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เกษตรนครพนม และเกษตรอำเภอทั้ง 12 อำเภอ ร่วมมอบผลผลิตทางการเกษตร ช่วยชาวบ้านหนองกุดแคน 

อ.ธาตพุนม 

25 ม.ค. 2564 

 วันที่ (25 มกราคม 2564) เวลา 13.30 น. หน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 

จัดกิจกรรมโครงการสร้างความมัน่คงด้านอาหารนครพนม “ร่วมใจ ห่วงใยชุมชน ต้านภัยโควิด - 19” โดยมี นาย

ไกรสรกองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 

และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ร่วมส่งมอบผลผลิตทางการเกษตรและเครือ่งใช้ต่างๆ 

ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำดืม่ และอาหารแห้งอื่นๆ ให้กับชาวบ้านกุดแคน ตำบลพระกลางทุง่ อำเภอธาตุ

พนม จังหวัดนครพนม จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำให้ต้องปิดหมู่บ้าน  

            ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม จึงได้ให้ความช่วยเหลือโดยการ

ประชาสัมพนัธ์รับบริจาคผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรที่มีผลผลิตในพื้นที่ร่วมกันส่งมอบความสุขให้กับ

คนในชุมชน อกีทัง้ยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญในช่วงที่มกีารปิดการเคล่ือนย้ายคนเข้าออกในหมู่บ้าน สำนักงาน

เกษตรจังหวัดนครพนม โดยนายวินัย คงยืน รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ประชาสัมพันธ์และเชิญ

ชวนให้สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 12 อำเภอ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้ร่วมกันบริจาคผลผลิตทางการเกษตร 

ได้แก่ พืชผักที่หลากหลาย เช่น ผักคะน้า ผักสลัด มะละกอ กวางตุ้ง แตงกวา พริก มะเขือ เป็นต้น โดยไดร้่วมส่ง

มอบ ณ บริเวณจุดทางเข้าหมู่บ้านหนองกุดแคน ซึง่เป็นจุดที่มกีารนำส่ิงของไว้รอแจกจ่ายให้กับประชาชนใน

หมู่บ้าน โดยเป็นไปตามมาตรการการป้องกนัการระบาดของโรคโควิด- 19 อย่างเครง่ครัด 



 
ชาวสวนมะขาม อ.ฟากทา่ จ.อุตรดติถ์ เร่งเก็บมะขามขาหมู หลังมียอดสั่งซื้อจำนวนมาก จากขายออนไลน์ 

สร้างรายได้หลักลา้น ในสถานการณโ์ควิด-19 ระบาด 

25 ม.ค. 2564 

 (25 ม.ค.64) ที่ สวนมะขาม นายอมร ศรีคำ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ไม้ผล(มะขาม) หมู่ 4 ต.สองห้อง อ.ฟาก

ท่า จ.อุตรดติถ์ ชาวสวนกำลังเรง่เก็บมะขามขาหมู ซึ่งเป็นมะขามที่มีลักษณะกึง่สุกกึ่งดิบ รสชาติหวานอมเปรี้ยว ไม่

เหนียวติดฟัน กำลังไดร้ับความนิยมในขณะนี้ โดยมียอดส่ังจองจากทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก  

            นางสาวจันทนา มนตรีวิวัฒน์ เกษตรอำเภอฟากท่า จ.อตุรดิตถ์ เปิดเผยว่า มะขามเป็นพืชเศรษฐกิจของ อ.

ฟากท่า เนือ้ที่ปลูกทั้งหมดกว่า 2,700 ไร ่ผลผลิตโดยรวมประมาณ 1,000 ตัน มูลค่าผลผลิตกว่า 80 ล้านบาทตอ่ปี 

แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่เปล่ียนแปลงทำให้ผลผลิตลดลงและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (โควิด-19) ทำให้ชาวสวนมะขาม ตอ้งปรับวิธีการขายจากเดิมขายในตลาดหรือขับรถเร่ขาย มาเป็นการ

ขายรูปแบบออนไลน ์

            นางลภัสธร เมืองศรีสุข เลขากลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ไม้ผล(มะขาม) อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า การ

ปลูกมะขามของที่นี่เป็นการปลูกบนพื้นทีเ่ชิงเขา ที่มีแร่ธาตุมากมาย จึงทำให้เนื้อมะขาม นุม่ รสชาติหวาน ไม่ติดฟนั 

โดยเฉพาะมะขามขาหม ูทีม่ีรสหวานอมเปรีย้ว รับประทานแล้วรูสึ้กชุ่มคอ เหมือนจิบน้ำผ้ึง จึงได้รับความนยิมเป็น

อย่างมาก ส่วนราคาขายมะขามขาหมู จำหน่ายกิโลกรัมละ 90-120 บาท มะขามหวาน กิโลกรมัละ 60-70 บาท 

นอกจากนั้นยังมีมะขามแปรรูปรสชาติต่างๆ อีกมากมาย 



            นายเฉลิมพงษ ์ ศรีคำ ผู้ดูแลการตลาดกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ฯ เปิดเผยว่า จากการแพรร่ะบาดของโรคโค

วิด-19 ทำให้ชาวสวนไม่สามารถขายมะขามไดต้ามปกต ิจึงไดน้ำมะขามของสมาชิกในกลุ่มฯ ทัง้แบบแปรรูปและไม่

แปรรูป ลงขายออนไลน ์ในหลายช่องทาง จากการขายประมาณ 6 เดือนสามารถขายไดก้ว่า 6 ตัน มูลค่าประมาณ 1 

ล้านบาท ถือเป็นการเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนในช่วงที่มีการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้ที่สนใจ

มะขาม อ.ฟากท่า สามารถส่ังจองไดท้ี่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะขามแปลงใหญ่ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ ์



 
เกษตรเชียงใหม่ สร้างชุมชนปลอดการเผา 25 อำเภอขับเคลื่อนลดฝุ่นควัน PM2.5 อย่างยั่งยืน 

25 ม.ค. 2564 

 วันที่ 26 มกราคม2564 เวลา 10.00น. นางเขมวรรณ ดวงจันทร ์เกษตรจังหวัดเชียงใหม ่ร่วมแถลงข่าว

ประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที ่16/2564 ณ.ร้านอาหารบ้านสวน หมู่ที ่3 ต.สันผีเส้ือ อ.เมอืงเชียงใหม ่จ.

เชียงใหม่โดยมนีายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวเรื่องการบริหาร

จัดการไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผิดชอบ

ในส่วนพื้นที่เกษตร ซึง่จำแนกพืชที่มีขัน้ตอนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเผาออกเป็น 3 ชนดิพืช คอื ข้าว ข้าวโพด

เล้ียงสัตว์ และไม้ผล(ลำไย) รวม 1,000,000 กว่าไร่ โดยใช้การปลูกจิตสำนึกสร้างชุมชนปลอดการเผาในพืน้ที่เริ่ม

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบันครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 5,000 ราย ซึ่งมีสำนักงาน

เกษตรอำเภอ และนกัวิชาการเกษตรในพืน้ที่คอยกำกับดูแล ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านศูนย์เรยีนรูก้ารเพิม่

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำอำเภอ ใช้แนวทางการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 3 แนวทาง

ดังนี้ 1.เพิม่มูลค่าวัสดุเหลือใช้ 2.การบริหารจัดการการเผา 3.การย่อยสลายตามธรรมชาติ มอีงค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ การไถกลบตอซงัทำปุ๋ยอนิทรีย์/ปุ๋ยหมัก, อัดก้อน ,อาหารสัตว์, เพาะเห็ด ,พลังงานทดแทน, การปลูกพืช

ทดแทนพืชทางเลือกทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นต้น ซึง่ไดร้บัความร่วมมอืในการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก

หน่วยงานบูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรมหาวิทยาลัยสถาบันการศกึษา ภาคประชาชน เพือ่ร่วมแก้ไขปัญหา

ไฟป่าและลดฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ให้เชียงใหม่เป็นเมอืงทีม่อีากาศสะอาดไร้ฝุ่นควันอย่างยัง่ยืน 


