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ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ดาวเรือง 1. โควิดกระทบผู้ปลูกดาวเรือง กรมส่งเสริมฯ เร่งช่วยเหลือ สยามธุรกิจ 
น้ำเค็มรุก 2. กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีรับมือ “น้ำเค็มรุก” เข้าสวน ThaiPR.net 

3. กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีรับมือ "น้ำเค็มรุก" เข้าสวน RYT9 
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2564 รุ่นที่ 2 
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FARMBOOK 7. FARMBOOK ขึ้นทะเบียนเกษตรกรยุค New Normal ลดเสี่ยง เลี่ยงเดินทาง 
ห่างไกลโควิด-19 

เกษตรก้าวไกล 
 

8. FARMBOOK ขึ้นทะเบียนเกษตรกรยุค New Normal ลดเสี่ยง เลี่ยงเดินทาง 
ห่างไกลโควิด-19 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

9. FARMBOOK ขึ้นทะเบียนเกษตรกรยุค New Normal ลดเสี่ยง เลี่ยงเดินทาง 
ห่างไกลโควิด-19 
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ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

โครงการ 1 
ตำบล 1 กลุ่ม

เกษตรทฤษฎีใหม่ 

10. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินตรัง เร่งลงพ้ืนที่
ตรวจสอบแปลงเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รอบที่ 
2 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

พืชผักอินทรีย์ 11. เกษตรกรรุ่นใหม่ชาวจังหวัดลำพูนปลูกพืชผักอินทรีย์สายพันธุ์ต่างประเทศเพ่ิม
ทางเลือกแก่ผู้บริโภค 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

ยุวเกษตรกร 12. สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ลงพื้นที่คัดเลือกยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 
ประจำปี 2564 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

ประเด็นอ่ืนๆ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

พริกแซมดาวเรือง 13. เกษตรยกกำลัง 2 ปลูกพริกแซมดาวเรือง ในแปลงเดียวกัน สร้างผลกำไรงาม เทคโนโลยีชาวบ้าน 
ผักสวนครัว 14. รฐัส่งพันธุ์พืชผักสวนครัว ช่วยเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง กรุงเทพธุรกิจ  

 



 



 

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวธีิรับมือ “น า้เคม็รุก” เข้าสวน 

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีรับมือน ้าเคม็รุกเขา้สวน จากสถานการณ์น ้าทะเลหนุนสูงดนัน ้าเคม็ไหลเขา้
แม่น ้าหลายแห่งในพื้นท่ีการเกษตร ส่งผลใหเ้กิดค่าความเคม็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในลุ่มน ้ าเจา้พระยา 

 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ จากสถานการณ์น ้าเคม็รุกพื้นท่ีการเกษตรท่ี
เกิดขึ้นในปีน้ี ซ่ึงจะตอ้งเฝ้าระวงัค่าความเคม็ท่ีคาดวา่จะสูงเกินเกณฑป์กติในอีก 2 ช่วง คือ วนัท่ี 9-19 

ก.พ. 2564 และวนัท่ี 25 ก.พ.-12 มี.ค. 2564 เพราะเป็นช่วงท่ีระดบัน ้าทะเลหนุนสูง และเกิดน ้า
หนุนต่อเน่ืองกนั 2 รอบ อนัเกิดจากน ้าจืดตน้น ้าเหนือเขื่อนมีปริมาณนอ้ย น ้าทะเลหนุนสูงดนัใหน้ ้าเคม็ไหล
เขา้ไปในแม่น ้าหลายแห่งในพื้นท่ีการเกษตรของจงัหวดัท่ีอยูแ่ถบปากแม่น ้า ท าใหค้่าความเคม็สูงกวา่ค่า
มาตรฐานท่ีพืชรับได ้โดยเฉพาะน ้าเคม็อาจรุกเขา้พื้นท่ีอย่างนอ้ย 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สร้างผลกระทบและความเสียหายใหก้บัพื้นท่ีสวนกลว้ยไม ้สวนไมผ้ลไม้
ยนืตน้ และพืชอ่ืน ๆ ได ้

ผลกระทบของน ้าเคม็ท่ีมีต่อพืช เม่ือเกษตรกรน ามารดตน้พืชจะพบวา่ ปลายใบไหม ้ตน้เห่ียวเฉา ใบเหลือง 
เป็นอาการขาดน ้าของพืชทัว่ไป แต่หากพืชอยูใ่นระยะก าลงัเร่ิมสร้างช่อดอกหรือผสมเกสรจะส่งผลใหช่้อ
ดอกไม่พฒันาต่อ ไม่เกิดการผสมเกสร ผลผลิตจะลดลงตามมา แต่หากติดผลแลว้ก็จะสลดัลูกร่วงทิ้ง ส่ิงท่ี
เกิดขึ้นเหล่าน้ีเพราะพืชไม่สามารถใชน้ ้าไดต้ามวฏัจกัรปกติตามธรรมชาติท่ีควรจะเป็น เม่ือใชน้ ้าเคม็รดให้



ตน้พืช จะมีคราบขี้ เกลือสีขาวปรากฏอยูท่ ัว่สวน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอแนะน าวิธีการป้องกนัเพื่อ
รับมือเม่ือน ้าเคม็รุกสวนส าหรับเกษตรกร เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ ดงัน้ี 

1. ติดตามสถานการณ์เตือนภยัจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตรอยา่ง
ใกลชิ้ด 

2. ปิดประตูระบายน ้าในสวนตนเอง พร้อมส ารองน ้าและอุดรูร่ัวตามแนวคนัสวนโดยรอบเพื่อป้องกนั
ไม่ใหน้ ้าเคม็เขา้ร่องสวน 

3. ขดุสร้างคนัดินลอ้มรอบสวนเพื่อป้องกนัการรุกของน ้าเคม็ 

4. ลอกเลนตามร่องสวนออก เพื่อเพิ่มพื้นท่ีการเก็บกกัน ้าและดึงน ้าจากดินชั้นล่างใหไ้หลออกมาใชไ้ด ้

5. ดูแลการเขตกรรมในสวนตนเองอยา่งใกลชิ้ด ดว้ยการตดัแต่งก่ิงท่ีไม่จ าเป็นออก เพื่อลดการคายน ้า 
ไม่ปลูกพืชใชน้ ้ามากในช่วงน้ี และใชว้สัดุคลุมโคนตน้เพื่อรักษาความช้ืนของหนา้ดิน เช่น หญา้ ตอ
ตน้กลว้ย 

6. จดัหาแหล่งน ้าส ารอง เพื่อเก็บน ้าจืดจากแม่น ้าหรือกกัเก็บน ้าธรรมชาติ หรือขดุบ่อบาดาลเพื่อน าน ้า
ใตดิ้นขึ้นมาใช ้

7. กรณีน ้าเคม็เขา้สวนแลว้ให้รีบระบายน ้าเคม็ออกจากแปลงปลูกใหห้มด แลว้จดัหาน ้าจืดมาใหแ้ก่
ตน้ไมผ้ล เพื่อช่วยใหต้น้ไมผ้ลมีชีวิตอยูร่อดอีกทั้งยงัช่วยลา้งความเคม็ของดินออกไปอีกดว้ย 

8. กรณีเป็นตน้ไมเ้ลก็ใหท้ าการพรางแสงเพื่อช่วยลดอุณหภูมิท่ีผิวดินและลดการคายน ้าของพืช 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อไปวา่ อยา่งไรก็ตามในส่วนของภาครัฐไม่ไดน่ิ้งนอนใจ โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไดส้ัง่การใหทุ้กหน่วยงานในสังกดับูรณาการการท างานร่วมกนัและด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาในเร่ืองน้ี โดยไดด้ าเนินการแลว้ ดงัน้ี 1) ท าใหน้ ้าเคม็เจือจางลง : โดยเพิ่มอตัราการระบายน ้าจาก
เขื่อนเจา้พระยาลงมาเพื่อผลกัดนัน ้าเคม็ใหเ้จือจางลง 2) พึ่งพาอาศยัน ้าจากแหล่งน ้าขา้งเคียง โดยผนัน ้าจาก
แม่น ้าเขา้มาช่วยเติมใหแ้ม่น ้าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นแหล่งน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดส าหรับการเกษตรภาคกลาง 3) หาก
สถานการณ์ยงัไม่คล่ีคลายตอ้งประสานกรมทรัพยากรน ้าบาดาล เพื่อด าเนินการขดุเจาะน ้าบาดาลเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค 4) มอบหมายเจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านกังานเกษตรอ าเภอแจง้เตือนภยั 
ติดตามการระบายน ้า เพื่อรับทราบสถานการณ์การลดระดบัความเคม็ของน ้าและประสานท าความเขา้ใจกบั
เกษตรกรอยา่งใกลชิ้ด 5) ไม่ส่งเสริมใหมี้การท านาปรังเกิน 2 คร้ังต่อปี และงดท านาปรังหลงัจากเดือน
กุมภาพนัธ์เน่ืองจากไม่มีน ้าเพียงพอส าหรับการเกษตร ตอ้งสงวนน ้าไวเ้พื่อการอุปโภคบริโภค และรักษา
ระบบนิเวศวิทยา เป็นการรักษาน ้าตน้ทุนและเก็บน ้าไวใ้ชก่้อนภยัแลง้มาถึง (เดือนเมษายน) ทั้งน้ี กระทรวง
เกษตรฯ มอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งคาดการณ์ผลกระทบจากปัญหา
น ้าเคม็ท่ีอาจจะเกิดกบัพืชสวน เพื่อจดัท าแผนปฏิบติัการดา้นการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป จึงขอความ
ร่วมมือพี่นอ้งเกษตรกรทุกคนควรช่วยกนัควบคุมดูแล ใชน้ ้าอยา่งประหยดัและรู้คุณค่า เพื่อเตรียมการ
ป้องกนัสถานการณ์แลง้ท่ีจะเกิดขึ้นในปีน้ี 



 

 

กรมสง่เสรมิการเกษตรแนะวธิรีบัมอื 
"น า้เค็มรกุ" เขา้สวน 

 
กรมสง่เสรมิการเกษตรแนะวธิรีับมอืน ้าเค็มรกุเขา้สวน จากสถานการณ์น ้าทะเลหนุนสงูดันน ้าเค็ม
ไหลเขา้แมน่ ้าหลายแหง่ในพืน้ทีก่ารเกษตร สง่ผลใหเ้กดิคา่ความเค็มเพิม่ขึน้โดยเฉพาะในลุม่น ้า
เจา้พระยา 

นายเขม้แข็ง ยตุธิรรมด ารง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร เผยวา่ จากสถานการณ์น ้าเค็มรกุพืน้ที่
การเกษตรทีเ่กดิขึน้ในปีน้ี ซึง่จะตอ้งเฝ้าระวังคา่ความเค็มทีค่าดวา่จะสงูเกนิเกณฑป์กตใินอกี 2 
ชว่ง คอื วันที ่9-19 ก.พ. 2564 และวันที ่25 ก.พ.-12 ม.ีค. 2564 เพราะเป็นชว่งที่
ระดับน ้าทะเลหนุนสงู และเกดิน ้าหนุนตอ่เน่ืองกนั 2 รอบ อันเกดิจากน ้าจดืตน้น ้าเหนือเขือ่นมี
ปรมิาณนอ้ย น ้าทะเลหนุนสงูดันใหน้ ้าเค็มไหลเขา้ไปในแมน่ ้าหลายแห่งในพืน้ทีก่ารเกษตรของ
จังหวัดทีอ่ยูแ่ถบปากแมน่ ้า ท าใหค้า่ความเค็มสงูกวา่คา่มาตรฐานทีพ่ชืรับได ้โดยเฉพาะน ้าเค็ม
อาจรกุเขา้พืน้ทีอ่ยา่งนอ้ย 5 จังหวัด ไดแ้ก ่กรงุเทพมหานคร นนทบรุ ีปทมุธานี สมทุรปราการ 
นครปฐม สรา้งผลกระทบและความเสยีหายใหก้บัพืน้ทีส่วนกลว้ยไม ้สวนไมผ้ลไมย้นืตน้ และพชื
อืน่ ๆ ได ้

ผลกระทบของน ้าเค็มทีม่ตีอ่พชื เมือ่เกษตรกรน ามารดตน้พชืจะพบวา่ ปลายใบไหม ้ตน้เหีย่วเฉา 
ใบเหลอืง เป็นอาการขาดน ้าของพชืทั่วไป แตห่ากพชือยูใ่นระยะก าลังเริม่สรา้งชอ่ดอกหรอืผสม
เกสรจะสง่ผลใหช้อ่ดอกไมพ่ัฒนาตอ่ ไมเ่กดิการผสมเกสร ผลผลติจะลดลงตามมา แตห่ากตดิ
ผลแลว้ก็จะสลดัลกูรว่งทิง้ สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลา่น้ีเพราะพชืไมส่ามารถใชน้ ้าไดต้ามวัฏจักรปกตติาม
ธรรมชาตทิีค่วรจะเป็น เมือ่ใชน้ ้าเค็มรดใหต้น้พชื จะมคีราบขีเ้กลอืสขีาวปรากฏอยูท่ั่วสวน กรม
สง่เสรมิการเกษตรจงึขอแนะน าวธิกีารป้องกนัเพือ่รับมอืเมือ่น ้าเค็มรกุสวนส าหรับเกษตรกร เพือ่
เป็นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ ดังนี้ 

1. ตดิตามสถานการณ์เตอืนภัยจากกรมอตุนุยิมวทิยา กรมชลประทาน กรมสง่เสรมิ
การเกษตรอยา่งใกลช้ดิ 



2. ปิดประตรูะบายน ้าในสวนตนเอง พรอ้มส ารองน ้าและอดุรรูั่วตามแนวคันสวน
โดยรอบเพือ่ป้องกนัไมใ่หน้ ้าเค็มเขา้รอ่งสวน 

3. ขดุสรา้งคันดนิลอ้มรอบสวนเพือ่ป้องกนัการรกุของน ้าเค็ม 

4. ลอกเลนตามรอ่งสวนออก เพือ่เพิม่พืน้ทีก่ารเก็บกกัน ้าและดงึน ้าจากดนิชัน้ลา่งให ้
ไหลออกมาใชไ้ด ้

5. ดแูลการเขตกรรมในสวนตนเองอยา่งใกลช้ดิ ดว้ยการตัดแตง่กิง่ทีไ่มจ่ าเป็นออก 
เพือ่ลดการคายน ้า ไมป่ลกูพชืใชน้ ้ามากในชว่งน้ี และใชวั้สดคุลมุโคนตน้เพือ่รักษา
ความชืน้ของหนา้ดนิ เชน่ หญา้ ตอตน้กลว้ย 

6. จัดหาแหลง่น ้าส ารอง เพือ่เก็บน ้าจดืจากแมน่ ้าหรอืกกัเก็บน ้าธรรมชาต ิหรอืขดุบอ่
บาดาลเพือ่น าน ้าใตด้นิขึน้มาใช ้

7. กรณีน ้าเค็มเขา้สวนแลว้ใหร้บีระบายน ้าเค็มออกจากแปลงปลกูใหห้มด แลว้จัดหา
น ้าจดืมาใหแ้กต่น้ไมผ้ล เพือ่ชว่ยใหต้น้ไมผ้ลมชีวีติอยูร่อดอกีทัง้ยังชว่ยลา้งความ
เค็มของดนิออกไปอกีดว้ย 

8. กรณีเป็นตน้ไมเ้ล็กใหท้ าการพรางแสงเพือ่ชว่ยลดอณุหภมูทิีผ่วิดนิและลดการคาย
น ้าของพชื 

อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วตอ่ไปวา่ อยา่งไรก็ตามในสว่นของภาครัฐไมไ่ดน้ิง่นอนใจ 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดส้ัง่การใหท้กุหน่วยงานในสงักดับรูณาการการท างานรว่มกนั
และด าเนนิการแกไ้ขปัญหาในเรือ่งน้ี โดยไดด้ าเนนิการแลว้ ดังนี้ 1) ท าใหน้ ้าเค็มเจอืจางลง : 
โดยเพิม่อัตราการระบายน ้าจากเขือ่นเจา้พระยาลงมาเพือ่ผลักดันน ้าเค็มใหเ้จอืจางลง 2) พึง่พา
อาศัยน ้าจากแหลง่น ้าขา้งเคยีง โดยผันน ้าจากแมน่ ้าเขา้มาชว่ยเตมิใหแ้มน่ ้าเจา้พระยา ซึง่เป็น
แหลง่น ้าทีใ่หญท่ีส่ดุส าหรับการเกษตรภาคกลาง 3) หากสถานการณ์ยังไมค่ลีค่ลายตอ้งประสาน
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล เพือ่ด าเนนิการขดุเจาะน ้าบาดาลเพือ่การอปุโภคและบรโิภค 4) 
มอบหมายเจา้หนา้ทีส่ านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอแจง้เตอืนภัย ตดิตามการ
ระบายน ้า เพือ่รับทราบสถานการณ์การลดระดับความเค็มของน ้าและประสานท าความเขา้ใจกบั
เกษตรกรอยา่งใกลช้ดิ 5) ไมส่ง่เสรมิใหม้กีารท านาปรังเกนิ 2 ครัง้ตอ่ปี และงดท านาปรัง
หลังจากเดอืนกมุภาพันธเ์น่ืองจากไมม่นี ้าเพยีงพอส าหรับการเกษตร ตอ้งสงวนน ้าไวเ้พือ่การ
อปุโภคบรโิภค และรักษาระบบนเิวศวทิยา เป็นการรักษาน ้าตน้ทนุและเก็บน ้าไวใ้ชก้อ่นภัยแลง้
มาถงึ (เดอืนเมษายน) ทัง้น้ี กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายใหก้รมสง่เสรมิการเกษตรรว่มกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งคาดการณ์ผลกระทบจากปัญหาน ้าเค็มทีอ่าจจะเกดิกบัพชืสวน เพือ่จัดท า
แผนปฏบิัตกิารดา้นการชว่ยเหลอืเกษตรกรตอ่ไป จงึขอความรว่มมอืพีน่อ้งเกษตรกรทกุคนควร
ชว่ยกนัควบคมุดแูล ใชน้ ้าอยา่งประหยัดและรูค้ณุคา่ เพือ่เตรยีมการป้องกนัสถานการณ์แลง้ทีจ่ะ
เกดิขึน้ในปีนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
 
จ.ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร การเป็นหมอพืชและการดำเนินงานคลินิกพืช ปี 
2564 รุ่นที่ 2 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมกับสำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการ
เกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร การเป็นหมอพืชและการดำเนินงาน
คลินิกพืช ปี 2564 รุ่นที่ 2 ระหวา่งวันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเซน
เตอร์ พอยต์ เทอรม์ินอล 21 โคราช อำเภอเมอืงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย
มีนายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผูอ้ำนวยการสำนักงานส่งเสริมและการเกษตรที่ 4 จังหวัด
ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรม 
        ผู้อำนวยการสำนกังานส่งเสรมิและการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอารักขาพืชในพื้นที่จำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เรือ่งการ
วินิจฉัยศัตรพูืชและการจัดการศัตรูพืช จึงจะสามารถปฏิบัติงานอารักขาพืชได้สอดคลอ้ง
กับสภาพปัญหาในพื้นทีท่ี่รับผิดชอบได้อย่างแทจ้ริง ดังนั้น ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนควร
ให้ความสำคญักับการพฒันาตนเองด้วย พึงตระหนักว่าความรู้ไมไ่ด้มีอยูแ่ต่ในเฉพาะ
ห้องเรียนแต่หากมอียูท่กุที่รอบตัวเรา ขอให้พยายามหาความรู้ใส่ตัวอยูต่ลอดเวลา การ
อบรมเป็นเครื่องมอืในการดึงแหล่งความรู้ให้เข้ามาอยู่ใกล้ตัว ดังนั้นควรเก็บเก่ียวความรู้



นี้ไปให้ได้มากที่สุด เพือ่พัฒนาตัวเอง และเป็นประโยชน์ต่อหน้าทีท่ี่รับผดิชอบ รวมถึง
เกษตรกรในพื้นที่ โดยสามารถนำไปปรับใช้ในการให้บริการตรวจวินิจฉยัศัตรพูืช และให้
คำแนะนำการจัดการศตัรูพืชที่ถูกต้อง ซึ่งมีความสำคัญตอ่การส่งเสริมการเกษตรเป็น
อย่างมาก จึงนับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีอยา่งยิ่งที่ทกุคนได้เข้าร่วมการฝึกอบรมการเป็น 
“หมอพืช” 
 
        ด้านนายรพีทศัน ์อุ่นจิตตพันธ์ ผูอ้ำนวยการกองส่งเสริมการอารกัขาพืชและ
จัดการดินปุ๋ย ในฐานะเป็นผู้จัดการอบรม กล่าวว่า กรมส่งเสรมิการเกษตร มีบทบาท
หน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้า
เกษตรตามความต้องการของตลาด รวมถึงการให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหา 
และความตอ้งการของเกษตรกร โดยมีกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยเป็น
หน่วยงานวิชาการ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงาน สนับสนุนวิชาการ ตลอดจน
ให้คำปรึกษาด้านการอารักขาพืช และกลุ่มอารักขาพืชของสำนักงานเกษตรจังหวัด 
รวมถึงสำนักงานเกษตรอำเภอ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านอารักขาพชือยู่ในพื้นที่  
 
        ทั้งนี้ การจะดำเนินงานด้านอารักขาพืชให้เกิดประสิทธิภาพนั้น สิ่งสำคัญคือ 
เจ้าหน้าที่จะต้องสามารถวินิจฉัยหาสาเหตุที่แทจ้ริงของพืชที่แสดงอาการผิดปกติให้
ถูกต้องก่อน อันจะนำไปสู่การเลอืกใช้เทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสม แต่ใน
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนี้พบวา่ ความรู้ด้านการวินิจฉัยและการจัดการศัตรูพืชของ
เจ้าหน้าที่ในพื้นทีย่ังมีจำกัด จึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มพูนความรู้ในด้านนี้ให้มากขึ้นกอง
ส่งเสรมิการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช 
หลักสูตร การเปน็หมอพืชและการดำเนินงานคลินิกพืช ปี 2562 ถึง ปี 2563 โดย
ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 37 จังหวัด 456 อำเภอ 9 ศูนย์ และมีการเปิดให้บริการ
คลินิกพืชแลว้รวมทั้งสิ้น 502 คลินิก ทีศู่นยส์่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขา
พืช สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสทิธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ศนูย์จัดการศัตรพูืชชุมชน โดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V 
System เป็นกลไกการดำเนินงาน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะดำเนินการ



อบรมให้แก่เจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน 40 จังหวัด 426 
อำเภอ เพือ่ให้ครบ 77 จังหวัด 882 อำเภอ โดยแบ่งการอบรมป็น 7 รุ่น แยกตาม
ภูมิภาค และหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ทั้ง 7 รุ่นแล้ว จะสามารถเปิดคลินิกพืชได้รวม
ทั้งสิ้น 968 คลินิก ต่อไป การอบรมครั้งนี้มีผูเ้ขา้อบรมและผู้จัดการอบรม รวมทั้งสิ้น 
70 คน จากจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และ
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีสำนักงานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์
ส่งเสรมิเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสมีา และกองส่งเสริมการ
อารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นวิทยากร ซึ่งเนื้อหาวิชาประกอบด้วย การวินิจฉัย
ศัตรูพืช ในระดับพื้นที่ การจัดการศัตรูพืช การดำเนินงานคลินิกพืช และการลงพื้นที่ฝึก
ปฏิบัติการใหบ้ริการคลินิกพืช จำนวน 3 จุด ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ได้แก่ ศูนย์เรยีนรู้การเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมอืง, ลาน
อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง และศาลาประชาคมตำบลตลาด 
อำเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FARMBOOK ข้ึนทะเบียนเกษตรกรยคุ New Normal 

ลดเส่ียง เล่ียงเดินทาง ห่างไกลโควิด-19 

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือวา่มีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อภาคการเกษตรของประเทศ 
เพราะรัฐบาลใชฐ้านขอ้มูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นขอ้มูลพื้นฐานประกอบการก าหนดโครงการหรือ
มาตรการในการช่วยเหลือเยยีวยาเกษตรกรในดา้นสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามโครงการท่ีหน่วยงานภาครัฐได้
จดัท าขึ้น 

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผูป้ลูกพืช ท าไร่นาสวนผสม ท านาเกลือและ
เล้ียงแมลงเศรษฐกิจ ใหก้บัเกษตรกรท่ีท าการเกษตรในพื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิ เพื่อ
ตอ้งการทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของเกษตรกร ประมาณการผลผลิตท่ีจะออกสู่ตลาดในช่วงเวลา
ต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยเกษตรกรจะตอ้งเป็นผูม้าแจง้ขึ้นทะเบียนท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอตามท่ีตั้งแปลง
ปลูก เม่ือไดเ้ร่ิมท าการเกษตรใหม่ตอ้งแจง้ปรับปรุงขอ้มูลทุกคร้ังท่ีท าการเพาะปลูกใหม่ไปแลว้ 15 วนั 

 

 



ในสถานการณ์ท่ีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรม
ส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานท่ีมีบทบาทภารกิจหลกัดา้นการดูแลและพฒันาเกษตรกร ไดป้รับ
กระบวนทศัน์การท างานให้สอดคลอ้งกบัวิธีการท างานสู่ความปกติใหม่ (New Normal) โดย
สนบัสนุนใหเ้กษตรกรใช ้แอปพลิเคชนั Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั ปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรแทนระบบเดิม 

ส านักงานเกษตรอ าเภอบางใหญ่ ใช้ Farmbook ขึน้ทะเบียนเกษตรกรในพื้นท่ี  

ส านกังานเกษตรอ าเภอบางใหญ่ ในสังกดัส านกังานเกษตรจงัหวดันนทบุรี มุ่งมัน่ขบัเคล่ือนงานส่งเสริม
การเกษตร ซ่ึงถือเป็นภารกิจส าคญัของนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรในการท างานดูแลและพฒันาเกษตรกร
อยา่งใกลชิ้ดและทัว่ถึง เพื่อใหเ้กษตรกรมีองคค์วามรู้ดา้นการเกษตร ตลอดจนใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม และ
ทนัสมยั เช่น แอปพลิเคชนั Farmbook มาใชดู้แลและใหบ้ริการแก่เกษตรกร เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัให้
เกษตรกรสามารถรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นางราตรี ใจสะอาด 
นางราตรี ใจสะอาด เกษตรอ าเภอบางใหญ่ ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าววา่ กรมส่งเสริม
การเกษตรมีความห่วงใย และใหค้วามส าคญักบัสุขภาพอนามยั ความปลอดภยัของประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีทุกคน เพื่อป้องกนั ควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส COVID-19 จึง
ไดน้ า แอปพลเิคชัน Farmbook ซ่ึงเป็นนวตักรรมท่ีเหมาะส าหรับเกษตรกร ยคุ 4.0 น ามาใช้
อ านวยความสะดวกในการท างานของนกัส่งเสริมการเกษตร ในการใหบ้ริการแก่เกษตรกร โดยเกษตรกร
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั Farmbook ไปใชป้รับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ยตวัเองไดทุ้กท่ี
ทุกเวลา ลดการเดินทางในการติดต่อกบัส านกังานเกษตรอ าเภอเหมือนในอดีต 

ส าหรับเกษตรกรสูงวยั ท่ีไม่สะดวกในเร่ืองเทคโนโลย ีรวมทั้งอุปกรณ์โทรศพัท ์ทางส านกังานเกษตรอ าเภอ
บางใหญ่ไดจ้ดัส่งนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรลงพื้นท่ีบริการไปใหค้  าแนะน าเร่ืองการขึ้นทะเบียนและ
ปรับปรุงขอ้มูลเกษตรกรแก่เกษตรกรในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กษตรกรทุกเพศทุกวยัไดมี้โอกาสรับ
บริการอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม ภายใตม้าตรการป้องกนัและควบคุมโรคอยา่งเคร่งครัด มีจุดคดักรอง 
ตรวจวดัอุณหภูมิ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮออล ์สวมใส่หนา้กากอนามยั และเวน้ระยะห่าง เพื่อสร้าง
สุขอนามยัท่ีดี และสร้างความมัน่ใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ ในเร่ืองความปลอดภยั ห่างไกลโควิด-19 

ขึน้ทะเบียน FARMBOOK เร่ืองง่าย ใครๆ ก็ท าได้     



กรณีเกษตรกรรายใหม่ไม่เคยขึ้นทะเบียน หากตอ้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นคร้ังแรก นางราตรี  แนะน า
วา่ จะตอ้งมาติดต่อส านกังานเกษตรอ าเภอ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งแปลงท่ีดินท่ีท ากิจกรรมดา้นเกษตรอยูด่ว้ยตนเอง
เท่านั้น โดยยืน่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นรายครัวเรือน แนบเอกสารแบบค าขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
(แบบ ทบก.01) บตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น หลกัฐานแสดงสิทธิการถือครองท่ีดิน รูป
ถ่ายเกษตรกร ขนาด 1 น้ิว และภาพแปลงเพาะปลูก เกษตรกรตอ้งแจง้ขอ้มูลและกรอกขอ้มูลในแบบค าร้อง
ใหส้มบูรณ์ถูกตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจริง และมีผูน้ าชุมชน ลงลายมือช่ือ พร้อมระบุต าแหน่งเป็นพยาน
การใหข้อ้มูล 

สมุดทะเบียนเกษตรกร คือ เอกสารท่ีใชแ้สดงสถานภาพการเป็นเกษตรกร ออกใหภ้ายหลงัจากท่ีไดข้ึ้น
ทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแลว้ ใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลพื้นฐาน ขอ้มูลกิจกรรมการเกษตรของครัวเรือน และ
ใชห้ลกัฐานยนืยนัความเป็นเกษตรกร และใชเ้ป็นขอ้มูลในการติดต่อส านกังานเกษตรอ าเภอหรือใช้
ประกอบการเขา้ร่วมโครงการตามนโยบายของภาครัฐ โดยปรับปรุงขอ้มูลการเพาะปลูกปีละคร้ังหรือทุกคร้ัง
ท่ีมีการปลูกพืชรอบใหม่ 

ทั้งน้ี เกษตรกรสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั Farmbook ซ่ึงเป็นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัท่ี
ใชแ้ทนสมุดทะเบียนเกษตรกร ผา่นสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยดแ์ละไอโอเอส (iOS) ช่วยอ านวยความ
สะดวกใหเ้กษตรกรสามารถแจง้ปรับปรุงขอ้มูลในทะเบียนไดด้ว้ยตนเอง ผ่านสมาร์ทโฟนหรือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แทบ็เลต็ (Tablet) โดยไม่ตอ้งเดินทางมาท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ 

หลงัดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั Farmbook เสร็จ เกษตรกรตอ้งใส่เลขรหสัทะเบียนเกษตรกรเป็นทั้ง
ช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผา่น เม่ือตอ้งการปรับปรุง หรือแจง้ปลูกในรอบการเพาะปลูกปัจจุบนั ใหไ้ปท่ีเมนูแจง้
ปลูก ปรับปรุง เม่ือแจง้ปรับปรุงและถ่ายภาพแปลง ขอ้มูลท่ีแจง้จะถูกบนัทึกเขา้ไปในระบบทะเบียน
เกษตรกร รอเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบยนืยนั โดยระบบจะแสดงผลหนา้จอสมาร์ทโฟนของเกษตรกรวา่ มีสถานะ
ขึ้นทะเบียน รอเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ ทั้งน้ี ระหวา่งการตรวจสอบ เกษตรกรยงัสามารถแกไ้ขขอ้มูลไดต้ลอด 
เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตวัเกษตรกร 

เกษตรกรถูกใจแอปพลเิคชัน Farmbook เข้าใจง่าย ใช้ดี มีประโยชน์ 

นางเรียม ดีสวสัด์ิ 
นางเรียม ดีสวัสดิ์ เกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้ ในพื้นท่ีต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

หนึง่ในเกษตรกรผู้ใช้บริการ แอปพลเิคชัน Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล ผ่านระบบ

สมาร์ทโฟนในยุค New Normal กล่าวดว้ยความพึงพอใจหลงัใชแ้อปพลิเคชนั 



Farmbook ตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรอ าเภอบางใหญ่ เน่ืองจาก 
Farmbook เป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว สามารถใชส้มุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั 
เป็นหลกัฐานยนืยนัตวัตน ในการเขา้ร่วมโครงการต่างๆ ของภาครัฐแลว้ Farmbook ยงัเป็นช่อง
ทางการเปิดรับข่าวสารทางการเกษตรท่ีมีประโยชน์จากกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรงอีกดว้ย 

ยกตวัอยา่ง เช่น ข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคและแมลง ช่วยใหเ้กษตรกรสามารถวางแผนรับมือปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปัญหาน ้าเค็มรุกพื้นท่ีการเกษตร เน่ืองจากช่วงน้ี เกิดภาวะน ้า
ทะเลหนุนสูง ท าใหค้่าความเคม็ขึ้นสูงในแม่น ้าเจา้พระยา ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยไมอ้ยา่งมาก 
หากเผลอน าน ้าท่ีมีค่าความเค็มสูงมารดกลว้ยไม ้จะท าใหต้น้กลว้ยไมไ้ม่ออกดอกและตายในท่ีสุด ดงันั้น
ข่าวสารการแจง้เตือนค่าความเคม็ของน ้าผา่น แอปพลิเคชนั Farmbook จึงช่วยใหเ้กษตรกรรับมือ
กบัปัญหาน ้าเคม็ และวางแผนดูแลจดัการฟาร์มกลว้ยไมไ้ดง้่ายขึ้น สามารถหลีกเล่ียงปัญหาน ้าเคม็ไดดี้กวา่
ในอดีต 

 

นางเรียม กล่าวเชิญชวนเพื่อนพี่นอ้งเกษตรกร มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรใหเ้ป็นปัจจุบนั ผา่นแอปพลิเค
ชนั Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั เพราะเป็นเทคโนโลยท่ีีช่วยลดความเส่ียง เล่ียง
เดินทาง ปลอดภยั ห่างไกลโควิด-19 ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรแนะน าแลว้ ยงัสะดวกต่อการปรับปรุง
ขอ้มูลเกษตรกรไดทุ้กท่ีทุกเวลา ท่ีส าคญัช่วยรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรทุกคนดว้ย 
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ส านักงานเกษตรอ าเภอกนัตัง ร่วมกบัสถานีพฒันาที่ดินตรัง เร่งลงพ้ืนที่
ตรวจสอบแปลงเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎี
ใหม่ รอบที่ 2 

 

        นายสรวง พรหมบญุทอง เกษตรอ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง เปิดเผยวา่ ส านกังานเกษตรอ าเภอ
กนัตงั ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีจากสถานีพฒันาท่ีดินตรัง ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบแปลงเกษตรกรเขา้ร่วม
โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม ่รอบท่ี 2 จ านวน 14 แปลง ประกอบดว้ย ต าบลบาง
สัก จ านวน 12 แปลง ต าบลนาเกลือ จ านวน 1 แปลง และต าบลเกาะลิบง จ านวน 1 แปลง จากการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ความสามารถในการกกัเก็บน ้า ปรากฏวา่มีแปลงท่ีเขา้หลกัเกณฑ์
และสามารถเขา้ร่วมโครงการได ้จ านวน 4 แปลงอยูใ่นพ้ืนท่ีต าบลบางสักทั้งหมด ส าหรับแปลงต าบล
บางสัก แปลงต าบลเกาะลิบง และแปลงต าบลนาเกลือ ไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการได ้เน่ืองจากมีพ้ืนท่ี
ไม่เหมาะสมส าหรับการขดุสระ 

        ทั้งน้ี จงัหวดัตรังก าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายโครงการ 1 ต าบล 1 เกษตรทฤษฎี
ใหม่ ใน 29 ต าบล ใน 8 อ าเภอของจงัหวดัตรัง ประกอบดว้ย อ าเภอเมือง อ าเภอนาโยง อ าเภอหว้ย
ยอด อ าเภอรัษฎา อ าเภอยา่นตาขาว อ าเภอปะเหลียน อ าเภอหาดส าราญ และอ าเภอกนัตงั ยกเวน้อ าเภอ
วงัวิเศษและอ าเภอสิเกา พร้อมก าหนดเกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 464 ราย จา้งงานระดบั
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ต าบล 232 ราย โดยส่ิงท่ีเกษตรกรจะไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการ คือ ไดป้รับปรุงแปลงเกษตร
ทฤษฎีใหม ่(ขดุสระเก็บน ้า) เขา้ร่วมการจดัเวทีการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน เช่น หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพฒันาการเกษตรทฤษฎีใหม ่การวเิคราะห์พ้ืนท่ี การวางแผนการผลิต และการ
รวมกลุ่ม เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัไดรั้บการสนบัสนุนปัจจยัการผลิต ดา้นพืช ประมง และปศุสัตว ์ตาม
ความเหมาะสมดว้ย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกษตรกรรุ่นใหม่ชาวจังหวดัล าพูนปลูกพืชผกัอนิทรีย์สายพนัธ์ุต่างประเทศ
เพิม่ทางเลือกแก่ผู้บริโภค 

            ชมรมแม่บา้นมหาดไทยจงัหวดัล าพนู เยีย่มชมการเพาะปลกูพืชผกัอินทรียส์ายพนัธ์ุ
ต่างประเทศ ของเกษตรกรรุ่นใหม่ ซ่ึงไดป้รับปรุงพ้ืนท่ีในบา้นพกัของครอบครัว ปลกูผกัอินทรีย์
สอดคลอ้งกบัโครงการ “ Lamphun Go Green ” ท่ีวา่งสร้างอาหาร ตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 

            วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2564 นางปนดัดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บา้นมหาดไทยจงัหวดั
ล าพูน และคณะ ไดไ้ปเยีย่มชมความกา้วหนา้ ในการใชพ้ื้นท่ีวา่งในครัวเรือน เสริมสร้างอาชีพสร้าง
ความมัน่คงทางอาหาร ตามโครงการท่ีวา่งสร้างอาหาร โดยเยีย่มชมสวนผกั ก่อร่างสร้างผกั ของนาย
ภาสกร สุภาษ ี เกษตรกรรุ่นใหม่ ชาวต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมืองล าพูน ซ่ึงไดใ้ชพ้ื้นท่ีสวนหลงับา้น
จ านวน 5 ไร่ ปลกูผกัสวนครัวสายพนัธ์ุต่างประเทศ ปลอดสารพิษไดแ้ก่   ผกักรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ผกัมินิ
คอสกรีน ผกัคอสฟินเล่ย ์ผกัเคล บรรจุในถุงยดื ซ่ึงพืชผกัไดเ้จริญงอกงาม โดยบรรจุถุงขนาด 500 -

 600 กรัม ส่งจ าหน่าย  ตลาดตลาดนิคมสันป่าฝ้าย ตลาดอินทร ต าบลบา้นกลาง ต าบลบา้นกลาง และ
จ าหน่ายทางแอปพลิเคชัน่ เฟซบุ๊ก ใน
ช่ือ www.facebook.com/kohrangsang.phak  ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคเป็น
อยา่งดี ซ่ึงผูส้นใจสาสมารถสอบถาม หรือสั่งซ้ือ ผกัไดท้างแอปพลิเคชัน่ Line id: nunupk และ
หมายเลขโทรศพัท ์0809541982 

 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานเกษตรจังหวดัน่าน ลงพื้นท่ีคดัเลือกยวุเกษตรกรดีเด่นระดับ
จังหวดั ประจ าปี 2564 

 

            กรมส่งเสริมการเกษตรไดจ้ดัตั้งกลุม่ยวุเกษตรกร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 เพื่อเป็นกลไกในการ
ปลูกจิตส านึกใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่มีทศันคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยกรมส่งเสริม
การเกษตรช่วยสนบัสนุนความรู้วิชาการ ผา่นการเสริมสร้างประสบการณ์และการฝึกปฏิบติั โดยมุ่งหวงั
ท่ีจะใหเ้ยาวชนเหล่าน้ีสืบทอดอาชีพทางการเกษตร เป็นเกษตรกรมืออาชีพ ทดแทนเกษตรกรผูสู้งอายไุด้
ในอนาคต 

            เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีผา่นมา ส านกังานเกษตรจงัหวดัน่าน โดยคณะกรรมการ
คดัเลือกเกษตรกร บคุคลทางการเกษตร และสถาบนัเกษตรกรดีเด่น ลงพ้ืนท่ีอ าเภอบ่อเกลือ เพื่อคดัเลือก
ท่ีปรึกษายวุเกษตรกร สมาชิกยวุเกษตรกร กลุ่มยวุเกษตรกรดีเด่น ระดบัจงัหวดั ประจ าปี 2564 โดยมี
วา่ท่ี ร.ท.บ ารุง ค าไว นายอ าเภอบ่อเกลือ เกษตรอ าเภอบอ่เกลือ หวัหนา้ส่วนราชการ คณะครูโรงเรียน
บา้นบ่อหลวง พร้อมเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ และร่วมใหข้อ้มูลสนบัสนุนกลุม่ยวุเกษตรกร ในเร่ืองการ
บริหารจดัการกลุม่ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก รวมถึงการท า
กิจกรรมดา้นสาธารณประโยชน์และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ณ โรงเรียนบา้นบ่อ
หลวง อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน ก่อนหนา้น้ี เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการ
คดัเลือกเกษตรกรฯ ไดล้งพ้ืนท่ีคดัเลือกท่ีปรึกษายวุเกษตรกร กลุม่ยวุเกษตรกรดีเด่น ระดบั
จงัหวดั ปี 2564 ณ โรงเรียนเพียงหลวง 7 อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน มาแลว้เช่นกนั 
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            ทั้งน้ี ในปี 2563 ท่ีผา่นมา กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกบัชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสา
พฒันา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เขา้ไปส่งเสริมการเรียนรู้ผา่นโครงการส่งเสริมและพฒันากลุ่มยวุ
เกษตรกรในโรงเรียนเกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ในพ้ืนท่ี 13 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดั
เพชรบุรี อุทยัธานี ก าแพงเพชร น่าน สุรินทร์ หนองบวัล าภู อุบลราชธานี ศรีสะ
เกษ อ านาจเจริญ ชยัภูมิ นครพนม ร้อยเอด็ สุราษฎร์ธานี เนน้จดักระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ ฝึก
ปฏิบติัทกัษะดา้นการเกษตร เคหกิจเกษตร หรือการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตาม
แผนการด าเนินกิจกรรมและความสนใจของสมาชิกกลุม่ยวุเกษตรกรแตล่ะกลุ่ม เพื่อปลูกฝังใหย้วุ
เกษตรกรมีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพเกษตรกรรม มีความภาคภูมิใจในการท าเกษตร ส่งเสริมและพฒันาภาวะ
ผูน้ า การท างานเป็นหมู่คณะ การบริหารจดัการกลุม่ การใชก้ระบวนการกลุม่และหลกัประชาธิปไตยใน
การด าเนินงานของกลุ่มยวุเกษตรกร เพ่ือใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่โรงเรียนอ่ืนๆ และเพื่อใหย้วุเกษตรกรมี
ผลผลิตทางการเกษตร สามารถน ามาใชป้ระกอบอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียน
ได ้และเป็นกิจกรรมเสริมความรู้ ฝึกทกัษะการด ารงชีวติใหก้บัเยาวชน เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตท่ี
ส าคญัสามารถต่อยอดน าไปใชป้ระกอบอาชีพ และเป็นก าลงัส าคญัต่อภาคการเกษตรไทยไดใ้นอนาคต
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกษตรยกก าลงั 2 ปลูกพริกแซมดาวเรือง ในแปลงเดียวกนั สร้างผล

ก าไรงาม 

 

 
หากใครอยากท าเกษตร โดยใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเต็มท่ีและคุ้มค่า ขอแนะน าให้ท าเกษตรในรูปแบบ 
“เกษตรยกก าลงั 2” ซ่ึงใครๆ กท็ าตามได้ไม่ยาก ยกตัวอย่างเช่น พื้นท่ี 1 ไร่ ควรปลูกพืช ตั้งแต่ 2 ชนิดใน

เวลาเดียวกนั เช่น ใช้พริกเหลืองอนิโดเป็นฐาน ปลูกแซมด้วยดาวเรือง เป็นพืชเสริมรายได้ หลงัจากปลูกดูแล
ประมาณ 2 เดือน เกษตรกรสามารถเกบ็ดอกดาวเรืองออกขายได้ ทุก 3 วัน ต่อ 1 ไร่ จะมีรายได้เฉลีย่ 

3,000-5,000 บาท  ค านวณง่ายๆ 1 เดือน จะมีรายได้ประมาณ 2 หม่ืนบาทนั่นเอง 

วิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรลอยฟ้า อ าเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภูมิ ( โทร. (063) 574-

6172)  แนะน าใหเ้กษตรกรปลูกและเก็บดาวเรืองดอกสดออกขายตลาด ส่วนดอกเสีย ใหผ้ลิตเป็นดอก
ดาวเรืองแหง้แปรรูป ส่งจ าหน่ายกบัวิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรลอยฟ้า  ท่ีรับซ้ือผลผลิตดอกดาวเรืองแหง้
จ านวนมาก  

ทั้งน้ี เกษตรกรสามารถปลูกและเก็บดาวเรืองประมาณ  2 เดือน ก็จะหมดดอก พริกเหลืองอินโดท่ีปลูกไว้
จะเร่ิมสุก เก็บต่อเน่ืองไปทุก 3-5 วนั โดยทัว่ไปพื้นท่ีปลูก 1 ไร่ จะเก็บผลผลิตไดป้ระมาณ 80-100 
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กิโลกรัม สามารถขายไดใ้นรายไดป้ระกนั 60 บาท ต่อกิโลกรัม จะขายได ้6,000 บาท ต่อคร้ัง หรือต่อ 
5 วนั เก็บนาน  3 เดือน จึงค่อยพกัแปลง 

ค านวณคร่าวๆ เกษตรกรจะมีรายไดจ้ากการขายพริกเหลืองอินโด ประมาณ 24,000 บาท ต่อเดือน รวม 
3 เดือนแรก จะมีรายได ้72,000 บาท รวมรายได ้1 ไร่ ทั้งดาวเรืองดว้ย ประมาณ 100,000 บาท ตอ่
ไร่ ต่อรอบ (ระยะเวลา 7 เดือน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


