
 

สรปุข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ส่งเสรมิ
การเกษตร 

1.คอลัมน์ เกษตรวันนี ้ หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์
2.เกษตรฯจับมือกระทรวงพาณิชย์ดันส่งออกผลไม้ไปจีนทะลุ 
7 หมื่นลา้น 

เว็บไซต์ posttoday.com 

3.ไทย-จีน จับมือพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลไม้ไทย หวังดัน
ส่งออกปีนี้ทะลุ 7 หมื่นล. 

เว็บไซต์ siamrath.co.th 

4.“เกษตรฯ” จับมือ พณ.ผนึกจีน ขยายความร่วมมือพัฒนา
มาตรฐานผลไม้ไทย ดันส่งออกปี 64 ตั้งเป้า 7 หมื่นล้าน 

เว็บไซต์ matichon.co.th 

5,ก.เกษตรฯ-พาณิชย์ ร่วมพัฒนาคุณภาพผลไม้ไทย ดัน
ส่งออกปี 64 ทะลุ 7 หมื่นลบ. 

เว็บไซต์ ryt9.com 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ส่งเสรมิ
เกษตรแบบ
แปลงใหญ่ 

6.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่ เชื่อมโยงตลาดสรา้งรายได ้

เว็บไซต์ thainews.prd.go.th 
 

7.“เกษตรเชียงใหม่ชูโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดพัฒนาภาคการเกษตร” 

เว็บไซต์ chiangmainews.co.th 

ส่งเสรมิ
การเกษตร 

8.“เกษตรเชียงใหม่ติดตามสถานการณล์ำไยในฤดูอำเภอ
สารภี” 

เว็บไซต์ chiangmainews.co.th 

9.เกษตรกรนครพนมเฮผลผลิตมนัฝรั่งเพิ่มขึ้น รวมใจลงแขก
ลดรายจา่ยเพิ่มรายได้ของคนในชุมชน 

เว็บไซต์ thainews.prd.go.th 

ตู้เย็นข้าง
บ้านตา้นภัย 
COVID-19 

10.“เกษตรสารภีสรา้งตู้เย็นขา้งบ้านแก่คนในชมุชน” เว็บไซต์ chiangmainews.co.th 

ยุวเกษตรกร 11.เกษตรเชียงใหม่ลงพื้นที่ คัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร 
สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุม่ยุวเกษตรกร 
โรงเรียนสองแคววิทยาคม 

เว็บไซต์ chiangmainews.co.th 

เกษตรกร
ต้นแบบ 

12.กรมส่งเสริมการเกษตร ขยายผลโครงการพระราชดำริ  
เพิ่มเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ สร้างความมัน่คงในพื้นที่
ชายแดนใต ้

เว็บไซต์ samilatimes.co.th 



ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

เกษตรกร
ต้นแบบ 

13.กรมส่งเสริมการเกษตร ขยายผลโครงการพระราชดำริ  
เพิ่มเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ สร้างความมัน่คงในพื้นที่
ชายแดนใต ้

เว็บไซต์ thainews.prd.go.th 

14.กรมส่งเสริมการเกษตร ขยายผลโครงการพระราชดำริ  
เพิ่มเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ 

เว็บไซต์ khaodenpradendang.com 

15.เกษตร.สงขลา ขยายผลโครงการเพื่อสร้างความมั่นคง
ชายแดนใต ้

เว็บไซต์ songkhlafocus.com 

คลินกิเกษตร
เคลื่อนที ่

16.จังหวัดนครราชสี หน่วยเคลื่อนที่กระทรวงเกษตรฯ 
ให้บริการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรแก่พีน่้อง
เกษตรกรถึงพื้นที่ 

เว็บไซต์ thainews.prd.go.th 

17.สกลนครจัดงานโครงการคลนิิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 
2/2564 

เว็บไซต์ 
https://youtu.be/XoAAZLGfU30 





















 



 
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมยัใหม่ เชื่อมโยงตลาดสรา้งรายได ้

18 กุมภาพนัธ์ 2564 

 นางเขมวรรณ ดวงจันทร ์เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็น

การรวมกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตคล้ายกัน ร่วมการบริหารจัดการตลอดกระบวนการผลิตโดยเน้นการบริหารในรูปแบบ

กลุ่ม เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ การตลาด การบริหารจัดการ กลุ่มโดยมี

ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตเป็นแหล่งเรยีนรูร้่วมกนั ซึ่งปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่มี

ผลการดำเนนิงานเดน่มากมาย อาทิ “กลุ่มแปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จ” ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเกด็ จังหวัด

เชียงใหม่ นอกจากจะผลิตกาแฟที่มีคุณภาพเป็นเอกลักษณ์ทีม่ีกล่ินหอมคล้ายดอกไม้ป่า ไม่ใช้สารเคมี ขั้นตอนการ

เก็บด้วยมือที่พิถีพิถันทีละเมล็ด  

        โดยคัดเลือกจากเมล็ดที่สุกเป็นสีแดงเตม็ที ่จนไดร้ับการรับรองเป็นสินค้า GI โดยกรมทรพัย์สินทางปัญญา 

และมีการลดต้นทนุโดยใช้เปลือกกาแฟนำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมกัลดของเสียจากกระบวนการผลิต ส่วนกากกาแฟนำไป

คลุมแปลง นอกจากนี้ยงัมกีลุ่มลำไยแปลงใหญ่บ้านดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม ่ไดน้ำการผสานองค์



ความรู้ในเรือ่งการผลิตลำไยคณุภาพจากรุ่นพ่อ และใช้นวัตกรรมองค์ความรูก้ารแปรรูป เป็นลำไยอบแห้ง ลำไยทอด 

ลำไยคว้านแช่แข็ง ซอสลำไย ลำไยผง ฯลฯ รวมจำหน่ายบนตลาด Modern Trade ออนไลน์จากรุ่นลูก จนสามารถ

ขายได้ทกุเมด็ลดการสูญเสียตลอดกระบวนการผลิต และสร้างรายได้แกก่ลุ่มเป็นอย่างด ี

        ทัง้นี้ จังหวัดเชียงใหม ่มีแปลงใหญ่ จำนวนทั้งส้ิน 102 แปลง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้

ส่งเสริมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการ

ผลิตโดยใช้นวัตกรรมนำเทคโนโลย ีมาใช้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นการตอ่ยอดส่งเสรมิให้เกษตรกร

รวมตัวกัน สร้างอำนาจต่อรองในการจัดหาปัจจัยการผลิต ส่งเสรมิคุณภาพและการตลาด รวมทั้งสร้างรายได้ให้แก่

เกษตรกรอย่างยั่งยืน ตามที่คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบ 



 
“เกษตรเชยีงใหม่ชูโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดพัฒนาภาคการเกษตร” 

18 กุมภาพนัธ์ 2564 

 วันที่18 กมุภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม ่ขับเคล่ือนการ

ดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหมแ่ละเช่ือมโยงตลาด ในพื้นทีอ่ำเภอสารภี โดยนางนนัทิยา 

ดวงไทย เกษตรอำเภอสารภี และนายเสน่ห์ ทะพิงค์แก ประธานแปลงใหญ่อำเภอสารภีพร้อมสมาชิกแปลงใหญ่

เครือข่าย ร่วมเวทีดังกล่าวในครั้งนี้ ณ วัดสันดอนมูล ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

 เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด ตาม

มติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 15 กันยายน 2563 มุง่ที่ช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นลดผลกระทบด้าน

เศรษฐกิจ ในภาวะการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะภาคการเกษตร จึงอนุมัติโครงการดงักล่าวผ่าน

กรมส่งเสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนนิการในกลุ่มแปลงใหญ่ 5,000 กว่าแปลงครอบคลุม 77 

จังหวัดทั่วประเทศ เป้าหมายจังหวัดเชียงใหมม่ีแปลงใหญ่จำนวน 102 แปลง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 92 แปลง ซึ่ง

ล้วนแล้วเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งสามารถพัฒนาตอ่ยอดนำระบบเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยี นวัตกรรม พร้อมทั้งการ

เช่ือมโยงตลาดสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุนพัฒนาคณุภาพสินค้าเกษตร โดยมีกลุ่มสมาชิกเกษตรกรเป็นหลักใน

การขับเคล่ือนดำเนินการ โดยยกระดับการรวมจากวิสาหกิจชุมชน เป็นการรวมกลุ่มแบบนิติบุคคล เพื่อเสริม

ศักยภาพการบริหารจัดการแปลงใหญ่ อาท ิการจัดหาปัจจัยการผลิตร่วมกัน การใช้เทคโนโลยีหรอืแมก้ระทัง่



เครื่องจักรกล ช่วยลดต้นทุน เพิม่ประสิทธิภาพการผลิต ทำให้เกษตรกรมีคณุภาพชีวิตดีสร้างรายได้อย่างยัง่ยืน 

ส่งผลให้เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชนเกิดความมั่นคงด้านเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาประเทศต่อไปใน

อนาคต 



 

 
“เกษตรเชยีงใหม่ติดตามสถานการณล์ำไยในฤดูอำเภอสารภี” 

18 กุมภาพนัธ์ 2564 

 วันที่ 18 กมุภาพนัธ์ 2564 เวลา 11.00น. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม ่ติดตาม

สถานการณก์ารผลิตลำไยในฤดูจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้คำแนะนำเกษตรกร ณ ตำบลท่ากว้างอำเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่การผลิตลำไย 452,503 ไร่ ถือเป็นจังหวัดที่มีพืน้ทีก่ารผลิตมากที่สุดใน 8 จังหวัด

ภาคเหนือ เป็นลำไยในฤดูประมาณ 315,221 ไร ่ซึ่งจะเริม่ให้ผลผลิตตั้งแต่เดือน มิถุนายน-กนัยายน จากการลง

พื้นทีพ่บว่าอำเภอสารภีมีพื้นที่การผลิตลำไยในฤดูประมาณ 26,000ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน เกษตรกรมี

ระบบการบริหารจัดการน้ำภายในแปลง ด้วยระบบสปริงเกอร ์และการคลุมโคนต้นด้วยใบลำไยเพื่อรักษาความช้ืน

ภายในแปลง ปัจจุบันช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ลำไยอยู่ในระยะดอกบาน เกษตรกรควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ให้ปุ๋ยทาง

ดินธาตุอาหารรองและอาหารเสริมงดการใช้สารเคมีในสวนเพื่อให้แมลงมาช่วยในเรื่องการผสมเกสร เพื่อเพิม่อัตรา

การในการติดผล และงดการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลงทกุชนิดในระยะนี ้



 
เกษตรกรนครพนมเฮผลผลิตมนัฝรั่งเพิ่มขึน้ รวมใจลงแขกลดรายจา่ยเพิม่รายไดข้องคนในชุมชน 

18 กุมภาพนัธ์ 2564 

 วันที่ 18 กมุภาพนัธ์ 2564 ที่ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ซึง่เป็นพืน้ที่ทีเ่กษตรกรบ้าน

ยอดชาด มีการปลูกมันฝรั่งเพื่อจำหน่ายทดแทนการปลูกข้าวนาปรังหลังฤดูทำนา บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงพูดคุย 

เสียงหัวเราะและรอยยิม้ของเกษตรกร ทีเ่ดินทางมาช่วยกันลงแขกเก็บเกีย่วผลผลิตมันฝรั่งสดเพือ่นำไปจำหน่าย

ให้กับตัวแทนบริษัทที่มารับซื้อในราคากิโลกรมัละ 11 บาท เป็นการช่วยกันลดรายจ่ายของแต่ละคนทำให้ทกุคนมี

รายไดเ้พิม่มากขึ้น ทั้งยังเกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย 

        นางเทพธิดา แสนสุริวงค์ หนึ่งในเกษตรกรบ้านยอดชาด เปิดเผยว่า ตัวเองและครอบครัวมีการปลูกมนัฝรั่งมา

ได้ประมาณ 4-5 ปีแล้ว เพราะมองว่ามรีายได้สูงกว่าการทำนาปรงั ทัง้ยังใช้น้ำน้อยกว่าและเหมาะกับพื้นที่ของ

ตนเองที่อยู่ห่างจากคลองส่งน้ำ ซึง่ชาวบ้านในละแวกนี้มกีารปลูกอยู่ประมาณ 70-80 ราย โดยการลงทุน 1 ไร่จะอยู่

ที่ประมาณ 2 หมืน่กว่าบาท ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว แต่ละคนจะมกีำไรประมาณ 10,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่

กับว่าแต่ละคนว่ามีความขยันขนาดไหน สามารถดแูลแปลงมันฝรัง่ได้ดมีากนอ้ยเพยีงใด ส่วนขั้นตอนการปลูกนั้น ก็

ไมไ่ด้ถือว่ายุ่งยากอะไรมากมาย เริม่จากการไถดินยกรองแปลงปลูก จากนัน้ก็นำพนัธ์ุมันฝรัง่ทีซ่ื้อมาทำการผ่าตรง

กลางให้ได้ประมาณ 8 ช้ินแล้วนำไปคลุกปูนขาว รอประมาณ 1 อาทิตย์ก็นำลงแปลงปลูก รดน้ำ พอต้นเริม่โตกท็ำ

การกลบ ที่เหลือก็ขึน้อยู่กับการดูแลบำรงุรกัษาของแต่ละคน ส่วนระยะเวลาการปลูกจะอยูท่ี่ประมาณ 70 วันก็จะ

สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว ซึ่งการรวมกลุ่มลงแขกเก็บผลผลิตของชาวบ้านยอดชาดแห่งนี้ก็เพราะต้องการให้ทุกคนมี

รายได้สูงขึ้น เป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับทุกคน ทั้งยังได้แลกเปล่ียนแนวความคิด วิธีการผลิต การดูแลแปลง



ของแต่ละคนไปด้วยระหว่างทำงาน ซึ่งแต่ละวันก็จะผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกนัไปเก็บในแต่ละแปลงให้ได้ตามจำนวน

ที่บริษัทตอ้งการในแต่ละวันที่อยู่ประมาณ 1,400 กระสอบ ซึ่งการปลูกมันฝรัง่ในช่วงแล้งนี้เมือ่จำหน่ายแล้วทุกคนมี

รายไดม้าหล่อเล้ียงครอบครัวแบบไม่เดอืดรอ้น บางคนมรีายได้เหลือพอที่จะซื้อรถมอเตอรไ์ซค์แบบเงินสดไดเ้ลย 

ส่วนตัวเองจะเก็บเงนิส่วนนี้ฝากไว้ให้ลูกได้เรยีนหนังสือ โดยในปีนี้ทุกคนต่างก็ยิม้ออกเพราะมีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

กว่าปีที่ผ่านมา เนือ่งจากมีหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้เรื่องต้นพนัธ์ุ และวิธีการดูแลที่ถูกตอ้ง 

        ด้านนายวินัย คงยนื หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูก

มันฝรั่งหลังฤดทูำนา ซึ่งการปลูกมันฝรัง่เป็นการปลูกพืชน้ำนอ้ยทีม่ีตลาดรับซือ้ที่แนน่อนและมีการประกันรายได้ให้

ด้วย โดยหลังจากนีท้างหน่วยงานจะเข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรบ้านยอดชาดเข้าสู่ระบบเกษตรแปลงใหญ่ ทีม่ี

มาตรฐาน GAP เพื่อให้เป็นการเกษตรที่เหมาะสม เพราะสุดท้ายแล้วเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ใช่ว่า

ผลผลิตเยอะ รายได้สูง แต่สุดท้ายแล้วสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไม่ประสบความสำเร็จ มนัไมต่อบโจทย์

ในเรื่องการส่งเสรมิหรือทำให้มันฝรัง่เป็นทางเลือกในการปลูกพืชหลังนาหรือพืชน้ำนอ้ย 



 
“เกษตรสารภีสร้างตู้เย็นขา้งบ้านแก่คนในชมุชน” 

18 กุมภาพนัธ์ 2564 

 วันที่ 18 กมุภาพนัธ์ 2564 เวลา 11.00น. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหมเ่ยี่ยมนางจันทร์

เพ็ญ ทองชาต ิเกษตรกรวัย 70 ปี เกษตรในโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 ทีท่ำงานอาสาทัง้งานแม่บ้าน

เกษตรกร งานอาสาต่างในชุมชนและยังดำรงตำแหน่งประธานกองทุนสวัสดิการเพื่อผู้ยากลำบาก เป็นตัวอย่างแก่

คนในชุมชนของตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ่ที่นอ้มนำศาสตร์พระราชาอยู่บนเส้นทางความ

พอเพียง สร้างคลังอาหารในครัวเรือนลดการพึ่งพาจากปัจจัยภายนอก ใช้พื้นที่ในบรเิวณบ้านเป็นดังตู้เยน็ข้างบ้านที่

กันเนื้อที่ส่วนหนึ่งปลูกทกุอย่างที่กนิกินทุกอย่างที่ปลูก เช่น มะเขือม่วง พรกิ มะเขือเทศ ต้นหอม ผักชี มะละกอ 

กะหล่ำปลี โดยไม่ใช้สารเคมี นอกจากจะเป็นการลดรายจ่ายในครวัเรือน แล้วในภาวะปัจจุบันในภาวะการระบาด

ของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ได้กินพืชผักทีไ่มม่ีสารปนเป้ือนไม่ตอ้งออกไปจ่ายตลาดอยู่บ้านโดยเว้นระยะห่างทาง

สังคม อกีทัง้ส่ิงที่สำคัญนั้นการปลูกผักกินเองยังได้ทัง้เตรียมแปลงขุดดิน รดน้ำต้นไม้เอง เป็นดังการออกกำลังกาย

ทำให้ร่างกายนั้นแข็งแรงอกีด้วย 



 
เกษตรเชียงใหมล่งพื้นที่ คดัเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุม่ยุวเกษตรกร 

โรงเรียนสองแคววิทยาคม 

18 กุมภาพนัธ์ 2564 

 วันที่ 18 กมุภาพนัธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย ให้ คณะกรรมการ คัดเลือก

เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดเีด่น ระดบัจังหวัด ประจำปี 2564 ลงพืน้ที่ คัดเลือกกลุ่มยุว

เกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรกึษากลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนสองแคววิทยาคม โดยมีนางสายสุนีย์ ผล

ศรัทธา เจ้าพนักงานเคหกิจการเกษตรชำนาญงาน รกัษาราชการแทนเกษตรอำเภอดอยหล่อและเจ้าหน้าที่ให้การ

ต้อนรับ พรอ้มทั้งหน่วยงานราชการ ร่วมให้ข้อมูล สนับสนุน ซึง่การประกวดฯมีวัตถุประสงค์เพือ่เป็นการยกย่องเชิด

ชูเกียรติแกเ่กษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร ที่มีผลงานเด่นให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน 

ตลอดจนเป็นการ ให้ความสำคัญ และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มพีลังใจในการสร้างผลงาน

ที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพการเกษตรให้เกิดการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง เพือ่ให้เกิดผลดีต่อประเทศ และเข้ารับ

พระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคัลแรกนาขวัญ ในการคดัเลือกผลงานระดับประเทศ 

ต่อไป 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ขยายผลโครงการพระราชดำริ เพิ่มเครอืข่ายเกษตรกรตน้แบบ สร้างความมั่นคงในพืน้ที่

ชายแดนใต ้

18 กุมภาพนัธ์ 2564 

 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า 

ในช่วงปี 2560 – 2564 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดทำแผนแม่บท เพือ่เป็น

เครื่องมือในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ นโยบาย และความต้องการของประชาชน โดยได้

กำหนดยทุธศาสตร์ ไว้ 3 ด้าน คือ 1) ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา 2) ด้านการขยายผลการพัฒนาและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ 3) ด้านการบริหารจัดการองค์กร สำหรบัยุทธศาสตร์การขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอด

องค์ความรู ้สอดคล้องกับภารกิจของกรมส่งเสรมิการเกษตรที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการศูนย์ศกึษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการขยายผลองค์ความรู้ของงานศึกษา ทดลอง วิจัยที่ประสบผลสำเร็จและ

เหมาะสมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชดำรไิปสู่เกษตรกร 

 โดยการนำองค์ความรู้ดงักล่าว ไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ใน

การประกอบอาชีพของตนเองต่อไป ซึง่ในปี 2564 สำนกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่5 จังหวัดสงขลา ได้

ดำเนินโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชดำร ิกิจกรรมพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกษตรกร

ต้นแบบ จำนวน 15 ราย ในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ พื้นที่ศูนย์สาขา และพื้นที่ทีม่ีพระราชดำริให้ดำเนินการ โดยได้

คัดเลือกเกษตรกรเครอืข่ายที่มพีื้นที่อยูร่อบ ๆเกษตรกรต้นแบบ มาพัฒนาเป็นเกษตรกรตน้แบบ จำนวน 10 ราย 

เพื่อเป็นเครือข่ายตน้แบบในการขยายผลโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ



เกษตรกร และนำไปศึกษาดูงาน พัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร เพื่อยกระดับจากเกษตรกร

เครือข่ายไปสู่เกษตรกรต้นแบบด้านการทำเกษตรแบบผสมผสาน 

          ตัวอย่างเกษตรกรที่พัฒนาจากเกษตรกรเครือข่ายเป็นเกษตรกรต้นแบบ คอื นายบุญ  หะยะมิน  อยู่

บ้านเลขที่ 2/3 หมูท่ี่ 5 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เดิมประกอบอาชีพค้าขาย มีรายไดไ้ม่

แน่นอน จึงผันตัวเองมาทำการเกษตร และไดเ้ข้าฝึกอบรมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนือ่งมาจาก

พระราชดำริ ทำกิจกรรมเกษตรแบบผสมผสาน ในพื้นที่ ๖ ไร ่ปัจจุบันทำกิจกรรมหลากหลายชนิด อาทิเช่น การทำ

นาการปลูกผักและไม้ผลบนคันนา การเล้ียงไก่ และการเล้ียงปลานิลในบ่อดิน เป็นต้นสามารถสร้างรายได้ให้กับ

ครอบครัว เฉล่ียเดือนละ 15,000 บาท จนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนอย่างรวดเร็ว และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับ

เกษตรกรราย อื่นๆ ได ้

             จากผลสำเร็จในการพัฒนาเกษตรกรเครอืข่ายให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ กรมส่งเสริมการเกษตร โดย

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่5 จังหวัดสงขลา จึงไดข้ยายผลโครงการพระราชดำริดังกล่าวให้กับ

เกษตรกรทั่วไปในชุมชน โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นพีเ่ล้ียงให้คำแนะนำ เกิดเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงการผลิตและ

การตลาดที่เข้มแขง็ ทำให้เกษตรกรมรีายได ้ลดรายจ่าย สามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกร และเกิดความมั่นคงใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ขยายผลโครงการพระราชดำริ เพิ่มเครอืข่ายเกษตรกรตน้แบบ สร้างความมั่นคงในพืน้ที่

ชายแดนใต ้

18 กุมภาพนัธ์ 2564 

 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า 

ในช่วงปี 2560 – 2564 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดทำแผนแม่บท เพือ่เป็น

เครื่องมือในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ นโยบาย และความต้องการของประชาชน โดยได้

กำหนดยทุธศาสตร์ ไว้ 3 ด้าน คือ  

1) ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา  

2) ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้  

3) ด้านการบริหารจัดการองค์กร 



 สำหรับยุทธศาสตร์การขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สอดคล้องกับภารกิจของกรมส่งเสรมิ

การเกษตรที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการศนูย์ศึกษาการพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชดำร ิในการขยาย

ผลองค์ความรู้ของงานศึกษา ทดลอง วิจัย ที่ประสบผลสำเร็จและเหมาะสมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนั

เนื่องมาจากพระราชดำรไิปสู่เกษตรกร โดยการนำองค์ความรู้ดังกล่าว ไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร เพื่อให้

เกษตรกรนำไปประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองต่อไป 

 ซึ่งในปี 2564 สำนกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินโครงการศูนย์ศกึษา

การพฒันาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาตอ่ยอดองค์ความรู้เกษตรกรตน้แบบ จำนวน 15 ราย ใน

พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนยฯ์ พืน้ที่ศูนย์สาขา และพื้นที่ทีม่ีพระราชดำริให้ดำเนินการ โดยได้คัดเลือกเกษตรกรเครอืข่าย

ที่มีพืน้ทีอ่ยู่รอบ ๆ เกษตรกรตน้แบบ มาพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 10 ราย เพื่อเป็นเครือข่ายตน้แบบใน

การขยายผลโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร และนำไปศึกษาดูงาน 

พัฒนาทกัษะให้ตรงกับความตอ้งการของเกษตรกร เพื่อยกระดับจากเกษตรกรเครือข่ายไปสู่เกษตรกรต้นแบบด้าน

การทำเกษตรแบบผสมผสาน 

 ตัวอย่างเกษตรกรที่พัฒนาจากเกษตรกรเครอืข่ายเป็นเกษตรกรตน้แบบ คือ นายบุญ หะยะมิน อยู่

บ้านเลขที่ 2/3 หมูท่ี่ 5 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เดิมประกอบอาชีพค้าขาย มีรายไดไ้ม่

แน่นอน จึงผันตัวเองมาทำการเกษตร และไดเ้ข้าฝึกอบรมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนือ่งมาจาก

พระราชดำริ ทำกิจกรรมเกษตรแบบผสมผสาน ในพื้นที่  6 ไร่ ปัจจุบันทำกิจกรรมหลากหลายชนิด อาทิเช่น การทำ

นา การปลูกผักและไม้ผลบนคันนา การเล้ียงไก่ และการเล้ียงปลานิลในบ่อดิน เป็นต้น สามารถสร้างรายได้ให้กับ

ครอบครัว เฉล่ียเดือนละ 15,000 บาท จนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนอย่างรวดเร็ว และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับ

เกษตรกรรายอื่นๆ ได ้

 จากผลสำเร็จในการพฒันาเกษตรกรเครอืข่ายให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ กรมส่งเสรมิการเกษตร  โดย

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่5 จังหวัดสงขลา จึงไดข้ยายผลโครงการพระราชดำริดังกล่าว ให้กับ

เกษตรกรทั่วไปในชุมชน โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นพีเ่ล้ียงให้คำแนะนำ เกิดเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงการผลิตและ

การตลาดที่เข้มแขง็ ทำให้เกษตรกรมรีายได ้ลดรายจ่าย สามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกร และเกิดความมั่นคงใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ขยายผลโครงการพระราชดำริ เพิ่มเครอืข่ายเกษตรกรตน้แบบ 
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 กรมส่งเสริมการเกษตร ขยายผลโครงการพระราชดำริ เพิ่มเครอืข่ายเกษตรกรตน้แบบ สรา้งความ

มั่นคงในพื้นทีช่ายแดนใต ้

 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า 

ในช่วงปี 2560 – 2564 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดทำแผนแม่บท เพือ่เป็น

เครื่องมือในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ นโยบาย และความต้องการของประชาชน โดยได้

กำหนดยทุธศาสตร์ ไว้ 3 ด้าน คือ 1) ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา 2) ด้านการขยายผลการพัฒนาและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ 3) ด้านการบริหารจัดการองค์กร สำหรบัยุทธศาสตร์การขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอด

องค์ความรู ้สอดคล้องกับภารกิจของกรมส่งเสรมิการเกษตรที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการศูนย์ศกึษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการขยายผลองค์ความรู้ของงานศึกษา ทดลอง วิจัย ที่ประสบผลสำเร็จและ

เหมาะสมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชดำรไิปสู่เกษตรกร โดยการนำองค์ความรู้ดังกล่าว ไป

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร เพือ่ให้เกษตรกรนำไปประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองต่อไป ซึ่งในปี 

2564 สำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนนิโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน

เนื่องมาจากพระราชดำร ิกิจกรรมพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ จำนวน 15 ราย ในพื้นที่หมู่บ้านรอบ

ศูนย์ฯ พื้นที่ศูนย์สาขา และพื้นที่ทีม่ีพระราชดำริให้ดำเนินการ โดยได้คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายที่มพีื้นทีอ่ยู่รอบ ๆ 

เกษตรกรต้นแบบ มาพัฒนาเป็นเกษตรกรตน้แบบ จำนวน 10 ราย เพือ่เป็นเครอืข่ายต้นแบบในการขยายผล



โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร และนำไปศึกษาดงูาน พัฒนาทักษะ

ให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร เพือ่ยกระดับจากเกษตรกรเครือข่ายไปสู่เกษตรกรต้นแบบด้านการทำเกษตร

แบบผสมผสาน 

 ตัวอย่างเกษตรกรที่พัฒนาจากเกษตรกรเครอืข่ายเป็นเกษตรกรตน้แบบ คือ นายบุญ หะยะมิน 

อยู่บ้านเลขที่ 2/3 หมู่ที ่5 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เดิมประกอบอาชีพค้าขาย มรีายได้ไม่

แน่นอน จึงผันตัวเองมาทำการเกษตร และไดเ้ข้าฝึกอบรมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนือ่งมาจาก

พระราชดำริ ทำกิจกรรมเกษตรแบบผสมผสาน ในพื้นที่ ๖ ไร ่ปัจจุบันทำกิจกรรมหลากหลายชนิด อาทิเช่น การทำ

นา การปลูกผักและไม้ผลบนคันนา การเล้ียงไก่ และการเล้ียงปลานิลในบ่อดิน เป็นต้น สามารถสร้างรายได้ให้กับ

ครอบครัว เฉล่ียเดือนละ 15,000 บาท จนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนอย่างรวดเร็ว และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับ

เกษตรกรรายอื่นๆ ได ้

จากผลสำเร็จในการพฒันาเกษตรกรเครอืข่ายให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ กรมส่งเสรมิการเกษตร โดย

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่5 จังหวัดสงขลา จึงไดข้ยายผลโครงการพระราชดำริดังกล่าว ให้กับ

เกษตรกรทั่วไปในชุมชน โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นพีเ่ล้ียงให้คำแนะนำ เกิดเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงการผลิตและ

การตลาดที่เข้มแขง็ ทำให้เกษตรกรมรีายได ้ลดรายจ่าย สามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกร และเกิดความมั่นคงใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้



 
เกษตร.สงขลา ขยายผลโครงการเพื่อสร้างความมั่นคงชายแดนใต้ 
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 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า 

ในช่วงปี 2560 – 2564 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดทำแผนแม่บท เพือ่เป็น

เครื่องมือในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ นโยบาย และความต้องการของประชาชน โดยได้

กำหนดยทุธศาสตร์ ไว้ 3 ด้าน คือ 1) ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา 2) ด้านการขยายผลการพัฒนาและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ 3) ด้านการบริหารจัดการองค์กร สำหรบัยุทธศาสตร์การขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอด

องค์ความรู ้สอดคล้องกับภารกิจของกรมส่งเสรมิการเกษตรที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการศูนย์ศกึษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการขยายผลองค์ความรู้ของงานศึกษา ทดลอง วิจัย ที่ประสบผลสำเร็จและ

เหมาะสมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชดำรไิปสู่เกษตรกร โดยการนำองค์ความรู้ดังกล่าว ไป

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร เพือ่ให้เกษตรกรนำไปประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองต่อไป ซึ่งในปี 

2564 สำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนนิโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน

เนื่องมาจากพระราชดำร ิกิจกรรมพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ จำนวน 15 ราย ในพื้นที่หมู่บ้านรอบ

ศูนย์ฯ พื้นที่ศูนย์สาขา และพื้นที่ทีม่ีพระราชดำริให้ดำเนินการ โดยได้คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายที่มพีื้นทีอ่ยู่รอบ ๆ 

เกษตรกรต้นแบบ มาพัฒนาเป็นเกษตรกรตน้แบบ จำนวน 10 ราย เพือ่เป็นเครอืข่ายต้นแบบในการขยายผล

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร และนำไปศึกษาดงูาน พัฒนาทักษะ

ให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร เพือ่ยกระดับจากเกษตรกรเครือข่ายไปสู่เกษตรกรต้นแบบด้านการทำเกษตร

แบบผสมผสาน 



 ตัวอย่างเกษตรกรที่พัฒนาจากเกษตรกรเครอืข่ายเป็นเกษตรกรตน้แบบ คือ นายบุญ หะยะมิน อยู่

บ้านเลขที่ 2/3 หมูท่ี่ 5 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เดิมประกอบอาชีพค้าขาย มีรายไดไ้ม่

แน่นอน จึงผันตัวเองมาทำการเกษตร และไดเ้ข้าฝึกอบรมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนือ่งมาจาก

พระราชดำริ ทำกิจกรรมเกษตรแบบผสมผสาน ในพื้นที่ ๖ ไร ่ปัจจุบันทำกิจกรรมหลากหลายชนิด อาทิเช่น การทำ

นา การปลูกผักและไม้ผลบนคันนา การเล้ียงไก่ และการเล้ียงปลานิลในบ่อดิน เป็นต้น สามารถสร้างรายได้ให้กับ

ครอบครัว เฉล่ียเดือนละ 15,000 บาท จนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนอย่างรวดเร็ว และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับ

เกษตรกรรายอื่นๆ ได ้

จากผลสำเร็จในการพฒันาเกษตรกรเครอืข่ายให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ กรมส่งเสรมิการเกษตร โดย

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่5 จังหวัดสงขลา จึงไดข้ยายผลโครงการพระราชดำริดังกล่าว ให้กับ

เกษตรกรทั่วไปในชุมชน โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นพีเ่ล้ียงให้คำแนะนำ เกิดเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงการผลิตและ

การตลาดที่เข้มแขง็ ทำให้เกษตรกรมรีายได ้ลดรายจ่าย สามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกร และเกิดความมั่นคงใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้



 
จังหวัดนครราชสี หน่วยเคลื่อนที่กระทรวงเกษตรฯ ให้บริการแก้ไขปัญหาการผลติด้านการเกษตรแก่พี่น้อง

เกษตรกรถึงพื้นที ่
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 วันนี้(18 ก.พ.64) ที ่หอประชุมเทศบาลตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมานายจรัสชัย 

โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ ครัง้ที ่

2/2564 เพื่อให้บรกิารแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรแก่พี่นอ้งเกษตรกรถึงพื้นที่ซึง่มกีารให้บริการคลินิก

เกษตรเคล่ือนที่ 15 คลินิก โดยมีเกษตรกรที่สนใจร่วมงานกว่า 250 คน 

        นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า คลินิกเกษตรเคล่ือนที ่มีวัตถุประสงค์เพือ่ให้

บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรไดอ้ย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความ

ต้องการของเกษตรกร ซึง่มกีารบูรณาการความร่วมมอืกันระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสรมิและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพฒันาฟืน้ฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ



ยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรกุทีท่ำให้เกษตรกรในพืน้ที่เป้าหมายทีม่ีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร 

รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรูก้ารเกษตรเสรมิเพิม่เตมิควบคู่กันไปด้วย เกษตรจังหวัดฯ กล่าว 



 
สกลนครจัดงานโครงการคลนิิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2564 
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https://youtu.be/XoAAZLGfU30 


