
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2564 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ทุเรียน 1 ปราจีนบุรี ท าทุเรียนคุณภาพ เทคโนโลยชีาวบา้น 
บางแตน 2 พฒันาบางแตน เทคโนโลยชีาวบา้น 
เกษตรอินทรีย ์ 3 เกษตรกรปราจีนฯ ท าเกษตรอินทรียป์ลูกพืชพื้นบา้น ผกัตามฤดูกาล 

สร้างรายไดก้วา่ปีละคร่ึงลา้น 
เทคโนโลยชีาวบา้น 

ประกนัรายได ้ 4 ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง ก าหนดราคาเกณฑก์ลางอา้งอิง
โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้ว ปี 2563/64 งวดท่ี 14 

ส านกัข่าว  
กรมประชาสัมพนัธ์ 

5 ตรวจสอบเงินประกนัรายไดเ้กษตร จ่ายส่วนต่าง 'ประกนัราคาขา้ว' 
รอบท่ี 1 (งวดท่ี 15) 

 Line today 

6 ตรวจสอบเงินประกนัรายไดเ้กษตร จ่ายส่วนต่าง 'ประกนัราคาขา้ว' 
รอบท่ี 1 (งวดท่ี 15) 

กรุงเทพธุรกิจ 

น ้าเคม็รุก 7 กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีรับมือ “น ้าเคม็รุก” เขา้สวน ไทยแลนดพ์ลสั 
8 กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีรับมือ “น ้าเคม็รุก” เขา้สวน นิวส์สวิต 
9 กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีรับมือ “น ้าเคม็รุก” เขา้สวน ไทยแลนด4์ 

ศพก. แปลงใหญ๋ 10 สสก.1 จงัหวดัชยันาท จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการการขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร(ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดบัเขต 
คร้ังท่ี 1 ประจา ปี 2564 

ส านกัข่าว  
กรมประชาสัมพนัธ์ 

ล าไย 11 กรมส่งเสริมการเกษตรแจงขอ้เทจ็จริง ราคาผลผลิตล าไยตกต ่าท่ี
จนัทบุรี 

แนวหนา้ออนไลน์ 

แปลงใหญ่ 12 เกษตรกร จงัหวดัก าแพงเพชร!!ยกระดบัแปลงใหญ่ ดว้ยเกษตร
สมยัใหม ่

ไทมนิ์วส์ 

เพิ่มมูลค่าผลผลิต 13 ปัตตานี-แปรรูป (ตาลโตนด) เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรสร้างรายได้
สู่ชุมชน 

ชายแดนใต ้

14 ปัตตานีส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรสร้างรายไดสู่้
ชุมชน 

ส านกัข่าว  
กรมประชาสัมพนัธ์ 

เกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ 15 “ฟอร์ด” ยดืเวลารับสมคัร เติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ RAMINDHRA UHU 
16 ฟอร์ดขยายระยะเวลาเปิดรับสมคัร โครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกร

หญิงรุ่นใหม่” ชิงเงินรางวลัต่อยอดธุรกิจเกษตร มูลค่ารวมกวา่ 
200,000 บาท 

AJ AUTODEFT 

 



 



 

  



 

 

  



 

  



 



 

ประกาศกระทรวงพาณิชย ์
เร่ือง ก าหนดราคาเกณฑก์ลางอา้งอิงโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้ว ปี 2563/64 งวดท่ี 14 

 
     ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัล าปาง เปิดเผยวา่ นายจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
พาณิชย ์แถลงราคาเกณฑก์ลางอา้งอิงตามโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้ว ปี 2563/64 งวดท่ี 14 ส าหรับเกษตกรท่ี
เก็บเก่ียวระหวา่งวนัท่ี 1 - 7 กุมภาพนัธ์ 2564 ดงัน้ี   
        
1) ขา้วเปลือกหอมมะลิ ส้ินสุดฤดูการก็บเก่ียว  
2) ขา้วเปลือกหอมมะลินอกพื้นท่ีเกณฑก์ลางตนัละ 12,049.39 บาท ชดเชยตนัละ 1,950.61 บาท ไดรั้บชดเชยสูงสุดครัวเรือน
ละ 31,209.76 บาท  
3) ขา้วเปลือกเจา้ เกณฑก์ลางตนัละ 9,828.92 บาท ชดเชยตนัละ 171.08 บาท ไดรั้บชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 5,132.40 บาท  
4) ขา้วเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑก์ลางตนัละ 10,886.23 บาท ชดเชยตนัละ 113.77 บาท ไดรั้บชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 
2,844.25 บาท  
และ 5) ขา้วเปลือกเหนียว เกณฑก์ลางตนัละ 11,411.79 บาท ชดเชยตนัละ 558.21 บาท ไดรั้บชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 
8,931.36 บาท โดยมีเกษตรกรไดรั้บชดเชยตามขอ้มูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดน้ี จ านวน 10,394 ครัวเรือน 
 
 
 
 
 



 
ตรวจสอบเงินประกนัรายไดเ้กษตร จ่ายส่วนต่าง 'ประกนัราคาขา้ว' รอบท่ี 1 (งวดท่ี 15) 

 

 
 

ตรวจสอบเงินประกนัรายไดเ้กษตร จ่ายส่วนต่าง "ประกนัราคาขา้ว" รอบท่ี 1 (งวดท่ี 15) เช็คท่ีน่ี! 
ตามท่ี รัฐบาล ไดอ้นุมติั โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้ว ปี 2563/64 รอบท่ี 1 ลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 ไปแลว้
นั้น โดยเกษตรท่ีขึ้นทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตรซ่ึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงิน
ใหก้บัธนาคารแต่ละสาขา วนัท่ี 16 พ.ย.2563 งวดแรกนั้น 
 กรมการคา้ภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการก ากบัดูแลและก าหนดเกณฑก์ลางอา้งอิงโครงการประกนัรายได้
เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว เร่ืองก าหนดราคาเกณฑก์ลางอา้งอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผู ้
ปลูกขา้ว ปี 2563/64 รอบท่ี 1 (งวดท่ี 15) ความวา่ มติท่ีประชุม คร้ังท่ี 7/2564  เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2564 รอบท่ี 1 (งวดท่ี 
15) ระบุวนัท่ีคาดจะเก็บเก่ียวถึงวนัท่ี 8-14 กุมภาพนัธ์ 2564 ส าหรับขา้วเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความช้ืนไม่เกิน 15% ดงัน้ี 

 



ส าหรับ การชดชยส่วนต่างระหวา่งราคาประกนัรายไดก้บัราคาเกณฑก์ลางอา้งอิง มีอตัราส่วนต่างท่ีธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกณ์การเกษตรใชใ้นการจ่ายใหแ้ก่เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ส าหรับการจ่ายเงินงวดท่ี 15 ในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 
2564 ดงัน้ี 

 
 

  



 
ตรวจสอบเงินประกนัรายไดเ้กษตร จ่ายส่วนต่าง 'ประกนัราคาขา้ว' รอบท่ี 1 (งวดท่ี 15) 

ตรวจสอบเงินประกนัรายไดเ้กษตร จ่ายส่วนต่าง "ประกนัราคาขา้ว" รอบท่ี 1 (งวดท่ี 15) เช็คท่ีน่ี! 
ตามท่ี รัฐบาล ไดอ้นุมติั โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้ว ปี 2563/64 รอบท่ี 1 ลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 ไปแลว้
นั้น โดยเกษตรท่ีขึ้นทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตรซ่ึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงิน
ใหก้บัธนาคารแต่ละสาขา วนัท่ี 16 พ.ย.2563 งวดแรกนั้น 
 กรมการคา้ภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการก ากบัดูแลและก าหนดเกณฑก์ลางอา้งอิงโครงการประกนัรายได้
เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว เร่ืองก าหนดราคาเกณฑก์ลางอา้งอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผู ้
ปลูกขา้ว ปี 2563/64 รอบท่ี 1 (งวดท่ี 15) ความวา่ มติท่ีประชุม คร้ังท่ี 7/2564  เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2564 รอบท่ี 1 (งวดท่ี 
15) ระบุวนัท่ีคาดจะเก็บเก่ียวถึงวนัท่ี 8-14 กุมภาพนัธ์ 2564 ส าหรับขา้วเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความช้ืนไม่เกิน 15% ดงัน้ี 

 
ส าหรับ การชดชยส่วนต่างระหวา่งราคาประกนัรายไดก้บัราคาเกณฑก์ลางอา้งอิง มีอตัราส่วนต่างท่ีธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกณ์การเกษตรใชใ้นการจ่ายใหแ้ก่เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ส าหรับการจ่ายเงินงวดท่ี 15 ในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 
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กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีรับมือ “น ้าเคม็รุก” เขา้สวน 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีรับมือน ้าเคม็รุกเขา้สวน จากสถานการณ์น ้าทะเลหนุนสูงดนัน ้าเคม็ไหลเขา้แม่น ้าหลาย

แห่งในพื้นท่ีการเกษตร ส่งผลใหเ้กิดค่าความเคม็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในลุ่มน ้าเจา้พระยา 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ จากสถานการณ์น ้าเคม็รุกพื้นท่ีการเกษตรท่ีเกิดขึ้น

ในปีน้ี ซ่ึงจะตอ้งเฝ้าระวงัค่าความเคม็ท่ีคาดวา่จะสูงเกินเกณฑป์กติในอีก 2 ช่วง คือ วนัท่ี 9-19 ก.พ. 2564 และวนัท่ี 25 ก.พ.-
12 มี.ค. 2564 เพราะเป็นช่วงท่ีระดบัน ้าทะเลหนุนสูง และเกิดน ้าหนุนต่อเน่ืองกนั 2 รอบ อนัเกิดจากน ้าจืดตน้น ้าเหนือเขื่อนมี
ปริมาณนอ้ย น ้าทะเลหนุนสูงดนัใหน้ ้าเคม็ไหลเขา้ไปในแม่น ้าหลายแห่งในพื้นท่ีการเกษตรของจงัหวดัท่ีอยูแ่ถบปากแม่น ้า 
ท าใหค้่าความเคม็สูงกวา่ค่ามาตรฐานท่ีพืชรับได ้โดยเฉพาะน ้าเคม็อาจรุกเขา้พื้นท่ีอยา่งนอ้ย 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร 



นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สร้างผลกระทบและความเสียหายใหก้บัพื้นท่ีสวนกลว้ยไม ้สวนไมผ้ลไมย้นืตน้ 
และพืชอ่ืน ๆ ได ้

ผลกระทบของน ้าเคม็ท่ีมีต่อพืช เม่ือเกษตรกรน ามารดตน้พืชจะพบวา่ ปลายใบไหม ้ตน้เห่ียวเฉา ใบเหลือง เป็นอาการ
ขาดน ้าของพืชทัว่ไป แต่หากพืชอยูใ่นระยะก าลงัเร่ิมสร้างช่อดอกหรือผสมเกสรจะส่งผลใหช่้อดอกไม่พฒันาต่อ ไม่เกิดการ
ผสมเกสร ผลผลิตจะลดลงตามมา แต่หากติดผลแลว้ก็จะสลดัลูกร่วงทิ้ง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเหล่าน้ีเพราะพืชไม่สามารถใชน้ ้าได้
ตามวฏัจกัรปกติตามธรรมชาติท่ีควรจะเป็น เม่ือใชน้ ้าเคม็รดใหต้น้พืช จะมีคราบขี้ เกลือสีขาวปรากฏอยูท่ ัว่สวน กรมส่งเสริม
การเกษตรจึงขอแนะน าวิธีการป้องกนัเพื่อรับมือเม่ือน ้าเค็มรุกสวนส าหรับเกษตรกร เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ ดงัน้ี 
1.ติดตามสถานการณ์เตือนภยัจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตรอยา่งใกลชิ้ด 
2.ปิดประตูระบายน ้าในสวนตนเอง พร้อมส ารองน ้าและอุดรูร่ัวตามแนวคนัสวนโดยรอบเพื่อป้องกนัไม่ให้น ้าเคม็เขา้ร่องสวน 
3.ขดุสร้างคนัดินลอ้มรอบสวนเพื่อป้องกนัการรุกของน ้าเคม็ 
4.ลอกเลนตามร่องสวนออก เพื่อเพิ่มพื้นท่ีการเก็บกกัน ้าและดึงน ้าจากดินชั้นล่างใหไ้หลออกมาใชไ้ด ้
5.ดูแลการเขตกรรมในสวนตนเองอยา่งใกลชิ้ด ดว้ยการตดัแต่งก่ิงท่ีไม่จ าเป็นออก เพื่อลดการคายน ้า ไม่ปลูกพืชใชน้ ้ามาก
ในช่วงน้ี และใชว้สัดุคลุมโคนตน้เพื่อรักษาความช้ืนของหนา้ดิน เช่น หญา้ ตอตน้กลว้ย 
6.จดัหาแหล่งน ้าส ารอง เพื่อเก็บน ้าจืดจากแม่น ้าหรือกกัเก็บน ้าธรรมชาติ หรือขดุบ่อบาดาลเพื่อน าน ้าใตดิ้นขึ้นมาใช้ 
7.กรณีน ้าเคม็เขา้สวนแลว้ให้รีบระบายน ้าเคม็ออกจากแปลงปลูกใหห้มด แลว้จดัหาน ้าจืดมาใหแ้ก่ตน้ไมผ้ล เพื่อช่วยให้ตน้ไม้
ผลมีชีวิตอยูร่อดอีกทั้งยงัช่วยลา้งความเคม็ของดินออกไปอีกดว้ย 
8.กรณีเป็นตน้ไมเ้ลก็ใหท้ าการพรางแสงเพื่อช่วยลดอุณหภูมิท่ีผิวดินและลดการคายน ้าของพืช 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อไปวา่ อยา่งไรก็ตามในส่วนของภาครัฐไม่ไดน่ิ้งนอนใจ โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ไดส้ั่งการใหทุ้กหน่วยงานในสังกดับูรณาการการท างานร่วมกนัและด าเนินการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองน้ี โดยได้
ด าเนินการแลว้ ดงัน้ี 
1) ท าใหน้ ้าเคม็เจือจางลง : โดยเพิ่มอตัราการระบายน ้าจากเขื่อนเจา้พระยาลงมาเพื่อผลกัดนัน ้าเคม็ให้เจือจางลง 
2) พึ่งพาอาศยัน ้าจากแหล่งน ้ าขา้งเคียง โดยผนัน ้าจากแม่น ้ าเขา้มาช่วยเติมให้แม่น ้าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นแหล่งน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุด
ส าหรับการเกษตรภาคกลาง 
3) หากสถานการณ์ยงัไม่คล่ีคลายตอ้งประสานกรมทรัพยากรน ้าบาดาล เพื่อด าเนินการขดุเจาะน ้าบาดาลเพื่อการอุปโภคและ
บริโภค 
4) มอบหมายเจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านกังานเกษตรอ าเภอแจง้เตือนภยั ติดตามการระบายน ้า เพื่อรับทราบ
สถานการณ์การลดระดบัความเคม็ของน ้าและประสานท าความเขา้ใจกบัเกษตรกรอยา่งใกลชิ้ด 
5) ไม่ส่งเสริมใหมี้การท านาปรังเกิน 2 คร้ังต่อปี และงดท านาปรังหลงัจากเดือนกุมภาพนัธ์เน่ืองจากไม่มีน ้าเพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

ตอ้งสงวนน ้าไวเ้พื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศวิทยา เป็นการรักษาน ้าตน้ทุนและเก็บน ้าไวใ้ชก่้อนภยั
แลง้มาถึง (เดือนเมษายน) ทั้งน้ี กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
คาดการณ์ผลกระทบจากปัญหาน ้าเคม็ท่ีอาจจะเกิดกบัพืชสวน เพื่อจดัท าแผนปฏิบติัการดา้นการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป จึง
ขอความร่วมมือพี่นอ้งเกษตรกรทุกคนควรช่วยกนัควบคุมดูแล ใชน้ ้าอยา่งประหยดัและรู้คุณค่า เพื่อเตรียมการป้องกนั
สถานการณ์แลง้ท่ีจะเกิดขึ้นในปีน้ี 
 



 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีรับมือ "น ้าเคม็รุก" เขา้สวน 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีรับมือน ้าเคม็รุกเขา้สวน จากสถานการณ์น ้าทะเลหนุนสูงดนัน ้าเคม็ไหลเขา้แม่น ้าหลาย

แห่งในพื้นท่ีการเกษตร ส่งผลใหเ้กิดค่าความเคม็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในลุ่มน ้าเจา้พระยา 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ จากสถานการณ์น ้าเคม็รุกพื้นท่ีการเกษตรท่ีเกิดขึ้น

ในปีน้ี ซ่ึงจะตอ้งเฝ้าระวงัค่าความเคม็ท่ีคาดวา่จะสูงเกินเกณฑป์กติในอีก 2 ช่วง คือ วนัท่ี 9-19 ก.พ. 2564 และวนัท่ี 25 ก.พ.-
12 มี.ค. 2564 เพราะเป็นช่วงท่ีระดบัน ้าทะเลหนุนสูง และเกิดน ้าหนุนต่อเน่ืองกนั 2 รอบ อนัเกิดจากน ้าจืดตน้น ้าเหนือเขื่อนมี
ปริมาณนอ้ย น ้าทะเลหนุนสูงดนัใหน้ ้าเคม็ไหลเขา้ไปในแม่น ้าหลายแห่งในพื้นท่ีการเกษตรของจงัหวดัท่ีอยูแ่ถบปากแม่น ้า 
ท าใหค้่าความเคม็สูงกวา่ค่ามาตรฐานท่ีพืชรับได ้โดยเฉพาะน ้าเคม็อาจรุกเขา้พื้นท่ีอยา่งนอ้ย 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สร้างผลกระทบและความเสียหายใหก้บัพื้นท่ีสวนกลว้ยไม ้สวนไมผ้ลไมย้นืตน้ 
และพืชอ่ืน ๆ ได ้

ผลกระทบของน ้าเคม็ท่ีมีต่อพืช เม่ือเกษตรกรน ามารดตน้พืชจะพบวา่ ปลายใบไหม ้ตน้เห่ียวเฉา ใบเหลือง เป็นอาการ
ขาดน ้าของพืชทัว่ไป แต่หากพืชอยูใ่นระยะก าลงัเร่ิมสร้างช่อดอกหรือผสมเกสรจะส่งผลใหช่้อดอกไม่พฒันาต่อ ไม่เกิดการ
ผสมเกสร ผลผลิตจะลดลงตามมา แต่หากติดผลแลว้ก็จะสลดัลูกร่วงทิ้ง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเหล่าน้ีเพราะพืชไม่สามารถใชน้ ้าได้
ตามวฏัจกัรปกติตามธรรมชาติท่ีควรจะเป็น เม่ือใชน้ ้าเคม็รดใหต้น้พืช จะมีคราบขี้ เกลือสีขาวปรากฏอยูท่ ัว่สวน กรมส่งเสริม
การเกษตรจึงขอแนะน าวิธีการป้องกนัเพื่อรับมือเม่ือน ้าเค็มรุกสวนส าหรับเกษตรกร เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ ดงัน้ี 
1.ติดตามสถานการณ์เตือนภยัจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตรอยา่งใกลชิ้ด 



2.ปิดประตูระบายน ้าในสวนตนเอง พร้อมส ารองน ้าและอุดรูร่ัวตามแนวคนัสวนโดยรอบเพื่อป้องกนัไม่ให้น ้าเคม็เขา้ร่องสวน 
3.ขดุสร้างคนัดินลอ้มรอบสวนเพื่อป้องกนัการรุกของน ้าเคม็ 
4.ลอกเลนตามร่องสวนออก เพื่อเพิ่มพื้นท่ีการเก็บกกัน ้าและดึงน ้าจากดินชั้นล่างใหไ้หลออกมาใชไ้ด ้
5.ดูแลการเขตกรรมในสวนตนเองอยา่งใกลชิ้ด ดว้ยการตดัแต่งก่ิงท่ีไม่จ าเป็นออก เพื่อลดการคายน ้า ไม่ปลูกพืชใชน้ ้ามาก
ในช่วงน้ี และใชว้สัดุคลุมโคนตน้เพื่อรักษาความช้ืนของหนา้ดิน เช่น หญา้ ตอตน้กลว้ย 
6.จดัหาแหล่งน ้าส ารอง เพื่อเก็บน ้าจืดจากแม่น ้าหรือกกัเก็บน ้าธรรมชาติ หรือขดุบ่อบาดาลเพื่อน าน ้าใตดิ้นขึ้นมาใช้ 
7.กรณีน ้าเคม็เขา้สวนแลว้ให้รีบระบายน ้าเคม็ออกจากแปลงปลูกใหห้มด แลว้จดัหาน ้าจืดมาใหแ้ก่ตน้ไมผ้ล เพื่อช่วยให้ตน้ไม้
ผลมีชีวิตอยูร่อดอีกทั้งยงัช่วยลา้งความเคม็ของดินออกไปอีกดว้ย 
8.กรณีเป็นตน้ไมเ้ลก็ใหท้ าการพรางแสงเพื่อช่วยลดอุณหภูมิท่ีผิวดินและลดการคายน ้าของพืช 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อไปวา่ อยา่งไรก็ตามในส่วนของภาครัฐไม่ไดน่ิ้งนอนใจ โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ไดส้ั่งการใหทุ้กหน่วยงานในสังกดับูรณาการการท างานร่วมกนัและด าเนินการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองน้ี โดยได้
ด าเนินการแลว้ ดงัน้ี 
1) ท าใหน้ ้าเคม็เจือจางลง : โดยเพิ่มอตัราการระบายน ้าจากเขื่อนเจา้พระยาลงมาเพื่อผลกัดนัน ้าเคม็ให้เจือจางลง 
2) พึ่งพาอาศยัน ้าจากแหล่งน ้ าขา้งเคียง โดยผนัน ้าจากแม่น ้ าเขา้มาช่วยเติมให้แม่น ้าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นแหล่งน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุด
ส าหรับการเกษตรภาคกลาง 
3) หากสถานการณ์ยงัไม่คล่ีคลายตอ้งประสานกรมทรัพยากรน ้าบาดาล เพื่อด าเนินการขดุเจาะน ้าบาดาลเพื่อการอุปโภคและ
บริโภค 
4) มอบหมายเจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านกังานเกษตรอ าเภอแจง้เตือนภยั ติดตามการระบายน ้า เพื่อรับทราบ
สถานการณ์การลดระดบัความเคม็ของน ้าและประสานท าความเขา้ใจกบัเกษตรกรอยา่งใกลชิ้ด 
5) ไม่ส่งเสริมใหมี้การท านาปรังเกิน 2 คร้ังต่อปี และงดท านาปรังหลงัจากเดือนกุมภาพนัธ์เน่ืองจากไม่มีน ้าเพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

ตอ้งสงวนน ้าไวเ้พื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศวิทยา เป็นการรักษาน ้าตน้ทุนและเก็บน ้าไวใ้ชก่้อนภยั
แลง้มาถึง (เดือนเมษายน) ทั้งน้ี กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
คาดการณ์ผลกระทบจากปัญหาน ้าเคม็ท่ีอาจจะเกิดกบัพืชสวน เพื่อจดัท าแผนปฏิบติัการดา้นการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป จึง
ขอความร่วมมือพี่นอ้งเกษตรกรทุกคนควรช่วยกนัควบคุมดูแล ใชน้ ้าอยา่งประหยดัและรู้คุณค่า เพื่อเตรียมการป้องกนั
สถานการณ์แลง้ท่ีจะเกิดขึ้นในปีน้ี 
  



 

 
 

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีรับมือน ้าเคม็รุกเขา้สวน จากสถานการณ์น ้าทะเลหนุนสูงดนัน ้าเคม็ไหลเขา้แม่น ้าหลาย
แห่งในพื้นท่ีการเกษตร ส่งผลใหเ้กิดค่าความเคม็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในลุ่มน ้าเจา้พระยา 

 กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีรับมือน ้าเคม็รุกเขา้สวน จากสถานการณ์น ้าทะเลหนุนสูงดนัน ้าเคม็ไหลเขา้
แม่น ้าหลายแห่งในพื้นท่ีการเกษตร ส่งผลใหเ้กิดค่าความเคม็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในลุ่มน ้ าเจา้พระยา 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ จากสถานการณ์น ้าเคม็รุกพื้นท่ีการเกษตรท่ีเกิดขึ้น
ในปีน้ี ซ่ึงจะตอ้งเฝ้าระวงัค่าความเคม็ท่ีคาดวา่จะสูงเกินเกณฑป์กติในอีก 2 ช่วง คือ วนัท่ี 9-19 ก.พ. 2564 และวนัท่ี 25 ก.พ.-
12 มี.ค. 2564 เพราะเป็นช่วงท่ีระดบัน ้าทะเลหนุนสูง และเกิดน ้าหนุนต่อเน่ืองกนั 2 รอบ อนัเกิดจากน ้าจืดตน้น ้าเหนือเขื่อนมี
ปริมาณนอ้ย น ้าทะเลหนุนสูงดนัใหน้ ้าเคม็ไหลเขา้ไปในแม่น ้าหลายแห่งในพื้นท่ีการเกษตรของจงัหวดัท่ีอยูแ่ถบปากแม่น ้า 
ท าใหค้่าความเคม็สูงกวา่ค่ามาตรฐานท่ีพืชรับได ้โดยเฉพาะน ้าเคม็อาจรุกเขา้พื้นท่ีอยา่งนอ้ย 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สร้างผลกระทบและความเสียหายใหก้บัพื้นท่ีสวนกลว้ยไม ้สวนไมผ้ลไมย้นืตน้ 
และพืชอ่ืน ๆ ได ้

ผลกระทบของน ้าเคม็ท่ีมีต่อพืช เม่ือเกษตรกรน ามารดตน้พืชจะพบวา่ ปลายใบไหม ้ตน้เห่ียวเฉา ใบเหลือง เป็นอาการ
ขาดน ้าของพืชทัว่ไป แต่หากพืชอยูใ่นระยะก าลงัเร่ิมสร้างช่อดอกหรือผสมเกสรจะส่งผลใหช่้อดอกไม่พฒันาต่อ ไม่เกิดการ
ผสมเกสร ผลผลิตจะลดลงตามมา แต่หากติดผลแลว้ก็จะสลดัลูกร่วงทิ้ง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเหล่าน้ีเพราะพืชไม่สามารถใชน้ ้าได้
ตามวฏัจกัรปกติตามธรรมชาติท่ีควรจะเป็น เม่ือใชน้ ้าเคม็รดใหต้น้พืช จะมีคราบขี้ เกลือสีขาวปรากฏอยูท่ ัว่สวน กรมส่งเสริม
การเกษตรจึงขอแนะน าวิธีการป้องกนัเพื่อรับมือเม่ือน ้าเค็มรุกสวนส าหรับเกษตรกร เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ ดงัน้ี 
1.ติดตามสถานการณ์เตือนภยัจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตรอยา่งใกลชิ้ด 
2.ปิดประตูระบายน ้าในสวนตนเอง พร้อมส ารองน ้าและอุดรูร่ัวตามแนวคนัสวนโดยรอบเพื่อป้องกนัไม่ให้น ้าเคม็เขา้ร่องสวน 
3.ขดุสร้างคนัดินลอ้มรอบสวนเพื่อป้องกนัการรุกของน ้าเคม็ 
4.ลอกเลนตามร่องสวนออก เพื่อเพิ่มพื้นท่ีการเก็บกกัน ้าและดึงน ้าจากดินชั้นล่างใหไ้หลออกมาใชไ้ด ้



5.ดูแลการเขตกรรมในสวนตนเองอยา่งใกลชิ้ด ดว้ยการตดัแต่งก่ิงท่ีไม่จ าเป็นออก เพื่อลดการคายน ้า ไม่ปลูกพืชใชน้ ้ามาก
ในช่วงน้ี และใชว้สัดุคลุมโคนตน้เพื่อรักษาความช้ืนของหนา้ดิน เช่น หญา้ ตอตน้กลว้ย 
6.จดัหาแหล่งน ้าส ารอง เพื่อเก็บน ้าจืดจากแม่น ้าหรือกกัเก็บน ้าธรรมชาติ หรือขดุบ่อบาดาลเพื่อน าน ้าใตดิ้นขึ้นมาใช้ 
7.กรณีน ้าเคม็เขา้สวนแลว้ให้รีบระบายน ้าเคม็ออกจากแปลงปลูกใหห้มด แลว้จดัหาน ้าจืดมาใหแ้ก่ตน้ไมผ้ล เพื่อช่วยให้ตน้ไม้
ผลมีชีวิตอยูร่อดอีกทั้งยงัช่วยลา้งความเคม็ของดินออกไปอีกดว้ย 
8.กรณีเป็นตน้ไมเ้ลก็ใหท้ าการพรางแสงเพื่อช่วยลดอุณหภูมิท่ีผิวดินและลดการคายน ้าของพืช 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อไปวา่ อยา่งไรก็ตามในส่วนของภาครัฐไม่ไดน่ิ้งนอนใจ โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ไดส้ั่งการใหทุ้กหน่วยงานในสังกดับูรณาการการท างานร่วมกนัและด าเนินการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองน้ี โดยได้
ด าเนินการแลว้ ดงัน้ี 
1) ท าใหน้ ้าเคม็เจือจางลง : โดยเพิ่มอตัราการระบายน ้าจากเขื่อนเจา้พระยาลงมาเพื่อผลกัดนัน ้าเคม็ให้เจือจางลง 
2) พึ่งพาอาศยัน ้าจากแหล่งน ้ าขา้งเคียง โดยผนัน ้าจากแม่น ้ าเขา้มาช่วยเติมให้แม่น ้าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นแหล่งน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุด
ส าหรับการเกษตรภาคกลาง 
3) หากสถานการณ์ยงัไม่คล่ีคลายตอ้งประสานกรมทรัพยากรน ้าบาดาล เพื่อด าเนินการขดุเจาะน ้าบาดาลเพื่อการอุปโภคและ
บริโภค 
4) มอบหมายเจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านกังานเกษตรอ าเภอแจง้เตือนภยั ติดตามการระบายน ้า เพื่อรับทราบ
สถานการณ์การลดระดบัความเคม็ของน ้าและประสานท าความเขา้ใจกบัเกษตรกรอยา่งใกลชิ้ด 
5) ไม่ส่งเสริมใหมี้การท านาปรังเกิน 2 คร้ังต่อปี และงดท านาปรังหลงัจากเดือนกุมภาพนัธ์เน่ืองจากไม่มีน ้าเพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

ตอ้งสงวนน ้าไวเ้พื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศวิทยา เป็นการรักษาน ้าตน้ทุนและเก็บน ้าไวใ้ชก่้อนภยั
แลง้มาถึง (เดือนเมษายน) ทั้งน้ี กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
คาดการณ์ผลกระทบจากปัญหาน ้าเคม็ท่ีอาจจะเกิดกบัพืชสวน เพื่อจดัท าแผนปฏิบติัการดา้นการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป จึง
ขอความร่วมมือพี่นอ้งเกษตรกรทุกคนควรช่วยกนัควบคุมดูแล ใชน้ ้าอยา่งประหยดัและรู้คุณค่า เพื่อเตรียมการป้องกนั
สถานการณ์แลง้ท่ีจะเกิดขึ้นในปีน้ี 
  



 
สสก.1 จงัหวดัชยันาท จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการการขบัเคล่ือนการด าเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร(ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดบัเขต คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2564 

 
 วนัน้ี (15 ก.พ. 64) ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 1 จงัหวดัชยันาท จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการขบัเคล่ือน
การด าเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดบัเขต 
ณ โรงแรมสุวรรณา ริเวอร์ไซต ์รีสอร์ท อ าเภอเมือง จงัหวดัชยันาท โดยไดรั้บเกียรติจาก นายนราพฒัน์ แกว้ทอง กรรมการ
ผูช่้วยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมดว้ย นายวีระชยั เขม็วงษ ์
ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 1 จงัหวดัชยันาท และหวัหนา้ส่วนราชการเกษตรระดบัเขต และ
เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง รวม 85 คน 
            การจดัประชุมในคร้ังน้ี เป็นการขบัเคล่ือนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เก่ียวกบัการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ โดยสนบัสนุนใหเ้กษตรกรรายยอ่ยมีการรวมกลุ่มผลิตสินคา้เกษตร มีเป้าหมายเพื่อลดตน้ทุนการผลิต เพิ่ม
ผลผลิตต่อพื้นท่ี ใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม พฒันาคุณภาพผลผลิตใหไ้ดม้าตรฐาน ทั้งน้ี ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการ
เกษตรท่ี 1 จงัหวดัชยันาท ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใตก้รมส่งเสริมการเกษตร มีหนา้ท่ีในการขบัเคล่ือนและสนบัสนุนการ
ด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในระดบัเขต ซ่ึงมีแปลงใหญ่ในความรับผิดชอบ ณ ปี 2564 จ านวน 371 แปลง เกษตรกรท่ีเป็น
สมาชิกแปลงใหญ่ 20,144 ราย พื้นท่ี 435,457 ไร่ ในภาพรวมของกลุ่มแปลงใหญ่ พืชเศรษฐกิจส าคญั ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์มนัส าปะหลงั พืชผกั และไมผ้ล เกษตรกรสามารถลดตน้ทุนการผลิตลงไดเ้ฉล่ีย 13 - 15 % ท าใหเ้กษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,985 ลา้นบาทเศษ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบาย ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การเช่ือมโยง
เครือข่ายการด าเนินงานระหวา่งคณะกรรมการเครือข่ายศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) และ
แปลงใหญ่ ในทุกระดบั ซ่ึงมีศูนยห์ลกัอยูใ่นทุกอ าเภอ จ านวน 78 ศูนย ์และศูนยเ์ครือข่าย เช่น ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน ศูนย์
จดัการดินปุ๋ ยชุมชน เป็นตน้ จ านวน 1,061 ศูนย ์ศูนยเ์รียนรู้ต่าง ๆ น้ี สามารถเช่ือมโยงและใหบ้ริการความรู้ ขอ้มูลข่าวสารต่าง 
ๆ เพื่อใหเ้กษตรกรน าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาและพฒันาปรับปรุงกระบวนการผลิต ไดห้ลากหลายตามศกัยภาพพื้นท่ี โดย
กระจายอยูใ่นพื้นท่ี 9 จงัหวดัภาคกลาง ไดแ้ก่ ชยันาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยธุยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี 
และกรุงเทพมหานคร 
 



            ในการน้ี นายนราพฒัน์ แกว้ทอง กล่าวเพิ่มเติมวา่ ใหเ้กษตรกรแปลงใหญ่ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจและจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลเพื่อท่ีจะไดรั้บการจดัสรรงบประมาณในการท่ีจะจดัซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร เทคโนโลยแีละนวตักรรม และอยากให้
เกษตรกรแปลงใหญ่ไดมี้การพูดคุย บริหารจดัการร่วมกนัในการจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการเกษตร เพื่อลดตน้ทุนและเพื่อการ
พฒันาท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดใหก้บัเกษตรกรต่อไป 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตรแจงข้อเท็จจริง ราคาผลผลติล าไยตกต ่าท่ีจันทบุรี 

 กรมส่งเสริมการเกษตร ช้ีแจงกรณีท่ีมีส านกัข่าวบางแห่งไดน้ าเสนอข่าวเก่ียวกบัประเด็น ราคาล าไยจงัหวดัจนัทบุรี
ตกต ่าลงอยา่งต่อเน่ืองโดยไม่ทราบสาเหตุ ขณะท่ีคนงานจากลง้รับซ้ือผลไมเ้ขา้มาเก็บล าไยตามสวนต่างๆ โดยเก็บไปเฉพาะ
ลูกท่ีมีขนาดใหญ่ ผิวสวย ส่วนผลท่ีมีขนาดเลก็ และกลาง จะปล่อยทิ้งไวใ้นสวน จนตอ้งพากนัเก็บผลผลิตท่ีเหลือเอง และ
เกษตรกรชาวสวนตอ้งเก็บล าไยสภาพดีออกขายเป็นล าไยร่วง ณ จุดรับซ้ือล าไยร่วงของพ่อคา้รายยอ่ย บริเวณริมถนนทัว่ไป
ในพื้นท่ีอ าเภอโป่งน ้าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงการรับซ้ือดงักล่าวท าใหร้าคาล าไยตกต ่าเหลือกิโลกรัมละ 6 บาท นั้น 
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดรั้บแจง้จากนางปัทมา นามวงษ ์เกษตรจงัหวดัจนัทบุรีวา่
ส านกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรีลงพื้นท่ี เพื่อตรวจสอบขอ้เทจ็จริงในพื้นท่ีอ าเภอโป่งน ้าร้อน ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีส านกังาน
เกษตรอ าเภอโป่งน ้าร้อน ผูน้ าทอ้งถ่ิน และเกษตรกรผูผ้ลิตล าไยในพื้นท่ี พบวา่ สถานการณ์การผลิตล าไยในพื้นท่ีจงัหวดั
จนัทบุรี ขณะน้ีมีการเก็บเก่ียวผลผลิตไปแลว้ประมาณ 160,716 ตนัคิดเป็นร้อยละ 83.19 และมีผลผลิตคงเหลือประมาณ 
32,475 ตนั คิดเป็นร้อยละ 16.81 ส่วนสถานท่ี/จุดรับซ้ือผลผลิตตามท่ีเป็นข่าวเป็นจุดรับซ้ือผลผลิตตกเกรด ซ่ึงจะซ้ือผลผลิต
ไปเพื่อส่งผูป้ระกอบการแปรรูป ตั้งอยูท่ี่ต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงไม่ใช่ผูรั้บซ้ือผลผลิตในอ าเภอโป่ง
น ้าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี 
 นอกจากน้ี เกษตรกรชาวสวนล าไยส่วนใหญ่ไดท้ าการเก็บเก่ียวล าไยเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ มีเพียงส่วนนอ้ยท่ียงัมี
ผลผลิตตกคา้งอยูใ่นช่วงน้ี และผลผลิตดงักล่าวจะเป็นผลผลิตท่ีมีขนาดผลเลก็ ผิวไม่สวย มีการรับซ้ือผลผลิต (ลูกร่วงขนาด
เลก็) ไปขายต่อในราคา 6 บาทต่อกิโลกรัม และราคารับซ้ือผลร่วง(ลูกร่วงขนาดผลใหญ่) ราคาประมาณ 10 บาทต่อกิโลกรัม 
ซ่ึงจงัหวดัจนัทบุรีไดด้ าเนินแกไ้ขและช่วยเหลือเกษตรกรในเบ้ืองตน้แลว้ ดงัน้ี 1.ส่งเสริมใหเ้กษตรกรจ าหน่ายผลผลิตโดยตรง
ใหก้บัผูบ้ริโภคภายในประเทศ เช่น การท าการตลาดออนไลน์ การน าผลผลิตไปจ าหน่ายยงัสถานท่ีต่างๆ เช่น อ.ต.ก. 
หา้งสรรพสินคา้ ศูนยร์าชการต่างๆ 2.ส่งเสริมใหมี้การแปรรูปผลผลิตท่ีเกรดไม่ไดคุ้ณภาพ หรือตกเกรด เพื่อไม่ใหสิ้นคา้
ดงักล่าวปะปนหรือท าลายตลาด3. ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีการพกัตน้ล าไย หรือแบ่งพื้นท่ีเพื่อท าการราดสาร จะท าใหผ้ลผลิต
กระจายตวั พร้อมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชอ่ืนเป็นพืชเสริมในสวนล าไย เช่น การปลูกพริก การปลูกมะเขือ และการปลูก
กระวาน เป็นตน้ 4.กรณีสวนท่ีมีขนาดเลก็ใหท้ าการเก็บเก่ียวผลผลิตล าไยโดยใชแ้รงงานในครัวเรือน และเพื่อนบา้นช่วยใน
การเก็บเก่ียว แลว้น าผลผลิตท่ีเก็บไดไ้ปส่งสถานประกอบการรับซ้ือผลผลิต (ลง้) เน่ืองจากขณะน้ีในพื้นท่ีประสบปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
  



 
 

เกษตรกร จงัหวดัก าแพงเพชร!!ยกระดบัแปลงใหญ่ ดว้ยเกษตรสมยัใหม่

 
 ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 6 จงัหวดัเชียงใหม่ พบเกษตรกรจงัหวดัก าแพงเพชร  เพื่อท า
ความเขา้ใจกบัเกษตรกร โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่ และเช่ือมโยงตลาด 
 นายนวนิตย ์พลเคน  ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 6 จงัหวดัเชียงใหม่ พร้อมดว้ยคณะ ลง
พื้นท่ีจงัหวดัก าแพงเพชร  เพื่อช้ีแจงและท าความเขา้ใจตวัแทนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ เก่ียวกบัโครงการยกระดบัแปลง
ใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่ และเช่ือมโยงตลาด  ณ หอ้งประชุมส านกังานเกษตรจงัหวดัก าแพงเพชร  โดยมีนางอรษา  รักษช์น  
หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร รักษาราชการแทนเกษตรจงัหวดัก าแพงเพชร  หวัหนา้กลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอ าเภอ ร่วม
ตอ้นรับและมีผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ร่วมรับฟังกวา่ 50 ราย 
 ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ยดึพื้นท่ีเป็นหลกั ในการด าเนินงานลกัษณะบูรณาการระหวา่งหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีผูจ้ดัการแปลงเป็นผูบ้ริหารจดัการพื้นท่ีในทุกกิจกรรม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนให้เกษตรกรมีการ
รวมกลุ่มท าการผลิต การบริหารจดัการร่วมกนัและรวมกนัจ าหน่ายโดยมีตลาดรองรับท่ีแน่นอน เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถลด
ตน้ทุนการผลิต  ผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพไดม้าตรฐาน เพื่อให้เกษตรกรสามารถเป็นผูจ้ดัการ  บริหารจดัการการผลิต  
ผลผลิต และการตลาดได ้ หลกัการในการก าหนดพื้นท่ีแปลงใหญ่ ตอ้งเป็นพื้นท่ีอยูชุ่มชนท่ีใกลเ้คียงกนั  ขนาดพื้นท่ี
เหมาะสมต่อการบริหารจดัการ เพียงพอให้เกิดอ านาจในการต่อรอง   ประเภทแปลงใหญ่ ในภาพรวมของประเทศ แบ่งเป็น 11 



กลุ่มสินคา้ ไดแ้ก่ ขา้ว พืชไร่  ไมย้นืตน้ ผกั/สมุนไพร          ไมผ้ล หม่อนไหม  ไมด้อกไมป้ระดบั ปศุสัตว ์ ประมง แมลง
เศรษฐกิจและอ่ืนๆ 

ในปี 2564  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายยกระดบัเกษตรแปลงใหญ่ โดยไดจ้ดัท าโครงการยกระดบัแปลง
ใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด ภายใตแ้ผนงานหรือโครงการท่ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เกษตรกรมีการน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีมี
ความหลากหลายมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาศกัยภาพความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการแปลงใหญ่ โดยใชเ้ทคโนโลยี
นวตักรรมสมยัใหม่ ต่อยอดดา้นคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และเช่ือมโยงการตลาด และสร้างโอกาสในการเพิ่ม
คุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิต การลดตน้ทุนการผลิต รายไดเ้พิ่มขึ้นอยา่งย ัง่ยนื ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 
15 กนัยายน 2563  โดยใหแ้ต่ละแปลงจดัท าแผนขอรับการสนบัสนุนงบประมาณในการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตร
สมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาดกลุ่มละไม่เกิน 3 ลา้นบาท 
 จงัหวดัก าแพงเพชร  ไดด้ าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มาตั้งแต่ปี 2559  ปัจจุบนัมีแปลงใหญ่จ านวน 67 แปลงเป็นแปลงใหญ่ท่ีสามารถเขา้ร่วมโครงการยกระดบัเกษตร
แปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่ และเช่ือมโยงตลาด  จ านวน 57 แปลง  ประกอบดว้ยแปลงใหญ่ขา้วจ านวน 31 แปลง แปลง
ใหญ่มนัส าปะหลงั จ านวนแปลง 10 แปลง   แปลงใหญ่ผกั จ านวน 3 แปลง แปลงใหญ่ยางพารา จ านวน 3.แปลง  แปลงใหญ่
กลว้ยไข่ จ านวน 3 แปลง แปลงใหญ่มะนาว จ านวน 2 แปลง แปลงใหญ่ออ้ย จ านวน 1 แปลง  แปลงใหญ่หม่อนไหมจ านวน  
1 แปลง แปลงใหญ่โคเน้ือจ านวน 2 แปลง และแปลงใหญ่ปลาช่อนจ านวน 1 แปลง  ซ่ึงขณะน้ีกลุ่มแปลงใหญ่สมคัรเขา้ร่วม
โครงการยกระดบัเกษตรแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่ และเช่ือมโยงตลาด แลว้จ านวน 45 แปลง จงัหวดัก าแพงเพชรไดรั้บ
อนุมติัวงเงิน 163,612,695 บาท 
  



 

 

 

 



 

 
  



 
ปัตตานีส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรสร้างรายไดสู่้ชุมชน 

 
ผุส่ื้อข่าวรายงานวา่ นายชาลี สิตบุศย ์เกษตรจงัหวดัปัตตานี พร้อมดว้ยเจา้หนา้ท่ีในสังกดั ลงพื้นท่ี ณ กลุ่มแม่บา้น

เกษตรกรบา้นบาโง หมู่ท่ี 4 ต าบลกะมิยอ อ าเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานีเพื่อร่วมการจดักระบวนการเรียนรู้ ระยะ
ท่ี 2 พฒันาทกัษะการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขั้นพื้นฐาน (การแปรรูปตาลโตนด) ในกิจกรรมการส่งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรขั้นพื้นฐานในองคก์รเกษตรกร (3ก) 
  นายชาลี สิตบุศย ์เกษตรจงัหวดัปัตตานี เปิดเผยวา่ จากนโนบายกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีมุ่งส่งเสริม สนบัสนุนให้
กลุ่มเกษตรกร องคก์รเกษตรกร (3ก : กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร และกลุ่มยวุเกษตรกร) ให้มีการ
รวมกลุ่มโดยมีเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนในการบริหารจดัการสินคา้เกษตรทั้งการผลิต การเพิ่มมูลค่า การ
บริการ และการตลาด สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ตน้แบบ และเป็นกลไกในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ขยายผลสู่ชุมชน จงัหวดั
ปัตตานีจึงไดก้ าหนดการพฒันาและส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขั้นพื้นฐานในองคก์รเกษตรกร (3ก) ผา่น
กิจกรรมกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นบาโง โดยมุ่งเนน้การประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่มและชุมชนผา่นการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ก่อให้เกิดแผนการส่งเสริมและแปรรูปผลผลิตตาลโตนด ซ่ึงเป็นพืชท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน มีการสนบัสนุน
ปัจจยัการผลิต พฒันาศกัยภาพกลุ่มฯผา่นกระบวนการสาธิตและฝึกปฏิบติัโดยนกัส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีอยา่ง
ต่อเน่ือง เพิ่มมูลค่าสินคา้โดยการใชอ้งคค์วามรู้ทางดา้นบรรจุภณัฑใ์นการเลือกใชว้สัดุท่ีสวยงาม ปลอดภยั และทนัสมยั จน
เกิดเป็นผลิตภณัฑ ์(New Product) ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นบาโง ในรูปแบบของขา้วเหนียวกวนน ้าตาลโตนดสูตร
โบราณ และวุน้กรอบตาลโตนด สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ตน้แบบในการขยายผลสู่ชุมชนเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได ้สร้าง
ความมัน่คงดา้นอาหารในระดบัชุมชน สู่ความเขม้แขง็ในการพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 



 
“ฟอร์ด” ยดืเวลารับสมคัร เติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ 

 
 

ฟอร์ด ประเทศไทย ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมคัรการส่งคลิปวิดีโอเขา้ร่วมประกวดในโครงการฟอร์ดเติมฝัน
เกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business) โดยผูท่ี้สนใจสามารถส่งผลงานเขา้ประกวดไดจ้นถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 
2564 เปิดโอกาสใหเ้กษตรกรท่ีสนใจส่งผลงานเขา้ประกวดมีเวลามากขึ้นในการผลิตคลิปวิดีโอร่วมชิงเงินรางวลั 
 ส าหรับโครงการฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business) เป็นโครงการท่ีฟอร์ดร่วมกบักรม
ส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนเกษตรกรหญิงอายไุม่เกิน 45 ปี ท่ีเป็น Young Smart Farmer หรือสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทัว่
ประเทศ หรือเกษตรกรทัว่ไป ท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรดว้ยตนเอง หรือเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียน
เกษตรกรกบัหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมส่งวิดีโอ บอกเล่าเร่ืองราวการท าการเกษตรของตนเอง 
พร้อมแนวคิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรดว้ยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์
 โดยมีรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยพฒันาธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จ และสร้างแรงบนัดาลใจ
ใหก้บัผูอ่ื้น เพื่อชิงรางวลัเงินทุนสนบัสนุนน าไปต่อยอดธุรกิจมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขบั 
ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ นาน 3 เดือนส าหรับผูช้นะกิจกรรม 
 นายวิชิต วอ่งวฒันาการ กรรมการผูจ้ดัการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าววา่ “ฟอร์ดไดเ้สียงตอบรับจากเกษตรกรท่ีสนใจ
โครงการสอบถามขอ้มูลเพื่อเขา้ร่วมประกวดจ านวนมาก แต่เน่ืองดว้ยจากสถานการณ์การระบาดรอบใหม่ของโรคโควิด-19 
ไดส่้งผลกระทบกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัและการประกอบอาชีพของเกษตร หลายคนไม่สามารถประกอบอาชีพได้
ตามปกติ ตอ้งหยดุพกักิจการชัว่คราว ท าใหย้งัไม่สามารถถ่ายท าคลิปวิดีโอเพื่อน าส่งเขา้มาประกวดได”้ 
 



“ฟอร์ดจึงขยายระยะเวลาการเปิดรับสมคัรการส่งผลงานคลิปวิดีโอเขา้ร่วมการประกวดออกไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพนัธ์ 
ซ่ึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 น่าจะเร่ิมคล่ีคลายไปในทางท่ีดีขึ้น และคาดวา่เราน่าจะไดผ้ลงานคลิปวิดีโอจาก
เกษตรกรจากหลากหลายสาขาเขา้ร่วมในโครงการอยา่งแน่นอน” 
 ส าหรับผูท่ี้สนใจสามารถส่งวิดีโอในหวัขอ้ เกษตรสร้างสรรคสู่์ผูป้ระกอบการยคุใหม่ บอกเล่าเร่ืองเก่ียวกบัการท า
เกษตรของตนเอง พร้อมแนวคิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์พร้อม
กบัช้ีแจงวา่รถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ จะสามารถมีส่วนช่วยพฒันาธุรกิจของตนใหป้ระสบความส าเร็จและสร้างแรงบนัดาลใจ
ใหผู้อ่ื้นไดอ้ยา่งไร ส่งวิดีโอความยาวไม่นอ้ยกวา่ 5 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที ผา่นแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) ตาม
ช่องทางการประกาศรับสมคัรต่างๆ ไดต้ั้งแต่วนัน้ีถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
 โดยการคดัเลือกจะแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัเขต คดัเลือกตวัแทนเขตละ 5 คน รวม 30 คน ระดบัประเทศ คดัเลือก
ตวัแทนเขตละ 2 คน รวม 12 คน ผา่นการสัมภาษณ์ และในรอบตดัสิน ผูผ้า่นเขา้รอบทั้ง 12 คน จะมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรม
เวิร์คช็อป และน าเสนอโครงการของตนเองเพื่อชิงรางวลัชนะเลิศต่อไป ชิงทุนสนบัสนุนมูลค่าสูงสุดถึง 100,000 บาท ทั้งยงั
ไดรั้บสิทธ์ิเขา้ชมการถ่ายทอดกิจกรรมเวิร์คช็อปอบรมการพฒันาธุรกิจในรอบตดัสินร่วมกบับริษทักูเกิล ประเทศไทย ซ่ึงเป็น
อีกหน่ึงพนัธมิตรในโครงการทางการเกษตร ผา่นช่องทางออนไลน์อีกดว้ย 
 
  



 
 

ฟอร์ดขยายระยะเวลาเปิดรับสมัคร โครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่” 
ชิงเงินรางวัลต่อยอดธุรกจิเกษตร มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท 

 
ฟอร์ด ประเทศไทย และกรมส่งเสริมการเกษตรประกาศขยายระยะเวลาการเปิดรับสมคัรการส่งคลิปวิดีโอเขา้ร่วม

ประกวดในโครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่” (Ford Moves Her Business) โดยผูท่ี้สนใจสามารถส่งผลงานเขา้
ประกวดไดจ้นถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 เพื่อเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรท่ีสนใจส่งผลงานเขา้ประกวดมีเวลามากขึ้นในการ
ผลิตคลิปวิดีโอร่วมชิงเงินรางวลั 

โครงการฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business) เป็นโครงการท่ีฟอร์ดร่วมกบักรมส่งเสริม
การเกษตรเชิญชวนเกษตรกรหญิงอายไุม่เกิน 45 ปี ท่ีเป็น Young Smart Farmer หรือสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทัว่ประเทศ 
หรือเกษตรกรทัว่ไป ท่ีขึ้นทะบียนเกษตรกรดว้ยตนเอง หรือเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรกบั
หน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมส่งวิดีโอ บอกเล่าเร่ืองราวการท าการเกษตรของตนเอง พร้อมแนวคิด
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรดว้ยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์โดยมีรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ เป็นส่วน
หน่ึงในการช่วยพฒันาธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จ และสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัผูอ่ื้น เพื่อชิงรางวลัเงินทุนสนบัสนุนน าไป
ต่อยอดธุรกิจมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขบั ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่นาน 3 เดือนส าหรับผูช้นะ
กิจกรรม 
 “ฟอร์ดไดเ้สียงตอบรับจากเกษตรท่ีสนใจโครงการสอบถามขอ้มูลเพื่อเขา้ร่วมประกวดจ านวนมาก แต่เน่ืองดว้ยจาก
สถานการณ์การระบาดรอบใหม่ของโรคโควิด-19 ไดส่้งผลกระทบกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัและการประกอบอาชีพของ
เกษตร หลายคนไม่สามารถประกอบอาชีพไดต้ามปกติ ตอ้งหยดุพกักิจการชัว่คราว ท าใหย้งัไม่สามารถถ่ายท าคลิปวิดีโอเพื่อ
น าส่งเขา้มาประกวดได ้ฟอร์ดจึงขยายระยะเวลาการเปิดรับสมคัรการส่งผลงานคลิปวิดีโอเขา้ร่วมการประกวดออกไปจนถึง



ปลายเดือนกุมภาพนัธ์ ซ่ึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 น่าจะเร่ิมคล่ีคลายไปในทางท่ีดีขึ้น และคาดวา่เราน่าจะ
ไดผ้ลงานคลิปวิดีโอจากเกษตรกรจากหลากหลายสาขาเขา้ร่วมในโครงการอยา่งแน่นอน” นายวิชิต ว่องวฒันาการ กรรมการ
ผูจ้ดัการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว 
 ผูท่ี้สนใจสามารถส่งวิดีโอในหวัขอ้ “เกษตรสร้างสรรคสู่์ผูป้ระกอบการยคุใหม่” โดยบอกเล่าเร่ืองเก่ียวกบัการท า
เกษตรของตนเอง พร้อมแนวคิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์พร้อม
กบัช้ีแจงวา่รถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ จะสามารถมีส่วนช่วยพฒันาธุรกิจของตนใหป้ระสบความส าเร็จและสร้างแรงบนัดาลใจ
ใหผู้อ่ื้นไดอ้ยา่งไร ส่งวิดีโอความยาวไม่นอ้ยกวา่ 5 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที ผา่นแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) ตาม
ช่องทางการประกาศรับสมคัรต่างๆ ไดต้ั้งแต่วนัน้ีถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 โดยการคดัเลือกจะแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ 
ระดบัเขต คดัเลือกตวัแทนเขตละ 5 คน รวม 30 คน ระดบัประเทศ คดัเลือกตวัแทนเขตละ 2 คน รวม 12 คน ผา่นการสัมภาษณ์ 
และในรอบตดัสิน ผูผ้า่นเขา้รอบทั้ง 12 คน จะมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป และน าเสนอโครงการของตนเองเพื่อชิง
รางวลัชนะเลิศต่อไป* 

ส าหรับการมอบทุนสนบัสนุนการท าธุรกิจการเกษตร แบ่งรางวลัออกเป็น 12 รางวลั ไดแ้ก่ 
รางวลัชนะเลิศ จ านวน 1 รางวลั รับทุนสนบัสนุนมูลค่า 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขบัรถกระบะ ฟอร์ด เรน
เจอร์ ใหม่ เป็นระยะเวลา 3 เดือน พร้อมโอกาสในการถ่ายทอดเร่ืองราวของตนเองผา่นวิดีโอ และตอ้นรับส่ือมวลชนท่ีจะไป
เยีย่มชมการท าธุรกิจการเกษตรในกิจกรรมทดสอบขบัรถ เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่เกษตรกรรายอ่ืนๆ 
รางวลัรองชนะเลิศ จ านวน 2 รางวลั รับทุนสนบัสนุนมูลค่ารางวลัละ 30,000 บาท 
รางวลัชมเชย จ านวน 9 รางวลั รับทุนสนบัสนุนมูลค่ารางวลัละ 5,000 บาท 

นอกจากน้ี ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกคนยงัไดรั้บสิทธ์ิเขา้ชมการถ่ายทอดกิจกรรมเวิร์คช็อปอบรมการพฒันาธุรกิจในรอบ
ตดัสิน จดัร่วมกบับริษทักูเกิล ประเทศไทย ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงพนัธมิตรในโครงการทางการเกษตร ผา่นช่องทางออนไลน์อีกดว้ย 
 ส าหรับเกษตรกรหญิงผูส้นใจ ติดตามรายละเอียด คุณสมบติัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และเง่ือนไขการร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม
ไดท่ี้ www.facebook.com/fordthailand หรือสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมไดท่ี้ https://bit.ly/3lo1Aue 
  



 
Ford ขยายเวลา “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่” 

 
Ford ประเทศไทย และกรมส่งเสริมการเกษตรประกาศขยายระยะเวลาการเปิดรับสมคัรการส่งคลิพวีดีโอเขา้ร่วมประกวดใน
โครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่”  (Ford Moves Her Business) โดยผูท่ี้สนใจสามารถส่งผลงานเขา้ประกวดได้
จนถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 เพื่อเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรท่ีสนใจส่งผลงานเขา้ประกวดมีเวลามากขึ้นในการผลิตคลิพวีดีโอ
ร่วมชิงเงินรางวลั 

โครงการ ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business) เป็นโครงการท่ี Ford (ฟอร์ด) ร่วมกบักรม
ส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนเกษตรกรหญิงอายไุม่เกิน 45 ปี ท่ีเป็น Young Smart Farmer หรือสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทัว่
ประเทศ หรือเกษตรกรทัว่ไปท่ีขึ้นทะบียนเกษตรกรดว้ยตนเอง หรือเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกร
กบัหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ร่วมส่งวีดีโอ บอกเล่าเร่ืองราวการท าการเกษตรของตนเอง พร้อม
แนวคิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรดว้ยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์โดยมีรถกระบะ Ford Ranger 
(ฟอร์ด เรนเจอร์) เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยพฒันาธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ และสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัผูอ่ื้น เพื่อชิง
รางวลัเงินทุนสนบัสนุนน าไปต่อยอดธุรกิจมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขบั Ford Ranger ใหม่นาน 
3 เดือนส าหรับผูช้นะกิจกรรม 

วิชิต วอ่งวฒันาการ กรรมการผูจ้ดัการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าววา่ Ford ไดเ้สียงตอบรับจากเกษตรท่ีสนใจโครงการ
สอบถามขอ้มูลเพื่อเขา้ร่วมประกวดจ านวนมาก แต่เน่ืองดว้ยจากสถานการณ์การระบาดรอบใหม่ของโรค COVID-19 ได้
ส่งผลกระทบกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนั และการประกอบอาชีพของเกษตร หลายคนไม่สามารถประกอบอาชีพไดต้ามปกติ 
ตอ้งหยดุพกักิจการชัว่คราว ท าใหย้งัไม่สามารถถ่ายท าคลิพวีดีโอเพื่อน าส่งเขา้มาประกวดได ้Ford จึงขยายระยะเวลาการ
เปิดรับสมคัรการส่งผลงานคลิพวีดีโอเขา้ร่วมการประกวดออกไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพนัธ์ ซ่ึงสถานการณ์การระบาดของ



โรค COVID-19 น่าจะเร่ิมคล่ีคลายไปในทางท่ีดีขึ้น และคาดวา่เราน่าจะไดผ้ลงานคลิพวีดีโอจากเกษตรกรจากหลากหลาย
สาขาเขา้ร่วมในโครงการอยา่งแน่นอน 

ผูท่ี้สนใจสามารถส่งวีดีโอในหวัขอ้ “เกษตรสร้างสรรคสู่์ผูป้ระกอบการยคุใหม่” โดยบอกเล่าเร่ืองเก่ียวกบัการท า
เกษตรของตนเอง พร้อมแนวคิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์พร้อม
กบัช้ีแจงวา่รถกระบะ Ford Ranger  จะสามารถมีส่วนช่วยพฒันาธุรกิจของตนใหป้ระสบความส าเร็จ และสร้างแรงบนัดาลใจ
ใหผู้อ่ื้นไดอ้ยา่งไร ส่งวีดีโอความยาวไม่นอ้ยกวา่ 5 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที ผา่นแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) ตาม
ช่องทางการประกาศรับสมคัรต่างๆ ไดต้ั้งแต่วนัน้ีถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พศ. 2564 โดยการคดัเลือกจะแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ 
ระดบัเขต คดัเลือกตวัแทนเขตละ 5 คน รวม 30 คน ระดบัประเทศ คดัเลือกตวัแทนเขตละ 2 คน รวม 12 คน ผา่นการสัมภาษณ์ 
และในรอบตดัสิน ผูผ้า่นเขา้รอบทั้ง 12 คน จะมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมเวิร์คชอพ และน าเสนอโครงการของตนเองเพื่อชิง
รางวลัชนะเลิศต่อไป 
ส าหรับการมอบทุนสนบัสนุนการท าธุรกิจการเกษตร แบ่งรางวลัออกเป็น 12 รางวลั ไดแ้ก่ 
รางวลัชนะเลิศ จ านวน 1 รางวลั รับทุนสนบัสนุนมูลค่า 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขบัรถกระบะ Ford 
Ranger ใหม่ เป็นระยะเวลา 3 เดือน พร้อมโอกาสในการถ่ายทอดเร่ืองราวของตนเองผา่นวีดีโอ และตอ้นรับส่ือมวลชนท่ีจะ
ไปเยีย่มชมการท าธุรกิจการเกษตรในกิจกรรมทดสอบขบัรถ เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่เกษตรกรรายอ่ืนๆ 
รางวลัรองชนะเลิศ จ านวน 2 รางวลั รับทุนสนบัสนุนมูลค่ารางวลัละ 30,000 บาท 
รางวลัชมเชย จ านวน 9 รางวลั รับทุนสนบัสนุนมูลค่ารางวลัละ 5,000 บาท 
นอกจากน้ี ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกคนยงัไดรั้บสิทธ์ิเขา้ชมการถ่ายทอดกิจกรรมเวิร์คชอพอบรมการพฒันาธุรกิจในรอบตดัสิน 
จดัร่วมกบั บริษทั กูเกิล ประเทศไทย จ ากดั ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงพนัธมิตรในโครงการทางการเกษตร ผา่นช่องทางออนไลน์อีกดว้ย  

ส าหรับเกษตรกรหญิงผูส้นใจ ติดตามรายละเอียด คุณสมบติัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และเง่ือนไขการร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม
ไดท่ี้ www.facebook.com/fordthailand หรือสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมไดท่ี้ https://bit.ly/3lo1Aue 
 

 

  

https://bit.ly/3lo1Aue

