
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจําวันที ่11-13 เมษายน 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ลําดบั หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ทะเบียนเกษตรกร 1 'เฉลิมชยั'ส่ังปลดักษ.ชว่ยคลงัอพัเดททะเบียนเกษตรกร เรง่ชว่ยเหลือ

ผลกระทบโควดิ 

แนวหน้าออนไลน์ 

ไมผ้ล 2 กสก. MOU รว่มบริหารจดัการขนสง่ผลไม ้ ชว่งวกิฤต COVID-19 สยามรัฐออนไลน์ 

พน่นํ้ ายาฆา่เชือ้โรค 3 กรมสง่เสริมการเกษตรขอความอนุเคราะห์กรมปศุสัตวร์ะดมฉีด

พน่นํ้ ายาฆา่เชือ้โรค COVID-19 รอบพื้นท่ีสํานักงาน เสริมความ

มัน่ใจให้เจา้หน้าท่ีและผูม้าติดตอ่ราชการ 

ไทยแลนด์พลสั 

อารักขาพืช 4 เชื้อราไตรโคเดอร์ผง RYT9 

เกษตรเชิงพื้นท่ี 5 พฒันาดา้นการเกษตรในพื้นท่ี RYT9 

6 กสก. โชวเ์กษตรกรตน้แบบ ทาํเกษตรบนท่ีดินทาํกนิท่ีรับจากรัฐ

อยา่งมคีณุภาพ 

สยามรัฐออนไลน์ 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ลําดบั หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ผกั 7 ปลูกผกัพิชิตโควดิ 19  นสพ.ไทยรัฐ 

ไมผ้ล 8 ชาวสวนมอบมะมว่งให้บุคลากรแพทย์สู้โควิด 19 ชอ่ง 7 

9 ชวนซ้ือผลไมไ้ทยชว่งวกิฤติโควิด-19 ชอ่ง 7 

ตลาดเกษตรกร 10 เกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จดัสรรสินคา้เปิดโอกาสให้

ประชาชนไดรั้บบริโภคในราคาถูก 

สยามรัฐออนไลน์ 

11 สํานักงานเกษตรจงัหวดัพะเยา พลิกวกิฤตโควดิ-19 เปิดตลาดผลผลิต

เกษตร 

ONB news 

12 สํานักงานเกษตรเปิดตลาดผลผลิตเกษตรหลงักระทบโควิด 19 ขา่วพะเยา 

13 เกษตรจงัหวดักาํแพงเพชร เชิญชวนอุดหนุน!!ซ้ือสินคา้เกษตรไทย Timenes 

YSF 14 ‘พิมพ์ธาดา จาํรัส’ยงัสมาร์ตฟาร์เมอร์อุทยัธานี ชีวติท่ีเลือกไดต้าม

หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง : รายงานพิเศษ 

ขา่วสดออนไลน์ 

 



 

'เฉลิมชัย'ส่ังปลัดกษ.ช่วยคลังอัพเดททะเบียนเกษตรกร เร่งช่วยเหลือผลกระทบโควิด 

 

 "อลงกรณ์"เผย"เฉลิมชยั"สัง่ปลัดกษ.ชว่ยคลังอพัเดททะเบียนเกษตรกร เรง่ชว่ยเหลือหลังไดรั้บ

ผลกระทบไวรัสโควิด-19 เยียวยาเกษตรกรทุกกลุม่ พร้อมมอบหมาย"สศก."เรง่จัดทําแผนสาํรองอาหารป้องกนั

การขาดแคลนดว่น 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เปิดเผยวา่ ลา่สุด นายเฉลิมชยั ศรีออ่น รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สัง่การให้ นายอนันต์ 

สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประสานการทํางานกบัปลดักระทรวงการคลัง เกี่ยวกบัมาตรการชว่ยเหลือ

เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากโควดิ-19 เป็นการเรง่ดว่น เพ่ืออพัเดททะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมครบถว้น

ให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะกลุม่เกษตรกรบางสว่น เชน่ กลุม่ประมง กลุม่ปศุสตัว ์กลุม่นาเกลือ และกลุม่เกษตรกรท่ี

ยงัไมเ่คยเข้ารว่มโครงการของรัฐ จะไมมี่ชื่ออยูใ่นฐานข้อมูลของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธกส.) และกระทรวงการคลัง รวมทั้ งกลุม่เกษตรกรชาวนา ชาวไรข่้าวโพด ชาวไรม่นัสาํปะหลัง ชาวสวนปาลม์ 

และชาวสวนยาง ท่ีตกหลน่ไมไ่ด้ข้ึนทะเบียนในโครงการประกนัรายได้เกษตรกร เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) พิจารณา 

 

 



นอกจากน้ัน รมว.เกษตรฯ กาํชบัให้เรง่ดําเนินการเพ่ือไมใ่ห้เกิดความลา่ชา้ในการชว่ยเหลือเกษตรกร พร้อม

มอบแนวทางให้เสนอตอ่กระทรวงการคลัง แบง่เกษตรกรเป็น 2 กลุม่ กลุม่แรกคือ เกษตรกรท่ีมีทะเบียนใน

ฐานข้อมูลอยูแ่ล้ว ให้โอนเข้าบัญชีเกษตรกรได้ทันที และกลุม่สอง เป็นกลุม่ท่ีตกหลน่ไมมี่ชื่อ และต้องข้ึน

ทะเบียนใหม ่โดยกระทรวงเกษตรฯ จะชว่ย ธกส.และกระทรวงการคลัง เรง่รัดดําเนินการให้เร็วท่ีสุด 

 "เกษตรกรเป็นกระดูกสนัหลังของชาติท่ีต้องชว่ยเหลือให้มากท่ีสุด เพราะประสบปัญหาวิกฤตภยัแล้ง 

และถูกซํ้าเติมตอ่เน่ืองด้วยวกิฤตโควดิ-19 ขาดทุนเป็นหน้ีสินทุกครัวเรือน มัน่ใจวา่รัฐบาลพร้อมอุม้ชเูยียวยา

เกษตรกรทุกกลุม่ตามท่ีกระทรวงเกษตรฯ เสนอ ซ่ึงถา้ชว่ยครัวเรือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน จะชว่ย

เกษตรได้มาก" นายอลงกรณ์ กลา่ว 

 ขณะเดียวกนั ยงัสัง่การให้ สาํนักเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดทําแผนสาํรองอาหาร (Food Reserve 

Plan) เพ่ือรองรับปัญหาการขาดแคลนอาหารอนัอาจจะเกิดข้ึน หากวิกฤตโควดิ-19 ยืดเย้ือกวา่ท่ีคาดหมาย 

  



 
กสก. MOU ร่วมบริหารจัดการขนส่งผลไม้ ช่วงวิกฤต COVID-19 

 
กรมสง่เสริมการเกษตร รว่ม MOU แนวทางบริหารจัดการการขนสง่ผลไม ้ชว่ง COVID พร้อมชวนรว่ม

แคมเปญ ซ้ือสินค้าเกษตรไทยฯ ขายได้แล้วกวา่ 78 ล้าน 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมสง่เสริมการเกษตร และ กระทรวงพาณิชย ์ให้ความสาํคัญด้าน

บริหารจัดการ โดยเฉพาะผลไมท่ี้ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 ซ่ึงการขนสง่ได้รับผลกระทบทําให้ไม ่

สามารถกระจายสินค้าได้ หรืออาจะทําให้การกระจายสินค้าชะลอตัว โดยเฉพาะผลผลิตผลไมท่ี้ออกสูต่ลาดมาก 

ชว่งน้ี ได้แก ่ทุเรียน มงัคดุ เงาะ ลองกอง ล้ินจ่ี ลําไย มะมว่ง และองุ่น รวมถึงไมผ้ลอ่ืนๆ ท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจ

สาํคัญ เพ่ือสามารถกระจายผลผลิตออกนอกแหลง่ผลิตไปยงัผูบ้ริโภคทั้ งภายในและนอกประเทศ หรือ ตลาด

ปลายทาง ให้โดยเร็ว ต้องอาศยักลไกการทํางานของระบบโลจิสติกส ์การขนสง่ทางอากาศ ทางบก และ ทางเรือ 

รวมถึง การซ้ือขายผา่นทางออนไลน์ เข้ามาสนับสนุน สาํหรับการลงนามบันทึกข้อตกลง มีทั้ ง หนว่ยงานภาค

ราชการ ได้แก ่กรมสง่เสริมการเกษตร กรมสง่เสริมสหกรณ์ กรมการค้าภายใน กรมสง่เสริมการค้าระหวา่ง

ประเทศ ด้านหนว่ยงานภาคเอกชน เชน่ สมาพนัธ์ผูใ้ห้บริการโลจิสติกสไ์ทย สมาคมขนสง่ สินค้าและโลจิ

สติกสไ์ทย สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภณัฑ์ผสมผสาน สมาคมผูค้้าและสง่ออกผลไมไ้ทย สมาคม

ผูป้ระกอบการผกัผลไมไ้ทย บริษัท ไทยฟินเทค จํากดั รว่มบูรณาการผลักดันการดําเนินงานสาํเร็จ ลด

ผลกระทบท่ีอาจสง่ผลตอ่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั้ งเกษตรกร ผูป้ระกอบการตา่งๆ รวมถึงผลผลิตกบั

สินค้าเกษตรอีกด้วย 

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร กลา่ววา่ สาํหรับการรว่มลงนามบนัทึก

ข้อตกลงน้ี จะทําให้สินค้าเกษตรท่ีออกสูต่ลาด หรือได้รับผลกระทบจากการขนสง่ขณะน้ี ลดภาระท่ีเกิดข้ึนกบั

เกษตรกรได้ ซ่ึงทุกหนว่ยงานท่ีรว่ม MOU จะรว่มบูรณาการในทุกมิติ ทั้ งด้านการขนสง่ทางอากาศ ทางบก และ



ทางเรือ ให้สามารถ ดําเนินการกระจายผลผลิตไปได้ 77 จังหวดั และนอกประเทศได้อยา่งรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ แลถะรว่มบูรณาการเชื่อมตอ่ระบบการจัดสง่ (Delivery) ท่ีมีอยูใ่นประเทศ และใชแ้พลตฟอร์ม 

หนว่ยงานภาคเอกชนท่ีมีอยู ่บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทางด้านระบบการขนสง่เพ่ือระบายสินค้าได้อยา่ง 

รวดเร็ว และสร้างโอกาสท่ีจะขยายตลาดได้เพ่ิมข้ึน รวมทั้ งภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องคาํนวณอตัราคา่ระวาง (Freight 

Chargeหรือคา่ใชจ้า่ยอ่ืน ด้วยความเป็นธรรม  

นอกจากน้ี กรมสง่เสริมการเกษตร พลิกวิกฤตเป็นโอกาส จัดทําโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้

ภยั COVID-19 ผุด Campaign “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศไทยอยูร่อด” แกไ้ขปัญหา

ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ท่ีมีตอ่สินค้าเกษตรไทยทั้ งไมผ้ล พืชผกั ไมด้อก และ

อ่ืน ๆ ท่ีสง่ออกไมไ่ด้ชว่งน้ี พร้อมเชิญชวนหนว่ยงาน บริษัท ห้าง/ร้านตา่ง ๆ  และประชาชนรว่มอุดหนุนสินค้า

เกษตรคณุภาพดีจากเกษตรกรโดยตรง หรือสง่มอบเป็นขวญักาํลังใจให้กบับุคลากรทางการแพทย ์และ

ครอบครัวท่ีอยูห่า่งไกลแทนความรักหว่งใย 

 ซ่ึงขณะน้ี สาํนักสง่เสริมและจัดการสินค้าเกษตรสามารถสรุปการชว่ยเหลือเกษตรกรในการจําหนว่ย

สินค้าเกษตรชว่งสถานการณ์ COVID 19 ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2563 โดยแบง่เป็นซ้ือรับประทาน จาํนวน 5,502 

กก. มูลคา่ 160,445 บาท และซ้ือบริจาค 6,450 กก มูลคา่ 133,050 บาท รวมสามารถชว่ยเกษตรกรจําหนา่ย 

2,119,408 กก. มูลคา่ 78,182,295 บาท 

  



 
กรมส่งเสริมการเกษตรขอความอนุเคราะห์กรมปศุสัตว์ระดมฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเช้ือโรค COVID-19 รอบพ้ืนที่

สํานักงาน เสริมความมัน่ใจให้เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร กลา่ววา่ จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสง่เสริมการเกษตรกาํหนดให้มีมาตรการในการป้องกนัการแพร่

ระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เชน่ การคัดกรองเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน และผูม้าติดตอ่ราชการ การให้บริการเจ

ลล้างมือ การวดัอุณหภูมิรา่งกาย การรณรงค์ให้ใสห่น้ากากอนามยั หรือหน้ากากผา้ การให้ข้าราชการสลับกนั

ทํางานจากท่ีบ้าน (Work from Home) เพ่ิมระยะหา่งระหวา่งโต๊ะทํางาน รวมทั้ งเวน้ระยะหา่งจากเพ่ือนรว่มงาน

ไมน้่อยกวา่ 1 – 2  เมตร ตามมาตรการระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) 

 และเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน ท่ีผา่นมา กรมสง่เสริมการเกษตรได้รับความอนุเคราะห์จากกรมปศุสตัวใ์นการ

สง่ทีมเจ้าหน้าท่ีชดุเฉพาะกิจนําน้ํายาฆา่เชื้อโรคมาฉีดพน่ทั้ งในสว่นของห้องปฏิบัติงาน ห้องประชมุ ระเบียง

ทางเดิน ลิฟต์โดยสาร ห้องสุขา และพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารสาํนักงานของกรมสง่เสริมการเกษตร ทั้ ง 6 อาคาร 

ชว่ยสร้างความมัน่ใจให้กบัเจ้าหน้าท่ีของกรมสง่เสริมการเกษตร และสร้างความเชื่อมัน่ให้กบัเกษตรกรหรือ

ประชาชนผูม้าติดตอ่ขอรับบริการ รวมทั้ งผูท่ี้เดินทางมาติดตอ่ราชการท่ีกรมสง่เสริมการเกษตร โดยการฉีดพน่

น้ํายาฆา่เชื้อโรค COVID-19 น้ีเป็นสว่นหน่ึงของมาตรการการป้องกนัการแพรร่ะบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ท่ีกรมสง่เสริมการเกษตรดําเนินการมาอยา่งตอ่เน่ือง 

 ในการน้ี อธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร ในนามของคณะผูบ้ริหารและข้าราชการกรมสง่เสริมการเกษตร 

ได้กลา่วขอบคณุและให้กาํลังใจกบัทีมชดุเฉพาะกจิในการปฏิบัติงานเพ่ือประเทศชาติตอ่ไป 

 



 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กรมสง่เสริมการเกษตร มีศูนย์

ปฏิบัติการ จํานวน 40 ศูนย ์ซ่ึงเป็นหนว่ยงานด้านการให้บริการทางการเกษตรกระจายอยูท่ั่วประเทศ โดยมี

ภารกิจในด้านศึกษาค้นควา้เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม ่ๆ  ในการทําการเกษตร พร้อมถา่ยทอดความรู้และ

เทคโนโลยีการเกษตรให้แกเ่กษตรกรอยา่งตอ่เน่ือง โดยลา่สุด นักวิชาการของศูนยส์ง่เสริม

เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจงัหวดัพิษณโุลก (ศทอ.พิษณโุลก) ประสบความสาํเร็จในการศึกษาวิจยั

เกี่ยวกบัการยืดอายุการใชง้านเชื้อราไตรโคเดอร์มาท่ีใชใ้นการกาํจัดโรคพืชตา่ง ๆ  เชน่ โรครากเนา่โคนเนา่ เป็น

ต้น โดยเป็นการพฒันาตอ่ยอดจากการผลิตกอ้นเชื้อสดพร้อมใช ้ท่ีสามารถเกบ็ไวใ้ชง้านได้ไมเ่กิน 7 วนั ให้เป็น

ชีวภณัฑ์สาํเร็จรูปพร้อมใชท่ี้มีอายุการเกบ็รักษาไวไ้ด้นานย่ิงข้ึนราว 7 เดือน แตย่งัคงประสิทธิภาพในการ

ป้องกนักาํจัดศตัรูพืชได้ดี สะดวกตอ่การใชง้าน เพียงนําเชื้อไปละลายในน้ํา ตามสดัสว่นแล้วนําไปฉีดพน่บน

ต้นพืชท่ีแสดงอาการ กจ็ะชว่ยควบคมุเชื้อราสาเหตุของโรคพืชได้ และยงัมีความปลอดภยัตอ่ส่ิงแวดล้อมด้วย 

 อธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร กลา่วเพ่ิมเติมวา่ ผลสาํเร็จของการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ทําให้เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์โดยสามารถใชช้ีวภณัฑ์ในการกาํจัดโรคและศตัรูพืชไดส้ะดวกย่ิงข้ึน ทั้ งยงัสามารถผลิตชีวภณัฑ์

สาํรองไวใ้ชง้านได้ทันตอ่สถานการณ์การระบาดของศตัรูพืช ลดการใชส้ารเคมี ลดการทําลายสภาพแวดลอ้ม 

และปลอดภยัตอ่ผูใ้ช ้ถือเป็นแนวทางใหมห่รือทางเลือกเพ่ิมเติมในการบริหารจัดการศตัรูพืชให้แกเ่กษตรกร ท่ี

จะชว่ยแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาใชช้ีวภณัฑใ์นการป้องกนักาํจัดศตัรูพืชเพ่ิมข้ึน 

ทั้ งน้ี กรมสง่เสริมการเกษตร โดย ศทอ.พิษณโุลก เร่ิมดําเนินการถา่ยทอดความรู้ในการแปรรูปเพ่ือยืด

อายุการเกบ็รักษาเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้แกเ่กษตรกรในพ้ืนท่ีแล้ว และวางแผนศึกษาวจิัยการยืดอายุการเกบ็

รักษาเชื้อราบิวเวอเรียท่ีใชก้าํจัดแมลงศตัรูพืชตอ่ไป สาํหรับเกษตรกรหรือผูส้นใจสามารถศึกษาดูงานหรือ

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี ศทอ.พิษณโุลก โทรศพัท์ 0 5525 3659 

 

 



 

 
นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยูร รองอธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร กลา่ววา่ ด้วยกรมสง่เสริมการเกษตรมี

ภารกิจในการถา่ยทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเกษตรท่ีเหมาะสมกบัปัจจัยแวดล้อมตา่งๆ ของเกษตรกร 

เพ่ือให้เกษตรกรในทุกพ้ืนท่ีสามารถนําความรู้ไปปรับใชก้บัการพฒันาอาชีพด้านการเกษตรของตนเองได้อยา่ง

ยัง่ยืน โดยในสว่นของการพฒันาด้านการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ กรมสง่เสริมการเกษตรได้ดําเนินการ

สง่เสริมความรู้ให้แกเ่กษตรกรซ่ึงได้รับการจัดสรรท่ีดินทํากนิจากภาครัฐมาอยา่งตอ่เน่ือง จนปัจจบุันมีแปลง

เรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบเกิดข้ึนทุกภูมิภาค ซ่ึงเกษตรกรต้นแบบสามารถทําการเกษตรบนท่ีดินทํากนิท่ีได้รับ

การจัดสรรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ด้วยการสง่เสริมให้เพาะปลูกพืชแบบผสมผสาน เชน่พืชผกัสวนครัว 

ตลอดจนไมยื้นต้น สามารถดํารงชีพด้วยผลผลิตของตนเอง ชว่ยลดรายจา่ยท่ีจะต้องซ้ือหาอาหารเพ่ือมาบริโภค 

ซ่ึงสว่นท่ีเหลือยงัสามารถนําไปจําหนา่ยสร้างรายได้เพ่ิมเติมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีวา่เหลือรับประทานก ็

นําไปจาํหนา่ย ทั้ งน้ี เกษตรกรต้นแบบท่ีมีอยูต่ามภูมิภาคตา่ง ๆ  ของประเทศไทยเหลา่น้ีสามารถเป็นแบบอยา่งท่ี

ดีให้กบัเกษตรกรท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดินทํากนิรุน่ตอ่ ๆ  ไป 

ในสว่นของภาคตะวนัออก นางประภาภรณ์ พ้ืนผา เกษตรกร ต.นาจําปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธ์ุ ได้รับ

การจัดสรรท่ีดินทํากินตั้ งแตปี่ 2560 ซ่ึงกอ่นเข้ารว่มโครงการประกอบอาชีพรับจ้าง รายได้ไมเ่พียงพอในการ

ดํารงชีพ เม่ือได้เข้ารว่มโครงการจึงมีความตั้ งใจท่ีจะทําการเกษตรเพ่ือเล้ียงครอบครัว แมมี้ปัญหาอุปสรรคเร่ือง

ดินแข็ง และขาดน้ําในชว่งแรกกไ็มเ่คยยอ่ท้อ เพราะมีเจ้าหน้าท่ีสง่เสริมการเกษตรเข้าไปให้คําแนะนําในการ

เพาะปลูกและวิธีกาํจดัศตัรูพืชอยา่งสมํ่าเสมอ ปัจจุบันเกษตรกรมีรายได้ใชจ้า่ยเพียงพอในการดํารงชีวิต มี



คณุภาพชีวิตดีข้ึนกวา่แตก่อ่น ลดคา่ใชจ้า่ยในเร่ืองอาหารเน่ืองจากปลูกผกัและเล้ียงปลาไวรั้บประทานใน

ครอบครัว และยงัมีรายได้จากการจําหนา่ยผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดทั้ งปี นอกจากน้ีมีความรู้ในการปลูก

ผกัหวานป่า และทําเกษตรผสมผสานเป็นอยา่งดี จนได้รับการสนับสนุนจากกรมสง่เสริมการเกษตรให้เป็น

ต้นแบบในการศึกษาดูงานแกเ่กษตรกรรุน่ตอ่มา 

สาํหรับภาคกลาง นายสุม่ คณุทวงศ ์เกษตรกรผูไ้ด้รับการจัดสรรท่ีดินทํากิน ต.ระกาํ อ.ลานสกั จ.

อุทัยธานี กอ่นเข้ารว่มโครงการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป หากวนัใดไมมี่งานกข็าดรายได้ ประกอบกบัอายุท่ี

มากข้ึนทําให้ทํางานรับจ้างได้ไมเ่ต็มท่ี เม่ือได้เข้ารว่มโครงการจึงเร่ิมหันมาทําการเกษตรแบบจริงจัง โดยเน้น

ปลูกพืชผสมผสานและพืชผกัสวนครัว โดยมีเจ้าหน้าท่ีสง่เสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีเข้าไปให้คําแนะนําในการทํา

เกษตรอยา่งสมํ่าเสมอ ด้วยความขยนั มุมานะในการทําการเกษตรแมแ้ตใ่นพ้ืนท่ีท่ีขาดความอุดมสมบูรณ์หรือ

ศกัยภาพตํ่า ปัจจุบันเกษตรกรมีคณุภาพชีวติดีข้ึน มีรายได้เพียงพอในการดํารงชีวิต เน่ืองจากไมมี่คา่ใชจ้า่ยใน

เร่ืองอาหาร สามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรไวรั้บประทานเอง และจําหนา่ยแจกจา่ยแกเ่พ่ือนบ้านใกลเ้คียง 

รวมทั้ งมีความรู้ในการทําเกษตรผสมผสาน และสามารถเป็นวิทยากรถา่ยทอดความรู้ให้แกเ่กษตรกรในพ้ืนท่ี

ใกล้เคียงเป็นอยา่งดี จนได้รับการสนับสนุนจากกรมสง่เสริมการเกษตรให้เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานแก ่

เกษตรกรรายอ่ืนอยา่งตอ่เน่ือง 

รองอธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร กลา่วเพ่ิมเติมวา่ ปี 2563 กรมสง่เสริมการเกษตร สร้างเกษตรกร

ต้นแบบรวม 30 ราย โดยมีแปลงท่ีดินทํากินต้นแบบแล้วใน 9 จังหวดั ได้แก ่เชียงใหม ่แมฮ่อ่งสอน นา่น 

กาฬสินธ์ุ อุบลราชธานี อุทัยธานี สระแกว้ ประจวบคีรีขันธ์ และพทัลุง ทั้ งน้ี กรมสง่เสริมการเกษตรวางแผน

พฒันาการดําเนินโครงการอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือสง่เสริมและพฒันาอาชีพให้เกษตรกรท่ีได้รับจัดสรรท่ีดินทํากิน 

ตอบสนองนโยบายของรัฐในการสร้างความมัน่คงและลดความเหล่ือมลํ้าทางด้านเศรษฐกจิและสงัคม สามารถ

บริหารจัดการท่ีดิน และทรัพยากรดินของประเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

  



 
กสก. โชว์เกษตรกรต้นแบบ ทําเกษตรบนที่ดินทํากินที่รับจากรัฐอย่างมคีุณภาพ 

 
เม่ือวนัท่ี 11 เม.ย. นายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยูร รองอธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร กลา่ววา่ ด้วยกรม

สง่เสริมการเกษตรมีภารกิจในการถา่ยทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเกษตรท่ีเหมาะสมกบัปัจจยัแวดลอ้ม

ตา่งๆ ของเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรในทุกพ้ืนท่ีสามารถนําความรู้ไปปรับใชก้บัการพฒันาอาชีพด้าน

การเกษตรของตนเองได้อยา่งยัง่ยืน โดยในสว่นของการพฒันาด้านการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ กรม

สง่เสริมการเกษตรได้ดําเนินการสง่เสริมความรู้ให้แกเ่กษตรกรซ่ึงได้รับการจัดสรรท่ีดินทํากินจากภาครัฐมา

อยา่งตอ่เน่ือง จนปัจจุบันมีแปลงเรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบเกิดข้ึนทุกภูมิภาค ซ่ึงเกษตรกรต้นแบบสามารถทาํ

การเกษตรบนท่ีดินทํากินท่ีได้รับการจัดสรรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ด้วยการสง่เสริมให้เพาะปลูกพืชแบบ

ผสมผสาน เชน่พืชผกัสวนครัว ตลอดจนไมยื้นต้น สามารถดํารงชีพด้วยผลผลิตของตนเอง ชว่ยลดรายจา่ยท่ี

จะตอ้งซ้ือหาอาหารเพ่ือมาบริโภค ซ่ึงสว่นท่ีเหลือยงัสามารถนําไปจําหนา่ยสร้างรายได้เพ่ิมเติมตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีวา่เหลือรับประทานกนํ็าไปจําหนา่ย ทั้ งน้ี เกษตรกรต้นแบบท่ีมีอยูต่ามภูมิภาคตา่ง ๆ  ของ

ประเทศไทยเหลา่น้ีสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัเกษตรกรท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดินทํากนิรุน่ตอ่ๆ ไป 

ในสว่นของภาคตะวนัออก นางประภาภรณ์ พ้ืนผา เกษตรกร ต.นาจําปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธ์ุ ได้รับ

การจัดสรรท่ีดินทํากินตั้ งแตปี่ 2560 ซ่ึงกอ่นเข้ารว่มโครงการประกอบอาชีพรับจ้าง รายได้ไมเ่พียงพอในการ

ดํารงชีพ เม่ือได้เข้ารว่มโครงการจึงมีความตั้ งใจท่ีจะทําการเกษตรเพ่ือเล้ียงครอบครัว แมมี้ปัญหาอุปสรรคเร่ือง

ดินแข็ง และขาดน้ําในชว่งแรกกไ็มเ่คยยอ่ท้อ เพราะมีเจ้าหน้าท่ีสง่เสริมการเกษตรเข้าไปให้คําแนะนําในการ

เพาะปลูกและวิธีกาํจดัศตัรูพืชอยา่งสมํ่าเสมอ ปัจจุบันเกษตรกรมีรายได้ใชจ้า่ยเพียงพอในการดํารงชีวิต มี



คณุภาพชีวิตดีข้ึนกวา่แตก่อ่น ลดคา่ใชจ้า่ยในเร่ืองอาหารเน่ืองจากปลูกผกัและเล้ียงปลาไวรั้บประทานใน

ครอบครัว และยงัมีรายได้จากการจําหนา่ยผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดทั้ งปี นอกจากน้ีมีความรู้ในการปลูก

ผกัหวานป่า และทําเกษตรผสมผสานเป็นอยา่งดี จนได้รับการสนับสนุนจากกรมสง่เสริมการเกษตรให้เป็น

ต้นแบบในการศึกษาดูงานแกเ่กษตรกรรุน่ตอ่มา 

สาํหรับภาคกลาง นายสุม่ คณุทวงศ ์เกษตรกรผูไ้ด้รับการจัดสรรท่ีดินทํากิน ต.ระกาํ อ.ลานสกั จ.

อุทัยธานี กอ่นเข้ารว่มโครงการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป หากวนัใดไมมี่งานกข็าดรายได้ ประกอบกบัอายุท่ี

มากข้ึนทําให้ทํางานรับจ้างได้ไมเ่ต็มท่ี เม่ือได้เข้ารว่มโครงการจึงเร่ิมหันมาทําการเกษตรแบบจริงจัง โดยเน้น

ปลูกพืชผสมผสานและพืชผกัสวนครัว โดยมีเจ้าหน้าท่ีสง่เสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีเข้าไปให้คําแนะนําในการทํา

เกษตรอยา่งสมํ่าเสมอ ด้วยความขยนั มุมานะในการทําการเกษตรแมแ้ตใ่นพ้ืนท่ีท่ีขาดความอุดมสมบูรณ์หรือ

ศกัยภาพตํ่า ปัจจุบันเกษตรกรมีคณุภาพชีวติดีข้ึน มีรายได้เพียงพอในการดํารงชีวิต เน่ืองจากไมมี่คา่ใชจ้า่ยใน

เร่ืองอาหาร สามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรไวรั้บประทานเอง และจําหนา่ยแจกจา่ยแกเ่พ่ือนบ้านใกลเ้คียง 

รวมทั้ งมีความรู้ในการทําเกษตรผสมผสาน และสามารถเป็นวิทยากรถา่ยทอดความรู้ให้แกเ่กษตรกรในพ้ืนท่ี

ใกล้เคียงเป็นอยา่งดี จนได้รับการสนับสนุนจากกรมสง่เสริมการเกษตรให้เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานแก ่

เกษตรกรรายอ่ืนอยา่งตอ่เน่ือง 

"ปี 2563 กรมสง่เสริมการเกษตร สร้างเกษตรกรต้นแบบรวม 30 ราย โดยมีแปลงท่ีดินทํากินต้นแบบแลว้

ใน 9 จังหวดั ได้แก ่เชียงใหม ่แมฮ่อ่งสอน นา่น กาฬสินธ์ุ อุบลราชธานี อุทัยธานี สระแกว้ ประจวบคีรีขันธ์ 

และพทัลุง ทั้ งน้ี กรมสง่เสริมการเกษตรวางแผนพฒันาการดําเนินโครงการอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือสง่เสริมและ

พฒันาอาชีพให้เกษตรกรท่ีได้รับจัดสรรท่ีดินทํากิน ตอบสนองนโยบายของรัฐในการสร้างความมัน่คงและลด

ความเหล่ือมลํ้าทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม สามารถบริหารจัดการท่ีดิน และทรัพยากรดินของประเทศได้อยา่ง

มีประสิทธิภาพ"รองอธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร กลา่ว 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
นายเชน จีนหมวกคํา เกษตรจังหวดัพิษณโุลก พร้อมด้วยนางชลธิชา ชา่งประดิษฐ ์ประธานกลุม่มะมว่ง

คณุภาพบ้านวงัน้ําบอ่ ตาํบลไทรยอ้ย อาํเภอเนินมะปราง และสมาชิกกลุม่เกษตรกรแปลงใหญ ่ได้นํามะมว่งสุก

จากสวน ซ่ึงเป็นแปลงปลูกตามมาตรฐาน GAP (จีเอพี) คณุภาพดี จํานวน 2 พนักิโลกรัม มอบให้กบัทันตแพทย์

หญิงอารีย ์ภูมิประเสริฐโชค ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช เพ่ือนําไปแจกจา่ยให้กบับุคลากรทาง

การแพทยรั์บประทาน ในชว่งท่ีต้องทํางานหนักตอ่สูก้บัโรคโควิด 19 พร้อมสง่กาํลังใจให้เจ้าหน้าท่ีในการ

ปฏิบัติงาน 

 ชว่งน้ีเป็นฤดูมะมว่ง ซ่ึงเตรียมสง่ออกไปขายตา่งประเทศ แตก่ลบัต้องหยุดชะงัก เน่ืองจากสถานการณ์

แพรร่ะบาดของโรคโควดิ19 ทําให้เกษตรกร ต้องสง่ขายตลาดภายในประเทศมากข้ึน โดยผา่นชอ่งทางออนไลน์ 

และสว่นหน่ึงนํามามอบให้กบับุคลากรทางการแพทย ์เพ่ือเป็นกาํลังใจ สูว้ิกฤตคร้ังน้ีไปด้วยกนั 

  



 
ชวนซ้ือผลไม้ไทยช่วงวิกฤติโควิด-19 

 

ระยะน้ีเป็นชว่งท่ีชาวสวนเรง่เกบ็ผลไมส้ง่ออกสู่ตลาด โดยเฉพาะทุเรียน มงัคดุ เงาะ ลองกอง ล้ินจ่ี ลาํไย มะมว่ง และ

องุน่ รวมถึงไมผ้ลอ่ืนๆ แตส่ถานการณ์โรคโควิด-19 สง่ผลกระทบอยา่งหนัก ตอ่การกระจายสินคา้ไปยงัผู ้บริโภคทั้งในและ

นอกประเทศ กรมสง่เสริมการเกษตรจึงบนัทึกขอ้ตกลงรว่มกบักรมสง่เสริมสหกรณ์ กรมการคา้ภายใน และภาคเอกชน เพื่อ

จดัการระบบขนสง่ให้สะดวก พร้อมชว่ยให้การสง่ขายผลผลิตไดร้วดเร็ว 

 นอกจากน้ี กรมสง่เสริมการเกษตร ไดจ้ดัทาํโครงการสนับสนุนสินคา้เกษตรไทยสู้ภยั COVID-19 ภายใตช้ื่อ “ซ้ือ

สินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้ ประเทศไทยอยูร่อด” โดยเชิญชวนหนว่ยงาน บริษทั ห้าง ร้านตา่งๆ และประชาชนรว่ม

อุดหนุนสินคา้เกษตรคณุภาพดีจากเกษตรกรโดยตรง หรือสง่มอบเป็นขวญักาํลงัใจให้กบับุคลากรทางการแพทย์ และ

ครอบครัวท่ีอยูห่า่งไกลแทนความรักหว่งใย 

 

 



 

เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสรรสินค้าเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับบริโภคในราคาถูก 

 

วนัท่ี 10 เมษายน 2563 นายวรชนัย ์หลักกรด เกษตรจังหวดัพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยวา่ หลังจากเกิด

สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 19 ระบาด ทําให้ทุกภาคสว่นได้รับผลกระทบ และพยายามหาวิธีป้องกนัและแกไ้ข

มาอยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉพาะในภาคการเกษตรของจังหวดัพระนครศรีอยุธยาดังน้ัน เกษตรจังหวดัฯ จึงประสาน

กบัเกษตรกรท่ีทําการเกษตรทุกอาํเภอทุกพ้ืนท่ี ให้นําผลผลิตมาจําหนา่ย ณ ด้านหน้าศาลากลางจังหวดัฯ เป็น

ประจําทุกสปัดาห์ เพ่ือเป็นการชว่ยเหลือในสว่นของภาคเกษตรอีกทางหน่ึง โดยได้นําสินค้าการเกษตร พืชผกั

ผลไมส้าํหรับบริโภคมาจําหนา่ยในราคายอ่มเยา ซ่ึงท่ีผา่นมาได้รับการตอบรับจากพ่ีน้องประชาชนอยา่งมาก 

พร้อมกนัน้ี ได้วางแผนการตลาดให้เกษตรกรประสานมายงัเกษตรจงัหวดัฯ เพ่ือแจ้งความประสงค์วา่จะนํา

สินค้าใดมาจําหนา่ยในแตล่ะสปัดาห์ ทั้ งน้ี เพ่ือวางแผนการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ให้เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงให้พ่ีน้องประชาชนทั้ ง 16 อาํเภอรับทราบและมาจับจา่ยเพ่ือเป็นการชว่ยเหลือพ่ีน้อง

เกษตรกรให้มีรายได้ชว่ยเหลือครอบครัวได้อีกทางหน่ึงด้วย 

 

 



 สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา พลิกวิกฤตโควิด-19 เปิดตลาดผลผลิตเกษตร 

 

ผลผลิตผลไม ้ซ่ึงมีทั้ ง แคนตาลูป เมลอ่น แตงโม ล้ินจ่ี และผลผลิตทางด้านการเกษตรอ่ืนๆ ถูกเกษตรกร

นํามาออกจําหนา่ย บริเวณหน้าสาํนักงานเกษตรจังหวดัพะเยา หลังทางสาํนักงานเกษตรจงัหวดัพะเยา เปิด

โอกาสให้เกษตรกรนําสินค้าทางด้านการเกษตรมาจาํหนา่ย ให้กบัผูบ้ริโภค เน่ืองจากปัจจุบนัได้รับผลกระทบ

จากการแพรร่ะบาดของไวรัสโควิด-19 สง่ผลให้ผูค้้าไมเ่ดินทางมารับซ้ือผลผลิตทางด้านการเกษตรของ

เกษตรกร ในพ้ืนท่ีจังหวดัพะเยา ซ่ึงทําให้ได้รับความเดือดร้อนหนัก เน่ืองจากผลผลิตไมส่ามารถท่ีจะจําหนา่ยได ้

โดยนายสวสัด์ิ กะรัตน์ เกษตรจังหวดัพะเยา ระบุวา่ ปัจจุบนัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรัสโค

วิด-19 ได้สง่ผลกระทบกบัเกษตรกรเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากผูค้้าไมเ่ดินทางมารับซ้ือผลผลิตทางด้านการเกษตร 

เหมือนเชน่ทุกปีท่ีผา่นมา จึงทําให้เกษตรกรต้องทําการจําหนา่ยสินค้าทางด้านการเกษตรเอง ซ่ึงทางกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายท่ีจะดําเนินการชว่ยเหลือเกษตรกรโดยให้นําสินค้ามาจําหนา่ยบริเวณท่ี

สาํนักงานเกษตรจังหวดัพะเยา ซ่ึงกข็อเชิญชวนลูกคา้ ท่ีเป็นทั้ งข้าราชการ พอ่ค้า ประชาชนทั่วไปสามารถท่ีจะ

เดินทางมาหาซ้ือผลผลิตของเกษตรกรได้ตามโครงการ “ซ้ือสินค้าเกษตรกรไทย เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศไทยอยู ่

รอด” 

ขณะท่ีคงฤทธ์ิ พิณราช เกษตรกร ในพ้ืนท่ีตําบลศรีถ้อย อาํเภอแมใ่จ จังหวดัพะเยา ระบุวา่ ในปีน้ี

เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนหนัก เน่ืองจากผลผลิตไมมี่พอ่ค้าเดินทางรับซ้ือเหมือนเชน่ทุกปีท่ีผา่นมา ซ่ึงในปี

ท่ีผา่นมาชว่งเวลาเดียวกนัน้ีผลผลิตแคนตาลูปของตนเองจะสามารถจาํหนา่ยได้ถึงกิโลกรัมละ 17 ถึง 18 บาทใน

เกรดเอ แตปั่จจุบันเหลือเพียง 10- 12 บาท และไมมี่ผูเ้ดินทางมาซ้ือแตอ่ยา่งใดจึงจําเป็นต้องตระเวนออกขายด้วย

ตนเอง   



 
สํานักงานเกษตรเปิดตลาดผลผลิตเกษตรหลังกระทบโควิด 19 

 
สาํนักงานเกษตรจังหวดัพะเยา เปิดตลาดสินค้าทางการเกษตร โดยให้เกษตรกรนําสินค้าทางดา้นเกษตร 

มาจําหนา่ยบริเวณสาํนักงาน หลังเกษตรกรในพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบหนัก เน่ืองจากการแพรร่ะบาดของไวรัสโค

วิด-19 สง่ผลให้ผูค้้าไมเ่ดินทางมารับซ้ือผลผลิตของเกษตรกรเหมือนเชน่ทุกปีท่ีผา่นมา 

 ผลผลิตผลไม ้ซ่ึงมีทั้ ง แคนตาลูป เมลอ่น แตงโม ล้ินจ่ีและผลผลิตทางดา้นการเกษตรอ่ืนๆถูกเกษตรกร

นํามาออกจําหนา่ย บริเวณหน้าสาํนักงานเกษตรจังหวดัพะเยา หลังทางสาํนักงานเกษตรจงัหวดัพะเยา เปิด

โอกาสให้เกษตรกรนําสินค้าทางด้านการเกษตรมาจาํหนา่ย ให้กบัผูบ้ริโภค เน่ืองจากปัจจุบันได้รับผลกระทบ

จากการแพร ่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สง่ผลให้ผูค้้าไมเ่ดินทางมารับซ้ือผลผลิตทางด้านการเกษตรของ

เกษตรกร ในพ้ืนท่ีจังหวดัพะเยา ซ่ึงทําให้ได้รับวามเดือดร้อนหนัก เน่ืองจากผลผลิตไมส่ามารถท่ีจะจาํหนา่ยได้ 

โดยนายสวสัด์ิ กะรัตน์ เกษตรจังหวดัพะเยา ระบุวา่ ปัจจุบันผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรัสโค

วิด 19 ได้สง่ผลกระทบกบัเกษตรกรเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากผูค้้าไมเ่ดินทางมารับซ้ือผลผลิตทางดา้นการเกษตร 

เหมือนเชน่ทุกปีท่ีผา่นมา จึงทําให้เกษตรกรต้องทําการจําหนา่ยสินค้าทางด้านการเกษตรเอง ซ่ึงทางกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายท่ีจะดําเนินการชว่ยเหลือเกษตรกรโดยให้นําสินค้ามาจําหนา่ยบริเวณท่ี

สาํนักงานเกษตรจังหวดัพะเยา ซ่ึงกข็อเชิญชวนลูกคา้ ท่ีเป็นทั้ งข้าราชการ พอ่ค้า ประชาชนทั่วไปสามารถท่ีจะ

เดินทางมาหาซ้ือผลผลิตของเกษตรกรได้ตามโครงการ “ซ้ือสินค้าเกษตรกรไทย เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศไทยอยู ่

รอด” 

 ขณะท่ีคงฤทธ์ิ พิณราช เกษตรกร ในพ้ืนท่ีตําบลศรีถ้อย อาํเภอแมใ่จ จังหวดัพะเยา ระบุวา่ ในปีน้ี

เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนหนัก เน่ืองจากผลผลิตไมมี่พอ่ค้าเดินทางรับซ้ือเหมือนเชน่ทุกปีท่ีผา่นมา ซ่ึงในปี

ท่ีผา่นมาชว่งเวลาเดียวกนัน้ีผลผลิตแคนตาลูปของตนเองจะสามารถจาํหนา่ยไดถึ้งกิโลกรัมละ 17 ถึง 18 บาทใน

เกรดเอ แตปั่จจุบันเหลือเพียง 10- 12 บาท และไมมี่ผูเ้ดินทางมาซ้ือแตอ่ยา่งใดจึงจําเป็นต้องตะเวนออกขายด้วย

ตนเอง 



 
เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร เชิญชวนอุดหนุน!!ซ้ือสินค้าเกษตรไทย 

 
เกษตรจังหวดักาํแพงเพชร สูว้ิกฤตโควิด-19 เชิญชวนประชาชนอุดหนุน “ซ้ือสินค้าเกษตรไทย 

เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศไทยอยูร่อด”  

บริเวณตลาดเกษตรกร หน้าสาํนักงานเกษตรจังหวดักาํแพงเพชร นายสมยศ มโนวงศ ์เกษตรจังหวดั

กาํแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าท่ีของสาํนักงานเกษตรจังหวดักาํแพงเพชร รว่มกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ “ซ้ือสินค้า

เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศไทยอยูร่อด” 

โดยตลาดเกษตรกรเปิดจาํหนา่ยทุกวนัศุกร์ และวนัอาทิตย ์เวลา 05.00 -10.00 น. เปิดให้เกษตรกรท่ีผลิต

สินค้านําผลผลิตมาจําหนา่ยโดยตรง โดยเฉพาะชว่งน้ีจะมีผลไมต้ามฤดูกาลจํานวนมาก เชน่มะมว่ง ชมพู ่

มะละกอ ซ่ึงตลาดเกษตรกรแหง่น้ีมีเงินหมุนเวียน 130,000 -180,000 บาท ตอ่คร้ัง มีร้านรว่มจําหนา่ย 60 – 70 

ร้าน ชว่ยแกไ้ขปัญหาผลผลิตไมมี่สถานท่ีจําหนา่ย และในชว่งสถานการณ์การระบาดโควคิ-19 น้ี ตลาดแหง่น้ีก ็

มีมาตราตา่งๆในการป้องกนั เชน่การฉีดพน่สารฆา่เชื้อไวรัส มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตามจุดบริการ 6 จุด จัด

ระยะหา่งพอ่ค้า แมค่้าและผูซ้ื้อผูข้าย ให้ผูข้ายสวมหน้ากากอนามยัทุกคน และรณรงค์ให้ผูซ้ื้อสวมหน้ากาก

อนามยัเชน่กนั 

จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัส พบวา่ สินค้าเกษตรได้รับผลกระทบ ถึงแมน้วา่สินค้าจะมี

คณุภาพ แตก่ลับมีผูบ้ริโภคน้อยลง เน่ืองจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรัสโควิด-19 จึงขอเชิญชวนพ่ี

น้องประชาชนได้ชว่ยกนัอุดหนุนเลือกซ้ือสินค้าเกษตร เพ่ือเป็นกาํลังใจให้แกเ่กษตรกร และเพ่ิมรายได้แก ่

เกษตรกรในท้องถ่ิน 

นายชิณวตัร ผอ่งใส ่ประธานกลุม่วิสาหกิจชมุชน ฅนรักษ์แม ่เปิดเผยวา่ สถานการณ์โควิด-19 ยอมรับวา่

มีผลกระทบกบัตลาดเป็นอยา่งมาก สินค้าท่ีออกสูต่ลาดเทา่เดิม แตเ่น่ืองจากประชาชนออกมาซ้ือของอุปโภค

น้อยลง หวงัวา่การรว่มมือของทุกภาคสว่นจะสูโ้ควิด-19 ผา่นวิกฤตน้ีไปได้ดว้ยกนั/////สมาคมนักขา่วสว่นกลาง

และท้องถ่ินกาํแพงเพชร 



 
‘พิมพธ์าดา จํารัส’ยงัสมาร์ตฟาร์เมอร์อุทัยธานี ชีวิตท่ีเลือกได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานพิเศษ 

 
‘พิมพธ์าดา จํารัส’ยงัสมาร์ตฟาร์เมอร์อุทัยธานี - เป็นยงัสมาร์ตฟาร์เมอร์ (Young Smart Farmer-YSF) 

อีกคนของ จ.อุทัยธานี ท่ีน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9 มาปรับใช ้ทําให้วนัน้ี 

“น.ส.พิมพธ์าดา จํารัส” อายุ 38 ปี อยูท่ี่หมู ่5 ต.ทุง่นางาม อ.ลานสกั จ.อุทัยธานี มีความสุขกบัการทําเกษตรแบบ

ผสมผสาน พร้อมอยูก่บัครอบครัวอยา่งพร้อมหน้าพร้อมตา และได้มีเวลาดูแลพอ่แมท่ี่อยูใ่นวยัชรา โดยมีรายได้

จากการขายผลผลิตทางการเกษตร ตอ่เดือน 30,000-40,000 บาท ซ่ึงเธอและสามีนําไปขายเองตามงานตา่งๆ 

 กอ่นหน้าน้ี น.ส.พิมพธ์าดา เคยทํางานเป็นมนุษยเ์งินเดือนในกรุงเทพฯ มา 4-5 ปี จากน้ันกลับมาทํางาน

ท่ีสหกรณ์นิคมลานสกั จํากดั ในโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าว ทําได้ไมน่านกล็าออก เน่ืองจากพอ่แมอ่ายุเยอะ

และป่วย ไมมี่ใครดูแล จึงตัดสินใจมาทําอาชีพเกษตรเต็มตัวแทนพอ่แม ่

 หลายปีมาน้ีเธอกบัสามีชว่ยกนัทําไรน่าสวนผสมท่ีมีพืชผกัผลไมห้ลากหลาย มีทั้ งสม้โอ กล้วยไข ่

สบัปะรดภูแล มลัเบอร์ร่ี และผลไมน้านาชนิด แถมมีนาข้าวและพืชไรต่า่งๆ ด้วย ในเน้ือท่ี 100 ไร ่และยงัได้นํา

ผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา่ด้วย 

 เกษตรกรสาวรายน้ีเลา่วา่ ด้วยความรู้ท่ีเคยเรียนด้านพืชจากมหาวทิยาลัยแมโ่จ้ บวกกบัการนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9 มาใช ้ทําให้แปลงเกษตรของเธอได้รับรางวลัชนะเลิศระดับ

จังหวดั ในการประกวดแปลงเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารสว่นจังหวดั (อบจ.) อุทัยธานี 

 น.ส.พิมพธ์าดาบอกวา่ กอ่นหน้าน้ีรายได้หลักมาจากการทํานาข้าวและไรอ่อ้ย แตต่อนน้ีปรับมาเป็นไร่

ข้าวโพด และไรม่นัสาํปะหลัง พร้อมกนัน้ันจะขยายพ้ืนท่ีในการปลูกผลไมใ้ห้มากข้ึน โดยเน้นไปท่ีการปลูกสม้

โอท่ีตอนน้ีมีอยู ่200 ต้น สว่นใหญเ่ป็นพนัธ์ุขาวใหญ ่ท่ีนําสายพนัธ์ุมาจาก อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม และกาํลัง



มองหาตลาดสง่ออกไปท่ีประเทศจีน โดยปลูกแบบอินทรีย ์และอยูใ่นระหวา่งดําเนินการเพ่ือขอมาตรฐาน 

สหภาพยุโรป (EU) 

 นอกจากจะขายพืชผกัผลไมท่ี้ปลูกสารพดัอยา่งแล้ว เธอยงัขายกิ่งพนัธ์ุด้วย ตอนน้ีถือเป็นรายได้หลักเลย

ทีเดียว โดยเน้นขายกิ่งพนัธ์ุสม้โอ ท่ีมีทั้ งเสียบยอดและตอนกิ่ง ลูกค้าเป็นกลุม่เกษตรกรท่ีอยากจะเปล่ียนจากการ

ทําพืชเชิงเด่ียวมาสูก่ารผลิตไมผ้ล เพราะการทําไมผ้ลจะได้ผลผลิตท่ียัง่ยืน เทา่กบัปลูกคร้ังหน่ึงได้ผลยาวไป 20 

ปีเลย ไมต่้องไปลงทุนใหมซ่ํ้าๆ ซ่ึงคณุพิมพธ์าดาบอกด้วยวา่เคยเจอปัญหาในการทําพืชไรเ่ชิงเด่ียวมาแล้ว จึงหัน

มาปลูกไมผ้ลแทน 

 สาํหรับการปรับเปล่ียนจากการเกษตรแบบใชส้ารเคมีมาเป็นเกษตรอินทรียท่ี์ต้องขอมาตรฐานอียูน้ัน 

คณุพิมพธ์าดาให้ข้อมูลวา่ หากถามวา่ยุง่ยากไหม อนัดับแรกเลยใจต้องมากอ่น ต้องทนได้ เพราะส่ิงแรกท่ีต้อง

เจอคือผลผลิตลดลงแนน่อน ประมาณ 50% จากเดิมหรือมากกวา่น้ัน สมมติชาวนาเคยทํานาปกติ ได้ข้าวท่ี 900 

ก.ก.ตอ่ไร ่ถ้ามาทําเกษตรอินทรียอ์าจเหลือแค ่300 ก.ก.ตอ่ไรเ่ทา่น้ัน 

คณุพิมพธ์าดาแจกแจงถึงวิธีการทํานาอินทรียว์า่ ในนาปลูกข้าวกลอ้งสองสี มะลิ 105 ผสมมะลิแดง 

เร่ิมแรกเลยท่ีจะปรับเปล่ียน ต้องหวา่นปอเทืองไป 2 รุน่ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างดินให้มีอินทรียวตัถุเยอะๆ 

เสร็จแล้วกท็ํานาเหมือนปกติ ในสว่นท่ีบ้านทํานาดําไมไ่ด้เน่ืองจากระบบน้ําไมค่อ่ยเสถียร จึงใชห้วา่นน้ําตม

ธรรมดา พอชว่งท่ีดูแลกต็้องฉีดน้ําหมกั ท่ีทําจากโปรตีนบอ่ยๆ โดยฉีดเฉล่ีย 10 วนั 1 คร้ัง อยา่งพวกน้ําหมกัรก

หมู น้ําหมกัจากปลา และน้ําหมกัหอยเชอร่ี 

 จากน้ันหลังจากท่ีหวา่นข้าวไปแล้ว ทุกๆ 10 วนั ต้องพยามฉีดฮอร์โมนน้ําหมกัท่ีมาจากโปรตีน เพ่ือชว่ย

ในการเจริญเติบโตทางลําต้น ใบ พอถึงชว่งข้าวตั้ งท้อง เร่ิมออกรวง ให้เปล่ียนเป็นน้ําหมกัท่ีมาจากผลไมสี้

เหลือง มะละกอ กล้วย หรือฟักทอง เพ่ือให้ผลผลิตติดดี ให้ข้าวมีน้ําหนัก อยา่งไรกต็าม แมจ้ะบํารุงดูแลปีแรก

ให้ดีแคไ่หน น้ําหนักข้าวต้องลดอยู ่เพราะจากท่ีเคยใชเ้คมีมา จากท่ีเคยใสปุ๋่ยยูเรีย ใสปุ๋่ยสูตร 15 แตเ่ม่ือทํานา

อินทรียก์ไ็มไ่ด้ใชเ้ลย เพราะเป็นข้อห้ามของเกษตรอินทรีย ์

สาํหรับนาข้าวอินทรียน้ี์เธอทํามาเป็นปีท่ี 2 แล้ว แตจ่ะใชว้ิธีขายเป็นข้าวสารกลอ้ง ไมไ่ด้ขายเป็น

ข้าวเปลือก ขาย ก.ก.ละ 50 บาท จะออกขายในชว่งออกบูธตามงานตา่งๆ ซ่ึงลูกค้าบางกลุม่จะนิยมซ้ือข้าวกลอ้ง

เพราะจะชว่ยในเร่ืองของเหน็บชา แกปั้ญหาไขข้อ ถ้าคนเป็นเบาหวานจะทําให้ทานข้าวได้น้อยลงเน่ืองจากขา้ว

กล้องมีลักษณะแข็ง เหมือนกบัวา่ต้องเค้ียวนาน ทําให้ทานได้น้อยลง แกปั้ญหาคนเป็นเบาหวานได้ 

 วนัน้ีนอกจาก น.ส.พิมพธ์าดาจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกาํจากผลผลิตท่ีหลากหลายแลว้ ไรน่าสว่นผสม

ของเธอกย็งัเป็นแหลง่เรียนรู้ โดยมีคณะตา่งๆ รวมทั้ งนักเรียนนักศึกษา เข้ามาศึกษาดูงานอยูต่ลอด เธอเองใน

ฐานะ ยงัสมาร์ตฟาร์เมอร์กไ็ด้ถา่ยทอดประสบการณ์การทําเกษตรท่ีใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้ทํา

ให้ชีวิตมีความสุข และยงัมีโอกาสในการเผ่ือแผค่วามรู้และข้อมูลดีๆ ให้กบัผูส้นใจด้วย 

 

 


