
สรุปขา่วกรมส่งเสริมการเกษตร ประจําวันที่ 3๑ ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563 

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ดอกไม้บานที่
เหมืองแก้ว 
ครั้งที่ 2 

1.กรมส่งเสริมการเกษตรชวนท่องเที่ยวงาน “ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว ครั้งที่ 2” รับ
ลมหนาว จ.เชียงใหม่ 

Thailandplus 

2. กรมส่งเสริมการเกษตรชวนท่องเที่ยวงาน “ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว ครั้งที่ 2” รับ
ลมหนาว จ.เชียงใหม่ 

เกษตรสาระดีดอทคอม 

3. กรมส่งเสริมการเกษตรชวนท่องเที่ยวงาน “ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว ครั้งที่ 2” รับ
ลมหนาว จ.เชียงใหม่ 

สยามรัฐ 

4. กรมส่งเสริมการเกษตรชวนท่องเที่ยวงาน “ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว ครั้งที่ 2” รับ
ลมหนาว จ.เชียงใหม่ 

เกษตรก้าวไกล 

กล้วยไม้ 5. หนุนใช้กล้วยไม้ไทย วันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบ53ปี แนวหน้า 
ฟ้ืนฟูโคราช 6. "ประภัตร" เดินเครื่อง 7 โครงการสร้างรายได้ เร่งช่วยฟื้นฟูเกษตรกรโคราชหลังน้ำ

ลด 
สยามรัฐ 

7. รมช.ประภัต โพธสุร นำทีม เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลด แจง 7
โครงการสร้างรายไต้ ลตรายจ่าย 

คมชัดลึก 

8. รมช.เกษตรฯ เร่งช่วยเหลอืฟ้ืนฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลด Nation22 
จังหวัดต้นแบบ
ด้านการเกษตร 

9. "ประภัตร" เดินหน้าส่งเสรมิอาชีพเกษตรกรขอนแก่น ดันสู่ "จังหวัดต้นแบบด้าน
การเกษตร" 

สยามรัฐ 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

 Young Smart 
Farmer 

14. เกษตรลำปาง เปิดรับเกษตรกรรุ่นใหม่ หนุนเป็น Young Smart Farmer ปี 64 สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
เชียงใหม่ 



 
กรมส่งเสรมิการเกษตรชวนทอ่งเที่ยวงาน “ดอกไมบ้านที่

เหมอืงแกว้ ครัง้ที่ 2” รบัลมหนาว จ.เชียงใหม่ 

 

เกษตรฯ ร่วมเปิดฤดูกาลท่องเท่ียวดอกไมบ้านท่ีเหมืองแกว้ คร้ังท่ี 2 ชวนนกัท่องเท่ียวชมดอกไมง้ามหลากสีสันหลาย
สายพนัธุ์ ส่งเสริมเกษตรกรผูป้ลูกดอกไมเ้พ่ือการคา้และการท่องเท่ียวเชิงเกษตร จ.เชียงใหม่ มุ่งสร้างรายไดสู่้ชุมชน 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรโดยส านักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ ร่วมเปิดงานฤดูการท่องเท่ียว ดอกไม้บานท่ีเหมืองแก้ว คร้ังท่ี 2 ณ สวน I love Flower Farm 

อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 โดยมีนายกฤตพล รชต
เมธานนท์ ปลัดอ าเภอ รักษาราชการแทนนายอ าเภอแม่ริม เป็นประธานเปิดงาน และมอบหมายให้นางสาวชฎารัตน์ เมฆ
เจริญ เกษตรอ าเภอแม่ริม ในนามส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ริม กล่าวรายงาน ซ่ึงเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตไม้ตัดดอกเพ่ือ
การค้า ต าบลเหมืองแก้ว ถือเป็นแหล่งปลูกไม้ดอกเพ่ือการค้าท่ีส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มีพืน้ท่ีปลูกไม้ดอกประมาณ 
1,038 ไร่ เกษตรกร 353 ราย ท้ังในพื้นท่ีต าบลโป่งแยงและต าบลเหมืองแก้ว เช่น กุหลาบ มากาเร็ต พคี็อก สร้อยไก่ 
เบญจมาศ ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ริมได้ส่งเสริมให้มีการพฒันาคุณภาพไม้ดอกโดยผ่านกระบวนการแปลงใหญ่ 
ส่งเสริมการลดต้นทุน เพิม่คุณภาพผลผลิตของกลุ่มและเช่ือมโยงการตลาดในรูปแบบการขายแบบออนไลน์ มีการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือโซเชียลต่าง ๆ ท าให้แหล่งปลูกไม้ดอกอ าเภอแม่ริมเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง  และในส่วนของ



ต าบลเหมืองแก้วมีเกษตรกรจ านวน 78 ราย มีพืน้ท่ีปลูกไม้ดอกท่ีขึน้ทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 
203 ไร่ โดยมีนางสาวณวิสา มลูทา Smart Farmer ต้นแบบด้านการผลิตไม้ดอกเพ่ือการค้าแบบครบวงจร 
และกลุ่มสมาชิกผลิตไม้ดอกจ าหน่าย โดยใช้หลัก “ตลาดน าการผลิต” การติดต่อผู้ซ้ือหรือ Organizer โดยตรง มี
การส่ังซ้ือล่วงหน้าจึงสามารถวางแผนการผลิตไม้ดอกเป้าหมายให้แก่ตนเองและสมาชิก สามารถผลิตไม้ดอกตามความ
ต้องการของผู้ซ้ือหรือตลาดต้องการ เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ตลอดท้ังปี 

เม่ือเปิดสวนดอกไมใ้หน้กัท่องเท่ียวเขา้ไปถ่ายภาพความงดงาม พร้อมชมวิถีชีวติของคนปลูกดอกไมใ้นชุมชนไดอ้ยา่ง
ใกลชิ้ดในรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรไดเ้กิดกระแสแชร์กนัในส่ือสังคมออนไลน์มากข้ึน ก่อนจะมีการตดัช่อ
ดอกเพ่ือส่งถึงมือผูรั้บซ้ือ ท าใหเ้กษตรกรมีรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนจากการเก็บค่าเขา้ชมสวนของนกัท่องเท่ียวคนละ 50 บาท
เพ่ือเป็นค่าบ ารุงสวน รวมทั้งการขายอาหาร ของฝาก ของท่ีระลึก และเม่ือมีผูค้นหลัง่ไหลเขา้มาในชุมชนเพ่ิมข้ึนก็
กระจายรายไดสู่้ชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยสวนดอกไมใ้นบริเวณน้ีจะเปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้เท่ียวชมไดไ้ปจนถึงเดือน
เมษายน 2564 เน่ืองจากมีหลายสวนและวางแผนการผลิตให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก เพ่ือให้มีรายได้
หมุนเวยีนในชุมชน ทั้งน้ีในปี 2562 ท่ีผา่นมา มีนกัท่องเท่ียวเขา้มาในพ้ืนท่ีกว่า 4,000-5,000 คนต่อวนั 
สูงสุด 10,000 คนต่อวนั สร้างรายไดใ้หเ้กษตรกรและคนในชุมชนมากถึง 80-100 ลา้นบาท จึงขอเชิญชวน
นักท่องเท่ียวเดินทางไปชมความสวยงามของดอกไม้บานและสัมผัสกับเทศกาลฤดูหนาวของปีนี ้สนใจสอบถาม
รายละเอียดเพิม่เติมได้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ริม โทร.053-297323 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

หนุนใช้กล้วยไม้ไทย วันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบ53ปี 
  

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนือ่งในวันที่ระลึก
คล้ายวันสถาปนากรมสง่เสริมการเกษตร ครบรอบ 53 ปี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 
ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมและสนับสนุนการใช้กล้วยไมไ้ทยในโอกาสพเิศษ
นี้โดยสั่งพวงมาลากล้วยไม้จากศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจ.สมุทรสาคร 
เพื่อกระจายและส่งต่อไปยังเครอืข่ายเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ของสหกรณ์
ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด ร้านมานะออร์คิดและร้านกล้วยไม้สาย 4 ทั้งแบบที่ใช้
กล้วยไม้ตัดดอกและกลว้ยไม้ต้น รวมทั้งใช้กล้วยไม้ตกแต่งสถานที่และจัดทำเป็นของ
ชำร่วยสำหรับผู้มาร่วมงาน ซึ่งสามารถนำต้นกลว้ยไมไ้ปใช้ปลูกเลี้ยงและประดับอาคาร
บ้านเรือนต่อไปได้ อีกทัง้ ช่วยลดปัญหาทิ้งขยะจากเศษวัสดุเหลอืใช้ ถือเป็นการช่วย
ขยายตลาดกล้วยไมไ้ทยในประเทศและส่งเสริมเกษตรกรให้เพิ่มมูลค่าดว้ยการแปรรูป 
พร้อมใช้ประโยชน์เพิ่มจากเดิมที่เคยนิยมจำหน่ายในรูปแบบตัดดอก ร้อยมาลัยและ
กระเช้ากล้วยไม้เท่านั้น 
 
ประกอบกับช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นช่วงที่ดอกกล้วยไม้ออกมามาก
ตามฤดูกาล และเป็นช่วงที่ตลาดต่างประเทศมีงานเทศกาลน้อย จึงมีความต้องการใช้
กล้วยไมไ้ทยน้อยกว่าช่วงปลายปี-ต้นปี และในชว่งเดือนเมษายน-พฤษภาคม ทีม่ีหลาย
เทศกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 หรอื COVID-19 ซึ่งทำให้สถานการณ์การส่งออกกล้วยไมข้องไทยยังไม่อยู่ใน
ภาวะปกติ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอความร่วมมือให้หนว่ยงานในสังกัด 
และนอกสังกัดรวมทั้งประชาชนทั่วไปใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆ เพือ่สนับสนุนการใช้
ไม้ดอกไม้ประดับของไทย ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเท 



 

 

"ประภัตร" เดินเคร่ือง 7 โครงการสร้างรายได้ เร่งช่วยฟ้ืนฟู
เกษตรกรโคราชหลงัน า้ลด 

 

 

รมช.เกษตรฯ น าทีมหน่วยงานในสังกัด เร่งช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน ้าลด พร้อมแจง 7 โครงการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย 

เม่ือวนัท่ี 1 พ.ย. นายประภตัร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมช้ีแจงมาตรการแนวทาง
ในการช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรหลงัน ้าลด และมาตรการภายใตโ้ครงการลดรายจ่ายสร้างรายไดส้ าหรับเกษตรกรในช่วงฤดูแลง้ 
2563/2564 ซ่ึงมีผูบ้ริหารหน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งร่วมช้ีแจง อาทิ กรมปศุสัตว ์กรมการขา้ว กรม
ส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมชลประทาน เป็นตน้ โดยมีเกษตรกรจากหลายอ าเภอท่ีประสบภยัเขา้ร่วมรับฟัง 1,000 คน ณ 
โรงแป้งมนัส าปะหลงัเอี่ยมธงชยั ต าบลงิ้ว อ าเภอปักธงชยั จ.นครราชสีมา 

ในการน้ี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดล้งพ้ืนท่ีตรวจติดตามสถานการณ์ ณ อ่างเก็บน ้าล าเชียงสา อ.วงัน ้าเขียว จ.
นครรชสีมา ตลอดจนพบปะและให้ก าลงัใจแก่ประชาชนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีประสบอุทกภยั 

นายประภตัร กล่าววา่ จากสถานการณ์การเกิดอุทกภยัในหลายพ้ืนท่ีท าให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลการเกษตร ปัจจุบนัยงัคงมีสถานการณ์ 
5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดันครราชสีมา อุบลราชธานี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และจงัหวดัสุราษณ์ธานี (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 พ.ย.63) ขณะน้ี
ไดรั้บรายงานว่าจงัหวดันครราชสีมามีพ้ืนท่ีการเกษตรดา้นพืชคาดว่าเสียหาย 198,356 ไร่ 23 อ าเภอ 146 ต าบล 1,096 หมู่บา้น 
เกษตรกร 48,737 ราย โดยเบ้ืองตน้การช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ มีหลกัเกณฑก์ารให้ความ



ช่วยเหลือ คือ จะตอ้งเป็นเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไวก่้อนเกิดภยั และ
ช่วยเหลือเกษตรกรตามจ านวนพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บความเสียหายจริง ทั้งน้ีไม่เกิน 30 ไร่ อตัราการช่วยเหลือดา้นพืช แบ่งเป็น ขา้ว อตัราไร่ละ 
1,113 บาท พืชไร่ อตัราไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่นๆ อตัราไร่ละ 1,690 บาท 

นอกจากน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดจ้ดัท าโครงการเสริมสร้างรายไดแ้ละลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแลง้ ปี 2563/64 

จ านวน 7 โครงการ โดยเตรียมน าเสนอ ครม. พิจารณา ดงัน้ี 1.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใชน้ ้านอ้ย (ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ถัว่เขียว) 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์สนบัสนุนเงินให้แก่เกษตรกร 1,500 บ./ไร่ รายละไมเ่กิน 10 ไร่ เมลด็พนัธุ์ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์3.5 กก./ไร่ และ
ปัจจยัการผลิต 870 บ./ไร่, ถัว่เขียว สนบัสนุน 1,200 บ./ไร่ ไม่เกิน 10 ไร่ เมลด็พนัธุ์ถัว่เขียว 5 กก./ไร่ และปัจจยัการผลิต 
1,000 บ./ไร่ 2.โครงการพฒันาเสริมทางเลือกอาชีพดา้นประมงในบ่อดิน (ปลาดุก, ปลาตะเพียนขาว) สนบัสนุนพนัธุ์ปลาดุก 3,000 

ตวั อาหารสัตวน์ ้าส าเร็จรูป 60 กก. (3 กระสอบ), สนบัสนุนพนัธุ์ปลาตะเพียนขาว 5,000 ตวั อาหารสัตวน์ ้าน าร่อง 120 กก. (3 

กระสอบ) 3.โครงการเพ่ิมผลผลิตกุง้กา้มกรามในแหล่งน ้าชุมชน จ านวน 200,000 ตวั/แห่ง ค่าอาหารสตัวน์ ้าส าเร็จรูป 200 กก. 
(10 กระสอบ) และจดัเตรียมพ้ืนท่ีส าหรับปล่อยและจดัท าแหล่งอาศยั 

4.โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตวปี์กในฤดูแลง้ ปี 2564 สนบัสนุนพนัธุ์สัตวปี์ก รายละ 5,000 บาท ไดแ้ก่ ไก่พ้ืนเมือง เป็ดไข่ เป็ด
เทศ ไก่ไข่ ไก่ชน และไก่เน้ือ 5.โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว ์สนบัสนุนเงินอุดหนุนให้เกษตรกร จดัหาปัจจยัการผลิตและวสัดุ 
เพื่อปรับปรุงแปลงพืชอาหารสัตว ์ในอตัรา 3,000 บาท/ไร่ รายละไม่เกิน 5 ไร่ หรือ รายละ 15,000 บาท 6.โครงการสร้างรายได้
และพฒันาอาชีพการเกษตรให้แก่สมาชิกสถาบนัเกษตรกร โดยสนบัสนุนป๊ัมน ้า โรงเรือน ปัจจยัการผลิตและอปุกรณ์ตลาด รวมทั้งเงินกู้
อตัราดอกเบ้ียต ่า และ7.โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินคา้เกษตรเพ่ือสร้างรายไดใ้ห้แก่เกษตรกร โดยให้เกษตรกรรวมกลุ่ม เพ่ือให้ความรู้
การแปรรูผลิตผลทางการเกษตรแก่เกษตรกร และสนบัสนุนการพฒันาผลติภณัฑแ์ปรรูป กระบวนการผลิต คุณภาพมาตรฐาน และบรรจุ
ภณัฑ ์รวมทั้งส่งเสริมการตลาดทั้ง online และ offline (ตลาดเกษตรกร) 

“พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยอยา่งยิง่ต่อเกษตรกรผูป้ระสบอุทกภยั จึง
ไดม้อบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งเขา้มาดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมเพ่ือให้เกษตรกรไดมี้อาชีพ รายไดห้ลงัน ้าลด โดยวนัน้ีทุกฝ่ายได้
ร่วมกนัแกปั้ญหา และไดก้ าชบัเจา้หนา้ท่ีให้เร่งส ารวจขอ้มูลพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไดรั้บผลกระทบ และเกิดความเสียหายจากปัญหาน ้าท่วม เช่ือ
ว่าภายในเดือนธนัวาคมจะสามารถจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรได”้นายประภตัร กล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

"ประภัตร" เดินหน้าส่งเสริมอาชีพเกษตรกรขอนแก่น ดันสู่ 
"จังหวดัต้นแบบด้านการเกษตร" 

"รมช.ประภัตร" ติดตามงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกร จ.ขอนแก่น สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ต้ังเป้า 25,000 ครัวเรือน มุ่งยกระดับ
ขอนแก่นเป็นจังหวัดต้นแบบด้านการเกษตร 

 

เม่ือวนัท่ี 30 ต.ค. นายประภตัร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานการประชุม
ติดตามความกา้วหนา้การขบัเคล่ือนไทยไปดว้ยกนัระดบัพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่น ร่วมกบั นายสมศกัด์ิ จงัตระกุล ผูว้่าราชการจงัหวดั
ขอนแก่น พร้อมดว้ยนายอาชวช์ยัชาญ เล้ียงประยรู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายณัฏฐกิตต์ิ ของทิพย ์ผูอ้  านวยการกองเมลด็พนัธุ์
ขา้ว กรมการขา้ว หวัหนา้ส่วนราชการในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นายอ าเภอ เกษตรอ าเภอ ณ ห้องประชุม
แก่นเมือง ศาลากลางจงัหวดัขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ว่า ตามท่ี พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขบัเคล่ือนไทยไปดว้ยกนั ซ่ึงตนรับผิดชอบในระดบัพ้ืนท่ี จ.ขอนแก่น และ จ.ร้อยเอด็ และไดมี้การประชุมร่วมกนั พร้อมทั้ง
ลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ เม่ือวนัท่ี 7-8 ตุลาคม ท่ีผา่นมา และไดม้อบนโยบายเก่ียวกบัอาชีพท่ีส่งเสริมรายไดใ้ห้เกษตรกร ในพ้ืนท่ี 6 อาชีพ 
ไดแ้ก่ 1.เล้ียงสัตว ์เช่น ววั แพะ แกะ ไก่ หมู และกระบือ 2.ปลูกถัว่เขียว 3.ปลูกขิง 4.ปลูกหญา้เนเปียร์ (หญา้อาหารสตัว)์ ขา้วโพด มนั
ส าปะหลงั 5.ปลูกแหนแดง และ 6.เล้ียงจิ้งหรีด 

นายประภตัร กล่าววา่ ท่ีประชุมไดร้ายงานความกา้วหนา้ในการส่งเสริมอาชีพแต่ละดา้น ซ่ึงมีความคืบหนา้เป็นท่ีน่าพอใจ อาทิ โครงการ
ส่งเสริมการเล้ียงสัตว ์และกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองฯ มีกลุ่มท่ียื่นใบสมคัรเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 145 กลุ่ม ไดรั้บการเห็นชอบแผนธุรกิจแลว้ 
35 กลุ่ม วงเงินสินเช่ือธุรกิจ รวม 96.7 ลา้นบาท โคเน้ือ 32 กลุ่ม วงเงินสินเช่ือธุรกิจ 90.9 ลา้นบาท แพะ 2 กลุ่ม วงเงินสินเช่ือ
ธุรกิจ 4.8 ลา้นบาท ไก่เน้ือ 1 กลุ่ม วงเงินสินเช่ือธุรกิจ 1.0 ลา้นบาท ไดรั้บอนุมติัสินเช่ือธุรกิจแลว้รวม 5 กลุ่ม วงเงินสินเช่ือธุรกิจ 
17 ลา้นบาท, ปลูกขิง มีพ้ืนท่ีปลูกทั้งหมด 11.5 ไร่ ผลผลิตรวม 5.75 ตนั โดยส่งเสริมสนบัสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือก าหนด
ราคาและวางแผนการผลิตกบัผูรั้บซ้ือผลผลิตคดัเลือกพ้ืนท่ีการผลิตให้เหมาะสมกบัการผลิตขิงการให้ความรู้เกษตรกรในการผลิตขิง 
เช่ือมโยงเกษตรกรกบัผูรั้บซ้ือในการรับซ้ือผลผลิต, ปลูกหญา้เนเปียร์ (หญา้อาหารสตัว)์ ศูนยว์ิจยัและพฒันามาตรฐานอาหารสตัวเ์ค้ียว
เอื้อง ติดตามตรวจเยี่ยมพร้อมให้ค าแนะน า ดา้นการปลูก การจดัการแปลง การบ ารุงรักษา และบริการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาของพืช



อาหารสตัว ์และ ปลูกแหนแดง ด าเนินการเพาะเล้ียงและขยายพนัธุ์แหนแดง ใน 26 อ าเภอ เพ่ือเตรียมสถานท่ีเพาะเล้ียงและขยายพนัธุ์
แหนแดงใน ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) เพ่ือเป็นจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงแหนแดง ให้กบั
เกษตรกรในพ้ืนท่ี เป็นตน้ 

"เกษตรกรจงัหวดัขอนแก่นมีทั้งหมด 250,000 ครัวเรือน ตอ้งส่งเสริมให้ได ้10% หรือประมาณ 25,000 ครัวเรือน เนน้พ้ืนท่ีท่ี
ล าบากเพ่ือให้เกษตรกรมีโอกาสเขา้ถึงแหล่งเงินทุน โดยตอ้งช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายไดใ้นระยะสั้น เพ่ือลดรายจ่ายภายใน 4 เดือน ผา่น
โครงการเสริมสร้างรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแลง้ ปี 2563/2564 ท่ีทางกระทรวงเกษตรฯ เตรียมน าเสนอ ครม. อาทิ การปลูก
พืชใชน้ ้านอ้ย (ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ถัว่เขียว) การสนบัสนุนการแปรรูปสินคา้เกษตร การส่งเสริมการเล้ียงปลาดุก (ปลาตะเพียนขาว) การปลูก
พืชอาหารสัตว ์และการเล้ียงไก่พ้ืนเมือง (ไก่พ้ืนเมือง, เป็ดไข่, เป็ดเทศ) พร้อมกนัน้ี มอบหมายใหห้น่วยงานต่างๆ ส ารวจพ้ืนท่ีการเกษตรท่ี
เหมาะสมเพ่ือเขา้ไปสนบัสนุนเกษตรกรให้มีรายได ้ตลอดจนมุ่งส่งเสริมและพฒันาให้ จ.ขอนแก่น เป็นพ้ืนท่ีน าร่องในโครงการต่างๆ ท่ี
ส าคญัดา้นการเกษตร เพื่อเป็นตน้แบบของประเทศต่อไป" นายประภตัร กล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

เกษตรล าปาง เปิดรับเกษตรกรรุ่นใหม่ หนุนเป็น Young Smart 

Farmer ปี 64 

 
 
สำนักงานเกษตรลำปาง เชิญชวนเกษตรกรที่มีอายุระหว่างอายุ 17-45 ปี ที่ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นเกษตรกรกบักรมส่งเสรมิการเกษตรเรียบรอ้ยแล้ว และมีความมุ่งมั่นตั้งใจใน
การทำการเกษตร  สมคัรเข้าร่วมเป็นเกษตรกรรุน่ใหม่ Young Smart Farmer ใน
โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ปี 2564 โดยเริ่ม
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้
ที่ลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1U0yTcj-
Nuef9m672QRas7DiAk3xHA4Bi/view?usp=sharing หรือทาง QR Code และส่ง
ใบสมัคร ได้ทีส่ำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำปาง และศูนย์บ่มเพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำปาง 
 
สำหรับหลักฐานการสมคัร ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนเกษตรกรที่มี
หน้าช่ือ-สกุล ของตนเอง และรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
 
 


