
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2563 

 
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ปฏิรูปเกษตรกร 1 ขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสู่การปฏิรูปเกษตรกรไทยยคุ 4.0 แก่

เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัน่าน 
โฟกสันิวส์ 

2 เกษตรจงัหวดัน่าน ร่วมขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสู่การปฏิรูป
เกษตรกรไทยยคุ 4.0 

ดาวใตนิ้วส์ 

Field Day 3 "ธรรมนสั"มอบหนงัสืออนุญาต ส.ป.ก.4-01ชยัภูมิ เดลินิวส์ 
ส่งเสริมการเกษตร 4 เศรษฐกิจพอเพียง ตอน ส่งเสริมการเกษตรอยา่งย ัง่ยนื โคราชเรดิโอ 
 5 สับปะรด GI ท่าอุเทน สินคา้ไทย ไม่แพช้าติใดในโลก อา้ยแคน บอกข่าว 
YSF 6 Young Smart Farmer กบัโอกาสการเขา้ถึงการเกษตร สาํนกังานประชาสัมพนัธ์

จงัหวดันครพนม 
ชวนร่วมกิจกรรม 7 เกษตรเชียงใหม่ เชิญร่วมงานววิาห์รับวาเลนไทน์ ระหวา่งนอ้งลาํไย

กบันายผึ้ง 
เชียงใหม่นิวส์ 



 

 วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจงัหวดัน่าน ร่วมประชุมขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสู่การปฏิรูปเกษตรกร
ไทยยคุ 4.0 แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัน่าน ณ หอประชุมหมู่บา้นฮวก หมู่ท่ี 4 ต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวงัผา 
จงัหวดัน่าน มีคณะกรรมการขบัเคล่ือนฯ คือหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบนัการศึกษา และ
ภาคเอกชนในพื้นท่ี ร่วมระดมแนวคิดทิศทางในการด าเนินการขบัเคล่ือนใหบ้รรลุเป้าหมายหลกั คือ เกษตรกรมีฐานะความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน หลุดพน้จากความยากจน มีเศรษฐกิจท่ีมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงการพฒันาการเกษตรเชิงอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ใชพ้ื้นท่ีน าร่องคือเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน ส าหรับกลุ่มบา้นฮวก หมู่ 4 
ต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่านน้ี มีสมาชิกจ านวน 20 คน 
    โดยเกษตรจงัหวดัน่าน ไดใ้หแ้นวทางในการขบัเคล่ือนฯกลุ่ม ดงัน้ี 
   1. เร่ืองน ้า ท่ีเป็นปัจจยัหลกัตลอดห่วงโซ่การผลิตในการเกษตร จากปริมาณฝนท่ีตกในพื้นท่ีจงัหวดัน่านมีปริมาณมาก แต่ไม่
สามารถกกัเก็บน ้าไวใ้ชไ้ด ้ท าไดน้อ้ย จึงควรส่งเสริมใหมี้การสร้างฝายชะลอน ้า ท าหลุมขนมครก ตลอดจนการท าธนาคารน ้า
ใตดิ้น เพื่อกกัเก็บน ้าไวใ้ชป้ระโยชน์ 
   2. เร่ืองการปรับโครงสร้างการผลิต ควรส่งเสริมใหมี้การผลิตพืชท่ีมีมูลค่าสูง ท านอ้ย แต่ไดม้าก มีการตลาดน าการผลิต มี
การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนการจ าหน่ายทางตลาดออนไลน์ นอกเหนือจากตลาดทัว่ไป โดยการรวมกลุ่มจดัตั้ง
เป็นกลุ่มวสิาหกิจชุมชนซ่ึงมีเกษตรอ าเภอในพื้นท่ีเป็นนายทะเบียน เพื่อใหก้ารเพิ่มเติมความรู้หรือการดูแลจากหน่วยงาน
ราชการท าไดส้ะดวกและมากข้ึน ตลอดจนการผลิตพนัธ์ุพืช หรือพนัธ์ุสัตว ์เช่น การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ในจงัหวดัน่านท่ีมี
ปริมาณความตอ้งการใชพ้นัธ์ุขา้ว สายพนัธ์ุหลกัหลายหม่ืนตนัต่อปี เม่ือคิดเป็นจ านวนเงินแลว้มีมูลค่ามาก 
   3. เร่ืองการส่งเสริมมาตรฐานเกษตรปลอดภยั ตามแนวทาง GAP ไปจนถึงมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์โดยเฉพาะไมผ้ลควร
ส่งเสริมใหมี้การตดัแต่งก่ิง ปรับปรุงบ ารุงดิน การบริหารจดัการโรคและแมลงศตัรูพืช เพื่อท าคุณภาพผลผลิต 
    ซ่ึงส านกังานเกษตรจงัหวดัน่าน และส านกังานเกษตรในพื้นท่ี จะอยูเ่คียงขา้งพี่นอ้งเกษตรกรในการขบัเคล่ือนพฒันาภาค
การเกษตร ใหย้ ัง่ยนืต่อไป. 
 
 
 
 
 



 
!!!ดาวใตนิ้วส์!!! เกษตรจงัหวดัน่าน ร่วมขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสู่การปฏิรูปเกษตรกรไทยยคุ 4.0 

 
เกษตรจงัหวดัน่าน ร่วมขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสู่การปฏิรูปเกษตรกรไทยยคุ 4.0 

วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจงัหวดัน่าน ร่วมประชุมขบัเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสู่การปฏิรูป
เกษตรกรไทยยคุ 4.0 แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัน่าน ณ หอประชุมหมู่บา้นฮวก หมู่ท่ี 4 ต าบลแสนทอง อ าเภอท่า
วงัผา จงัหวดัน่าน มีคณะกรรมการขบัเคล่ือนฯ คือหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบนัการศึกษา และ
ภาคเอกชนในพื้นท่ี ร่วมระดมแนวคิดทิศทางในการด าเนินการขบัเคล่ือนใหบ้รรลุเป้าหมายหลกั คือ เกษตรกรมีฐานะความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน หลุดพน้จากความยากจน มีเศรษฐกิจท่ีมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงการพฒันาการเกษตรเชิงอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ใชพ้ื้นท่ีน าร่องคือเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน ส าหรับกลุ่มบา้นฮวก หมู่ 4 
ต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่านน้ี มีสมาชิกจ านวน 20 คน 

โดยเกษตรจงัหวดัน่าน ไดใ้ห้แนวทางในการขบัเคล่ือนฯกลุ่ม ดงัน้ี 
1. เร่ืองน ้า ท่ีเป็นปัจจยัหลกัตลอดห่วงโซ่การผลิตในการเกษตร จากปริมาณฝนท่ีตกในพื้นท่ีจงัหวดัน่านมีปริมาณมาก แต่ไม่
สามารถกกัเก็บน ้าไวใ้ชไ้ด ้ท าไดน้อ้ย จึงควรส่งเสริมใหมี้การสร้างฝายชะลอน ้า ท าหลุมขนมครก ตลอดจนการท าธนาคารน ้า
ใตดิ้น เพื่อกกัเก็บน ้าไวใ้ชป้ระโยชน์ 
2. เร่ืองการปรับโครงสร้างการผลิต ควรส่งเสริมใหมี้การผลิตพืชท่ีมีมูลค่าสูง ท านอ้ย แต่ไดม้าก มีการตลาดน าการผลิต มีการ
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนการจ าหน่ายทางตลาดออนไลน์ นอกเหนือจากตลาดทัว่ไป โดยการรวมกลุ่มจดัตั้งเป็น
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนซ่ึงมีเกษตรอ าเภอในพื้นท่ีเป็นนายทะเบียน เพื่อใหก้ารเพิ่มเติมความรู้หรือการดูแลจากหน่วยงานราชการ
ท าไดส้ะดวกและมากข้ึน ตลอดจนการผลิตพนัธ์ุพืช หรือพนัธ์ุสัตว ์เช่น การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ในจงัหวดัน่านท่ีมีปริมาณ
ความตอ้งการใชพ้นัธ์ุขา้ว สายพนัธ์ุหลกัหลายหม่ืนตนัต่อปี เม่ือคิดเป็นจ านวนเงินแลว้มีมูลค่ามาก 
3. เร่ืองการส่งเสริมมาตรฐานเกษตรปลอดภยั ตามแนวทาง GAP ไปจนถึงมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์โดยเฉพาะไมผ้ลควร
ส่งเสริมใหมี้การตดัแต่งก่ิง ปรับปรุงบ ารุงดิน การบริหารจดัการโรคและแมลงศตัรูพืช เพื่อท าคุณภาพผลผลิต 
ซ่ึงส านกังานเกษตรจงัหวดัน่าน และส านกังานเกษตรในพื้นท่ี จะอยูเ่คียงขา้งพี่นอ้งเกษตรกรในการขบัเคล่ือนพฒันาภาค
การเกษตร ใหย้ ัง่ยนืต่อไป  
 



"ธรรมนัส"มอบหนังสืออนุญาต ส.ป.ก.4-01ชัยภูมิ  
"รมช.กษ." ลงพื้นท่ีจ.ชยัภูมิ เปิดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการใชน้วตักรรมส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ มอบ
หนงัสืออนุญาต ส.ป.ก. 4-01 เพื่อสนบัสนุนเกษตรกรใหมี้ท่ีท ากินพร้อมองคค์วามรู้ในการพฒันาอาชีพ 

 
เม่ือวนัท่ี 10 ก.พ. ร.อ. ธรรมนสั พรหมเผา่ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัเป็นประธานเปิดงานวนัถ่ายทอด

เทคโนโลยแีละการใชน้วตักรรมส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ พร้อมมอบหนงัสืออนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์ในเขต
ปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก. 4-01) มอบแหล่งน ้าไร่นานอกเขตชลประทาน มอบสารชีวภณัฑแ์ละเมล็ดพนัธ์ุผกั แก่เกษตรกร และเป็น
สักขีพยานในการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) การซ้ือขายมนัส าปะหลงัตามคุณภาพผลผลิต ปีการ
ผลิต 2562/63 ระหวา่งกลุ่มเกษตรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั กบั ผูป้ระกอบการ ณ แปลงเกษตรกร นางเดือนเพญ็ เสาศิริ อ.เทพ
สถิต จ.ชยัภูมิ วา่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดจ้ดักิจกรรมวนัถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการใชน้วตักรรมส่งเสริมการเกษตร
รูปแบบแปลงใหญ่ ข้ึนเพื่อกระตุน้ให้เกษตรกรเกิดการเตรียมความพร้อมในการเร่ิมตน้การผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยแีละภูมิปัญญาท่ีมีความเหมาะสมกบัพื้นท่ี ตลอดจนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเกษตรกรดว้ยกนั รวมทั้ง
นกัวชิาการ ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา เพื่อสนบัสนุนให้เกษตรกรมีองคค์วามรู้ และสร้างความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกร 

รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวอีกวา่ ทั้งน้ียงัมีการมอบหนงัสืออนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก. 
4-01) โดยในส่วนของพื้นท่ีเขตด าเนินการปฏิรูปท่ีดินอ าเภอเทพสถิต มีเน้ือท่ีทั้งหมด 337,855 ไร่ ด าเนินการจดัท่ีดินให้
เกษตรกรไปแลว้ 26,078 ราย 30,986 แปลง เน้ือท่ี 322,122 ไร่ และในวนัน้ีจะมอบหนงัสืออนุญาต ส.ป.ก. 4-01 แก่เกษตรกร
จ านวน 150 ราย 21 แปลง จ านวน 1,905 ไร่ เกษตรกรในพื้นท่ีนั้นยงัประสบปัญหาภยัแลง้ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ พืชผล
ราคาตกต ่า เน่ืองดว้ยสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีดอนภูเขา อีกทั้งปัญหาการถือครองท่ีดินของเกษตรกรยงัไม่
ทัว่ถึง ดงันั้นตอ้งเร่ิมตน้จากการกระจายสิทธิในท่ีดินท ากินใหเ้กษตรกร การน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีทนัสมยัมาพฒันา
องคค์วามรู้ เกิดการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายในการผลิต ยกระดบัราคาและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรและเพื่อให้
เกษตรกรมีรายไดเ้พียงพอต่อการด ารงชีพต่อไป 

ร.อ.ธรรมนสั กล่าววา่ เพื่อประโยชน์และความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของพี่นอ้งเกษตรกร ทางกระทรวงเกษตรฯจึงมีนโยบาย
ในการมอบหนงัสืออนุญาต ส.ป.ก.4-01 เพื่อใหเ้กษตรกรไดรั้บโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีท่ีดินในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม พร้อมสนบัสนุนใหเ้กษตรกรมีองคค์วามรู้เพื่อวางแผนการผลิต เขา้ถึงปัจจยัการผลิต บริหารจดัการความ
เส่ียง และสร้างความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกร ซ่ึงหากสามารถท าใหเ้กษตรกรน าองคค์วามรู้ท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ีไป
ประยกุตใ์ช ้จะท าใหเ้กิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไดดี้ยิง่ข้ึน 



 
 
ประเด็น  เศรษฐกิจพอเพียง ตอน ส่งเสริมการเกษตรอยา่งย ัง่ยนื 
ช่องทาง  โคราชเรดิโอ 
 

 
ประเด็น  สับปะรด GI ท่าอุเทน สินคา้ไทย ไม่แพช้าติใดในโลก 
ช่องทาง  อา้ยแคน บอกข่าว 
  



 
 
ประเด็น  Young Smart Farmer กบัโอกาสการเขา้ถึงการเกษตร 
ช่องทาง  ส านกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดันครพนม 
 
  



 

เกษตรเชียงใหม่ เชิญร่วมงานววิาห์รับวาเลนไทน์ ระหวา่งนอ้งล าไยกบันายผึ้ง 

 
นางเขมวรรณ ดวงจนัทร์ เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ใหข้อ้มูลวา่ การจดังานดงักล่าวเกิดข้ึนภายใตแ้นวคิดท่ีวา่ การใชแ้มลงผสม
เกสร เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชในไมผ้ลเป็นวธีิการและปัจจยัท่ีมีความส าคญัปัจจยัหน่ึง เพราะพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรหลายชนิด
รวมถึงล าไยของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีพื้นท่ีถึง 300,000 กวา่ไร่ สามารถสร้างมูลค่าปีละหลายลา้นบาทนั้น ถึงแมว้า่จะมีการดูแล
เอาใจใส่ตน้ล าไยเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะช่วงล าไยออกดอกพบวา่ หากไม่มีแมลงช่วยผสมเกสรดอกล าไย ล าไยก็จะติดผลนอ้ย
หรือผลผลิตจะลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีพบวา่ สภาพธรรมชาติของล าไยเป็นพืชผสมขา้ม (ดอกตวัเมีย และดอกตวัผู ้
อยูแ่ยกกนั อาจอยูใ่นช่อเดียวกนั หรือคนละช่อก็ได)้ อตัราส่วนของดอกตวัผูแ้ละดอกตวัเมียบนช่อมีอตัรา 6 : 1 และมีการบาน
ของดอกไม่พร้อมกนั การน าผึ้งเขา้ช่วยผสมเกสร จะช่วยท าใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารติดผลของล าไยมีมากข้ึนร้อยละ 78.78 ประกอบ
กบัการใชแ้มลงช่วยผสมเกสรนิยมใชแ้พร่หลายในต่างประเทศ ดงันั้นการใชแ้มลงผสมเกสรล าไย จึงมีความจ าเป็นเพราะท า
ใหผ้ลผลิตล าไยมากข้ึนและมีคุณภาพมากข้ึน 

 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ก าหนดจดังานคร้ังน้ีข้ึน เพื่อเกษตรกรผูผ้ลิตผึ้ง และ
เกษตรกรชาวสวนล าไย รวมถึงเกษตรท่ีสนใจ มาแลกเปล่ียนเรียนรู้การอยูร่่วมกนัระหวา่งผึ้งกบัล าไย, เทคนิควธีิการ โดยมี
นกัวชิาการท่ีเช่ียวชาญเป็นพี่เล้ียงใหค้  าแนะน า, มีการจดัแสดงนิทรรศการความรู้ต่างๆ การสาธิตเทคโนโลยกีารผสมเกสร การ
แปรรูปสร้างมูลค่าจากน ้าผึ้ง รวมถึงเวทีเสวนาตวัอยา่งเกษตรกรท่ีประสบผลส าเร็จ เพื่อน าไปปรับใชก้บัพื้นท่ีตน 
จึงขอเชิญชวนผูท่ี้สนใจร่วมงานกิจกรรมดีๆ ไดใ้นวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563 ณ แปลงใหญ่ล าไย (บา้นเจา้สาว) ต าบลแม่ก๊า 
อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นตน้ไป สามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้กลุ่มยทุธศาสตร์และ
สารสนเทศ ส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ โทร.053-112480 ต่อ 23 
 


