
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2563  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ฟ้ืนฟูภัยพิบัติ 1.’เฉลิมชัย’ สั่งกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียม

ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรหลังน้ำลด 
หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

2. ’เฉลิมชัย’ สั่งกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียม
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรหลังน้ำลด 

แนวหน้า 

เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 3.เวทีประกวดเกษตรกรรักบ้านเกิด ครั้งที่ 12 ชู
แนวคิด “การเกษตรเพ่ือการส่งออก” 

เว็บไซต์เทคโนโลยีชาวบ้าน 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

งานส่งเสริมการเกษตร 4.เกษตรสุพรรณ เปิดเวทีสร้างการรับรู้นโยบาย
และแนวทางดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปี 64 

RYT9 

งานส่งเสริมโครงการ
พระราชดำริ 

5.เกษตรลำปาง จัดนิทรรศการมีชีวิต “เดินตาม
รอยพ่อ ชีวิตก็พอเพียง” นำเสนอบันได 7 ขั้น สู่
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ในงานฤดูหนาว และของ
ดีนครลำปาง 

NNT 

Field Day 6.นครพนม เตรียมเปิดงาน Field Day ชูแตงโมไร้
เมล็ด เป็นต้นแบบเรียนรู้การผลิตพืชที่ปลอดภัย 

77 ข่าวเด็ด 

อ่ืน ๆ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

Covid-19 7.ปลัดเกษตรฯ กำชับ จนท.การ์ดอย่าตก พร้อม
รับมือแพร่ระบาดโควิดเคร่งครัด 

หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

8.ปลัดเกษตรฯ กำชับ จนท.การ์ดอย่าตก พร้อม
รับมือแพร่ระบาดโควิดเคร่งครัด 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
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เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจงัหวัด ล่าสดุ นาย
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดส้ั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ด้รบัผลกระทบ และให้เตรียมแผน
ฟื้นฟูพ้ืนท่ีเกษตรหลังน้ำลดทันทีโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ไดเ้ตรียมแผนฟ้ืนฟูทั้งแผนการสำรวจพ้ืนที่เกษตรที่เสียหาย ระยะสั้นจะสนบัสนุนต้นพันธุ์ผัก
สวนครัวให้กับเกษตรกรที่ประสบภัย ระยะฟื้นฟูจะสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอรม์าเพื่อฟื้นฟูพ้ืนท่ีเกษตรที่ได้รับความเสียหาย 

หลังจากสถานการณค์ลี่คลายให้เกษตรจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่สำรวจข้อมลูความ
เสียหายด้านพืชในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทันที นอกจากนี้ ยังให้ระดมเจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการเกษตร
กระจายลงพื้นที่ตามอำเภอต่างๆ เพื่อเยี่ยมเยยีนให้กำลังใจพ่ีน้องเกษตรกรและประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบจากน้ำท่วม รวมทั้งสำรวจปญัหา สอบถามความ
ต้องการเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด เช่น การส่งเสริมปลูกพืชผักระยะสั้น หรืออาชีพอ่ืนๆ การให้คำแนะนำด้านวิชาการเพื่อดูแลพืชภายหลังจากน้ำลด 

ทั้งนี้ แผนระยะสั้นให้ศูนย์ขยายพนัธุ์พืชทุกแห่งของกรมส่งเสริมการเกษตร ผลิตต้นพันธ์ุผักสวนครัว เช่น กระเพรา พริก โหระพา มะเขอื สำหรับ
แจกจ่ายให้เกษตรกรเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายระยะสั้นและสามารถบรโิภคได้ในครัวเรือน เบื้องต้นศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 4 จ.นครศรีธรรมราช เตรียมสนับสนุน
พันธุ์พืชผักสวนครัวหลังน้ำลดให้กบัเกษตรกรทันที จำนวน 150,000 ต้น และยังให้ศูนยส์่งเสริมและเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช เตรียมผลติเช้ือ
ราไตรโคเดอรม์า ให้ศูนย์จดัการศตัรูพืชชุมชนเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรที่ประสบภัย เพื่อควบคมุโรคทีอ่าจจะเกิดขึ้นหลังน้ำลด โดยเฉพาะพื้นท่ีไม้ผล
เศรษฐกิจ สวนยางพารา สวนปาลม์ 
ส่วนสถานการณ์การเกิดอุทกภยัในพ้ืนท่ีภาคใต้ โดยจังหวัดได้รายงานสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในช่วงดังกล่าว จำนวน 9 จังหวัด 58 อำเภอ ได้แก่ จ.
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พทัลุง สงขลา ตรัง กระบี่ ยะลา ปัตตานี และ จ.นราธิวาส เกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 163,622 ราย พ้ืนท่ีคาดว่า
จะไดร้ับความเสยีหาย จำนวน 397,573 ไร่ แยกเป็น ข้าว จำนวน 90,249 ไร่ พืชไร่ จำนวน 5,327 ไร่ พชืสวนและอื่นๆ จำนวน 292,962 ไร่ และ
จังหวัดได้ประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้ว จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช (2 อำเภอ) และจังหวดั
สงขลา ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2563 



 

เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 

• หนุนยกระดับเกษตรกรสู่ “ผู้ประกอบการส่งออก” เตรียมความพร้อม
ประเทศไทยสู่การเป็น “ศูนย์กลางอาหารของโลก” 
• เผย 3 คุณสมบัติที่สำคัญของเกษตรดิจิทัล “วิจัยพัฒนา รู้ความ
ต้องการตลาด แบ่งปันชุมชน” 
3 ธันวาคม 2563 – ดีแทค EXIM BANK กรมส่งเสริมการเกษตร และมลูนิธิร่วม
ด้วยช่วยกันสำนึกรักบา้นเกิด จดัเวทีประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ครั้งท่ี 12 
ภายใต้แนวคิด “การเกษตรเพื่อการส่งออก” สอดรับแนวโน้มอุปสงคเ์พิ่มจาก
ตลาดโลก ขณะที่สถานการณ์ส่งออกสินค้าเกษตรไทยอยู่ในสภาวะ “น่าห่วง” สัดส่วน
การส่งออกลดลงตลอด 3 ทศวรรษ แนะหาสินค้าเกษตรดาวเด่นตัวใหม่ป้อน
ตลาดโลก ยกเกษตรกรสูผู่้ประกอบการที่มีความพร้อมในการผลิตอาหารและสินคา้
เกษตรมาตรฐานโลก เพิม่การใช้เทคโนโลยดีิจิทัลยกศักยภาพการผลิตเพื่อแข่งขันได้
ในตลาดโลก 
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กล่าวว่า ประเทศไทยได้กำหนดวิสยัทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
โดยมเีป้าหมายให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ก้าวสู่การเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยตั้งเป้าการขยายตัวอย่างเนื่อง โดยวางเป้าหมายให้
เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน มีความสามารถในการแข่งขันกับ
ประเทศต่างๆ ในตลาดโลก นำมาซึ่งรายได้ทั้งจากในและตา่งประเทศ ตลอดจนมีการ
สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต ให้สอดรบักับการพัฒนาท่ีเปลีย่นแปลงไป 

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญบนเวทีโลก มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าแนบแน่นกับประเทศในภมูิภาค
เอเชีย ถือเป็นจุดเด่นสำคญัของการเช่ือมโยงภมูิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าและการลงทุน นอกจากนี้ ไทยยังเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูง
ด้านการเกษตรและการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ จึงเป็นปัจจยัสำคญัในการส่งออกสินค้าทางการเกษตร 
ยกระดับเกษตรกรสู่ “ผู้ประกอบการ” 
นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ มูลนิธริ่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่า มลูนิธิรว่มด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดมคีวามมุ่งมั่นในการ
พัฒนาและส่งเสรมิภาคการเกษตรไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีมุ่งส่งเสริมสนับสนนุภาคการเกษตรให้
มีพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า พร้อมส่งออกไปแข่งขันในระดบันานาชาติ 
ทั้งนี้ โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2563 เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนายกระดับเกษตรกรให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืนในทุกมิติ ผ่านการส่งเสริมยกระดับเกษตรกรสู่การเป็น “ผู้ประกอบการ” (Entrepreneurship) ที่เข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในระดับสากลได้ 
จึงเป็นท่ีมาของแนวคิดหลักของการประกวดในปีน้ีภายใต้กรอบ “การเกษตรเพื่อการส่งออก” เพื่อยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อม
ด้านการผลติอาหารและสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสูร่ะดับโลก สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการเกษตรและประเทศชาติ 
“จากการประกวดในครั้งน้ี เราจะเห็นว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะในครั้งนี้ ล้วนมลีักษณะเป็นผู้ประกอบการ กลา่วคือ มีการทำการเกษตรอย่างเป็น
ระบบ รู้ความต้องการของตลาด มกีารวิจัยและต่อยอด เพื่อสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ของตนเอง ท่ีสำคัญ ยังมลีักษณะความเป็นผู้นำ แบ่งปันความรู้
และผลประโยชน์ให้แกส่มาชิกในชุมชน ซึ่งนอกจากจะเป็นการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการช่วยสร้างรากฐานชุมชน สังคม และประเทศให้
แข็งแรงยิ่งขึ้น” นายบุญชัย กล่าว 
  
ดีแทคสนับสนนุเทคโนโลยีเพ่ิมผลิตภาพเกษตร 
นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ภายใต้การแข่งขันของตลาดโลก
ในบริบทสินค้าเกษตร “คุณภาพ” ถือเป็นจุดขายหลักในการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดของตลาดโลก ด้วยเหตุนี้ ทำให้เกษตรกรไทยจำเป็นตอ้งรู้จักทำเทคโนโลยี
เกษตร (AgriTech) ผสานเข้ากับเทคโนโลยดีิจิทัลมาช่วยเสริมศักยภาพทั้งในแง่การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และการควบคมุคณุภาพ (Quality 
control) ทำให้การลงทุนมีความแม่นยำมากข้ึน ส่งผลต่อความสำเรจ็ของธุรกิจ 
“ที่ผ่านมา ดีแทคได้ร่วมกับมูลนิธริ่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดในการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล เพื่อติดอาวุธทางความรู้แก่เกษตรกรไทยมากว่า 10 ปี โดย
ล่าสดุ ไดม้ีการเปิดตัวแอป Kaset Go โดยความร่วมมือกับยารา ประเทศไทย ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์ของเกษตรกรตัวจริง ซึ่งมีความมุ่งหวังให้เกษตรกรได้รับ
ข้อมูลความรู้ที่ทันสมัย เขา้ใจง่าย และตรงต่อความต้องการเฉพาะราย” นายชารัด กล่าว 



 

นายไพฑูรย์ ร่ืนสุข เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District 
Workshop : DW) คร้ังที่ 1 ที่ ห้องประชุมฟาร์มกำนันโอ่ง 111 ตำบลดอนกำยาน    อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุร ีเพื่อสร้างการรับรู้นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และแนวทาง
การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ทั้ง 10 อำเภอ รวม 
100 ราย 

เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) เป็น
การดำเนินงานตามระบบส่งเสรมิการเกษตร (T&V System) ซึ่งในคร้ังนี้เป็นการถ่ายทอดนโยบายทีส่ำคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ นโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร กรอบแนวคิดการดำเนนิงานสง่เสริมการเกษตร ประจำปี
งบประมาณ 2564 การชี้แจงงบประมาณและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการทีส่ำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้รับการจัดสรร ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยงัเป็น
โอกาสให้เจ้าหน้าทีไ่ด้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันพฒันาการดำเนินงาน ให้มีความพร้อมสำหรับการให้บริการ ช่วยเหลือ
ดูแล และสรา้งรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรไีด้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

สำหรับการขับเคลื่อนงานส่งเสรมิการเกษตร ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ยึดแนว
ทางการดำเนินงานใน 10 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย การส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การ
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรโดยยึดหลักตลาดนำการผลิต การส่งเสริมและพฒันาตลาดสนิค้าเกษตร การส่งเสริมและ
พัฒนา Young Smart Farmer และ Smart Farmer การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชนและความยั่งยนืของภาคเกษตร การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มบทบาทอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน การขยายผลการ
ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ การช่วยเหลือดูแลเกษตรกรและให้บริการทางการเกษตร การส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรร่วมกับสถาบนัการศึกษา และการเพิ่มประสทิธิภาพองค์กรและปรับวธิีการทำงานสู่ 
New Normal จากแนวทางการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างตน้ จะทำให้การขับเคลื่อนงานสง่เสริมการเกษตรเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ สง่ผลให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาในการประกอบ
อาชีพการเกษตร มีรายได้เพิ่มข้ึน และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


 
 นางเยาวเรศ ทิฐธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวดัลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการมีชีวติ ภายในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ที่จัดขึ้น
ระหว่าง 4 - 13 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง พร้อมกับนิทรรศการของส่วน
ราชการ จำนวน 9 กระทรวง ได้แก ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
พลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลงั กระทรวงพาณชิย์ และ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยประชาชนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการจำนวน
มาก ภายใต้การรณรงค์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส COVID-19 โดยมีจุดคักรอง วัด
อุณหภูมิร่างกาย และบริการเจลล้างมี ให้กับผู้ร่วมงานที่บริเวณประตูทางเข้างาน 
        สำหรับนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ประตู 3 ขาเข้า ฝั่งซ้าย โซนสนามหญ้า ได้จัดทำแปลงสาธิตการ
ปลูกพืชผักสวนครัว และการปลกูไม้ผลร่วมกับการใช้ระบบน้ำหยดน้ำซึมด้วยขวดพลาสติกทีช่่วยป้องกันไม่ให้ไม้ผลยืนต้น
ตาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการมีชีวิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในหัวข้อ “เดินตามรอยพ่อ ชีวิตก็
พอเพียง” ซึ่งได้นำเสนอแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งมีจุดเรียนรู้อ่ืนๆ ที่
น่าสนใจ เช่น ฝายน้ำล้น กระทอ่มพอเพียง ระบบนำ้หยดแรงดันต่ำ เทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ิน การส่งเสริมเลี้ยงสัตว์กบั
อาชีพปศุสตัว์ทางเลือก โอ่งพอเพียง แหนแดง (Azolla microphylla) ปุ๋ยหมักเติมอากาศ วงล้อพอเพียง บันได 7 ขัน้สู่
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน การกรีดยางพารา และผลิตภัณฑจ์ากยางพารา เป็นตน้  
        นอกจากนี้ยังมีการจำหนา่ยผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภยัจากเกษตรกรผู้ผลิตใน
บริเวณนิทรรศการ  
 



 
นครพนม – วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 นายวินยั คงยืน หัวหน้ากลุ่มสง่เสริมและ
พัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปดิเผยว่าใน
ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ไดด้ำเนินการคัดเลือก
พื้นที่ท่ีจะดำเนินการเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 
(Field Day) ให้เกษตรกรและประชาชนได้เข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมด้านการเกษตร
ที่หลากหลาย โดยจะยดึศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
(ศพก.) เป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ในพื้นที ่
สำหรับในปีน้ี ได้คัดเลือกศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) เครือข่าย อำเภอท่าอุเทน บ้านท่าจำปา หมู่ 2 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่า
อุเทน ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมเป็นศนูย์เครือข่าย ดา้นศูนย์ท่องเที่ยวเชงิเกษตร มี
สินค้าเกษตรหลัก คือ แตงโมไร้เมล็ดที่เป็นสินค้าท่ีมีความโดนเด่นอีกชนิดหนึ่ง
ของจังหวัดนครพนม โดยยึดหลักการตลาดนำการผลิต มีการนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการผลิตกระบวนการผลิตแตงโมไร้เมล็ด จนไดร้ับการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP มคีุณเตือนใจ บุพศิร ิเป็นประธาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย อำเภอ
ท่าอุเทน และเป็นประธานแปลงใหญ่กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรี
สงคราม ฯลฯ ที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม มาโดยตลอดมาจนถึง
ปัจจุบัน ที่สามารถพัฒนาให้เป็นศนูย์เรียนรู้ ศพก.เครือข่ายและแหลง่ท่องเที่ยว

เชิงเกษตรในนามของ ไร่คณุเตือนใจสามารถเปิดให้เกษตรกร หรือผูท้ี่มีความสนใจเขา้มาศึกษาเรียนรูแ้ละท่องเที่ยวเชิงเกษตรไดต้ลอดทั้งปี ซึ่งศูนย์เรียนรู้จดุ
นี้มีการเทคโนโลยีเด่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแตงโมไรเ้มลด็ ได้แก่ 1) การปลูกแตงโมไร้เมลด็ในพ้ืนท่ีหลังฤดูทำนา และในโรงเรือน 2) การใช้สาร
ชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี 3) การจัดการดินและปุ๋ย ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกแตงโมไร้เมล็ด 4) การบริหารจดัการน้ำ และระบบการให้น้ำ 5) 
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปของแตงโมไร้เมล็ด จึงเปน็พ้ืนท่ีที่มีความเหมาะสมท่ีให้เกษตรกรได้มโีอกาสเข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัตไิดจ้ริง 
สำหรับกจิกรรมในการจดั Field Day ประจำปี 2564 ประกอบดว้ย กิจกรรมหลัก สถานเีรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร จำนวน 6 สถานี ดังนี ้
1. การรบัรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม คอยให้ความรู้และคำแนะนำด้านมาตรฐานการผลิตสินค้า
เกษตร 
2. การใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี วิทยากรจากกลุ่มอารกัขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด ซึ่งเกษตรกรจะได้รับความรู้ เรื่องการผลิต และการใช้
สารชีวภณัฑ ์
3. การจดัการดินและปุย๋ ท่ีเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช วิทยากรจาก สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม เกษตรกรไดร้ับความรู้ เรื่อง การปรบัปรุงบำรุงดินและ
การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. การใช้ในอย่างรู้คุณค่า วิทยากรจาก โครงการชลประทานนครพนม เกษตรกรไดร้ับความรู้เรื่องระบบการให้น้ำในไร่นา และโรงเรือน 
5. การปลูกแตงโมไรเ้มล็ด ในระบบโรงเรือน และพื้นท่ีหลังฤดูทำนา วิทยากรจาก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แตงโมไร้เมลด็ ซึ่งเกษตรกรได้รับความรู้ เรื่อง 
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตแตงโมไร้เมล็ด 
6. การแปรรูปผลผลติทางการเกษตร การตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ เกษตรกรไดร้ับความรู้เรื่อง การแปรรูปผลผลติทางการเกษตร การทำการตลาดสินค้า
เกษตรออนไลน ์
นอกจากน้ียังมีกิจกรรมรอง และการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ และนิทรรศการต่างๆ เช่น 1) การจัดนิทรรศการและการให้บริการของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) การจัดแสดงนวัตกรรม/เครื่องจักรกลด้านเกษตร จากบริษัท คูโบต้าอาร์เอ็มจี นครพนม จำกัด 3) การ
หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร/การรบัมือสถานการณ์ภยัแล้ง 4) การปลูกพืชหลังนา การปลูกพืชน้ำน้อย การปลูกพืชหลากหลายทดแทนนาปรัง 5) การจัด
นิทรรศการภาคเอกชน ได้แก่บริษทั เฟรช แอรด์ เทสตี้ และบริษัทเมล็ดพันธ์ุ และ 6) การแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น ระบบนำ้ ระบบโซล่าเซลล์ 
การโดรนในการเกษตร พร้อมนี้ยังมีการจำหน่ายสินคา้และผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าจำปา กลุ่มวสิาหกิจชุมชนและเครือข่ายและ
กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ศพก. แปลงใหญ่อำเภอท่าอุเทน และการจำหน่ายสินค้า OTOP อำเภอท่าอุเทนและจังหวัดนครพนม 
จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป ท่ีสนใจเข้าร่วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดกูาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2564 สามารถ
เข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมรับความรู้และความสนุกจากกิจกรรมภายในงาน 















นอกจากน้ี ดีแทคยังได้วางโร้ดแมพท่ีเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม โดยในปี พ.ศ.2564 จะมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เสรมิศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ของไทยอย่าง
ครบครันมากขึ้น ซึ่งเป็นการติดอาวุธให้เกษตรกรไทยแข็งแกร่งพร้อมกับการเสรมิโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรงมากขึ้น 
EXIM BANK สนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าสนิค้าเกษตรเพ่ือให้ส่งออกได้อย่างย่ังยืน 
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จดัการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวว่า สินคา้เกษตรและเกษตรแปรรูปของ
ไทยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยปีละ 2.2 ลา้นล้านบาท หรือ 13% ของ GDP ไทย ขณะที่เฉลี่ยของโลกอยู่ที่ราว 10% ของ GDP อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมา
การส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยมีส่วนแบ่งตลาดเพียง 17% ของมูลค่าส่งออกท้ังหมดของไทย ซึ่งสัดส่วนดังกลา่วลดลงต่อเนื่องตลอด
เกือบ 3 ทศวรรษท่ีผา่นมา จึงถึงเวลาแล้วท่ีประเทศไทยต้องเร่งหาทางสร้างมูลคา่เพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรของไทย เพื่อหา Product Champion ตัวใหม่
เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันท่ีไทยเป็นผู้ส่งออกสำคัญในหลายสินคา้ ท้ังทุเรียน  มันสำปะหลัง ข้าว ไก่ และสับปะรด ครองส่วนแบ่งตลาดส่งออกโลกถึง 92%, 44%, 
17%, 11% และ 14% ตามลำดับ นอกจากน้ี สินค้าเกษตรหลายรายการของไทยยังส่งออกได้แม้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 เช่น ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง ยัง
เป็นที่ต้องการของตลาดและมีศักยภาพจะขยายตลาดในต่างประเทศได้อีกมาก 
EXIM BANK จึงพร้อมทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการตลาดและศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกของผู้ประกอบการภาคเกษตร 
โดยการใช้ความเชี่ยวชาญขององค์กรในการบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยให้สามารถเพิ่มมลูค่าสินค้าเพื่อส่งออกและขยายตลาดส่งออกไปตา่งประเทศได้มาก
ขึ้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคตามวิถีการดำเนินชีวิตในรูปแบบ New Normal อาทิ การให้ความสำคญักับสุขอนามัยและอาหารเพื่อ
สุขภาพมากยิ่งข้ึน โดย EXIM BANK มีบริการสนับสนุนท้ังด้านความรู้ การเงิน การใหค้ำปรึกษาและจับคู่ธุรกิจ เพื่อเสริมสภาพคล่องและความพร้อมของ
ผู้ประกอบการไทยในการเริม่ต้นหรือขยายธุรกิจส่งออกอย่างมั่นใจและแข่งขันได้ในตลาดโลกอยา่งยั่งยืน 
เกี่ยวกับ เวทีประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 
“เวทีประกวดเกษตกรสำนึกรักบ้านเกิด” เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการสำนึกรักบ้านเกดิ เพื่อพัฒนาผู้นำชุมชน ด้วยปณิธานหวังปลกุจิตสำนึกการ
พัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนแก่เยาวชนของผู้ก่อตั้ง คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ทั้งนี้ การประกวดฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหา สนับสนุน และยกย่องเชิดชู
เกษตรกรทีม่ีศักยภาพในการเป็นตน้แบบสำหรับเกษตรกรที่มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ ท่ีมีวิธีคดิอย่างเป็นระบบ สามารถนำ
บทเรียนต้นแบบไปประยุกต์และปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ปรบัตัว กับกระแสการเปลีย่นแปลง พึ่งพาตนเองได้ พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากน้ี เพื่อเป็นการตอกย้ำอุดมการณ์สำนึกรักบ้านเกิดและแสดงถึงความมุ่งมั่นในการตอบแทนคุณแผ่นดินของมลูนิธิร่วมด้วยช่วยกัน
สำนึกรักบ้านเกิดและองค์กรภาคีในการส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับเครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกดิให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการเกษตร ท่ี
สำคัญ เพื่อเผยแพรผ่ลงานและความสำเร็จของเกษตรกรต้นแบบสำนึกรักบ้านเกิดสู่สาธารณชน ให้เกิดการยอมรับและเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต
และประกอบการเกษตร 
เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากองค์ประกอบ 4 มิติ ได้แก ่

1. คุณสมบัติส่วนบุคคลโดยมีความรูด้้านการเกษตร สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ได้ และมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. สินค้าและบริการมีแบรนด์ชัดเจน มีความโดดเด่นนา่สนใจ มมีาตรฐานรับรอง และมีความพร้อมในการส่งออก 
3. การจัดการมีการจัดการที่เป็นระบบครบวงจร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีรายได้จากการประกอบการชัดเจน 
4. ชุมชนมจีิตสำนึกรักบ้านเกดิ มีการรวมกลุ่มเช่ือมโยงเครือข่าย และมีความมุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน 

ผลการตัดสินการประกวด “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด พ.ศ.2563” 
ผู้ที่ไดร้ับรางวลัจะต้องสามารถเปน็ต้นแบบสำหรับเกษตรกรยุคใหมท่ี่มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ สามารถนำบทเรียนไปประยุกต์และปฏิบตัใิห้เกิดผลสำเร็จอยา่ง
เป็นรูปธรรม ปรับตัวเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลง สามารถพ่ึงพาตนเอง และพร้อมสรา้งความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
รางวัลชนะเลิศ 
นางสาวเสาวลักษณ์ มณีทอง จากสวนปนัแสน จังหวัดตาก เกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรส่งออกไปอเมริกา ศรีลังกา และออสเตรเลีย 
เธอเป็นคนรุ่นใหม่ที่เล็งเห็นถึงความสำคญัของสมุนไพรไทย ด้วยการนำสมาชิกในชุมชนมาผลิต “สมุนไพรไทยไร้สารเคมี” มาตรฐานสากล รวบรวมและแปร
รูป สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อนำสมนุไพรไทยสูส่ากล  ทำการตลาดควบคู่การผลิต พัฒนา วิจัย ต่อยอดผลิตภณัฑ์ เพื่อสร้างความแตกต่าง ด้วยการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ให้ชุมชนมีรายได้ที่น่าพอใจ  ไม่เอาเปรียบเกษตรกร คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหคุ้้มค่า มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร มีการวาง
แผนการเพาะปลูกอยา่งเป็นระบบ แปรรูปเอง ขายเอง ทำการตลาดเอง สามารถกำหนดราคาตลาดไดเ้องจนชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน 
รองชนะเลิศอนัดับ 1 
นายสิทธา สุขกันท์ จากกลุม่ข้าวฅนอินทรีย์  จังหวัดพิจิตร เกษตรกรผู้ส่งเมล็ดข้าวเปลือกให้กับคูค่้า นำไปแปรรูปเป็นแป้ง เส้นพาสต้า และราเมง 
เกษตรกรหนุ่มผูผ้ลิตข้าวแข็งอินทรีย์ มาตรฐานส่งออก นำไปแปรรูปเป็นแป้ง เส้นพาสต้า และราเมง ซึ่งเป็นท่ีต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นบุคคลที่ให้
คุณค่าในอาชีพชาวนาความตั้งใจท่ีจะยกระดับอาชีพชาวนาให้มีเกียรติเทียบเท่ากับอาชีพอ่ืน ๆ ให้ชาวนามีเกียรติ มีศักดิศ์รี และมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ทำ
ทุกอย่างให้เห็นเป็นตัวอย่าง และค่อย ๆ เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนวิธีการ ให้ชุมชนเห็นว่า ชาวนาสามารถทำข้าวอินทรีย์ส่งออกได้ มาตรฐานสากลก็ทำได้ และ
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตดิตาม ร่วมกนัรับผิดและรับชอบ มีการพัฒนาการทำงานอย่างสม่ำเสมอ 
 



รองชนะเลิศอนัดับ 2 
นายณัฐวุฒิ จันทร์เรือง จันทร์เรืองฟาร์ม (JR Farm) จังหวัดจันทบุรี เกษตรกรผู้ส่งออกผลสด และทุเรียนแปรรูป ไปประเทศจีน สิงคโปร์ ใต้หวัน 
เวียดนาม 
ณฐัวุฒิเป็นคนรุ่นใหม่ที่กลับไปช่วยครอบครัวทำสวนผลไม้ และนำความรู้ที่เรยีนจบปรญิญาโทด้านพลงังานไปพัฒนาระบบการทำเกษตร จนกลายเป็นเกษตร
อัจฉริยะที่มีการนำระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัตมิาพัฒนาดา้นการผลิต การแปรรูป ช่วยลดปญัหาการขาดแคลนแรงงาน ลดต้นทุนการจ้างแรงงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จากการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ภายในฟารม์ พัฒนาสวนจนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  จงึต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในพื้นที่ ให้กับชุมชน 
ได้เข้ามาศึกษาและนำไปปรับใช้กับพ้ืนท่ีของแต่ละบุคคล  เพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหารและพัฒนาการเกษตรของประเทศให้เกดิความยั่งยืนต่อไป มีการ
พัฒนา เพิ่มมูลค่า แปรรูปผลผลติให้ตรงตามความต้องการของตลาด  จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ทุเรียนกรอบ JR Farm ที่แปรรูปด้วยเครื่องอบระบบดจิิทัล ใส่ใจ
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูกจนถึงการแปรรูป 
เกษตรกรดีเด่น  

1. นายชำนาญ คุ้มไพร จ.ร้อยเอ็ด 
o คณิสรฟารม์แมงอินเตอร์ เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรดี และแปรรูป 
2. นางสาวอรวรรณ สุวรรณหล้า จ.ลำพูน 
o หจก. สวนปทุมทิพย์ เกษตรกรผู้ปลูกและแปรรูปมะม่วง 7 สายพันธ์ุ 
3. นายอมตะ สุขพันธ์ จ.แม่ฮ่องสอน 
o หจก.วัน-อ๊อฟ คอฟฟี่ ฟาร์มสเตย์ ผู้ผลิตกาแฟ 
4. นายศราวุธ พรชัยสิทธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 
o สวนมะพรา้วน้ำหอมคณุราตรี ผูป้ลูกมะพรา้วน้ำหอม 
5. นายสมพงษ์ หนูศาสตร์ จ.เพชรบุรี 
o สปาเกลือกังหันทอง ชาวนาเกลือ และผูผ้ลิตเครื่องสำอางส่งต่างประเทศ 
6. นางสาวมณีรัตน์ ภาโนมัย จ.อุตรดิตถ์ ดี ฟรุต ฟาร์ม (Dfruit Farm) 
o ชาวสวนมะม่วงน้ำดอกไมส้ีทองและมะม่วงโชคอนันต ์
7. นายศักดา แสงกันหา จ.นครราชสีมา Maligood 
o ผู้ปลูกหม่อนเลีย้งไหม ผลติผ้าไหมส่งออก 

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ที่ห้าจากซ้าย) นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ มูลนิธริ่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด (ท่ี
สามจากซา้ย) นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค (ท่ีหนึง่จากซ้าย) นายพิศิษฐ์ 
เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จดัการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) (ท่ีเจ็ดจากซ้าย) ร่วมแสดงความยินด ีกับเกษตรกรสำนึก
รักบ้านเกิด ประจำปี 2563นางสาวเสาวลักษณ์ มณีทอง (ที่สี่จากซา้ย) เกษตรกรที่ชนะเลิศ จากสวนปันแสน จังหวัดตาก เกษตรกรผูผ้ลิตสมุนไพรส่งออก
ไปอเมริกา ศรลีังกา และออสเตรเลีย นายสิทธา สุขกันท์ (ที่สองจากซ้าย) รองชนะเลิศอันดับ 1 จากกลุ่มข้าวฅนอินทรีย์ จังหวัดพิจติร เกษตรกรผู้ส่งเมล็ด
ข้าวเปลือกให้กับคู่ค้า นำไปแปรรปูเป็นแป้ง เส้นพาสต้า และราเมง นายณัฐวุฒิ จันทร์เรือง (ที่หกจากซ้าย) รองชนะเลิศอันดับ 2 จากจนัทร์เรืองฟาร์ม (JR 
Farm) จังหวัดจันทบุรี เกษตรกรผูส้่งออกผลสด และทุเรียนแปรรูป ไปประเทศจีน สิงคโปร์ ใต้หวัน เวยีดนาม 
 
 


