
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจาํวนัที7 28-29 พฤษภาคม 2563 

ส่วนกลาง 

ประเดน็ ลาํดบั หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ไมผ้ล 1 ชี( เป้า แหล่งผลไมคุ้ณภาพตะวนัออก เดลินิวส์ 

เกษตรเชิงพื(นทีD 2 เกษตรเชิงพื(นทีDตอบโจทยก์ารส่งเสริมเกษตรแนวใหม่ ผลกัดนัให้

เกษตรกรร่วมคิด รัฐร่วมสร้างชุมชนเขม้แขง็ 

สยามรัฐ 

ฟาร์มตวัอยา่ง 3 ฟาร์มตวัอยา่งตา้นภยัโควดิ-19 ส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระ ช่าว 3 มิติ  

ส่วนภูมิภาค 

ประเดน็ ลาํดบั หวัขอ้ข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ขบัเคลืDอนนโยบาย 4 จ.นครพนมขบัเคลืDอนนโยบายสาํคญั ลุยแกปั้ญหาภาคเกษตรระดบั

จงัหวดั เร่งช่วยสูโ้ควดิ-19 

www.talknewsonline.com 

ใบด่าง 5 เกษตรจงัหวดันครราชสีมาสัDงทาํลายมนัสาํปะหลงัใบด่างทีDอาํเภอสูง

เนิน เริDมวนัทีD 4 มิถุนายน 2563 

สาํนกัข่าวกรม

ประชาสมัพนัธ์ 

ตลาดเกษตรกร 6 NBT South ช่อง11 ดิจิทลั ข่าว ตลาดเกษตรกรภูเกต็ กลบัมาเปิด

ใหบ้ริการ 

News NBT Phuket  

ปลูกพืชสวนครัว 7 เกษตรจงัหวดัราชบุรี ปลูกพชืสวนครัวตน้แบบ ThaiPBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เกษตรเชิงพืLนที7ตอบโจทย์การส่งเสริมเกษตรแนวใหม่ ผลกัดนัให้เกษตรกร
ร่วมคดิ รัฐร่วมสร้างชุมชนเข้มแขง็ 
เกษตรเชิงพื(น วสิาหกิจชุมชน 
การเกษตรเชิงพื(นทีDเป็นการพฒันาการเกษตรโดยใชพ้ื(นทีDเป็นตวัตั(งเป็นการส่งเสริมต่อยอดจากเกษตร

แปลงใหญ่วสิาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้น กลุ่มอาชีพหรือแมแ้ต่ยงัสมาร์ทฟาร์มเมอร์ท 
กลุ่มบุคคลหรือบุคคลเหล่านี( มีพื(นฐานทีDเขม้แขง็พร้อมทีDจะพฒันาตนเอง โดยใชห้ลกัการพฒันาทีDเกิด
ขึ(นมาจากความตอ้งการของคนในชุมชน ร่วมกบัภาครัฐและภาคีเครือข่ายช่วยกนัผลกัดนัใหเ้กิด
ความสาํเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม เกษตรกรสามารถพึDงพาตนเองได ้ความอยา่งย ัDงยนืของการพฒันาเกิดจาก
การดาํเนินงานภายใตก้ารมีส่วนร่วมของชุมชนทุกขั(นตอนตั(งแต่การร่วมคิดร่วมตดัสินใจร่วมวางแผน

และลงมือทาํ การติดตามผลทีDเกิดขึ(นซึDงเป็นการทาํงานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งเจา้หนา้ทีDรัฐทีD
เกีDยวขอ้งและผูน้าํชุมชนผูน้าํกลุ่มเกษตรกรในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาร่วมกนัโดยยดึหลกัความพึง

พอใจของคนในชุมชน ความสาํเร็จของการเกษตรเชิงพื(นทีDจะเป็นความมัDนคงทางเศรษฐกิจช่วยกระจาย
รายไดเ้ป็นระบบกองทุน มีการจา้งงาน มีการศึกษาเรียนรู้ร่วมมือร่วมใจกนัสร้างกิจกรรม
สาธารณประโยชน ์เกิดความย ัDงยนืในอาชีพและความสุขในชุมชน 

 



	

นายอาชวช์ยัชาญ เลี(ยงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดและความสาํเร็จ
ของการทาํเกษตรเชิงพื(นทีD วา่ “จากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควดิ -19 ส่งผลกระทบต่อภาค
การเกษตรดว้ย แต่การประกอบอาชีพของพีDนอ้งเกษตรกรกไ็ม่ไดห้ยดุชะงกั อาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่
บา้ง ในส่วนของการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื(นทีD ทางกรมส่งเสริมการเกษตรไดท้าํมาอยา่งต่อเนืDอง เป็น
นโยบายของรัฐบาล หลกัของการทาํการเกษตรเชิงพื(นทีD มีอยู ่2 ประการ ประการแรกคือความตอ้งการ
ของเกษตรกร เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรรวมกลุ่มกนัคิดวเิคราะห์ความตอ้งการของกลุ่ม นาํขอ้มูลทีDไดม้า
เสนอใหก้บัเจา้หนา้ทีDส่งเสริมการเกษตร หรือทีDเราเรียกวา่เกษตรตาํบล ร่วมกนัคิดร่วมวเิคราะห์ร่วมกนั
ตดัสินใจ แลว้กาํหนดเป็นทิศทางการพฒันางานเกษตรพื(นทีD เป็นจุดเด่นของพื(นทีDตอบสนองความ
ตอ้งการของเกษตรกร ประการทีDสองคือสามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุดตามความตอ้งการของเกษตรกร 
อยูบ่นฐานของความเหมาะสมของพื(นทีDนั(นเขาตดัสินใจทีDจะผลิตตอบสนองในเรืDองของความตอ้งการ

บริโภคของผูบ้ริโภคในพื(นทีD ทางกรมส่งเสริมการเกษตรไดก้าํหนดพื(นทีDเป้าหมายเป็น 6 เขตภูมิ
ประเทศโดยมีเขตละ 1 จงัหวดัเป็นจงัหวดัตน้แบบพร้อมกาํหนดมาตรฐานดา้นการผลิตทั(งดา้นการเพิDม
ผลผลิต การลดตน้ทุนการผลิต คุณภาพผลผลิต 
นอกจากมาตรฐานดา้นการผลิตแลว้ ยงักาํหนดมาตรฐานทีDต่อเนืDองจากการผลิต คือการแปรรูปผลผลิต
สร้างมูลค่าเพิDม การเชืDอมโยงสู่ตลาด ความรู้ทีDไดจ้ากจงัหวดัตน้แบบทั(ง 6 จั(งหวดั จะถูกถอดองค์
ความรู้ทีDไดแ้ละนาํมาใชเ้ป็นคู่มือใหก้บัเกษตรกรและเจา้หนา้ทีDนาํมาใชพ้ฒันาต่อยอดสู่ ในแต่ละพื(นทีDเรา
มีเจา้หนา้ทีDของกรมส่งเสริมใหค้วามรู้ แนะนาํ ช่วยแกปั้ญหา ช่วยกนัคิด วเิคราะห์หาแนวทางพฒันา 
กรมฯสนบัสนุนงบประมาณตามแนวทางการพฒันา เกษตรกรทาํงานประสานกบัเจา้หนา้ทีDเพืDอใหเ้กิด
การพฒันาอยา่งต่อเนืDองและตรงกบัความตอ้งการของแต่ละพื(นทีD สนบัสนุนเงินทุนเพืDอความต่อเนืDอง
ของการทาํงานในระดบัชุมชนในระดบัพื(นทีDมีความต่อเนืDองกนัไปเรืDอยๆต่อยอดกนัไปเรืDอยๆมีการ

พฒันาติดตามสถานการณ์ตลอดถา้หากวา่พีDนอ้งเกษตรกรในพื(นทีDเขาตอ้งการอะไรกจ็ะแจง้ผา่นมาทาง

เกษตรอาํเภอตาํบลเจา้หนา้ทีDต่างๆ ส่งขอ้มูลขึ(นมาวา่ตอ้งการอะไรตอ้งการปลูกอะไรเราสนบัสนุนเรืDอง
ของบประมาณไม่แค่นั(นเราส่งเสริมตั(งแต่ตน้นํ(ากลางนํ(าปลายนํ(าโดยเฉพาะเรืDองของการผลิตเป็นเรืDอง

ของการแปรรูปเรืDองของการตลาดเรียนเราจะตอ้งส่งเสริมใหอี้กเยอะเลยวนันี(ภารกิจเหล่าไม่ไดอ้ยูที่D

กระทรวงเกษตรฯอยา่งเดียว แต่เกีDยวขอ้งกบัองคก์รอืDนกระทรวงอืDนหรือภาคเอกชน กระทรวงเกษตรฯ
เป็นผูป้ระสานความร่วมมือให ้การตอบรับจากเกษตรกรในโครงการนี(อยูใ่นระดบัทีDน่าพอใจ เกษตรกร
ใหค้วามตอบรับเป็นอยา่งดีเพราะเป็นโครงการทีDสามารถตอบสนองความตอ้งการไดต้รงจุด นอกจาก
การพฒันาดา้นการผลิตแลว้ ในยคุปัจจุบนัการตลาดแบบใหม่เป็นเรืDองทีDเกษตรกรตอ้งปรับตวัและเรียนรู้ 
การซื(อขายแบบออนไลน ์พฒันาการผลผลิต มีการแปรรูปเพิDมมูลค่าของสินคา้ ควบคู่ไปกบัการตลาด
แนวใหม่ ความสาํเร็จของการทาํเกษตรเชิงพื(นทีDเราคงตอ้งมองไปทีDความย ัDงยนื ความย ัDงยนืเรามองทีD
ความสุขของเกษตรกรในชุมชน และในวกิฤตของโควดิ 19 ทาํใหท้างเจา้หนา้ทีDไม่สามารถลงพื(นทีDเขา้
ไปพบกบัเกษตรได ้ทางกรมไดส้ัDงการใหเ้จา้หนา้ทีDเตรียมความพร้อมจดัเตรียมขอ้มูลทีDเกีDยวขอ้งไว้



เบื(องตน้เช่นขอ้มูลของชุมชนไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางดา้นดินนํ(าหรือขอ้มูลเรืDองของการตลาดขอ้มูลของ

เทคโนโลยกีารผลิตของพีDนอ้งเกษตรกรและนาํมาวเิคราะห์ไวเ้บื(องตน้ กาํหนดเป็นแนวทางพฒันา เมืDอ
สถานการณ์กลบัเขา้สู่ภาวะปกติ เรากจ็ะส่งเจา้หนา้ทีDเรานาํขอ้มูลเหล่านี(นะครับไปคุยกบัพีDนอ้งเกษตรกร
ในพื(นทีDซึD งจะทาํใหเ้กิดความรวดเร็วในการทาํงาน สามารถทาํงานไดอ้ยา่งต่อเนืDองขอฝากสาํหรับพีDนอ้ง
เกษตรกรวา่วนันี(จะทาํการเกษตรแบบเดิมไม่ได ้ตอ้งมีการใชน้วตักรรมใหม่ๆ ตอ้งปรับตวัอยา่งอยา่งเร็ว 
เราจะร่วมกนัฝ่าฟันวกิฤตนี(ไปพร้อมกนั สุดทา้ยผมเชืDอวา่เกษตรกรทุกคนจะสามารถผา่นวกิฤตนี(ไปได ้
เพราะองคค์วามรู้ทีDไดส้ะสมไว ้ความสาํเร็จของการทาํเกษตรเชิงพื(นทีD คือความย ัDงยนื ความย ัDงยนืคือ
ความสุขของเกษตรกร การอยูดี่กินดีของพีDนอ้งเกษตรกรทุกคน เจา้หนา้ทีDของกรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกทาํงานเคียงขา้งเกษตรกรทุกคนในทุกสถานการณ์” 
นอกจากการทาํเกษตรเชิงพื(นทีDแลว้อาชีพประมง กถื็อเป็นอีกอาชีพหนึDงทีDสาํคญั การทาํประมงพื(นบา้น
แบบเป็นมิตรต่อสิDงแวดลอ้มถือเป็นการทาํประมงแบบยัDงยนืหลกัสาํคญัในการช่วยพฒันาและส่งเสริม

อาชีพประมง ทีD อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี เป็นพื(นทีDตวัอยา่งของการทาํประมงทีDเป็นมิตรต่อสิDงแวดลอ้มเป็น
แหล่งประมงพื(นบา้นทีDมีความอุดมสมบรูณ์มีจาํนวนสตัวน์ํ( าหลากหลายและมีจาํนวนมากและในปัจจุบนั

ประสบปัญหาเรืDอประมงต่างพื(นทีDเขา้มาจบัสตัวเ์ป็นจาํนวนมาก ในอดีตการประมงในพื(นทีDประสบ
ปัญหาการทรัพยากรสตัวน์ํ( าลดลงอยา่งมาก ชุมชนจึงไดริ้เริDมโครงการธนาคารปู เพืDอใหส้มาชิกทีDไดปู้ไข่
นอกกระดองนาํมาบริจาคใหก้บักลุ่มเพืDอนาํเพาะพนัธ์ ขยายพนัธ์ปูมา้เป็นการอนุรักษท์รัพยากรควบคู่ไป
กบัการทาํประมงอยา่งรับผดิชอบ รวมทั(งมีแนวทางฟื( นฟูทรัพยากรสตัวน์ํ( าทีDชดัเจนโดยมีคณะกรรมการ
และสมาชิกกลุ่มกาํหนดกฎระเบียบกติกาในการปฏิบติัและแบ่งหนา้ทีDความรับผดิชอบเพืDอใหเ้กิดการ

จดัการทีDดีและนาํไปสู่ความย ัDงยนืในอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 



ประธานธนาคารปูมา้ แหลมผกัเบี(ย จ.เพชรบุรี กล่าวถึงโครงการธนาคารปูวา่ “ช่วงเชา้ทุกวนัจะขอปูมา้
ทีDมีไข่นอกกระดองจากชาวประมงจาํนวนลาํเพียง 1 ตวั เพืDอนนาํมาใชข้ยายพนัธ์ ไข่ปูมา้มี 
4 ระดบัคือเหลือง เหลืองสม้เป็นระยะแรกอยูส่กั 2 วนั 3 วนัมนัจะเป็นสีนํ(าตาล จากนํ(าตาลจะ
กลายเป็นสีเทาและสีดาํ เมืDอไข่เป็นสีดาํเราจะตอ้งเขีDยลูกออกเพืDอนาํมาเพาะพนัธ์ และเกบ็แม่มนัไว ้
อยากจะใหมี้การทาํธนาคารปูมา้ในทีDอืDนๆดว้ย เพืDอเป็นการเพิDมจาํนวนสตัวน์ํ( า” 

 
นางอจัรี เสริมทรัพย ์ผูใ้หญ่บา้นคอนใน ม.2 ต.แหลมผกัเบี(ย จ.เพชรบุรี กล่าววา่ “ปัญหาหลกัๆเลย 
2 ปัญหาทีDเกิดมาดั(งเดิมเลยกคื็อสตัวน์ํ( าลดลงและสองราคาตกตํDาจาํนวนสตัวน์ํ( ามนัลดลงเพราะมีจาํนวน
เรือประมงเพิDมขึ(นแลว้กจ็บักนัอยา่งเดียวจบักนัโดยทีDไม่คาํนึงถึงวา่สตัวน์ํ( าสตัวน์ํ( ามนัลดลงหลายชนิด

มากแต่พวกเราเลือกทีDจะพฒันาในเรืDองของปูมา้ และใหเ้รืองประมงทีDมีขนาดอวนตั(งแต่ 9 เซ็นขึ(นไป
จบัปูมา้ ถา้อวนขนาดเลก็ 7-8 เซ็นจะจบัไดปู้มา้ขนาดเลก็ จะทาํใหจ้าํนวนปูลดลงเพราะขาดแม่พนัธ์ 
ธนาคารปูมา้ทาํใหมี้จาํนวนปูมา้เพิDมขึ(น โดยมีตวัชี(วดัทีDชดัเจนวา่มีอตัราเพิDมขึ(นของปูมา้เมืDอชาวบา้นไป
จบัปูหรือวา่ไปงมหอยจะมีลูกปูมา้วยัอ่อน ขึ(นมาไต่ทีDหลงัเทา้ทาํใหรู้้สึกเลยวา่มีปูมา้เพิDมขึ(นจริงๆ 
ชาวบา้นสามารถจบัปูมาไดม้ากขึ(น เรือประมงพาณิชย ์จากทีDไม่เคยจบัปูมา้กห็นัมาจบัปูมาสามารถเพิDม
รายไดใ้หก้บัทั(งเรือประมงพื(นบา้นและเรือประมงพาณิชย ์การทาํธนาคารปู เราทาํใหเ้พืDออนาคต ทาํให้
ลูกหลานมีปูมา้จบักินตลอดไป ถา้เราไม่ทาํตอนนี(แลว้เราจะมีปูมา้ใหลู้กหลานเราจะกินไดย้งัไรถา้ฝาก
เงินกบัธนาคารเรากจ็ะไดด้อกเบี(ยถูกไหมแต่ถา้เราฝากปูกบัธนาคารเราจะไดค้วามย ัDงยนื“กรณีมี
เรือประมงจากต่างพื(นทีDเขา้มาทาํประมงส่งผลกระทบต่อการทาํประมงของชาวประมงในพื(นทีDเกิดผลเสีย

ต่อระบบชายฝัDงส่งผลทาํใหปู้มา้และสตัวน์ํ( าบริเวณชายฝัDงตอ้งยา้ยถิDนทาํใหช้าวประมงพื(นบา้นในพื(นทีD

ชุมชนคลองเทียน อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรีประสบความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ หน่วยงานทีD



เกีDยวขอ้งไดมี้การเขา้ร่วมประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนดงักล่าว โดยศูนยป์ระสานการปฏิบติัทีD 1 
กองอาํนวยการรักษาความมัDนคงภายในราชอาณาจกัรจดัประชุมเสวนา แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ชาวประมงพื(นบา้นในพื(นทีD อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี มีชาวประมงในพื(นทีDเขา้ร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลีDยน
ความคิดเห็นเกีDยวกบัแนวทางหรือวธีิการทีDจะแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน 
กิจกรรมการจดัเวทีเสวนาแลกเปลีDยนความคิดเห็นกนัระหวา่งผูป้ระกอบอาชีพประมงพื(นบา้นในชุมชน

ทอ้งถิDนครั( งนี(ศูนยป์ระสานการปฏิบติัทีD 1 กองอาํนวยการรักษาความมัDนคงภายในราชอาณาจกัรทาํ
หนา้ทีDในการประสานกบัหน่วยงานต่างๆทีDเกีDยวขอ้งเขา้มาช่วยเหลือแนะนาํ และแกไ้ขปัญหา 

 
นาวาเอก จีระ มิตรดี ศูนยอ์าํนวยการรักษาผลประโยชนข์องชาติทางทะเล (ศรชล) ภาค 1กล่าววา่ 
“ศูนยอ์าํนวยการรักษาผลประโยชนข์องชาติทางทะเล มีหนา้ทีDในการอาํนวยการสัDงการ วางแผนบูรณา
การหน่วยงานทีDเกีDยวขอ้งกบัการรักษาผลประโยชนข์องชาติทางทะเล สาํหรับกิจกรรมวนันี( ศรชลจดั
สานเสวนาเกีDยวกบัประมงพื(นบา้น ช่วยในเรืDองของการประมงทีDถูกตอ้งพยายามพดูคุยทาํความเขา้ใจแลว้
กห็าทางออกใหก้บัชาวบา้นเพืDอใหเ้ขาสามารถทาํมาหากินไดต้ามปกติและมีความเขา้ใจในเรืDองของการ

ใชเ้ครืDองมือ การอนุรักษสิ์Dงแวดลอ้มอยา่งเช่นการจบัปูมา้ทีDมีไข่นอกกระดองมามากๆ จะทาํใหจ้าํนวนปู
มา้ลดลง ศรชลไดร่้วมกบักรมประมง ทาํเรืDองคืนปูไข่ส่งคืนทะเลนะครับ กใ็หค้วามรู้คาํวา่การไม่เอาปู
ไข่ทีDมีไข่นอกกระดองมากินส่งผลใหเ้ขาไดมี้อาชีพทีDย ัDงยนืกบัในส่วนของ” 
นายปรเมศร์ อรุณ หวัหนา้กลุ่มบริหารจดัการดา้นการประมง สาํนกังานประมง จ.เพชรบุรีกล่าวถึงการ
รับฟังปัญหาของชาวบา้นวา่ “ประเดน็ของอาํเภอชะอาํนะครับมีปัญหากคื็อในเรืDองการทาํประมง
พื(นบา้น มีการร้องเรียนไปทางสาํนกังานประมงอาํเภอชะอาํ กรณีของเรือทีDมาจากนอกพื(นทีDเขา้มาดาํ



หอย หอยคราง หอยกาบ ทาํใหท้รัพยากรสตัวน์ํ( าลดนอ้ยลง สาํนกังานประมงจงัหวดัเพชรบุรีร่วมกบั
หน่วยงาน ทีDเกีDยวขอ้งจดัทาํประชุมกนัไปเพืDอแกไ้ขปัญหาในครั( งนี( และมีมติใหท้างชาวประมงพื(นบา้น
เขตประมงอาํเภอชะอาํ ดาํเนินการทาํประชาคมกรมประมงไดน้าํนกัวชิาการจากศูนยว์จิยัและพฒันา
ประมงทะเลอ่าวไทยตอนบนเขา้มาร่วมสาํรวจและแกไ้ขปัญหาและนาํผลการประชุมประชาคมร่วมกบั

ขอ้มูลทางวชิาการนาํเสนอคณะกรรมการประมงจงัหวดัเพชรบุรี ต่อจากนั(นจะนาํเสนอเพืDอทีDจะออกร่าง
เป็นกฎหมายเพืDอทีDกาํหนดเขตอนุรักษต่์อไป” 
ชาวประมงพื(นบา้นทีD อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี เป็นตวัอยา่งชุมชนเขม้แขง็ ในเรืDองการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝัDงทะเล การดูแลทรัพยากรไม่ใช่หนา้ทีDของคนใดคนหนึDง แต่เป็นเรืDองของทุก
คน การดูแลเพืDอรักษาทรัพยากรกเ็พืDอ ส่งต่อทรัพยากรใหรุ่้นลูกรุ่นหลานต่อไปและอีกสิDงหนึDงทีDสาํคญั
สาํหรับการแกไ้ขปัญหากคื็อการพึDงพาตนเองตามหลกัหนา้ทีDพลเมืองเพราะเมืDอทุกคนปฏิบติัหนา้ทีDของ

ตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแลว้กจ็ะสามารถพึDงพาตนเองไดอ้ยา่งมัDนคงและย ัDงยนื 
อีกหนึDงตวัอยา่งของชุมชนทีDเขม็แขง็และพึDงพาตนเองคือ ชุมชนทีD อ.เกา้เลี(ยว จ.นครสวรรค ์ชาวบา้น
รวมกลุ่มกนัทาํนํ(าพริกสาํเร็จรูปสูตรดั(งเดิม พฒันาต่อยอดจนตอนนี(กลายเป็นของดีประจาํชุมชน 
สามารถจาํหน่ายสร้างรายไดใ้หก้บักลุ่มเป็นอยา่งมาก 

 
นางสาวศุพรลกัษณ์ พลูขวญั ประธานกลุ่มนํ(าพริกศุพรลกัษณ์ กล่าววา่“อาชีพส่วนใหญ่ของคนใน
ชุมชนคือการทาํนาการทีDมารวมกลุ่มกนัทาํนํ(าพริกเพราะทางกลุ่มไดแ้รงบนัดาลใจในการทาํผลิตภณัฑ์

นํ( าพริกสูตรดั(งเดิม จากการไปเปิดโรงทานหลายทีDปรากฏวา่มีคาํสัDงซื(อกลบัมาเยอะมาก ทางกลุ่มแม่บา้น
กเ็ลยรวมตวักนัมาหารายไดเ้สริมหลงัจาการทาํนา ชุมชนมีพืชผกัสวนครัวและสมุนไพรทีDเป็นวตัถุดิบอยู่



แลว้ ทางกลุ่มไดป้ระชุมและตกลงกนัทาํนํ(าพริกสูตรดั(งเดิมตาํครกหินและเมืDอปี 2560ไดจ้ดัตั(งเป็น
วสิาหกิจชุมชนเรายงัคงอนุรักษเ์รืDองครกหิน ซึD งเป็นวธีิการทาํทีDทาํใหน้ํ( าพริกมีความอร่อยมากวา่ใช้
เครืDองจกัร วตัถุดิบทีDกลุ่มนํ(าพริกศุพรลกัษณ์นาํมาใชน้ั(นกต็อ้งมีการคดัสรรคุณภาพมาเป็นอยา่งดีเพราะ
เป็นนํ(าพริกทีDไม่ใส่สารกนับูดจึงจะตอ้งมีการควบคุมกระบวนการทาํทีDสะอาดทุกขั(นตอน ซึD งทางกลุ่มเขา
ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาแบบองคร์วมจากส่วนราชการในพื(นทีDตั(งแต่กระบวนการ

เรียนรู้ กระบวนการบริหารจดัการกลุ่ม กระบวนการพฒันาการผลิตสินคา้ใหมี้คุณภาพและสิDงสาํคญัก็
คือการตลาด ทางหน่วยงานราชการไดเ้ขา้มาสนบัสนุนกลุ่มหลายหน่วยงานมีทั(งสาํนกังานเกษตรและ
พฒันาชุมชน ธ.ก.ส..หอการคา้ ทางสาํนกังานเกษตรไดส่้งกลุ่มไปอบรมและไดพ้บกบัทางอาจารยจ์าก
มหาวทิยาลยัมหิดล ไดเ้ขา้มาช่วยเรืDองใหค้วามรู้ดา้นการตลาด สอนการทาํแผนตลาด สอนการทาํระบบ
เงินหมุนเวยีนใหก้บัสมาชิก อาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัมหิดลเป็นพีDเลี(ยง ใหค้วามรู้ทางดา้นกฎหมาย การ
ทาํบญัชี สนบัสนุนเครืDองจกัรวนันี( เรากาํลงัจะขยายธุรกิจต่อกคื็อสร้างอาคารโรงเรือน เป็นอาคาร อย. ” 

 
นายบุญมี แท่นงาม เกษตร จ.นครสวรรค ์กล่าวถึงการสนบัสนุน วา่ “กรมส่งเสริมการเกษตรโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายเรืDองการขบัเคลืDอนการพฒันาองคก์รเกษตรกรและวสิาหกิจ

ชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็และย ัDงยนื ทางกลุ่มแม่บา้นมีการพฒันาและสร้างมูลค่าเพิDมใหก้บัสินคา้เช่นปลา
ร้าทรงเครืDอง นํ(าพริกปลาร้าทางกลุ่มกส็ามารถทีDจะจาํหน่ายผลิตภณัฑต์วันี( เป็นรายไดใ้หก้บัครอบครัว 
ไดรั้บการยอมรับจากตลาดทางกลุ่มเรามีจดทะเบียนเป็นวสิาหกิจชุมชนแลว้พร้อมทีDจะใหห้น่วยงาน

ราชการเขา้มาสนบัสนุนไม่วา่จะเป็นความรู้ทางวชิาการ ความรู้ในดา้นการตลาด ดา้นการจาํหน่าย การ
จดบนัทึกบญัชี การจดัทาํบญัชีครัวเรือนเป้าหมายทีDเราอยากเห็นในพื(นทีDขณะนี( คือทุกโครงการทีD
ดาํเนินการร่วมกบัประชาชนหรือเกษตรกร เป้าหมายทีDอยากเห็นทีDสุดคือเกษตรกรมีความสุข อยูดี่กินดีมี



สตางคใ์ชส้ามารถส่งลูกเรียนหนงัสือไดเ้ห็นหนา้กนัยิ(มแยม้แจ่มใสถา้เกษตรกรมีความสุข ภาครัฐกมี็
ความสุขไปดว้ย” 

 
นายอุบล เมืองพรม พฒันาชุมขน กล่าวถึงการสนบัสนุนชุมชนวา่” โครงการหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง
ขบัเคลืDอนในเรืDองของกิจกรรมสมัมาชีพชุมชนนาํความรู้ในเรืDองของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาเขา้มาเพืDอให้

หมู่บา้นไดเ้รียนรู้ ไดศึ้กษาไดข้บัเคลืDอนรวมถึงในการคดัครัวเรือนตน้แบบเพืDอเป็นเป้าหมายในการ
ประกอบสมัมาชีพหรือทีDเรียกวา่สมัมาชีพชุมชน ปีทีDผา่นมาเรากเ็นน้ขบัเคลืDอนหมู่บา้นเป้าหมายเหล่านี(
โดยการนาํครัวเรือนเป้าหมายไปฝึกอบรมศึกษาดูงาน นาํหมู่บา้นหรือครัวเรือนทีDประสบผลสาํเร็จมา
ขยายผลในเรืDองการทาํกิจกรรมตวัอยา่งทีDหมู่ทีD 2 บา้นหนองเต่าใต ้เป็นเรืDองการกิจกรรมในการแปรรูป 
คือการทาํนํ(าพริกนํ(าพริก ทาํปลาร้า เราพฒันาอาชีพใหชุ้มชนทุกการขบัเคลืDอนเรากห็วงัผลร้อย
เปอร์เซ็นต ์บางกลุ่มประสบความเสร็จอยา่งรวดเร็ว บางกลุ่มตอ้งใชเ้วลา แต่สิDงทีDเราตอ้งการเห็นเลยก็
คือการนาํวตัถุดิบทีDมีอยูใ่นทอ้งถิDนมาใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัทีDสาํคญั ชุมชนมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้
หรือจากการนาํวตัถุดิบเอามาเอามาแปรรูปร่วมกนั 



 
ผศ.นิวติั อุณฑพนัธ์ มหาวทิยาลยัวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตนครสวรรค ์กล่าววา่ “ทางเราเขา้มาอบรม
เปลีDยน วธีิคิด ทาํเขาใหเ้ป็นนกัธุรกิจใหเ้ป็นผูป้ระกอบการ ขั(นต่อไปคือช่วยเขาใหเ้ขียนแผนธุรกิจ สอน
ใหรู้้วา่เป้าหมายอยูที่Dไหน เขียนแผนธุรกิจเสร็จ เราช่วยหาพีDเลี(ยง ช่วยหาผูเ้ชีDยวชาญหลายๆเรืDองเช่นเป็น
วศิวกรดา้นการออกแบบเครืDองจกัร เขา้มาออกแบบเครืDองจกัรใหเ้ขาในเรืDองของการทาํนํ(าพริก อยากได้
การตาํดว้ยครกหินซึDงเป็นเอกลกัษณ์ เรากอ็อกแบบให ้ในส่วนเรืDองมาตรฐานอาหารเรากพ็าไปพบ อ.ย 
.ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์เรามีผูเ้ชีDยวชาญดา้นทาํแพค็เกจและแบรนดม์าช่วย เมืDอกลุ่มสามารถหา
เอกลกัษณ์ทีDเป็นอตัลกัษณ์ ทีDเด่นไดแ้ลว้กจ็ะทาํใหแ้บรนดมี์ความเขม็แขง็ส่งผลใหมี้หน่วยงานต่างๆเขา้
มาใหก้ารสนบัสนุน คุณผลิตอาหารซึDงเป็นสิDงทีDทุกคนตอ้งกินอยา่งปฏิเสธไม่ได ้คุณเป็นเกษตรกรก็
สามารถประสบความสาํเร็จมากวา่นกัธุรกิจได"้



 
ภูมิปัญญาความรู้ดา้นการทาํนํ(าพริก ทีDไดรั้บการสืบทอดมาจากรุ่นปู่ยา่ตายายเป็นอาหารพื(นเมืองของ
ชุมชนทีDไดรั้บการพฒันาสนบัสนุนเป็นผลิตเป็นสินคา้ของชุมชน สร้างรายไดเ้สริมจากการทาํนาทาํไร่ 
จงัหวดันครสวรรคเ์ป็นจงัหวดัทีDเป็นศูนยร์วมการเกษตร มีทั(งขา้ว ออ้ยและมนัสาํปะ เป็นพื(นทีDทีD
เหมาะสมและมีนํ(าท่าทีDอุดมสมบูรณ์ปัจจุบนัชาวบา้นหมู่ 2 ตาํบลหนองเต่าใต ้มีเศรษฐกิจพอมีพอกิน
สามารถพึDงพาตนเองไดแ้มว้า่จะตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์บา้นเมืองทีDยากลาํบากแต่ผลิตภณัฑน์ํ( าพริก

อยา่งเช่นนํ(าพริกแมงดา นํ(าพริกตาแดง นํ(าพริกผดั นํ(าพริกแกง ปลาร้าทรงเครืDองและแจ่วบอง กย็งัคง
จาํหน่ายไดต้ลอดทั(ง เป็นตวัอยา่งของชุมชนทีDเขม็แขง็ สามารถเลี(ยงตนเองได ้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ขอขอบคุณข้อมูลจากรายการเดนิหน้าปฏรูิป ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 ทุกวนั

พธุและพฤหัสบด ีเวลา 21.00-22.00 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

จ.นครพนมขบัเคลื7อนนโยบายสําคญั ลยุแก้ปัญหาภาคเกษตรระดบัจงัหวดั เร่งช่วยสู้โควดิ-
19	
 
วนัทีD 28 พฤษภาคม 2563 จงัหวดันครพนมจดัประชุมคณะกรรมการขบัเคลืDอนนโยบายสาํคญัและแกไ้ขปัญหาภาค
เกษตร ระดบัจงัหวดั (Chief of Operation : COO) ครั( งทีD 3/2563เร่งแกไ้ขปัญหาการเกษตรในพื(นทีD 
“สูภ้ยัโควดิ-19” โดยมี นายร่มไม ้นวลตา เกษตรจงัหวดันครพนม เป็นประธานคณะกรรมการ ซึD งมีหวัหนา้ส่วน
ราชการ เจา้หนา้ทีDในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงัหวดันครพนม เขา้ร่วมการประชุม ทีDหอ้งประชุมสารสนเทศ
ยางพารา สาํนกังานเกษตรจงัหวดันครพนม 

 
สาํหรับการประชุมในครั( งนี( เป็นการขบัเคลืDอนโครงการทั(ง 15 ดา้น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ ศูนยเ์รียนรู้
การเพิDมประสิทธิe ภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดา้นพืช ดา้นปศุ
สตัว ์ดา้นประมง Smart Farmer รวมถึงการบริหารการจดัการนํ(า การส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้
เกิดการพฒันาองคค์วามรู้ไปสู่การนาํเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาปรับใชม้ากขึ(น สาํหรับในช่วงของสถานการณ์การเกิด
โรคระบาดโควดิ-19 ทีDผา่นมา ทาํใหเ้กษตรกรไดรั้บผลกระทบในการจาํหน่ายผลิตทางการเกษตร แต่หน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงานไดช่้วยกนัหาช่องทางและช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิต ทาํให้
เกษตรกรไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งรวดเร็วและลดความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื(นทีD แมส้ถานการณ์จะเริDมดีขึ(นทุก
หน่วยงานยงัตอ้งลงพื(นทีDเพืDอติดตามและช่วยเหลือแกไ้ขปัญหากบัเกษตรอยา่งต่อเนืDอง 
 
ทัLงนีL การขบัเคลื7อนการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรจาํเป็นที7จะต้องเกดิการทาํงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื7อง เพื7อให้เกดิ
ความสําเร็จในการพฒันาเกษตรกรไปสู่การรวมกลุ่มตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที7ทุกหน่วยงาน
ในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงัหวดันครพนมจะต้องบูรณาการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร การถ่ายทอด
เทคโนโลยทีี7สําคญั องค์ความรู้ใหม่ๆ แก่เกษตรกร เพื7อพฒันาด้านการผลติที7มคุีณภาพ 

 

 



 
 

เกษตรจงัหวดันครราชสีมาสัDงทาํลายมนัสาํปะหลงัใบด่างทีDอาํเภอสูง

เนิน เริDมวนัทีD 4 มิถุนายน 2563 

 
        วนันี( (28 พ.ค.63) นายกงัสดาล สวสัดิe ชยั เกษตรจงัหวดันครราชสีมา พร้อมดว้ยนาย
วรกร เปรืDองคา้ หวัหนา้กลุ่มอารักขาพืช ลงพื(นทีDติดตามการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมนัสาํปะหลงัและ
สัDงเตรียมการถอนทาํลาย ทีDบา้นสระเพลง ตาํบลสูงเนิน อาํเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา โดยมีนายพร
ศกัดิe  ชุ่มกิDง เกษตรอาํเภอสูงเนิน พร้อมเจา้หนา้ทีDสาํนกังานเกษตรอาํเภอสูงเนิน และเกษตรกรในพื(นทีD ร่วม
ตรวจแปลงมนัสาํปะหลงัทีDเกิดโรคไวรัสใบด่างมนัสาํปะหลงัในแปลงเพาะปลูก ซึD งเกษตรกรไดป้ลูกมนั
สาํปะหลงัพนัธุ์ 89 อาย ุ2 เดือน มีอาการของโรคไวรัสใบด่างเกือบทั(งแปลง ซึD งเกษตรกรเจา้ของแปลง
ยนิยอมถอนทาํลายทิ(งและจะปรับเปลีDยนไปปลูกขา้วโพดเลี(ยงสตัวแ์ทน ซึD งทางเกษตรจงัหวดันครราชสีมา
ไดแ้นะนาํใหรี้บดาํเนินการทาํลายทิ(งทั(งแปลงโดยกาํหนดวนัทีD 4 มิถุนายน 2563 และขอใหเ้กษตร
อาํเภอสูงเนิน ประสานจิตอาสาพระราชทานฯ เพืDอร่วมกิจกรรมดงักล่าว ส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรทีD
ทาํลายแปลงมนัสาํปะหลงั สาํนกังานเกษตรอาํเภอจะดาํเนินการตามขั(นตอนเพืDอใหเ้กษตรกรไดรั้บเงิน
ชดเชย เพืDอนาํไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพต่อไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 


