
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่12-13 สิงหาคม 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ไมผ้ล 1 จ่อเยยีวยาชาวสวนล าไยไร่ละ 2 พนั นสพ.เดลินิวส์ 

2 เฉลิมชยัสั่งฟรุ๊ตบอร์ดประชุมด่วน ขอ ครม. 3 พนัลา้น เยียวยา
ชาวสวนล าไย 

นสพ.มติชน 

3 เฉลิมชยัสั่งฟรุ๊ตบอร์ดประชุมด่วน ขอ ครม. 3 พนัลา้น เยียวยา
ชาวสวนล าไย 

RYT9 

4 กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งแกปั้ญหา "แกว้มงักร" ราคาตกต ่า ช่วย
เกษตร จ.เลย 

ไยรัฐออนไลน์ 

5 กสก. สั่งเร่งแกปั้ญหา “แกว้มงักร” ราคาตกต ่า หลงัเกษตรกรแห่ปลูก
กนัเยอะ 

สยามรัฐออนไลน์ 

6 กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นท่ี จ.เลย สั่งการเจา้หนา้ท่ีเร่งแกปั้ญหา 
“แกว้มงักร” ราคาตกต่า 

เพจเร่ืองเล่าข่าวเกษตร 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
คลินิกเกษตร 7 เมืองขนุแผนจดัคลินิกเกษตรฯ บริการ แกไ้ขปัญหาใหช้าวเดิมบางฯ นสพ.เดลินิวส์ 
หนอนเจาะผลทุเรียน 8 ชาวสวนทุเรียนอาเภอเมืองตรัง พอใจเทคนิคการใชก้บัดกัแสงไฟ

หลอดแบล็คไลน์ควบคุมหนอนเจาะผลทุเรียน และหนอน 
เจาะเมล็ดทุเรียน ลดความเสียหายและรายไดเ้พิ่มข้ึนกวา่ 180,000 
บาท 

ส านกัข่าวกรม
ประชาสัมพนัธ์ 

ใบด่างมนัส าปะหลงั 9 จงัหวดัสุรินทร์ท าลายมนัส าปะหลงัท่ีเป็นโรคใบด่างมนัส าปะหลงั 
โครงการป้องกนัและก าจดัโรคใบด่างมนัสาปะหลงักวา่ 514 ไร่ 

ส านกัข่าวกรม
ประชาสัมพนัธ์ 

10 เตือนเกษตรกร เฝ้าระวงัโรคใบด่างมนัส าปะหลงั ส านกัข่าวกรม
ประชาสัมพนัธ์ 

นอ้มร าลึกปลูกขา้วใน
แปลงนาส่วนพระองค ์

11 ชาวจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หลอมดวงใจเป็นหน่ึงเดียว นอ้มร าลึก
ปลูกขา้วในแปลงนาส่วนพระองค ์

สยามโพลล ์

บา้นพอเพียงเล้ียงชีวติ 
สู้ COVID-19 

12 เกษตรปัตตานี จดักิจกรรมการส่งมอบตน้พนัธ์ุพืชผกัและสมุนไพร
ใหแ้ก่เกษตรกร ภายใตโ้ครงการ "บา้นพอเพียงเล้ียงชีวติ สู้ COVID-
19" 

ส านกัข่าวกรม
ประชาสัมพนัธ์ 



 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
พบส่ือมวลชน 13 เกษตรจงัหวดันครพนม จดัเวิร์ลช็อปเพิ่มเข้ียวเล็บดา้นข่าว น า

เจา้หนา้ท่ีพบส่ือมวลชน แลกเปล่ียนประสบการณ์ส่ือสารงาน
ส่งเสริมการเกษตรอยา่งสร้างสรรค ์

Cop hero thailand 

ส้มโอ 14 เกษตรปราจีนฯ ลงพื้นท่ีถอดบทเรียนปัจจยัแห่งความส าเร็จของ
ผูผ้ลิตส้มโอ อ.ศรีมหาโพธิ พร้อมเดินหนา้หา แนวทางพฒันาร่วมกนั 

เทคโนโลยชีาวบา้น 

กลว้ยไม ้ 15 อุม้กลว้ยไมสู้้โควดิ นสพ.ไทยรัฐ 







  

“เฉลมิชัย”ส่ัง ”ฟรุ้ทบอร์ด”ประชุมด่วน13ส.ค.เยยีวยาชาวสวนล าไยกว่า3พนัล้านเสนอ ครม. 

เฉลิมชยั”สั่ง ”ฟรุ้ทบอร์ด”ประชุมด่วน13ส.ค.เยยีวยาชาวสวนล าไยกวา่3พนัลา้นเสนอ ครม. สัปดาห์หนา้ พร้อม
เดินหนา้โมเดล”เกษตร-พาณิชยท์นัสมยั”เร่งเคร่ืองแผนปฏิบติัการโอ2โอ.”ระบายล าไยผา่นตลาดออฟไลน์ออนไลน์”
อลงกรณ์”ถกAICตั้ง”สถาบนัล าไย”เร่งวจิยัพฒันาเพิ่มมูลค่าลดพึ่งพาส่งออกแกปั้ญหาอยา่งย ัง่ยนื 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยวนัน้ี (9ส.ค.)วา่ คณะกรรมการ
บริหารจดัการผลไม(้Fruit Board)หรือฟรุ้ทบอร์ดไดจ้ดัประชุมนดัพิเศษตามค าสั่งของดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีสั่งการใหช่้วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกล าไยเป็นการเร่งด่วนในวนัพฤหสับดีท่ี13สิงหาคมเพื่อ
พิจารณาโครงการเยยีวยาชาวสวนล าไยวงเงินกวา่3พนัลา้นบาทเสนอโดยกรมส่งเสริมการเกษตรโดยการจ่ายค่าชดเชยเยยีวยา
ใหไ้ร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

ทั้งน้ีเน่ืองจากเกษตรกรชาวสวนล าไยเดือดร้อนจากปัญหาราคาตกต ่าเพราะผลกระทบจากโควดิระบาดรอบสองใน
จีน ท าใหโ้รงงานผลิตล าไยอบแหง้รับซ้ือล าไยนอ้ยลงเช่นเดียวกบัผูค้า้ส่งออกล าไยสดดว้ยกงัวลความไม่แน่นอนในการ
ส่งออกไปจีนซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ท่ีสุดนอกจากน้ีศุลกากรจีนเคร่งครัดเร่ืองการส าแดงราคาน าเขา้ล าไยท าใหเ้กิดความล่าชา้ใน
ขั้นตอนการน าเขา้ส่งออกล าไยไปจีนประกอบกบัมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19ในประเทศท าใหพ้่อคา้ชาวจีนลด
จ านวนการเดินทางเขา้มาในระหวา่งน้ีท าใหส่้งผลต่อราคาล าไย 

อยา่งไรก็ตามเพื่อแกปั้ญหาการส่งออก ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อนไดส้ั่งการใหฟ้รุ้ทบอร์ดด าเนินการโมเดลเกษตรพาณิชย์
ทนัสมยัตามแผนปฏิบติัการโอ2โอ.(O2O)ออฟไลน์2ออนไลน์โมเดล”เกษตร-พาณิชยท์นัสมยั”เร่งระบายล าไยสดประมาณ 
30% ของผลผลิตล าไยทั้งหมดร่วมกบักระทรวงพาณิชยแ์ละบริษทัอีคอมเมิร์ซรวมทั้งเวป็ไซทช่์วยเกษตร.comและบริษทั
ไปรษณียไ์ทย พร้อมทั้งสั่งการใหก้รมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินโครงการส่งเสริมการบริโภคล าไยในประเทศจบัคู่คา้รับซ้ือ
ผลล าไยสด ส่วนกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับซ้ือล าไยของสมาชิกในราคาน าตลาด ส่งจ าหน่ายขา้มจงัหวดัและขา้มภาคเป็นตน้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนสิงหาคม ซ่ึงล าไยใหผ้ลผลิตมากท่ีสุดนั้น ไดท้  าแผนกระจายสินคา้ท่ีไดว้างไวก่้อน
หนา้น้ี 

นายอลงกรณ์ยงัเปิดเผยดว้ยวา่ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC ท่ีมีตนเป็นประธานในวนัองัคารท่ี11
สิงหาคมจะมอบนโยบายใหเ้ร่งรัดการจดัตั้ง”สถาบนัล าไย”ในรูปAICศูนยค์วามเป็นเลิศ(Center of Excellence)ใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในเดือนน้ีเพื่อท าการวิจยัและพฒันาลดตน้ทุนเนน้การแปรรูปเพิ่มมูลค่าล าไยลดการพึ่งพาการส่งออกเป็นการแกปั้ญหา
อยา่งย ัง่ยนืโดยเร็วต่อไป 

ทั้งน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ ารวจขอ้มูลเกษตรกรชวาสวนล าไย ปี 2562 โดยใชฐ้านขอ้มูลการข้ึนทะเบียน ณ 
วนัท่ี 30 เมษายน 2563 มีครัวเรือนเกษตรกรชสงสวนล าไยทั้งประเทศทั้งส้ิน 128,099 ครัวเรือน เน้ือท่ีปลูก 871,716 ไร่ 

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานวา่ ล าไย เป็นไมผ้ลเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทย ในปี 2562 มีพื้นท่ียนืตน้ 
1,201,678 ไร่ พื้นท่ีใหผ้ล 1,169,49 ไร่ ผลผลิต 1,011,276 ตนั ผลผลิตเฉล่ีย 865 กิโลกรัมต่อไร่ มีมูลค่าการส่งออกล าไยสด 
583,297 ตนั คิดเป็น 20,812 ลา้นบาท การส่งออกล าไยอบแหง้ 164,575 ตนั คิดเป็นมูลค่า 8,780 ลา้นบาท ประเทศคู่คา้ส าคญั
ไดแ้ก่ จีน เวยีดนาม อินโดนีเซีย ฯลฯ 
  

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1.


 

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งแก้ปัญหา "แก้วมังกร" ราคาตกต ่า ช่วยเกษตร จ.เลย 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นท่ี อ.ภูเรือ จ.เลย รับฟังปัญหา "แกว้มงักร" ราคาตกเหลือกิโลกรัมละ 3-5 บาท เร่งสั่งการ
เจา้หนา้ท่ีเกษตรใหช่้วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิต คาดสาเหตุเกิดจากเกษตรกรท่ีเคยปลูกพืชไร่หนัมา
ปลูกแกว้มงักรกนัเยอะ ประกอบกบัปีน้ีสภาพอากาศเป็นใจท าผลผลิตออกมากจนลน้ตลาด 
 ส าหรับสาเหตุท่ีท าให้ผลผลิตแกว้มงักรออกมามากและกระจุกตวั เกิดจากเกษตรกรท่ีเคยปลูกพืชไร่ เช่น มนั
ส าปะหลงั ขา้วโพด ออ้ย หนัมาปลูกแกว้มงักรกนัมากข้ึน ประกอบกบัสภาพอากาศมีความเหมาะสม ส่งผลใหแ้กว้มงักรออก
ดอกติดผลมาก โดยปีน้ีผลผลิตมาออกในช่วงวนัท่ี 20 ก.ค.63 ซ่ึงตรงกบัช่วงผลผลิตพืชไร่และไมผ้ลออกพร้อมกนั ท าให้
ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการซ้ือสินคา้มากข้ึน และระบายผลผลิตออกจากแหล่งไม่ทนั จึงเกิดปัญหาดงักล่าว 
 ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ั่งการใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดัเลย และส านกังานเกษตรอ าเภอภูเรือ ประสานงาน
กบัส่วนราชการในพื้นท่ีทั้งองคก์รปกครองทอ้งถ่ินและพาณิชยจ์งัหวดั โดยใชก้ลไกขบัเคล่ือนงานนโยบายส าคญัและการ
แกไ้ขปัญหาภาคเกษตรระดบัจงัหวดั (Chief of Operation : CoO) และคณะท างานปฏิบติัการขบัเคล่ือนงานนโยบายส าคญั
และการแกไ้ขปัญหาการเกษตรระดบัอ าเภอ (Operation Team : OT) โดยมีเกษตรจงัหวดัและเกษตรอ าเภอ เป็นหวัหนา้ทีม 
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยเร่งประสานงานใหพ้อ่คา้เขา้มารับซ้ือและกระจายผลผลิตไปยงัแหล่งต่างๆ ใน 20 จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พร้อมกบัส่งเสริมใหเ้กษตรกรจ าหน่ายแกว้มงักรผา่นช่องทางออนไลน์และใช ้Social Media ดว้ย ซ่ึงจะ
ท าใหส้ามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรลงได ้ซ่ึงพนัธ์ุแกว้มงักรท่ีเกษตรกรนิยมปลูกในพื้นท่ี ไดแ้ก่ พนัธ์ุแดง
ทบัทิม แดงสยาม และขาวเวยีดนาม ราคาจ าหน่ายปกติอยูท่ี่กิโลกรัมละ 12-15 บาท ทั้งน้ี ยงัมอบหมายใหส้ านกังานเกษตร
จงัหวดัเลยเร่งขยายแกว้มงักรพนัธ์ุดีทั้งเน้ือสีแดงและสีเหลือง โดยเฉพาะพนัธ์ุอิสราเอลเน้ือสีเหลืองท่ีผูบ้ริโภคก าลงันิยมดว้ย 
 



 
กสก. ส่ังเร่งแก้ปัญหา “แก้วมังกร” ราคาตกต ่า หลงัเกษตรกรแห่ปลูกกนัเยอะ 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นท่ี อ.ภูเรือ จ.เลย รับฟังปัญหา “แกว้มงักร” ราคาตกเหลือกิโลกรัมละ 3-5 บาท เร่งสั่งการ

เจา้หนา้ท่ีเกษตรใหช่้วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิต คาดสาเหตุเกิดจากเกษตรกรท่ีเคยปลูกพืชไร่หนัมา
ปลูกแกว้มงักรกนัเยอะ ประกอบกบัปีน้ีสภาพอากาศเป็นใจท าผลผลิตออกมากจนลน้ตลาด 
 เม่ือวนัท่ี 11 ส.ค. นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรไดรั้บแจง้
สถานการณ์จากพื้นท่ี ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีการปลูกแกว้มงักรมากท่ีสุดของจงัหวดัเลยวา่ ปีน้ีมีผลผลิต
ออกมามากเกินความตอ้งการของตลาด ท าใหร้าคาตกต ่าท่ีสุดในรอบ 10 ปี ดงันั้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร จึงมอบหมายใหล้งพื้นท่ีเพื่อรับฟังปัญหาราคาสินคา้เกษตร "แกว้มงักร" ตกต ่าเหลือกิโลกรัมละ 3-5 บาท 
จากสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่แกว้มงักร ณ บริเวณลง้รับซ้ือ ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย โดยมีนายประดิษฐ ์อินตาพรม เกษตรจงัหวดั
เลย นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอ าเภอภูเรือ และนางนนัทิยา ศรีทดัจนัทา เกษตรอ าเภอภูเรือ ร่วมให้ขอ้มูล โดยพบวา่
แกว้มงักรท่ีมีปัญหาคือเน้ือสีขาว ลูกเล็ก ราคากิโลกรัมละ 2-3 บาท ลูกขนาดกลาง ราคากิโลกรัมละ 4-5 บาท ลูกใหญ่ เกรด A 
จมัโบ ้ราคากิโลกรัมละ 6-7 บาท ส าหรับแกว้มงักรเน้ือสีแดงและสีเหลืองไม่มีปัญหาดา้นราคา โดยเน้ือสีแดง ราคากิโลกรัมละ 
25-30 บาท ส าหรับเน้ือสีเหลือง ราคากิโลกรัมละ 100-120 บาท 
 ส าหรับสาเหตุท่ีท าให้ผลผลิตแกว้มงักรออกมามากและกระจุกตวั เกิดจากเกษตรกรท่ีเคยปลูกพืชไร่ เช่น มนั
ส าปะหลงั ขา้วโพด ออ้ย หนัมาปลูกแกว้มงักรกนัมากข้ึน ประกอบกบัสภาพอากาศมีความเหมาะสม ส่งผลใหแ้กว้มงักรออก
ดอกติดผลมาก โดยปีน้ีผลผลิตมาออกในช่วงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงตรงกบัช่วงผลผลิตพืชไร่และไมผ้ลออกพร้อมกนั ท า



ใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกในการซ้ือสินคา้มากข้ึน และระบายผลผลิตออกจากแหล่งไม่ทนั จึงเกิดปัญหาดงักล่าว ทั้งน้ี กรม
ส่งเสริมการเกษตรไดส้ั่งการใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดัเลย และส านกังานเกษตรอ าเภอภูเรือ ประสานงานกบัส่วนราชการใน
พื้นท่ีทั้งองคก์รปกครองทอ้งถ่ินและพาณิชยจ์งัหวดั โดยใชก้ลไกขบัเคล่ือนงานนโยบายส าคญัและการแกไ้ขปัญหาภาคเกษตร
ระดบัจงัหวดั (Chief of Operation : CoO) และคณะท างานปฏิบติัการขบัเคล่ือนงานนโยบายส าคญัและการแกไ้ขปัญหา
การเกษตรระดบัอ าเภอ (Operation Team : OT) โดยมีเกษตรจงัหวดัและเกษตรอ าเภอ เป็นหวัหนา้ทีม ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดย
เร่งประสานงานใหพ้อ่คา้เขา้มารับซ้ือและกระจายผลผลิตไปยงัแหล่งต่าง ๆ ใน 20 จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พร้อมกบั
ส่งเสริมใหเ้กษตรกรจ าหน่ายแกว้มงักรผา่นช่องทางออนไลน์และใช ้ Social Media ดว้ย ซ่ึงจะท าใหส้ามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรลงได ้ ซ่ึงพนัธ์ุแกว้มงักรท่ีเกษตรกรนิยมปลูกในพื้นท่ี ไดแ้ก่ พนัธ์ุแดงทบัทิม แดงสยาม และขาว
เวยีดนาม ราคาจ าหน่ายปกติอยูท่ี่กิโลกรัมละ 12-15 บาท ทั้งน้ี ยงัมอบหมายใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดัเลยเร่งขยายแกว้มงักร
พนัธ์ุดีทั้งเน้ือสีแดงและสีเหลือง โดยเฉพาะพนัธ์ุอิสราเอลเน้ือสีเหลืองท่ีผูบ้ริโภคก าลงันิยมดว้ย 



 
กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นท่ี จ.เลย สั่งการเจา้หนา้ท่ีเร่งแกปั้ญหา “แกว้มงักร” ราคาตกต ่า 

กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นท่ี อ.ภูเรือ จ.เลย รับฟังปัญหา “แกว้มงักร” ราคาตกเหลือกิโลกรัมละ 3-5 บาท เร่งสั่ง
การเจา้หนา้ท่ีเกษตรใหช่้วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิต คาดสาเหตุเกิดจากเกษตรกรท่ีเคยปลูกพืชไร่หนั
มาปลูกแกว้มงักรกนัเยอะ ประกอบกบัปีน้ีสภาพอากาศเป็นใจท าผลผลิตออกมากจนลน้ตลาด 

นายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรไดรั้บแจง้สถานการณ์จากพื้นท่ี 
ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีการปลูกแกว้มงักรมากท่ีสุดของจงัหวดัเลยวา่ ปีน้ีมีผลผลิตออกมามากเกินความ
ตอ้งการของตลาด ท าใหร้าคาตกต ่าท่ีสุดในรอบ 10 ปี ดงันั้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จึง
มอบหมายใหล้งพื้นท่ีเพื่อรับฟังปัญหาราคาสินคา้เกษตร "แกว้มงักร" ตกต ่าเหลือกิโลกรัมละ 3-5 บาท จากสมาชิกกลุ่มแปลง
ใหญ่แกว้มงักร ณ บริเวณลง้รับซ้ือ ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย โดยมีนายประดิษฐ ์อินตาพรม เกษตรจงัหวดัเลย นางสาวภูมาริ
นทร์ คงเพียรธรรม นายอ าเภอภูเรือ และนางนนัทิยา ศรีทดัจนัทา เกษตรอ าเภอภูเรือ ร่วมใหข้อ้มูล  

โดยพบวา่แกว้มงักรท่ีมีปัญหาคือเน้ือสีขาว ลูกเล็ก ราคากิโลกรัมละ 2 - 3 บาท ลูกขนาดกลาง ราคากิโลกรัมละ 4 - 5 
บาท  ลูกใหญ่ เกรด A จมัโบ ้ราคากิโลกรัมละ 6 - 7 บาท ส าหรับแกว้มงักรเน้ือสีแดงและสีเหลืองไม่มีปัญหาดา้นราคา โดย
เน้ือสีแดง ราคากิโลกรัมละ 25 - 30 บาท ส าหรับเน้ือสีเหลือง ราคากิโลกรัมละ 100 - 120 บาท 

ส าหรับสาเหตุท่ีท าให้ผลผลิตแกว้มงักร ออกมามากและกระจุกตวั เกิดจากเกษตรกรท่ีเคยปลูกพืชไร่ เช่น มนั
ส าปะหลงั ขา้วโพด ออ้ย หนัมาปลูกแกว้มงักรกนัมากข้ึน ประกอบกบัสภาพอากาศมีความเหมาะสม ส่งผลใหแ้กว้มงักรออก
ดอกติดผลมาก โดยปีน้ีผลผลิตมาออกในช่วงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงตรงกบัช่วงผลผลิตพืชไร่และไมผ้ลออกพร้อมกนั 
ท าใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกในการซ้ือสินคา้มากข้ึน และระบายผลผลิตออกจากแหล่งไม่ทนั จึงเกิดปัญหาดงักล่าว  

ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ั่งการใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดัเลย และส านกังานเกษตรอ าเภอภูเรือ ประสานงาน
กบัส่วนราชการในพื้นท่ีทั้งองคก์รปกครองทอ้งถ่ินและพาณิชยจ์งัหวดั โดยใชก้ลไกขบัเคล่ือนงานนโยบายส าคญัและการ
แกไ้ขปัญหาภาคเกษตรระดบัจงัหวดั (Chief of Operation : CoO) และคณะท างานปฏิบติัการขบัเคล่ือนงานนโยบายส าคญั
และการแกไ้ขปัญหาการเกษตรระดบัอ าเภอ (Operation Team : OT) โดยมีเกษตรจงัหวดัและเกษตรอ าเภอ เป็นหวัหนา้ทีม 
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยเร่งประสานงานใหพ้อ่คา้เขา้มารับซ้ือและกระจายผลผลิตไปยงัแหล่งต่าง ๆ ใน 20 จงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พร้อมกบัส่งเสริมใหเ้กษตรกรจ าหน่ายแกว้มงักรผา่นช่องทางออนไลน์และใช ้Social Media ดว้ย ซ่ึงจะ
ท าใหส้ามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรลงได ้ซ่ึงพนัธ์ุแกว้มงักรท่ีเกษตรกรนิยมปลูกในพื้นท่ี ไดแ้ก่ พนัธ์ุแดง
ทบัทิม แดงสยาม และขาวเวยีดนาม ราคาจ าหน่ายปกติอยูท่ี่กิโลกรัมละ 12-15 บาท ทั้งน้ี ยงัมอบหมายใหส้ านกังานเกษตร
จงัหวดัเลยเร่งขยายแกว้มงักรพนัธ์ุดีทั้งเน้ือสีแดงและสีเหลือง โดยเฉพาะพนัธ์ุอิสราเอลเน้ือสีเหลืองท่ีผูบ้ริโภคก าลงันิยมดว้ย 
  





 

ชาวสวนทุเรียนอ าเภอเมืองตรัง พอใจเทคนิคการใช้กบัดักแสงไฟหลอดแบลค็ไลน์ควบคุมหนอนเจาะผลทุเรียน และหนอน

เจาะเมลด็ทุเรียน ลดความเสียหายและรายได้เพิม่ขึน้กว่า 180,000 บาท 

 

ชาวสวนทุเรียนอ าเภอเมืองตรัง พอใจเทคนิคการใชก้บัดกัแสงไฟหลอดแบล็คไลน์ควบคุมหนอนเจาะผลทุเรียน และ

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ลดความเสียหายและรายไดเ้พิ่มข้ึนกวา่ 180,000 บาท 

วนัน้ี (10 สิงหาคม 2563) นายประวทิย ์เตชชีวพงศ ์เกษตรอ าเภอเมืองตรัง พร้อมดว้ยนายประท่ิน วรรณงาม 

นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ ไดติ้ดตามผลการด าเนินการถ่ายทอดการใชเ้ทคนิคการใชก้บัดกัแสงไฟหลอด

แบล็คไลน์ควบคุมหนอนเจาะผลทุเรียน และหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน สวนของนายบุญชอบ บวัเพช็ร หมู่ท่ี 8 ต าบลนาท่ามใต ้

อ าเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง ซ่ึงปลูกทุเรียนในพื้นท่ี 7 ไร่ จ  านวนตน้ท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ 80 ตน้ ในฤดูการผลิตทุเรียน ปี 2562 

ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวได ้3,500 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 60 ของผลผลิตทั้งหมด เกษตรกรสามารถขายไดกิ้โลกรัมละ 100 บาท 

และผลผลิตร้อยละ 40 ไดรั้บความเสียหายจากหนอนเจาะผลทุเรียน และหนอนเจาะผลทุเรียน 

ความพึงพอใจในวธีิการดั้งกล่าวเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากในฤดูกาลผลิต 2563 ผลผลิตไดรั้บความเสียหายเพียงร้อยละ 

0.25 หรือไม่เกิน 5 ผลเท่านั้น โดยไม่ตอ้งใชส้ารเคมีฉีดพ่นแต่อยา่งใด ท าให้เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนกวา่ 180,000 บาท 



 

จังหวดัสุรินทร์ท าลายมันส าปะหลงัที่เป็นโรคใบด่างมันส าปะหลงั 
โครงการป้องกนัและก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลงักว่า 514 ไร่ 

นางอภิญญา พรหมมีชยั เกษตรจงัหวดัสุรินทร์ เปิดเผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตร จดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อด าเนินการโครงการป้องกนัและก าจดั
โรคใบด่างมนัส าปะหลงั โดยไดโ้อนจดัสรรงบประมาณใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดัสุรินทร์เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการก าจดัมนั
ส าปะหลงัท่ีเป็นโรคใบด่างมนัส าปะหลงั และแมลงหวีข่าวยาสูบ พาหะน าโรค ตามโครงการป้องกนัและก าจดัโรคใบด่างมนั
ส าปะหลงั งบประมาณ 1,865,700 บาท ซ่ึงจงัหวดัสุรินทร์ไดจ้ดัสรรงบประมาณดงักล่าวใหอ้ าเภอพนมดงรัก เพื่อด าเนินการ
จดัจา้งท าลายตน้มนัส าปะหลงัท่ีเป็นโรคใบด่างมนัส าปะหลงัและแมลงหวีข่าวยาสูบพาหะน าโรคตามโครงการป้องกนัและ
ก าจดัโรคใบด่างมนัส าปะหลงั รวมพื้นท่ี 863.75 ไร่ งบประมาณ 1,865,700 บาท 

ทั้งน้ี อ าเภอพนมดงรัก ไดด้ าเนินการจดัจา้งท าลายมนัส าปะหลงัท่ีเป็นโรคใบด่างมนัส าปะหลงั โดยมีเกษตรกร
เจา้ของแปลงรับจา้งท าลายมนัส าปะหลงัท่ีเป็นโรคใบด่างมนัส าปะหลงั จ  านวน 123 ราย พื้นท่ี 514.75 ไร่ ๆ ละ 2,160 บาท 
เป็นเงิน 1,111,860 บาท และมีเกษตรกรเจา้ของแปลงไดด้ าเนินการก าจดัมนัส าปะหลงัท่ีเป็นโรคใบด่างมนัส าปะหลงัโดยไม่
ขอใชง้บประมาณของทางราชการ และไม่เขา้ระเบียบการจดัจา้งตามระเบียบกระทรวงการคลงั จ  านวน 85 ราย พื้นท่ี 349 ไร่ 

ส านกังานเกษตรจงัหวดัสุรินทร์ ไดเ้บิกจ่ายเงินใหแ้ก่ผูรั้บจา้งเป็นค่าใชจ่้ายในการท าลายมนัส าปะหลงัท่ีเป็นโรคใบ
ด่าง โครงการป้องกนัและก าจดัโรคใบด่างมนัส าปะหลงั จ  านวน 123 ราย พื้นท่ีท าลาย 514.75 ไร่ๆ ละ 2,160 บาท เป็นเงิน 
1,111,860 บาท และส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายจ านวนเงิน 753,840 บาท ใหก้รมส่งเสริมการเกษตรต่อไป  



 
เตือนเกษตรกร เฝ้าระวงัโรคใบด่างมันส าปะหลงั 

 
นายธวชัชยั สิทธิวรีะกุล เกษตรจงัหวดัล าปาง เปิดเผยวา่ เกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีเร่ิมปลูก

มนัส าปะหลงัจนถึงอาย ุ1 เดือน ควรเฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมนัส าปะหลงัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจากการพบการ
ระบาดของโรคใบด่างมนัส าปะหลงัในอ าเภอแม่พริก จงัหวดัล าปาง และพบแมลงหวีข่าวยาสูบในบริเวณแปลงท่ีพบการ
ระบาด  ขอให้เกษตรกรส ารวจแปลงปลูกมนัส าปะหลงัอยา่งสม ่าเสมอ หากพบตน้มนัส าปะหลงัแสดงอาการใบด่างเหลือง ใบ
เสียรูปทรงและมีขนาดเล็กลง ยอดท่ีแตกใหม่แสดงอาการด่างเหลือง ล าตน้แคระแกรน ใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตร
อ าเภอ หรือส านกังานเกษตรจงัหวดั เพื่อก าหนดแนวทางการควบคุมและด าเนินการป้องกนัก าจดัทนัที 

การแพร่ระบาด สามารถแพร่ระบาดไดโ้ดยท่อนพนัธ์ุ และมีแมลงหวีข่าวยาสูบเป็นพาหะน าโรค โดยแมลงหวีข่าว
ยาสูบมีพืชอาศยัหลายชนิด เช่น กะเพรา โหระพา ผกัชีฝร่ัง พืชตระกูลพริก มะเขือ มนัฝร่ัง และพืชตระกูลแตง ท าใหก้ารแพร่
ระบาดไปไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
  



 
ชาวจังหวดัพระนครศรีอยุธยา หลอมดวงใจเป็นหน่ึงเดียว น้อมร าลกึปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์ 

 
 

เกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ร่วมกบัทุกภาคส่วน  นอ้มร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลอมดวงใจเป็นหน่ึงเดียวหวา่นขา้วพนัธ์ุอยธุยา 1 บนแปลงนา
ส่วนพระองค ์

นายวรชนัย ์หลกักรด เกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เปิดเผยวา่ ในวนัท่ี 14 สิงหาคมน้ี เกษตรจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ไดร่้วมกบัทุกภาคส่วน นอ้มร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลอมดวงใจเป็นหน่ึงเดียวหวา่นขา้วพนัธ์ุอยุธยา 1 บนแปลงนาส่วนพระองค ์ กวา่ 7 
ไร่  เพื่อนอ้มร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ์ เม่ือคร้ังเสด็จพระราชด าเนินทุ่งมะขามหยอ่ง พระราชทานขวญัและ
ก าลงัใจใหพ้สกนิกรท่ีผา่นพน้วกิฤตน ้าท่วมเม่ือปี 2554 และในโอกาสนั้นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไดข้อพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตปลูกขา้วในท่ีดินแปลงนาส่วนพระองคเ์ป็นประจ าทุกปี อีกทั้งพฒันาเป็นแปลงนาสาธิตใหก้บัเกษตรกร ท่ีผา่น
มา ตั้งแต่ปี 2558 ส านกังานเกษตรจงัหวดัฯ ไดด้ าเนินโครงการพฒันาการผลิตขา้วในพื้นท่ีแปลงนาส่วนพระองคม์าอยา่ง
ต่อเน่ือง ดว้ยพนัธ์ุขา้วปทุมธานี 1 ซ่ึงมีนายทว ีพนัธ์ุเสือ เกษตรกร  ต าบลวดัตูม เป็นผูดู้แล และหลงัเก็บเก่ียวผลผลิต จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา จะน าทูลเกลา้ถวายพนัธ์ุขา้ว เพื่อใชป้ระโยชน์ตามพระราชอธัยาศยั  ณ บริเวณทุ่งมะขามหยอ่ง ต าบลบา้น
ใหม่ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

ส าหรับการพฒันาการผลิตขา้วแปลงนาสาธิตในพื้นท่ีส่วนพระองค ์ มีจุดประสงคเ์พื่อเป็นแปลงนาสาธิต แปลงนา
ตวัอยา่ง  และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตขา้วปลอดภยัตามมาตรฐานสินคา้เกษตร ตลอดจน กระตุน้ใหเ้กษตรกรมีทกัษะการ
เรียนรู้ ลดตน้ทุนการผลิต ดว้ยเทคโนโลยกีารผลิตท่ีเหมาะสม และสามารถน าไปปรับใชใ้นพื้นท่ีแปลงนาของตนเองได ้
 
 



 
เกษตรปัตตานี จดักิจกรรมการส่งมอบตน้พนัธ์ุพืชผกัและสมุนไพรใหแ้ก่เกษตรกร  

ภายใตโ้ครงการ "บา้นพอเพียงเล้ียงชีวติ สู้ COVID-19" 

 
วนัน้ี 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ท่ีบริเวณส านกังานเกษตรอ าเภอปะนาเระ นายปรีชา ชนะกิจก าจร รองผูว้า่

ราชการจงัหวดัปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการส่งมอบตน้พนัธ์ุพืชผกัและสมุนไพรใหแ้ก่เกษตรกร ภายใต้
โครงการ "บา้นพอเพียงเล้ียงชีวติ สู้ COVID-19" โดยมีนายอ านวย ฤทธิชยั เกษตรจงัหวดัปัตตานี นายวภิาค ภู่เพชร นายอ าเภอ
ปะนาเระ หวัหนา้ส่วนราชการ และเกษตรกรชาวอ าเภอปะนาเระ เขา้ร่วมกิจกรรม 

นายอ านวย ฤทธิชยั เกษตรจงัหวดัปัตตานี กล่าววา่ จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ภายในประเทศท่ี
ผา่นมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชน และจากมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและยบัย ั้งการ
แพร่รระบาดของโรค ส่งผลใหเ้กิดปัญหาการกระจายสินคา้ และเกิดการขาดแคลนพืชอาหารเพื่อการบริโภค ดงันั้น เพื่อเป็น
การบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 รัฐบาลจึงมอบหมายใหส่้วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ เร่งด าเนินการป้องกนั ควบคุม แกไ้ขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ให้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงไดจ้ดัท าโครงการ "บา้นพอเพียงเล้ียงชีวติ สู้ COVID-19" ข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้
เกษตรกร และผูไ้ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 มีพืชอาหารและพืช
สมุนไพรส าหรับการบริโภคภายในชุมชน ตลอดจนถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยกีารปลูกผกัและสมุนไพรใหก้บัเกษตรกร
และผูท่ี้สนใจ โดยไดส้นบัสนุนตน้พนัธ์ุพืชผกัและสมุนไพรจ านวนกวา่ 3 หม่ืนตน้ เพื่อจดัสรรใหแ้ก่เกษตรกรและผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 จ านวน 1,935 ครัวเรือน ในพื้นท่ี 12 อ าเภอของจงัหวดัปัตตานี 
โดยไดบู้รณาการขบัเคล่ือนโครงการฯ ร่วมกบัศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัยะลา ภายหลงัจากพิธีส่งมอบ
พนัธ์ุพืชแลว้ ประธานในพิธีพร้อมดว้ยแขกผูมี้เกียรติและเกษตรกร ถ่ายภาพร่วมกนั เยีย่มชมแปลงสาธิตของส านกังานเกษตร
อ าเภอปะนาเระ และปลูกผกัลงในแปลงสาธิตเพื่อเป็นปฐมฤกษด์ว้ย 
 
  



 
 
เกษตรจังหวดันครพนม จัดเวร์ิลช็อปเพิม่เขีย้วเลบ็ด้านข่าว น าเจ้าหน้าทีพ่บส่ือมวลชน แลกเปลีย่นประสบการณ์  
ส่ือสารงานส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ 

 
 
วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 ณ ศูนยส์ารสนเทศยางพารานครพนม ส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม ถนนทางหลวง

แผน่ดิน 212(นครพนม-บา้นแพง) เขตเทศบาลเมืองนครพนม นายร่มไม ้นวลตา เกษตรจงัหวดันครพนม เป็นประธานเปิด
โครงการสร้างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี 2563 ภายใตกิ้จกรรม “เกษตรนครพนม พบ
ส่ือมวลชน แลกเปล่ียนประสบการณ์ ส่ือสารงานส่งเสริมการเกษตรอยา่งสร้างสรรค”์ มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ในการ
ปฏิบติังานส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในทุกระดบัและทุกพื้นท่ีอยา่งทัว่ถึง ซ่ึงเกิดจากการ
ขบัเคล่ือนงานตามนโยบาย และความส าเร็จของกลุ่มเกษตรกร 

โดยเชิญส่ือมวลชนจากสมาคมนกัข่าวจงัหวดันครพนม องคก์รเอกชนเพียงแห่งเดียวท่ีมีส่ือครบทุกแขนง เช่น 
โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์วทิย ุและออนไลน์ พร้อมเจา้หนา้ท่ีงานประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ สถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย (สวท.นครพนม),ประชาสัมพนัธ์จงัหวดัฯ ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการสรรคส์ร้างงานส่ือประชาสัมพนัธ์ เพื่อ



ส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรฯ ตั้งเป็นทีมงานส่ือมวลชนฯในพื้นท่ีทั้ง 12 
อ าเภอ เขา้ร่วมจ านวน 30 ราย 

นายร่มไม ้นวลตา เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยวา่ การสร้างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตรนั้น 
เป็นส่ิงส าคญั ท่ีจะท าใหบุ้คคลทัว่ไปไดท้ราบถึงการขบัเคล่ือนงานตามนโยบาย และภารกิจในงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี 
การแกไ้ขปัญหาภาคการเกษตร รวมไปถึงการปรับเปล่ียนจากการท าเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมยัใหม่ ซ่ึงการ
ปฏิบติังานในพื้นท่ีลว้นแต่จะตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือและช่องทางต่างๆ เป็นการเปิด
โอกาสใหเ้กษตรกร ประชาชน และส่ือมวลชนไดรั้บทราบถึงขอ้มูลข่าวสารและการขบัเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี
ไดเ้พิ่มมากข้ึน 

ส าหรับการจดักิจกรรมในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั ไดแ้ก่ เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และสร้างโอกาสในการ
เขา้ถึงขอ้มูลดา้นการเกษตรท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว และทนัต่อสถานการณ์ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจขอ้มูล ข่าวสาร 
นโยบาย เป้าหมายการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน และเพื่อให้
ประชาชนทัว่ไป เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารอยา่งทัว่ถึง และส่ิงท่ีส าคญัคือตอ้งการให้เจา้หนา้ท่ี
เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัส่ือมวลชนมืออาชีพโดยตรง ในดา้นของการประชาสัมพนัธ์งานส่งเสริมการเกษตร
เพื่อใหมี้การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ดา้น นายอุดร ไพศาล หวัหนา้กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ เปิดเผยเพิ่มเติมวา่ ส าหรับการจดักิจกรรมในวนัน้ีมี
บุคคลเป้าหมาย คือ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรระดบัจงัหวดั เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรอ าเภอ และส่ือมวลชนในพื้นท่ี เพื่อ
เปิดโอกาสใหเ้จา้หนา้ท่ีไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์พร้อมแนวคิด องคค์วามรู้ในการประชาสัมพนัธ์งานส่งเสริมการเกษตร 
รวมทั้งการถ่ายทอดองคค์วามรู้ เทคโนโลย ีเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีต่อไป 
ซ่ึงภายในงานนอกจากจะมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และการมอบเส้ือทีมประชาสัมพนัธ์ส านกังานเกษตรจงัหวดั
นครพนมแลว้ ยงัมีการถ่ายทอดความรู้จากส่ือมวลชนพร้อมใหเ้จา้หนา้ท่ีไดฝึ้กปฏิบติัไปดว้ย เช่น การเขียนข่าวเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีน่าสนใจ การผลิตข่าวเพื่อเผยแพร่ผา่นส่ือโซเซียลมีเดีย การส่ือสารและทกัษะการพูดท่ีดี ในงานส่งเสริม
การเกษตร และเทคนิคการถ่ายภาพเบ้ืองตน้ เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีไดน้ าเอาความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการประชาสัมพนัธ์และสร้าง
การรับรู้ข่าวสารการเกษตรใหก้บัเกษตรกร และประชาชนทัว่ไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และทนัต่อเหตุการณ์ 
  



 
เกษตรปราจีนฯ ลงพืน้ทีถ่อดบทเรียนปัจจัยแห่งความส าเร็จของผู้ผลติส้มโอ  

อ.ศรีมหาโพธิ พร้อมเดินหน้าหา แนวทางพฒันาร่วมกัน 

 
วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 เจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรจงัหวดัปราจีนบุรี พร้อมดว้ยเจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอใน

จงัหวดัปราจีนบุรี ลงพื้นท่ีสัมมนาเชิงปฏิบติัการเวทีถอดบทเรียน ศพก. คร้ังท่ี 2/2563 จดัโดยกลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ 
น าโดย นายชยัณรงค ์ทิพยพ์รม นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ นายพิษณุ โกมล นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร
ช านาญการ และ นางสาวพรพรรณ นุชโพธ์ิพนัธ์ุ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบติัการ ณ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตส้มโอ
บา้นโคกไมแ้ดง หมู่ท่ี 8 ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 
 โดยไดร่้วมถอดบทเรียนดา้นประวติัความเป็นมา แรงจูงใจในการด าเนินงาน ตน้ทุนการผลิตส้มโอ ขั้นตอนการ
ด าเนินการผลิต ปฏิทินการผลิตส้มโอ วธีิการปฏิบติั รวมถึงการตลาด ปัญหาอุปสรรค ปัจจยัแห่งความส าเร็จ รวมทั้ง
ประโยชน์จากการด าเนินการกลุ่ม ซ่ึงกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตส้มโอบา้นโคกไมแ้ดง มีสมาชิกท่ีมีความเขม้แขง็ มีองคค์วามรู้
และประสบการณ์ในการท าสวนส้มโอ มีความรักในอาชีพและภูมิใจในส่ิงท่ีท า มีการปฏิบติัตามหลกั GAP รวมทั้งมีโอกาสท่ี
ดีดา้นสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสม โดยในอนาคตกลุ่มใหค้วามสนใจในการผลิตส้มโอใหมี้มาตรฐานเดียวกนั 
ส าหรับส่งออกต่างประเทศในอนาคตต่อไป ซ่ึงมีนกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร ระดบัจงัหวดัและระดบัอ าเภอ และเกษตรกร
กลุ่มฯ เขา้ร่วมสัมมนากวา่ 25 ราย 
 
  




