน้ี ท่ีประชุมเห็นชอบจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และยทุธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

ซ่ึงเป็นกรอบทิศทางจดัท าแผนปฏิบติัการพฒันาผลไมไ้ทย พ.ศ. 2565 - 2569 เพ่ือรายงานความกา้วหนา้ในการประชุม

คณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ และเสนอแผนให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งพฒันายกระดับเจ้าหน้าท่ีดินปุ๋ ยระดับพืน้ท่ี 

 
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น กรมสง่เสริมการเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีด้าน
ดินปุ๋ยระดับพื้นท่ี ปี 2563 รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นในระหวา่งวันท่ี 21 - 23 มกราคม 2563 เพื่อเร่งยกระดับเจ้าหน้าท่ีด้านดินปุ๋ย
ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด โดยมีนายสมจิตร ธีระบญุชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 
จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดสัมมนา ณ โรงแรมวีวิช อำเภอเมอืง จังหวัดขอนแก่น 

 

            ผู้อำนวยการสำนักงานสง่เสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า "กรมส่งเสริมการเกษตรได้
เล็งเห็นความสำคญัของงานดินและปุ๋ย ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคญัในการผลิตพืชให้ไดผ้ลผลิตดมีีคุณภาพ โดยส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินคือปุ๋ยสั่งตัด เพื่อลดต้นทุนการผลิตตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยจดัตั้งศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ให้เป็นหน่วยงานบริการด้านดินและปุย๋ในชุมชน จำนวน 322 ศูนย์ ใน 20 จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนยจ์ัดการดินปุ๋ยชุมชนในปี 2563 ใหม้ีประสิทธิภาพ 
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น จึงไดจ้ัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนีข้ึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี จำนวน 183 คน เกิดทักษะในการเป็นนักส่งเสริมด้านการจดัการดินและปุย๋อย่างมอือาชีพ สามารถเป็นพ่ี
เลี้ยงให้แก่เกษตรกรได้ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจา้หน้าท่ีด้านดินปุ๋ย ในการขับเคลื่อนผ่านกลไกศูนย์จดัการ
ดินปุ๋ยชุมชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเช่ือมโยงเครือข่ายของเจ้าหน้าท่ีและศูนย์จัดการดนิปุ๋ยชุมชน เพื่อให้เกิดการ
ขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ไปสู่ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ใน
พื้นที่ต่อไป 

 

 

 



 

 

เตือน! วิสาหกิจชุมชน รีบต่อทะเบยีนภายใน ม.ค.63 ก่อนถูกเพกิถอน
ทะเบยีน 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร แจง้เตือนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อยา่ลืมต่อทะเบียน วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน ประจ าปี 2563 ระหว่างวนัที่ 1-30 มกราคม 2563 ณ ส านกังานเกษตรอ าเภอในพ้ืนท่ี 

นายสุพิท จิตรภักดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ให้ขอ้มูลว่า “วิสาหกิจชุมชน เป็นการ
รวมตวัท ากิจกรรมร่วมกนัของคนในชุมชน เพื่อใชท้รัพยากรท่ีมีในชุมชนให้เกิดคุณค่า สร้างรายได ้มุ่งสู่ประโยชน์ของกลุ่ม โดยภาค
ประชาชนเป็นผูด้  าเนินการ และมีหน่วยงานภาครัฐคอยสนบัสนุน เพื่อให้การด าเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เขา้มาต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนประจ าปี 2563 ระหว่างวนัที่ 1 – 30 มกราคม 2563 ณ ส านกังานเกษตรอ าเภอในพ้ืนท่ี ซ่ึงตอ้งเป็น
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่ีด าเนินการจริงอยา่งต่อเน่ือง เป็นกิจการท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยด าเนินการยื่น
แบบค าขอด าเนินกิจการต่อ ประกอบดว้ย แบบค าขอด าเนินกิจการต่อ (แบบ สวช. 03) แผนประกอบการ ผลการด าเนินงาน และ
แบบจดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” 

 

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมว่า “ในส่วนของภาคใต ้มีวิสาหกิจชุมชน จ านวน 8,559 กลุ่ม สมาชิก 160,265 ราย 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจ านวน 69 กลุ่ม สมาชิก 1,672 ราย ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา 
ด าเนินการติดตาม เร่งรัด ส านกังานเกษตรจงัหวดัทั้ง 14 จงัหวดัภาคใต ้ให้ประชาสัมพนัธ์ ก ากบั เร่งรัดการด าเนินงานการต่อ
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จึงขอเนน้ย  ้าหากวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนใดไม่มาด าเนินการต่อทะเบียน 2 ปี ติดต่อกนั 
ส านกังานเกษตรอ าเภอจะออกหนงัสือแจง้เตือนการต่อทะเบียนภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 หากไม่มาด าเนินการต่อทะเบียน
หลงัจากไดรั้บหนงัสือแจง้เตือนภายใน 30 วนั วิสาหกิจชุมชนจะถูกเพิกถอนออกจากทะเบียนวิสาหกิจชุมชน” 

 

 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร เสนอ “วิสาหกิจชุมชน” เด่น พร้อมรับ นายกฯ 
ลงพืน้ทีน่ราธิวาส 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกบัจงัหวดันราธิวาส น าเสนอ วิสาหกิจชุมชนดีเด่น เตรียมความพร้อมและตอ้นรับการตรวจราชการและ
ประชุม จงัหวดันราธิวาส ระหว่างวนัท่ี 20-21 มกราคม 2563 

นางกุลฤดี พฒันะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวระหว่างการลงพ้ืนท่ีเตรียมความพร้อมและตอ้นรับ ในการ
เดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอยา่งเป็นทางการนอกสถานท่ี ณ จงัหวดันราธิวาส ซ่ึงในส่วนของกรม
ส่งเสริมการเกษตรไดเ้ตรียมการดา้นขอ้มูลและดา้นพ้ืนท่ีท่ีนายกรัฐมนตรีลงตรวจราชการ จ านวน 3 จุด ไดแ้ก่ จุดท่ี 1 
อาคารร่ืนอรุณ เทศบายเมืองสุไหโก-ลก วิสาหกิจชุมชนไดจ้ดัแสดงผลิตภณัฑเ์ด่นและผลส าเร็จของวิสาหกิจชุมชน อาทิ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเล้ียงผึ้งชนัโรงแปรรูปพญาระแงะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ปาเต๊ะบาโงเปาะเลง็ จุดท่ี 2 วดัประชุม
ชลธารา จดัเตรียมประเด็นโรคใบร่วงยางพารา และจุดท่ี 3 คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดันราธิวาส ไดจ้ดัเตรียม
ขอ้มูลความกา้วหนา้การช่วยเหลือเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามนโนบายรัฐบาล โครงการประกนัรายได้
ให้แก่เกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้เกษตรต่าง ๆ ท่ีประสบปัญหาราคาสินคา้เกษตรตกต ่า และโครงการตามนโยบายรัฐบาลอื่น ๆ 
ดงัน้ี 

1. โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรชาวนาสวนปาลม์น ้ามนั ปี 2562/63 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนจ านวน 5,639 
ครัวเรือน พ้ืนท่ี 59,072 ไร่ ธกส. จ่ายเงินชดเชยใหเ้กษตรกรแลว้ จ านวน 5,368 ครัวเรือน เป็นเงิน 
33,315,536.15 บาท 

2. โครงการสนบัสนุนตน้ทุนการผลิตใหเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปี ปีการผลิต 2562/63 และโครงการประกนัรายได้
เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ปี 2562/2563 ภาคใตจ้ะไดรั้บสิทธิชดเชย ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 – 31 พฤษภาคม 
2563) มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนจ านวน 3,295ครัวเรือน พ้ืนท่ี 16,110.85 ไร่ 

3. โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขา้ว 2562/63 มีการจ่ายเงินให้เกษตรกร จ านวน 10 ราย เป็น
เงิน 55,625 บาท 

ทั้งน้ี นางกุลฤดี พฒันะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมดว้ย นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริม
และพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไดล้งพ้ืนท่ี เขา้เย่ียมและติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส และไดเ้นน้ย  ้าให้ ศพก. และแปลงใหญ่ ผลิตสินคา้เกษตร
ท่ีมีคุณภาพ ตรงตามความตอ้งการของตลาด การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน และน าอตัลกัษณ์ของสินคา้มาเป็นจุดขายให้กบั



ผูบ้ริโภค น าเทคโนโลยีมาผสมผสาน เรียนรู้และพฒันาคุณภาพของสินคา้เกษตรให้มีความน่าสนใจ การกระจายสินคา้และ
จ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ จะสามารถสร้างอนาคตท่ีย ัง่ยืนใหแ้ก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีได ้และขยายผลองคค์วามรู้ของ
เกษตรกรตน้แบบ ใหเ้กษตรกรในพ้ืนท่ีไดป้รับใชใ้นพ้ืนท่ีต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สถานการณ์ภัยแล้งสุโขทัย มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 4 อำเภอ ผู้ว่าฯสัง่การเร่งให้ความ
ช่วยเหลือ 

 

        ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (ภัยแล้ง) จังหวัดสโุขทัย นายไมตร ีไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวดัสุโขทัย แจ้งว่า
สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปัจจุบันจังหวดัได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัย
แล้ง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 จำนวน 
4 อำเภอคอื อำเภอเมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลยั ศรสีำโรง และอำเภอคีรีมาศ รวม 16 ตำบล 91 หมู่บา้น 4,659 ครัวเรือน 
พื้นที่การเกษตรไดร้ับความเสียหาย 27,261.25 ไร่ แหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาตติ่างๆ โดยเฉพาะแม่น้ำยมซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก
ของ จังหวัดสุโขทัยไดล้ดลงอย่างรวดเร็ว บางช่วงแห้งขอดจนเห็นพ้ืนดิน สำหรบัน้ำอุปโภคบริโภคในเขตและนอกเขตบริการ
ของการประปาส่วนภูมภิาค ปัจจบุันยังไม่มีปญัหาการขาดแคลนน้ำดิบสำหรับการผลติประปา ซึ่งผลกระทบหลักคือ น้ำเพื่อ
การเกษตร ปัจจุบันไม่มีการจัดสรรน้ำให้กับการเพาะปลูก เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนมีปริมาณน้อยตอ้งสงวนรักษาไว้สำหรับ
น้ำอุปโภคบรโิภคเป็นหลัก จึงต้องขอความร่วมมือเกษตรกร ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและสอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่และ
ในกรณีที่ยังไมไ่ดเ้พาะปลูกให้งดการเพาะปลูก กรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสยีหาย ให้เร่งสำรวจความเสียหายและ
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ โดยเร่งด่วน  

 

        ด้านการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อน ไดม้อบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดเตรียมกำลงัคน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้มีความพร้อมปฏิบตัิงานตลอด 24 ช่ัวโมง มุ่งหวังให้ประชาชนจะต้องมนี้ำอุปโภคบรโิภคโดยไม่
ขาดแคลนและต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง เป็นธรรมและทันท่วงที  

 

        ขณะที่หน่วยพัฒนาการเคลือ่นที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพลพร้อมยโุธ
ปกรณ์และเครื่องจักรกล ดำเนินการขุดสระในลำน้ำยม พื้นที่ บ้านวังทอง ม.1 ตำบลวังทอง อำเภอศรสีำโรง จังหวัดสุโขทัย 
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และใช้ผลิตน้ำประปา ให้กับราษฎร 
ตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งหากการดำเนินการแล้ว
เสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาภัยแลง้ และบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และใช้ผลติน้ำประปา
ให้กับราษฎร ท้ัง 2 หมู่บา้น จำนวน 470 ครัวเรือน  

 



 

บ้านแสนตอ หมู่บ้านฟาร์มจิง้หรีดท่ีได้มาตรฐาน GAP ใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไทย 

บ้านแสนตอ หมู่บ้านฟาร์มจิง้หรีดที่ได้มาตรฐาน GAP ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เดินหน้าน านวัตกรรมการผลติเพ่ือลดต้นทุน หวังยกระดับฟาร์มจิง้หรีดไทย สู่ครัวโลกในกลุ่ม
ธุรกจิโปรตีนใหม่และเน้ือสัตว์ 

            ท่ีบา้นแสนตอ ต.บวัใหญ่ อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น นายถิระศกัด์ิ ทองศิริ ผูท้รงคุณวฒิุ กรม
ชลประทาน เป็นประธานเปิดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพ่ือเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิต
ใหม่ หรือ Field Day ประจ าปี 2563 ซ่ึงหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดจ้ดั
กิจกรรมข้ึน ท่ามกลางความสนใจจากเกษตรกรในพ้ืนท่ี จ.ขอนแก่น เขา้ร่วมงานรวมกวา่ 500 คน 

            ทั้งน้ี ภายในงานไดจ้ดัใหมี้การน าเสนอผลงานท่ีเป็นนวตักรรมทางการเกษตรสมยัใหม่ จากทุก
กรมในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใหก้บัผูท่ี้มาร่วมงานไดรั้บทราบและถ่ายทอดความรู้ดา้น
การเกษตรสมยัใหม่และเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งการจดัฐานความรู้เพ่ือส่งเสริมใหก้บัเกษตรกรในพ้ืนท่ี
ท่ีส่วนใหญ่รวมตวักนัจดัตั้งเป็นฟาร์มเล้ียงจ้ิงหรีด รายใหญ่ของ จ.ขอนแก่น ส่งจ าหน่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

            นายสอิสร์ โบราณ เกษตรจงัหวดัขอนแก่น กล่าววา่ บา้นแสนตอ เป็นหมู่บา้นท่ีท าเกษตร
แปลงใหญ ่ดว้ยการท าฟาร์มจ้ิงหรีดกนัเป็นจ านวนมาก และในวนัน้ีกระทรวงเกษตรไดมี้การประกาศให้
ฟาร์มจ้ิงหรีดของหมู่บา้นแห่งน้ีรวมทั้งหมด 21 ฟาร์ม ท่ีผา่นมาตรฐาน GAP หรือฟาร์มท่ีมีแนว
ทางการปฏิบติัในสวนไร่นา เพื่อผลิตสินคา้ปลอดภยั ปลอดศตัรูพืช และคุณภาพถกูใจผูบ้ริโภค เนน้วิธี
ควบคุมและป้องกนัการเกิดปัญหาในกระบวนการผลิตภายใตน้โยบายส่งเสริมใหเ้กษตรกรผลิตพืช
ปลอดภยัไดม้าตรฐานตามระบบจดัการคุณภาพพืช ซ่ึงจดัเป็นฟาร์มจ้ิงหรีดรายใหญ่ของไทยใน
ขณะน้ี ขณะเดียวกนัในการจดังานวนัน้ีไดเ้นน้ย  ้าในเร่ืองของการปรับกลยทุธ์ทางการตลาดและการน าเอา
นวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่ ดา้นเกษตร 4.0 ใหเ้กษตรกรไทย สามารถท่ีจะแข่งขนักบัตลาด
การคา้ในระดบัภูมิภาคและระดบันานาชาติ และท่ีส าคญัสามารถท่ีจะลดตน้ทุนทางการผลิตใหไ้ดใ้น
สัดส่วนท่ีเพ่ิมมากยิง่ข้ึนดว้ย 

            “บา้นแสนตอ เป็นหมู่บา้นจ้ิงหรีดท่ีรวมตวักนัเป็นฟาร์มรายใหญ่และได้
มาตรฐาน GAP ใหญ่ท่ีสุดของไทย ดงันั้นปีน้ีเราจึงให้ความส าคญัในการต่อยอดกระบวนการผลิต การ
น านวตักรรมใหม่ๆ เขา้มาเสริมใหก้บัเกษตรกร โดยเฉพาะในเร่ืองของการลดตน้ทุน คู่ขนานกบัหลกั



วิชาการและการหาช่องทางการตลาด ดว้ยการน าเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการเล้ียงจ้ิงหรีด โดยใชใ้บมนั
ส าปะหลงัร่วมกบัอาหารส าเร็จรูป ควบคูก่บัการเพ่ิมมูลคา่ของมูลจ้ิงหรีดท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ี จึงไดอ้อกแบบ
กิจกรรมออกเป็น 3 ฐานเรียนรู้ เพ่ือใหเ้กษตรกรในชุมชนนั้นไดเ้รียนรู้การปลูกมนัส าปะหลงัเพ่ือเป็น
อาหารจ้ิงหรีด การลดตน้ทุนอาหารจ้ิงหรีดโดยการใชใ้บมนัส าปะหลงัร่วมกบัอาหารส าเร็จรูป และการ
เพ่ิมมูลค่าจ้ิงหรีด ในดา้นของการแปรรูปและการตอบโจทยก์ารบริโภคจ้ิงหรีดในดา้นต่างๆ ดว้ยหลกั
วิชาการ ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากเกษตรกรผูเ้ล้ียงจ้ิงหรีดในหมู่บา้นแห่งน้ีอยา่งมาก” 

            เกษตรจงัหวดัขอนแก่น กล่าวต่ออีกวา่ ปัจจุบนั หมู่บา้นแสนตอ นั้นสร้างรายไดจ้ากการเล้ียง
จ้ิงหรีด รวมแลว้ทั้งหมู่บา้นปีละกวา่ 1,600,000 บาท จดัเป็นอาชีพทางดา้นเกษตรกรรมท่ีน่าสนใจ
อยา่งมาก ขณะเดียวกนัในเร่ืองของตลาดนั้นตอ้งยอมรับวา่วนัน้ีตลาดในประเทศและต่างประเทศใหค้าม
สนใจและใหค้วามส าคญัในเร่ืองจองอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะในเร่ืองของพลงังานทดแทนและ
โปรตีน ท่ีทดแทนเน้ือสัตว ์จึงท าใหจ้ิ้งหรีดกลายเป็นโปรตีนใหม่ในอนาคตท่ีคนขอนแก่นจะสามารถ
ผลิตโปรตีนท่ีเป็นอาหารทางเลือกและอาหารเพื่อสุขภาพใหก้บัผูท่ี้สนใจโปรตีนทดแทนไดอ้ยา่งดีอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


