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เกษตรฯ ส่ัง Fruit Board ประชมุเยยีวยาชาวสวนล าไย ป’ี

63 เสนอ ครม.วงเงนิกวา่ 3 พันลา้นบาท 

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัเป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board) คร้ังท่ี 6/2563 (วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563) ณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ไดรั้บมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึง

มีความเป็นห่วงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ

สถานการณ์ผลผลิตล าไยภาคเหนือและภาคตะวนัออกในปีน้ีมีการเก็บเก่ียวในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนั เน่ืองมาจากสภาพ

อากาศท่ีร้อนผดิปกติอุณหภูมิสูงอยา่งต่อเน่ืองสลบักบัอากาศท่ีหนาวเยน็ฉบัพลนัในช่วงตน้ปีท่ีผา่นมา ไดส่้งผลกระทบต่อ

เกษตรกรชาวสวนล าไยหลายประการ ประกอบดว้ย 1) ธุรกิจการน าเขา้ล าไยไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีนชะลอตวัลง 

จากนโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมการปลูกล าไยในประเทศมากขึ้นจากเดิม 2 ลา้นไร่เป็น 10 ลา้นไร่ในปัจจุบนั และยงัมี

การขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 2) การขาดแคลนแรงงานต่างดา้วท่ีเป็นแรงงานฝีมือเฉพาะในการเก็บเก่ียว คดัแยก บรรจหีุบห่อ 

ท าให้เกษตรกรตอ้งจา้งแรงงานในประเทศมาทดแทนซ่ึงมีค่าใชจ้่ายค่อนขา้งสูง 3) การคมนาคมขนส่งทางบกหรือทางน ้า

ในเส้นทางปกติยงัมีค่าใชจ้่ายเท่าเดิม และใชเ้วลาในการขนส่งนานเพราะด่านการคา้ชายแดนเพ่ิงเร่ิมผอ่นคลาย ในขณะท่ี

ล าไยเร่ิมสุกแก่เตม็ท่ี เกษตรกรตอ้งเร่งระบายผลผลิต และ 4) ผูป้ระกอบการชาวจีนซ่ึงเป็นตลาดรับซ้ือล าไยอนัดบั 1 ยงั

ไม่สามารถเดินทางมาซ้ือขายล าไยไดโ้ดยสะดวก หรือมีการคา้ล่วงหนา้เพ่ือประกนัความเส่ียงให้แก่เกษตรกรไดเ้หมือน

อยา่งเช่นฤดูกาลผลิตท่ีผา่นมา เห็นไดว่้าล าไยเป็นไมผ้ลท่ีลกัษณะการบริหารจดัการแบบจ าเพาะแตกต่างจากไมผ้ลชนิดอื่น 



จากสถานการณ์ดงักล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้(Fruit 

Board) ไดมี้มติเห็นชอบโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อช่วยเหลือ

เกษตรกรชาวสวนล าไยให้สามารถฟ้ืนฟูการผลิตล าไยท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งดา้นการผลิตและการตลาด รวมทั้งส่งเสริมและ

สนบัสนุนให้เกษตรกรมีแนวทางปฏิบติัต่อสวนล าไยเพ่ือประกอบอาชีพชาวสวนล าไยไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงมีเป้าหมายช่วยเหลือ

เกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2562/2563 ท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน โดยใหค้วาม

ช่วยเหลือในอตัราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และเป็นพ้ืนท่ีล าไยท่ีให้ผลผลิตแลว้ (อายตุน้ล าไย

ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) 

ดา้น นายทวี มาสขาว รองอธบิดกีรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เบ้ืองตน้กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ ารวจขอ้มูลเกษตรกร

ชาวสวนล าไย ปี 2562/2563 โดยใชฐ้านขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนล าไยทั้งหมด ณ วนัท่ี 30 เมษายน 

2563 พบว่า มีครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนล าไยทั้งประเทศทั้งส้ินประมาณ 128,099 ครัวเรือน เน้ือท่ีปลูก 

871,716 ไร่ ทั้งน้ี มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรแลว้ ประมาณ

ร้อยละ 80 ยงัเหลืออีกร้อยละ 20 ซ่ึงจะเร่งส ารวจขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจบุนัพร้อมทั้งด าเนินการสรุปและส่งขอ้มูลเกษตรกร

ชาวสวนล าไย ปี 2562/63 ท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน ส่งให้ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ เพื่อด าเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกร ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงมหาดไทย บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

จะประชาสัมพนัธ์โครงการ รวมทั้งช้ีแจงใหเ้กษตรกรทราบ โดยผูมี้สิทธ์ิตอ้งเป็นเกษตรกรชาวสวนล าไยท่ีขึ้นทะเบียน

เกษตรกรปี 2562/63 กบักรมส่งเสริมการเกษตรภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 ระยะเวลาด าเนินการตั้งแตเ่ดือน

สิงหาคมถึงเดือนธนัวาคม 2563 คาดว่าจะใชง้บประมาณทั้งส้ินเป็นเงิน 3,440,049,726 บาท ก่อนเตรียมเสนอ

ต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 5 จังหวดัสงขลา เคาะแล้ว แปลงใหญ่แพะ
ระโนด คว้าที่ 1 ภาคใต้ พร้อมชิงระดับประเทศ 

 

ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา เคาะแลว้ แปลงใหญ่แพะระโนด ควา้ท่ี 1 ภาคใต ้
พร้อมชิงระดบัประเทศ 

               นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา กล่าว
วา่ ตามท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัใหมี้การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดบัประเทศ มาตั้งแต่ปี 2559 
โดยมอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลกันั้น ปีน้ีถือเป็นปีท่ี 5 ของการ
ประกวด ทั้งน้ี เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจใหเ้กษตรกร เกิดแรงกระตุน้ใหเ้กษตรกรพฒันาอยา่งต่อเน่ือง พร้อม
กบัการสนบัสนุนจากภาครัฐ การพฒันาแปลงใหญ่จะใหค้วามส าคญัเร่ืองการลดตน้ทุนการผลิต เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงผลผลิตท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ตรงตามความตอ้งการของตลาด มีการผลิต
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม และมีการเช่ือมโยงการตลาดเพื่อการบริหารจดัการใหเ้กิดสมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละ
อุปทาน เพิ่มโอกาสในการแข่งขนั และเป็นตน้แบบในการขยายผลไปสู่แปลงใหญ่อ่ืนต่อไป การประกวด
เร่ิมตั้งแต่ระดบัจงัหวดั ระดบัเขต และระดบัประเทศ 

          ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา รับผิดชอบดูแลพื้นท่ี 14 จงัหวดัภาคใต ้ได้
คดัเลือกแปลงใหญ่ท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศระดบัจงัหวดั เพื่อเป็นตวัแทน 1 ใน 6 เขต เขา้ชิงระดบัประเทศ 
ทั้งน้ี แปลงใหญ่ท่ีเขา้ร่วมประกวด ตอ้งเป็นแปลงท่ีเขา้ร่วมโครงการในปี 2561 อีกทั้ง ตอ้งมีผลการ
ด าเนินงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบยอ้นหลงัไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ปี ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาดา้นแผน
และปัจจยัการน าเขา้ การด าเนินการและผลตามกิจกรรม ผลลพัธ์ การน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช ้และ
สุดทา้ยความยัง่ยนื ผลปรากฏวา่แปลงใหญ่แพะ ต าบลวดัสน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ไดรั้บรางวลั



ชนะเลิศอนัดบั 1 เป็นตวัแทนภาคใต ้เขา้ประกวดระดบัประเทศในวนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 ส าหรับรางวลัอ่ืน 
ๆ มีดงัน้ี รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 แปลงใหญ่มงัคุด (วิสาหกิจชุมชนหาดยาย) ต าบลหาดยาย อ าเภอหลงั
สวน จงัหวดัชุมพร รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ท่ี 9 ต าบลนาชุมเห็ด อ าเภอยา่นตา
ขาว จงัหวดัตรัง และรางวลัชมเชย แปลงใหญ่ทุเรียน ต าบลตาชี อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา และแปลงใหญ่
ปาลม์น ้ามนัต าบลเพหลา อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี 

          โดยทั้ง 5 แปลง จะไดรั้บโล่ ประกาศนียบตัร และเงินรางวลั โดยรางวลัชนะเลิศระดบัเขต ไดรั้บเงิน 
20,000 บาท รางวลัอ่ืน ๆ ไดรั้บเงิน 15,000 บาท 10,000 บาท และรางวลัชมเชย รางวลัละ 5,000 บาท 
ตามล าดบั จะเห็นไดว้า่ในทุกปีจะมีแปลงใหญ่ท่ีมีผลงานดีเด่นระดบัจงัหวดัถึง 77 แปลง ดีเด่นระดบัภาคถึง 
6 แปลง และดีเด่นระดบัประเทศ 1 แปลง ถือเป็นอีกหน่ึงความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นกบัการพฒันาภาคการเกษตร
ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และยทุธศาสตร์การพฒันาของ ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 5 จังหวดัสงขลา "เพิม่มูลค่า
ผลผลติมังคุดภาคใต้" ยกระดับตลาดสู่การประมูล 

 

ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 5 จังหวดัสงขลา "เพิม่มูลค่าผลผลติมังคุดภาคใต้" ยกระดับ
ตลาดสู่การประมูล 

          มงัคุดเป็นราชินีผลไม ้รสชาติอร่อย วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคใตผ้กูพนักบัการท าสวนมา
ยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น ผลผลิตมงัคุดสามารถจ าหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ แต่ละปี
สามารถสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศปีละหลายลา้นบาท จากการพฒันาคุณภาพผลผลิตมงัคุดของภาคใตอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไมผ้ล และโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ ่ส่งผลใหม้งัคุดในพ้ืนท่ีภาคใต ้มีคุณภาพดีและมีลกัษณะเฉพาะแต่ละจงัหวดั พ้ืนท่ีหลกั ๆ ในการ
ผลิตมงัคุดคุณภาพ ไดแ้ก่ จงัหวดัชุมพร ระนอง และนครศรีธรรมราช โดยรูปแบบการผลิตมีทั้งกลุ่ม
เกษตรกร วสิาหกิจชุมชน และแปลงใหญ่ ทั้งน้ี เกษตรกรเร่ิมใชว้ิธีการประมลูราคาใน
ปี 2562 สามารถจ าหน่ายมงัคุดไดใ้นราคาท่ีสูงกวา่ตลาดทัว่ไป และมีผลตอบแทนท่ี
ดีกวา่ อน่ึง มาตรฐานมงัคุดในการประมูลของแต่ละกลุม่แต่ละจงัหวดันั้นยงัมีความแตกต่างกนัอยู ่และ
มิไดเ้ช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา จึงมี
แนวคิดในการจดัท ามาตรฐานคุณภาพมงัคุดภาคใตเ้พ่ือการประมูลข้ึน 

          นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดั
สงขลา เปิดเผยวา่ ภาคใตมี้พ้ืนท่ีปลูกมงัคุด 246,258 ไร่ ปีน้ีคาดวา่ผลผลิตออกสู่ตลาด
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ประมาณ 153,208 ตนั ซ่ึงแต่ละพ้ืนท่ีจะมีเอกลกัษณ์โดดเด่นดา้นรสชาติและคุณภาพ เช่น มงัคุด
ภูเขาลานสกา มงัคุดในสายหมอกเบตง มงัคุดพงังา มงัคุดระนอง และมงัคุดชุมพร เป็นตน้ ใน
ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้นบัสนุนงบประมาณ ในการจดัเวทีสมัมนาเพื่อพฒันา กลุ่ม
เกษตรกร แปลงใหญ่และวสิาหกิจชุมชน เพ่ือพฒันาคุณภาพและสร้างมาตรฐานเพ่ิมมูลค่าผลผลิตมงัคุด
ภาคใต ้โดยการสัมมนา คร้ังท่ี 1 จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 20-21 กุมภาพนัธ์ 2563 ณ หอ้งประชุม
โรงแรมมรกตทวิน อ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร ผูเ้ขา้สัมมนาประกอบดว้ยผูแ้ทนเกษตรกรกลุ่มผลิต
มงัคุดคุณภาพจากจงัหวดัชุมพร ระนอง และนครศรีธรรมราช และเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตร รวม 60 คน จดัใหมี้การบรรยายและแลกเปล่ียนประสบการณ์เร่ืองการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บั
มงัคุด โดยผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เดือนรุ่ง เบญจมาศ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏั
ร าไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี และร่วมกนัระดมความคิดในการจดัท ามาตรฐานมงัคุดเพ่ือการประมูลของ
ภาคใต ้ต่อมาคร้ังท่ี 2 จดัระหวา่งวนัท่ี 1-2 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนดป์าร์ค อ าเภอ
เมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช คร้ังน้ีเครือข่ายเกษตรกรผูป้ลกูมงัคุดภาคใต ้ไดเ้ช่ือมโยงตลาดกบั
ผูป้ระกอบการภายในประเทศและตลาดส่งออกต่างประเทศ เช่น บริษทั ไทยซีเลคเตด็ โปรดกัส์ อินเตอร์
เทรด จ ากดั บริษทั เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากดั (ท๊อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต) บริษทั ไทย แอก็โกร เอก็ซ
เชนจ ์จ ากดั (ตลาดไท) โดยมีผูแ้ทนกลุ่มเกษตรกร วสิาหกิจชุมชน และเกษตรกรแปลงใหญ่ท่ีผลิตมงัคุด
คุณภาพ จากจงัหวดัชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พงังา พทัลุง ยะลา และ
นราธิวาส รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเขา้ร่วม จ านวน 49 ราย 

          ทั้งน้ี การรวมกลุ่มเกษตรกร การรวบรวมผลผลิต และก าหนดมาตรฐานคุณภาพ ยกระดบัการ
ขายดว้ยวิธีการประมูลนั้น ส่งผลใหเ้กษตรกรสามารถต่อรองราคากบัผูค้า้และผูส่้งออกได ้สามารถตอบ
โจทยข์องการรวมกลุ่มอยา่งแทจ้ริง ไม่วา่จะเป็นวิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ ่หรือกลุม่เกษตรกร หากแต่
ตอ้งสร้างมาตรฐานและวิธีปฏิบติัใหมี้มาตรฐาน และการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

“จักสานคลุ้ม!! สุดคุ้ม  แข็งแรง  คงทน ยัง่ยืนท้ังกลุ่มและผลติภัณฑ์ 

 

 

               ท่ีกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจกัสานตน้คลุม้บา้นวงัตง  ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล ทุกวนัหลงัเสร็จงานประจ าท า
สวนกรีดยาง แม่บา้นกลุ่มน้ีมีทั้งสาวนอ้ย ใหญ่ รวมไปถึงผูสู้งอาย ุจะมารวมตวักนัท่ีน่ีเพ่ือช่วยกนัจกัสานส่ิงของเคร่ืองใช้
ตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีออเดอร์มา  ไม่ว่าจะเป็นตะกร้า  ฝาชีเลก็ใหญ่ หรือแมก้ระทัง่กระเป๋า โดยวตัถุดิบท่ีโดนเด่น
ของทางกลุ่มคือการน า  ตน้คลุม้  ซ่ึงมีขึ้นอยา่งมากมายในหมู่บา้นมาแปรรูปเป็นสินคา้ดงักล่าว 

               เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเคร่ืองจกัสานตน้คลุม้  มีความสวยงาม แขง็แรง คงทน  ท่ีทางกลุ่มไดสื้บสานภูมิ
ปัญญากนัมาจากรุ่นสู่รุ่น มาวนัน้ีท่ีลุม้ลุกคลุกคลานกนัมา 9 ปีจนทางกลุ่มมีความเขม้แขง็ แขง็แรง  สมาชิกท่ีมีอยูใ่น
หมู่บา้นวงัตงมีงานและรายได ้ เกิดความสามคัคี แบ่งปันงานกนัท า เพ่ือให้ผลิตภณัฑท่ี์ขึ้นช่ือของหมู่บา้นออกมาสวยงาม 
และเสร็จเร็วตามความตอ้งการของลูกคา้ 

               นางภา  เกาะกลาง อาย ุ58 ปี สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจกัสานตน้คลุม้บา้นวงัตง บอกว่า   สมยัก่อน
การท าเคร่ืองจกัสานจากตน้คลุม้ 1 ใบใช่เวลาท านานมาก เพราะขั้นตอนมีเยอะ  ทางกลุ่มจึงมีแนวคิดในการแบ่งหนา้ท่ีกนั
ท า  ใหทุ้กคนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม   เร่ิมตั้งแต่การเลือกพนัธ์ุตน้คลุม้ท่ีพอเหมาะกบัการน ามาท าเคร่ืองจกัสาน   การ
ตดั  การตากแห้ง   การเหลาเป็นซ่ี  การขึ้นโครง  การจกัสานขึ้นลาย   การถกัขอบ 

               ทุกคนร่วมไมร่้วมมือกนัท าหนา้ท่ี   หากมีฝ่ายไหนขาดก็สามารถทดแทนกนัได ้เป็นการท างานกนัอยา่งมี
ความสุข ไม่ว่าผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ เด็กสาว คนหนุ่มก็มาร่วมดว้ยช่วยกนั จนไดรั้บรางวลัระดบัประเทศให้เป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็และ
เล้ียงตวัเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 



               ขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีเกษตรจงัหวดัสตูลไดเ้ขา้มาช่วยส่งเสริมและเติมเตม็ในการงานดา้นประชาสัมพนัธ์  การ
จดัท าบญัชี การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ ์และช่องทางตลาดให้เป็นท่ีรู้จกัและกวา้งขวางย่ิงขึ้น 

               นางสาวปิยะนุช  ฝ้ายทอง  นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ เกษตรจงัหวดัสตูล  บอกว่า  ท่ีกลุ่ม
น้ีถือว่าเป็นกลุ่มท่ีเขม้แขง็ มีความรักความสามคัคีมากและยงัเป็นการท างานเป็นทีม โดยน าตน้คลุม้ท่ีมีในสวนยางพารามา
ท าผลิตภณัฑเ์สริมอาชีพ อีกทั้งหลายคนยงัท าการเกษตรในครัวเรือนดว้ย   ท าให้ไดรั้บรางวลักลุ่มแม่บา้นเกษตรกรดีเด่น 
ระดบัประเทศ 2562   โดยทางสนง.เกษตรจงัหวดัสตูลไดเ้ขา้มาช่วยส่งเสริมพฒันาผลิตภณัฑก์ารท าบญัชีในครัวเรือน 
การปลูกพืชโดยอาศยัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

                ส าหรับ “ต้นคลุ้ม” เป็นพืชลม้ลุกหลายฤดูมีความสูง 3-5 เมตร ไม่มีปลอ้งหรือแขนง ล าตน้มีผิวเรียบ สี
เขียว ดอกสีขาวเป็นช่อเชิงลด  ขยายพนัธ์ุดว้ยการแตกหน่อ เจริญเติบโตในพ้ืนท่ีท่ีมีความร้อนช้ืน ระบายน ้าไดดี้ หรือตาม
เนินเขา  ลกัษณะพิเศษคือ ล าตน้ตรง ไม่มีขอ้ปลอ้ง สีธรรมชาติท่ีสดสวย เน้ือสวย มีความเหนียวคงทนสามารถน ามาท า
เคร่ืองจกัสานไดดี้ 

               โดยเฉพาะจกัสานเป็นตะกร้า  กระเป๋า  หมวก  โคมไฟ  กล่องทิชชู  ฝาชี  จะไดรั้บความนิยมจากลูกคา้
นอกน้ีทางกลุ่มฯ ยงัมีบริการหลงัการขายหากลูกคา้ใชไ้ปนาน ๆ เกิดช ารุดก็สามารถติดต่อส่งมาซ่อมแซมได ้ โดยสินคา้มี
ราคาซ้ือขายเร่ิมตั้งแต่ 300 บาทไปจนถึง 3,000 บาทก็มีคะ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ว.ลงพื้นที่ พบปะเกษตรกรปราดเปร่ือง และเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน พร้อมรับฟังปัญหาและผลการดำเนินงานที่
ผ่านมา 
 
คณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา นำโดย นายณรงค์ อ่อนสอาด , พลโท อำพล ชูประทุม สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการ 
การแผยแพร่และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การเป็นเครือข่ายศูนย์การเรยีนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตรจังหวัด
ลำพูน ณ ศูนย์บม่เพราะเกษตรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน ดลีิเชีย การเ์ด้น ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
 
นายพงศรัตน์ ภริมยร์ัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กรมส่งเสรมิการเกษตรได้ดำเนินการตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 ท้ังนี้เพื่อให้เกษตรกรทุกคนไดร้ับการพัฒนาเป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ด้าน
การเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม มีความรู้ ความเช่ียวชาญในการ
ประกอบอาชีพการเกษตร จึงได้กำหนดคำนิยามของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หมายถึง ผู้ประกอบการเกษตรที่
มีการใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินธุรกิจอยา่งทันยุคสมัย มคีวามเขม้แข็ง พ่ึงพาตนเองได้ และถือเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกร รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุม่ มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการบริหารจดัการกลุ่มทั้ง6 
ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการองคก์ร ทุนและทรัพยากร ผลประโยชน์ของสมาชิก ความรู้ความสามารถของสมาชิกและองค์กร 
และการบริหารเชิงธุรกิจ เพื่อให้เกดิกลุ่มที่เขม้แข็ง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่าย
เจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรที่ผา่นการพัฒนาศักยภาพของกรมส่งเสรมิการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพยิ่งขึ้น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ ขับเคลื่อนงานส่งเสรมิการเกษตรและองค์กรเกษตรกร
ให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินกจิกรรมที่เกีย่วข้องกับการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจาก
ฐานการเกษตรได ้
จังหวัดลำพูน ดำเนินการตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีเกษตรกรที่ผ่านการอบรมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น
Smart Farmer ระหว่างปี 2557 ถึงปี 2563 จำนวน 34,015 ราย ประกอบด้วย  
Developing Smart Farmer จำนวน  24,871 ราย 
Smart Farmer จำนวน   9,093 ราย 
Smart Farmer Model จำนวน        51 ราย 
นอกจากน้ี จังหวัดลำพูน ยังมีเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer :YSF ) ที่ผ่านการประเมิน และเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ตั้งแต่ ปี 2557 – 2563 ท้ังสิ้นจำนวน 141 ราย ซึ่งผ่านกระบวนการพัฒนา
ตามโครงการอาทิ การจดัทาแผนชีวิต ปรับกระบวนทัศน์และสร้างแรงจูงใจในการทาการเกษตร โดยใช้แนวคิดแบบใหม่ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเกษตร ตั้งแต่การผลิต การตลาด ไปจนถึงการบรหิารจัดการธุรกิจเกษตร การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่าง
เกษตรกรรุ่นใหม่ กับพี่เลี้ยง การศกึษาดูงาน การเช่ือมโยงเครือข่าย ในระดับจังหวัด/ระดับเขต/ระดับประเทศ รวมถึงการ
ประเมินศักยภาพ ตามคณุสมบัติของ Young Smart Farmer เป็นต้น และในปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนมุัติ
งบประมาณให้จัดตั้งและพัฒนาศนูย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และจดุเช่ือมโยง
เครือข่าย ด้านวิชาการและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเครือข่ายเกษตรกร เจ้าหน้าท่ี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยใน
ปัจจุบันไดม้ีการเพิ่มแหล่งเรียนรู้ของ YSF ต้นแบบให้เป็น ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหมจ่ังหวัดลำพูน (ศูนย์เครือข่าย) อำเภอ
ละอย่างน้อย 1 แห่งจำนวนรวมทัง้สิ้น 10 แห่ง  

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จ. นครพนม บูรณาการหน่วยงานออกหน่วยเคล่ือนท่ีให้บริการประชาชน
อ าเภอนาหว้า 

 
วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 ท่ีโรงเรียนชุมชนประสานมิตร บา้นนาคูณใหญ่ ต าบลนาคูณใหญ่ อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม นายสยาม ศิริ
มงคล ผูว่้าราชการจงัหวดันครพนม มอบหมายให้นายร่มไม ้นวลตา เกษตรจงัหวดันครพนม พร้อมคณะหวัหนา้ส่วนราชการ น าทีมแพทย ์
พยาบาล ตลอดจนเหล่ากาชาดจงัหวดันครพนม เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานต่าง ๆ ลงพ้ืนท่ีให้บริการประชาชนแบบครบวงจรในจุดเดียว ตาม
โครงการบริการจงัหวดัเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการ หน่วยบ าบดัทุกขบ์ ารุงสุข สร้างรอยยิม้ให้ประชาชน ท่ีมีการบูรณาการร่วมกบัการออกหน่วย
แพทยเ์คลื่อนท่ี พอ.สว. จงัหวดันครพนม ท่ีออกให้บริการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ บริการท าทนัตกรรม และให้ค าปรึกษาค าแนะน าปัญหาดา้น
สุขภาพ ทั้งการแพทยไ์ทยและแผนปัจจุบนัเพ่ือสร้างโอกาสการเขา้ถึงการบริการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

โดยกิจกรรมในคร้ังน้ีประกอบไปดว้ยการร่วมกนักล่าวถวายสัตยป์ฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ และการประกาศ
เจตนารมณ์รวมพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด จากนั้นเป็นการแนะน าส่วนราชการต่าง ๆ ให้กบัประชาชนไดรู้้จกัเพื่อให้ทุกคนสามารถเขา้รับ
บริการไดถู้กตอ้งตามความตอ้งการ โดยในโอกาสน้ีเกษตรจงัหวดันครพนมไดม้ีการเล่าถึงประสบการณ์ของการไดพ้บเห็นบุคคลท่ีประสบ
ผลส าเร็จจากการนอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 มาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจให้ทุกคน
ไดเ้กิดการปรับเปลี่ยนแนวความคิดสู่การท าการเกษตรยคุใหม่ ทั้งยงัไดน้ าเอานโยบายของรัฐบาล และแนวทางในการให้ความช่วยเหลือในดา้น
ต่าง ๆ ไปช้ีแจงให้ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรั้บรู้ และเขา้ใจรวมถึงตอบขอ้ซกัถามท่ีประชาชนสงสัย จากนั้นไดม้อบพนัธุ์ปลาแก่ผูน้ าชุมชน เพ่ือให้
น าไปปล่อยตามแหล่งน ้าของชุมชนเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กบัทรัพยากรธรรมชาติ และมอบทุน 

ประสบการณ์จากชาวทิเบต: เคร่ืองรางดึงดูดโชคและเงินอยา่งไรมีโชคถูกหวย 10,000,000 บาท ดว้ยการบูชาเคร่ืองรางน้ี!ตอนน้ีคุณจะมี
โชคมากขึ้นในการซ้ือหวย...เคร่ืองรางจากทิเบตน้ีจะเปลี่ยนชีวิตคุณให้มีโอกาสถูกหวยน่าแปลกท่ีวิธีน้ีเลือกลอตเตอร่ีท่ีชนะดูด่วน! เคร่ืองรางน้ี 
แมแ้ต่คนไม่เคยถูกหวยก็ถูกได ้เหลือเช่ือจริงๆวิธีการอนัชาญฉลาดดว้ยเคร่ืองราง - วนัน้ีคนไทยมีโอกาสรวยดว้ยส่ิงน้ีเคร่ืองรางน้ีมีพลงัเสริมโชค
ซ้ือหวย! เหลือไม่ก่ีช้ินเท่านั้น 

การศึกษาของกองทุนพฒันาเด็กชนบทในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จ านวน 7 ทุน มอบเงินสงเคราะห์ผูย้ากไร้ ผูป้ระสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน และมอบถุงยงัชีพของเหล่ากาชาดจงัหวดันครพนมและของ
สโมสรไลออนส์จงัหวดันครพนม จากนั้นทุกคนจึงไดแ้ยกยา้ยกนัไปใชบ้ริการตามหน่วยเคลื่อนท่ีต่าง ๆ ท่ีตั้งเรียงรายกนัอยูต่ามความตอ้งการ

https://code.yengo.com/click/?x=2DYwLHkpGOVa9ZXhQqIGmZnywzjWvoKsjPNgrEwMy0crJ9jEgLYmV3HYfPUldJkaiANZMde6FUfJq2o9v9Zk-4U0vIqm6s_0yljPv-wVbk76uXdapjEZjuc413KFH7rub0d3N6NE62GvEflGkIfIxd6_G_OmXwy8Z-tfoKmMeNRp5Cz8xPYux_eP7KkBH3j_HvP-o3RQ6UbrxCbAo4vo44HXo0z2_-5sR84ZMHgmlM498aoLV2vwQy9v_cBLD09zmIjc0hRKMI8cAMOufyx_y3q1csvL1WwmBwzlv_tiOcuhyA0R6UccSvu2dDyKYMsP0bxFWuq7uIbuZkCRHdw1xRinQYBquf05dVg80h-xuu5QSTWiYl43ICv9FhrlSP1ACa4z5aYtirM
https://code.yengo.com/click/?x=VVsJDFm_QF5xG7njawL5p5qE-uz8zRY5f--eDu2A5roCjZ6hcIrwHb2-pGvPWV4i7swn3lkG2IbYrqLYaiYaKflWLAPLYFmFQeIPGycYjxVBfF2M65diqJr9G8crMgqqcNeUpMWuzUwP0BiFymvYbzq0MFw2JqC8QZdi57GSvRQg5FNE85VcOpcy-kPUvzOBNmQsloUEWqIkHTlxQu0gUJDVrZcILYfccLJheOmzHOTMJAu1udfreE51JM2Z8PUCgRNM0x5CSWLd8pGlyY01BTWEXbYEOthC1DWtM4NPuTibtiCFDk-jVnJcwjS0hUZE5bEcP-uSKdCj1iRz7BpDHDDJmbRx3R0ems4llXdq60RgTDIPLV0Lbgz3ZIW-F00480NY-MTAgcs
https://code.yengo.com/click/?x=GKmuSSeLRH6C37q6Bpbeg3VBJJ6e9OgjCigvu_nOv8IQ1_sDG1RJIqn_sO84VCf_kqsIC7LS1kEI470T9RZ4E1I6Tcyq3Tb1unZSePOMARDHQqnxPU2rGYlr9FSZdrui2G1RLbuKyxBfwDKSlK44mxETnaocJilMq9zEDceLziOueo25PBslEODL4CghogKHZiV4e8Vv6ADTGsX18PQi3d7ZXhVWWM3wf99Mx7ZIWYvlqojGYV-jCQgvpq6fnL0ZADKnuMqPN_qOw0KjoTF9bwF6D0dDf0t9pYhSI2m6no-lA4prE1N5wzYVWO2pODjnW9YOO4_a_CUTwC62pQHKwJ8lPOmAfc2aB_dwn4kLCOwZrN4exro3tgj-ts7tilXYNyXQSpencTE
https://code.yengo.com/click/?x=GKmuSSeLRH6C37q6Bpbeg3VBJJ6e9OgjCigvu_nOv8IQ1_sDG1RJIqn_sO84VCf_kqsIC7LS1kEI470T9RZ4E1I6Tcyq3Tb1unZSePOMARDHQqnxPU2rGYlr9FSZdrui2G1RLbuKyxBfwDKSlK44mxETnaocJilMq9zEDceLziOueo25PBslEODL4CghogKHZiV4e8Vv6ADTGsX18PQi3d7ZXhVWWM3wf99Mx7ZIWYvlqojGYV-jCQgvpq6fnL0ZADKnuMqPN_qOw0KjoTF9bwF6D0dDf0t9pYhSI2m6no-lA4prE1N5wzYVWO2pODjnW9YOO4_a_CUTwC62pQHKwJ8lPOmAfc2aB_dwn4kLCOwZrN4exro3tgj-ts7tilXYNyXQSpencTE
https://code.yengo.com/click/?x=yBNY9W5vfiMe5FvvONszGZ6deu7bNV18jJFgYH9aRiJpF1tg_pW2R8RJOHKrZmYzGwh_Hb6kTj_WUHbskleiHbHOYXfWhNsETSK1t7IaCbt7Hj3XcfjqRfZfEduMCrX1UPKtJ7EbEmVijDsmcD9LBtgYnqXvG4EEuFYYMk_kT0bFWujUlt5XBO4pXP9PzrsTrp_xLUR0q4mT-ARkfYG_LyvMctcrDhq4hYd2rXq4MQEkFtIDVL-LueRmknXSI9y1rEC2CBs1fvnbsdKlh3NvpqDFGMvFCW9F-X_Cq2C4hKN69JdEfZlciJDBeiN2gD1XvZUUubkbArMCFEpM5gqoVRw-jd2Q1gj--xMRE2hVcVnbhI-8llZNpSSOjpKZ-yphKBmg9EfNPn4
https://code.yengo.com/click/?x=hq_657d3g7QRslCCbGkoskebkbQJVZQWJ5MnrHNfLOJjKeRulu1GpBW5VI_W2cDvdmnGAeCCwKH8pmsvCK9Dh9XA7Zzg8HdilY5gsoYTcROmMACz1Is_e1OytzsLIMW8RkPx8Qpo8q3jahvaCXLtFkuOviQSZTXdVG2aalebNZ0fs_xnHkpP8k-XXp0yiQn_ElmpuKvpo7GGEgBf7ZBkmWMQLgwHZWO33kGTXRcmY4-AE7oCE1enp7dPAr6LmbudlozyQVa-EO2IcKGHiLRGpBUq00DCIjUgJJS1hhW8TJCQ7XhYcmOqsVdg4-Thzchph4ouPEp97DewR4aLGjy7MKzyAgyFgnBLmrEcYkRpTP5lZ-uRSlsYB7t4YVnrYGe20Wg4yavZrYk
https://code.yengo.com/click/?x=8j8VoIjnFxYMHolB9uAeaBGA9Y9hpYOVbzxhCFS1ke01yg2BlYRkv9Yl50iHjbgsmPhCaRLDINzjZLLGYovouGvYNakMWwzmxzYQcuYX5KVhu3sWT2R89BeFgzTuZm-1CQQ3m24zUUA2gZEYSLgZHQmM6NxuMXsIa8Q2SnRo6xqQRITcsalPsRV87IspuCorl0aC4nLhAd_7Kr2dPNWToO9DKkVs1ExoUig9UL2TFl-0uaShiPbiZiBYsPj5qGa2YIC0YBK8r6j5D45W3J69n13l8DGoN5Rd49v1RImwbKC1VrBMj00xa2pOoEw7pTHPbxpMfBbaOI01OJDBzgvf-ItXSHftNVKrBvExvXANgRYOKePEs--51frN96eLBZa28StTayFz_k8
https://code.yengo.com/click/?x=8j8VoIjnFxYMHolB9uAeaBGA9Y9hpYOVbzxhCFS1ke01yg2BlYRkv9Yl50iHjbgsmPhCaRLDINzjZLLGYovouGvYNakMWwzmxzYQcuYX5KVhu3sWT2R89BeFgzTuZm-1CQQ3m24zUUA2gZEYSLgZHQmM6NxuMXsIa8Q2SnRo6xqQRITcsalPsRV87IspuCorl0aC4nLhAd_7Kr2dPNWToO9DKkVs1ExoUig9UL2TFl-0uaShiPbiZiBYsPj5qGa2YIC0YBK8r6j5D45W3J69n13l8DGoN5Rd49v1RImwbKC1VrBMj00xa2pOoEw7pTHPbxpMfBbaOI01OJDBzgvf-ItXSHftNVKrBvExvXANgRYOKePEs--51frN96eLBZa28StTayFz_k8
https://code.yengo.com/click/?x=SnBuu0ZsScSCdeMtjAFfr8dbMTC6tU8Rf1u-CpOW8wPjv1cau_z2jyv4BlK61KC6eibWvHuUIR77EWrh3tv22QmKIdnUY49rkdCqEvCdVhOg4a9Rv9C1WtDclgoZdKZuRGP75dBEUNRxHICcZYy0NL1WDxASBAqNlvcH6ZG4bNOYFu3xmBo5JLO-pgD6T-u0r8sOuLV1LYgA_MlgnqXNzPanrcMiwt-ERhmJcDCRQncsEgMFR6gzqtMNdamfzI2DMLiU6SIIK0oRZ9wlohrkJNgtYha7ZYw8E-EzcA8OIUkoQxUBrHs4_OlNYQjfJGDc8MdLRNpprS1DFlBhyUTGBo-dyamDlszTVZDbsWT2KT9VQbYQ_fny5pwQ9c01NJlsz7a4HxxBdvE
https://code.yengo.com/click/?x=YuDzPGiqDIsIMP40AXb3wupCl31D_eFQoZVG6-1Ikli0t0l3BYUwFidek5750xdpxLxXGyn9-x2KdpxFscqymuIEzOqVo3Nak1X3ZWgiOUuaaJHSVCaKOD71Pxx2tuAfJkRNkws9X51cPhKMVlTApQ6dmIO1tYZgg6gu14xKAHemfxGfZH8pvvqdH9WeM1uG9Sc8Vn6Hm6yFSsVvgOtDZF5voOv6lRrJpj_kmmKGXVh_Mf-BlAuLLiMwWr9U5nCbYsACyII_TtoDdgfJncig71rPSK83-iaMPQvB1ACLeU_eZ_dxM5mI5bU7rwVs-qHSoHBZJrig5f0wkH5tbauPswVuaDXCYoDP-cm0kp8ukBcdw6ed1am_DIMq0BnZeAoma3zXU90shy8
https://code.yengo.com/click/?x=YuDzPGiqDIsIMP40AXb3wupCl31D_eFQoZVG6-1Ikli0t0l3BYUwFidek5750xdpxLxXGyn9-x2KdpxFscqymuIEzOqVo3Nak1X3ZWgiOUuaaJHSVCaKOD71Pxx2tuAfJkRNkws9X51cPhKMVlTApQ6dmIO1tYZgg6gu14xKAHemfxGfZH8pvvqdH9WeM1uG9Sc8Vn6Hm6yFSsVvgOtDZF5voOv6lRrJpj_kmmKGXVh_Mf-BlAuLLiMwWr9U5nCbYsACyII_TtoDdgfJncig71rPSK83-iaMPQvB1ACLeU_eZ_dxM5mI5bU7rwVs-qHSoHBZJrig5f0wkH5tbauPswVuaDXCYoDP-cm0kp8ukBcdw6ed1am_DIMq0BnZeAoma3zXU90shy8


ของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสุขภาพกบัหน่วยแพทยเ์คลื่อนท่ี พอ.สว. จงัหวดันครพนม การเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะในดา้นการเกษตร 
ประมง ปศุสัตว ์ท่ีดิน ตลอดจนเทคโนโลยีสมยัใหม่ การท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย การเลือกใชพ้ลงังาน การท าบตัรประชาชน การฝากเงินออม การ
ท าประกนัสังคม การท าประกนัภยั การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ไปจนถึงการรับค าปรึกษาค าแนะน าดา้นการลงทุน กฎหมาย การสร้าง
บา้น การรับเร่ืองราวร้องทุกขร้์องเรียน การรับแจกพนัธุ์ตน้ไม ้การขึ้นทะเบียนและท าหมนัสัตว ์การเลือกซ้ือสินคา้ราคาถูก สินคา้ทางการเกษตร 
และสินคา้ OTOP จากหน่วยงานท่ีมาจดับูธจ าหน่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


