
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่29 กุมภาพนัธ์ – 2 มีนาคม 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ส่วนกลาง 

เกษตรสิริสุข สืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั ถ่ายทอดความรู้สู่โรงเรียนในถ่ินทุรกนัดาร นสพ. ไทยโพสต ์

เกษตรเดินหนา้สืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั เปิด“เกษตรสิริสุข” แห่งท่ี 4 

เป็น “ครัว” ของโรงเรียนในถ่ินทุรกนัดาร 

Voice เสียงประชาชน 

ทุเรียน เกษตรฯ หนุนจดังาน "Durian to Go" by สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก 

เปิดตวัยิง่ใหญ่ ภายใตแ้นวคิด "พฒันาทุเรียนไทย กา้วไกลสู่สากล" ท่ีจนัทบุรี 

เทคโนโลยชีาวบา้น 

เกษตรฯ หนุนจดังาน “Durian to Go” by สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก 

เปิดตวัยิง่ใหญ่ ภายใตแ้นวคิด  “พฒันาทุเรียนไทย กา้วไกลสู่สากล” ณ จงัหวดัจนัทบุรี 

ไทยแลนดพ์ลสั 

เปิดตวัยิง่ใหญ่…สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก “Durian to Go” มุ่งพฒันา

ทุเรียนไทยสู่สากลโลก 

เกษตรกา้วไกล 

เกษตรฯ หนุนจดังาน “Durian to Go” by สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก 

เปิดตวัยิง่ใหญ่ ภายใตแ้นวคิด  “พฒันาทุเรียนไทย กา้วไกลสู่สากล” ณ จงัหวดัจนัทบุรี 

เกษตรสาระดี

ดอทคอม 

เกษตรฯ หนุนจดังาน “Durian to Go” by สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก 

เปิดตวัยิง่ใหญ่ ภายใตแ้นวคิด  “พฒันาทุเรียนไทย กา้วไกลสู่สากล” ณ จงัหวดัจนัทบุรี 

มีเดีย เซ็นเตอร์ 

จนัทบุรีประกาศจบั-ปรับจริงผูค้า้ทุเรียนอ่อน ส่วนราคาขายพุง่ 120 ต่อ กก.แลว้ MGR ออนไลน์ 

เกษตรเชิง

พื้นท่ี 

ติวเขม้เจา้หนา้ท่ีสระบุรี ขบัเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี มุ่งสร้างรายได้

เกษตรกร 

เทคโนโลยชีาวบา้น 

Field Day ตรัง วนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day NBT Songkhla 

ดูแลไมผ้ล กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวธีิดูแลรักษาไมผ้ล ใหผ้า่นพน้ช่วงฤดูแลง้ เทคโนโลยชีาวบา้น 

หยดุเผา กรมส่งเสริมการเกษตร “ลัน่ฆอ้งหยดุเผาในพื้นท่ีเกษตรพร้อมกนัทัว่ประเทศ” ท่ี จ.

นครปฐม 

เกษตรกา้วไกล ไป

ดว้ยกนั 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ไมผ้ล หม่าเตา้แดง แตงโมหวาน หนองเจริญ นสพ. เสียงแพร่ 

YSF เกษตรแพร่ เดินหนา้พฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่  นสพ. เสียงแพร่ 



 (ภาพข่าว) เวทีถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยกีารผลิตพืชท่ีเหมาะสม นสพ. เดลินิวส์ 

หยดุเผา รณรงคห์ยดุเผาในพื้นท่ีการเกษตร NewsNBT  

เกษตรจงัหวดัสุโขทยัจดังานรณรงคล์ดการเผาในทอ้งถ่ิน 77 ข่าวเด็ด 

เกษตรจงัหวดัสุโขทยัจดังานรณรงคล์ดการเผาในทอ้งถ่ิน คมชดัลึก 

จ.สกลนคร เดินหนา้รณรงคล์ดการเผาอยา่งต่อเน่ือง หวงัสร้างจิตส านึกเกษตรกร 

ตระหนกัถึงปัญหาการเผาพื้นท่ีการเกษตร 

ส านกัข่าวกรม

ประชาสัมพนัธ์ 

ภยัแลง้ การบริหารจดัการน ้าในหนา้แลง้ สถานีโทรทศัน์แห่ง
ประเทศไทย จ.ยะลา 

แลง้น้ีตอ้งรอด ตอน ฝายชะลอน ้าเพื่อการเกษตร สถานีวทิยโุทรทศัน์

แห่งประเทศไทย 

จงัหวดัยะลา 

เกษตรจงัหวดัน่าน ร่วมแกปั้ญหาอุปสรรคและความตอ้งการของประชาชน 

อ าเภอนานอ้ย 

คมชดั 

เกษตรจงัหวดัน่าน ร่วมแกปั้ญหาอุปสรรคและความตอ้งการของประชาชน 

อ าเภอนานอ้ย 

ดาวใตนิ้วส์ 

ร้องเรียน เกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ อ.พระพุทธบาท ท่ีประสบภยัแลง้ 300 คน  

ร้องเรียนไม่ไดรั้บเงินช่วยเหลือจากค่าประกนัภยัแลง้ 

สระบุรีนิวส์ 

 







 

เกษตรเดินหน้าสืบสานปณธิานเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนั เปิด“เกษตรสิริสุข” แห่งที ่4 เป็น “ครัว” ของโรงเรียนในถิ่นทุรกนัดาร 

 
 กรมส่งเสริมการเกษตร เฝ้ารับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพฯทรงเป็นองคป์ระธานเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” แห่งท่ี 4 ใน

พื้นท่ี จ.เชียงราย พร้อมเดินหนา้สืบสาน ต่อยอดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนัตามแนวทางพระราชด าริ และดนัเป็นแหล่ง

ถ่ายทอดความรู้การท าการเกษตรสู่นกัเรียนและชุมชนในอนาคต 

 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ เพื่อเป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจดา้นการพฒันาเด็กและ

เยาวชนในถ่ินทุรกนัดารมาอยา่งต่อเน่ือง กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” แห่งท่ี 4 ซ่ึงตั้งอยูท่ี่โรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดนบ ารุงท่ี112 ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย โดยไดพ้ระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองคป์ระธานพิธีเปิดเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 

2563 ท่ีผา่นมา 

 ส าหรับอาคารดงักล่าวกรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ร้างข้ึนเพื่อนอ้มเกลา้นอ้มกระหม่อมถวายพระองคท์่านในวาระ

ครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อใชใ้นการจดัการผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปถนอมอาหารและด าเนินการ

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้เด็กนกัเรียนไดรั้บประทานอาหารท่ีปลอดภยัถูกหลกัโภชนาการแลว้ยงั



ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีแหล่งถ่ายทอดความรู้ดา้นการเกษตรใหก้บันกัเรียนท่ีเหมาะสมและสามารถจดัการผลผลิตทางการเกษตร

ของโรงเรียนและชุมชนอยา่งเป็นระบบอีกดว้ย 

เกษตรเดินหนา้สืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั เปิด“เกษตรสิริสุข” แห่งท่ี 4 เป็น “ครัว” ของโรงเรียนในถ่ินทุรกนัดาร 

 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมายจดัสร้างอาคารเกษตรสิริสุขถวายทัว่ประเทศจ านวน 5 แห่งและไดเ้สด็จเป็น

ประธานเปิดอาคารแลว้จ านวน 4 แห่งคือ 1)โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นทุ่งสบายใจ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 2)

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนการบินไทย อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ 3) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นยา่นซ่ือ 

อ าเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 4) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ ารุงท่ี 112 อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย และ 5)

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นหนองดู่ อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม 

 นายเขม้แขง็ กล่าวเพิ่มเติมดว้ยวา่ ส าหรับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ ารุง ท่ี 112 ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้า

หลวง จงัหวดั เชียงราย มีจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 168 คน แยกเป็นชาย 93 คน หญิง 75 คน จ านวนครูทั้งหมด 12 คน เป็นครู ตชด. 

8 คน ครูอตัราจา้ง 4 คน ปัจจุบนัมีพื้นท่ี จ  านวน 10 ไร่พื้นท่ีท าการเกษตร จ านวน 2 ไร่ แยกเป็นปลูกพืชผกั จ  านวน 1 ไร่ (ชะอม, 

ข่า, ตะไคร้, ผกับุง้, ผกักวางตุง้, คะนา้, ผกักาดเขียวปลี มะเขือยาว, แตงกวา, ฟักทอง, บวบ, ถัว่ฝักยาว, ผกักาดขาว, กะหล ่าปลี, 

ผกัชี, กวางตุง้ฮ่องเต,้ ถัว่ลนัเตา, บล็อกโคล่ี และมะเขือเปราะ) ปลูกไมผ้ล จ านวน 0.5 ไร่ (มะละกอ, กลว้ย, ขนุน, ล้ินจ่ี) การเพาะ

เห็ด จ านวน 500 กอ้น ขดุบ่อดินส าหรับเล้ียงปลาน ้าจืด (ปลานิล ปลาดุก จ านวน 1 บ่อ) โรงเล้ียงไก่ไข่แบบเปิด จ านวน 1 โรง โรง

เล้ียงไก่พื้นเมืองแบบเปิด จ านวน 1 โรง โรงเล้ียงสุกรแบบเปิด จ านวน 1 โรง ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมกัแบบไม่กลบักอง จ านวน 2 

กอง ส่งเสริมการท าน ้าหมกัชีวภาพ การท าจุลินทรียส์ังเคราะห์แสง การท ากบัดกัแมลง 

 อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากพื้นท่ีแปลงเกษตรเป็นพื้นท่ีลาดชนัตามแนวสันเขา ดินเป็นดินร่วนปนทราย จึงไดด้ าเนินการก่อ
บล็อกท าขอบแปลงเพื่อป้องกนัการพงัทลายของหนา้ดิน นอกจากน้ียงัใชปุ๋้ยหมกัและปุ๋ยคอกปรับปรุงบ ารุงดินก่อนการเพาะปลูก 
ดา้นพืชไดส่้งเสริมใหป้ลูกผกัหมุนเวยีนตามฤดูกาล ทั้งผกักินใบและผกัเถาเครือ เช่น คะนา้ ผกักาดขาว ผกับุง้ ถัว่ฝักยาว ถัว่พู 
นอกจากน้ียงัปลูกไมผ้ลบริเวณลาดเอียงรอบแปลงผกั ไดแ้ก่ กลว้ย ฝร่ัง ขนุน เป็นตน้ ดา้นประมง มีบ่อดินเล้ียงปลาขนาด 20×25 
เมตร เล้ียงปลาดุกจ านวน 2,500 ตวั และปลานิล จ านวน 500 ตวั มีการผลิตอาหารธรรมชาติ โดยใชมู้ลววัหมกักบัฟางขา้ว เพื่อช่วย
ลดตน้ทุนค่าอาหาร ดา้นปศุสัตว ์มีการเล้ียงไก่ไข่ จ  านวน 100 ตวั ไก่พื้นเมือง จ านวน 50 ตวัและสุกรจ านวน 6 ตวั นอกจากน้ี ยงั
ส่งเสริมใหน้กัเรียนด าเนินกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อสร้างการเรียนรู้จากการลงมือท าจริงของนกัเรียน 
 “ส าหรับแนวทางการใช้ประโยชน์จากอาคาร “เกษตรสิริสุข” ส าหรับโรงเรียนและชุมชน เป็นสถานทีส่ าหรับการจัดการ
ผลผลติทีไ่ด้ของแปลงเกษตรในโรงเรียนเพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานและจัดส่งโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน รวมทั้งเป็นจุด
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติของนักเรียนในโรงเรียนได้จัดการผลผลติเพ่ือให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นจุดศึกษาดูงานของชุมชนในด้าน
กระบวนการจัดการผลผลติ ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้าไปถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนให้มีความเข้าใจ จน
สามารถลงมือปฏิบัติได้จริงในชีวติประจ าวนัและต่อยอดสู่ชุมชนต่อไปในอนาคต” นายเขม้แขง็ กล่าว 
 

 

 



 

เกษตรฯ หนุนจัดงาน "Durian to Go" by สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก เปิดตัวยิง่ใหญ่ ภายใต้แนวคิด "พฒันาทุเรียน

ไทย ก้าวไกลสู่สากล" ทีจั่นทบุรี 

 

 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลงัเป็นประธานเปิดงาน "Durian to Go" By 
สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก ซ่ึงการจดังานดงักล่าวจดัข้ึน ระหวา่งวนัท่ี 27-29 กุมภาพนัธ์ 2563 ณ อาคารขนถ่ายสินคา้ 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีวา่ ภาคตะวนัออกนบัเป็นแหล่งผลิตทุเรียนท่ีส าคญัของประเทศ และข้ึนช่ือในเร่ืองของความ
โดดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ทั้งความเขม้ของรสชาติ และออกสู่ตลาดก่อนภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทย จึงเป็นท่ีนิยมของตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ ขณะเดียวกนัพื้นท่ีปลูกทุเรียนภาคตะวนัออกมีมากกวา่ 700,000 ไร่ ปริมาณผลผลิตมีมากกวา่ 500,000 ตนั และมี
แนวโนม้เพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจากสถานการณ์การขยายตวัของพื้นท่ีการปลูกทุเรียนในประเทศมีอตัราขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 
20 และมีปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 15-20 มีการขยายพื้นท่ีปลูกเกือบทัว่ประเทศ ประมาณ 45 จงัหวดั ประกอบกบั
ประเทศจีนรับซ้ือผลผลิตทุเรียนจากไทยร้อยละ 80 ไดเ้ร่ิมก าหนดมาตรการการส่งออก การซ้ือขายท่ีเขม้งวดมากข้ึน และ
สภาพแวดลอ้มโลกท่ีเปล่ียนแปลงมีผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตทุเรียน และคาดวา่อาจจะมีโอกาสเกิดปัญหาใน
อนาคตกบัทุเรียนไทยได ้ทั้งน้ี เกษตรกรชาวสวนทุเรียนส่วนใหญ่มีการผลิตทุเรียนท่ีน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชค้่อนขา้งมาก มี
ทั้งเป็นผูช้  านาญการและเกษตรกรรายใหม่ ๆ ท่ียงัขาดความรู้ในการจดัการสวนทุเรียนใหมี้คุณภาพ ดงันั้น การท่ีจะท าใหก้าร
ขบัเคล่ือนทั้งกระบวนการผลิต จึงควรเกิดจากความเขม้แข็งของเกษตรกร   



กรมส่งเสริมการเกษตรไดผ้ลกัดนัใหมี้การจดัตั้งสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทยข้ึน และไดก่้อตั้งเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 
ส าหรับภาคตะวนัออก ไดค้ดัเลือกคณะกรรมการสมาพนัธ์ฯ จากเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนใน 6 จงัหวดัภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ 
จนัทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา มีนายธีรภทัร อุ่นใจ เป็นนายกสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก ซ่ึง
ไดก้ าหนดเป้าหมายในการขบัเคล่ือนเพื่อใหส้มาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออกเขม้แขง็ จนสามารถเป็นท่ีพึ่งพาและเป็นฐาน
การขบัเคล่ือนใหก้ารพฒันาทุเรียนเป็นไปอยา่งมีระบบ เป็นตวัแทนภาคเกษตรกรในการเป็นส่ือกลางประสานงานกบัภาครัฐ
ส าหรับใหก้ารสนบัสนุนการบริหารจดัทุเรียนอยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจนมากยิง่ข้ึน ตั้งแต่การจดัการสวน การจดัการเก็บเก่ียว การ
รักษาคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตทุเรียน การจดัการตลาดท่ีสามารถก าหนดราคาไดอ้ยา่งยติุธรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ผลกัดนัผลผลิตสู่กระบวนการแปรรูปใหม้ากข้ึน และการพฒันาเกษตรกรชาวสวนสมาชิกใหมี้ความรู้และน าเทคโนโลยมีาปรับใช้
ท่ีสอดคลอ้งและเท่าเทียม 
 การจดังาน "Durain to Go" by สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก ภายใต ้Concept "พฒันาทุเรียนไทย กา้วไกลสู่
สากล" เกิดข้ึนจากความร่วมมือของสมาพนัธ์ฯ และภาครัฐ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ส านกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี กรม
วชิาการเกษตร และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี และเป็นการเปิดตวัสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออกอยา่งเป็น
ทางการ เพื่อสร้างเครือข่ายขยายจ านวนสมาชิกฯ ในการขบัเคล่ือนอยา่งมัน่คงต่อไป กิจกรรมหลกัในงานประกอบดว้ย 1) การ
เปิดตวัสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออกอยา่งเป็นทางการ 2) การจดัแสดงนิทรรศการและนวตักรรมเทคโนโลยกีารผลิต
และการจดัการทุเรียนจากทุกภาคส่วน 3) การเสวนาเร่ือง "ผา่ทางตนั ดบัปัญหาทุเรียนอ่อน" และ “พฒันาทุเรียนไทย กา้วไกลสู่
สากล” จากผูแ้ทนส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั เจา้หนา้ท่ีจากส านกักองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัจนัทบุรี ตวัแทนเกษตรกรจาก
สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นทุเรียน 4) การจ าหน่ายสินคา้เกษตรและอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการเกษตร 5) การรับ
สมคัรสมาชิกและเครือข่ายสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก  
โอกาสน้ี อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลง "ไม่ซ้ือไม่ขายสินคา้เกษตรดอ้ย
คุณภาพ" โดยนายวทูิรัช ศรีนาม ผูว้า่ราชการจงัหวดัจนัทบุรี ร่วมกบั ประธานสมาคมผูป้ระกอบการส่งออกทุเรียน มงัคุด เกษตร
จงัหวดัจนัทบุรี พาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุรี นายกสมาคมก านนัผูใ้หญ่บา้นจงัหวดัจนัทบุรี ผูแ้ทนเกษตรกร ผูแ้ทนตลาดคา้ส่งสินคา้
เกษตร และผูแ้ทนประกอบการแผงคา้ปลีก 
 นายธีรภทัร อุ่นใจ นายกสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก กล่าววา่ หลงัจากตั้งสมาพนัธ์ฯ ไดร่้วมกนัก าหนดและ
จดัท ายทุธศาสตร์ โดยมีวสิัยทศัน์ คือ "พฒันาทุเรียนไทย กา้วไกลสู่สากล" และขบัเคล่ือนการด าเนินงาน ดงัน้ี 1) ชาวสวนทุเรียน
ภาคตะวนัออกร้อยละ 80 ไดรั้บการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิต (GAP) จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในปี 2564 2)  
ปริมาณการส่งออกผลผลิตทุเรียนภาคตะวนัออกเพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 ต่อปี ภานในปี 2565 3) ผลกัดนัช่องทางการตลาดใหม่ เช่น 
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร การเขา้ถึง และการจ าหน่ายตรงถึงผูบ้ริโภค 4) ผลกัดนัการแปรรูปทุเรียนเพื่อการส่งออกและมีมูลค่าเพิ่ม
อยา่งแทจ้ริง 5) เพิ่มสมาชิกจ านวนสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก ร้อยละ 20 ต่อปี จากจ านวนสมาชิกเดิม โดยด าเนินการ
ภายใตส้มาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทย เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีใหทุ้เรียนเป็นตน้แบบการพฒันาและบริหารจดัการ
ผลไม ้จนสามารถก าหนดราคา มาตรฐานผลผลิต และปริมาณผลผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัตลาดในภาพรวมของประเทศไทย 
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จันทบุรีประกาศจับ-ปรับจริงผู้ค้าทุเรียนอ่อน ส่วนราคาขายพุ่ง 120 ต่อ กก.แล้ว 

จนัทบุรี - จนัทบุรี รณรงคผ์ูค้า้ทุเรียนและเกษตรกรในพื้นท่ีไม่ขายทุเรียนอ่อน  ประกาศมาตรการจบั -ปรับจริงผูก้ระท าผดิ ดา้น
ราคาทุเรียนพุง่สูง 120 บาทต่อ กก.แลว้ คาดตลาดส่งออกปีน้ียงัไปไดดี้หลงัแนวโนม้ลง้รับซ้ือขายต่างประเทศเปิดมากข้ึน 
 เม่ือเร็วๆ น้ี นายวทูิรัช ศรีนาม ผูว้า่ราชการจงัหวดัจนัทบุรี พร้อมส่วนราชการต่างๆ ไดร่้วมกนัจดักิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์และขอความร่วมมือพ่อคา้แม่คา้บริเวณแผงขายผลไมริ้มทางตลาดเนินสูง ท่ีจ  าหน่ายผลไมริ้มทางใหจ้  าหน่ายสินคา้
คุณภาพ ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค พร้อมประชาสัมพนัธ์แจง้เตือนการจ าหน่ายสินคา้ไม่ไดม้าตรฐานมีความผิดคดีอาญา โทษ
ทั้งจ  าและปรับ ตามประกาศของจงัหวดัจนัทบุรี 
 เร่ืองการก าหนดเปอร์เซ็นตน์ ้ าหนกัแหง้ในเน้ือทุเรียน ท่ีก าหนดค่าเฉล่ียของเปอร์เซ็นตน์ ้าหนกัแหง้ในทุเรียนสายพนัธ์ุ
กระดุม ท่ีจะตอ้งมีค่า 27 เปอร์เซ็นต ์พนัธ์ุชะนี 30 เปอร์เซ็นต ์พวงมณี 30 เปอร์เซ็นต ์และพนัธ์ุหมอนทอง 32 เปอร์เซ็นต ์
 ทั้งน้ี หากพบวา่ผูจ้  าหน่ายทุเรียนดอ้ยคุณภาพ จะเขา้ข่ายความผดิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 และตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 47 มีโทษทั้งจ  าและปรับ 
 นอกจากนั้น จ.จนัทบุรี ยงัไดต้ั้งชุดเฉพาะกิจป้องกนัแกไ้ขปัญหาทุเรียนอ่อน ซ่ึงหากผูบ้ริโภคซ้ือทุเรียนจนัทบุรีแลว้พบวา่
เป็นทุเรียนอ่อน สามารถด าเนินการเอาผดิต่อผูข้ายไดด้ว้ยการร้องเรียนไดย้งัคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดัจนัทบุรี หรือ
ท่ีศูนยด์ ารงธรรม ศาลากลาง จ.จนัทบุรี และหากผูซ้ื้อตอ้งตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพท่ีชดัเจน ป้องกนัการล่อซ้ือ หรือกลัน่



แกลง้ทางการคา้ จ.จนัทบุรี ยงัไดจ้ดัเจา้หนา้ท่ีออกตรวจสอบเชิงลึกซ่ึงหากพบวา่มีการกลัน่แกลง้ผูข้าย ผูแ้จง้จะถูกด าเนินคดีดว้ย
เช่นกนั 
 อยา่งไรก็ดี แนวโนม้ตลาดทุเรียนจนัทบุรีในปีน้ี คาดวา่จะมีลง้ผลไมเ้ปิดรับซ้ือทุเรียนไปขายต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน 
ขณะท่ียอดสั่งซ้ือผา่นพอ่คา้คนกลาง พบวา่ มีล่วงหนา้ถึงปลายเดือน ม.ย.น้ี โดยราคาขายทุเรียนใน จ.จนัทบุรี มีราคาเร่ิมตน้ท่ี
กิโลกรัมละ 120 บาท ถือเป็นโอกาสดีของเกษตรกรท่ีจะมีรายไดท่ี้มัน่คง เพียงแต่จะตอ้งรักษาคุณภาพตามท่ีตลาดตอ้งการ และใน
วนัเดียวกนั อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมดว้ยผูว้า่ราชการจงัหวดัจนัทบุรี ส่วนราชการ ผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบการส่งออก
ทุเรียนและมงัคุด อีกทั้งผูแ้ทนเกษตรกร ผูแ้ทนตลาดสินคา้การเกษตร รวมทั้งผูแ้ทนร้านคา้ผลไมป้ลีก สมาคมก านนัผูใ้หญ่บา้น
จงัหวดัจนัทบุรี ยงัไดร่้วมกนัลงนามความร่วมมือ “รวมพลงัไม่ซ้ือ - ไม่ขาย สินคา้เกษตรดอ้ยคุณภาพของจงัหวดัจนัทบุรี ฤดูกาล
ผลิต ปี พ.ศ.2563”  พร้อมร่วมงาน Durian To Go by ของสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออกเพื่อพฒันาทุเรียนไทยกา้วไกลสู่
สากล ตามนโยบายเกษตร 4.0 ของรัฐบาลท่ีมุ่งหวงัสร้างรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนืแก่เกษตรกรอีกดว้ย 
  



 

 
ติวเข้มเจ้าหน้าทีส่ระบุรี ขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพืน้ที ่มุ่งสร้างรายได้เกษตรกร 

 กรมส่งเสริมการเกษตรต่อยอด “โมเดลการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี” ปี 2563 มุ่งขยายผลสู่พื้นท่ี 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ 
สระบุรีพร้อมติวเขม้นกัส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นท่ีขบัเคล่ือนงานมุ่งกระจายรายไดสู่้ชุมชน ครอบคลุมทุกมิติงานส่งเสริมทั้งดา้น
คน พื้นท่ี และสินคา้ 
 นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยภายหลงัเป็นประธานเปิดการอบรมเชิง
ปฏิบติัการคณะท างานขบัเคล่ือนการพฒันางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี ณ หอ้งประชุมส านกังานเกษตรจงัหวดัสระบุรีวา่ การ
ผลกัดนังานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ีนบัเป็นอีกหน่ึงกลไกส าคญัท่ีจะช่วยพฒันาภาคเกษตรไทยไปสู่ความมัน่คงและเขม้แขง็ 
ซ่ึงถือเป็นกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ โดยชุมชนร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมลงมือท า และร่วม
รับประโยชน์ โดยในปี 2563 น้ี กรมส่งเสริมการเกษตรวางเป้าหมายขยายผลการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี 77 จงัหวดั จงัหวดัละ 
1 จุดทัว่ประเทศ พร้อมแจง้ใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดัขบัเคล่ือนการด าเนินงาน รวมทั้งพฒันานกัส่งเสริมการเกษตรใหมี้ความรู้ 
ความเขา้ใจรูปแบบกระบวนการท างาน ดว้ยการสร้างคณะท างานและเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกนั ส าหรับส านกังานเกษตรจงัหวดั
สระบุรีก าหนดจุดด าเนินการในพื้นท่ีอ าเภอละ 1 จุด รวม 13 จุด โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีจากทุกกลุ่มงานของจงัหวดัและอ าเภอร่วมกนั
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกของพื้นท่ีเป้าหมายและเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นท่ีวเิคราะห์ชุมชน ยดึหลกัการท างานส่งเสริมการเกษตร
ดว้ยระบบ T&V System และ MRCF วเิคราะห์คน พื้นท่ี สินคา้ ใชพ้ื้นท่ีเป็นตวัตั้งในการพฒันา (Area Base) โดยบูรณาการการ
ท างานกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่ือมโยงกลไกการท างานส่งเสริมการเกษตรในลกัษณะรายบุคคล (Individual Approach) การ
ส่งเสริมแบบกลุ่ม (Group Approach) และการส่งเสริมรายสินคา้ (Commodity Approach) เพื่อกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน ตาม
นโยบายตลาดน าการเกษตร 
 ดา้น นางจุไรรัตน์ แสงสวสัด์ิ เกษตรจงัหวดัสระบุรี กล่าววา่ การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี อ าเภอวงัม่วง 
จงัหวดัสระบุรี ไดมี้การสนบัสนุนกิจกรรมแปลงส่งเสริมการปลูกหน่อไมฝ้ร่ัง บริเวณโครงการอ่างเก็บน ้ามวกเหล็ก ซ่ึงพื้นท่ี



ดงักล่าวไดมี้การบูรณาการการท างานระหวา่งหน่วยงานต่างๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน ้า ไม่มีท่ีดินท ากิน การ
บริหารจดัการ และการตลาดใหแ้ก่เกษตรกร โดยขออนุญาตใชพ้ื้นท่ีบางส่วนจากกรมชลประทานด าเนินการปลูกพืชท่ีใชน้ ้านอ้ย 
ใหผ้ลตอบแทนสูง และกรมส่งเสริมการเกษตรเขา้ไปสนบัสนุนใหเ้กษตรกรเกิดการรวมกลุ่มผลิตหน่อไมฝ้ร่ัง มีการส่งเสริมการ
ผลิตตามมาตรฐาน GAP ท าใหส้ามารถส่งออกหน่อไมฝ้ร่ังไปต่างประเทศ และรวมกลุ่มจดัตั้งเป็นวสิาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู ้
ปลูกหน่อไมฝ้ร่ัง รวมกนัขายผลผลิตช่วยสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยงัไดส้นบัสนุนกิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายของเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) ใหเ้กษตรกรเขา้ไปเรียนรู้เทคโนโลย ีณ สวนบ๊ิกเต ้(สวนเบญจมาศ) 
ของ นายกิตติคุณ พรหมพิทกัษ ์ต าบลหนองยา่งเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี พื้นท่ีกวา่ 100 ไร่ ซ่ึงมีการน าเทคโนโลยี
บงัคบัใหด้อกเบญจมาศออกดอกตลอดทั้งปี มาปรับใชใ้นการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยจดัท าเป็นสวนดอก
เบญจมาศหลากหลายสายพนัธ์ุและสีสัน ส่งจ าหน่ายตลาดไท ตลาดส่ีมุมเมือง และตลาดทางภาคอีสานบางส่วน ช่อละ 60-100 
บาท รวมทั้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ชมสวนโดยเก็บค่าเขา้ชมคนละ 20 บาท สามารถชมสวนดอกเบญจมาศและถ่ายรูป
กบัดอกไม ้พร้อมชมทิวทศัน์ธรรมชาติบนหุบเขา สร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกรและคนในทอ้งถ่ิน 
 นายอนุชาติ ศรีดาวฤกษ ์ประธานวสิาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกหน่อไมฝ้ร่ังบา้นตะพานหิน หมู่ท่ี 5 ต าบลค าพราน 
อ าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี กล่าววา่ เม่ือช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2562 ท่ีผา่นมา ไดรั้บการอบรมถ่ายทอดความรู้และจดัท าแปลง
ส่งเสริมการผลิต จากกรมส่งเสริมการเกษตรและส านกังานเกษตรจงัหวดัสระบุรีสนบัสนุนพนัธ์ุ ระบบน ้า และวสัดุการเกษตร 
จ านวน 10 ราย รายละ 1 ไร่ รวมพื้นท่ีทั้งหมด 10 ไร่ มีการเช่ือมโยงตลาดกบับริษทั หล่ีฉาง จงัหวดัราชบุรี ผูส่้งออกหน่อไมฝ้ร่ังสู่
ประเทศไตห้วนั โดยรับซ้ือ เกรด A ราคา 60 บาท ต่อกิโลกรัม เกรด B ราคา 30 บาท ต่อกิโลกรัม เกรด C ราคา 20 บาท ต่อ
กิโลกรัม ท าใหเ้กษตรกรมีอาชีพและรายไดเ้ฉล่ีย 480 บาท ต่อวนั ต่อราย ต่อไร่ สร้างรายไดใ้หเ้กษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ เป็น
เงินเฉล่ีย 144,000 บาท ต่อเดือน และยงัมีเกษตรกรท่ีตอ้งการขยายพื้นท่ีปลูกและสนใจเขา้ร่วมโครงการเพิ่มข้ึน 
 ทั้งน้ี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้จรจาขอใชพ้ื้นท่ีกรมชลประทานบริเวณอ่างเก็บน ้าดงักล่าวกบั นายสุรัช 
ธนูศิลป์ ผูอ้  านวยการส านกังานชลประทานท่ี 10 จงัหวดัลพบุรี เพื่อให้เกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน ้าไดใ้ช้
ประโยชน์ท่ีดิน และน ้าเพื่อการเกษตร ในการน าร่องปลูกพืชท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงสร้างรายไดแ้ก่เกษตรกร เบ้ืองตน้ไดรั้บการตอบ
รับอนุญาตและขอใหก้รมเสนอโครงการเขา้ไป พร้อมกนัน้ี รองอธิบดีฯ ไดใ้หข้อ้แนะน าเร่ืองการท าเกษตรอยา่งย ัง่ยนื การท า
เกษตรแบบผสมผสานแก่เกษตรกร โดยปรับเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลูกใหมี้การหมุนเวยีนสร้างรายได ้รวมทั้งการใชน้ ้าอยา่งประหยดั
และรู้คุณค่าดว้ย 
 ส าหรับการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี เป็นอีกกลไกส าคญัของกรมท่ีตอ้งการส่งเสริมเกษตรกรไทยใหมี้ความ
เขม้แขง็และเกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืยิง่ข้ึน รูปแบบการด าเนินการมุ่งพฒันาต่อยอดและใชก้ลไกท่ีมีอยูเ่ดิม อาทิ ระบบการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ Young Smart Farmer และวสิาหกิจชุมชน โดยมีเป้าหมายใหเ้กษตรกรไดรั้บการส่งเสริมและพฒันา 
สามารถคิดเป็น พึ่งพาตนเองได ้อาศยัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ยดึพื้นท่ีเป็นศูนยก์ลางในการส่งเสริมและ
สนบัสนุนตามความตอ้งการของพื้นท่ีทั้งในเร่ืององคค์วามรู้ ทรัพยากร และงบประมาณ มีการวเิคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีอยา่งรอบ
ดา้นเพื่อคน้หาศกัยภาพและปัญหาของชุมชนท่ีแทจ้ริง จากนั้นจึงจดัท าแผนพฒันาการเกษตรของชุมชนข้ึนมาใหส้อดคลอ้งกบัทุน 
ทรัพยากรของพื้นท่ี พร้อมทั้งจดัเวทีชุมชน เพื่อใหเ้ป็นพื้นท่ีพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่ือมโยงกลไกการท างานผา่นการส่งเสริม
การเกษตร ซ่ึงผลส าเร็จของโครงการน้ีเช่ือวา่จะท าใหเ้กษตรกรมีรายไดแ้ละคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และมีการขยายผลความส าเร็จ
ไปสู่พื้นท่ีอ่ืนต่อไป 
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คุณ 
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวธีิดูแลรักษาไม้ผล ให้ผ่านพ้นช่วงฤดูแล้ง 

 อาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ ปี 2563 กรมอุตุนิยมวทิยา ไดค้าดการณ์ลกัษณะ
อากาศประเทศไทยจะเผชิญกบัฝนแลง้ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2563 โดยปริมาณฝนจะต ่ากวา่ค่าปกติ 3-5% 
ดงันั้น จึงขอความร่วมมือใหเ้กษตรกรและประชาชนเตรียมการรับมือ และใชน้ ้าอยา่งประหยดัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 โดยขอใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรปรับตวัตระหนกัถึงเร่ืองการใชน้ ้าอยา่งประหยดั ไม่ปลูกพืชฤดูแลง้เกินแผนท่ีก าหนด พร้อม
ดูแลรักษาความช้ืนในแปลงปลูกพืช สร้างแหล่งน ้าในไร่นา หรือปรับเปล่ียนกิจกรรมการเกษตร โดยใชแ้นวทางตามศาสตร์
พระราชาเพื่อการแกไ้ขปัญหาอยา่งย ัง่ยนื เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เป็นตน้ 
 โดยเฉพาะขณะน้ีสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดยทัว่ไปร้อนและแหง้แลง้ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกบักรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดส้ ารวจและประเมินเบ้ืองตน้ คาดวา่พื้นท่ีไมผ้ลเส่ียงนอกเขตชลประทานมี 30 จงัหวดั 207 
อ าเภอ 1,068 ต าบล พื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 374,978 ไร่ ซ่ึงตรงกบัฤดูกาลของผลไมภ้าคตะวนัออกและภาคเหนือ คือ ทุเรียน มงัคุด เงาะ 
ลองกอง ล้ินจ่ี ล าไย หากไมผ้ลไดรั้บน ้าไม่เพียงพอจะท าใหผ้ลผลิตมีขนาดเล็กคุณภาพต ่า ส่งผลกระทบต่อไมผ้ลทั้งในแง่ของ
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
 ดงันั้น เกษตรกรจึงตอ้งมีการดูแลสวนไมผ้ลเป็นพิเศษ โดยในช่วงภยัแลง้จ าเป็นตอ้งจดัการสวนของตนเองใหต้น้ไมอ้ยู่
รอดผา่นพน้ช่วงวกิฤตน้ีไปใหไ้ด ้เพราะตน้ไมผ้ลใชเ้วลานานหลายปีกวา่จะออกดอก ติดผล กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดร้ณรงค์
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 1. การใหน้ ้า ควรค านึงถึงการใหน้ ้าแบบประหยดัท่ีสุด คือ ใหน้ ้าตน้ไมผ้ล ภายในบริเวณรัศมีทรงพุม่เท่านั้น อยา่ให้น ้า
มากจนไหลแฉะไปทัว่สวน ควรใหน้ ้าแบบระบบน ้าหยดหรือหวัเหวีย่งขนาดเล็กจะช่วยประหยดัน ้าไดม้ากกวา่การใชส้ายยางรด
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เกษตรจงัหวดัสุโขทยัจดังานรณรงคล์ดการเผาในทอ้งถ่ิน 

 ส านกังานเกษตรจงัหวดัสุโขทยัส่งเสริมการหยดุเผาในพื้นท่ีการเกษตร เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ ใหเ้กษตรกร
ตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน และสร้างตน้แบบในการท าการเกษตรปลอดการเผา เพื่อสนบัสนุนการหยดุเผาในพื้นท่ี 
 29 ก.พ. 63 ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ นายเนตร  สมบติั เกษตรจงัหวดัสุโขทยั เป็นประธานเปิดงานรณรงคล์ดการเผาในทอ้งถ่ิน 
โครงการส่งเสริมการหยดุการเผาในพื้นท่ีการเกษตร ปี 2563 ท่ีหมู่ 1 บา้นดง ต.โตนด อ.คีรีมาศ มีเกษตรกรกวา่ 200 รายเขา้ร่วมงาน 
 นายเนตร สมบติั เปิดเผยวา่ สุโขทยัเป็นจงัหวดัท่ีมีปัญหาค่าฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สูงเกินมาตรฐานติดล าดบัตน้ๆ 
ของประเทศ ติดต่อกนัหลายเดือน สาเหตุส าคญัประการหน่ึงก็คือการเผาในพื้นท่ีการเกษตร เช่น เผาไร่ออ้ยเพื่อสะดวกต่อการตดั
ออ้ย เผาฟางขา้วหลงัการเก็บเก่ียว เผาเศษใบออ้ยหลงัการตดัออ้ย หรือเผาวชัพืชในพื้นท่ี 
 การรณรงคล์ดการเผาในทอ้งถ่ินคร้ังน้ี จะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตร เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
เผาในพื้นท่ีการเกษตร สร้างการรับรู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเผา ทั้งในดา้นสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม น าเสนอทางเลือกและสาธิต
การใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรทดแทนการเผา ตลอดจนเป็นการปรับเปล่ียนทศันคติ และจิตส านึกของเกษตรกร ใหย้อมรับการท า
เกษตรแบบปลอดการเผา ซ่ึงจะส่งผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกร ประชาชน และส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว 
 โดยในงานจะมีจดัสถานีเรียนรู้ คือ 1) สถานีเรียนรู้เร่ืองผลกระทบของฝุ่ นควนั PM 2.5 ต่อสุขภาพ และการป้องกนัตวัเอง
จากฝุ่ นควนั โดยส านกังานสาธารณสุขอ าเภอคีรีมาศ 2) สถานีเรียนรู้การไถกลบใบออ้ย โดยประธานแปลงใหญ่ออ้ยสหกรณ์
การเกษตรคีรีมาศ แนะน าวธีิการปลูกและดูแลรักษาออ้ยโดยการไถกลบใบออ้ย เพื่อใชท้  าปุ๋ยพืชสดบ ารุงดิน เพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ใหก้บัดิน งดการเผา งดการท าลายส่ิงแวดลอ้ม 3) สถานีเรียนรู้การท าปุ๋ยหมกัจากเศษวสัดุทางการเกษตร โดยสถานีพฒันา
ท่ีดินสุโขทยั เป็นการใชป้ระโยชน์จากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า นอกจากน้ียงัเป็นการคดัแยก
ขยะ ช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน และ 4) การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และการท ากระดาษจากฟางขา้ว เป็นการใชเ้ศษวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า และสร้างรายไดใ้หก้บัครัวเรือน อีกดว้ย 
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จ.สกลนคร เดินหน้ารณรงค์ลดการเผาอย่างต่อเน่ือง หวังสร้างจิตส านึกเกษตรกร ตระหนักถึงปัญหาการเผาพืน้ทีก่ารเกษตร 
 
 ส านกังานเกษตรจงัหวดัสกลนคร เดินหนา้รณรงคล์ดการเผาอยา่งต่อเน่ือง หวงัสร้างจิตส านึกเกษตรกรให้ตระหนกัถึง
ปัญหาการเผาพื้นท่ีการเกษตร ป้องปรามระงบัยบัย ั้งและแจง้เหตุการณ์เผาในพื้นท่ีการเกษตร พร้อมเร่งขยายผลองคค์วามรู้การใช้
เทคโนโลยกีารเกษตรเพื่อลดการเผา 
 นายประยงค ์ภูดินทราย เกษตรจงัหวดัสกลนคร กล่าววา่ สถานการณ์มลพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่ นละอองท่ีสูงเกิน
มาตรฐาน อยา่งต่อเน่ืองในหลายพื้นท่ีทัว่ประเทศ จงัหวดัสกลนคร ไดร้ณรงคล์ดการเผาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเกษตรกรสามารถใช้
วธีิการไถกลบตอซงัขา้วและหวา่นปุ๋ยพืชสดทดแทนการเผา เดินหนา้สร้างการรับรู้ เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ในการเฝ้าระวงั 
ป้องกนัและปลูกจิตส านึกในการไม่เผาเศษซากพืช หรือวชัพืชและวสัดุทางการเกษตร ป้องปรามระงบัยบัย ั้งและแจง้เหตุการณ์เผา
ในพื้นท่ีการเกษตร รวมถึงเสริมสร้างองคค์วามรู้และจิตส านึกของเกษตรกร ให้ตระหนกัถึงปัญหาการเผาในพื้นท่ีการเกษตร ซ่ึง
เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยหมกัจากฟางขา้ว ผลิตพลงังานทดแทนจากการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ผลิตฟางอดักอ้นเพิ่ม
ประสิทธิภาพอาหารสัตว ์การใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรเพื่อลดการเผาพื้นท่ีการเกษตร พร้อมแนะน าการควบคุมไฟป่าอยา่งถูกวธีิ 
  เกษตรจงัหวดัสกลนคร กล่าวเพิ่มเติมวา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ไดก้ าหนดใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดัสกลนคร 
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการหยดุเผาในพื้นท่ีการเกษตร ก าหนดกิจกรรมในการขบัเคล่ือนงานท่ีผา่นมา กิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้และพฒันาศกัยภาพเกษตรกร ใหส้ามารถเป็นวทิยากรดา้นการเกษตรปลอดการเผา โดยใหค้วามรู้พื้นฐานดา้นการหยดุเผา



ในพื้นท่ีการเกษตร ผลกระทบท่ีเกิดจากการเผาในพื้นท่ีการเกษตร น าเสนอทางเลือกและสาธิตการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตร
ทดแทนการเผาแก่เกษตรกร เพื่อปรับเปล่ียนทศันคติและจิตส านึกของเกษตรกร ใหย้อมรับการท าการเกษตรแบบปลอดการเผา 
ไดด้ าเนินการแลว้ระหวา่งวนัท่ี 15-17 มกราคม 2553 เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ มีจ านวน 240 ราย ด าเนินการใน 3 พื้นท่ี 
 ส าหรับกิจกรรมรณรงคล์ดการเผาในทอ้งถ่ิน ตามโครงการส่งเสริมการหยดุเผาในพื้นท่ีการเกษตร ส านกังานเกษตร
จงัหวดัสกลนคร ไดก้ าหนดด าเนินการท่ีแปลงนาของเกษตรกรบา้นธาตุ หมู่ท่ี 1 ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร 
พื้นท่ีบริเวณน้ี มีขอ้มูลสถิติการเผาในพื้นท่ีการเกษตรพื้นท่ี สปก. พื้นท่ีชุมชน และพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เป็นจ านวนมากท่ีสุดใน
จงัหวดัสกลนคร จ านวนจุดในพื้นท่ีต าบลธาตุ ส่วนมากท าการเพาะปลูกขา้วและไร่ออ้ยโรงงาน 
 ทั้งน้ี สถานการณ์มลพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่ นละอองท่ีสูงเกินมาตรฐาน อยา่งต่อเน่ืองในหลายพื้นท่ีทัว่ประเทศ ท่ี
มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจ สาเหตุส าคญัของปัญหาฝุ่ นละอองดงักล่าว เกิดข้ึนจากการเผาในท่ีโล่ง
และพื้นท่ีเกษตรกร ทั้งการเผาขยะเผาเศษใบไม ้วชัพืช และเผาเพื่อเตรียมพื้นท่ีเกษตร จากรายงานขอ้มูลจุดความร้อนสะสมจาก
ดาวเทียมระบบ MODIS ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 25 กุมภาพนัธ์ 2563 พบวา่จงัหวดัสกลนคร มีจุดความร้อนสะสม จ านวน 
465 จุด โดยมีขอ้มูล 5 อ าเภอท่ีมีการเผาไหมสุ้ด อ าเภอวานรนิวาส 99 จุด อ าเภอกุสุมาลย ์54 จุด อ าเภอสวา่งแดนดิน 53 จุด อ าเภอ
เจริญศิลป์ 35 จุด และอ าเภออากาศอ านวย 34 จุด 
  



 
 
ช่องทาง   สถานีโทรทศัน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา 
ประเด็น   ตอนการบริหารจดัการน ้าในหนา้แลง้ 
 
  



 
 
ช่องทาง   สถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดัยะลา 
ประเด็น   แลง้น้ีตอ้งรอด ตอน ฝายชะลอน ้าเพื่อการเกษตร 
  



 

 
เกษตรจังหวดัน่าน ร่วมแก้ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของประชาชนอ าเภอนาน้อย 

 วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นายเศรณี อนิลบล เกษตรจงัหวดัน่าน ร่วมประชุมปัญหาอุปสรรคและความ
ตอ้งการของประชาชนอ าเภอนานอ้ย ตามกิจกรรม “หน่วยบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข สร้างรอยยิม้ใหป้ระชาชน” คร้ังท่ี 5/2563 ณ 
โรงเรียนบา้นเปา ต าบลน ้าตก อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน โดยมีท่านนิวฒัน์ งามธุระ ปลดัจงัหวดัน่าน เป็นประธานการประชุม 
ตามท่ีอ าเภอนานอ้ยส่งปัญหาความตอ้งการในพื้นท่ีของประชาชนอ าเภอนานอ้ยเสนอมายงัจงัหวดัแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดแนวทางแกไ้ขและน าช้ีแจง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปัญหาดา้นขาดแคลนแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร 
 ในท่ีประชุมเกษตรจงัหวดัน่านไดเ้สนอใหน้ าแนวทางการแกไ้ขปัญหาเร่ืองน ้าอยา่งย ัน่ยนื โดยการนอ้มน าศาสตร์
พระราชามาแกปั้ญหาเร่ืองน ้าในพื้นท่ี อาทิ การสร้างฝายชะลอน ้า การท าหลุมขนมครกเพื่อกกัเก็บน ้าในฤดูฝนไวใ้ชใ้นฤดูแลง้
และเป็นการเก็บน ้าไวผ้วิดินไวเ้ป็นธนาคารน ้าใตดิ้น โดยใหผู้น้  าในพื้นท่ีโดยเฉพาะผูใ้หญ่บา้นส ารวจและน าขอ้มูลแหล่งน ้าใน
พื้นท่ีท่ีสามารถด าเนินการเป็นพื้นท่ีกกัเก็บน ้าตามศาสตร์พระราชาไดจ้ดัส่งขอ้มูลใหอ้ าเภอเสนอต่อจงัหวดัเพื่อหน่วยงานในระดบั
จงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้งจะด าเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองน ้าในพื้นท่ีให้อยา่งย ัง่ยนืต่อไป  
  



 

 
เกษตรจังหวดัน่าน ร่วมแก้ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของประชาชนอ าเภอนาน้อย 

 
 วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นายเศรณี อนิลบล เกษตรจงัหวดัน่าน ร่วมประชุมปัญหาอุปสรรคและความ
ตอ้งการของประชาชนอ าเภอนานอ้ย ตามกิจกรรม “หน่วยบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข สร้างรอยยิม้ใหป้ระชาชน” คร้ังท่ี 5/2563 ณ 
โรงเรียนบา้นเปา ต าบลน ้าตก อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน โดยมีท่านนิวฒัน์ งามธุระ ปลดัจงัหวดัน่าน เป็นประธานการประชุม 
ตามท่ีอ าเภอนานอ้ยส่งปัญหาความตอ้งการในพื้นท่ีของประชาชนอ าเภอนานอ้ยเสนอมายงัจงัหวดัแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดแนวทางแกไ้ขและน าช้ีแจง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปัญหาดา้นขาดแคลนแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร 
  ในท่ีประชุมเกษตรจงัหวดัน่านไดเ้สนอใหน้ าแนวทางการแกไ้ขปัญหาเร่ืองน ้าอยา่งย ัน่ยนื โดยการนอ้มน าศาสตร์
พระราชามาแกปั้ญหาเร่ืองน ้าในพื้นท่ี อาทิ การสร้างฝายชะลอน ้า การท าหลุมขนมครกเพื่อกกัเก็บน ้าในฤดูฝนไวใ้ชใ้นฤดูแลง้
และเป็นการเก็บน ้าไวผ้วิดินไวเ้ป็นธนาคารน ้าใตดิ้น โดยใหผู้น้  าในพื้นท่ีโดยเฉพาะผูใ้หญ่บา้นส ารวจและน าขอ้มูลแหล่งน ้าใน
พื้นท่ีท่ีสามารถด าเนินการเป็นพื้นท่ีกกัเก็บน ้าตามศาสตร์พระราชาไดจ้ดัส่งขอ้มูลใหอ้ าเภอเสนอต่อจงัหวดัเพื่อหน่วยงานในระดบั
จงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้งจะด าเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองน ้าในพื้นท่ีให้อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
  



 

 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์  อ.พระพุทธบาท ที่ประสบภัยแล้ง 300 คน  
ร้องเรียนไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากค่าประกนัภัยแล้ง 

 เม่ือเวลา 09.00 น.วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 นางวาสนา ฉายหุ่น อาย ุ53 ปี ตวัแทนเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ทั้ง
เกษตรกร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 7 ต าบล จาก 9 ต าบล ในอ าเภอพระพุทธบาท ท่ีประสบภยัแลง้ มีเกษตรกรร่วมเกือบ 300 คน 
มาร่วมตวักนั หนา้ท่ีวา่การอ าเภอพระพุทธบาท เพื่อขอความช่วยเหลือ เน่ืองจาก เกษตรกร 204 ราย ไม่ไดรั้บเงินช่วยเหลือจากการ
ท าประกนัภยัขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์ากการท าประภยัภยัไว ้ในปีการผลิต 2562 กบัทาง ธ.ก.ส. ต่อมาไดเ้กิดภยัพิบติั เกษตรกรทั้งหมด
ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ท าใหไ้ดรั้บความเสียหายโดยส้ินเชิง จนบดัน้ียงัไม่ไดรั้บเงินประกนัภยั 
 ต่อมา ทางผูว้า่ราชการจงัหวดัสระบุรีไดป้ระกาศใหเ้ป็นเขตภยัพิบติักรณีฉุกเฉินแลง้ เม่ือ วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 ในพื้นท่ี 
7 ต าบลจาก 9 ต าบลของ อ าเภอพระพุทธบาท แต่จนถึงปัจจุบนัเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวย์งัไม่ไดรั้บเงินประกนัภยั รวม 
ประมาณกวา่ 5,000 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาท จึงท าหนงัสือร้องทาง นายปรัชญา เปปะตงั นายอ าเภอพระพุทธบาท แต่นายอ าเภอติด
ราชการ มี นายปัญญาชยั ฟูศรี ปลดัอาวุโสอ าเภอพระพุทธบาท ออกมารับหนงัสือแทน และจะน าเสนอผูบ้งัคบับญัชาใหท้ราบ
ปัญหาเดือดร้อนของเกษตรกร เกษตรยืน่หนงัสือแลว้ไม่อาจรอความล่าชา้ของงานราชการได ้จึงไดเ้ดินทางมายนืหนงัสือต่อท่ี 
ศูนยร์าชการจงัหวดัสระบุรี 
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผูว้า่ราชการจงัหวดัสระบุรี มอบหมาย นางจุไรรัตน์ แสงสวสัด์ิ เกษตรจงัหวดัสระบุรี ไดรั้บ
ค าสั่งจาก มารับทราบปัญหา ประกอบดว้ย นายภูดิศพงศ ์วงศท์องเหลือ ผอ.ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัสระบุรี นายสมเจตน์ วาดเขียน 
บริษทัสินเช่ือ ธ.ก.ส. นางนวลจนัทร์ พดัทอง ผอ.คปภ. จ.สระบุรี (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ) 
สมาคมประกนัวนิาศภยั รับประกนัภยัขา้วโพดเล้ียงสัตว ์การเจรจาไม่สามารถตกลงไม่ได ้ไม่สามารถใหค้  าตอบท่ีชดัเจนแน่นอน 



 นางนวลจนัทร์ กล่าววา่ สมาคมประกนัวนิาศภยั ประกนัภยัมี 2 กรณี ดชันีภยัแลง้ดชันีน ้าในการท่ีจะจ่าย ตอ้งซ้ือความ
คุม้ครองต่างหาก กบั อีกอนัหน่ึงคือ เป็นภยัพิบติักรณีประกาศภยั ตอ้งไปดูวา่กรมธรรมเ์ดียวกนัหรือคนละกรมธรรม ์ถา้เป็น
กรมธรรมเ์ดียวกนัตอ้งซ้ือสองกรมธรรม ์แต่ถา้เป็นกรมธรรมเ์ดียวกนัแลว้มีเง่ือนไขคุม้ครองรายแปลงอยา่งไรจะไปติดตามเร่ืองน้ี
ให ้
 นางวาสนา กล่าวอีกวา่ ณ วนัท่ีเกษตรกรท าประกนัภยักบั ธ.ก.ส. ธ.ก.ส. ช้ีแจงเกษตรกรวา่ มีโครงการ นโยบาลของ
รัฐบาลใหเ้กษตรกรท าประกนั คนท่ีมีคุณสมบติักบั ธ.ก.ส. ท าประกนัน้ีจะไดรั้บเตม็ 100 แต่คนท่ีไม่ไดรั้บคุณสมบติักบั ธ.ก.ส. ก็
ตอ้งควกัเงินตวัเองออกคร่ึงหน่ึง รัฐบาลออกใหค้ร่ึงหน่ึง ท าไดห้มดทุกคนไม่จ  ากดัจ านวนวา่ก่ีไร่ต่อคน ไม่ตอ้งประกาศภยัแลง้ก็
ไดไ้ร่ละ 1,500 บาท ตรงน้ีหายไปไหน. 
 สุดทา้ยไม่สามารถใหค้  าตอบแน่นอนชดัเจนได ้จึงตกลงนดั ใหเ้กษตรกรส่งตวัแทนมาจ านวนหน่ึงแลว้จะเดินทางเขา้ 
กทม. พร้อมกนัไป สมาคมประกนัภยั รับค าตอบท่ีแน่นอน ในวนัพุธ ท่ี 4 มีนาคม นดัเดินทางเขา้ กทม. เวลา 08.00 น. เพื่อหา
ค าตอบท่ีแน่นอนชดัเจนอีกคร้ัง 


