
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

พายุฤดูร้อน 1. แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน ป้องกันผลผลิตเสียหายช่วง 1-4 มี.ค.นี ้ MGR online 
ใบด่างมัน
สำปะหลัง 

2. แนะเกษตรกรใช้พันธุ์มันสำปะหลังสะอาด เน้นทนทานโรคใบด่างก่อนลุยปลูกฤดู
ใหม่ 

แนวหน้า 

หยุดเผา 3. กสก.ชวนเกษตรกรหยุดเผาคืนชีวิตให้ดิน นำเศษวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

แนวหน้า 

แปลงใหญ่ 4. เกษตรกรผวากับดักภาษีฉุด 'แปลงใหญ่' ต่ำเป้า 70% แนวหน้า 
ysf 5. รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยือนเขาค้อ พบปะจนท.พร้อมให้กำลังใจ

เกษตรกรรุ่นใหม่ YSF 
สยามรัฐ 

กาแฟ 6. รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรหนุนเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟ "ไร่จ่านรินทร์" พืช
เศรษฐกิจความหวังที่ยั่งยืนของเกษตรกรในพ้ืนที่ อ.เขาค้อ 

สยามรัฐ 

ปลูกพริกซุปเปอร์
ฮอท 

7. "ประภัตร" ผุดโครงการปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท ลุยแจก 100,000 กล้า นำร่อง จ.
นครสวรรค์ ช่วยเกษตรกรสร้างรายได้สู้โควิด-19 

Unity news 

8. “ประภัตร” ลุยแจกกล้าพริกสร้างรายได้สู้โควิด เดลินิวส ์
9. ผุดโครงการปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท ลุยแจก 100,000 กล้า รัฐบาลไทย 
10. ผุดโครงการปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท ลุยแจก 100,000 กล้า OKnation 
11. “รมช. ประภัตร” ผุดโครงการปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท ลุยแจก 100,000 กล้า 
นำร่อง จ.นครสวรรค์ ช่วยเกษตรกรสร้างรายได้สู้โควิด-19 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

12. “ประภัตร” ลุยแจกกล้าพริกสร้างรายได้สู้โควิด เดลินิวส ์
13. “ประภัตร” ผุดโครงการปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท ลุยแจกแสนต้นนำร่อง
นครสวรรค์ 

บ้านเมือง 

14. 'ประภัตร ผุดโครงการปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท สร้างรายได้สู้ภัยแล้ง แนวหน้า 
15. รมช.ประภัตร ผุดโครงการปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท สร้างรายได้ช่วงแล้งลุยแจก 1 
แสนต้นกล้านำร่อง จ.นครสวรรค์ เสริมรายได้สู่โควิด-19 

Voice เสียงประชาชน 

16. “รมช. ประภัตร” ผุดโครงการปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท ลุยแจก 100,000 กล้า 
นำร่อง จ.นครสวรรค์ ช่วยเกษตรกรสร้างรายได้สู้โควิด-19 

ThailandPLUS 

17. ผุดโดรงการปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท ลุยแจก 100,000 กล้า นำร่อง 
จ.นครสวรรค์ ช่วยเกษตรกรสร้างรายได้สู้โควิด-19 

สวพ.FM91 

18. ปลูกพริกซุปเปอร์ฮอทสู้ภัยแล้งหนีข้าวนาปรัง THAIPRESS 
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แปลงใหญ่ 19. เกษตรเชียงใหม่ชูโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยง

ตลาดพัฒนาภาคการเกษตร 
คนล้านนา 



ท่องเที่ยว 20. ผู้ว่าฯกาญจน์ผลักดัน พุน้ำโซดา เป็นแลนด์มาร์ค ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
แห่งใหม่ 

แนวหน้า 

ประชุม COO 21. นครพนมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ เดินเครื่องนโยบายภาคเกษตร 77ข่าวเด็ด 
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แปลงใหญ่ 22. เพลี้ยศัตรูตัวร้ายของพืชผัก กำจัดอย่างไรให้ปลอดภัยจากสารเคมี FM91 Trafficpro 

YSF 23. YSF หญิงเก่ง พลิกผืนดินทำเกษตรผสมผสาน สู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืน “มีกิน มี
ใช้ มีเก็บ” 

ข่าวสด 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน ป้องกันผลผลิตเสียหาย
ช่วง 1-4 มี.ค.นี้ 

 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนให้
ระวังพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 1-4 มีนาคม 2564 ซึ่งประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดข้ึน โดยมี
ลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพ้ืนที่ รวมถึงฟ้าผ่า สำหรับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีผลกระทบในวันที่ 1-3 มีนาคม 2564 ส่วนภาคเหนือตอนล่าง 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะเริ่มได้รับผลกระทบในวันที่ 2-4 มีนาคม 2564 
ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอให้เกษตรกรและประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจาก
ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดข้ึน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและ
ป้ายโฆษณาท่ีไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทาง
การเกษตรไว้ด้วย โดยเฉพาะสวนไม้ผลซึ่งเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นานหลายปี เกษตรกรจำเป็นต้องเตรียม
ความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งภัยแล้ง ลมพายุ และน้ำท่วมไว้ล่วงหน้า ซึ่งขณะนี้
ผลไม้ภาคตะวันออกหลายชนิดใกล้จะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ส่วน
ภาคเหนือมีทั้งลำไยและลิ้นจี่ที่ใกล้ออกสู่ตลาด   

 

กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำวิธีการดูแลสวนไม้ผลในระยะก่อนและหลังการเกิดพายุฤดูร้อน เพ่ือป้องกัน
บรรเทาความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดข้ึน โดยในระยะก่อนการเกิดพายุฤดูร้อนควรดูแลดังนี้ 1) ขอให้
เกษตรกรชาวสวนผลไม้ระวังผลผลิตที่อยู่ในระยะพัฒนาจากผลอ่อนใกล้จะเป็นผลแก่ พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวอาจ
ได้รับความเสียหายได้ และระมัดระวังการใช้เชื้อเพลิงในการทำกิจกรรมต่างๆ ในระยะนี้ไว้ด้วย เนื่องจากบาง
ช่วงอากาศจะแห้งมาก เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและไฟป่าได้ 

2) เกษตรกรควรปลูกต้นไม้บังลม เช่น ไม้ไผ่ กระถินณรงค์ ขี้เหล็กบ้าน และสะเดาอินเดีย เพื่อลดความรุนแรง
ของลมก่อนที่จะเข้าถึงสวนผลไม้หรือพ้ืนที่เพาะปลูก จะช่วยลดความสูญเสียจากพายุลมแรงได้ 



3) ควรตัดแต่งก่ิงที่แน่นทึบหรือก่ิงที่ไม่ให้ผลผลิตออกเพ่ือให้ทรงพุ่มโปร่ง ไม่ต้านลม สำหรับต้นไม้ผลที่อายุมาก
และมีลำต้นสูง อาจตัดทอนส่วนยอดให้ต่ำลงเพ่ือป้องกันไม่ให้ต้นไม้โค่นล้มง่ายเมื่อถูกลมพายุพัดแรง 
ขณะเดียวกันควรใช้เชือกโยงกิ่งและต้นเพ่ือป้องกันกิ่งฉีกหัก รวมทั้งใช้ไม้ค้ำกิ่งและค้ำต้นเพ่ือช่วยพยุงไม่ให้โค่น
ลงได้ง่าย 4) สำหรับสวนที่เริ่มให้ผลผลิต ควรทยอยเก็บผลผลิตที่แก่ออกไปบ่มหรือจำหน่ายก่อนเพ่ือลดความ
เสียหายที่อาจได้รับจากพายุ กรณีผลไม้บางชนิดที่อ่อน ไม่สมบูรณ์ รูปทรงไม่ปกติหรือมีขนาดเล็ก เช่น มะม่วง 
อาจเก็บไปจำหน่ายก่อนได้ เพื่อลดน้ำหนักบนกิ่งและต้นลง  

 

ระยะหลังจากเกิดพายุฤดูร้อน ควรดูแลดังนี้ 

 

1) สวนไม้ผลที่ได้รับผลกระทบจากพายุ สามารถที่จะฟ้ืนฟูได้โดยทำการตัดแต่งกิ่งที่ฉีกหัก หรือต้นไม้ที่โค่นล้ม
ออกทันทีที่พ้ืนดินในบริเวณสวนแห้ง 

 

2) ขณะที่ดินยังเปียกชื้นอยู่ เกษตรกรไม่ควรนำเครื่องจักรกลเข้าไปในสวน เพราะจะทำให้โครงสร้างดินถูก
ทำลายและอัดแน่นได้ง่าย 

 

3) กรณีที่มีดินโคลนทับถมเข้ามาในสวน เมื่อดินแห้งให้ขุดหรือปาดเอาดินโคลนที่ทับถมออกจากบริเวณทรง
พุ่มให้ลึกถึงระดับดินเดิมเพ่ือให้การถ่ายเทอากาศดีขึ้น และหากต้นไม้เอนลง ให้ใช้เชือกหรือลวดดึงลำต้นให้ตั้ง
ตรง โดยยึดไว้กับหลักหรือไม้ผลต้นอื่น พร้อมตัดแต่งก่ิงออก 1 ใน 3 ของที่มีอยู่ ซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้ผลฟื้นตัว
เร็วขึ้น จากนั้นควรฉีดพ่นปุ๋ยทางใบให้แก่ไม้ผล และเมื่อดินแห้งเป็นปกติ ควรพรวนดินเพื่อเพ่ิมออกซิเจนให้แก่
รากพืช ซึ่งจะทำให้รากแตกใหม่ได้ดีขึ้น และควรใส่ปุ๋ยบำรุงต้นด้วย 

 

4) หากสังเกตเห็นต้นไม้ผลใบเหี่ยวเฉา ควรให้น้ำอย่างน้อย 7-10 วันต่อครั้ง หรือให้น้ำปริมาณเพียงพอต่อ
ความต้องการของพืชเพ่ือช่วยให้ไม้ผลผ่านช่วงแล้งไปได้   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แนะเกษตรกรใช้พันธุม์ันส ำปะหลังสะอำด เน้นทนทำนโรค
ใบด่ำงก่อนลุยปลูกฤดูใหม่ 

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ควรเลือกใช้พนัธ์ุมันส าปะหลังสะอาดและทนทานโรค 
ใบด่าง ในฤดูใหม่ที่ก าลังจะมาถึง เพ่ือลดอัตราการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ส าหรับการผลิตมนัส าปะหลงัของประเทศ ปัจจุบนัมี
เน้ือท่ีเก็บเก่ียวเพ่ิมขึ้นในทุกภาค เม่ือเทียบกบัปีเพาะปลกู 2562/63 โดยมีแหล่งเพาะปลูกมนัส าปะหลงัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ จงัหวดั
นครราชสีมา ก าแพงเพชร ชยัภูมิ กาญจนบุรี อุบลราชธานี นครสวรรค ์และสระแกว้ ซ่ึงผลผลิตจาก 7 จงัหวดัดงักล่าว มี
ประมาณ 15.81 ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ 50.82 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ เน่ืองจากความตอ้งการ 
มนัส าปะหลงัในตลาดโลกท่ีเพ่ิมขึ้นท าให้เกษตรกรขยายเน้ือท่ีปลกูมนัส าปะหลงัแทนออ้ยโรงงานท่ีราคามีแนวโนม้ลดลง 
บางส่วนปลูกแทนขา้วโพดเล้ียงสตัวซ่ึ์งไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้เม่ือปีท่ีแลว้ จึงส่งผลใหภ้าพรวมผลผลิตเพ่ิมขึ้น 

ในขณะท่ีสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมนัส าปะหลงัซ่ึงเป็นโรคส าคญัท่ีมีผลกระทบตอ่ผลผลิตไดมี้การควบคุม
และเฝ้าระวงัการระบาดอยา่งตอ่เน่ือง กรมไดก้ าชบัให้ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและก าจดัโรคใบด่างมนัส าปะหลงั 5 

มาตรการ ไดแ้ก่ 1) สร้างการรับรู้โดยการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือแขนงต่างๆ รวมถึงการอบรม สัมมนา และงานวนัถ่ายทอด
เทคโนโลยี (field day) 2) ส ารวจแปลงอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ยทุก 2 สัปดาห์ เพ่ือคน้หาตน้ท่ีเป็นโรค 3) เม่ือพบตน้เป็น
โรคด าเนินการก าจดัแมลงพาหะน าโรคคอืแมลงหวี่ขาวยาสูบ 4) เลือกใชพ้นัธุ์มนัส าปะหลงัสะอาดจากแปลงพนัธุ์ท่ีไม่พบการ
ระบาดของโรค และควรเป็นพนัธุท่ี์ทนทานโรคใบด่าง เช่น ระยอง 72 ระยอง 90 KU50 และห้วยบง 60 รวมถึงงดใช้
พนัธุ์ออ่นแอ ไดแ้ก่ ระยอง 11 และ CMR 43-08-89 และมาตรการสุดทา้ย มาตรการท่ี 5) มาตรการป้องกนัก าจดัใน
ระยะยาว ไดแ้ก่ ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพนัธุ์มนัส าปะหลงัสะอาดและทนทานโรคใบด่างใชเ้องในชุมชน 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า นอกจากมาตรการป้องกนัและก าจดัโรคใบด่างมนัส าปะหลงัแลว้ กรมไดมี้การ
ด าเนินการส่งเสริมการปลกูมนัส าปะหลงัและมาตรการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ จ านวน 2 โครงการ ดงัน้ี 1.โครงการส่งเสริมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั ปี 2564 มีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 2,620 ราย ด าเนินการ ในพ้ืนท่ี 44 

จงัหวดั และ2.โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั ปี 2564 เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร 
และร่วมกนัผลิตมนัส าปะหลงัในรูปแบบแปลงใหญใ่หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด อยา่งไรกต็าม คาดว่าการ
ด าเนินงานทั้งดา้นการส่งเสริมและการป้องกนัก าจดัโรคใบด่างจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถผลิตมนัส าปะหลงัออกสู่ตลาดได้
ตามท่ีคาดการณ์ไว ้

 

 

 



 

 

 

บทความพิเศษ : กสก.ชวนเกษตรกรหยุดเผาคืนชีวิตให้ดิน นำเศษวสัดุเหลือใช้ใน
พื้นที่สร้างมูลค่าเพ่ิม 
กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรหยุดเผาพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือลดปัญหามลพิษ ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ
เศษวัสดุทางการเกษตรเพ่ือช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และคืนชีวิตให้ดินและสร้างมูลค่าเพ่ิม จากการนำวัสดุ
เหลือใช้จากพ้ืนที่การเกษตรไปใช้ประโยชน์ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางในการ
ดูแลปัญหาเรื่องการเผาในพ้ืนที่เกษตร โดยการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา เพื่อเร่งรัด 
จัดการ และแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ที่นอกจากจะทำให้เกิดมลพิษและหมอกควันทำลายชั้น
บรรยากาศของโลกแล้ว ยังเป็นการทำลายอินทรียวัตถุ ธาตุอาหาร และโครงสร้างดิน ทำให้ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ ทำให้ผลผลิตลดต่ำลง และมีต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น โดยการนำร่องสาธิตการจัดการเศษวัสดุเหลือ
ใช้จากภาคการเกษตรเพ่ือลดปัญหาการเผาในพ้ืนที่การเกษตร มาตั้งแต่ ปี 2547 เป็นต้นมา มีกลยุทธ์หลักใน
การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในสภาพปัญหาที่เกิดจากการเผา แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา และ
นำเสนอทางเลือกในการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร เพ่ือสร้างให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และจิตสำนึกของเกษตรกรให้ตระหนักถึงผลเสียจากการเผา และมีความรู้ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา นอกจากนี้ ยังได้จัดทำโครงการให้ความรู้แก่เกษตรกร เน้นให้นำวัสดุ
เหลือใช้จากพ้ืนที่การเกษตรไปใช้ประโยชน์อื่นแทนการเผามาอย่างต่อเนื่อง เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำ
เชื้อเพลิงไว้ใช้ในครัวเรือน การทำวัสดุปลูก รวมถึงยังได้ร่วมบูรณาการกับภาคเอกชนในการผลิตชีวมวลอัดแท่ง 
โดยรับซื้อฟางอัดก้อน จากเกษตรกร เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิต และนำชีวมวลที่ได้ ไปใช้ในโรงงาน 
ปูนซีเมนต์ ของ SCG และร่วมกับบริษัท SCG ซีเมนต์จำกัด และบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดในการ
ทำ MOU มอบเครื่องจักรกลการเกษตร เพ่ือใช้ในโครงการ “ฟางอัดก้อน ลดการเผา Zero Burn” และฝากถึง
เกษตรกรให้ร่วมใจ “หยุดเผา” การหยุดเผาได้ประโยชน์ 5 ดี 1 อากาศดี 2 สุขภาพดี 3 ดินดี4 สิ่งแวดล้อมดี 
5 รายได้ดี 



ด้านนายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรม
เกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหา
การเผาในพื้นที่เกษตรกรรมที่สร้างปัญหามลพิษและหมอกควัน โดยเริ่มต้นนำร่องจาก 10 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน และได้ขยายผลครอบคลุม 60 จังหวัดในปัจจุบัน โดยเฉพาะพ้ืนที่ทำนา ที่เป็นปัญหามากในภาคกลาง 
ภาคอีสาน และภาคเหนือ เนื่องจากเกษตรกรมักจะเผาตอซังฟางข้าวเพื่อความสะดวกในการไถเตรียมดิน
สำหรับการเพาะปลูกในรอบถัดไป รวมถึงพ้ืนที่ปลูกอ้อยในภาคกลาง และภาคอีสาน ที่เกษตรกรมักจะเผาใบ
อ้อย เพ่ือความสะดวกในการตัดอ้อย และพ้ืนที่บนที่สูงทางภาคเหนือ ที่เผาพ้ืนที่เพราะต้องการทำไร่ข้าวโพด 
เป็นต้น โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปส่งเสริมให้ความรู้พื้นฐานด้านการหยุดเผาและชี้ให้เห็นถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตร นำเสนอทางเลือกและสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
ทดแทนการเผาแก่เกษตรกร เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและจิตสำนึกของเกษตรกรให้ยอมรับการทำการเกษตร
แบบปลอดการเผา ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา โดย
คัดเลือกและแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรเพ่ือทำหน้าที่บริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่
การเกษตรของพ้ืนที่นำร่อง วิเคราะห์ปัญหา ความพร้อมของชุมชน และจัดทำแผนชุมชนด้านการแก้ไขปัญหา
การเผาในพืน้ที่เกษตร รวมทั้งสร้างมาตรการทางสังคม กฎ ระเบียบ ข้อตกลงของชุมชนเพ่ือสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหา ตลอดจนประมวลสรุปองค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกำหนดแผนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิธีการ
ผลิต มุ่งสู่การทำการเกษตรปลอดการเผา เป็นต้น 

 

นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอทางเลือกวิธีต่างๆ ให้เกษตรกรดำเนินการเพื่อทดแทนการเผา โดยใช้วิธีการนำร่อง
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผา ทำเป็นจุดเรียนรู้ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมและเข้าถึงเทคโนโลยีทดแทน
การเผาต่างๆ ตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ยกตัวอย่าง เช่น ให้หยุดเผา และหันมาทำการไถกลบตอซังฟางข้าว 
ใบอ้อย หรือเศษซากพืช เพื่อเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน คืนชีวิตให้ดิน เพราะถ้าดินดี เกษตรกรก็จะได้รับ
ผลผลิตสูง มีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยในปี 2563 พบว่ามีเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาไถกลบตอซัง 3,858,622 ไร่ 
สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 837,320,974 บาท (คิดเป็นมูลค่า N P K 217 บาท/ไร่) รวมถึงแนะนำ
ให้นำเศษตอซังฟางข้าว หรือเศษวัสดุการเกษตรอ่ืนๆ ที่เหลือทิ้งในแปลงเพาะปลูก มาทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 
เพ่ือใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีทำให้ลดต้นทุนการผลิต และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2563 สามารถผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ได้ 52,358,652 กิโลกรัม สร้างรายได้ 209,434,608 บาท (ราคาขาย 4 บาท/กก.)นำเศษวัสดุ
การเกษตร มาใช้เลี้ยงสัตว์ เช่น นำมาอัดก้อน หรือนำมาทำอาหารหมักเพ่ือใช้เลี้ยงโค โดยในปี 2563 พบว่า
สามารถผลิตฟางอัดฟ่อนได้ประมาณ 508,584,994 กิโลกรัม (37,027,751 ก้อน) สร้างรายได้ 
1,110,832,530 บาท (ราคาขาย 30 บาท/ก้อน) นอกจากนี้ ยังนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน เป็น
พลังงานทดแทน เช่น นำผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง หรืออัดก้อน เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง ให้ความร้อนในการผลิต
ทางกระบวนการอุตสาหกรรมหรือนำมาใช้ทำอาหารในครัวเรือน ซึ่งในปี 2563 พบว่าสามารถนำเศษวัสดุทาง
การเกษตรมาผลิตถ่านอัดแท่งได้ประมาณ 24,048 กก. สร้างรายได้ 480,960 บาท (ราคาขาย 20 บาท/
กก.) หรือจะนำมาเพาะเห็ดนำฟางมาเป็นวัสดุเพาะเห็ด 386,633 กก. สร้างรายได้ 57,994,950 บาท
(ราคาขาย 150 บาท/กก.) หรือจะนำมาผลิตของใช้ หรือของประดับก็ได้เช่นกัน 



“อยากให้เกษตรกรให้คำนึงถึงผลกระทบจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแล้วปรับเปลี่ยนมาใช้
ประโยชน์จากเศษวัสดุเหล่านี้ให้เป็น เพราะจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกษตรกรได้อีก
หลายเท่าตัว” นายกิตติพันธ์ กล่าวทิ้งท้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรกรผวากับดักภาษีฉุด 'แปลงใหญ่' ต ่าเปา้ 

70% 
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กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งผลกัดันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ให้ได้มากสุด คาดส้ินสุด
โครบการ 31 มี.ค. อาจมีเข้าร่วม 2 พนัแปลง แต่ยังต ่ากว่าท่ีครม.อนุมัติงบไว้ 5,250 แปลง 
เหตุเกษตรกรเมินเพราะห่วงเร่ืองจดทะเบียนนิติบุคคลและต้องเสียภาษี 
 
โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด ท่ีใชเ้งินกูภ้ายใตแ้ผนฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังท่ีไดรั้บผลกระทบจากโควิด-19 แมว้า่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมติั
งบประมาณไวแ้ลว้ 5,250 แปลง วงเงิน 1.39 หม่ืนลา้นบาท แต่ปัจจุบนัมีเกษตรกรเขา้ร่วม
โครงการล่าสุด 1,555 แปลง ซ่ึงสาเหตุหลกัของการเขา้ร่วมโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ไม่ถึง



เป้าหมายท่ีก าหนด เน่ืองจากเกษตรกรท่ีจะเขา้ร่วมโครงการจะตอ้งร่วมกลุ่มและจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลเท่านั้น ถึงจะไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนจากรัฐบาล 
เขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ระบุ ขณะน้ี กรมและหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ก าลงัเร่งให้เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ ซ่ึงล่าสุดมี
จ านวน 1,555 แปลง จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหท้นัภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ท่ีจะ
ส้ินสุดระยะเวลาของมาตรการ ซ่ึงยอมรับวา่เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมแปลงใหญ่อาจมีไม่ถึงจ านวน 
5,250 แปลง ตามท่ีครม.อนุมติังบประมาณไว ้แต่ก็จะพยายามผลกัดนัใหเ้ขา้ร่วมไดม้ากท่ีสุด 
ซ่ีงคาดวา่หลงัส้ินสุดระยะเวลาโครงการอาจมีเขา้ร่วมเพิ่มรวมเป็น 2 พนัแปลง 
อยา่งไรก็ตาม สาเหตุท่ีเกษตรกรไม่เขา้ร่วมแปลงใหญ่จากท่ีเคยแจง้เขา้ร่วม 5,250 แปลง 
ก่อนท่ีจะก าหนดหลกัเกณฑต์อ้งจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น เป็นผลจากความกงัวลตอ้งเสียภาษีเงิน
ได ้ซ่ึงอยากย  ้าวา่การเสียภาษีเป็นเร่ืองปกติ และถือเป็นเร่ืองดีในการช่วยประเทศชาติ ซ่ีงตรงจุด
จะตอ้งเร่งประชาสัมพนัธ์เชิงรุกต่อไป เพราะมองวา่การเขา้ร่วมโครงการแปลงใหญ่จะได้
ประโยชน์มากกวา่รายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี คือตน้ทุนการผลิตลดลง 20% และสินคา้ยงัตอ้งผลิตให้
ไดม้าตรฐาน GAP และหากยกระดบัเป็นเกษตรอินทรีย ์ก็จะยิ่งช่วยเพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้และ
เป็นขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยือนเขาค้อ พบปะจนท.พร้อมให้กำลังใจ
เกษตรกรรุ่นใหม่ YSF 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมนายนวนิตย์ พลเคน 
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมผลการ
ดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายอนันต์ ตั่นฉ้
วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวลักขณา พรหมเศรณี เกษตรอำเภอวังโป่งรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอ
เขาค้อ และ คณะ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลงาน ปัญหาอุปสรรค ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ เพ่ือรายงาน
ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ ผอ. สสก.6 ได้รับทราบ 

ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนา เกษตรกรรุ่นใหม่ให้
เป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2564 และ ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่เกษตรกรรุ่น
ใหม่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 80 ราย ณ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรหนุนเกษตรกรผู้ผลติกาแฟ "ไร่จ่านรินทร์" พืช
เศรษฐกจิความหวงัที่ยัง่ยืนของเกษตรกรในพ้ืนที่ อ.เขาค้อ 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายนวนิตย์ พลเคน 
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมเครือข่ายศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ ชมกระบวนการผลิตกาแฟแบบครบวงจร ซึ่ง
สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชมของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายอนันต์ ตั่นฉ้วน 
เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวลักขณา พรหมเศรณี เกษตรอำเภอวังโป่งรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเขา
ค้อ นายนรินทร์ ศรีมรกตมงคล เกษตรกรต้นแบบเครือข่าย ศพก. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ฯ ร่วมให้การ
ต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ไร่กาแฟจ่านรินทร์ ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผลิตกาแฟ ตั้งแต่การปลูก การ
ดูแล การเก็บเกี่ยวและการแปรรูป รวมถึงการทำการตลาดในสถานการณ์ปัจจุบัน และ ยังได้แนะนำเครือข่ายผู้
ปลูกกาแฟ เพื่อก้าวให้ทันกับกระแสความนิยมของผู้บริโภคหรือคอกาแฟยุคใหม่ เกษตรกร และ หน่วยงาน
ภาคการเกษตรทุกส่วนเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่ต้องร่วมกันเป็นผู้กำหนดทิศทางกาแฟของประเทศ 

 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนากาแฟไทยให้เติบโตไปในทิศทางท่ีดี สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและประเทศ จึงต้อง
พัฒนาทั้งระบบในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการผลิต พื้นที่ปลูก การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ จนไปถึงตลาด
และช่องทางการจำหน่าย 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

ยกระดบัแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมยัใหม่ 

 

เกษตรเชียงใหม่ชูโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดพัฒนาภาคการเกษตร 
ผลักดันให้เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชนเกิดความมั่นคงด้านเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาประเทศต่อไป
ในอนาคต 

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ในพ้ืนที่อำเภอสารภีโดยนางนันทิยา ดวงไทย เกษตรอำเภอสารภี และนาย
เสน่ห์ ทะพิงค์แก ประธานแปลงใหญ่อำเภอสารภีพร้อมสมาชิกแปลงใหญ่เครือข่าย ร่วมเวทีดังกล่าวในครั้งนี้ 
ณ วัดสันดอนมูล ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 มุ่งที่ช่วยเหลอืกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นลดผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ ในภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะภาคการเกษตร 

จึงอนุมัติโครงการดังกล่าวผ่านกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการในกลุ่มแปลง
ใหญ่ 5,000 กว่าแปลงครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ เป้าหมายจังหวัดเชียงใหม่มีแปลงใหญ่จำนวน 102 
แปลง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 92 แปลง ซึ่งล้วนแล้วเป็นกลุ่มท่ีเข้มแข็งสามารถพัฒนาต่อยอดนำระบบ
เกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยี นวัตกรรม พร้อมทั้งการเชื่อมโยงตลาดสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุนพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตร โดยมีกลุ่มสมาชิกเกษตรกรเป็นหลักในการขับเคลื่อนดำเนินการ 

โดยยกระดับการรวมจากวิสาหกิจชุมชน เป็นการรวมกลุ่มแบบนิติบุคคล เพ่ือเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ
แปลงใหญ่ อาทิ การจัดหาปัจจัยการผลิตร่วมกัน การใช้เทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งเครื่องจักรกล ช่วยลดต้นทุน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้เศรษฐกิจระดับ
ครัวเรือน ชุมชนเกิดความมั่นคงด้านเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 



 

 

 

 

ผูว้่าฯกาญจนผ์ลกัดนั พนุ า้โซดา เป็นแลนดม์ารค์ ดา้นเศรษฐกจิ การท่องเที่ยวแหง่ใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นครพนมขับเคล่ือนนโยบำยส ำคัญ เดนิเครื่องนโยบำยภำค
เกษตร 
วันที ่1 มีนำคม 2564 เวลำ 09.30 น. นำงสำวกัญณฐำ อภนินทธ์นำ เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธำนกำร

ประชุมคณะกรรมกำรขับเคลือ่นนโยบำยส ำคัญและแก้ไขปัญหำภำคเกษตร ระดับจังหวัด (Chief of 

Operation : COO) คร้ังที ่1 ซ่ึงมีหัวหน้ำส่วนรำชกำร ภำยใต้สังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณใ์นจังหวัด
นครพนม เข้ำร่วมประชุม 

ส ำหรับกำรประชุมคร้ังนี ้เพื่อขับเคลือ่นโครงกำรทีส่ ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เช่น ศูนยเ์รียนรู้กำร
เพิ่มประสิทธิ์ภำพกำรผลิตสนิค้ำเกษตร (ศพก.) และโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้ำนพชื

,ปศุสัตว ์และประมง Smart Farmer รวมถึงกำรบริหำรกำรจัดกำรน ้ำ และกำรพัฒนำเกษตรกรสู่ smart 

farmer ซ่ึงเป็นส่วนจ ำเป็นทีจ่ะต้องขับเคลื่อนภำคกำรเกษตรในพืน้ที ่

นางสาวกญัณฐา อภินนทธ์นา เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยว่าเป็นการประชมุเพื่อรว่มกนับรูณาการในการขบัเคลื่อน
นโยบายส าคญัและแกไ้ขปัญหาภาคเกษตรระดบัจงัหวดั พรอ้มทัง้เตรียมการในการแกไ้ขปัญหาภาคการเกษตรที่ไดร้บั
ผลกระทบในช่วงของการเกิดการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรน่า 2019 ที่ส่งผลกระทบกบัสินคา้การเกษตรบางชนิด 

ส่วนประเด็นส าคญัที่จะตอ้งรว่มกนับรูณาการและขบัเคล่ือนในหลายๆดา้น เช่น ระบบส่งเสรมิการเกษตรแปลงใหญ่ ท่ีใน
พืน้ท่ี มีจ านวนแปลงใหญ่ทัง้สิน้ 75 แปลง 17 ชนิดสินคา้ มีพืน้ท่ีกว่า 57,492 ไร ่เกษตรกร 5,662 ราย ไดร้บัมาตรฐาน 

Gap 2,903 ราย อินทรีย ์587 ราย ไดแ้ก่ แปลงใหญ่ขา้ว 54 แปลง, แปลงใหญ่ยางพารา ,โคเนือ้ ชนิดละ 3 แปลง แปลง



ใหญ่สบัปะรด,หอมแบ่ง(ตน้หอม) ชนิดละ 2 แปลง ,แปลงใหญ่ผกัชีฝรั่ง, หวาย, แตงโม, ลิน้จี่, ลกูอ๊อด, จิง้หรีด, ปลา

ตะเพียน, มนัแกว, มะเขือเทศ, ผกัรมิโขง, แกว้มงักร ชนดิละ 1 แปลง 

นอกจากนีย้งัมีการจดัชัน้แปลงใหญ่ ปี 2563 (แปลงปี 2559-2562 จ านวน 56 แปลง) ระดบั A จ านวน 36 แปลง ระดบั B 

จ านวน 16 แปลง ระดบั C จ านวน 4 แปลง ดา้นการพฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer มีการพฒันาเกษตรกรรุน่

ใหม่ใหเ้ป็น Young Smart Farmer เป้าหมายเกษตรกรจ านวน 40 ราย จาก 12 อ าเภอ 

ดา้นการจดัการตลาดสินคา้เกษตร มีการพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพในการจดัการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส ์อบรมให้
ความรูแ้กเ่กษตรกรที่เขา้รว่มโครงการจ านวน 10 ราย พฒันาตลาดเกษตรกร โดยใหผ้ลิตสินคา้ที่มคีณุภาพปลอดภยัและ

ไดม้าตรฐานเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีการซือ้ขายผ่านทาง Online ดา้นการบรกิารจดัการพืน้ท่ีเกษตรตามแผนท่ีเกษตร
เชิงรุก มีแผนในการจดัระบบอนรุกัษ์ดินและน า้ ปรบัรูปแปลงนาแบบที่ 1-2 เป็นเกษตรผสมผสาน จ านวน 4 อ าเภอ พืน้ท่ี 

3,150 ไร ่ก าหนดด าเนินการท่ี หมู่ 6 ต าบลหนองเทาใหญ่ อ าเภอปลาปาก 800 ไร ่,หมู่ 5 ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอโพน

สวรรค ์750 ไร,่หมู่ 1,4 ต าบลหนองโพธ์ิ อ าเภอวงัยาง 500 ไร,่หมู่ 1,7 ต าบลโคกสี อ าเภอวงัยาง 500 ไร ่และที่ หมู่ 5 
ต าบลวงัตามวั อ าเภอเมือง 600 ไร่ 

พรอ้มกนันีย้งัไดม้ีการรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของจงัหวดันครพนม ที่ไดท้  าการศกึษาและวิเคราะหภ์าวะ
เศรษฐกิจการเกษตร ปี 2563 และแนวโนม้ปี 2564 จงัหวดันครพนม เพื่อใหท้ราบถึงภาวะเศรษฐกจิรายสาขาของปี 2563 
ว่ามกีารขยายตวัหรือหดตวัเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา รวมทัง้ทศิทางแนวโนม้เศรษฐกิจการเกษตรของปี 2564 และการจดั
งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานเุคราะหฯ์ โดยมีก าหนดจดัขึน้ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบา้นอนูนา 
ต าบลนางวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ซึ่งจะมเีกษตรกรรว่มงานกว่า 250 คน นบัว่าในชว่งของเดือนมีนาคมนี ้ทาง
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณจ์ะไดร้ว่มกนัขบัเคล่ือนและแกไ้ขปัญหาภาคการเกษตรในพืน้ท่ีจงัหวดั
นครพนมอย่างเต็มที่และเรง่ดว่น เพื่อช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรชาวนครพนมใหม้ีอาชีพ และรายไดเ้พิ่มขึน้ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

YSF หญิงเก่ง พลิกผืนดินท าเกษตรผสมผสาน สู่การสร้างรายไดท่ี้

ย ัง่ยนื “มีกิน มีใช ้มีเก็บ” 

 

 

 

 

 


