
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2564 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ผกัพนัธุ์ดี 1 เกษตรฯ เดินหนา้เตม็ก าลงัผลิตผกัสวนครัวช่วยเหลือเกษตรช่วง 

ฤดูแลง้ 
สถานีวิทยกุระจายเสียง
เพื่อการเกษตร 

แปลงใหญ่ 2 เดินหนา้ยกระดบัแปลงใหญ่ หนุนเกษตรสมยัใหม่-เช่ือมโยงตลาด นสพ.แนวหนา้ 
3 คอลมัน์ เกษตรวนัน้ี ประเด็นแปลงใหญ่ นสพ.เดลินิวส์ 

อ่ืนๆ 
ล าไย 4 สารพดักลโกงลง้ล าไยภาครัฐ อยา่ 2 มาตรฐาน นสพ.ไทยรัฐ 
พืชเศรษฐกิจ 5 กรรมการผูช่้วยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นท่ี

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
สยามรัฐออนไลน์ 

กาแฟ 6 หน่วยงานสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยโสธรจดักิจกรรม 
จิบกาแฟรับอรุณ 250 ปี 

สยามรัฐออนไลน์ 

น ้ามนัปาลม์ 7 พาณิชยข์อตรึงราคาน ้ามนัปาลม์ นสพ.แนวหนา้ 
โครงการอนั
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

8 ก.เกษตรฯ เร่งท าฐานขอ้มูลขบัเคล่ือนโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

แนวหนา้ออนไลน์ 

โควิด 9 ครม.ใหช้าวนาครัวละหม่ืนสู้โควิด นสพ.ไทยรัฐ 
 

 



 
เกษตรฯ เดินหน้าเต็มก าลงัผลติผักสวนครัวช่วยเหลือเกษตรช่วงฤดูแล้ง 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรวางแผนส ารองผลิตพืชพนัธุ์ดี พร้อมส่งมอบใหแ้ก่เกษตรกรเพื่อบรรเทาผลกระทบแก่

เกษตรกรในช่วงฤดูแลง้ ใหมี้พืชผกัพนัธุ์ดีในการด ารงชีวิต เป็นทั้งแหล่งอาหาร และสร้างรายได ้
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ใหค้วามส าคญักบัการ
ขบัเคล่ือนงานตามนโยบาย ของ ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเหลือดูแลและ
สร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร สร้างความเขม้แขง็ของภาคการเกษตร และท าใหเ้กษตรกรอยูดี่มีสุขอยา่งย ัง่ยนื โดยกรมส่งเสริม
การเกษตรตระหนกัถึงความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกบัเกษตรกรหากเกิดปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติ จึงไดว้างแผนในการ
ผลิตพนัธุ์พืชพนัธุ์ดีส ารองไวส้นบัสนุน บรรเทาผลกระทบดงักล่าว รวมทั้ง เพื่อสนบัสนุนภารกิจของหน่วยงานในสังกดักรม
ส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองขยายพนัธุ์พืชจึงไดจ้ดัท า “โครงการผลิตพืช
พนัธุ์ดีเพื่อส ารองในกรณีช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู ดูแลเกษตรกรผูป้ระสบภยั และใชใ้นภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร” ขึ้นและ
มอบหมายใหศู้นยข์ยายพนัธุ์พืชทั้ง 10 แห่ง ด าเนินการผลิตพืชพนัธุ์ดี มีคุณภาพใหแ้ก่เกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางในการ
บรรเทาผล กระทบจากสถานการณ์ไดอ้ยา่งทนัท่วงที โดยศูนยข์ยายพนัธุ์พืชวางแผนการผลิตร่วมกบัส านกังานเกษตรจงัหวดั
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพื้นท่ี มีเป้าหมายการผลิตส ารอง จ านวน 4,410,000 ตน้ 

ดา้นนายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกองขยายพนัธ์ุพืช กล่าววา่ ศูนยข์ยายพนัธุ์พืชของกรมส่งเสริมการเกษตร มีจ านวน 
10 แห่งกระจายอยูท่ ัว่ประเทศไทย โดยตั้งอยูท่ี่จงัหวดัชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย ์พิษณุโลก 
มหาสารคาม ล าพูน สุพรรณบุรี และจงัหวดัอุดรธานี มีหนา้ท่ีในการผลิตพืชพนัธุ์ดี 4 สายการผลิต คือ การขยายพนัธุ์พืชพนัธุ์
ดีจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ ท่อนพนัธุ์ ตน้พนัธุ์ และเมลด็พนัธุ์ ซ่ึงตามโครงการผลิตพืชพนัธุ์ดีเพื่อส ารองในกรณีช่วยเหลือ 
ฟ้ืนฟู ดูแลเกษตรกรผูป้ระสบภยั และใชใ้นภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรนั้น เป็นการขยายพนัธุ์โดยวิธีการเพาะกลา้ใน
ถาด และดูแลบ ารุงรักษาใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด เพื่อใหไ้ดต้น้พืชท่ีแขง็แรง พร้อมสนบัสนุนให้เกษตรกรสามารถ
น าไปเพาะปลูกไดง้่ายและไดรั้บผลผลิตเร็วขึ้น  ซ่ึงขณะน้ีศูนยข์ยายพนัธุ์พืชทั้ง 10 แห่งทัว่ประเทศไดด้ าเนินการจดัส่งตน้
พนัธุ์พืชผกัสวนครัว จ านวน 5 ชนิด ไดแ้ก่ กะเพรา โหระพา แมงลกั พริก และมะเขือ จ านวนกวา่ 2,205,000 ตน้ ใหก้บั
ส านกังานเกษตรจงัหวดั ในเขตรับผิดชอบ เพื่อน าส่งมอบใหแ้ก่เกษตรกรในพื้นท่ีแลว้ หากเกษตรกรท่านใดมีความสนใจ
ประสงคข์อรับการสนบัสนุนสามารถติดต่อสอบถามได ้ณ ส านกังานเกษตรจงัหวดัในพื้นท่ี ในวนัและเวลาราชการ #พืชพนัธุ์
ดีตอ้งท่ีศูนยข์ยายพนัธุ์พืช 



 
เดินหน้ายกระดับแปลงใหญ่ หนุนเกษตรสมัยใหม่-เช่ือมโยงตลาด 

 กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งรัดกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมเร่งทบทวนกิจกรรมและจดัท า
แผนการด าเนินงานเพื่อเดินหนา้โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ไดส้ั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรจงัหวดั/ 
อ าเภอ ลงพื้นท่ีแบบเคาะประตูบา้นเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจกบัเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ทั้ง 2,012 แปลง ซ่ึงอยูใ่น
ความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งเร่ืองการจดทะเบียนนิติบุคคล ประโยชน์ท่ีเกษตรกรจะไดรั้บ รวมถึงเป็นพี่
เล้ียงใหก้บัเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ในการด าเนินงานทุกขั้นตอน ตามขอ้สั่งการของ ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารการขบัเคล่ือนงานนโยบายส าคญัและการแกไ้ขปัญหาภาค
การเกษตร คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2564 
 ส าหรับโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด มีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและลดตน้ทุนการผลิตใหก้บัเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเหมาะสม 
และยกระดบัการผลิตไปสู่สินคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง โดยมี
กลุ่มแปลงใหญ่ท่ีเสนอความตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 5,250 แปลง แบ่งเป็นแปลงใหญ่จากกรมส่งเสริมการเกษตร 
จ านวน 2,012 แปลง แปลงใหญ่จากกรมการขา้ว จ านวน 2,638 แปลง แปลงใหญ่จากกรมปศุสัตว ์จ านวน 185 แปลง แปลง
ใหญ่จากการยางแห่งประเทศไทย จ านวน 299 แปลง แปลงใหญ่จากกรมหม่อนไหม จ านวน 26 แปลง และแปลงใหญ่จาก
กรมประมง จ านวน 90 แปลง 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ ขณะน้ีไดเ้ร่งรัดเจา้หนา้ท่ีด าเนินงานร่วมกบักลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ใน
การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมเร่งทบทวนกิจกรรมและจดัท าแผนการด าเนินงาน และเสนอขออนุมติั 
โครงการฯ ใหเ้สร็จภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เพื่อขบัเคล่ือนโครงการฯ ต่อไป ซ่ึงปัจจุบนัมีกลุ่มเกษตรกรแจง้ยนืยนัเขา้
ร่วมโครงการแลว้ จ านวน 1,150 แปลง จากทั้งหมด 5,250 แปลง 
 
























