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ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

ศูนยปฏิบัติการฯ 1.ชวยเกษตรกรเลี้ยงผึ้ง ติดสติ๊กเกอรสรางมูลคาน้ําผึ้ง
มาตรฐาน 
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2.11พ.ค.นี้ กรมสงเสริมการเกษตร เปดบริการตรวจ
วิเคราะหน้ําผึ้ง และรับสติ๊กเกอรรับรองคุณภาพฟรี !! 
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คุณภาพฟรี !! 
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6.ตูเย็นขางบาน...เกษตรจังหวัดนาน สํานักขาวขาวขาราชการ 
7.เกษตรนานใหกําลังใจเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ AEC TV online 
8.เกษตรนนทเรงรับข้ึนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หนังสือพิมพเดลินิวส 
9.เกษตรโคราชยกสวนมะมวงเกรดพรีเม่ียมสงมอบ
กองทัพภาคท่ี 2 กวา 6 ตัน ชวยเหลือเกษตรกร..ยุคโควิด 
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ภัยแลง 10.เกษตรนานลงพ้ืนท่ีสํารวจแหลงน้ําแกปญหาภัยแลง สํานักขาวขาวขาราชการ 
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กรมสงเสรมิการเกษตร เปดบริการตรวจวิเคราะหนํ้าผึ้ง และรับสติ๊กเกอรรับรองคณุภาพฟร ี
นายอาชวชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาววา กรมสงเสริมการเกษตร มีนโยบายในการสงเสริมให
เกษตรกรเลี้ยงผึ้งเพ่ือชวยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และสรางรายไดเพ่ิมเติมจากสินคาท่ีเปนผลผลติและผลิตภัณฑแปรรูปจาก
ผึ้งและนํ้าผึ้ง 
โดยศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร เตรยีมเปดบริการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพนํ้าผึ้งใหแกเกษตรกรฟรี พรอมมอบสติ๊กเกอรรบัรองคุณภาพนํ้าผึ้งจํานวน 250 ดวง/ทาน และสิทธ์ิเขารวม
การประกวดนํ้าผึ้งคณุภาพ (เฉพาะนํ้าผึ้งดอกลาํไย) และบรรจุภณัฑดีเดน ใหแกเกษตรกรผูผลิตนํ้าผึ้งท่ีผานเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนดไดแก คาความช้ืน HMF นํ้าตาลซโูครส 
ท้ังน้ี เกษตรกรสามารถลงทะเบียนขอรับบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าผึ้งไดฟรี (จํานวนจํากัด 150 ทานแรกท่ีลงทะเบียน) 
ผานทาง http://www.aopdb04.doae.go.th/ และ https://www.facebook.com/bee.centercm/ ซึ่งจะเปดรับ
ลงทะเบียนในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2563 ตั้งแตเวลา 08.30 น. เปนตนไป 
เง่ือนไขของผูมีสิทธ์ิขอรับบริการตรวจวิเคราะหคณุภาพนํ้าผึ้ง คือ จะตองเปนผูท่ีผานการข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสรมิ
การเกษตร และ ผานการข้ึนทะเบียนรับรองมาตรฐานฟารม (GAP) โดยกรมปศุสตัว และนํ้าผึ้งท่ีจะสงเขารับการตรวจ
วิเคราะหจะตองเปนนํ้าผึ้งท่ีไมผานการไลระเหยความช้ืน (ความช้ืนไมเกิน 20%) 
โดยเกษตรกรจะไดรับการตรวจวิเคราะหคณุภาพนํ้าผึ้งฟรีใหกับผูมีรายช่ือในระบบลงทะเบียนลําดับท่ี 1- 150 รายแรก 
สําหรับข้ันตอนการขอรับบริการ เมื่อเกษตรกรแจงความจํานงโดยการลงทะเบียนผานชองทางออนไลนแลว สามารถเขาไป
ตรวจสอบรายช่ือผูมีสิทธ์ิไดรับบรกิารผานชองทางออนไลนท่ีลงทะเบียนไว ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 และผูท่ีมรีายช่ือ
ตามประกาศจะตองสงตัวอยางนํ้าผึ้งบรรจุขวดไมนอยกวา 700 มล. จํานวน 2 ตัวอยาง พรอมตดิตราฉลากการคาให
เรียบรอย สงถึงศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม เลขท่ี 428 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง 
จ.เชียงใหม 50230 โทรศัพท0 5200 1152 ภายในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาวเพ่ิมเติมวา การตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าผึ้งครั้งน้ี ศูนยฯ จะดาํเนินการตรวจวิเคราะห
นํ้าผึ้งตัวอยางโดยเริม่วัดคาความช้ืนเปนลําดับแรก หากมีความช้ืนสูงกวา 20 % จะไมไดรับการตรวจวิเคราะหผลอ่ืน และ
ศูนยฯ จะประกาศผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพนํ้าผึ้งทุกตัวอยาง (ท้ังท่ีผานและไมผานเกณฑท่ีกําหนด) ผานชองทางออนไลน
ท่ีเปดใหลงทะเบียน ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
ท้ังน้ี เกษตรกรท่ีสนใจ สามารถลงทะเบียนไดตามวันเวลาและชองทางท่ีกําหนด หรือสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี ศูนยสงเสรมิ
เทคโนโลยีการเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหมกรมสงเสริมการเกษตรโทรศัพท 0 5200 1152 ในวันและเวลา
ราชการ 
 



 

กรุงเทพฯ--11 พ.ค.--กรมสงเสริมการเกษตร 

นายอาชวชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาววา กรมสงเสริมการเกษตร มีนโยบายในการสงเสริมให
เกษตรกรเลี้ยงผึ้งเพ่ือชวยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และสรางรายไดเพ่ิมเติมจากสินคาท่ีเปนผลผลติและผลิตภัณฑแปรรูปจาก
ผึ้งและนํ้าผึ้ง โดยศูนยสงเสรมิเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม กรมสงเสรมิการเกษตร เตรียมเปดบริการ
ตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าผึ้งใหแกเกษตรกรฟรี พรอมมอบสติ๊กเกอรรับรองคุณภาพนํ้าผึ้งจํานวน 250 ดวง/ทาน และสิทธ์ิเขา
รวมการประกวดนํ้าผึ้งคุณภาพ (เฉพาะนํ้าผึ้งดอกลาํไย) และบรรจภุัณฑดีเดน ใหแกเกษตรกรผูผลิตนํ้าผึ้งท่ีผานเกณฑ
มาตรฐานท่ีกําหนด ไดแก คาความช้ืน HMF นํ้าตาลซูโครส ท้ังน้ี เกษตรกรสามารถลงทะเบียนขอรับบริการตรวจวิเคราะห
คุณภาพนํ้าผึ้งไดฟรี (จํานวนจํากัด 150 ทานแรกท่ีลงทะเบียน) ผานทาง http://www.aopdb04.doae.go.th/ และ 
https://www.facebook.com/bee.centercm/ ซึ่งจะเปดรับลงทะเบียนในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2563 ตั้งแตเวลา 
08.30 น. เปนตนไป 

เง่ือนไขของผูมีสิทธ์ิขอรับบริการตรวจวิเคราะหคณุภาพนํ้าผึ้งคือ จะตองเปนผูท่ีผานการข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสรมิ
การเกษตร และผานการข้ึนทะเบียนรับรองมาตรฐานฟารม (GAP) โดยกรมปศุสตัว และนํ้าผึ้งท่ีจะสงเขารับการตรวจวิเคราะห
จะตองเปนนํ้าผึ้งท่ีไมผานการไลระเหยความช้ืน (ความช้ืนไมเกิน 20%) โดยเกษตรกรจะไดรับการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
นํ้าผึ้งฟรีใหกับผูมีรายช่ือในระบบลงทะเบียนลําดับท่ี 1- 150 รายแรก 

สําหรับข้ันตอนการขอรับบริการ เมื่อเกษตรกรแจงความจํานงโดยการลงทะเบียนผานชองทางออนไลนแลว สามารถเขาไป
ตรวจสอบรายช่ือผูมีสิทธ์ิไดรับบรกิารผานชองทางออนไลนท่ีลงทะเบียนไว ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 และผูท่ีมรีายช่ือ
ตามประกาศจะตองสงตัวอยางนํ้าผึ้งบรรจุขวดไมนอยกวา 

700 มล. จํานวน 2 ตัวอยาง พรอมติดตราฉลากการคาใหเรียบรอย สงถึงศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลง
เศรษฐกิจ จ.เชียงใหม เลขท่ี 428 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม 50230 โทรศัพท 0 5200 1152 ภายใน
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

รองอธิบดกีรมสงเสรมิการเกษตร กลาวเพ่ิมเติมวา การตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าผึ้งครั้งน้ี ศูนยฯ จะดาํเนินการตรวจวิเคราะห
นํ้าผึ้งตัวอยางโดยเริม่วัดคาความช้ืนเปนลําดับแรก หากมีความช้ืนสูงกวา 20 % 

จะไมไดรับการตรวจวิเคราะหผลอ่ืน และศูนยฯ จะประกาศผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพนํ้าผึ้งทุกตัวอยาง (ท้ังท่ีผานและไม
ผานเกณฑท่ีกําหนด) ผานชองทางออนไลนท่ีเปดใหลงทะเบียน ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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เมื่อวันท่ี 11 พ.ค. นายอาชวชัยชาญ เลี้ยงประยรู รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาววา กรมสงเสริมการเกษตร มี
นโยบายในการสงเสริมใหเกษตรกรเลีย้งผึ้งเพ่ือชวยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และสรางรายไดเพ่ิมเติมจากสินคาท่ีเปนผลผลติ
และผลิตภัณฑแปรรูปจากผึ้งและนํ้าผึ้ง โดยศูนยสงเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม กรมสงเสริม
การเกษตร เตรยีมเปดบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าผึ้งใหแกเกษตรกรฟรี พรอมมอบสติ๊กเกอรรับรองคุณภาพนํ้าผึ้งจํานวน 
250 ดวง/ทาน และสิทธ์ิเขารวมการประกวดนํ้าผึ้งคณุภาพ (เฉพาะนํ้าผึ้งดอกลาํไย) และบรรจุภณัฑดีเดน ใหแกเกษตรกร
ผูผลิตนํ้าผึ้งท่ีผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด ไดแก คาความช้ืน HMF นํ้าตาลซโูครส ท้ังน้ี เกษตรกรสามารถลงทะเบียนขอรับ
บริการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าผึ้งไดฟรี (จํานวนจาํกัด 150 ทานแรกท่ีลงทะเบียน) ผาน
ทาง http://www.aopdb04.doae.go.th/ และ https://www.facebook.com/bee.centercm/ ซึ่งจะเปดรับ
ลงทะเบียนในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2563 ตั้งแตเวลา 08.30 น. เปนตนไป 
เง่ือนไขของผูมีสิทธ์ิขอรับบริการตรวจวิเคราะหคณุภาพนํ้าผึ้งคือ จะตองเปนผูท่ีผานการข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสรมิ
การเกษตร และผานการข้ึนทะเบียนรับรองมาตรฐานฟารม (GAP) โดยกรมปศุสตัว และนํ้าผึ้งท่ีจะสงเขารับการตรวจวิเคราะห
จะตองเปนนํ้าผึ้งท่ีไมผานการไลระเหยความช้ืน (ความช้ืนไมเกิน 20%) โดยเกษตรกรจะไดรับการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
นํ้าผึ้งฟรีใหกับผูมีรายช่ือในระบบลงทะเบียนลําดับท่ี 1- 150 รายแรก 
สําหรับข้ันตอนการขอรับบริการ เมื่อเกษตรกรแจงความจํานงโดยการลงทะเบียนผานชองทางออนไลนแลว สามารถเขาไป
ตรวจสอบรายช่ือผูมีสิทธ์ิไดรับบรกิารผานชองทางออนไลนท่ีลงทะเบียนไว ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 และผูท่ีมรีายช่ือ
ตามประกาศจะตองสงตัวอยางนํ้าผึ้งบรรจุขวดไมนอยกวา 700 มล. จํานวน 2 ตัวอยาง พรอมตดิตราฉลากการคาให
เรียบรอย สงถึงศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม เลขท่ี 428 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง 
จ.เชียงใหม 50230 โทรศัพท 0 5200 1152 ภายในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาวเพ่ิมเติมวา การตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าผึ้งครั้งน้ี ศูนยฯ จะดาํเนินการตรวจวิเคราะห
นํ้าผึ้งตัวอยางโดยเริม่วัดคาความช้ืนเปนลําดับแรก หากมีความช้ืนสูงกวา 20 % จะไมไดรับการตรวจวิเคราะหผลอ่ืน และ
ศูนยฯ จะประกาศผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพนํ้าผึ้งทุกตัวอยาง (ท้ังท่ีผานและไมผานเกณฑท่ีกําหนด) ผานชองทางออนไลน
ท่ีเปดใหลงทะเบียน ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
ท้ังน้ี เกษตรกรท่ีสนใจ สามารถลงทะเบียนไดตามวันเวลาและชองทางท่ีกําหนด หรือสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี ศูนยสงเสรมิ
เทคโนโลยีการเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตรโทรศัพท 0 5200 1152 ในวันและเวลา
ราชการ 
 

http://www.aopdb04.doae.go.th/
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”ตูเย็นขางบาน..เกษตรจังหวัดนาน”  

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีสงผลกระทบตอผูคน

ไปท่ัวโลก โดยเฉพาะการใชชีวิตประจําวัน ท่ีไมสามารถไปใชบริการรานอาหารเม่ือหิว การออกไปจับจายซ้ือ

ของจากตลาดเพ่ือมาประกอบอาหารทําไดยุงยาก การขนสงสินคาเพ่ือการอุปโภคบริโภคเปนไปดวยความ

ลําบาก แตเหตุการณเหลานี้ไมไดมีผลกระทบท่ีบานพักของเกษตรจังหวัดนาน เพราะเพียงแคพ้ืนท่ีเล็กนอย

บริเวณรอบบานพักเกษตรจังหวัดนาน มีการปลูกผักสวนครัวตาง ๆ ท้ังกระหล่ําปลี ผักบุง ผักสลัดหลากชนิด

หลายสีสัน ผักคะนา บล็อกโคลี่ ผักข้ีหูด กะเพรา ยี่หรา พริก มะเขือ ค่ืนฉาย ผักปลัง หอมแบง ผักเชียงดา ขา 

ตะไคร สะระแหน ฯลฯ บานหลังนี้จึงมีความม่ันคงทางดานอาหารสําหรับคนในครอบครัว ท่ีมีอาหารปลอดภัย

สําหรับบริโภค ลดรายจายในการดํารงชีวิต เม่ือตองการวัตถุดิบพืชผักเพ่ือประกอบอาหารก็สามารถเก็บไปใช

ประกอบอาหารบริโภคไดทันที เสมือนเปดเอาของในตูเย็น..แตเปนตูเย็นท่ีอยูขางบาน  

โดยเกษตรจังหวัดนานยังไดเสนอแนวคิดแนวปฏิบัตินี้ขยายผลสูผูคนในเมืองนาน เพ่ือลดการเดินทางลด

ความเสี่ยงในการติดโรคระบาด ลดการไปจายตลาดลดรายจายในการดํารงชีวิต มีพืชผักท่ีปลอดภัยบริโภค มี

สุขภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงทางดานอาหาร.บุญยงค สดสอาด รายงาน 



 

“เกษตรจังหวัดนาน เยี่ยมเยียนใหกําลังใจเจาหนาท่ีสํานักงานอําเภอนาหมื่น ในการข้ึนทะเบียนและปรบัปรุงขอมูลทะเบียน
เกษตรกรเพ่ือใชในโครงการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ” 
วันท่ี 11 พฤษภาคม 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนาน ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมเยยีนใหกําลังใจเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตร
อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน ในการใหบริการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรเพ่ือใชในโครงการชวยเหลือ
เกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามนโยบาย
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และทานอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรใหเจาหนาท่ีกรมสงเสรมิการเกษตร
ปฏิบัติงานในการรบัข้ึนและปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรทุกวัน ไมเวนวันหยดุ เพ่ือเรงชวยเหลือเกษตรกรตามโครงการ
ชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดานพืช) จนถึงวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2563 น้ี 
โดยเกษตรจังหวัดนานยังไดเนนย้ําเจาหนาท่ีใหปฎิบัติตามหลักเกณฑเง่ือนไขท่ีกําหนด และรับทราบปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัตติามนโนบายของรัฐบาลในการชวยเหลือเกษตรกรใหเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
ทางดานการเกษตรตอไป. บุญยงค สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนาน รายงาน 



 



 

เกษตรโคราช ยกสวนมะมวงเกรดพรีเม่ียม สงมอบกองทัพภาคท่ี2 กวา6ตัน ชวยเหลือเกษตรกรชาวสวน

มะมวงในยุคโควิด-19 



 

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนาน ลงพ้ืนท่ีสํารวจแหลงนํ้าแกปญหาภยัแลงในพ้ืนท่ีอําเภอเวียง

สา จงัหวัดนาน 

จุดแรก คือ หนองหลวง บานหลับมืนพรวน หมูท่ี 5 และอางหลับมนื บานหลับมืนพรวนเหนือ หมูท่ี 6 ตําบลจอมจันทร อําเภอ

เวียงสา มีนายบุญยืน สมภารวงค ผูใหญบานหลับมืนพรวน นายไพรุง สีแกว ผูใหญบานหลับมืนพรวนเหนือ และราษฎรใน

พ้ืนท่ี ใหการตอนรับและนําลงพ้ืนท่ีสํารวจ พบวาแหลงนํ้าท้ัง 2 แหงมีสภาพตื้นเขิน มีดินตะกอนทับถม ควรปรับปรุงดวยการ

ขุดลอกดินตะกอนออกเพ่ือเพ่ิมปรมิาณพ้ืนท่ีกักเก็บนํ้า และทําระบบสงนํ้าเพ่ือเช่ือมแหลงนํ้าท้ังสองใหมีปริมาณเพียงพอ

สําหรับใหราษฎรในพ้ืนท่ีใชประโยชนเพ่ือการอุปโภค บรโิภค และใชในการเกษตรได 

และจุดท่ีสอง คือ ฝายนํ้าลนลาว บานโปรง หมูท่ี 7 ตําบลสาน อําเภอเวียงสา มีนายประเสริฐ มะโนไชย ผูใหญบานโปรง และ

ราษฎรในพ้ืนท่ีใหการตอนรับและนําลงพ้ืนท่ีสํารวจแหลงนํ้า พบวามีสภาพตื้นเขิน มีดินตะกอนทับถมบริเวณหลังฝาย ควร

ปรับปรุงดวยการขุดลอกดินตะกอนออกเพ่ือเพ่ิมปริมาณพ้ืนท่ีกักเก็บนํ้า สรางทางนํ้าลนเพ่ือปองกันความเสยีหายในฤดูนํ้า

หลากและทําระบบสงนํ้าเพ่ือสงนํ้าจากแหลงนํ้าไปใชเพ่ือการอุปโภค บริโภค และใชในทางการเกษตร โดยมีพ้ืนท่ีนาขาวใช

ประโยชนจากนํ้าในฝายดังกลาวกวา 1,200 ไร และราษฎรใชประโยชนกวา 400 ครัวเรือน 

โดยเกษตรจังหวัดนานไดใหแนวทางการพัฒนาแหลงนํ้าตาง ๆ ผานทางองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการจัดทําโครงการเพ่ือ

เตรียมเสนอของบประมาณจากทางรัฐบาลในการแกไขปญหาภัยแลง โดยทําเปนโครงการเพ่ือปรับปรุงแหลงนํ้า จัดทําขอมลู

ประมาณการในการขอสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนการขออนุญาตใชพ้ืนท่ี เพ่ือใหโครงการมีความพรอมท่ีจะดําเนินการได

ทันทีเมื่อไดรบัการจดัสรรงบประมาณ บุญยงค สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนาน รายงาน 



 

 

 

 

 



 


