
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 21-23 มีนาคม 2563 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

เกษตรเชิงพ้ืนที่ 1.ต่อยอดความสำเร็จ "เกษตรเชิงพ้ืนที่"ดันเกษตรกรปลูกผักปลอดภัย ขายได้ป 
ละ 6 แสน 

LINE TODAY 

แปลงใหญ่ 2.กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แตงโมไร้เมล็ด"ศรีสงครามนครพนม"ควง2บริษัทใหญ่ ขาน
รับนโยบายตลาดนำการเกษตร 

สยามรัฐ 

3. จากแปลงใหญ่สู่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เดลินิวส ์
ไม้ผล 4. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 2/2563 แนวหน้า 

5. เกษตรฯ กางแผนจัดการไม้พลกว่า 80,000 ตัน เซ่นพิษ COVID-19 หากส่งออก
จีนไม่ได้ 

มติชน 

6. ผลไม้ไทยไม่มีวันตาย แนวหน้า 
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
Field Day 7. เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต

ใหม่ 
สยามรัฐ 

8. เกษตร อ.วังโป่ง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ PTV Online 
ประกวด

สำนักงานเกษตร
อำเภอ และ

เกษตรกรรุ่นใหม่ 
ดีเด่น 

9. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ลงพ้ืนที่ประกวดสำนักงานเกษตรอำเภอ และ
เกษตรกรรุ่นใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2563 อำเภอโพนสวรรค์และอำเภอท่าอุเทน 

Talknewsonline 

แปลงใหญ่ 10. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลหินซ้อน ประกาศจะมีระบบน้ำให้สมาชิกทุก
คน 

เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน 

ภัยแล้ง 11. ประชุมปรึกษาหารือ ประเด็นการนำน้ำจากโครงการเขื่อนน้ำ AEC TV Online 
ร่วมประชุม

เสวนาการสร้าง
พ้ืนที่สี่เขียว 

12. เกษตรจังหวัดเมืองงาช้างดำ เข้าร่วมประชุมเสวนาการสร้างพ้ืนที่สี่เขียวในพ้ืนที่
ว่างเปล่า 

AEC TV Online 

ภัยแล้ง 13. น่าน-เกษตรน่านจับมือพลังงานจังหวัดนำน้ำจากเขื่อนน้ำว้า ช่วยเกษตรกรช่วง
หน้าแล้ง 

timenews 

กาแฟ 14. โกปี้เตาฟืน!! กาแฟคั่วเตาฟืนผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อควนโดน ส่งต่อรุ่น 4 สร้างอาชีพ นสพ.ส่องใต้ 
 
 
 
 



 

 

 
 



 



 

กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แตงโมไร้เมลด็"ศรีสงครามนครพนม"
ควง2บริษัทใหญ่ ขานรับนโยบายตลาดน าการเกษตร 

 
นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ ตามนโยบายตลาดน าการเกษตรของรัฐบาลและยทุธศาสตร์การพฒันา
ประเทศ ไดมุ้่งเนน้ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมไปถึง กลุ่มผูผ้ลติสินคา้เกษตร ให้เกิดมีขอ้มูลในการตดัสินใจ เกิดความร่วมมือ 
และใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมมาเป็นเคร่ืองมือในการผลิตและการตลาด รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขนัในดา้นต่าง ๆ 
เม่ือกลุ่มเกษตรกรรู้ความตอ้งการของตลาด จะสามารถน ามาวางแผนการผลิต ลดความเส่ียงจากปัญหาราคาสินคา้เกษตรตกต ่า และยงัท า
ให้เกิดความร่วมมือกนัในการพฒันาสินคา้เกษตร ตั้งแต่ตน้น ้าถึงปลายน ้า เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต ลดตน้ทุน และยกระดบั
มาตรฐานตา่งๆ ของสินคา้ รวมถึงการมีแหล่งจ าหน่ายสินคา้ท่ีแน่นอน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความมัน่คงทางดา้นรายไดข้องเกษตรกร และช่วยให้
ผูบ้ริโภคไดเ้ขา้ถึงสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพ 

ปัจจุบนักรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินงานในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ ปี 2559 ถึงปัจจุบนั มีเกษตรกรเขา้ร่วม
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน 365,884 ครัวเรือน พ้ืนท่ี 6,020,845.77 ไร่ จ านวนแปลงใหญ่ 
6,534 แปลง สินคา้เกษตรกว่า 70 รายการ (ขอ้มูล : กรมส่งเสริมการเกษตร) โดยมุ่งเนน้การบริหารจดัการกลุ่ม และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลติสินคา้เกษตรให้ไดคุ้ณภาพตรงตามความตอ้งการของตลาด มีการเช่ือมโยงกลุ่มผูผ้ลิตกบัตลาด ตามนโยบาย 
“การตลาดน าการเกษตร” และให้ความรู้แก่เกษตรกรดา้นการวางแผน ประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงในขั้นตอนการผลิต พฒันา
เกษตรกรจากผูร้วบรวมผลผลิต เป็นผูค้ดับรรจุผลผลิตในบรรจุภณัฑ์, พฒันาคุณภาพผลผลิตสินคา้เกษตรให้ไดม้าตรฐาน 

นายร่มไม ้นวลตา เกษตรจงัหวดันครพนม กล่าวว่า ส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม ได ้ร่วมกบัหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมกนัส่งเสริม
และสนบัสนุน ขบัเคล่ือนภายใตโ้ครงการพฒันาและสร้างความยัง่ยืนให้กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกผกั ผลไม ้และขา้ว จงัหวดันครพนม เพ่ือ
ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานในการพฒันาเกษตรกร ภายใตก้ลุ่มผูผ้ลิตสินคา้แตงโม มุ่งเนน้ให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินการผลิต เกิด
ความร่วมมือในการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม เช่น การสรรหาเกษตรกร การฝึกอบรมการปลูก การใชส้ารชีวภณัฑท์ดแทนการใช้
สารเคมี วิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว การพฒันาบรรจุภณัฑ ์อีกทั้งยงัผลิตสินคา้แตงโมท่ีมีคุณภาพและ ไดม้าตรฐานความปลอดภยัและ
สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้และส่งเสริมสนบัสนุนความร่วมมือดา้นการตลาด ระหวา่งวิสาหกิจ, บริษทั และส านกังานเกษตรจงัหวดั 
โดยผลกัดนัให้วิสาหกิจฯ มีช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตกลุ่มโรงงานแปรรูป ตลอดจนสามารถวางแผนการซ้ือ – ขาย ผลผลิตสินคา้เกษตร 
ตามความตอ้งการของบริษทั เพ่ือรักษาเสถียรภาพของราคา และสร้างความมัน่คงทางอาชีพ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200322/cb067cb18c426d4485d674f03eaecf99f4ebedcae9ba6c0d9c41d52294795083.jpg?itok=vTOiyDUc


ส าหรับแผนในการผลิตและรับซ้ือแตงโม บริษทัมีเป้าหมาย 2,000 ตนั ในปี 2563 ในราคาท่ีเป็นธรรมและตกลงกนัล่วงหนา้ รวม
มูลค่า 29.5 ลา้นบาท นอกจากน้ีส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม และกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน จะร่วมกนัแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด
เทคโนโลยีในการผลิตให้กบัเกษตรกรสมาชิก ในการผลิตแตงโมให้ไดต้ามปริมาณ คุณภาพท่ีตกลงกนั และบริษทัจะสนบัสนุนให้ความ
ช่วยเหลือและด าเนินการรับซ้ือผลผลิตสินคา้การเกษตรตามคุณภาพและปริมาณท่ีก าหนดจากวิสาหกิจชุมชน โดยจะตอ้งมีการรายงานผล
การผลิตและการรับซ้ือให้ทางส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม ทราบ เพ่ือใชใ้นการวางแผนการผลิตและการพฒันากลุ่มผูผ้ลิตสินคา้
เกษตรเครือข่ายอื่นๆ ในการขบัเคล่ือนนโยบายและโครงการโดยน าหลกัการตลาดน าการผลิต ซ่ึงเร่ิมจากกลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนผู ้
ปลูกแตงโมไร้เมลด็ ศรีสงคราม จ.นครพนม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างในพ้ืนท่ี รวม 7 วิสาหกิจชุม ไดก่้อต่อตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
พฒันาและต่อยอดเพ่ิมมูลค่าผกัผลไมแ้ละขา้ว จ.นครพนม เพ่ือสังคม ข้ึนในปี 2562 เพ่ือน าผลผลิตของกลุ่มมาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมโอกาส
และสร้างรายไดใ้ห้กบักลุ่มเกษตรกร เนน้ 4 ดา้น คือ การเพ่ิมมูลค่า ขยายช่องทาง ลดตน้ทุนการผลิต และสร้างอาชีพแบบครบวงจร 
นอกจากน้ียงัมีการจดัการเศษขยะจากการผลิต น าไปแปรรูปเป็นปัจจยัการผลิต เช่น ปุ๋ ยหมกั ดินเพาะ วสัดุปรับปรุงดิน เป็นตน้ และแปรรูป
ผลผลิต โดยน าไปต่อยอดเป็นขนม ของฝาก และอาหาร ท าให้มูลค่าของผลิตภณัฑเ์พ่ิมมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มีการประชุมคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้คร้ังท่ี 2/2563 ไปแลว้เม่ือเร็วๆ น้ี คณะท างานจดัท า
ขอ้มูลไมผ้ลเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ไดวิ้เคราะห์สถานการณ์การผลิตไมผ้ล เม่ือมีการระบาดของโรค COVID-19 

โดยคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิตในปี 2563 คือ ทเุรียน 584,712 ตนั โดยจะออกสู่ตลาดมากในเดือนเมษายน-
พฤษภาคม 2563มงัคุด 201,741 ตนั จะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถนุายน 2563 และเงาะ 220,946 

ตนั จะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 

บวกลบคูณหาร ต่อว่า ในภาวะปกติหากไม่มีผลกระทบโรค COVID-19 คาดว่าจะส่งออกทเุรียน มงัคุด และเงาะ 
ไดใ้นปริมาณรวม 545,809 ตนั แต่หากไดรั้บผลกระทบ COVID-19 มีการวิเคราะห์ว่าจะส่งออกทุเรียน มงัคุด 
และเงาะ ไดใ้นปริมาณรวม 461,534 ตนั จึงมีส่วนต่างของผลผลิตท่ีส่งออกไม่ไดค้รบตามภาวะปกติ ดงัน้ี ทเุรียน 
58,471 ตนั มงัคุด 12,105 ตนั และเงาะ 13,699 ตนั รวมทั้งส้ิน 84,275 ตนั ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีตอ้งบริหารจดัการ
ในกรณีท่ีไดรั้บผลกระทบ COVID-19 ท าให้ส่งออกตลาดจีนไม่ได ้

 

ผูเ้ขา้ประชุมมีทั้ง นายกสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทย อุปนายกสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวนัออก และนายก
สมาคมผูส่้งออกผกัและผลไม ้รวมทั้ง 
นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษา รมว.เกษตรฯปรึกษาหารือใกลชิ้ด และก าหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ไดข้อ้สรุป 2 มาตรการหลกัในส่วนของผลไมค้ือ 1) มาตรการ
ช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินคา้เกษตร และ2) มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนัเกษตรกรและ
ผูป้ระกอบการ 

ดา้น นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพฒันาและบริหาร
จดัการผลไม(้Fruit Board) อธิบายเพ่ิมเติมว่า ในส่วน มาตรการท่ี 1 การช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพ
สินคา้เกษตร มี 4 โครงการยอ่ย ประกอบดว้ย 

(1) โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่นอ้งชาวจีนสู้วิกฤติ COVID-19 ส่งมอบผลไมไ้ทยให้พี่นอ้งชาวจีน ช่วงวนัท่ี 25 
เม.ย.-10 พ.ค. 2563 ซ่ึงหากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 สงบ นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ 



พร้อมเอกอคัรราชทูตไทยประจ ากรุงปักก่ิง อคัรราชทูตท่ีปรึกษาดา้นการเกษตร และทูตพาณิชยจ์ะเดินทางไปจดั Road 
Show และส่งมอบผลไมด้ว้ยตนเองเพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ผูบ้ริโภค เป้าหมาย ทเุรียน 20 ตนั และมงัคุด20 ตนั 
หน่วยงานรับผิดชอบหลกั ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการเกษตร, สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทย, ส านกัการเกษตร ต่างประเทศ, 
ส านกังานท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ, ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
(2) โครงการรณรงคส่์งเสริมการบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ Eat Thai First ไดแ้ก่ 1) จดัสถานท่ีจ าหน่ายผลไมท่ี้จะออก
ช่วง เม.ย.-พ.ค. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยไดบ้ริโภคผลไมไ้ทยเกรด Premium ในราคายติุธรรมตามฤดูกาล ซ่ึงขณะน้ีกรม
ส่งเสริมการเกษตรไดป้ระสานงานกบัตลาดไท และ Home pro เรียบร้อยแลว้ 
มีเป้าหมายการจ าหน่ายสินคา้ทั้ง 2 แห่ง รวม 1,200 ตนั โดยตลาดไทยินดีให้ใชพ้ื้นท่ีในช่วงฤดูกาลผลิต นอกจากน้ี กรม
ส่งเสริมการเกษตรอยูร่ะหว่างติดต่อกบั ซีคอนสแควร์ Home pro, IT Square, Tesco Lotus, Big C, Tops, ICONSIAM 
และสถานีบริการน ้ามนั เป้าหมาย 3,000 ตนั (ตลาดไทและ Home pro 1,200 ตนัตลาดอื่นๆ 1,800 ตนั) หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการเกษตร, ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 2) ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ และผูว่้า
ราชการจงัหวดัในพ้ืนท่ีสนบัสนุนการบริโภคผลไมไ้ทย อาหารไทย และใชด้อกไมไ้ทยประดบัสถานท่ี ในการจดั
ประชุมสัมมนาและงานต่างๆ เป้าหมาย 3,000 ตนั 3) กรมส่งเสริมการเกษตรไดค้ดัเลือกเกษตรกร และเกษตรกรแปลง
ใหญ่ลงทะเบียนกบับริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั เพื่อกระจายสินคา้สู่ตลาดปลายทาง เรียบร้อยแลว้ เป้าหมาย 2,000 ตนั 
หน่วยงานรับผิดชอบหลกั ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการเกษตร, บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั, ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 4) 
เชิญชวนภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีศกัยภาพ อาทิ ตลาดหลกัทรัพย ์สภาหอการคา้ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
SCG ฯลฯ ช่วยซ้ือผลไม ้เป้าหมาย 1,000 ตนั 5) ส่งเสริมการขายผา่นระบบออนไลน์ เช่น Alibaba, Shopee, Lazada 
โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีการอบรมเกษตรกรใหข้ายสินคา้ออนไลน์ ซ่ึงมีกลุ่มเกษตรกรจงัหวดัจนัทบุรี เขา้ร่วมโครงการ
ขายผา่น Lazada ในส่วนของ อ.ต.ก. มีการด าเนินการจ าหน่ายผา่นระบบ อ.ต.ก. Online และ อ.ต.ก. Market ซ่ึงเกษตรกร
สามารถเขา้ไปลงทะเบียนได ้เป้าหมาย 2,000 ตนั 6) กรมส่งเสริมสหกรณ์จะบริหารจดัการโครงการสนบัสนุนการ
กระจายผลไมข้องสถาบนัเกษตรกร โดยขอใชง้บกลาง จ านวน 45.0372 ลา้นบาท เป้าหมาย 80,000 ตนั 
(3) โครงการสินคา้เกษตรไทยปลอดภยัจาก COVID-19 ขอความร่วมมือหน่วยงานในพ้ืนท่ีให้เขม้งวดเก่ียวกบัสุขอนามยั
ของแรงงาน เช่น การแต่งกายท่ีรัดกุม มีหนา้กากป้องกนัขณะปฏิบติังานและขอความร่วมมือกรมการคา้ภายใน กระทรวง
สาธารณสุขในการจดัสรรโควตาหนา้กากอนามยั และเจลแอลกอฮอลล์า้งมือให้เพียงพอกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 
เพ่ือสร้างความมัน่ใจในคุณภาพสินคา้เกษตรไทย 
(4) โครงการหาตลาดใหม่สินคา้เกษตรเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ การจดัแคมเปญ/นิทรรศการ/Road Show/Exhibition ในประเทศ
ต่างๆ ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ตรียมจดักิจกรรมในระหว่างเดือนสิงหาคม-กนัยายน ณ ประเทศ ออสเตรเลีย UAE 
ตุรกี จีน และญ่ีปุ่ นโดยเจรจากบัประเทศตะวนัออกกลาง ออสเตรเลีย ตุรกี อินโดนีเซีย รัสเซีย อาร์เจนตินา อินเดีย เกาหลี ซ่ึง
ขณะน้ีอยูร่ะหว่างด าเนินการเตรียมความพร้อม นอกจากน้ี ไดเ้ร่งศึกษากฎระเบียบการส่งออกผลไมไ้ปประเทศอ่ืนๆ ท่ีมี
ศกัยภาพ การเจรจาขอ้จ ากดักีดกนัทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษี(NTBs) สุขอนามยัพืช สุขอนามยัสัตว ์มาตรฐานสินคา้ รวมทั้งขอให้
กรมวิชาการเกษตรเร่งด าเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GAP โดยมีเป้าหมายการตรวจรับรอง 70,000 แปลง และ 
GMP โรงคดับรรจุ 180 โรง 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส าหรับมาตรการท่ี 2 การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนัเกษตรกรและ
ผูป้ระกอบการ ทั้งยทุธการปลอดหน้ี ปรับโครงสร้างหน้ี เสริมสภาพคล่องใหเ้กษตรกร ฯลฯ 
สบายใจไดค้รับพ่ีนอ้งชาวสวนทุเรียน มงัคุด และเงาะ !!!! รัฐบาลลุงตู่ไม่ทิ้งใครไวข้า้งหลงัแน่นอน 



 



 



 



 

 

เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาล
ผลิตใหม่ 
เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 พร้อมสร้างความเข้าใจตาม
ประกาศ “ เฝา้ระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “ 
เมื่อวันท่ี 19 มี.ค.63 ผูส้ื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์เครือข่ายด้านการขยายพันธุ์พืช นายสมยศ กองทอง หมู่ 4 ตำบลวังศาล อ.
วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ นายอนันต์ ตัน่ฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบรูณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2563 โดยมีนางสาวลักขณา พรหมเศรณ ีเกษตรอำเภอวังโป่ง กลา่วรายงาน , หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับอำเภอ , เกษตรตำบล , กำนันผู้ใหญ่บ้าน , ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัด และ เกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวน
มากด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ COVID-19 เกษตรกรที่เข้าร่วมงานต่างพากันสวมใส่หน้ากากอนามยัปิด
จมูก วัดอุณหภูมิรา่งกาย และ ล้างมือด้วยเจลล้างมือทุกคนจากทีมสาธารณสุขอำเภอวังโป่ง 
ทั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้จากเกษตรกรต้นแบบ และ เผยแพร่เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ สร้างความตระหนักให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีไปประยุกต์ใช้เปน็แนวทางในการใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างรู้คุณคา่และมีประสิทธิภาพสูงข้ึนรวมทั้งกระตุ้นให้
เกษตรกรเริ่มต้นการผลติในปีเพาะปลูกใหม่ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและภูมปิัญญาที่เหมาะสมในพ้ืนที่มาปรับใช้สร้างอาชีพท่ี
หลากหลาย พร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุในทุกๆสถานการณ์ 
ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการจากหน่วยงานจาก กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ
เช่น สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ สำนักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ สำนกังานประมงจังหวัด โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ศูนย์ปฏบิัติการฝนหลวง และสำนักงานเกษตรจังหวัดโดยกลุ่มอารักขาพืช รว่มจัดนิทรรศการให้
ความรู้ ในการจดักิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 สถานีเรียนรู้ สถานเีรียนรู้ที่ 1 การขยายพันธ์ุพืช สถานีเรียนรู้ที่ 2 การผลิต
สารชีวะภณัฑ์ สถานีเรยีนรู้ที่ 3 การปลูกผักอินทรีย์และการเลีย้งไสเ้ดือนดิน สถานีเรียนรู้ที่ 4 การบรหิารจัดการน้ำ สถานี
เรียนรู้ที่ 5 เกษตรกรรมทางเลือก การเลีย้งหนู 
ในโอกาสนี้ นายวรวุฒิ อินตะมะ นายอำเภอวังโป่ง ได้ใหเ้กียรติมารว่มงานพูดคุยทักทายและพบปะกบัประชาชนเพื่อสร้าง
ความเข้าใจตามประกาศ “ เรื่องมาตรการเร่งด่วนการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) “ ให้เกษตรกรปฏิบตัิตามประกาศอย่างเคร่งครัด 



 

เกษตร อ.วังโป่ง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 

 

เกษตร อ.วังโป่ง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลติใหม่ 
  เมื่อวันท่ี  19  มีนาคม  2563 ผู้สื่อข่าวรายงานที่ศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินคา้เกษตร  ศูนย์เครือข่าย
ด้านการขยายพันธ์ุพืช หมู่ที่  4  ตำบลวังศาล  อำเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ นาย อนันต์  ตั่นฉ้วน  เกษตรจังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field  Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  โดยมี นางสาวลักขณา  
พรหมเศรณี เกษตรอำเภอวังโป่ง กล่าวรายงาน สำนักงานปฏิรูปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  สถานีพัฒนาที่ดิน
เพชรบูรณ์ สำนักงานสหกรณจ์ังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์  ชลประทานเพชรบูรณ์  สำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์เพชรบรูณ์ เข้าร่วม และสาธารณสุขอำเภอวังโป่ง ได้มกีารคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโรคโควดิ 19 
  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายในการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเขา้สู่ฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมีกรมส่งเสริม
การเกษตรเป็นแกนหลักในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field  Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  สำนักงานเกษตร
อำเภอวังโป่ง  จึงได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field  Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลติใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และเผยแพร่เทคโนโลยีการบริหารจดัการน้ำ สรา้งความตระหนักของเกษตรกรให้เห็นแนว
ทางการใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างรูคุ้ณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปเีพาะปลูกใหม่ 
โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาทีม่ีความเหมาะสมกับพื้นที่  รวมทั้งให้บริการเกษตรกรและช่วยแกไ้ขปัญหาการผลติของ
เกษตรกร เผยแพร่ให้เกษตรกรรูจ้กัและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในพ้ืนท่ี 
 
  กิจกรรมวันนี้มีบุคคลเปา้หมายเข้าร่วมงานเป็นเกษตรกรที่อยู่ ในพื้นที่อำเภอวังโป่ง จำนวน  150  ราย โดยแบ่งเกษตรกร
เข้าเรียนรู้สถานลีะ 30 ราย โดยใช้เวลา สถานีละ 30 นาทีหมุนเวยีนการเรยีนรู้ จนครบทุกสถานี แลว้จึงสรุปผลการเรียนรู้
ร่วมกัน สถานีเรียนรู้ที่  1 การขยายพันธ์ุพืช สถานีเรียนรู้ที่  2 การผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์ สถานีเรียนรู้ที่  3 การปลูกผัก
อินทรีย์และการเลี้ยงไส้เดือน สถานีเรียนรู้ที่  4 การบริหารจดัการนำ้   สถานีเรียนรู้ที่  5 เกษตรกรรมทางเลือก การเลี้ยงหนู 
นายอนันต์  ตั่นฉ้วน  เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ในวันนี้เราได้ให้พี่น้องเกษตรกรจำนวน100กว่ารายมาแลกเปลี่ยน
ความรู้ กับพ่ีน้องเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จด้านการเกษตรแล้ว  ซึ่งหวังว่างานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field  Day) เพื่อ
เริ่มต้นฤดูกาลผลติใหม่ ในครั้งนี้น่าจะมสี่วนท่ีดีที่พ่ีน้องเกษตรกรไดม้าพบปะกัน สิ่งสำคัญที่สดุเกษตรกรอยู่ในพื้นที่เดียวกันซึ่ง
เขาจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกันได้เป็นอย่างดี 



 

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ลงพ้ืนที่ประกวดสำนักงานเกษตรอำเภอ และ
เกษตรกรรุ่นใหม่ ดเีด่น ประจำปี 2563 อำเภอโพนสวรรค์และอำเภอท่าอุเทน 

 

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายรม่ไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้า
กลุ่ม/ฝ่าย และทมีคณะกรรมการ ลงพื้นที่ประกวดสำนักงานเกษตรอำเภอ และ
เกษตรกรรุ่นใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2563 ในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์ โดยมีนายชุมพล 
แย้มวิจิตรจรรยา เกษตรอำเภอโพนสวรรค์ และเจ้าหน้าทีส่ำนักงานเกษตรอำเภอโพน
สวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการ 
ประกวดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพือ่บรหิารจัดการสำนักงานใหม้ีความพรอ้มใน
การให้บริการกับเกษตรกร เป็นองค์กรที่มคีวามรักสามคัคี และเป็นต้นแบสำนักงาน
เกษตรอำเภอดีเด่นในจังหวัดนครพนม จากนั้นในเวลา 13.30 น ทางคณะกรรมการได้
เดินทางไปประกวดและตรวจเยี่ยมกิจกรรม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน โดยมี
นายศุภชยั ธรรมประชา เกษตรอำเภอท่าอุเทน และเจ้าหนา้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่า
อุเทน ร่วมให้การต้อนรบั พร้อมทั้งนี้ได้มีการบรรยายข้อมูลจากเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ร่วม
ประกวดกิจกรรม 
 
 
 
 



 
 

 

 

แปลงใหญ่ขา้วโพดเลีย้งสตัวต์  าบลหินซอ้น ประกาศจะมีระบบน า้ใหส้มาชิกทกุคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



น่าน-เกษตรน่านจับมือพลังงานจังหวัดน าน ้าจากเข่ือนน ้าว้า ช่วย

เกษตรกรช่วงหน้าแล้ง 

 
 

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายนพดล อุสาหะ พลังงานจังหวัดน่าน นาย
หมวดเอกเฉลิมกิตต์ กฤตยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่โครงการเขื่อนน้ำว้า ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ประเด็นการนำน้ำ
จากโครงการเขื่อนน้ำว้า มาใช้ประโยชน์เพ่ือการอุปโภคบริโภค และใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง ซึ่งโครงการเขื่อนน้ำว้าได้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
พลังน้ำ ซึ่งมีปริมาณการเก็บ กักน้ำเต็มความจุของเขื่อนประมาณ 9 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อใช้ใน
การดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉพาะห้วงฤดูฝน เพียง 6 เดือน คือเดือน มิ.ย ถึง พย. แต่ใน
ปัจจุบัน ยังไม่สามาถดำเนินการได้ และมีปริมาณการเก็บกักน้ำ 100% และมติที่ประชุมได้เห็นว่า
ควรมีระบบสูบน้ำไปขึ้นแทงค์ ไปใช้ทางการเกษตร ในพื้นที่ และการตั้งระบบสูบน้ำจากลำน้ำว้า 
โดยมอบหมาย ให้ รก.นอภ.เวียงสา เป็นเจ้าภาพในการนำเสนอการตั้งคณะทำงาน สำรวจ 
ออกแบบ คำนวนงบประมาณในการก่อสร้าง พร้อมทั้งการขออนุญาตดำเนินการ เสนอ ผวจ.ต่อไป 
โดยมี กำนัน ผญบ. อบต.ช่วยสนับสนุน ข้อมูล ชี้เป้าจุดดำเนินการ ตามความต้องการของราษฎร 
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โกป้ีเตาฟืน!! กาแฟคั่วเตาฟืนผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อควนโดน ส่งต่อรุ่น 4 สร้างอาชีพ 

 

โกปี้เตาฟืน!! กาแฟคั่วเตาฟืนผลติภัณฑ์ขึ้นช่ือควนโดน ส่งต่อรุ่น 4 สร้างอาชีพ 
……………………………. 
ในแต่ละวัน นางตม มาลินี วัย 75 ปี (ม๊ะตม) ชาวบ้านอำเภอควนโดน จ.สตลู ใช้เวลาในการคั่วเมลด็กาแฟ ด้วยเตาฟืนนาน
กว่า 5 ช่ัวโมง อย่างชำนาญผ่านประสบการนานกว่า 40 ปีแล้ว ด้วยเคลด็ลับการคั่วกาแฟโดยใช้ไฟปานกลางเพื่อให้ไดร้สชาติ
กาแฟที่พอดี ไม่ขม หรือมีกลิ่นไหม้ 
กลุ่มควันไฟขาวท่ีคละคลุ้งนั้นเกิดขึ้นหลังจากม๊ะตมนำเมลด็กาแฟท่ีผ่านการคั่วนาน 2 ช่ัวโมง ใส่ลงไปในน้ำตาลทรายที่เคี่ยว
จนละลายแล้ว ผสมกันเพื่อเคี่ยวตอ่จนเหนียวหนืดเหมือนลาวาบนภเูขาไฟ เมื่อกาแฟกับน้ำตาลเกาะตวัจนเป็นเนื้อเดยีวกันแล้ว
ก็ใส่ถาดเกลี่ยให้ท่ัว ตั้งไว้จนแข็งเป็นแผ่นก็นำไปตำให้ละเอียดด้วยครกไมโ้บราณที่มีกลไกลไฟฟ้าเข้ามาช่วยทุ่นแรง จากนั้น
นำไปกรองจนได้ผงกาแฟพร้อมชง ซึ่งกระบวนการทั้งหมดทั้งสิ้นใช้เวลาร่วม 7 ช่ัวโมง 
กระทะใบบัวจำนวน 9 ใบ ท่ีมีรอยรั่วที่ก้นนั้น เป็นตัวบอกถึงประสบการณ์ทีส่ั่งสมมานานของม๊ะตม ม๊ะตม วัย 75 ปี บอกว่า 
การคั่วกาแฟนั้นทำไมย่าก ทำมานานกว่า 40 ปีแล้ว ช่วงสาวๆก็คั่ววันละ 2 กระทะ ช่วงนี้เหลือวันละกระทะเดียว ส่วนเคล็ด
ลับก็ไมม่ีอะไรมากเหมือนๆทั่วไป แต่จะต้องใช้ไฟกลางๆในการคั่วไมง้ั่นกาแฟอาจจะไหมไ้ด้ เมื่อพูดจบมะตมก็พาไปช้ีกระทะใบ
บัวท่ีแขวนเรียงรายโดยที่ก้นมรีอยรั่วทุกใบ มะตมบอกนี่แหละเป็นกระทะท่ีมะตมใช้คั่วกาแฟ 
กาแฟโบราณ หรือโกปี้ เกดิจากธุรกิจเล็กๆของครอบครัวมะ๊ตมที่ถูกส่งต่อมาจากแม่ ก่อนจะมีการจัดตัง้เป็นกลุ่มเพื่อสร้าง
รายได้ให้กบัเกษตรกรในพื้นที่ ปัจจุบันมีการส่งต่อไปยังรุ่นที่ 4 แล้ว นายธชยกร บุหรี่ อายุ 21 ปี เปน็หลานมะ๊ตม นั่งใน
ตำแหน่งเลขาวสิาหกิจชุมชนกลุม่กาแฟโบราณควนโดน 
นายธชยกร บุหรี่ กลา่วว่า ผมเป็นรุ่นที่ 4 รุ่น ที่กำลังสืบสานต่อจากรุ่นที่ 3 ท่ีทำอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ตอนนี้มีหน้าที่เป็นเลขาของ
กลุ่ม กำลังศึกษางานและเรียนรู้วิธตี่างๆ ท่ีจะเอามาสานต่อในรุ่นต่อไปท่ีเป็นรุ่นของผม ตอนน้ีมีวิธีการจัดการที่ทำไปแล้วรูส้ึก
ว่าค่อนข้างที่จะคืบหน้า คือการโปรโมท การประชาสมัพันธ์ให้กับเพือ่นวัยรุ่นด้วยกันเองให้สนใจในสินค้า และของที่เป็นของ
พื้นบ้านของพื้นถิ่นของเรา ผมได้ ทำการโปรโมทในอินเตอรเ์น็ตไปดว้ยเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นโพสต์ขายทาง Facebook LINE 
หรือจะลงขายตามสตอรี่ Ig Facebook แล้วจะมีคนเข้ามาถามว่าเปน็กาแฟอะไร ส่งขายอย่างไร เรารูส้ึกว่าก็อยากทำต่อไป
จากรุ่นที่ส่งต่อมาจากเจตนารมณ์ ซึ่งท่ีบ้านตั้งใจทำมาแล้วหลายสบิปี ฟันฝ่ากันมาจนประสบความสำเร็จ อยากทำต่อให้
เป็นอยู่คู่กับบ้านเราจังหวัดของเรา 
 
 



สำหรับ วิสาหกิจชุมชนกลุม่กาแฟโบราณควนโดน ในตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.ควนโดน มีการจัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2559 มีสมาชิก 25 คน 
โดย 20 คน เป็นเกษตรกรที่ปลูกกาแฟส่งขายให้กลุ่ม อีก 5 คน เปน็ผู้แปรรปู มีการแปรรูปกาแฟโบราณปีละ 500 กิโลกรมั 
(เมล็ดกาแฟ) จำหน่ายตามตลาดนดั ร้านน้ำชาในอำเภอควนโดน อำเภอใกล้เคยีง ร้านจำหน่ายของฝากตามห้างสรรพสินค้าใน
พื้นที่จังหวัดสตลู และจำหน่ายในงานต่างๆของหน่วยงานราชการ 
โดยกาแฟโบราณ หรือโกปี้ ของกลุ่มนี้ ผลิตกาแฟได้วันละ 10-18 กิโลกรมั การคั่วในแตล่ะครั้ง จะใช้เมล็ดกาแฟ 1 กิโลกรัม
ต่อน้ำตาล 3 กิโลกรัม จะได้กาแฟสำเรจ็รูปพร้อมชงจำนวน 3 กิโลกรัม จำหน่ายในราคาตั้งแต่ห่อละ 35 – 250 บาทตาม
ปริมาณ สนใจตดิต่อ 089-7332715 , 088-5993891 , FB : กรณ์ ธชยกร พร้อมเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาดูงานได้ โดย
ล่าสดุทางเกษตรจังหวัดสตูล ได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าดูกระบวนการผลิตกาแฟโบราณ หรือโกปี้ เพื่อต่อประชาสมัพันธ์ให้เป็นท่ี
รู้จักในวงกว้าง 
 
สำหรับกาแฟที่ปลูกในพ้ืนท่ีอำเภอควนโดนนั้น ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสตลู ให้ข้อมูลว่า กาแฟที่ปลูกใหม่ เป็นพันธุ์โร
บัสต้า โดยนำต้นพันธุ์มาจากจังหวดัชุมพร มีพ้ืนท่ีปลูกทั้งหมด 56 ไร่ ครัวเรือนที่ปลูก 52 ครัวเรือน ให้ผลผลติแล้ว 45 ไร่ 
ผลผลติเฉลีย่ 124 กิโลกรมัต่อไร่ ราคาขายเมลด็กาแฟแห้งกิโลกรัมละ 30 บาท ถ้าเป็นเมลด็กาแฟท่ีกะเทาะเปลือกกิโลกรัม
ละ 80-100 บาท ลักษณะการปลูกจะปลูกเป็นพืชแซมในสวนมะพร้าว สวนยางพาราและสวนไม้ผล ส่วนใหญ่อายุประมาณ 
1 ถึง 5 ป ี
ส่วนกาแฟโบราณเป็นกาแฟพันธุ์ดัง้เดิมอายุประมาณ 80 ถึง 100 ปี ส่วนใหญ่มีการปลูกบริเวณแนวลำคลองหรือห้วยต่างๆ 
ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และมีการปลูกบริเวณบ้านเป็นการปลูกแบบผสมผสานหรือ วนเกษตร กาแฟโบราณอายมุากผลผลิต
น้อยและขาดการดูแล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


