
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2563 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
โควิด 1.”เฉลิมชัย” เตรียมเจรจาการค้ากับจีน หนุนกระจายสินค้าหลังโควิดคลี่คลาย สยามธุรกิจ 

โครงการเกษตร
เพ่ืออาหาร
กลางวัน 

2. เดินหน้าเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เดลินิวส ์

หยุดเผา 3. หยุดเผาในพ้ืนที่เกษตร แนวหน้า 
แปลงใหญ่แตงโม 4. แปลงใหญ่ขานรับ “ตลาดนำการเกษตร” ผนีกสองบริษัทใหญร่ับซื้อแตงโมไร้เมล็ด คมชัดลึก 

5. ส่งแตงโมสู่ตลาดสร้างรายได้เกษตรกรแปลงใหญ่ เดลินิวส ์
6. กรมส่งเสริมการเกษตรระดมพลังส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ยึดหลักตลาด
นำการผลิต แก้ไขปัญหาสถานการณ์ฤดูแล้งในการประชุม ศพก. 
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7. แปลงใหญ่ผนึกสองบริษัทใหญ่รับซื้อแตงโมไร้เมล็ด คมชัดลึก 
8. กลุ่มเกษตรกรแตงโมไร้เมล็ดศรีสงครามนครพนม จับมือ 2 บริษัทใหญ่ กรุงเทพธุรกิจ 

ท่อนพันธุ์สะอาด 9. กรมส่งเสริมการเกษตร ระดมท่อนพันธุ์สะอาด จาก “ศูนย์ขยายพันธุ์พืช” เล็งเป้า
ใช้ “ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน” ขยายผล รองรับฤดูการผลิตใหม่ 

สยามรัฐ 

ภัยแล้ง 10. คอลัมน์ เกษตรวันนี้  เดลินิวส ์
พัฒนาเกษตรกร 11. ปลื้ม!! Agri-BIZ The Idol 2020 เกษตรกรสนใจสมัครล้นหลาม สยามรัฐ 

12. กสก. จับมือ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค พัฒนากำลังคนภาคเกษตร
ไทย 

สยามรัฐ 

แปลงใหญ่ 13. กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับเครือข่าย จัดประชุม ศพก. และแปลงใหญ่ 
ระดับเขต ดัน ศพก. เป็นศูนย์การเรียนรู้แบบดิจิทัล 

ไทยโพสต์ 

ศพก. 14. กรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมศพก.ยกระดับเครือข่ายครบวงจร ข่าวสด 
ผู้จัดการแปลง

ใหญ่ 
15. หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ปั้นเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ ไทยรัฐ 
16. ต่อยอด “ตลาดนำการเกษตร” เร่งพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ 
เน้นผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ 
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17. หนุนพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ 11 รุ่น เน้นผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพ 

ผู้จัดการรายวัน 360องศา 

ใบด่าง 18. ลุยสกัดโรคใบด่างมัน29,151ไร่เฝ้าระวัง39จว. แนวหน้า 
ภัยแล้ง 19. รมว.เกษตรกำชับกรมส่งเสริมการเกษตรติดตามแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน แนวหน้า  

20. "เฉลิมชัย"กำชับกรมส่งเสริมการเกษตรติดตามแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน พร้อม
ตั้ง WARROOM ลุย 8 มาตรการ 

คมชัดลึก  

21. เผย 8 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรช่วงแล้ง 
 
 

เดลินิวส ์



ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

วิสาหกิจชุมชน 22. หนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกสับปะรดพร้อมถ่ายทอดแทคโนโลยีแปรรูป  ไทยโพสต์ 
23. อำนาจเจริญ ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น  NBTUBON 

การเกษตรเชิง
พ้ืนที่ 

24. เกษตรนนทบุรี ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่  ข่าว MSS ปทุมธานี-นนทบุรี 

เกษตรอินทรีย์ 25. เติมไอเดียปลูกดิน เกษตรอินทรีย์ จากติดลบสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวเอง เดลินิวส ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 

กรมสง่เสรมิการเกษตรระดมพลงัสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลง

ใหญย่ดึหลกัตลาดน าการผลติ แกไ้ขปญัหาสถานการณ์ฤดแูลง้

ในการประชุม ศพก. 

 
เมือ่วันที ่6 มนีาคม 2563 นายเขม้แข็ง ยตุธิรรมด ารง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร เขา้ร่วมประชมุเชือ่มโยง
การด าเนนิงานคณะกรรมการเครอืขา่ย ศพก. และแปลงใหญ ่ระดับประเทศครัง้ที ่2/2563ณส านักงานเกษตร
จังหวัดสโุขทัย อ.เมอืง จ.สโุขทัยเพือ่ปทูางขับเคลือ่นนโยบายตา่งๆ ของกระทรวงเกษตรฯ ใหเ้ป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกัน พรอ้มลยุสง่เสรมิตวิเขม้แปลงใหญท่ีเ่ขา้รว่มโครงการใหมใ่หม้คีวามเขม้แข็งยดึหลักตลาดน า
การผลติ พัฒนามาตรฐานสนิคา้เกษตร พรอ้มแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ฤดแูลง้ในพืน้ทีแ่ปลงใหญ ่
กรมสง่เสรมิการเกษตร ใหค้วามส าคัญกับนโยบายกระทรวงฯ โดยยดึเป็นภารกจิหลักทีต่อ้งเร่งรัดด าเนนิการ 
ซึง่ประเด็นส าคัญในการประชมุครัง้นี้ มทัีง้สิน้ 7 ประเดน็ คอื 1) การจัดสมัมนามาตรฐานสนิคา้เกษตรใหกั้บ
ศพก. และแปลงใหญซ่ึง่มกี าหนดจัดอบรมภายใตโ้ครงการ Q อาสา รว่มกับ ส านักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตร
และอาหารแหง่ชาต ิในปีงบประมาณ 2563 ประกอบดว้ย 2 กจิกรรม คอื การฝึกอบรมสรา้งการรับรูด้า้น
มาตรฐานสนิคา้เกษตรใหแ้กป่ระธานศพก. และเครอืขา่ยและผูน้ ากลุม่เกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการระบบสง่เสรมิ
การเกษตรแบบแปลงใหญจ่ านวน 9 เขตเขตละ 900 คนและ การฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร Q อาสาดา้น
มาตรฐาน GAP พชือาหารใหแ้กป่ระธานศพก. และเครอืขา่ยและผูน้ ากลุม่เกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการระบบ
สง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญท่ีม่คีณุสมบัตติามเกณฑแ์ละมคีวามสนใจในการเป็น Q อาสาจ านวน 3 รุ่น
รุ่นละ 50 คน2)การสมัมนาโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผูจ้ดัการแปลงใหญ ่โดยกรมฯ ก าหนดจัดสมัมนาเชงิ
ปฏบัิตกิารโครงการพฒันาเกษตรกรเป็นผูจ้ัดการแปลงระหวา่งเดอืนกมุภาพันธ ์– กรกฎาคม 2563จ านวน 11 
รุ่น จ านวนรวม1,745 คน ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการแปลง ผูจ้ดัและวทิยากร 3)การสรุปผลการจ่ายสนิเชือ่
โครงการสนับสนุนสนิเชือ่เพือ่พัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ ่โดยอนมุัตสินิเชือ่แลว้ 327 แปลง 4) แนว
ทางการประกวดแปลงใหญ ่ปีงบประมาณ 2563 5) การสง่เสรมิปลกูพชืใชน้ ้านอ้ยเพือ่สรา้งรายไดแ้ก่
เกษตรกร (ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์และถ่ัวเขยีว) โครงการนีม้เีป้าหมายเกษตรกรจ านวน 150,000 ครวัเรอืน พืน้ที ่
1.4 ลา้นไร ่6)โครงการเพิม่น ้าตน้ทนุและระบบกระจายน ้าเพือ่สนับสนุนโครงการระบบสง่เสรมิเกษตรแบบ
แปลงใหญ ่โดยการเพิม่น ้าตน้ทนุเกษตรแปลงใหญ ่(ปศสุตัวแ์ปลงใหญ)่ ดว้ยระบบกระจายน ้าพลังงาน
แสงอาทติย ์อัตราสบูประมาณ 90 ลกูบาศกเ์มตรตอ่ชัว่โมง ครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 100 ไร่จ านวน 620 แหง่ 
และ เพิม่น ้าตน้ทนุเกษตรแปลงใหญ ่(นาแปลงใหญ)่ ดว้ยระบบกระจายน ้าพลังงานแสงอาทติยอั์ตราสบู
ประมาณ 20–40 ลกูบาศกเ์มตรตอ่ชัว่โมงครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 300 ไรจ่ านวน 80 แหง่พรอ้มระบบกระจาย
น ้า โดยความกา้วหนา้ของโครงการนี้อยูใ่นขัน้ตอนส ารวจและด าเนนิการจัดท าแบบเพือ่ด าเนนิการเจาะบอ่น ้า
บาดาลส าหรับแปลงใหญท่ีเ่หลอืทัง้หมด 7) สถานการณแ์ละมาตรการรับมอืภัยแลง้โดยกรมฯ มมีาตรการ
ชว่ยเหลอืเกษตรกรในสถานการณ์ฤดแูลง้ ปี 2562/63 โดยมกีจิกรรมการรณรงคป์ระชาสมัพันธ“์เกษตรกรร่วม
ใจรับมอืภัยแลง้ปี 2563” เป็นการรณรงคป์ระชาสมัพันธ ์สรา้งการรับรูใ้นทกุดา้นเพือ่รับมอืภัยแลง้ การน าเสนอ
กรณีตัวอยา่งเกษตรกรในพืน้ทีท่ีป่ระสบความส าเร็จในการรับมอืกับภยัแลง้และการเผยแพร่ตามชอ่งทางสือ่
ตา่งๆ และน าไปใชก้ารสรา้งสือ่ใหเ้กษตรกรเขา้ถงึขอ้มลูและบรกิารของรัฐ รวมทัง้มขีอ้มลูในการปฏบัิตสิ าหรับ
การรับมอืสถานการณ์ภยัแลง้ 
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กลุ ่

กลุม่เกษตรกรแปลงใหญแ่ตงโมไรเ้มล็ดศรสีงครามนครพนม จบัมอื 2 
บรษิทัใหญ ่ขานรบันโนบายตลาดน าการเกษตร 

 
นครพนม ลงนามบันทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื (MOU) รับซือ้แตงโมและผลไมแ้ปรรูปแชแ่ข็งตามนโยบายการ
น าหลักการตลาดน าการผลติ สรา้งโอกาสในการแขง่ขนัผลผลติสนิคา้เกษตร สรา้งรายไดก้ลุม่เกษตรกรแปลง
ใหญ ่
(วนันี้) 11 ม.ีค. 63 ณ ศนูยส์ารสนเทศยางพารานครพนม ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม นายเขม้แข็ง 
ยตุธิรรมด ารง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร เป็นประธานในพธิลีงนามบันทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื (MOU) รับ
ซือ้แตงโมและผลไมแ้ปรรูปแชแ่ข็ง ระหวา่งกลุม่แปลงใหญว่สิาหกจิชมุชนผูป้ลกูแตงโมไรเ้มล็ดศรสีงคราม 
จังหวัดนครพนม กับ บรษัิท ฟรุตตา้เนเชอรัล จ ากัด และบรษัิท เกษตรสขุใจ จ ากัด โดยมหีน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน และกลุม่เกษตรกร ร่วมใหก้ารสนับสนุนและเขา้ร่วมเป็นสกัขพียานในการจดัพธิลีงนามในครัง้นี ้
นายเขม้แข็ง ยตุธิรรมด ารง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร เปิดเผยวา่ ตามนโยบายตลาดน าการเกษตรของ
รัฐบาลและยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ ไดมุ้ง่เนน้สง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ ่รวมไปถงึ กลุม่ผูผ้ลติ
สนิคา้เกษตร ใหเ้กดิมขีอ้มลูในการตัดสนิใจ เกดิความร่วมมอื และใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมมาเป็น
เครือ่งมอืในการผลติและการตลาด รวมทัง้เสรมิสรา้งขดีความสามารถ ในการแขง่ขนัในดา้นตา่ง ๆ เมือ่กลุม่
เกษตรกรรูค้วามตอ้งการของตลาด จะสามารถน ามาวางแผนการผลติ ลดความเสีย่งจากปัญหาราคาสนิคา้
เกษตรตกต ่า และยังท าใหเ้กดิความรว่มมอืกันในการพัฒนาสนิคา้เกษตร ตัง้แตต่น้น ้าถงึปลายน ้า เกดิการเพิม่
ประสทิธภิาพผลผลติ ลดตน้ทนุ และยกระดับมาตรฐานตา่งๆ ของสนิคา้ รวมถงึการมแีหลง่จ าหน่ายสนิคา้ที่
แน่นอน ซึง่จะชว่ยเพิม่ความมัน่คงทางดา้นรายไดข้องเกษตรกร และชว่ยใหผู้บ้รโิภคไดเ้ขา้ถงึสนิคา้เกษตรที่
มคีณุภาพ 
ปัจจุบันกรมสง่เสรมิการเกษตรด าเนนิงานในระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ ่ตัง้แต ่ปี 2559 ถงึ
ปัจจุบัน มเีกษตรกรเขา้รว่มโครงการระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ ่จ านวน 365,884 ครวัเรอืน พืน้ที ่
6,020,845.77 ไร ่จ านวนแปลงใหญ ่6,534 แปลง สนิคา้เกษตรกวา่ 70 รายการ (ขอ้มลู : กรมสง่เสรมิ
การเกษตร) โดยมุง่เนน้การบรหิารจัดการกลุม่ และการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรใหไ้ดค้ณุภาพ
ตรงตามความตอ้งการของตลาด มกีารเชือ่มโยงกลุม่ผูผ้ลติกับตลาด ตามนโยบาย “การตลาดน าการเกษตร” 
และใหค้วามรูแ้กเ่กษตรกรดา้นการวางแผน ประเมนิและวเิคราะหค์วามเสีย่งในขัน้ตอนการผลติ พัฒนา
เกษตรกรจากผูร้วบรวมผลผลติ เป็นผูค้ัดบรรจผุลผลติในบรรจุภณัฑ,์ พัฒนาคณุภาพผลผลติสนิคา้เกษตรให ้
ไดม้าตรฐาน 
นายร่มไม ้นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยเพิม่เตมิวา่ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได ้ร่วมกับ
หน่วยงานภาคเีครอืขา่ย ร่วมกันสง่เสรมิและสนับสนนุ ขับเคลือ่นภายใตโ้ครงการพัฒนาและสรา้งความยั่งยนื
ใหก้ลุม่เกษตรกรผูป้ลกูผัก ผลไม ้และขา้ว จังหวัดนครพนม เพือ่สง่เสรมิและสนับสนนุการด าเนนิงานในการ
พัฒนาเกษตรกร ภายใตก้ลุม่ผูผ้ลติสนิคา้แตงโม มุง่เนน้ใหก้ลุม่เกษตรกรด าเนนิการผลติ เกดิความรว่มมอืใน
การใชเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรม เชน่ การสรรหาเกษตรกร การฝึกอบรมการปลกู การใชส้ารชวีภณัฑท์ดแทน
การใชส้ารเคม ีวทิยาการหลังการเก็บเกีย่ว การพัฒนาบรรจภุัณฑ ์อกีทัง้ยังผลติสนิคา้แตงโมทีม่คีณุภาพและ 
ไดม้าตรฐานความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบยอ้นกลับได ้และสง่เสรมิสนับสนุนความร่วมมอืดา้น
การตลาด ระหวา่งวสิาหกจิ, บรษัิท และส านักงานเกษตรจงัหวัด โดยผลักดันใหว้สิาหกจิฯ มชีอ่งทางการ
จ าหน่ายผลผลติกลุม่โรงงานแปรรูป ตลอดจนสามารถวางแผนการซือ้ – ขาย ผลผลติสนิคา้เกษตร ตามความ
ตอ้งการของบรษัิท เพือ่รักษาเสถยีรภาพของราคา และสรา้งความมัน่คงทางอาชพี 
ส าหรับแผนในการผลติและรบัซือ้แตงโม บรษัิทมเีป้าหมาย 2,000 ตนั ในปี 2563 ในราคาทีเ่ป็นธรรมและตก
ลงกันลว่งหนา้ รวมมลูคา่ 29.5 ลา้นบาท นอกจากนี้ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม และกลุม่เกษตรกร
วสิาหกจิชมุชน จะรว่มกันแลกเปลีย่น ถา่ยทอดเทคโนโลยใีนการผลติใหกั้บเกษตรกรสมาชกิ ในการผลติ

https://world.kapook.com/pin/5e6c76634d265a070b8b4568?item=1


แตงโมใหไ้ดต้ามปรมิาณ คณุภาพทีต่กลงกัน และบรษัิทจะสนับสนุนใหค้วามชว่ยเหลอืและด าเนนิการรับซือ้
ผลผลติสนิคา้การเกษตรตามคณุภาพและปรมิาณทีก่ าหนดจากวสิาหกจิชมุชน โดยจะตอ้งมกีารรายงานผล
การผลติและการรับซือ้ใหท้างส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ทราบ เพือ่ใชใ้นการวางแผนการผลติและการ
พัฒนากลุม่ผูผ้ลติสนิคา้เกษตรเครอืขา่ยอืน่ๆ ในการขับเคลือ่นนโยบายและโครงการโดยน าหลักการตลาดน า
การผลติ ซึง่เริม่จากกลุม่แปลงใหญว่สิาหกจิชมุชนผูป้ลกูแตงโมไรเ้มล็ด ศรสีงคราม จ.นครพนม และกลุม่
วสิาหกจิชมุชนตา่งในพืน้ที ่รวม 7 วสิาหกจิชมุ ไดก้อ่ตอ่ตัง้เครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชนพัฒนาและตอ่ยอดเพิม่
มลูคา่ผักผลไมแ้ละขา้ว จ.นครพนม เพือ่สงัคม ขึน้ในปี 2562 เพือ่น าผลผลติของกลุม่มาแปรรูปเพือ่เพิม่
โอกาสและสรา้งรายไดใ้หกั้บกลุม่เกษตรกร เนน้ 4 ดา้น คอื การเพิม่มลูคา่ ขยายชอ่งทาง ลดตน้ทนุการผลติ 
และสรา้งอาชพีแบบครบวงจร นอกจากนีย้ังมกีารจัดการเศษขยะจากการผลติ น าไปแปรรูปเป็นปัจจัยการผลติ 
เชน่ ปุ๋ ยหมัก ดนิเพาะ วัสดปุรบัปรุงดนิ เป็นตน้ และแปรรูปผลผลติ โดยน าไปตอ่ยอดเป็นขนม ของฝาก และ
อาหาร ท าใหม้ลูคา่ของผลติภัณฑเ์พิม่มากขึน้ 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แปลงใหญ่ผนึกสองบริษัทใหญ่รับซ้ือแตงโมไร้เมลด็ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ระดมท่อนพันธ์ุสะอาด จาก “ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช” เล็งเป้าใช้ “ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน” ขยายผล รองรับฤดูการ
ผลิตใหม่ 

เม่ือวนัท่ี 13 มี.ค. นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า มนัส าปะหลงัเป็นพืชท่ีปลูก 

ไดต้ลอดทั้งปี ส่วนมากนิยมปลูกในช่วงตน้ฝนคือ ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถนุายน ซ่ึงจะให้ผลผลติหวัมนัสดในปริมาณท่ีสูง โดยฤดูกาลปลูก
มนัส าปะหลงัท่ีจะถึงในปี 2563 น้ี กรมส่งเสริมการเกษตร วางแนวทางให้ศูนยข์ยายพนัธุ์พืชของกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี
ปลูกมนัส าปะหลงัของประเทศไทย จ านวน 5 ศูนย ์ผลิตขยายท่อนพนัธุม์นัส าปะหลงัปลอดโรคไวเ้พื่อเป็นแหล่งพนัธุ์สะอาดท่ีมีคุณภาพ
และไดม้าตรฐาน พร้อมส่งต่อให้ ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน น าไปผลิตขยายพนัธุ์เพื่อการเพาะปลูกต่อไป 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร มีศูนยข์ยายพนัธุ์พืชอยูใ่นภูมิภาคต่างๆ ซ่ึงเป็นฐานการผลิตพนัธุ์พืชคุณภาพดีให้เพียงพอกบัความตอ้งการของ
เกษตรกร จดัตั้งข้ึนเพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลในการแกปั้ญหาการขาดแคลนพนัธุ์พืชท่ีมีคุณภาพและราคาแพง ช่วยลดตน้ทุนการผลิตให้แก่
เกษตรกร ส าหรับการปลูกมนัส าปะหลงัของไทย มีพ้ืนท่ีปลูกในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซ่ึงในพ้ืนท่ีนั้นๆ 
มีศูนยข์ยายพนัธุ์พืชตั้งอยู ่รวม 5 ศูนย ์ขณะน้ีอยูใ่นระหว่างการผลิตขยายดูแลพนัธุ์มนัส าปะหลงัสะอาด โดยบางศูนยไ์ดรั้บความร่วมมือ
ในการผลิตขยายจากเกษตรกรเครือข่ายดว้ย ไดแ้ก่ ศูนยข์ยายพนัธุ์พืชท่ี 1 จ.ชลบุรี จ านวน 15,000 ล า , ศูนยข์ยายพนัธุ์พืชท่ี 3 จ.
พิษณุโลก จ านวน 19,000 ล า , ศนูยข์ยายพนัธุ์พืชท่ี 7 จ.มหาสารคาม จ านวน 20,000 ล า , ศูนยข์ยายพนัธุ์พืชท่ี 9 จ.สุพรรณบรีุ 
จ านวน 4,000 ล า และศูนยข์ยายพนัธุ์พืชท่ี 10 จ.อุดรธานี จ านวน 60,000 ล า รวมทัว่ประเทศมีท่อนพนัธุ์มนัส าปะหลงัสะอาด
แลว้ราว 118,000 ล า ประมาณ 350,000 ท่อน ในอตัราการปลูก 1,600-2,000 ท่อน/ไร่ ซ่ึงท่อนพนัธุ์เหล่าน้ีจะพร้อม
สนบัสนุนการปลูกมนัส าปะหลงัไดต้ั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นตน้ไป 

นอกจากน้ี กรมส่งเสริมการเกษตร ยงัเตรียมต่อยอดให้เกษตรกร ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน น าไปขยายผลรองรับฤดูการผลิตใหม่ เน่ืองจาก
ในฤดูกาลผลิตท่ีผา่นมา ประสบปัญหาการติดโรคใบดา่งมนัส าปะหลงั ท าให้ กรมส่งเสริมการเกษตร ตระหนกัถงึปัญหาการขาดแคลน
ท่อนพนัธุ์สะอาด รวมถึงประสานขอความร่วมมือจากมูลินิธสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัไทย ในการสนบัสนุนท่อนพนัธ์สะอาดเพ่ิมเติม 
และสนบัสนุนองคค์วามรู้ในการขยายพนัธุ์มนัส าปะหลงัอยา่งถูกวิธีอีกดว้ย 

"ขอย  ้าให้เกษตรกร ไม่ใชท้่อนพนัธุ์มนัส าปะหลงั จากแหล่งท่ีเคยพบการระบาดของโรคใบด่างมนัส าปะหลงั หรือ ไม่ทราบแหล่งท่ีปลูก
ท่อนพนัธุ์เด็ดขาด เน่ืองจาก สาเหตุหลกัของการระบาดโรคใบดา่งมนัส าปะหลงั คือการใชท้่อนพนัธุ์ท่ีเป็นโรคซ ้า"อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่ 

https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20200313/65f34fa2b59efd873e37e08edee26276872f730e7f5254c04bfbbbddb924833d.jpg?itok=xMdFwXOZ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ปลื้ม!! Agri-BIZ The Idol 2020 เกษตรกรสนใจสมัครล้นหลาม 

 

เกษตรกรให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพ่ือยกระดับเกษตรกรเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรช้ันน า (Agri-BIZ The Idol 2020) อย่างล้นหลาม กรมส่งเสริมการเกษตรเร่ิมด าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนด 

เม่ือวนัท่ี 16 มี.ค. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินงานโครงการ
พฒันา Smart Farmer ผูป้ระกอบการตน้แบบ เพื่อยกระดบัเกษตรกรเป็นผูป้ระกอบการเกษตรชั้นน า หรือ Agri - BIZ The 

Idol 2020 มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) และ
ยกระดบัเกษตรกรเป็นผูป้ระกอบการเกษตร ท่ีมีศกัยภาพในการเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการผลิตและการเพ่ิมมูลค่าสินคา้เกษตร การบริหาร
จดัการกิจการ และการตลาดสินคา้เกษตร สร้างและพฒันาผูป้ระกอบการเกษตรตน้แบบ สนบัสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กบัเกษตรกรราย
อื่นๆ พฒันาสู่การเป็นผูป้ระกอบการเกษตร พร้อมเช่ือมโยงเครือข่ายผูป้ระกอบการเกษตรตน้แบบ เพ่ือสร้างพ้ืนฐานในการพฒันาการ
ประกอบการเกษตรสมยัใหม่ท่ีมีการเช่ือมโยงและใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล นวตักรรม และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

ส าหรับความคืบหนา้ของโครงการ ขณะน้ีโครงการพฒันา Smart Farmer ผูป้ระกอบการตน้แบบ เพื่อยกระดบัเกษตรกรเป็น
ผูป้ระกอบการเกษตรชั้นน าไดปิ้ดรับสมคัรไปแลว้ เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2563 ท่ีผา่นมา โดยมีผูมี้คุณสมบติัผา่นการคดัเลือกเขา้ร่วม
โครงการ จ านวน 80 ราย จากทัว่ประเทศ โดยเป็นเกษตรกรทั้งท่ีมาจากกลุ่ม Smart Farmer, Young Smart Farmer 

วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ และเกษตรกรทัว่ไป เกษตรกรกลุ่มน้ีจะไดรั้บการอบรมจากพ่ีเล้ียงมากดว้ยประสบการณ์ จาก 8 กลุ่ม
ผูป้ระกอบการเกษตร คือ เกษตรวิถีอินทรีย ์วิสาหกิจชุมชน (กลุ่มเกษตร) เกษตรแปรรูปเพ่ิมมูลค่า เกษตรท่องเท่ียว เกษตรไฮเทค เกษตร
อุตสาหกรรม เกษตรแปลงใหญ่ และบริการการเกษตร ซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บการอบรมในระยะท่ี 1 จะตอ้งแข่งขนัในการชิงสิทธ์ิเขา้รับการอบรม
ในระยะท่ี 2 และ 3 ต่อไป เพ่ือให้ไดเ้ป็นสุดยอดไอดอล “ผูป้ระกอบการเกษตรชั้นน า” โดยการอบรมระยะท่ี 1 งานสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการโครงการพฒัน า Smart Farmer ผูป้ระกอบการตน้แบบ เพ่ือยกระดบัเกษตรกรเป็นผูป้ระกอบการเกษตรชั้นน า (Agri 

BIZ Idol Development Project) จะจดัข้ึนในวนัท่ี 20 –23 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮา้ส์ กทม. ส่วนระยะ
ท่ี 2 จะเร่ิมด าเนินการในช่วงเดือนเมษายน 2563 และระยะท่ี 3 จะเร่ิมด าเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 สุดทา้ยแลว้ 
เกษตรกรท่านใดจะไดเ้ป็นสุดยอดไอดอล “ผูป้ระกอบการเกษตรชั้นน า” ตอ้งติดตาม และให้ก าลงัใจต่อไป 
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กสก. จับมือ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค พฒันาก าลงัคนภาคเกษตรไทย 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมร่วมมือสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค ผลักดันการพัฒนาก าลังคนภาคการเกษตรในอนาคต 

เม่ือวนัท่ี 12 มี.ค. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามท่ีสถาบนัการอาชีวศึกษาเกษตร ซ่ึงเป็น
สถาบนัการศึกษาในระดบัอดุมศึกษา สังกดักระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนในดา้นวิชาชีพและเทคโนโลยี การถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยีดา้นการเกษตร โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนให้มีคุณภาพตามแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมสนบัสนุนให้ก าลงัคนภาคการเกษตร ทั้งเกษตรกร 
และสถาบนัเกษตรกร มีความรู้ ความเขม้แขง็ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม และมีรายไดท่ี้มัน่คง สามารถเป็นพลงัในการ
ขบัเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศสืบไป 

ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตร ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาก าลงัคนภาคการเกษตรมาโดยตลอด ตั้งแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนั 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีจะเติบโตไปเป็นบุคลากรภาคการเกษตรในอนาคตท่ีมีคุณภาพ อาทิ ยวุเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ 
ตลอดจน Young Smart Farmer เพ่ือให้กลุ่มคนดงักล่าวน้ีมีความรู้ดา้นการเกษตรรอบดา้นและสามารถน าไปปรับใชก้บัการ
ประกอบอาชีพดา้นการเกษตรของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป ดงันั้น เพ่ือให้การพฒันาความรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ พฒันา
ศกัยภาพทั้งดา้นวิชาการและทกัษะความช านาญให้กบัก าลงัคนภาคการเกษตรในอนาคตดงักล่าว เกิดสัมฤทธ์ิผลอยา่งเป็นรูปธรรม กรม
ส่งเสริมการเกษตรจึงหารือแนวทางความร่วมมือกบัสถาบนัการอาชีวศึกษาเกษตร 4 สถาบนั ไดแ้ก่ 1.สถาบนัการอาชีวศึกษาเกษตรภาค
กลาง ซ่ึงมีวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีในก ากบั จ านวน 10 แห่ง 2.สถาบนัการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ มีวิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีในก ากบั จ านวน 9 แห่ง 3.สถาบนัการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีในก ากบั 
จ านวน 10 แห่ง และ 4.สถาบนัการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต ้มีวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีในก ากบั จ านวน 12 แห่ง ซ่ึงตั้งกระจาย
อยูใ่นภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ โดยไดห้ารือแนวทางความร่วมมือตา่ง ๆ ไดแ้ก่ การผลิตและพฒันาก าลงัคน การจดัการศึกษาดา้น
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดบัปริญญาตรี 
เทคโนโลยีบณัฑิต (ทล.บ.) เป็นตน้ ขณะน้ีอยูร่ะหว่างเตรียมการร่างบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กบั สถาบนัการ
อาชีวศึกษาเกษตร ทั้ง 4 ภาค เพื่อร่วมกนัส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาภาคการเกษตรของประเทศอยา่งเป็นระบบแลว้ 
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"กรมส่งเสริมการเกษตรเลง็เห็นว่า การท า MOU กบั สถาบนัการอาชีวศกึษาเกษตรทั้ง 4 สถาบนัดงักล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็ก
และเยาวชนทัว่ประเทศท่ีสนใจงานภาคการเกษตรและก าลงัจะเติบโตกา้วเขา้สู่ภาคการเกษตรในอนาคต โดยจะร่วมกนัพฒันาหลกัสูตร ส่ือ
การเรียนการสอนดา้นการส่งเสริมการเกษตร และทกัษะวิชาชีพให้แก่นกัศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาสังกดัสถาบนัไดเ้ขา้ฝึกงาน 
เพื่อหาประสบการณ์ในหน่วยงานสังกดักรมส่งเสริมการเกษตร ตามหลกัสูตรฝึกปฏิบติัจริง ในขณะเดียวกนั ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้
บุคลากรในสังกดักรมส่งเสริมการเกษตร ไดเ้ขา้มาฝึกประสบการณ์ เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ พฒันาศกัยภาพดา้นวิชาการ ใน
สถานศึกษาสังกดัสถาบนั เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และท างานวิจยัร่วมกนัอีกดว้ย"รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมศพก.ยกระดับเครือข่ายครบวงจร 
ยกระดบัเครือข่ายครบวงจร - กรมส่งเสริมการเกษตร โดย ส านกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 4 จ.ขอนแก่น จดัใหญ่ 
สัมมนาติวเขม้คณะกรรมการเครือข่ายศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) 
และ เครือข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่ ระดบัเขต ในพ้ืนท่ีอีสาน 20 จงัหวดั มุ่งยกระดบัเครือข่ายระดบัเขตให้เกิดการเช่ือมโยง 
ทั้งการผลิต ตลาด และองคค์วามรู้อยา่งเขม้แขง็ ยกระดบั ศพก. เป็นศูนยเ์รียนรู้แบบดิจิทลัในอนาคต 
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกบั ส านกังานส่งเสริมและ
พฒันาการเกษตรท่ี 4 จงัหวดัขอนแก่น จดัให้มีการสัมมนา “เช่ือมโยงการด าเนินงานระหว่างศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดบัเขต คร้ังท่ี 2 /2563” ท่ี 
โรงแรมประตูน ้า จงัหวดัขอนแก่น มีผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาประกอบดว้ย เกษตรกรคณะกรรมการเครือขา่ย ศพก. เกษตรกร
คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดบัเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 20 จงัหวดั เจา้หนา้ท่ี รวมกว่า 90 คน 
ส าหรับการสัมมนาคร้ังน้ีเพ่ือใหเ้กิดการเช่ือมโยง ทั้งดา้นการผลิต การตลาด รวมถึงการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ต่าง ๆ และ
วางแผนการด าเนินงานในระดบัเขต โดยเนน้เน้ือหาท่ีส าคญั ประกอบดว้ย การขยายผลงานวิจยัสู่ ศพก. การถอดบทเรียน 
ศพก. แปลงใหญ่ การเตรียมจดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563 การฝึกอบรม
โครงการ Q อาสา ปี 2563 
รวมทั้งการให้สินเช่ือเพ่ือการพฒันาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การพฒันาเกษตรกรเป็นผูจ้ดัการแปลงใหญ่ การจดัชั้น
คุณภาพแปลงใหญ่ ปี 2563 การประกวดแปลงใหญปี่ 2563 แผนปฏิบติัการฟ้ืนฟู เยียวยาผูป้ระสบภยัฝนทิง้ช่วง และ
อุทกภยั ปี 2562 โครงการเพ่ิมน ้าตน้ทุนและระบบกระจายน ้าเพ่ือสนบัสนุนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
สถานการณ์และมาตรการรับมือภยัแลง้ รวมถึงการจดัอภิปรายกลุ่มยอ่ยแผน-ผลการด าเนินงาน โดยมี ผศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล 
จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากร 
นายชาตรี กล่าวอีกว่า เครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ถือว่าเป็นกลไกสาคญัในการขบัเคล่ือนนโยบายดา้นการเกษตร 
เน่ืองจากทั้ง 2 เครือข่ายไดผ้า่นการอบรมรับองคค์วามรู้จากกรมส่งเสริมการเกษตรมาเป็นอยา่งดี สามารถเช่ือมโยงกบั
เครือข่ายภายนอกเพ่ือยกระดบัอาชีพและรายไดอ้ยา่งมัน่คง รวมถึงเป็นกลไกขบัเคล่ือนนโยบายอ่ืนๆ ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ดงันั้นจึงมีเป้าหมายท่ีจะขยายเครือข่ายทั้ง 2 ส่วนน้ีให้เพ่ิมมากขึ้น พร้อมเช่ือมโยงกบัเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) 
ให้เขา้มาช่วยขบัเคล่ือนดา้นนวตักรรมในชุมชน โดยเฉพาะ ศพก.ตอ้งมีการเช่ือมโยงกบัภาครัฐและเอกชน เพื่อพฒันาเป็น
ศูนยเ์รียนรู้แบบดิจิทลั ควบคู่ไปกบันโยบายการตลาดน าการผลิตท่ีกระทรวงเกษตรฯก าลงัด าเนินการร่วมกบักระทรวง
พาณิชยใ์นขณะน้ี 
“ส่ิงท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งหวงั คือ การเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ขึ้น โดยไม่จ ากดัอยูเ่ฉพาะเครือข่ายแปลงใหญ่ 
ศพก. และเกษตรกรรุ่นใหม่เท่านั้น แต่ตอ้งการใหเ้ช่ือมโยงไปยงักลุ่มเกษตรกรอ่ืนๆ ดว้ย 
เช่น กลุ่มชาวสวนทุเรียนแปลงใหญ่ ท่ีขณะน้ีไดมี้การขยายผลประสานการทางานกบัเครือข่ายชาวสวนทุเรียนทุกภูมิภาค จน
นาไปสู่การจดัตั้งเป็นสมาพนัธ์ุชาวสวนทุเรียนไทยเพ่ือร่วมกนับริหารจดัการตั้งแต่การผลิตไปจนสู่การตลาด” นายชาตรี 
กล่าวในท่ีสุด 



 



 

 

ตอ่ยอด “ตลาดน าการเกษตร” เรง่พฒันาเกษตรกรใหเ้ป็น
ผูจ้ดัการแปลงใหญ ่เนน้ผลติสนิคา้เกษตรคณุภาพ 
นายทว ีมาสขาว รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร เผยวา่ ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดก้ าหนด
เป้าหมายการด าเนนิงานในรูปแบบแปลงใหญต่ัง้แตปี่ 2559 จนถงึปัจจุบัน ตามแนวทางการพฒันาของ
กระทรวง (Road map) เพือ่ปรับโครงสรา้งการผลติสนิคา้เกษตร ดา้นสนิคา้พชื ปศสุตัว ์และประมง พรอ้มทัง้
ไดป้ระกาศเขตพืน้ทีเ่หมาะสมส าหรับการผลติสนิคา้ โดยมหีลักการคอืการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ อาท ิลด
ตน้ทนุการผลติ เพิม่ผลผลติตอ่พืน้ที ่รวมทัง้ผลผลติมคีณุภาพไดม้าตรฐาน ตรงตามความตอ้งการของตลาด 
มกีารผลติร่วมกันเป็นกลุม่และมกีารเชือ่มโยงกับตลาดเพือ่บรหิารจัดการใหเ้กดิสมดลุระหวา่งอปุสงคแ์ละ
อปุทานของสนิคา้ มุง่แกปั้ญหาเรือ่งสนิคา้ลน้ตลาดและราคาสนิคา้เกษตรตกต า่ 
กรมสง่เสรมิการเกษตรซึง่มภีารกจิในการสง่เสรมิและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตร สง่เสรมิการผลติสนิคา้
เกษตรของเกษตรกรใหม้คีณุภาพมาตรฐาน เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขัน และเพิม่รายไดข้อง
เกษตรกรไดด้ าเนนิการสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ ่ทีย่ดึพืน้ทีเ่ป็นหลักในการด าเนนิงานในลักษณะ
บรูณาการหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ควบคูไ่ปกับการร่วมมอืร่วมใจของเกษตรกรทีร่วมตวักันเป็นกลุม่การผลติ มี
ผูจ้ัดการแปลงเป็นผูบ้รหิารจัดการพืน้ที ่ตลอดหว่งโซอ่ปุทาน โดยมเีจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานตา่ง ๆ ใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผูจ้ดัการแปลงมาอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มนีโยบาย
ใหถ้า่ยโอนภารกจิผูจ้ัดการส าหรับแปลงทีด่ าเนนิการเป็นปีที ่3 หรอืแปลงใหญปี่ 2561 จ านวน 1,635 แปลง 
เพือ่พัฒนาเกษตรกรใหเ้ป็นผูจ้ัดการแปลง สามารถวเิคราะห ์วางแผน มกีารบรหิารจัดการร่วมกัน ผลักดันให ้
เกษตรกรรวมกลุม่ในการผลติ เพือ่รว่มกันจัดหาปัจจัยการผลติทีม่คีณุภาพด ีราคาถกู และการใช ้

เทคโนโลยกีารเกษตรทีเ่หมาะสม เชน่ เครือ่งจักรกลการเกษตรทีช่ว่ยประหยัดแรงงาน แตส่ามารถลดตน้ทนุ 
และเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้การเกษตรไดเ้ป็นอยา่งด ีมกีารจัดการดา้นการตลาดโดยมหีนว่ยงาน
ภาครัฐใหก้ารสนับสนนุ และอ านวยความสะดวก ซึง่จ าเป็นทีจ่ะตอ้งสรา้งความรู ้ความเขา้ใจใหกั้บผูจ้ัดการ
แปลงและเจา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้งใหไ้ปในทศิทางเดยีวกัน 
ดังนัน้ กรมฯ จงึไดจ้ัดสมัมนาเชงิปฏบัิตกิารโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผูจ้ัดการแปลง จ านวน 11 รุน่ ใหแ้ก่
เกษตรกรและผูเ้กีย่วขอ้ง จ านวน 1,745 คน ในกลุม่สนิคา้เกษตร 6 ชนดิ ประกอบดว้ย สนิคา้ขา้ว รวม 6 รุ่น 
พชืไร่, ไมผ้ล, ไมย้นืตน้/ยางพารา/ปาลม์น ้ามัน, ผัก/สมนุไพร/ไมด้อก/หมอ่นไหม และปศสุตัว/์ประมง/เกลอื/
แมลงเศรษฐกจิ ชนดิสนิคา้ละ 1 รุ่น รวม 5 รุ่น รุน่ละ 4 วัน ระหวา่งเดอืนกมุภาพันธถ์งึเดอืนกรกฎาคม 2563 
เนื้อหาและประเด็นการสมัมนาม ี6 หวัขอ้หลัก คอื 1. ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และแผนแมบ่ทการพัฒนา
ประเทศดา้นการเกษตร ซึง่กลา่วถงึวกิฤตโลกและการแขง่ขันทีเ่กษตรแปลงใหญต่อ้งปรบัตัว 2. การบรหิาร
จัดการสนิคา้ ประกอบดว้ย การวเิคราะหแ์ละประเมนิศักยภาพการผลติ การตลาดของกลุม่เกษตรแปลงใหญ ่
การวเิคราะหห์ว่งโซค่ณุคา่แบบครบวงจรของสนิคา้ (Supply Chain) การวางแผนการผลติรายปีของสนิคา้
แปลงใหญ ่เสน้ทางโลจสิตกิสข์องสนิคา้ 3. การบรหิารจัดการธรุกจิ ประกอบดว้ย สรา้งแบรนดก์ารตลาด
ดจิทัิลส าหรับเกษตรกรแปลงใหญ ่การสรา้งสรรคน์วัตกรรมจากผลติภณัฑท์างการเกษตรใหเ้กดิคณุคา่/การ
พัฒนาผลผลติ/ผลติภัณฑ/์การสรา้งแบรนดใ์หม้คีณุคา่และมลูคา่เพิม่ ระเบยีบ/กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง การ
ประสานราชการเพือ่การพฒันากลุม่เกษตรกรแปลงใหญ ่4. การบรหิารการเงนิ การบัญช ีและการสรา้งความ
เขม้แข็งแกก่ลุม่เกษตรกรแปลงใหญ ่ประกอบดว้ย การสรา้งระบบการบรหิารการเงนิ การจัดท าบัญชธีรุกจิ 
ระบบภาษีทีต่อ้งเรยีนรู ้5. การบรหิารจดัการองคก์ร ไดแ้ก ่แนวทางการขับเคลือ่นกลุม่เกษตรกรแปลงใหญ ่
บทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของผูจ้ัดการแปลง คูม่อืการบรหิารองคก์ร และ 6. การตลาด ประกอบดว้ย 
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การตลาดแบบความรว่มมอื “ตลาดน าการเกษตร” แนวทางการปฏบัิตขิองเกษตรกรแปลงใหญ ่จรรยาบรรณ
ทางธรุกจิของผูป้ระกอบการ การลงนามขอ้ตกลงความรว่มมอื “ตลาดน าการเกษตร” พรอ้มทัง้ใหเ้กษตรกร
ผูจ้ัดการแปลงไดท้ าการฝึกปฏบัิตกิารกลุม่ น าเสนอ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่น าไปตอ่ยอดในพืน้ที ่มุง่พัฒนา
สนิคา้เกษตรใหไ้ดค้ณุภาพ และบรหิารจัดการแปลงไดอ้ยา่งมอือาชพี 
ส าหรับการด าเนนิงานระบบสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญไ่ดด้ าเนนิการมาตัง้แตปี่ 2559 จนถงึปัจจุบัน มี
แปลงใหญทั่ง้สิน้ 6,535 แปลง เกษตรกร 365,884 ราย พืน้ที ่6.02 ลา้นไร ่แบง่เป็น ปี 2559 จ านวน 592 
แปลง เกษตรกร 80,216 ราย พืน้ที ่1,386,511ไร่ ปี 2560 จ านวน 1,771 แปลง เกษตรกร 116,399 ราย 
พืน้ที ่2,018,097 ไร่ ปี 2561 จ านวน 1,635 แปลง เกษตรกร 85,464 ราย พืน้ที ่1,348,722 ไร ่ปี 2562  
จ านวน 1,586 แปลง เกษตรกร 73,043 ราย พืน้ที ่1,114,630 ไร ่และ ปี 2563 จ านวน 952 แปลง เกษตรกร 
10,762 ราย พืน้ที ่152,883 ไร ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

ลุยสกัดโรคใบด่างมัน29,151ไร่เฝ้าระวัง39จว.  
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปดิเผยว่า กระทรวงเกษตรฯมอบหมายกรม
ส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนโครงการป้องกันและกำจดัโรคใบด่างมนัสำปะหลัง พร้อมกำชับให้สำรวจติดตามการระบาดใน
แปลงปลูกมันสำปะหลังของตนเองสม่ำเสมอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการดำเนินงานโครงการป้องกนัและกำจดัโรคใบด่างมัน
สำปะหลัง เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคฯแล้ว โดยกำหนดให้ภาครัฐเข้าไปทำลายตามเงื่อนไขโครงการฯ และจ่ายเงินชดเชย
ให้เกษตรกรที่ทำลายแปลงมันสำปะหลังที่พบโรค ไรล่ะ 3,000 บาท ตามพื้นท่ีทำลาย ซึ่งท้ังหมดเปน็ไปตามนโยบายของ ดร.
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ และนโยบายรัฐบาล 

ด้านนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กลา่วเพิ่มเตมิว่า ปัจจุบันพบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง
คงเหลือ 29,151.915 ไร่ ใน 11 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศ 8.43 ล้านไร่ (53 
จังหวัด) จึงอนุมัติทำลายแปลงมันสำปะหลังที่พบการระบาดของโรคแล้ว 25,663.225 ไร่ ใช้งบประมาณ 55,432,566 
บาท 

(คิดเป็นร้อยละ 95.63 ของพื้นท่ีเข้าเกณฑ์อนุมัติทำลาย) และอนมุตัิการชดเชยให้กับเกษตรกรแล้ว 662.347 ไร่ ใช้
งบประมาณ 1,987,041 บาท ซึง่กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเรื่องให้สำนักงบประมาณจัดสรรเงินให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อโอนให้สำนักงานเกษตรจังหวดัและเกษตรกร โดยโอนผ่านบญัชี ธ.ก.ส. ท่ีเกษตรกรไดล้งทะเบยีนไว้เรียบร้อยแล้ว 

สำหรับแผนการขับเคลื่อนตามโครงการฯวางแนวทางไว้ 4 แนวทางคือ 1) สำรวจแปลงสมำ่เสมอ 2) ทำลายต้นมันสำปะหลัง
ที่เป็นโรคและแมลงพาหะ 3)ชดเชยรายได้ให้เกษตรกรทีไ่ด้รบัผลกระทบ ซึ่งต้องทำโดยรดักุม พร้อมปฏิบัติตามระเบียบของ
ราชการอย่างเคร่งครัด และ 4) สง่เสริมใช้ท่อนพันธุ์สะอาด 

“นอกจากการทำลายพื้นที่พบโรคใบด่างมันสำปะหลังแล้ว ยังมีพื้นท่ีเฝ้าระวัง 39 จังหวดั จึงได้กำชับและรณรงค์ใหเ้กษตรกร
ใช้ท่อนพันธุ์มันสะอาด รวมถึงให้กองขยายพันธุ์พืช จัดทำแปลงผลิตพันธุ์ ณ ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช 5 ศูนย์ ได้แก่ ชลบุรี พิษณุโลก 
มหาสารคาม สุพรรณบรุี อุดรธาน ีตั้งแต่ปี 2562 รวมกว่า 118,000 ลำ ใช้เป็นท่อนพันธุ์ได้กว่า 400,000 ท่อน เตรียม
รองรับการขาดแคลนท่อนพันธุ์ เนือ่งจากต้นมันสำปะหลังที่พบโรคตอ้งทำลายทิ้งทั้งหมด เก็บได้ 

เฉพาะหัวมันไว้จำหน่ายเท่านั้น โดยไดร้ับพันธ์ุที่ผ่านการรับรองมาจากกรมวิชาการเกษตรและมลูนิธิสถาบันพัฒนามัน
สำปะหลังแห่งประเทศไทย”รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

 

อย่างไรก็ตาม คาดว่าเดือนมีนาคมนี้ กองขยายพันธุ์พืชจะจัดสรรท่อนพันธุ์ให้พื้นที่จังหวัด นอกจากน้ี ยังสั่งให้ระดมเกษตรกร
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่มีแปลงมันสำปะหลัง มาร่วมเรียนรู้ผลิตท่อนพันธุ์สะอาดที่ถูกต้อง เพื่อ
เตรียมจัดสรรให้พื้นที่ขาดแคลนตอ่ไป 

 

 



 
เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ศูนย์ภัยพิบัติและ
แก้ปัญหาด้านการเกษตรประเมินว่าช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมนั้น สถานการณภ์ัยแล้งอาจทวีความรุนแรงข้ึน
เนื่องจากฤดูฝนปี 2562 มฝีนตกน้อยกว่าค่าเฉลีย่ร้อยละ 12 ทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาตมิีน้อย ประกอบกับ
ปัจจุบันปริมาณน้ำใช้การในอ่างเกบ็น้ำมีเพียงร้อยละ 22 ของความจุรวมทั้งหมด ทำให้พ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจสำคญั ได้แก่ 
พื้นที่ปลูกไมผ้ลนอกเขตชลประทานมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ 30 จังหวัด ประมาณ 370,000 ไร่ รวมถึงพื้นที่การเกษตรอื่น 
ๆ อาจไดร้ับผลกระทบให้เกิดความเสียหายเช่นกัน นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าอาจเกดิภาวะฝนท้ิงช่วงเดือน
มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 จึงกำชับทุกหน่วยงานติดตามเฝา้ระวังการใช้น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งป้องกันแก้ไขปัญหา
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 
ทั้งนี้ สั่งการให้กรมส่งเสรมิการเกษตรดำเนินมาตรการเตรยีมพร้อมรับมือภัยแล้ง โดยมี 8 มาตรการหลักได้แก่ เฝ้าระวังน้ำเคม็
รุกพื้นท่ีสวน ประชาสัมพันธ์ "เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี 2563" , ส่งเสรมิการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์
หลังฤดูทำนา ส่งเสริมปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง บูรณาการโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้แกเ่กษตรกร จัดกจิกรรมงาน
วันสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พร้อมกันนี้ให้จัดตั้งศูนยต์ิดตามและแก้ไขปญัหาภยั
แล้งด้านการเกษตรทั้งในระดับกรม เขต และจังหวัดเพื่อตดิตามสถานการณ์ใกล้ชิดและเร่งให้ความรู้เกีย่วกับการปฏิบตัิดูแล
รักษาพืช โดยเฉพาะช่วงปลายฤดแูล้งนี้ 
 
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กลา่วว่า กำชับสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร สำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั้ง 6 เขต และสำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศใหด้ำเนินการตามแผนปฏิบัติการอย่าง
เคร่งครดัแล้วรายงานต่อศูนยต์ิดตามและแกไ้ขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร เพื่อกำหนดแก้ไขปญัหาและเตรียมพร้อม
ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน 
 
สิ่งสำคญัที่ รมว. เกษตรฯ กำชับ คือ ให้ข้อมูล/ความรู้/ข้อปฏิบัติ/คำแนะนำในการดูแลรักษาผลผลติและชนิดพืชที่เกษตรกร
เพาะปลูกตลอดช่วงฤดูแล้ง การให้น้ำพืชที่เหมาะสม พร้อมขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัดและรูคุ้ณค่าผ่านสื่อ/ช่องทาง
ต่าง ๆ เป็นต้น สำหรับการดำเนินงานในพ้ืนท่ีได้มีการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาน้ำ เพ่ือ
การเกษตรผ่านกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคญัและแกไ้ขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (CoO) และระดับ
อำเภอ (OT) รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรกรณีประสบภัยพิบตัิด้วย 



 

หนักมาก"เกษตร"ตั้ง"วอร์รูมภัยแล้ง"ลุย 8 มาตรการ 

 
 

"เฉลิมชัย"ก าชับกรมส่งเสริมการเกษตรติดตามแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน พร้อมตั้ง 
WARROOM ลุย 8 มาตรการ 

13 มีนาคม 2563 นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รฐัมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กล่าววา่ ศนูยภ์ยัพิบตัิและแกปั้ญหา

ดา้นการเกษตรประเมินวา่ ชว่งเดอืนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมนัน้   

สถานการณภ์ยัแลง้ อาจทวคีวามรุนแรงขึน้เนื่องจากฤดฝูนปี 2562 มีฝนตกนอ้ยกวา่คา่เฉล่ียรอ้ยละ 12 ท าใหป้รมิาณน า้

ในแหล่งน า้ธรรมชาติมีนอ้ย ประกอบกบัปัจจบุนัปรมิาณน า้ใชก้ารในอ่างเก็บน า้มีเพยีงรอ้ยละ 22 ของความจรุวมทัง้หมด 

ท าใหพ้ืน้ท่ีปลกูพืชเศรษฐกจิส าคญั ไดแ้ก่ พืน้ท่ีปลกูไมผ้ลนอกเขตชลประทานมีพืน้ท่ีเส่ียงขาดแคลนน า้ 30 จงัหวดั 

ประมาณ 370,000 ไร ่ 

รวมถงึพืน้ท่ีการเกษตรอื่น ๆ อาจไดร้บัผลกระทบใหเ้กิดความเสียหายเช่นกนั นอกจากนี ้กรมอตุนุยิมวิทยาคาดการณว์่า

อาจเกิดภาวะฝนทิง้ชว่งเดือนมิถนุายนถงึเดือนกรกฎาคม 2563 จึงก าชบัทกุหนว่ยงานติดตามเฝา้ระวงัการใชน้ า้อยา่ง

ใกลช้ิด รวมทัง้ป้องกนัแกไ้ขปัญหาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ 

ทัง้นี ้สั่งการใหก้รมส่งเสรมิการเกษตรด าเนินมาตรการเตรียมพรอ้มรบัมือภยัแลง้ โดยมี 8 มาตรการหลกัไดแ้ก่ เฝา้ระวงั

น า้เคม็รุกพืน้ท่ีสวน ประชาสมัพนัธ ์“เกษตรรว่มใจรบัมอืภยัแลง้ ปี 2563”,ส่งเสรมิการปลกูพืชใชน้ า้นอ้ย ปลกูขา้วโพด

เลีย้งสตัวห์ลงัฤดทู านา ส่งเสรมิปลกูพืชหลากหลายฤดนูาปรงั บรูณาการโครงการส่งเสรมิการสรา้งรายไดแ้ก่เกษตรกร จดั

กิจกรรมงานวนัสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี และการใหบ้รกิารคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พรอ้มกนันีใ้หจ้ดัตัง้ศนูยต์ิดตามและ

แกไ้ขปัญหาภยัแลง้ดา้นการเกษตรทัง้ในระดบักรม เขต และจงัหวดัเพื่อติดตามสถานการณใ์กลช้ดิและเรง่ใหค้วามรู ้

เก่ียวกบัการปฏิบตัิดแูลรกัษาพชื โดยเฉพาะช่วงปลายฤดแูลง้นี ้



นายอาชวช์ยัชาญ เลีย้งประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า ก าชบัส านกังานเกษตรกรุงเทพมหานคร 

ส านกังานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรทัง้ 6 เขต และส านกังานเกษตรจงัหวดัทั่วประเทศใหด้ าเนนิการตามแผนปฏิบตัิ

การอยา่งเครง่ครดัแลว้รายงานตอ่ศนูยต์ิดตามและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ดา้นการเกษตร เพื่อก าหนดแกไ้ขปัญหาและ

เตรียมพรอ้มชว่ยเหลือเกษตรกรอย่างเรง่ด่วน   

ส่ิงส าคญัที่ รมว. เกษตรฯ ก าชบั คือ ใหข้อ้มลู/ความรู/้ขอ้ปฏิบตัิ/ค าแนะน าในการดแูลรกัษาผลผลิตและชนิดพืชที่เกษตรกร

เพาะปลกูตลอดชว่งฤดแูลง้ การใหน้ า้พืชที่เหมาะสม พรอ้มขอความรว่มมือใชน้ า้อยา่งประหยดัและรูค้ณุค่าผ่านส่ือ/

ช่องทางตา่ง ๆ เป็นตน้ ส าหรบัการด าเนินงานในพืน้ท่ีไดม้กีารประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาน า้ 

เพื่อการเกษตรผ่านกลไกคณะกรรมการขบัเคลื่อนนโยบายส าคญัและแกไ้ขปัญหาภาคการเกษตรระดบัจงัหวดั (CoO) 

และระดบัอ าเภอ (OT) รวมทัง้ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารช่วยเหลือเกษตรกรกรณีประสบภยัพิบตัิดว้ย 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 


