
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

เกลือทะเลไทย 1.เกษตรฯ พร้อมพัฒนาผู้ทำนาเกลือและเกลือทะเลไทย วางเป้าขึ้นทะเบียน GI ThaiPR.net 
ลิ้นจี่และลำไย

ภาคเหนือ 
2.เกษตรฯ เผยสถานการณ์ลิ้นจี่และลำไยภาคเหนือ ปี 2563 เพิ่มข้ึน พร้อมวางแผน
บริหารจัดการผลผลิต 

Thailand Plus 

ตลาดเกษตรกร
ออนไลน์ 

3. เกษตรฯ เผยสถานการณ์ลิ้นจี่และลำไยภาคเหนือ ปี 2563 เพิ่มข้ึน พร้อม
วางแผนบริหารจัดการผลผลิต 

เว็บไซต์เกษตรก้าวไกล 

4. เกษตรฯ เผยสถานการณ์ลิ้นจี่และลำไยภาคเหนือ ปี 2563 เพิ่มข้ึน พร้อม
วางแผนบริหารจัดการผลผลิต 

เกษตรสาระดีดอทคอม 

5. เกษตรฯ เผยสถานการณ์ลิ้นจี่และลำไยภาคเหนือ ปี 2563 เพิ่มข้ึน พร้อม
วางแผนบริหารจัดการผลผลิต 

สยามรัฐ 

6. เกษตรฯ เผยสถานการณ์ลิ้นจี่และลำไยภาคเหนือ ปี 2563 เพิ่มข้ึน พร้อม
วางแผนบริหารจัดการผลผลิต 

All News Express 

แปลงใหญ่ไม้ดอก 7. เกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ดอก จ.เลย ปรับตัวช่วงโควิด-19 เปิดเพจขายไม้มงคล 
ออนไลน์สร้างรายได้สู่ชุมชน 

All News Express 

8. เกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ดอก จ.เลย ปรับตัวช่วงโควิด-19 เปิดเพจขายไม้มงคล 
ออนไลน์สร้างรายได้สู่ชุมชน 

Thailand Plus 

9. เกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ดอก จ.เลย ปรับตัวช่วงโควิด-19 เปิดเพจขายไม้มงคล 
ออนไลน์สร้างรายได้สู่ชุมชน 

สยามรัฐ 

10. เกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ดอก จ.เลย ปรับตัวช่วงโควิด-19 เปิดเพจขายไม้มงคล 
ออนไลน์สร้างรายได้สู่ชุมชน 

KU radio plus  

ใช้น้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพใน

ระดับไร่นา 

11. กรมส่งเสริมการเกษตร ติวเข้มเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้การใช้น้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับไร่นา 

ข่าวเด่นวันนี้ 

12. กรมส่งเสริมการเกษตร ติวเข้มเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้การใช้น้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับไร่นา 

RYT9 

13. กรมส่งเสริมการเกษตร ติวเข้มเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้การใช้น้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับไร่นา 

เดลินิวส ์

14. กรมส่งเสริมการเกษตร ติวเข้มเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้การใช้น้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับไร่นา 

Blogger 

เกษตรเชิงพ้ืนที่ 15. โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  เทคโนโลยีชาวบ้าน 
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
เกษตรเพ่ืออาหาร

กลางวัน 
16. !!!ดาวใต้นิวส!์!! “ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามโครงการ
เกษตรเพ่ืออาหารกลางวันและหมู่บ้านขยายผลโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอัน

หนงัสือพิมพ์ดาวใต้ 



เนื่องมาจากพระราชดำริฯ” 
คลินิกเกษตร

เคลื่อนที่ 
17. เกษตรปราจีนฯ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2563 
พร้อมให้บริการทางการเกษตร 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

19. จังหวัดกระบี่ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงบริการ
คลินิกเกษตร ได้รับความรู้ด้านวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่าง
ครบวงจร 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

วิสาหกิจชุมชน 20. เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสรรหากรรมการผู้แทน แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 

ThaiPR.net 

ไร่นาสวนผสม 21. ทำไร่นาสวนผสมพืชผักอินทรีย์รับเงินวันละ 4,000 บาท เดลินิวส ์
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
เกษตรฯ พร้อมพฒันาผู้ท านาเกลือและเกลือทะเลไทย วางเป้าขึน้ทะเบียน GI 

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางเป้าพัฒนาเกษตรกรทำนาเกลือ เปา้หมายพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเลไทย ทั้งด้าน
คุณภาพมาตรฐาน การตลาด รวมถึงยกระดับเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ วางเป้าหมาย ครบวงจร ให้เกิดความยั่งยืน 

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในการพัฒนาเกลือทะเลไทยให้เกิดความต่อเนื่อง ได้จดัให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยเป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับเกษตรกรผู้ทำนาเกลือและ
เกลือทะเล ให้ครบทุกมติิ ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ทำนาเกลือท่ีขึ้นทะเบยีนกับกรมส่งเสริม
การเกษตรแล้วในพ้ืนท่ี 7 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมทุรสาคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปัตตานี รวมจำนวน 
841 ครัวเรือน 1,574 แปลง เนื้อที่ 38,399.23 ไร่ (ข้อมูล ณ วันท่ี 15 มถิุนายน 2563) สำหรบัการประชุมครั้งนี้ ยังได้
ร่วมกันพิจารณารายละเอียดการขอและออกใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดสีำหรับการทำนาเกลือทะเล และ
เกลือทะเลธรรมชาติ เพื่อให้การรบัรองมาตรฐานการปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดสีำหรบัการทำนาเกลือทะเล (GAP นาเกลือ) ซึ่ง
จะดำเนินการในแปลงต้นแบบ 4 แห่ง ก่อนขยายผลสู่แปลงนาเกลือทั่วประเทศ เพ่ือยกระดับสินค้าเกลือทะเลไทย ให้มี
มาตรฐานเป็นที่เช่ือถือต่อไป 

นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร กรมส่งเสรมิการเกษตร ในฐานะกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ยังได้ร่วมกันวางแผน
จัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวสายเกลือ (Salt Road) โดยพัฒนาและบริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยวชายฝัง่ทะเลอ่าวไทยฝั่ง
ตะวันตก (Thailand Riviera) ให้ตลอดทั้งเส้นทางเป็นแหล่งความรู ้แหล่งท่องเที่ยว แหล่งอาหาร และแหล่งวัฒนธรรมเกลือ
ทะเล กลายเป็นจดุท่องเที่ยวแห่งใหม่ รวมถึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเกลือทะเลให้ข้ึนทะเบียนเป็นสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 

 
 

 
 



 

เกษตรฯ เผยสถานการณล์ิน้จีแ่ละล าไยภาคเหนอื ปี 2563 

เพ่ิมขึน้ พรอ้มวางแผนบริหารจดัการผลผลติ 

 

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยภายหลงัการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกนัแกไ้ขปัญหา
ผลไมภ้าคเหนือ คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงมีนายพศิาล พงศาพชิณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หวัหนา้กลุ่ม
ภารกิจดา้นบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการผลิต) เป็นประธานการประชุม ณ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อรับทราบ
รายงานผลการจดัท าขอ้มูลประมาณการผลผลิตผลไมภ้าคเหนือ (ลิ้นจ่ีและล าไย) คร้ังท่ี 3/2563 สถานการณ์การเก็บ
เก่ียว รวมทั้งแผนบริหารจดัการลิ้นจ่ีและล าไย ปีการผลิต 2563 จากคณะท างานส ารวจขอ้มูลไมผ้ลเศรษฐกิจ ส าหรับ
ลิ้นจ่ีใน 4 จงัหวดัภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่าน ผลผลิตปีน้ีมีจ านวน 28,676 ตนั เพ่ิมข้ึนจากปี 
2562 ซ่ึงมีผลผลิตรวม 26,278 ตนั 

ขณะน้ีผลผลิตเก็บเก่ียวใกลห้มดแลว้ภายในเดือนมิถนุายนน้ี โดยมีคณะกรรมการเพ่ือแกไ้ขปัญหาอนัเน่ืองมาจาก
ผลิตผลการเกษตรระดบัจงัหวดั (คพจ.) เป็นแกนหลกั วางแผนบริหารจดัการเชิงปริมาณ แบ่งเป็น กระจายผลผลิต
ภายในประเทศ 24,029 ตนั ไดแ้ก่ ลง้ในประเทศ วิสาหกิจชุมชน ส่งตลาดภายในจงัหวดั/สถานท่ีท่องเท่ียว สหกรณ์
การเกษตร ตลาดอ่ืน ๆ อาทิ รถเร่ รถขนส่งสินคา้นิคมอุตสาหกรรม ตลาดไท ตลาดต่างจงัหวดั Modern Trade 

จ าหน่ายผา่นไปรษณียไ์ทยและตลาดออนไลน์แปรรูป 2,854 ตนั เป็นลิ้นจ่ีกระป๋อง น ้าลิ้นจ่ีและอ่ืน ๆ เช่น ลิ้นจ่ีอบแหง้
และลิ้นจ่ีแช่แขง็ และส่งออก 1,793 ตนั 

การจดัการเชิงคุณภาพเนน้ส่งเสริมผลิตตามมาตรฐาน GAP การห่อผลลิ้นจ่ีก่อนเก็บเก่ียว การใหค้ าแนะน าท าลิ้นจ่ี
คุณภาพ ส่งเสริมการด าเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ่ ใหค้วามรู้ดา้นการจดัการผลผลิตและเช่ือมโยงตลาด 
ประชาสัมพนัธ์ลิ้นจ่ีคุณภาพ รวมทั้งสร้างเวบ็เพจซ้ือขายออนไลน์โดยเฉพาะปีน้ีการขายผา่นออนไลน์มียอดส่ังซ้ือผา่น



ไปรษณียไ์ทยสูงข้ึน เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีประชาชนตอ้งอยูบ่า้นตามมาตรการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ประกอบกบัผลผลิตมีคุณภาพดี เกษตรกรมีการพฒันาบรรจุภณัฑ ์(packaging) พร้อมจดัเรียง
ผลผลิตเพ่ือป้องกนัความเสียหายไดดี้ข้ึน 

ส่วนล าไยแหล่งผลิตหลกัอยูใ่น 8 จงัหวดัภาคเหนือ ไดแ้ก่ เชียงใหม่ ล าพูน เชียงราย น่าน พะเยา ล าปาง แพร่ และตาก 
คาดการณ์ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดรวม 635,394 ตนั เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ท่ีใหผ้ลผลิต 620,379 ตนั หรือร้อยละ 2.42 
แบ่งเป็นผลผลิตในฤดู 386,065 ตนั (ร้อยละ 60.76) และผลผลิตนอกฤดู 249,329 ตนั (ร้อยละ 39.24) โดยผลผลิตจะออก
มากท่ีสุดช่วงเดือนสิงหาคม คิดเป็นร้อยละ 35.41 ของผลผลิตทั้งปี ดา้นผลผลิตต่อไร่ของล าไยเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากสภาพ
อากาศเหมาะสม โดยช่วงท่ีล าไยติดดอกมีความหนาวเยน็พอเหมาะ ส่งผลใหล้ าไยปีน้ีออกดอกและติดผลมากกว่าปีท่ี
แลว้ ส าหรับแผนบริหารจดัการล าไยจงัหวดัไดว้างแผนการบริหารจดัการผลไมแ้บบเบด็เสร็จดว้ยตวัเอง ผา่นกลไกของ
คณะกรรมการเพ่ือแกไ้ขปัญหาเกษตรกรอนัเน่ืองมาจากผลิตผลการเกษตรระดบัจงัหวดั (คพจ.) ในเชิงคุณภาพตั้งแต่
ระยะก่อนเก็บเก่ียวจนถึงหลงัเกบ็เก่ียวผลผลิต ไดแ้ก่ โครงการรณรงคก์ารผลิตล าไยคุณภาพ ปี 2563 โดยมีกิจกรรม
ส าคญั เช่น การส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP ส่งเสริมและแนะน าใหเ้กษตรกรใชเ้ทคโนโลยท่ีีส าคญั 5 ดา้น 
คือ การเตรียมตน้ใหส้มบูรณ์ การตดัแต่งช่อผล การใหน้ ้า การใส่ปุ๋ย และการปรับปรุงคุณภาพสีผิว รวมทั้งการจดัท า
แปลงเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมกลุ่มพฒันาคุณภาพผลผลิตและการตลาด ถ่ายทอดความรู้การผลิตล าไยคุณภาพในรูปแบบ
แปลงใหญ่ จนถึงค าแนะน าการเตรียมตน้หลงัเก็บเก่ียวผลผลิตแลว้ดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ส่วนเชิงปริมาณล าไย
ภาคเหนือจะเร่ิมออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมิถนุายน – เดือนกนัยายน ช่วงท่ีใหผ้ลผลิตมาก (ช่วง Peak) ตอ้งเฝ้าระวงัใน
สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนสิงหาคม ซ่ึงทั้ง 8 จงัหวดัไดเ้ตรียมการบริหารจดัล าไยในฤดูรวม 386,065 ตนัแลว้ ทั้งการประชุม
เช่ือมโยงตลาดล าไยล่วงหนา้ การสนบัสนุนใหมี้จุดรวบรวมและคดัคุณภาพล าไยและกระจายผลผลิต จดัเตรียมขอ้มูล
ความตอ้งการรับซ้ือผลผลิตของผูป้ระกอบการล าไยโดยประสานความร่วมมือกบัพาณิชยแ์ละอตุสาหกรรมจงัหวดั 
ส าหรับการบริหารจดัการผลผลิตมีดงัน้ี บริโภคสดภายในประเทศ 69,102 ตนั ดว้ยวิธีกระจายผลผลิตออกนอกแหล่ง
ผลิตผา่นผูป้ระกอบการ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ตลาดภายในจงัหวดัและท่องเท่ียวชุมชน รวมทั้ง 
Modern Trade และตลาดออนไลน์/ไปรษณีย ์แปรรูป 269,021 ตนั ดว้ยวธีิการอบแหง้ทั้งเปลือก อบแหง้เน้ือสี
ทอง แปรรูป เช่น การท าน ้าล าไยสกดัเขม้ขน้ ล าไยกระป๋อง และการส่งออกล าไยสด 47,942 ตนั 

 

ทั้งน้ี ในการประชุมดงักล่าวไดเ้ตรียมเสนอแนวทางการก ากบั ติดตาม เฝ้าระวงัผลผลิตล าไยปริมาณมาก(ช่วง Peak) 

ปี 2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board) ใหค้วามเห็นชอบแผนบริหาร
จดัการผลไมภ้าคเหนือต่อไป 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เกษตรกรแปลงใหญไ่มด้อก จ.เลย ปรบัตวัชว่งโควดิ-19 เปดิ

เพจขายไมม้งคลออนไลน์สรา้งรายได้สู่ชมุชน 

 

สืบเน่ืองมาจากสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ท าใหย้อดจ าหน่ายไมด้อกของ
อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย ลดลงเป็นอยา่งมาก นางณัฐริกา ศรีสวัสดิ์ ประธานแปลงใหญ่ไม้ดอก เลขท่ี 47 หมู่ท่ี 3 บา้น
แก่งไฮ ต าบลหนองบวั อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย และสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ไมด้อกต าบลหนองบวั อ าเภอภูเรือ จงัหวดั
เลย จึงไดมี้การปรับตวัปรับเปล่ียนวิธีการผลิตและจ าหน่าย โดยหนัมาผลิตไมใ้บท่ีเป็นไมม้งคล ซ่ึงสามารถน าไป
ประดบัในอาคารบา้นเรือน สถานท่ีราชการได ้พร้อมกบัหากลุ่มลูกคา้ใหม่ทดแทนกลุ่มลกูคา้เก่าซ่ึงมารับซ้ือแบบขายส่ง
ปริมาณมากๆ เพ่ือน าไมด้อกไปใชจ้ดัสวน 

จากวิกฤตดงักล่าวจึงไดป้ระชุมปรึกษาหารือกบัสมาชิก และไดใ้หลู้กหลานสมาชิกแปลงใหญ่ ซ่ึงเรียนในระดบั
มหาวิทยาลยั สร้างเพจจ าหน่ายไมด้อกทางเฟซบุ๊ก จ านวน 3 เพจ คือ 

1. เพจ “สวนต้นไม้มงคล ต้นไม้ดอกไม้ประดับ ต้นไม้จิ๋ว ต้นไม้ฟอกอากาศ BY nmco” 

2. เพจ “ไร่ภูซ าเตย สวนปูไม้ดอกไม้ประดับ” 

3. เพจ “จ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคล ไร่ภูซ าเตย” 

โดยจะมีลูกหลานของสมาชิกแปลงใหญ่เป็น Admin ของเพจรับออเดอร์การส่ังซ้ือจากลูกคา้ผา่นทางออนไลน์ 
รายการไมป้ระดบัท่ีถ่ายรูปลงเพจประชาสัมพนัธ์การจ าหน่าย ประกอบดว้ย นางพญาคลา้ทอง คลา้นกยงูแดง คลา้นกยงู
เขียว คลา้แตงโม มอนสเตอร่าไจแอนท ์เฟิร์นราชินีเงิน คาเมรอน หนา้ววั ว่านนกคุม้ เสน่ห์ขนุแผน ใบละพนั คลา้เสือ



โคร่ง เอ้ืองหมายนาด่าง ว่านพญามือเหลก็ และม่วงนารี โดยพนัธุ์ไมบ้างส่วนเป็นพนัธุ์ไมท่ี้ไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ส านักงานเกษตรอ าเภอภูเรือ ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) 

ดา้นนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ส าหรับพ้ืนท่ีต าบลหนองบวั อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย มี
ภูมิประเทศท่ีเหมาะสมและภูมิอากาศท่ีดีเยน็สบายตลอดปี อีกทั้งยงัมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงข้ึนช่ือ “ลานคริสต์มาส
ภูเรือ” ซ่ึงมีการปลูกตน้คริสตม์าสโดยเกษตรกรแปลงใหญ่ไมด้อกอ าเภอภูเรือ ในงานเทศกาลวนัคริสตม์าสท่ีจดัเป็น
ประจ าทุกปีในช่วงเดือน พฤศจิกายน – มกราคม เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวไดช้มความสวยสดงดงาม พร้อมทั้งถ่ายรูปกบัตน้
คริสตม์าสสีแดงสดใสสวยงาม ซ่ึงเป็นพืชหลกัท่ีมาทดแทนการปลูกพืชไร่สร้างรายไดท่ี้ดีมากใหก้บัเกษตรกร หลงัจาก
ปลูกตน้คริสตม์าสเกษตรกรแปลงใหญ่ไมด้อกต าบลหนองบวั ไดมี้การผลิตไมใ้บและไมม้งคลในการจ าหน่ายเป็น
อาชีพเสริม โดยมีเจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอภูเรือ เขา้มาสนบัสนุนพนัธุไ์มใ้บใหค้วามรู้เร่ืองการดูแลรักษา การ
สนบัสนุนบรรจุภณัฑ ์(กระถาง) ในการเพ่ิมและยกระดบัมูลค่าของไมใ้บ รวมทั้งประสานงานกบัส านกังานพาณิชย์
จงัหวดัเลย ในการพฒันาการจ าหน่ายทางเพจออนไลน์ และกลอ่งบรรจุภณัฑใ์นการส่งสินคา้ใหลู้กคา้ ปัจจุบนัเป็นท่ี
นิยมของลูกคา้ในพ้ืนท่ีและลกูคา้ท่ีส่งทางเพจออนไลน์ว่า ไมด้อกของอ าเภอภูเรือมีความสวยงาม คงทน มีคุณภาพ เป็น
ท่ียอมรับของลูกคา้เป็นอยา่งดี และสามารถสร้างรายไดจ้นพฒันาใหเ้ป็นอาชีพหลกัท่ีมัน่คงของเกษตรกร 

นางนันทิยา ศรีทัดจันทา เกษตรอ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมว่า ราคาและวิธีการส่งสินคา้ใหลู้กคา้ท่ีซ้ือผา่น
เพจ ประธานแปลงใหญ่ไมด้อกและลูกหลานสมาชิกแปลงใหญจ่ะเป็น Admin รับออเดอร์ส่ังซ้ือไมป้ระดบัจาก
ลูกคา้ โดยมีการตั้งราคาจากปกติขายส่งท่ีสวนตน้ละ 10 บาท เม่ือขายออนไลน์ผา่นเพจราคาจะเพ่ิมสูงข้ึนเป็นตน้ละ 
50 บาท เม่ือลูกคา้ซ้ือตน้แรกคิดราคาส่งตน้ละ 60 บาท และหากซ้ือตน้ต่อไปจะคิดค่าขนส่งตน้ละ 10 บาท ใช้
บริการขนส่งจากภาคเอกชนท่ีดูแลเร่ืองการส่งตน้ไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั 2 บริษทั คือ บริษทั J&T และบริษทั 
Flash Express เน่ืองจากใหบ้ริการดี สะดวก รวดเร็ว และมีความเช่ียวชาญในการบรรจุลงกล่อง 
(Packing) ไมด้อกไมป้ระดบัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

ทั้งน้ี ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินค าส่ัง
เคอร์ฟิวมาบงัคบัใชใ้นการหา้มเดินทางคา้ขายขา้มจงัหวดัจนถึงปัจจุบนั ทางกลุ่มแปลงใหญ่ไมด้อกไดมี้การปรับตวั 
ปรับกระบวนการผลิต วิธีจ าหน่ายดงักล่าวขา้งตน้ และจ าหน่ายตน้ไมผ้า่นเพจออนไลน์ คิดเป็นมูลค่าไดป้ระมาณ 
8,000 ตน้ ราคาตน้ละ 50 บาท รวมรายไดเ้ป็นเงินจ านวน 400,000 บาท ท าใหส้ามารถมีรายไดม้าประคอง
ดูแลครอบครัวบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นน้ี หากสนใจไม้ดอกไม้ประดับ หรือไม้มงคลสามารถ
ติดต่อโดยตรงกับนางณัฐริกา ศรีสวัสดิ์ ประธานแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย โทร.08 4709 

2889 หรือผ่านเพจเฟซบุ๊กข้างต้นได้ 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร ติวเขม้เจา้หนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้การใชน้ ้าอยา่งมีประสิทธิภาพใน
ระดบัไร่นา 

 

กรมส่งเสรมิการเกษตร ติวเข้มเจ้าหน้าท่ีเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในระดบัไร่นาแก่เกษตรกร โดยให้
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะหด์้านระบบการให้น้ำแก่พืช สามารถนำไปออกแบบและวางระบบการให้น้ำแก่พืชอย่างถูกต้อง วางแผนสร้าง
แปลงเรียนรู้ด้านการให้น้ำอย่างมปีระสิทธิภาพในพื้นที่ 
นายอาชว์ชัยชาญ  เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความสำคญัในการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกพืชอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลติสินค้าเกษตรที่มีคณุภาพ ลดต้นทุน
การผลิต ตลอดจนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นจากการประกอบอาชีพการเกษตร โดยหนึ่งในปัจจัยสำคญัสำหรับอาชีพเกษตรคือ 
น้ำ ดังนั้นการวางแผนจัดการน้ำสำหรับทำการเกษตรทีด่ี จะช่วยลดผลกระทบจากปญัหาภัยแล้งและฝนท้ิงช่วง ซึ่งเป็นปัญหา
หลักท่ีภาคการเกษตรต้องเผชิญในทุกปีได้ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทำโครงการส่งเสรมิการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้น้ำใน
ระดับไร่นาปี 2563 เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้น้ำอย่างรู้คณุค่า ประหยดั และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ดา้นการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้น้ำ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เกษตรกร โดยจะมีการดำเนินงาน 4 
กิจกรรม ได้แก่ การประชุมเชิงปฏบิัติการเจา้หน้าท่ีผูร้ับผดิชอบโครงการ การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร การจดัทำแปลง
เรียนรูเ้กษตรกรต้นแบบ และการติดตามประเมินผลโครงการ 
รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสรมิการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดบัไร่นา ปี 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอน
เวนช่ัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วย เจา้หน้าท่ีสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร และศูนย์ส่งเสรมิเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรม
เกษตร จากท่ัวประเทศอย่างเข้มขน้เป็นระยะเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันท่ี 21 – 26 มิถุนายน 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจในการออกแบบและการใช้ระบบการให้น้ำแก่พืชอย่างถูกต้อง ตลอดจนฝึก
ปฏิบัติออกแบบระบบการให้น้ำแก่พืชอย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสูเ่กษตรกรในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ร่วมจัดทำแปลง
เรียนรู้การใช้ระบบน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สรา้งเกษตรกรต้นแบบเพื่อการขยายผลสูเ่กษตรกรและชุมชนได้ต่อไป 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

กรมส่งเสรมิการเกษตร ติวเข้มเจ้าหน้าท่ีเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในระดบัไร่นาแก่เกษตรกร โดยให้
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะหด์้านระบบการให้น้ำแก่พืช สามารถนำไปออกแบบและวางระบบการให้น้ำแก่พืชอย่างถูกต้อง วางแผนสร้าง
แปลงเรียนรู้ด้านการให้น้ำอย่างมปีระสิทธิภาพในพื้นที ่
 
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กลา่วว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความสำคญัในการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกพืชอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลติสินค้าเกษตรที่มีคณุภาพ ลดต้นทุน
การผลิต ตลอดจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพการเกษตร 
 
โดยหนึ่งในปัจจัยสำคญัสำหรับอาชีพเกษตรคือ น้ำ ดังนั้นการวางแผนจัดการน้ำสำหรับทำการเกษตรทีด่ี จะช่วยลดผลกระทบ
จากปัญหาภัยแล้งและฝนท้ิงช่วง ซึ่งเป็นปัญหาหลักท่ีภาคการเกษตรต้องเผชิญในทุกปีได้ 
 
กรมส่งเสรมิการเกษตรจึงจดัทำโครงการส่งเสรมิการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาปี 2563 เพื่อให้เกษตรกร
สามารถใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ประหยัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ำ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เกษตรกร โดยจะมีการดำเนินงาน 4 กิจกรรม ได้แก่ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ การถ่ายทอดความรู้แกเ่กษตรกร การจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ และการ
ติดตามประเมินผลโครงการ 
 
รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสรมิการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดบัไร่นา ปี 2563 เพื่อพัฒนาเจา้หน้าท่ีรวมทั้งสิ้น 80 คน 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จากทั่วประเทศอย่างเข้มข้นเป็นระยะเวลา 6 วัน 



ตั้งแต่วันท่ี 21 – 26 มิถุนายน 2563 เพื่อให้เจ้าหนา้ที่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้เรียนรู้ เกดิความเข้าใจในการออกแบบและ
การใช้ระบบการให้น้ำแก่พืชอย่างถูกต้อง 
 
ตลอดจนฝึกปฏิบตัิออกแบบระบบการให้น้ำแก่พืชอย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
ร่วมจัดทำแปลงเรยีนรู้การใช้ระบบน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเกษตรกรต้นแบบเพื่อการขยายผลสูเ่กษตรกรและชุมชนได้
ต่อไป 
 
 
 

 

โครงการพฒันางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพืน้ท่ี สู่การพฒันาท่ียัง่ยืน 

 

โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ (Area-based Approach) ปี 2563 เป็นนโยบายที่กรมส่งเสริม

การเกษตร จัดท าขึน้มาโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นตัวต้ังในการพัฒนาชุมชน มีเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เป็น

ผู้น าการเปล่ียนแปลง มีวิสาหกิจชุมชนขับเคล่ือนด้านเศรษฐกิจ และให้เกษตรกรรวมกลุ่มท าแปลงใหญ่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีท าให้เกษตรกรมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ เพ่ือให้ชุมชนผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพท่ีตลาดต้องการ 

เพ่ือให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของตนเองตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงจะส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนามี

ความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เกษตรกรและผูส้นใจ รับฟังแนวทางการขบัเคล่ือนและพฒันางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ี 

คุณจรูญศักด์ิ สิงหเดช รองผูว่้าราชการจงัหวดัปทุมธานี เล่าให้ฟังว่า จงัหวดัปทุมธานีมีพ้ืนท่ี 953,660 ไร่ ประชากร 

1,163,604 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ มีพ้ืนท่ีท าการเกษตร 333,143 ไร่ เกษตรกร 20,814 ครัวเรือน มี

แม่น ้าเจา้พระยาไหลผา่นกลางใจเมือง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ท าให้พ้ืนท่ีแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ังตะวนัออก และฝ่ัง

ตะวนัตก เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกขา้วเป็นหลกัพ้ืนท่ีประมาณ 265,062 ไร่ รองลงมาปลูกพืชผกัชนิดต่างๆ กลว้ยน ้าวา้ กลว้ย

หอม มะพร้าวอ่อน และผลไมอ้ื่นๆ มีศูนยก์ารคา้ส่งสินคา้พืชผกัและผลไมข้นาดใหญ่ท่ีตลาดไท ตลาดส่ีมุมเมือง และตลาดผลไมเ้กรด

คดัเลือกพิเศษท่ีตลาดไอยรา ท่ีสามารถรองรับผลผลิตไดต้่อเน่ือง 

https://www.technologychaoban.com/wp-content/uploads/2020/06/29-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1.png


คุณจรูญศกัด์ิ สิงหเดช รองผูว่้าราชการจงัหวดัปทุมธานี ส่งเสริมการพฒันางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ี 

คุณสมโชค ณ นคร ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 1 จงัหวดัชยันาท เล่าให้ฟังว่า เม่ือปี 2562 กรม

ส่งเสริมการเกษตร ไดใ้ชโ้ครงการพฒันางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือพฒันาการด าเนินงานกลุ่มเกษตรกร ใชก้ระบวนการมี

ส่วนร่วมให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีบทบาทในกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนและพฒันารูปแบบการท างานส่งเสริมการเกษตร

เชิงพ้ืนท่ีให้มีการบูรณาการการท างานเพ่ือปรับปรุงระบบการท างานและโครงสร้างการส่งเสริมการเกษตรให้เกิดผลส าเร็จอยา่งเป็น

รูปธรรม การขบัเคล่ือนงานไดด้ าเนินการน าร่อง 6 จุดในพ้ืนท่ี 6 เขตทัว่ประเทศ โดยใชก้ลไกแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และ 

Yong Smart Farmer 

ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 1 จงัหวดัชยันาท ไดก้ าหนดให้แปลงใหญ่ผกัปลอดภยั อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 

เป็นจุดน าร่อง เพราะเกษตรกรในพ้ืนท่ีมีศกัยภาพในการผลิตผกัปลอดภยั มีตลาดรองรับท่ีแน่นอน รวมทั้งมีผูน้  ากลุ่มเป็นเกษตรกรรุ่น

ใหม่บริหารจดัการดา้นการตลาดไดผ้ลส าเร็จเป็นอยา่งดี 

คุณสมโชค ณ นคร ผอ.สสข.ท่ี 1 จงัหวดัชยันาท ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเชิงพ้ืนท่ี เขตท่ี 1 ภาคกลาง 

คุณสมเดช คงกระพันธ์ เกษตรจงัหวดัปทุมธานี เล่าให้ฟังว่า เม่ือรับนโยบายจากกรมส่งเสริมการเกษตรและส านกัส่งเสริมและ

พฒันาการเกษตรท่ี 1 จงัหวดัชยันาท แลว้ไดด้ าเนินการโดยใชห้ลกัคิดเชิงพ้ืนท่ีจดัเวทีชุมชน 3 คร้ัง เพ่ือให้ทราบพ้ืนท่ีและความ

ตอ้งการของเกษตรกร เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้น าไปแกไ้ขปัญหา สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ให้น ้าเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ปรับเปล่ียนวิธีการปลูก

ผกัแบบหว่านเป็นแบบการเพาะกลา้เพื่อลดอตัราการใชเ้มลด็พนัธุ์ สนบัสนุนบรรจุภณัฑท่ี์มีความเหมาะสม หรือการพฒันาจุด

รวบรวมสินคา้ให้มีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน ท าให้ตน้ทุนเมลด็พนัธุ์ลดลง ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต ์ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นจาก 1.2 ตนั เพ่ิมเป็น 1.5 ตนั ท า

ให้มีผลผลิตส่งขายท่ีตลาดต่อเน่ืองและไดเ้ช่ือมโยงตลาดเพ่ิมขึ้น ในชุมชนมีอาชีพเพาะกลา้ผกัขาย ผกัท่ีปลูกจะเจริญเติบโตสม ่าเสมอ

กนั หรือจดัเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นการผลิตผกัให้แก่เกษตรกรและผูส้นใจ 

ผลผลิตผกัจากแปลงใหญ่ผกัปลอดภยั 

คุณสุขุม ไตลังคะ เกษตรกรตน้แบบ/Yong Smart Farmer เล่าให้ฟังว่า ผลท่ีเกิดขึ้นกบักลุ่มเกษตรกรและชุมชน เม่ือ

ด าเนินโครงการพฒันางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ี แปลงใหญ่ผกัปลอดภยั อ าเภอสามโคก กลุ่มไดร่้วมกนัวิเคราะห์ศกัยภาพกลุ่ม

และชุมชน หาแนวทางการผลิตและแกปั้ญหา และเป้าหมายการพฒันา มีเจา้หนา้ท่ีจากกรมส่งเสริมการเกษตร จงัหวดั ธ.ก.ส. บริษทั

ผูรั้บซ้ือผลผลิต หรือเกษตรกรเครือข่ายจากอ าเภอและจงัหวดัใกลเ้คียงมาร่วมให้ค าแนะน า สนบัสนุนองคค์วามรู้และงบประมาณการ

ผลิต ท าให้ตน้ทุนการผลิตลดลง ไดผ้ลผลิตเพ่ิมขึ้น และไดผ้กัปลอดภยัคุณภาพตามความตอ้งการของตลาด ไดพ้ฒันาต่อยอดการเพาะ

กลา้ผกัขาย พฒันาการผลิตผกัปลอดภยั ให้น ้าแบบสปริงเกลอร์แทนการใชเ้รือรดน ้าท าให้ประหยดัเวลา แรงงานหรือค่าใชจ่้าย 

ผกัปลอดภยัจากแปลงใหญ่ผกัปลอดภยัสู่ตลาดผูบ้ริโภค 



คุณสมโชค เล่าให้ฟังในทา้ยน้ีว่า ปี 2563 น้ีจะท าต่อเน่ืองในจุดน าร่องเดิมและท าใหม่ 9 จงัหวดัภาคกลาง ไดแ้ก่ จังหวัด

ชัยนาท แปลงใหญ่ผกัสรรพยา อ าเภอสรรพยา จังหวัดสิงห์บุรี แปลงใหญ่ออ้ย อ าเภอบางระจนั จังหวัดอ่างทอง แปลงใหญ่ไมม้งคล 

อ าเภอแสวงหา จังหวัดลพบุรี ศพก.ขม้ินชนั อ าเภอชยับาดาล จังหวัดสระบุรี แปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์อ าเภอแก่งคอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา แปลงใหญ่ขา้ว อ าเภอบางซา้ย จังหวัดนนทบุรี แปลงใหญ่ผกั อ าเภอบางใหญ่ กรุงเทพมหานคร แปลงใหญ่

มะพร้าว เขตบางขนุเทียน จังหวัดปทุมธานี แปลงใหญ่หมากเหลือง อ าเภอล าลูกกา 

คุณสุขมุ ไตลงัขะ เกษตรกรตน้แบบ Yong Smart Farmer ผูน้ าการเปล่ียนแปลงการผลิตเกษตร 

แนวทางการด าเนินงานปี 2563 คือ 1. พฒันาการเกษตรโดยใชพ้ื้นท่ีเป็นตวัตั้ง (Area-based) ก าหนดขอบเขตชดัเจน น า

ขอ้มูลพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมต่อการปลูกพืช (Zoning) ใชเ้ป็นแนวทางการตดัสินใจ เพ่ือให้เกษตรกรบริหารพ้ืนท่ีของตนเองอยา่ง

เหมาะสม 2. ใชเ้วทีชุมชนวิเคราะห์ขอ้มูลสินคา้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อให้เกิดแผนพฒันาการเกษตรท่ี

เกิดจากความตอ้งการของชุมชน 3. ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมบูรณาการและงบประมาณจากทุกภาคส่วน 4. พฒันาต่อยอดโดยใช้

กลไกการพฒันาท่ีมีอยูแ่ลว้ท างานบนพ้ืนฐานขอ้มูล เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพ้ืนท่ีและขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น 

คุณสมเดช คงกระพนัธ์ เกษตรจงัหวดัปทุมธานี 

เป้าหมายการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ ปี 2563 คือ 1. เพื่อให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากท่ีท าให้เกษตรกรมี

รายไดแ้ละมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 2. เพื่อให้ชุมชนผลิตสินคา้คุณภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 3. เพื่อให้เกษตรกรมี

การบริหารจดัการสินคา้เกษตรของตนเองตลอดห่วงโซ่อุปทาน 4. เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรไดรั้บการพฒันาให้มีความเขม้แขง็ท่ี

พ่ึงตนเองได ้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

จากนโยบายโครงการพฒันาการงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ี ในปี 2563 ส านกังานเกษตรจงัหวดัปทุมธานี ไดเ้ลือกด าเนินการ

แปลงใหญ่หมากเหลือง ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ชุมชนผลิตสินคา้คุณภาพ เพื่อให้

กลุ่มเกษตรกรมีความเขม้แขง็ท่ีพึ่งตนเองได ้เพื่อสนบัสนุนให้ชุมชนมีตลาดรองรับสินคา้ท่ีแน่นอนและเพื่อให้เกษตรกรมีรายไดเ้สริม 

มีความมัน่คงในการยงัชีพ 

เร่ืองราว โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ี สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน เป็นแนวทางให้เกษตรกรลดความเส่ียง ลดทุนการผลิต 

ยกระดับรายได้ครัวเรือน สอบถามเพ่ิมได้ท่ี คุณจุฑามาศ จงศิริ หรือ คุณมานพ พลายแสง ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ที ่1 จังหวัดชัยนาท โทร. (092) 385-6055 หรือท่ีส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โทร. (02) 581-6327 ก็ได้ครับ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

!!!ดาวใต้นิวส์!!! “ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและหมู่บา้นขยายผล
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ” 

 
“ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและหมู่บ้านขยายผลโครงการศูนยภ์ู
ฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ” 
วันท่ี 28 มิถุนายน 2563 นายวรีชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเศรณี อนลิบล 
เกษตรจังหวัดน่าน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน ณ โรงเรยีนท่านผูห้ญิงสง่า อิงคุลานนท์ บ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยนายณัฐ
ภัทร อุปจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ได้นำเรียนการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ในโรงเรียน มีกจิกรรมปลูกพืชผัก เพาะเหด็ เลี้ยงไก่ไข่ กบ ปลา ฯลฯ เพ่ือนำผลผลิตทางการเกษตรตา่ง ๆ มาประกอบเป็น
อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรยีน ซึ่งผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้แนวทางในการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลาง เพื่อให้
นักเรียนมีคณุภาพชีวิตที่ดี คือ 1) 
ด้านโภชนาการ มีตารางอาหารประกอบอาหารตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ 2) ด้านแรงงานให้หนว่ยงานในระดับอำเภอเข้า
มาดำเนินการร่วมกบัทางโรงเรยีนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในระดับพ้ืนท่ีให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการตอบโจทย์ของนักเรียนและชุมชน และ 3) การพัฒนาโรงเรยีนให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชุมชน 
โดยภาคเกษตรของโรงเรยีนสามารถขยายผลสู่ชุมชน ท้ังด้านทักษะเกษตร การประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้ชุมชนได้ต่อไป 
และจากนั้นคณะผู้ตรวจราชการฯ ได้ลงพื้นที่ตดิตามพื้นท่ีขยายผลโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้าน
ห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้นโยบายในการขยายผลการดำเนินงานในพ้ืนท่ีโดย



การพัฒนาท่ีเริ่มต้นจากการค้นหาตัวตน ออกแบบวิถีชีวิต และทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนดำเนินงานอย่างจริงจัง การพัฒนาท่ี
อาศัยความเกื้อกูล สร้างอาหาร สร้างรายได้ ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทำเกษตรแบบวนเกษตร ตลอดจนการออกแบบภูมิ
ทัศน์ให้เป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยว 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
เกษตรปราจีนฯ จัดงานคลินิกเกษตรเคลือ่นที ่ครั้งที่ 2/2563 

พร้อมให้บริการทางการเกษตร 
เมื่อเร็วๆ นี้ ข้าราชการและเจา้หนา้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวดัปราจนีบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ ร่วมจดังาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครัง้ที่ 2/2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจนีบุรี โดยไดร้ับเกียรติจาก 
นางจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่น้ี มีวัตถปุระสงคเ์พื่อให้บริการแก่
เกษตรกรในการแก้ไขปญัหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างท่ัวถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร 
ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟู
เกษตรกรใหส้ามารถทำการผลติทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบตัิงานในเชิงรุกที่ทำให้
เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปญัหาให้ไดร้ับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินจิฉัยโรคพืช โรคสตัว์ โรคสัตว์
น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร โดยเปดิให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 12 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิก
อารักขาพืช คลินิกข้าว คลินิกดิน คลินิกเกษตรและสหกรณ์ คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ 
คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินกิสภาเกษตร และการให้บริการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง คาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงาน
และเข้ารับบริการทางการเกษตรกว่า 150 คน โดยการจัดงานในครัง้นี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดยีิ่งจากหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบรุี และจังหวัดใกล้เคียง 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกษตรปราจีนฯ ร่วมลงพืน้ที่ติดตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวดั

ปราจีนบุรี 

 

เม่ือเร็วๆ น้ี นายพชัิย วงษ์บัวงาม เกษตรจงัหวดัปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางพมิพา ดวงประชา หวัหนา้กลุ่มยทุธศาสตร์

และสารสนเทศ นางสาวพรพรรณ นุชโพธิ์พนัธ์ุ นกัวิชาการ  ส่งเสริมการเกษตรปฏิบติัการ และ นายสมรักษ์ ส่ือ

สกุล นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบติัการ ร่วมลงพ้ืนท่ีติดตามงานและจดัเก็บขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพื่อการ

ส่งเสริมและพฒันางานท่องเท่ียววิถีเกษตร ประจ าปี พ.ศ. 2563 ณ ไมเ้คด็โฮมสเตย ์ต าบลไมเ้คด็ อ าเภอเมือง จงัหวดั

ปราจีนบุรี ซ่ึงไดรั้บค าแนะน าใหจ้ดัเกบ็ขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ ส าหรับน าไปปรับใชต้ามสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ในโอกาสน้ี นายหอม เกษรศิริ เกษตรอ าเภอเมืองปราจีนบุรี พร้อมเจา้หนา้ท่ีฯ ให้การตอ้นรับและลงพ้ืนท่ีติดตามงาน

ดงักล่าว 

โดยแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรต าบลไมเ้คด็ เกิดจากการรวมตวักนัของเกษตรกรชาวสวนผลไม ้ปรับปรุงบา้นให้เป็นท่ีรับรอง

นกัท่องเท่ียว ส าหรับเรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวนปราจีนบุรี ซ่ึงไมเ้คด็โฮมสเตยน้ี์ เป็นท่ีพกัและแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

ท่ามกลางบรรยากาศสวนผลไมน้านาชนิด โดยเฉพาะทเุรียน GI และแปลงดอกหนา้ววั ควบคุมดว้ย SMART 
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FARM และมีกิจกรรม อาทิ ป่ันจกัรยานชมสวนและวิถีชีวิตชาวสวนในชุมชน ชมสวนทุเรียน และแปลงผลไมแ้บบ

ผสมผสาน 

  

 
 
 
 

 

จังหวดักระบี่ จัดโครงการคลนิิกเกษตรเคล่ือนที่ เพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึง
บริการคลนิิกเกษตร ได้รับความรู้ด้านวชิาการและได้รับการแก้ไขปัญหา
ด้านการเกษตรอย่างครบวงจร 

 

          วนัน้ี 29 มิถุนายน 2563 นายสมชาย หาญภกัดีปฏิมา รองผูว่้าราชการจงัหวดักระบ่ี เป็นประธานเปิด

โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตล่ิงชนั หมู่ท่ี 3 ต าบลตล่ิงชนั อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดั

กระบ่ี โดยมีนายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี กล่าวรายงาน มีนายวิสูตร พฤกษสุวรรณ นายอ าเภอเหนือคลอง นายจีร

ศกัด์ิ มาศโอสถ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลตล่ิงชนั หวัหนา้ส่วนราชการระดบัอ าเภอและจงัหวดั ภาคเอกชน ผูน้ า

ทอ้งท่ี และประชาชน เขา้ร่วมเป็นจ านวนมาก 

          นายอนุชา ยาอีด เกษตรจงัหวดักระบ่ี กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี เป็นการบรูณาการความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมพฒันาฟ้ืนฟู

http://dc.prd.go.th/transcode/image/2563/6/29/b67374a604da9c89b25a9958a4e00787_small.jpg


เกษตรกรให้สามารถท าการผลิตทางการเกษตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เกษตรกรท่ี

ประสบปัญหาดา้นการเกษตร สามารถเขา้ถึงบริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ไดรั้บความรู้ดา้นวิชาการ และไดรั้บการแกไ้ข

ปัญหาดา้นการเกษตรอยา่งครบวงจรในคราวเดียวกนั เป็นการสร้างภาพพจน์และภาพลกัษณ์ดา้นวิชาการ นวตักรรมและ

เทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอ่ประชาชน 

          โดยกิจกรรมภายในงานประกอบดว้ย การใหบ้ริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี จ านวน 18 คลินิก ไดแ้ก่ คลินิก

ดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว ์คลินิกประมง คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย ส.ป.ก. คลินิกบญัชี คลินิกชลประทาน คลินิก

ขา้ว คลินิกยางพารา คลินิกส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร คลินิกอารักขาพืช คลินิกสุขภาพของเกษตรกร คลินิกสภา

เกษตรกร คลินิกประเมินผล ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนักระบ่ี ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรกระบ่ี และ คลินิก

อื่นๆ ประกอบดว้ย นิทรรศการส่งเสริมการเกษตร นิทรรศการแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ี การฝึกอาชีพ การจ าหน่ายสินคา้

คุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และการใหบ้ริการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ บริษทัปุ๋ ยรุ่ง

อรุณ จ ากดั และไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลตล่ิงชนั โรงไฟฟ้าภาคใต ้(จงัหวดักระบ่ี) คาดว่าจะมี

เกษตรกรมาร่วมงานและเขา้รับบริการทางการเกษตร ไม่นอ้ยกว่า 300 ราย 

          นายสมชาย หาญภกัดีปฏิมา รองผูว่้าราชการจงัหวดักระบ่ี กล่าวว่า ส าหรับกิจกรรมการออกหน่วยใหบ้ริการ

ประชาชนในคร้ังน้ี คือ โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่พ่ีนอ้งประชาชน และเป็นการสืบสานและต่อ

ยอดตามพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั เป็นการออกให้บริการพี่นอ้งประชาชน และ

บริการทางดา้นการเกษตร การน าส่วนราชการระดบัจงัหวดัมาพบปะและให้บริการประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอเหนือ

คลอง เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในทอ้งท่ีอ าเภอ เป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อเติม

เตม็การบริการให้มีประสิทธิภาพและเขา้ถึงประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกลมากย่ิงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

เกษตรจังหวดัสุพรรณบุรีเร่งสรรหากรรมการผู้แทนวสิาหกจิชุมชน แต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกจิชุมชนจังหวดัสุพรรณบุรี 

 

ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสพุรรณบรุ ีในฐำนะส ำนักงำนเลขำคณะกรรมกำรสง่เสรมิวสิำหกจิชมุชนจังหวัดสพุรรณบรุ ี

จัดประชมุคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรผูแ้ทนวสิำหกจิชมุชน เพือ่ด ำเนนิกำรสรรหำกรรมกำรผูแ้ทนวสิำหกจิชมุชน
ในจังหวัดสพุรรณบรุ ีแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมกำรสง่เสรมิวสิำหกจิชมุชนจังหวัดสพุรรณบรุ ีแทน คณะกรรมกำรฯ ชดุ
เดมิ ทีก่ ำหนดครบวำระในวันที ่22 กันยำยน 2563 นี้ โดยมนีำยวัฒนำ ยั่งยนื ปลัดจังหวัดสพุรรณบรุ ีเป็นประธำน
คณะกรรมกำรฯ จำกกำรประชมุในครัง้นี้ ไดพ้จิำรณำคัดเลอืกผูแ้ทนผูป้ระกอบกำร   วสิำหกจิชมุชน ตำมระเบยีบกำร
สรรหำกรรมกำรผูแ้ทนวสิำหกจิชมุชน จ ำนวน 6 คน ประกอบดว้ย 

1. นำยสรุยิำ ศรโีพธิท์อง ผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิชมุชน กรุ๊ปรักษ์ดอนเจดยี์ 
2. นำยสมยศ เต็มวริยิำนุกลู ผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิชมุชนกลุม่อนุรักษ์ธรรมชำตสิบูโ่ปรตนีไหมบำ้นหนอง

สำหร่ำย 
3. นำยสำยชล เมฆฉำย ผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิชมุชนสำรสกัดสมนุไพร 
4. นำงสำวสดุำวรรณ ศริวณชิ ผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิชมุชนสวนกลว้ยอู่ทอง 
5. นำยชวรัตน ์เชำวรัตน ์ผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิชมุชนกลุม่สตรีทอผำ้พืน้เมอืงลำยโบรำณบัำนสระบัวก ำ่ 
6. วำ่ทีร่อ้ยตรหีญงิพมิพว์รัตน ์ เรอืงประชำ ผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิชมุชนกลุม่สตรอเบอรร์ีบ่ำ้นวังจรเข  ้

ตำมพระรำชบัญญัตสิง่เสรมิวสิำหกจิชมุชน พ.ศ.2548 คณะกรรมกำรสง่เสรมิวสิำหกจิชมุชนจังหวัด มวีำระกำรด ำรง
ต ำแหน่ง 3 ปี โดยมบีทบำทหนำ้ที ่ดังนี้ 

1. เสนอควำมเห็นตอ่คณะกรรมกำรเกีย่วกับนโยบำย มำตรกำร และแผนกำรพัฒนำและสง่เสรมิกจิกำร

วสิำหกจิชมุชนในกรุงเทพมหำนครหรอืในจังหวัด แลว้แตก่รณี 
2. ประสำนงำนกับหน่วยงำนทัง้ภำครัฐและภำคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหก้ำรสง่เสรมิกจิกำรวสิำหกจิชมุชนใน

กรุงเทพมหำนครหรอืในจังหวัด แลว้แตก่รณี เป็นไปอย่ำงมเีอกภำพและมปีระสทิธภิำพ 
3. ใหก้ำรสง่เสรมิและชว่ยเหลอืในกำรขอจดทะเบยีนสทิธบัิตร เครือ่งหมำยกำรคำ้ หรอืทรัพยส์นิทำงปัญญำ

อืน่ หรอืกำรใด ๆ เพือ่ประโยชนข์องกจิกำรวสิำหกจิชมุชนในกรุงเทพมหำนครหรอืในจังหวัด แลว้แตก่รณี 
4. พจิำรณำหรอืเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรเกีย่วกับกำรสง่เสรมิวสิำหกจิชมุชนในจังหวัดตำมทีบั่ญญัตไิวใ้น

หมวด 4 
5. ปฏบัิตกิำรอืน่ใดตำมทีพ่ระรำชบัญญัตนิี้หรอืกฎหมำยอืน่บัญญัตใิหเ้ป็นอ ำนำจหนำ้ทีข่องคณะกรรมกำร

สง่เสรมิวสิำหกจิชมุชนจังหวัด หรอืตำมทีค่ณะกรรมกำรมอบหมำย 

 
 
 
 



 


