
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันท่ี 15 มีนาคม 2564 

 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

MOU กับ kerry 1 กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ Kerry Express ส่งสินค้าจาก 
เกษตรกรถึงผู้ซ้ือ 

ไทยรัฐออนไลน์ 

2 กระทรวงเกษตรจับมือเคอร่ี เกษตรกรส่งสินค้าราคาพิเศษ นสพ.ไทยรัฐ 
3 (ภาพข่าว) สักขีพยาน กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ Kerry Express นสพ.แนวหน้า 
4 เกษตรกรส่งเคอร่ีมีส่วนลด นสพ.เดลินิวส์ 
5 เกษตรฯ MOU เคอร่ี เอ็กซ์เพรส พัฒนาเกษตรกรจัดระบบโลจิสติกส์

ตลอดห่วงโซ่ 
สยามรัฐออนไลน์ 

6 กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ "เคอร่ี เอ็กซ์เพรส" พัฒนาเกษตรกร
เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ตลอดซัพพลายเชน เน้น  
บริการจัดส่งสินค้าเกษตรรวดเร็วและปลอดภัยถึงมือผู้รับปลายทาง  

Hoon inside.com 

 7 กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ “เคอร่ี เอ็กซ์เพรส” พัฒนาเกษตรกร
เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ตลอดซัพพลายเชน เน้น 
บริการจัดส่งสินค้าเกษตรรวดเร็วและปลอดภัยถึงมือผู้รับปลายทาง  

positionning 

ส ารวจความเสียหาย
พื้นท่ีเกษตรจากพายุ
ฤดูร้อน 

8 กรมส่งเสริมการเกษตร ส่ังการเจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีส ารวจความเสียหาย
พื้นท่ีเกษตรจากพายุฤดูร้อน พร้อมประสานหน่วยงานท่ี 
เก่ียวข้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 

เกษตรไทย ดอท คอม 

งดปลูกข้าวรอบ 3 9 เตือนชาวนางดปลูกข้าวรอบ 3 หน้าแล้งเส่ียงเสียหาย 100% แนวหน้าออนไลน์ 
ลดการเผาในท้องถ่ิน 10 กิจกรรมรณรงค์ลดการเผาในท้องถ่ิน ภายใต้โครงการส่งเสริมการ

หยุดเผาในพื้นท่ีเกษตร ปี 2564 
สวท.กาญจนบุรี 

11 เกษตรกรเมืองกาญจน์ หยุดเผา ขายใบอ้อยสร้างรายได้เพิ่ม สยามรัฐออนไลน์ 
12 เปล่ียนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้กลายเป็นเงินได้ง่าย ๆ เสริฟ์จากฟาร์ม 

ประชุมหารือ 13 สสก.4 ขอนแก่น หารือร่วม จนท.อุทยานวิทยาศาสตร์ (มข.) หา
ช่องทางสนับสนุนห้องอบรมสัมมนาและวิทยากร 

ส านักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 

14 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 ขอนแก่น ค้นหา 
การสร้างอัตลักษณ์แห่งองค์กร 

ส านักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 

15 สสก.4 ขอนแก่น วิจัยแบบเข้าถึงทุกระดับ วิจัยแบบมีส่วนร่วม ส านักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 



 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ข้าวโพดหวาน  
ราคาตก 

16 ลดสุดๆ ข้าวโพดหวาน ราคาตก เกษตรกรเปิดไร่ขาย  
เหลือโลละ 2 บาท ขอทุนคืน 

มติชนออนไลน์ 

17 จ.นครราชสีมา แจกข้าวโพดหวานชิมฟรี พร้อมเปิดจุดจ าหน่ายลาน
หน้าศาลากลาง เชิญชวนเลือกซ้ือช่วยเหลือเกษตรกร 
บรรเทาความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตการเกษตรตกต ่า 

ส านักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 

18 เร่งหาตลาดให้ผู้ปลูกข้าวโพดหลังราคาตก จ.นครราชสีมา ThaiPBS 
19 เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นท่ีติดตามสถานการณ์ข้าวโพดฝัก

สดราคาตกต ่าพร้อมสนับสนุนช่องทางการตลาดเพื่อแก้ไขปัญหา 
ส านักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 

Field Day 20 นครพนม คึกคัก !! เกษตรกรร่วมงานถ่ายทอดความรู้ สู่ฤดูกาลผลิต
ใหม่ ปี 2564 (Field day) 

ส านักข่าวความมั่นคง 

21 เกษตรนครพนม ถ่ายทอดความรู้สู่ฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2564 
(Field Day) น าความรู้การเพาะเล้ียงกบ ต่อยอดสร้างรายได้  
ลดต้นทุนการผลิต 

ส านักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 

22 จังหวัดเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ส านักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 

23 ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
เร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ท่ีอ าเภอทุ่งหว้า 

ส านักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 

24 เกษตรอ าเภอคลองท่อม จัดงาน Field Day 2564 
โชว์การจัดการสวนปาล์มน ้ามันอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นลด
ต้นทุนการผลิต 

ส านักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 

25 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเลย จัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ (Field Day) เพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ าเภอวังสะพุง 

ส านักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 

26 สตูล-จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้นฤดูการผลิตใหม่  NBT สงขลา 
27 เกษตรอ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 

28 เกษตรย่านตาขาว จังหวัดตรัง ส่งมอบเส้นยาสูบให้กับเกษตรกรต าบล
ทุ่งค่าย เพื่อใช้ในการทาน้าหมักยาสูบฉุน ก าจัดเพล้ียอ่อนและแมลง
ศัตรูพืช 

ส านักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 

29 เกษตรย่านตาขาว จังหวัดตรัง ลงพื้นท่ีบริการข้ึนทะเบียน ปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรในพื้นท่ีต าบลทุ่งค่าย 

ส านักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 



 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

แปลงใหญ่ 30 อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขับเคล่ือนโครงการยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 

ส านักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 

ใบด่างมันส าปะหลัง 31 เกษตรจังหวัดนครราชสีมาพอใจ หลังสร้างการรับรู้โรคใบด่างเข้าถึง
เกษตรกรไร่มันสาปะหลัง พร้อมปฏิบัติตามคาแนะนา 

ส านักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 

คลินิกเกษตรฯ 32 เกษตรล าปาง ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานคลินิกเกษตร มอบความรู้
ด้านอาชีพแก่ประชาชน 

ส านักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 

33 คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี รับฟังปัญหา และส่งเสริมเกษตรกรในพื้นท่ี
อ าเภอหนองบัว 

ส านักข่าว  
กรมประชาสัมพันธ์ 

 















 
เกษตรฯ MOU เคอร่ี เอ็กซ์เพรส พัฒนาเกษตรกรจัดระบบโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่ 

 
กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ “เคอร่ี เอ็กซ์เพรส” พัฒนาเกษตรกรจัดการระบบโลจิสติกส์

ตลอดห่วงโซ่ เน้นบริการจัดส่งสินค้าเกษตรรวดเร็ว และปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค 
 

เมื่อวันท่ี 11 มี.ค. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นสักขีพยาน
ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร 
กับ บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า กระทรวงเกษตรฯ เล็งเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีรายได้เพียงพอในการด ารงชีวิต และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็น
ธุรกิจการเกษตรได้อย่างยัง่ยืน จึงได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรครอบคลุมทุกด้าน ต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงแนวนโยบาย “ตลาดน าการเกษตร” ซ่ึงจะท าให้เกษตรกรมีช่องทางในการสร้างรายได้ท่ีแน่นอน ประกอบ
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมรูปแบบการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมท้ังส่งเสริมเกษตรกรให้น า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการผลิตให้ได้สินค้าคุณภาพ การขยายช่องทางการตลาดให้มากข้ึน 
โดยเฉพาะรูปแบบตลาดสินค้าเกษตรในปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่ตลาดแบบออนไลน์มากข้ึน ดังนั้น การเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตอย่างครบวงจร ตลอดจนการจัดการระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร จึงเป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้แก่เกษตรกร 
 



ส าหรับการลงนามในคร้ังนี้  เป็นการลงนามร่วมกันระหว่าง นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนาย
วราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อร่วมกันสนับสนุน ช่วยเหลือพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมของเกษตรกร เพื่อเชื่อมโยงเกษตรกรไทยกับผู้บริโภค
ท่ัวประเทศ และสนับสนุนให้เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตท่ีสะดวกมากข้ึน ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้า
เกษตรท่ีส่งตรงจากสวนได้อย่างมั่นใจ 
 "การลงนามในวันนี้ ถือเป็นโอกาสดีท่ีภาคการเกษตรได้พัฒนาไปอีกระดับหนึ่ง ซ่ึงตรงกับเป้าหมายของรัฐบาลท่ี
อยากให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ถ้าเราสามารถท าให้เกษตรกรเข้มแข็ง ประเทศไทยก็จะมีเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็งตาม
ไปด้วย ซ่ึงหนึ่งในกระบวนการท่ีจะท าให้การขับเคล่ือนภาคการเกษตรนั้น คือการบริหารจัดการระบบโลจิสติกท่ีดี ท่ีจะท าให้
สามารถกระจายสินค้าไปถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึงมากท่ีสุด ขณะเดียวกัน ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
ฯ พร้อมท่ีจะขับเคล่ือนการด าเนินงานและรักษามาตรฐานระดับสินค้าให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคท้ังใน
และต่างประเทศ"ดร.เฉลิมชัย กล่าว 
 ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ด าเนินการ
ตามนโยบายตลาดน าการเกษตร โดยมุ่งส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรตามอุปสงค์และอุปทานของสินค้า รวมท้ัง
พัฒนาช่องทางการตลาด ท้ังในรูปแบบตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ระบบโลจิสติกส์จึงมีบทบาทส าคัญในการจัดส่ง เพื่อให้
สินค้าเกษตรถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว และไม่เกิดความเสียหาย เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการส่ังซ้ือ
สินค้าเกษตรจากเกษตรกร และเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรมากข้ึน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ท่ีเพิ่มข้ึน 
และสร้างความมั่นคงในอาชีพการเกษตร 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ "เคอร่ี เอ็กซ์เพรส" พัฒนาเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ตลอดซัพพลายเชน เน้น
บริการจัดส่งสินค้าเกษตรรวดเร็วและปลอดภัยถึงมือผู้รับปลายทาง  

ส านักข่าวหุ้นอินไซด์ (  11  มีนาคม  2564)----  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีรายได้เพียงพอใน
การด ารงชีวิต และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจการเกษตรได้อย่างยัง่ยืน จึงได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาเกษตรกร
ครอบคลุมทุกด้าน ต้ังแต่ต้นน ้าจนถึงปลายน ้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงแนวนโยบาย "ตลาดน าการเกษตร" ซ่ึงจะท าให้เกษตรกรมี
ช่องทางในการสร้างรายได้ท่ีแน่นอน ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมรูปแบบการท าเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ รวมท้ังส่งเสริมเกษตรกรให้น าเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการผลิตให้ได้สินค้าคุณภาพ 
การขยายช่องทางการตลาดให้มากข้ึน โดยเฉพาะรูปแบบตลาดสินค้าเกษตรในปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่ตลาดแบบออนไลน์
มากข้ึน ดังนั้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่าง ๆ การจัดการระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ตลอด
กระบวนการผลิต ต้ังแต่ต้นน ้าจนถึงปลายน ้าอย่างครบวงจร ซ่ึงจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสร้างความ
มั่นคงทางด้านรายได้แก่เกษตรกร จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้น าแนวนโยบาย 
"ตลาดน าการเกษตร" ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาบูรณาการการท างานอย่างเข้มข้นกับทุกภาคส่วน 
เพื่อให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสด้านการตลาดและโลจิสติกส์ให้กับเกษ ตรกร 
กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดพิธีลงนามใน "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร" 
ระหว่างนายเข้มแข็ง  ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ข้ึนในวันท่ี 11 มีนาคม 2564 ณ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี      

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ส าหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่ง เสริมระบบโลจิสติกส์
ภาคการเกษตร กับ บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานในการพัฒนาเกษตรกร ในการจัดการระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ตลอดห่วงโซ่ ได้แก่ กระบวนการส่งเสริม
การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การบริหารสินค้าคงคลัง การตลาด ตลอดจน
กระบวนการจัดส่ง จนถึงการส่งมอบสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการขนส่ง 
ระหว่างเกษตรกร กับเคอร่ี เอ็กซ์เพรส ด้วยการสนับสนุนค่าบริการจัดส่งสินค้าเกษตรในราคาท่ีเหมาะสม บริการท่ีรวดเร็ว 
และสินค้าปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค โดยท้ังสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในหลายด้าน ได้แก่ การ
เข้าถึงบริการจัดส่งสินค้าเกษตร ท่ีรวดเร็ว และปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค รวมท้ังการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม
สอดคล้อง กับรูปแบบสินค้าด้านการเกษตร  

ท้ังนี้  ในช่วงท่ีผ่านมา บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ได้ท างานร่วมกับกรมส่งเสริม
การเกษตรในการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนการระบายสินค้าเกษตร โดยด าเนินการ



จัดต้ังจุดให้บริการจัดส่งผลไม้ท่ีจุดรวมสินค้า ส าหรับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ผล พร้อมให้ส่วนลดค่าจัดส่ง ในส่วนของ
เกษตรกรรายย่อยท่ีจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ ยงัได้รับส่วนลดเฉพาะค่าจัดส่งในอัตราพิเศษ เพียงแค่เกษตรกรน าทะเบียน
เกษตรกรหรือทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมาแสดง ณ จุดส่งสินค้า นอกจากนี้ยงัสนับสนุนกิจกรรม "ส่งของขวัญปีใหม่ @ ตลาด
เกษตรกรออนไลน์. com" โดยลดราคาค่าจัดส่งให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ รวมท้ังกิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดส่ง
สินค้าเกษตรในการค้าออนไลน์ โดยทางบริษัทได้ร่วมลงพื้นท่ีพบปะเกษตรกรท่ีต้องการพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้า
เกษตรเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมและการอ านวยความสะดวกในการจัดส่งและร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ในการ
จัดการบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีผ่านช่องทางต่าง ๆ อีกด้วย  

ขณะท่ี นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส  
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า เคอร่ี เอ็กซ์เพรส มีความยินดีท่ีได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและ
ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรไทย พร้อม
ท้ังพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้าถึงมือผู้รับปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย อีกท้ังมีการมอบส่วนลด
อัตราพิเศษให้กับเกษตรกรท่ีโชว์เล่มทะเบียนเกษตรกรท่ีร้านเคอร่ี เอ็กซ์เพรส พาร์เซ็ลชอป จะได้ส่วนลดในอัตราพิเศษ 10% 
นอกจากนี้  บริษัทฯยงัได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับสินค้าทางการเกษตรรูปแบบต่างๆ โดยความพิเศษของบรรจุ
ภัณฑ์ คือ มีความแข็งแรงและเพิ่มความหนาของกล่องถึง 5 มิลลิเมตร พร้อมรูระบายอากาศ เพื่อให้กล่องมีความแข็งแรง 
ส าหรับการจัดส่งผลผลิตทางการเกษตรให้คงคุณภาพและอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์เมื่อถึงปลายทาง นอกจากนี้  ยงัมีการจัดรถเข้า
รับผลิตผลถึงท่ี และบริการให้ค าปรึกษาการบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้อง โดยค านึงถึงผู้รับมาเป็นอันดับหนึ่ง ท้ังนี้  เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีต้องการเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งด้านการ
จัดการระบบโลจิสติกส์แก่ภาคการเกษตรของไทย  
 
 
 
 
 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ “เคอร่ี เอ็กซ์เพรส” พัฒนาเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ตลอดซัพพลายเชน เน้น
บริการจัดส่งสินค้าเกษตรรวดเร็วและปลอดภัยถึงมือผู้รับปลายทาง  

 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็น

ความส าคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีรายได้เพียงพอในการด ารงชีวิต และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็น
ธุรกิจการเกษตรได้อย่างยัง่ยืน จึงได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรครอบคลุมทุกด้าน ต้ังแต่ต้นน ้าจนถึงปลายน ้า 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงแนวนโยบาย “ตลาดน าการเกษตร” ซ่ึงจะท าให้เกษตรกรมีช่องทางในการสร้างรายได้ท่ีแน่นอน ประกอบ
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมรูปแบบการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมท้ังส่งเสริมเกษตรกรให้น า
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการผลิตให้ได้สินค้าคุณภาพ การขยายช่องทางการตลาดให้มากข้ึน 
โดยเฉพาะรูปแบบตลาดสินค้าเกษตรในปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่ตลาดแบบออนไลน์มากข้ึน ดังนั้นการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านต่าง ๆ การจัดการระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ตลอดกระบวนการผลิต ต้ังแต่ต้นน ้าจนถึง
ปลายน ้าอย่างครบวงจร ซ่ึงจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้แก่เกษตรกร จึง
เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้น าแนวนโยบาย 
“ตลาดน าการเกษตร” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาบูรณาการการท างานอย่างเข้มข้นกับทุกภาคส่วน  
เพื่อให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสด้านการตลาดและโลจิสติกส์ให้กับเกษตรกร 
กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดพิธีลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร” 
ระหว่างนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและประธาน



เจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ข้ึนในวันท่ี 11 มีนาคม 2564 ณ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ส าหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์
ภาคการเกษตร กับ บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานในการพัฒนาเกษตรกร ในการจัดการระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ตลอดห่วงโซ่ ได้แก่ กระบวนการส่งเสริม
การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การบริหารสินค้าคงคลัง การตลาด ตลอดจน
กระบวนการจัดส่ง จนถึงการส่งมอบสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการขนส่ง 
ระหว่างเกษตรกร กับเคอร่ี เอ็กซ์เพรส ด้วยการสนับสนุนค่าบริการจัดส่งสินค้าเกษตรในราคาท่ีเหมาะสม บริการท่ีรวดเร็ว 
และสินค้าปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค โดยท้ังสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในหลายด้าน ได้แก่ การ
เข้าถึงบริการจัดส่งสินค้าเกษตร ท่ีรวดเร็ว และปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค รวมท้ังการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม
สอดคล้อง กับรูปแบบสินค้าด้านการเกษตร 
 ท้ังนี้  ในช่วงท่ีผ่านมา บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ได้ท างานร่วมกับกรมส่งเสริม
การเกษตรในการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนการระบายสินค้าเกษตร โดยด าเนินการ
จัดต้ังจุดให้บริการจัดส่งผลไม้ท่ีจุดรวมสินค้า ส าหรับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ผล พร้อมให้ส่วนลดค่าจัดส่ง ในส่วนของ
เกษตรกรรายย่อยท่ีจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ ยงัได้รับส่วนลดเฉพาะค่าจัดส่งในอัตราพิเศษ เพียงแค่เกษตรกรน าทะเบียน
เกษตรกรหรือทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมาแสดง ณ จุดส่งสินค้า นอกจากนี้ยงัสนับสนุนกิจกรรม “ส่งของขวัญปีใหม่ @ ตลาด
เกษตรกรออนไลน์. com” โดยลดราคาค่าจัดส่งให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ รวมท้ังกิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดส่ง
สินค้าเกษตรในการค้าออนไลน์ โดยทางบริษัทได้ร่วมลงพื้นท่ีพบปะเกษตรกรท่ีต้องการพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้า
เกษตรเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมและการอ านวยความสะดวกในการจัดส่งและร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ในการ
จัดการบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีผ่านช่องทางต่าง ๆ อีกด้วย 
 ขณะท่ี นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส  
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า เคอร่ี เอ็กซ์เพรส มีความยินดีท่ีได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและ
ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรไทย พร้อม
ท้ังพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้าถึงมือผู้รับปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย อีกท้ังมีการมอบส่วนลด
อัตราพิเศษให้กับเกษตรกรท่ีโชว์เล่มทะเบียนเกษตรกรท่ีร้านเคอร่ี เอ็กซ์เพรส พาร์เซ็ลชอป จะได้ส่วนลดในอัตราพิเศษ 10% 
นอกจากนี้  บริษัทฯยงัได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับสินค้าทางการเกษตรรูปแบบต่างๆ โดยความพิเศษของบรรจุ
ภัณฑ์ คือ มีความแข็งแรงและเพิ่มความหนาของกล่องถึง 5 มิลลิเมตร พร้อมรูระบายอากาศ เพื่อให้กล่องมีความแข็งแรง 
ส าหรับการจัดส่งผลผลิตทางการเกษตรให้คงคุณภาพและอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์เมื่อถึงปลายทาง นอกจากนี้  ยงัมีการจัดรถเข้า
รับผลิตผลถึงท่ี และบริการให้ค าปรึกษาการบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้อง โดยค านึงถึงผู้รับมาเป็นอันดับหนึ่ง ท้ังนี้  เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีต้องการเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งด้านการ
จัดการระบบโลจิสติกส์แก่ภาคการเกษตรของไทย 
 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ส่ังการเจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีส ารวจความเสียหายพื้นท่ีเกษตรจากพายุฤดูร้อน พร้อมประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนให้ระวัง

พายุฤดูร้อนในช่วงวันท่ี 1 – 10 มีนาคม 2564 ซ่ึงหลายพื้นท่ีของประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดข้ึน โดยมีลักษณะของพายุฝน
ฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นท่ี รวมถึงฟ้าผ่า และกรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งเตือนให้เกษตรกรและ
ประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงท่ีจะเกิดข้ึน โดยหลีกเล่ียงการอยู่ในท่ีโล่งแจ้ง 
ใต้ต้นไม้ใหญ่ ส่ิงปลูกสร้างและป้ายโฆษณาท่ีไม่แข็งแรง ส าหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายท่ีจะ
เกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย โดยเฉพาะสวนไม้ผลซ่ึงเป็นพืชท่ีปลูกคร้ังเดียวอยู่ได้นานหลายปี เกษตรกรจ าเป็นต้อง
เตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึนได้ท้ังภัยแล้ง ลมพายุ และน ้าท่วมไว้ล่วงหน้า ซ่ึงจะมีผลไม้ภาค
ตะวันออกและภาคเหนือหลายชนิดออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ซ่ึง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรมาก จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรส่ังการให้เกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมการเกษตรเตรียมความพร้อมและให้เร่งลงพื้นท่ีไปส ารวจความเสียหายทันทีหลังเกิดภัย พร้อมประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และให้รายงานความก้าวหน้าให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ทราบเป็นรายวัน 



 ล่าสุด ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยได้รายงานความก้าวหน้าการส ารวจความเสียหาย (ข้อมูล ณ วันท่ี 11 มีนาคม 
2564) พบว่ามีพื้นท่ีประสบภัย จ านวน 4 อ าเภอ 14 ต าบล 73 หมู่บ้าน เกษตรกร จ านวน 3,420 ครัวเรือน พื้นท่ีประสบภัย
ประมาณ 17,700 ไร่ ซ่ึงได้ด าเนินการส ารวจพื้นท่ีเสียหายเสร็จส้ินแล้วร้อยละ 81.24 ของพื้นท่ีประสบภัย นอกจากนี้ในส่วน
ของการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเบ้ืองต้น ได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการรับซ้ือผลผลิตข้าวโพดท่ี
ประสบภัย และสามารถบริโภคได้ จ านวน 274 ตัน และจะได้น ากล้าผกัไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัย จ านวน 10,000 ต้น ในวันท่ี 
18 มีนาคม 2564 เพื่อให้เกษตรกรได้น าไปปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้ในเบ้ืองต้น ซ่ึงเกษตรจังหวัดสุโขทัย
และเจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีพบปะให้ก าลังใจเกษตรกรอย่างต่อเนื่องด้วย 
 นอกจากนี้  ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้รายงานว่ามีพื้นท่ีประสบภัย จ านวน 3 อ าเภอ 4 ต าบล 8 หมู่บ้าน 
เกษตรกรท่ีประสบภัย จ านวน 32 ราย พื้นท่ีปลูกทุเรียนคาดว่าจะเสียหาย จ านวนประมาณ 40 ไร่ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 10 
ล้านบาท ซ่ึงส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องและผู้น าท้องถ่ินในการ
ส ารวจความเสียหายเพื่อรายงานอ าเภอ/จังหวัดทราบ เพื่อพิจารณาประกาศภัยพิบัติแล้ว ขณะเดียวกันก็ได้ส่ังการให้ส านักงาน
เกษตรอ าเภอเร่งด าเนินการส ารวจและตรวจสอบเกษตรกรท่ีได้รับความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของทางราชการต่อไป 

 ส าหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2562 ภายหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ/ส านักงานเกษตรจังหวัด เร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และกรอบระยะเวลาการให้ความ
ช่วยเหลือ (เร่งด่วน) ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน ท้ังนี้  การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
พิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ มีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ คือ จะต้องเป็นเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับ
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ก่อนเกิดภัย และช่วยเหลือเกษตรกรตามจ านวนพื้นท่ีท่ีได้รับความ
เสียหายจริง ท้ังนี้ไม่เกิน 30 ไร่ อัตราการช่วยเหลือด้านพืช แบ่งเป็น ข้าว อัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ 1,148 บาท 
พืชสวนและอ่ืนๆ อัตราไร่ละ 1,690 บาท./ 
  



 
เตือนชาวนางดปลูกข้าวรอบ3หน้าแล้งเส่ียงเสียหาย100%  

 
กรมส่งเสริมการเกษตรขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นท่ี 28 จังหวัด งดปลูกข้าวรอบท่ี 3 (นาปรังรอบท่ี 2) เนื่องจาก

ปีท่ีผ่านมามีฝนตกน้อยท าให้บางพื้นท่ีมีสภาพแล้งถึงแล้งจัด อาจส่งผลให้พื้นท่ีเพาะปลูกเสียหายได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงพื้นท่ี 
14 จังหวัดในลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนท่ีผ่านมา พบว่าพื้นท่ีส่วนใหญ่ของ
ภาคเหนือซ่ึงเป็นแหล่งต้นน ้าของลุ่มน ้าเจ้าพระยาประสบปัญหาฝนตกน้อยกว่าปกติ ท าให้ประสบปัญหาภัยแล้งถึงแล้งจัด ท า
ให้อ่างเก็บน ้าต่างๆ ท่ีมีอยู่มีปริมาณน ้าคงเหลือน้อย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง หลายพื้นท่ีจะประสบ
ปัญหาขาดแคลนน ้า โดยเฉพาะพื้นท่ีปลูกข้าวนาปรังลุ่มน ้าเจ้าพระยาท่ีปัจจุบันเกษตรกรเร่ิมเก็บเก่ียวบ้างแล้ว ซ่ึงหากมีการ
ปลูกข้าวอีกคร้ังเป็นรอบท่ี 3 ของปี (นาปรังรอบท่ี 2) จะท าให้เกิดความเส่ียงสูงท่ีจะขาดแคลนน ้าอย่างรุนแรง เนื่องจากไม่มี
น ้าต้นทุนเพียงพอ นอกจากนี้บริเวณพื้นท่ีลุ่มเจ้าพระยา เกษตรกรไม่ควรให้น าน ้ามาใช้ในการปลูกข้าวโดยเด็ดขาด เนื่องจาก
จะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศจากภาวะน ้าเค็มรุกท้ายลุ่มเจ้าพระยา และในท้ายท่ีสุดต้นข้าวจะยืนต้นตายจากการขาดแคลนน ้า
อย่างรุนแรง 

ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอความร่วมมือ เกษตรกรในพื้นท่ี 28 จังหวัดให้งดปลูกข้าวนาปรังรอบ 2 เด็ดขาด 
ประกอบด้วย พื้นท่ีลุ่มเจ้าพระยา 14 จังหวัด (พื้นท่ีเน้นหนักในการขอความร่วมมือให้งดปลูก) ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก 



สุโขทัย ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม สมุทรสาคร และ
จังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นท่ีลุ่มน ้าอ่ืนๆ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน ล าพูน บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะ
เกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ราชบุรี ระยอง สระแก้ว ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเกษตรกรควรพักนา 
และไถกลบฟางข้าวเพื่อเป็นปุ๋ย หรือเลือกปลูกพืชใช้น ้าน้อยทดแทน อีกท้ังหากมีการปลูกข้าวในช่วงนี้จะท าให้เกษตรกร
ประสบปัญหาศัตรูพืชและโรคพืชเข้าท าลายได้ โดยศัตรูและโรคพืชท่ีส าคัญ มี 3 ชนิด คือ 1.โรคไหม้ข้าว 2.เพล้ียไฟ3.เพล้ีย
กระโดดสีน ้าตาล 
 ด้านนายกิตติพันธ์ จันทาศรีผู้อ านวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพื้นท่ีและวิศวกรรมเกษตร กรม
ส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การงดปลูกข้าวก่อให้เกิดประโยชน์ด้านดีหลายด้าน ได้แก่ ช่วยลดความเส่ียงท่ีจะขาดทุน 
ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน ้าในภาพรวมของประเทศ เป็นการพักดินเพื่อลดปัญหาการสะสมของโรคและแมลงศัตรูข้าว 
ปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทนจะช่วยปรับปรุงดินให้ดีข้ึน ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านการใช้ปุ๋ยในฤดูกาลผลิตถัดไปได้ ซ่ึงกรม
ส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้เพิ่มเติมด้านการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ค าปรึกษาเบ้ืองต้น
แก่เกษตรกร 50 จังหวัดพร้อมแผนอบรมให้ความรู้ด้านการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเติมให้แก่เจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร
ต้นแบบ ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ เป็นต้นไป ในกรณีท่ีเกษตรกรมีแหล่งน ้าของตนเองหรือแหล่งน ้าอ่ืนๆ ท่ีประเมินแล้วว่า
เพียงพอต่อการปลูกพืชใช้น ้าน้อย เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชท่ีมีตลาดรองรับในกลุ่มพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ถ่ัว
เขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเหลืองฝักสด และถ่ัวลิสง กลุ่มพืชสมุนไพร เช่น อัญชัน ตะไคร้ กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดาวเรืองตัด
ดอก และอโกลนีมา และ กลุ่มพืชผกั เช่น ตระกูลกะหล ่า ตระกูลแตง ตระกูลถ่ัว ตระกูลมะเขือ ผกักินใบ พืชหัว กระเจ๊ียบเขียว 
ข้าวโพดฝักสด และเห็ด เป็นต้น 
 
  



 
  



 
เกษตรกรเมืองกาญจน์ หยุดเผา ขายใบอ้อยสร้างรายได้เพิ่ม 

 
 
เกษตรกรไร่อ้อยเมืองกาญจนบุรี หยุดเผา หันมาสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุทางการเกษตร ขายใบอ้อยสร้างรายได้เพิ่ม 600 กว่า
บาทต่อตัน 
 จังหวัดกาญจนบุรี ถือเป็นพื้นท่ีท าการเกษตรท่ีส าคัญของประเทศไทย โดยมีพื้นท่ีท าการเกษตรจ านวน 3,030,599 ไร่ 
เป็นพื้นท่ีปลูกข้าว จ านวน 439,342 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14 ของพื้นท่ีทางการเกษตรท้ังหมด และพื้นท่ีปลูกอ้อย จ านวน 735,127 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24 ของพื้นท่ีทางการเกษตรท้ังหมด ซ่ึงการท าการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ยงัคงมีการเผาช่วงเก็บ
เก่ียวผลผลิต ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรเป็นอย่างมาก กรมส่งเสริมการเกษตร 
จึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นท่ีการเกษตร โดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นจิตส านึกของ
เกษตรกรให้หยุดการเผาในพื้นท่ีการเกษตร บูรณาการร่วมกันระหว่างกับส านักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน
พื้นท่ีร่วมด าเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ จนส่งผลให้เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนวิธีการผลิตท าการเกษตรแบบปลอดการเผา 
ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร ส่งผลให้ส่ิงแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนดีข้ึน และยงัสร้างมูลค่าเพิ่มท่ีเกิด
จากการลดการเผาอ้อยได้อีกด้วย 
 
 
 



นางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ลดการ
เผาในท้องถ่ิน ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นท่ีเกษตร ปี 2564 ณ แปลงอ้อยเกษตรกรต้นแบบ หมู่ท่ี 4 ต าบลวังเย็น 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ว่า ปัญหาหมอกควันปกคลุมและมลพิษทางอากาศเกิดเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงมีสาเหตุ
หลักมาจากการเผาท าลายท้ังในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีการเกษตร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และพื้นท่ีทางการ
เกษตร คือ ท าให้เกิดปัญหาดินเส่ือมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ภาครัฐจึงให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินนโยบายการควบคุมการเผาในพื้นท่ีการเกษตร และให้กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนิน
โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นท่ีการเกษตร โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นท่ีการเกษตร 
สร้างทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร และเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา เพื่อเกษตรกร
สามารถปรับเปล่ียนวิธีการผลิตไปสู่ “การท าการเกษตรปลอดการเผา” และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยจังหวัดกาญจนบุรีเป็น
อีกหนึ่งพื้นท่ีเป้าหมาย เนื่องจากเป็นพื้นท่ีเผาไหม้และจุดความร้อน (hotspot) สะสมสูงสุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย 

นายมาโนช แยม้ชื่น เจ้าของแปลงอ้อยเกษตรกรต้นแบบ หมู่ท่ี 4 ต าบลวังเย็น อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการหยุดเผาในพื้นท่ีการเกษตร เปิดเผยว่า มีอาชีพท าไร่อ้อยและมันส าปะหลังมานานกว่า 
10 ปี มีพื้นท่ีท าการเกษตร 150 ไร่ ซ่ึงก่อนหน้านี้ เมื่อถึงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตจะใช้วิธีจุดไฟเผาใบอ้อยเพื่อให้สะดวกในการตัด
อ้อย และเมื่อตัดเสร็จก็จะเผาซากเศษวัสดุเพื่อเตรียมปลูกในรอบใหม่ จนกระท่ังกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้ามาจัดกิจกรรม
สร้างการรับรู้ และเสนอทางเลือกลดการเผา รณรงค์ลดการเผาในท้องถ่ิน เพื่อกระตุ้นเกษตรกรให้ตระหนักถึงผลกระทบจาก
การเผาในพื้นท่ีการเกษตร พร้อมท้ังน าเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการ
เกษตรทดแทนการเผา น าร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา โดยการไถกลบตอซังอ้อย และ
ท าปุ๋ยหมักจากใบอ้อยและฟางข้าว การท าปุ๋ยหมักไม่กลับกอง เป็นต้น  

โดยการปรับเปล่ียนในช่วงปีแรก จะลดการเผาแบบค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากยงัไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย แต่ปัจจุบัน
ได้ปรับเปล่ียนลดการเผา 100% ต้ังแต่ข้ันตอนการตัดอ้อย โดยการใช้เคร่ืองจักรกลเก็บใบอ้อย การสางใบอ้อย โดยมีโรงงาน
ไฟฟ้าพลังงานสะอาด รับซ้ือใบอ้อย ในราคาตันละ 600 บาท ใบอ้อยสับ ราคาตันละ 750 บาท ชานอ้อย ราคาตันละ 750 บาท 
ในขณะท่ีโรงงานก็รับซ้ืออ้อยในราคาท่ีสูงข้ึน รวมถึงมีการจัดการซากเศษวัสดุทางการเกษตรด้วยการไถกลบทดแทนการเผา 
ซ่ึงแม้จะมีต้นทุนด้านค่าแรงท่ีสูงข้ึน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการจ าหน่ายผลผลิตท่ีมีคุณภาพและโรงงานรับซ้ือท่ีสูงข้ึนก็ถือว่า
คุ้มค่า และในฐานะท่ีเป็นผู้น าชุมชน ยงัได้ชักชวนให้เกษตรกรในพื้นท่ีลดการเผาโดยสร้างแรงจูงใจให้เห็นถึงผลกระทบจาก
การเผาและน าเสนอทางเลือกการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาอีกด้วย 
 “จากการด าเนินการลดการเผาใบและไถกลบซากเศษวัสดุทดแทนการเผาเป็นเวลาต่อเนื่องมา 2 ปี ได้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะเร่ืองของคุณภาพดินท่ีดีข้ึน ดินร่วน ดินฟู และเมื่อน ามูลสัตว์มาช่วยบ ารุงดิน มีการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ก็ส่งผลให้การใช้ปัจจัยการผลิตลดลง ต้นทุนการผลิตก็ลดลงตามไปด้วย ในขณะท่ีคุณภาพและปริมาณผลผลิต
เพิ่มข้ึน อีกท้ังยงัสามารถน าเศษวัสดุมาใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่า เช่นอัดฟ่อน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการท าเกษตรอ่ืนๆ ได้
อีกด้วย” 
  



 
เปล่ียนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้กลายเป็นเงินได้ง่าย ๆ 

 
เกษตรกรไร่อ้อยเมืองกาญจนบุรี หยุดเผา หันมาสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุทางการเกษตร ขายใบอ้อยสร้างรายได้เพิ่ม 

600 กว่าบาทต่อตัน 
จังหวัดกาญจนบุรี ถือเป็นพื้นท่ีท าการเกษตรท่ีส าคัญของประเทศไทย โดยมีพื้นท่ีท าการเกษตรจ านวน 3,030,599 ไร่ 

เป็นพื้นท่ีปลูกข้าว จ านวน 439,342 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14 ของพื้นท่ีทางการเกษตรท้ังหมด และพื้นท่ีปลูกอ้อย จ านวน 735,127 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24 ของพื้นท่ีทางการเกษตรท้ังหมด ซ่ึงการท าการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ยงัคงมีการเผาช่วงเก็บ
เก่ียวผลผลิต ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรเป็นอย่างมาก  

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นท่ีการเกษตร โดยมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นจิตส านึกของเกษตรกรให้หยุดการเผาในพื้นท่ีการเกษตร บูรณาการร่วมกันระหว่างกับส านักงาน
เกษตรจังหวัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ีร่วมด าเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ จนส่งผลให้เกษตรกรมีการปรับเปล่ียน



วิธีการผลิตท าการเกษตรแบบปลอดการเผา ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร ส่งผลให้ส่ิงแวดล้อมและสุขอนามัยของ
ประชาชนดีข้ึน และยงัสร้างมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดจากการลดการเผาอ้อยได้อีกด้วย 

นางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ลดกา ร
เผาในท้องถ่ิน ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นท่ีเกษตร ปี 2564 ณ แปลงอ้อยเกษตรกรต้นแบบ หมู่ท่ี 4 ต าบลวังเย็น 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ว่า ปัญหาหมอกควันปกคลุมและมลพิษทางอากาศเกิดเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงมีสาเหตุ
หลักมาจากการเผาท าลายท้ังในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีการเกษตร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และพื้นท่ีทางการ
เกษตร คือ ท าให้เกิดปัญหาดินเส่ือมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 

ภาครัฐจึงให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินนโยบายการควบคุม
การเผาในพื้นท่ีการเกษตร และให้กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นท่ีการเกษตร โดยมุ่งหวัง
ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นท่ีการเกษตร สร้างทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร 
และเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา เพื่อเกษตรกรสามารถปรับเปล่ียนวิธีการผลิตไปสู่ “การท าการเกษตรปลอดการ
เผา” และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกหนึ่งพื้นท่ีเป้าหมาย เนื่องจากเป็นพื้นท่ีเผาไหม้และจุดความ
ร้อน (hotspot) สะสมสูงสุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย 

นายมาโนช แยม้ชื่น เจ้าของแปลงอ้อยเกษตรกรต้นแบบ หมู่ท่ี 4 ต าบลวังเย็น อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการหยุดเผาในพื้นท่ีการเกษตร เปิดเผยว่า มีอาชีพท าไร่อ้อยและมันส าปะหลังมานานกว่า 
10 ปี มีพื้นท่ีท าการเกษตร 150 ไร่ ซ่ึงก่อนหน้านี้ เมื่อถึงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตจะใช้วิธีจุดไฟเผาใบอ้อยเพื่อให้สะดวกในการตัด
อ้อย และเมื่อตัดเสร็จก็จะเผาซากเศษวัสดุเพื่อเตรียมปลูกในรอบใหม่ จนกระท่ังกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้ามาจัดกิจกรรม
สร้างการรับรู้ และเสนอทางเลือกลดการเผา รณรงค์ลดการเผาในท้องถ่ิน เพื่อกระ ตุ้นเกษตรกรให้ตระหนักถึงผลกระทบจาก
การเผาในพื้นท่ีการเกษตร พร้อมท้ังน าเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการ
เกษตรทดแทนการเผา น าร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา โดยการไถกลบตอซังอ้อย และ
ท าปุ๋ยหมักจากใบอ้อยและฟางข้าว การท าปุ๋ยหมักไม่กลับกอง เป็นต้น 

โดยการปรับเปล่ียนในช่วงปีแรก จะลดการเผาแบบค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากยงัไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย แต่ปัจจุบัน
ได้ปรับเปล่ียนลดการเผา 100% ต้ังแต่ข้ันตอนการตัดอ้อย โดยการใช้เคร่ืองจักรกลเก็บใบอ้อย การสางใบอ้อย โดยมีโรงงาน
ไฟฟ้าพลังงานสะอาด รับซ้ือใบอ้อย ในราคาตันละ 600 บาท ใบอ้อยสับ ราคาตันละ 750 บาท ชานอ้อย ราคาตันละ 750 บาท 
ในขณะท่ีโรงงานก็รับซ้ืออ้อยในราคาท่ีสูงข้ึน รวมถึงมีการจัดการซากเศษวัสดุทางการเกษตรด้วยการไถกลบทดแทนการเผา 
ซ่ึงแม้จะมีต้นทุนด้านค่าแรงท่ีสูงข้ึน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการจ าหน่ายผลผลิตท่ีมีคุณภาพและโรงงานรับซ้ือท่ีสูงข้ึนก็ถือว่า
คุ้มค่า และในฐานะท่ีเป็นผู้น าชุมชน ยงัได้ชักชวนให้เกษตรกรในพื้นท่ีลดการเผาโดยสร้างแรงจูงใจให้เห็นถึงผลกระทบจาก
การเผาและน าเสนอทางเลือกการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาอีกด้วย 

“จากการด าเนินการลดการเผาใบและไถกลบซากเศษวัสดุทดแทนการเผาเป็นเวลาต่อเนื่องมา 2 ปี ได้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะเร่ืองของคุณภาพดินท่ีดีข้ึน ดินร่วน ดินฟู และเมื่อน ามูลสัตว์มาช่วยบ ารุงดิน มีการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ก็ส่งผลให้การใช้ปัจจัยการผลิตลดลง ต้นทุนการผลิตก็ลดลงตามไปด้วย ในขณะท่ีคุณภาพและปริมาณผลผลิต
เพิ่มข้ึน อีกท้ังยงัสามารถน าเศษวัสดุมาใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่า เช่นอัดฟ่อน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการท าเกษตรอ่ืนๆ ได้
อีกด้วย” 
 
 



 
สสก.4 ขอนแก่น หารือร่วม จนท.อุทยานวิทยาศาสตร์ (มข.) หาช่องทางสนับสนุนห้องอบรมสัมมนาและวิทยากร  

 
         วันนี้  (12 มี.ค.64) เจ้าหน้าท่ีจากอุทยานวิทยาศาสตร์ (Siencepark) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบนายด ารงฤทธิ์  
หลอดค า ผู้อ านายการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องรับรอง สสก.4 ขอนแก่น เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณท์การให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. และหาช่องทางการพัฒนาการเกษตรด้านการสนับสนุน
ห้องประชุม อบรมสัมมนา พร้อมสนับสนุนวิทยากรเก่ียวกับวิทยาศาสตร์การเกษตร และพร้อมเปิดรับทุกหน่วยงานของกรม
ส่งเสริมการเกษตรในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังหมด 
 
 
 
 
  



 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 ขอนแก่น ค้นหาการสร้างอัตลักษณ์แห่งองค์กร 

 
 
วันนี้  (12 มี.ค. 2564) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น(สสก.4 ขอนแก่น) จัดการประชุม

เชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาอัตลักษณ์แห่งองค์กร โดยนายด ารงฤทธิ์  หลอดค า ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการค้นหา ณ อาคารฝึกอบรม สสก.4 ขอนแก่น 

ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เพื่อเป็นการสร้างภาพจ าให้แก่
บุคคลท่ัวไปเมื่อมองมายงัข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าท่ีท่ีสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้การก ากับดูแลของ สสก.4 
ขอนแก่น ให้เป็นรูปแบบและมีอัตลักษณ์เป็นหนึ่งเดียวกันในทุกด้าน ได้แก่ 1.คน (การแต่งกาย การแสดงออก) 2.วัฒนธรรม
องค์กร (ระเบียบงาน จารีตองค์กร แบบอย่าง) 3.ทรัพย์สิน (ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงอ านวยความสะดวก) จึงเกิดการประชุมเพื่อ
ระดมสมองจากเจ้าหน้าท่ีในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด จนถึงระดับเขตเพื่อค้นหาอัตลักษณ์แห่งองค์กรคร้ังนี้  
  



 
สสก.4 ขอนแก่น วิจัยแบบเข้าถึงทุกระดับ วิจัยแบบมีส่วนร่วม 

 
 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น ร่่วมกับ ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น และ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอแก่น จัดเวทีชุมชนโครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมสู่เกษตรกร กลุ่มปลูกผกัเพื่อการค้า ต าบลสระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น เพื่อพัฒนานักวิจัยส่งเสริมการเกษตรให้มีองค์ความรู้ พร้อมน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับพื้นท่ี พร้อมท้ังส่งเสริมและขยายผลงานวิจัยตามกระบวนการแบบมีส่วนร่วม และลงพื้นท่ีส ารวจแปลง เกษตรกรท่ีเ ข้าร่วม
โครงการ 
  



 
ลดสุดๆ ข้าวโพดหวาน ราคาตก เกษตรกรเปิดไร่ขาย เหลือโลละ 2 บาท ขอทุนคืน 

 
ข้าวโพดหวาน – เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม นายกังสดาล สวัสด์ิชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นท่ีอ าเภอครบุรี ซ่ึงเป็น

พื้นท่ีหนึ่งท่ีมีการปลูกข้าวโพดหวานจ านวนมาก หลังพบว่าก าลังประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด จ าหน่ายไม่ได้ราคา รวมถึง
บรรดาแผงรับซ้ือหลายท่ี ไม่รับซ้ือสินค้าจากเกษตรกร จนท าให้เกษตรกรจ านวนมากต้องประสบกับภาวะขาดทุนไปตามๆกัน 
เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการเร่งด่วน  

อย่างเช่น ท่ีไร่ข้าวโพดของนายแหลม โพนเจดีย์ อายุ 54 ปี เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานบ้านโนนมะขามป้อม ต.
แชะ อ.ครบุรี ซ่ึงใช้เนื้อท่ีจ านวน 9 ไร่ ปรับเปล่ียนมาปลูกข้าวโพดหวานแทนการปลูกมันส าปะหลัง เนื่องจากประสบปัญหา
กับโรคใบด่าง บอกว่า ข้าวโพดหวานรอบนี้  ได้ผลผลิตค่อนข้างดี แต่ก็ต้องมาประสบปัญหา กับราคาท่ีตกต ่าอย่างมาก อีกท้ัง
แผงท่ีรับซ้ือซ่ึงอยู่ในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา ก็ปฏิเสธท่ีจะรับซ้ือ เนื่องจากไม่รู้ว่าจะไปขายท่ีไหน เนื่องจากปัญหาการ
ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้สินค้าจ าหน่ายไม่ได้ แต่ก็ยงัดีท่ีทางแผงช่วยแบกรับภาระในเร่ืองของค่าเมล็ดพันธุ์เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนส่วนหนึ่ง 
 เมื่อจ าหน่ายกับทางแผงไม่ได้ จึงโพสต์จ าหน่ายผ่านทางเฟชบุ๊ก โดยจะจ าหน่ายข้าวโพดหวานให้กับผู้ท่ีสนใจใน
ราคากิโลกรัมละ 3 บาท แต่หากเข้ามาเก็บเองถึงสวนก็จะได้ราคาพิเศษกิโลกรัมละ 2 บาท ซ่ึงก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มี
ผู้สนใจส่ังซ้ือรวมถึงมาเก็บเองจนเกือบจะหมดแล้ว ซ่ึงถึงแม้ว่าจะขายไม่ได้ราคาสูงนัก แต่ก็พอท่ีจะได้ทุนกลับมาบ้างส่วน
หนึ่ง 

นายกังดาล สวัสด์ิชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า พื้นท่ีเพาะปลูกข้าวโพดหวานของจังหวัดนคราชสีมา มี
อยู่กว่า 12,000 ไร่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอเสิงสาง อ.ครบุรี และ อ.หนองบุญมาก ซ่ึงเดิมทีเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกมัน



ส าปะหลังเป็นส่วนใหญ่ แต่ในช่วงหลังได้เกิดปัญหาการระบาดของโรคใบด่างในมันส าปะหลัง ท าให้เกษตรกรหันมาปลูก
ข้าวโพดหวาน แต่ก็ต้องประสบกับปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้ข้าวโพดหวานขายไม่ออก 

ผู้รับซ้ือเองก็ไม่มีตลาดจ าหน่ายสินค้า ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ ซ่ึงทางส านักงานเกษตร
จังหวัดนครราชสีมาเองก็พยายามท่ีจะหาทางช่วยเหลือเกษตรด้วยการประสานหาสถานท่ีจ าหน่ายข้าวโพดหวานให้กับ
เกษตรกรในย่านเศรษฐกิจ อย่างเช่นท่ีหน้าสถานท่ีราชการต่างๆ ในจังหวัด รวมถึงป๊ัมน ้ามันต่างๆ ด้วย ขณะเดียวกันได้
ประสานให้ทางส านักงานเกษตรอ าเภอ และส านักงานสหกรณ์อ าเภอต่างๆ ช่วยกันกระจายข้าวโพดหวานของเกษตรกรไป
จ าหน่ายช่วยเกษตรกรอีกส่วนหนึ่ง 
  



 
จ.นครราชสีมา แจกข้าวโพดหวานชิมฟรี พร้อมเปิดจุดจ าหน่ายลานหน้าศาลากลาง เชิญชวนเลือกซ้ือช่วยเหลือเกษตรกร
บรรเทาความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตการเกษตรตกต ่า 

 
 วันนี้  (12 มี.ค.64) ท่ี บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา ได้รับมอบข้าวโพดหวาน 50 ตัน จากตัวแทนผู้ประกอบการตลาดดอนแขวน ต าบลสุขไพบูลย์ อ าเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมาแจกจ่ายให้กับประชาชนท่ีผ่านไปมาเพื่อน าไปบริโภค ซ่ึงสาเหตุเกิดจากราคาตกต ่า หากปล่อยไว้
ในไร่ฝักก็จะแก่เกินรับประทาน ดังนั้นจึงเลือกท่ีจะน ามาแจกจ่ายให้ผู้คนท่ีผ่านไปมาได้รับประทาน และจะเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เลือกซ้ือในคร้ังต่อไป 

 ภายหลังนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้ราคาสินค้าทางเกษตรมีราคาท่ี
ลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้การรับซ้ือผลผลิตทางเกษตร ส่งผลให้เกิดสินค้าล้นตลาด 
และราคาลดต ่าลง โดยเฉพาะข้าวโพดหวาน ปัจจุบันราคาตกลงอยู่ท่ี 3-5 บาท ต่อ กก. ท าให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจาก
ราคาท่ีตกต ่า จึงมีการน าข้าวโพดหวานมาแจกจ่ายให้ประชาชนได้ ชิมฟรี เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชน ช่วยกันอุดหนุน
สินค้าทางเกษตรจากเกษตรกร  

 ท้ังนี้  จังหวัดได้เปิดให้เกษตรกรท่ีมีผลผลิตทางการเกษตร น าสินค้าทางการเกษตรท่ีมี มาจ าหน่ายบริเวณสนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เปิดเป็นตลาดชุมชน เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกร มีพื้นท่ีในการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร 
บรรเทาความเดือดร้อน 

 



 
  



 
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นท่ีติดตามสถานการณ์ข้าวโพดฝักสดราคาตกต ่า  

พร้อมสนับสนุนช่องทางการตลาดเพื่อแก้ไขปัญหา 

 
          วันนี้  (11 มี.ค. 64) นายกังสดาล สวัสด์ิชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นท่ีต าบลแชะ อ าเภอครบุรี พร้อมนายอุทัย 
หนูวุ่น เกษตรอ าเภอครบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ข้าวโพดฝักสดราคาตกต ่า พร้อมสนับสนุนช่องทางการจ าหน่ายเพิ่มเติมให้
เกษตรกร จากนั้น ติดตามสถานการณ์ตลาดซ้ือขายสินค้าเกษตร ณ ตลาดสมใจนึก ต าบลสุขไพบูลย์ อ าเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา 
          นายกังสดาล สวัสด์ิชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคาข้าวโพดฝักสดราคาตกต ่าในช่วงนี้  
เนื่องจากมีพื้นท่ีปลูกเพิ่มข้ึนท้ังในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง โดยเกษตรกรบางส่วนปรับเปล่ียนพื้นท่ีปลูกจากมันส าปะหลัง
เป็นข้าวโพดฝักสด หรือบางพื้นท่ีปลูกในพื้นท่ีนาข้าวท่ีไม่ได้ท านาปรัง ส่งผลให้มีผลผลิตเกินความต้องการของตลาดเดิมท่ีมี
การซ้ือขายในช่วงปกติ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 การซ้ือขายก็จะลดลงตามสถานการณ์ไปด้วย 
          ในส่วนของส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้ติดตามสถานการณ์การผลิตและตลาดสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีช่องทางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อให้ผ่านสถานการณ์เช่นนี้ไปได้ เช่น เปิดตลาดจ าหน่ายข้าวโพดฝักสดบริเวณลาน
หน้าศาลากลางต้ังแต่วันท่ี 3 , 5 มีนาคม 2564 และมอบหมายเกษตรอ าเภอประสานเกษตรกรเพื่อน าผลผลิตมาจ าหน่ายจนกว่า
ผลผลิตจะหมด ประสานกับนายกสมาคมชมรมท่องเท่ียวเขาใหญ่-ปากช่อง เพื่อน าข้าวโพดจ าหน่ายให้นักท่องเท่ียว การ
จ าหน่ายทางช่องทางอินไลน์ของเกษตรกรโดยสามารถมารับซ้ือท่ีไร่จะได้ราคาพิเศษ อีกด้วย 
          ท้ังนี้  ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาเชิง
บูรณาการต่อไป  



 
นครพนม คึกคัก !! เกษตรกรร่วมงานถ่ายทอดความรู้ สู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 (Field day) 

 
นครพนม คึกคัก !! เกษตรกรร่วมงานถ่ายทอดความรู้ สู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 (Field day) น าความรู้การเพาะเล้ียงกบ ต่อ
ยอดสร้างรายได้ ลดต้นทุนการผลิต 
 วันนี้  (11 มีนาคม 2564 ) เวลา 09.00 น. นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนคร พนม เป็นประธานเปิดงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ประจ าปี 2564 ซ่ึงภายในงานมีการให้บริการด้านการเกษตร 
แบบครบวงจร พร้อมจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ในกาลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร พร้อมแก้ไขปัญหาด้านการ เกษตร
ในพื้นท่ี ซ่ึงมีนายมนูญ ผุดเกตุ เกษตรอ าเภอเรณูนคร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในคร้ังนี้  โดยมีส่วนราชการ
ในพื้นท่ีร่วมให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร ณ เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) บ้านหนองแต้ หมู่ท่ี 7 ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 
 

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิเผยว่า ในการจัดงานคร้ังนี้ เป็นการสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจกับเกษตรกรในพื้นท่ีถึงการเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ท่ีจะต้องเกิดการลดต้นทุนการผลิต และมีการผลิตพืชท่ีปลอดภัย



และมีคุณภาพ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอเรณูนคร บูรณาการกับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการด้านการ เกษตร รวมไปถึงการ
ลดต้นทุนการผลิตและเข่ือมโยงด้านการตลาด โดยแบ่งเกษตรกรออกเป็นกลุ่มย่อยและหมุนเวียนเรียนรู้ตามสถานีต่างๆ ตามสี
ทีก าหนดและระยะเวลาเรียนรู้ในแต่ละสถานีต่างๆ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, การปรับปรุงบ ารุงดิน, การผลิตและ
ใช้สารชีวภัณฑ์, การเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ, และการจัดท าบัญชีครัวเรือน เป็นต้น 
 โดยให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้ ซ่ึงมีเกษตรกรท่ีเข้าร่วมจ านวน 200 ราย ซ่ึงหากมีข้อสงสัยจะมี
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความช านาญ คอยให้ค าแนะน าและเมื่อเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจแล้วสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 นายมนูญ ผุดเกตุ เกษตรอ าเภอเรณูนคร เกษตรอ าเภอเรณูนคร กล่าวว่า ส าหรับอ าเภอท่าเรณูนครนั้นถือว่าเป็นพื้นท่ีท่ี
มีการเพาะปลูกข้าวท่ีมีคุณภาพในจังหวัดนครพนมอีกท่ีหนึ่ง ซ่ึงนอกจากจะเป็นแหล่งผลผลิตข้าวคุณภาพดีแล้วเกษตรกร
บางส่วนยงัมีการรวมกลุ่มกันเล้ียงกบและลูกอ๊อดกบเพื่อจ าหน่าย จนกลายมาเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ลูกอ๊อดบ้านหนองแต้ ท่ีมี
ชื่อเสียงด้านการเพาะเล้ียงกบและลูกอ๊อดกบจ าหน่ายตลอดท้ังปี โดยใช้องค์ความรู้ ในการลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้
จุลินทรีย์ ปม.1 แทนจุลินทรีย์ท่ีซ้ือจากร้านค้า ลดต้นทุนการผลิตโดยการต่อรองราคาซ้ืออาหารกบจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง 
จนท าให้กลุ่มเกษตรกรประสบความส าเร็จ สามารถขายได้ท้ังลูกอ็อด รวมถึงกบท่ีโตแล้ว และมีตลาดรองรับตลอด จึงแนะน า
ส่งเสริมชาวบ้านเล้ียงมาต่อเนื่อง ท าให้ปัจจุบันในหมู่บ้านมีคนยึดอาชีพนากบเกือบท้ังหมู่บ้านกว่า 100 ครอบครัว 
 ส าหรับการจัดงานในวันนี้ ส่ิงท่ีส าคัญคือการสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นท่ีในการเตรียมความพร้อมก่อน
เร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ซ่ึงจะท าให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตท่ีลดลง มีรายได้เพิ่มข้ึน และยงัเป็นการท าการเกษตรท่ียัง่ยืน
ในอนาคต 
  



 
เกษตรนครพนม ถ่ายทอดความรู้สู่ฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2564 (Field Day) 

น าความรู้การเพาะเล้ียงกบ ต่อยอดสร้างรายได้ ลดต้นทุนการผลิต 

 
 วันนี้  (11 มี.ค. 64) นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม ประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจ าปี 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นท่ีในการเตรียมความพร้อม
ก่อนเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ซ่ึงจะท าให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตท่ีลดลง มีรายได้เพิ่มข้ึน และยงัเป็นการท าการเกษตรท่ี
ยัง่ยืนในอนาคต ภายในงานมีการให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจร พร้อมจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ในกาลด
ต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร พร้อมแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นท่ี ซ่ึงมีนายมนูญ ผุดเกตุ เกษตรอ าเภอเรณูนคร กล่าว
รายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีส่วนราชการในพื้นท่ีร่วมให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร ณ เครือข่ายศูนย์
การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านหนองแต้ หมู่ท่ี 7 ต าบลนาขาม อ าเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม 
 



          นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในการจัดงานคร้ังนี้ เป็นการสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจกับเกษตรกรในพื้นท่ีถึงการเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ท่ีจะต้องเกิดการลดต้นทุนการผลิต และมีการผลิตพืชท่ีปลอดภัย
และมีคุณภาพ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอเรณูนคร บูรณาการกับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการด้านการเกษตร รวมไปถึงการ
ลดต้นทุนการผลิตและเชื่อมโยงด้านการตลาด โดยแบ่งเกษตรกรออกเป็นกลุ่มย่อยและหมุนเวียนเรียนรู้ตามสถานีต่าง ๆ เช่น 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงบ ารุงดิน การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ การเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ และการจัดท า
บัญชีครัวเรือน โดยให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้ ซ่ึงมีเกษตรกรท่ีเข้าร่วม จ านวน 200 ราย หากมีข้อสงสัย
จะมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความช านาญ คอยให้ค าแนะน า เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจแล้วสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
          นายมนูญ ผุดเกตุ เกษตรอ าเภอเรณูนคร เกษตรอ าเภอเรณูนคร กล่าวว่า ส าหรับอ าเภอเรณูนครเป็นพื้นท่ีท่ีมีการ
เพาะปลูกข้าวท่ีมีคุณภาพในจังหวัดนครพนมอีกแห่งหนึ่ง นอกจากจะเป็นแหล่งผลผลิตข้าวคุณภาพดีแล้ว เกษตรกรบางส่วน
ยงัมีการรวมกลุ่มกันเล้ียงกบและลูกอ๊อดกบเพื่อจ าหน่าย จนกลายมาเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ลูกอ๊อดบ้านหนองแต้ ท่ีมีชื่อเสียงด้าน
การเพาะเล้ียงกบและลูกอ๊อดกบจ าหน่ายตลอดท้ังปี โดยใช้องค์ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้จุลินทรีย์ ปม.1 
แทนจุลินทรีย์ท่ีซ้ือจากร้านค้า ลดต้นทุนการผลิตโดยการต่อรองราคาซ้ืออาหารกบจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง จนท าให้กลุ่ม
เกษตรกรประสบความส าเร็จ สามารถขายได้ท้ังลูกอ็อด รวมถึงกบท่ีโตแล้ว โดยมีตลาดรองรับต่อเนื่อง จึงแนะน าส่งเสริม
ชาวบ้านเล้ียงมาต่อเนื่อง ท าให้ปัจจุบันในหมู่บ้านมีคนยึดอาชีพนากบเกือบท้ังหมู่บ้านกว่า 100 ครอบครัว 
 
 
  



 
จังหวัดเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) 

 
ท่ีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลผาน้อย อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ ่า 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) โดยมีนายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ 
นายอ าเภอวังสะพุง นายประดิษฐ์ อินตาพรม เกษตรจังหวัดเลย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ก านันผู้ใหญ่บ้าน และวิสาหกิจชุมชน เกษตรจากทุกต าบลในอ าเภอวังสะพุง ร่วมงานประมาณ 100 คน 

นายประดิษฐ์ อินตาพรม เกษตรจังหวัดเลย กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้กรมส่งเสริม
การเกษตร ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ โดยจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในระดับ
ชุมชนอ าเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ท่ัวประเทศ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจในด้าน
การเกษตรต่าง ๆ จากสถานท่ีจริง โดยเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบ ท่ีท าอาชีพการเกษตรและประสบผลส าเร็จ และจากฐาน
เรียนรู้ต่าง ๆ 

ภายในศูนย์ฯ สามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตท่ีได้เพิ่มข้ึนและมีคุณภาพย่ิงข้ึน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีการผลิต
ท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อเกษตรกรน าความรู้ไปปรับใช้ในพื้นท่ีของตนเอง โดยจัดให้มีฐานเรียนรู้ต่าง ๆ จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ี
เก่ียวข้อง จ านวน 9 ฐาน พร้อมท้ังได้มีเครือข่าย ศพก. และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้น าสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปมาจ าหน่าย 
อีกด้วย 



 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ท่ีอ าเภอทุ่งหว้า 

 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ท่ีอ าเภอ

ทุ่งหว้า  
 

วันนี้  (11 มี.ค. 64) นายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 โดยมีนายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัดอ าเภอ เจ้าหน้าท่ี และเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก ณ ศูนย์เรียนรู้ สปก. ต าบลขอนคลาน (ศูนย์
เครือข่าย) อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล  

นอกจากนี้  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินเย่ียมชมการแสดงและจ าหน่ายสินค้า
ผลิตภัณ์ของสถาบันเกษตรกร การจัดนิทรรศการ และการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนอีกด้วย ส าหรับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้นฤดูกาล
ผลิตใหม่  (Field Day)   

 ในวันนี้  มีกิจกรรมหลัก คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ามัน ประเด็นเทคโนโลยีท่ีจะช่วยถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เกษตรกร ก าหนดไว้ 4 สถานีเรียนรู้ คือ การลดต้นทุนการผลิต , การบริหารจัดการสวนปาล์มน ้ามัน , เศรษฐกิจพอเพียง
ในสวนปาล์มน ้ามัน และการสร้างผลิตภัณฑ์จักสานจากทางปาล์มน ้า เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับความรู้และสามารถ
น าไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาการผลิตและแก้ไขปัญหาการผลิตปาล์มน ้ามันได้ รวมถึงให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับไร่นา และในชีวิตประจ าวันเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้ 
 
  



 
เกษตรอ าเภอคลองท่อม จัดงาน Field Day 2564 

โชว์การจัดการสวนปาล์มน ้ามันอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นลดต้นทุนการผลิต 

 
        เกษตรอ าเภอคลองท่อม จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรระดับอ าเภอ(ศูนย์หลัก) หมู่ท่ี 7 ต.คลองพน อ.คลองท่อม่ จ.กระบ่ี 
        วันท่ี 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายไพศาล ศรีเทพ นายอ าเภอคลองท่อม เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 โดยมี นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบ่ี พบปะเกษตรกรท่ีมา
ร่วมงาน และนายชัยยุทธ์ ทองชัย เกษตรอ าเภอคลองท่อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอคลองท่อม หมู่ท่ี 7 ต าบลคลองพน อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี           
        นายชัยยุทธ์ ทองชัย เกษตรอ าเภอคลองท่อม กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้สืบเนื่องมาจากภาคการเกษตรของไทยได้เข้าสู่
ฤดูการผลิตใหม่แล้ว ซ่ึงโดยท่ัวไปถือว่าวันท่ี 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันเร่ิมต้นปีเพาะปลูก ดังนั้นเพื่อให้การผลิตมี
ประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องมีการใช้องค์ความรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้ึนในทุกอ าเภอท่ัวประเทศ 



เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรสอดคล้องกับการผลิตสินค้าหลัก และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ี โดยมี
องค์ประกอบของศูนย์ ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้  
        อ าเภอคลองท่อมได้คัดเลือกพื้นท่ีของนายประภาส กาเยาว์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับ
อ าเภอ (ศพก.หลัก) เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ มีเป้าหมายในการพัฒนาเร่ืองปาล์มน ้ามัน รวมถึงการท าการเกษตรโดยน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต กิจกรรมภายในงาน จัดให้มีสถานีเรียนรู้ต่างๆ ซ่ึงแต่ละสถานี จะมี
เนื้อหาท่ีสอดคล้องกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีจ านวน 4 สถานีเรียนรู้ คือ สถานีท่ี 1 การจัดการสวน
ปาล์มน ้ามัน สถานีท่ี 2 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สถานีท่ี 3 โรคกาโนเดอร์มา และสถานีท่ี 4 การจัดท าบัญชีฟาร์ม 
        นอกจากนี้ยงัมีการจัดแสดงองค์ความรู้ กิจกรรมทางการเกษตร และการให้บริการด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องจากส่วนราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร ภาคเอกชน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับประเด็นในการถ่ายทอดความรู้ 
ส าหรับการจัดงานในคร้ังนี้มีเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอคลองท่อม และพื้นท่ีใกล้เคียงมาร่วมงานไม่น้อยกว่า 150 คน 
        นายไพศาล ศรีเทพ นายอ าเภอคลองท่อม กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความตระหนักใน
การท าการเกษตร ซ่ึงต้องมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร น าไปสู่การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตและเชื่อมโยงตลาด มีการพัฒนาให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยัง่ยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปล่ียนแปลงต่างๆ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็น
แหล่งเรียนรู้ของอ าเภอ ดังนั้น การเร่ิมต้นปีการเพาะปลูกใหม่ ถ้าเกษตรกรน าองค์ความรู้ท่ีเหมาะสม ในแต่ละพื้นท่ีไป
ประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวนของตนเองได้ จะท าให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตได้เ ป็นอย่างดี และท่ีส าคัญ หากมีการขยายผล
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรได้เข้าถึงและน าไปใช้ ก็จะท าให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 
รวมถึงสังคมก็จะมีแต่ความสุข 
 
 
 
 
 
 
  



 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field Day) 

เพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ าเภอวังสะพุง  

 
วันนี้  11 มีนาคม 2564 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเลย ร่วมกันจัดงานวันถ่ายทอด

เทคโนโลยีฯ (Field Day) เพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ าเภอวังสะพุง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ จีนอ ่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานในคร้ังนี้  พร้อมท้ังกล่าว
ให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจกับพี่น้องเกษตรกรและผู้มาร่วมงานในคร้ังนี้  และนายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอ าเภอ
วังสะพุง ได้กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์การเกษตรของพื้นท่ีอ าเภอวังสะพุง  
          นายประดิษฐ์ อินตาพรม เกษตรจังหวัดเลย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน Field Day ในวันนี้  ซ่ึงเป็นงาน
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในระดับชุมชน
อ าเภอละ 1 ศูนย์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจในด้านการเกษตรต่าง ๆ จากสถานท่ีจริง โดย
เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบท่ีท าอาชีพการเกษตรและประสบผลส าเร็จ และจากฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ  
          โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานเรียนรู้เกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดย ศพก.
อ าเภอวังสะพุง ฐานเรียนรู้ด้านประมง โดยส านักงานประมงจังหวัดเลย ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
เลย ฐานเรียนรู้ด้านบัญชีครัวเรือน โดยส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ฐานเรียนรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด 
โดยส านักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดเลย ฐานเรียนรู้เร่ืองสารชีวภัณฑ์ โดยส านักงานเกษตรจังหวัดเลย ฐานเรียนรู้เร่ืองสมุนไพร
และการขยายพันธุ์กล้วย โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย 
          นอกจากนั้น ยงัมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย กศน.อ าเภอวังสะ
พุง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรท่ีสูง) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเลย องค์การบริหารส่วน
ต าบลผาน้อย บริษัท อวยชัยแทรกเตอร์ อุดรธานี จ ากัด สาขาเลย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกมน และทุกภาคส่วนท่ี
ร่วมจัดงานในคร้ังนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 



 
 
  



 
เกษตรอ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ 2564  

 
 วันนี้  (11 มีนาคม 2564) นายสุภัทธ คงด้วง เกษตรอ าเภอวังวิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอวังวิเศษ 
จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร หลักสูตรการเพาะถ่ัวงอกและการผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มี
สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนเข้าร่วม จ านวน 30 ราย ณ โรงเรียนบ้านทุ่งยาง หมู่ท่ี 10 ต าบลท่าสะบ้า อ าเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง 
          ท้ังนี้  จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง คือ จุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช เ ป็นส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีพบได้ท่ัวไปตามธรรมชาติ
ท้ังในดินและน ้า ท าหน้าท่ีก าจัดของเสีย ก๊าซและสารพิษต่าง ๆ ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง จะช่วยตรึงไนโตเจน
ในดิน เพิ่มไนโตเจนให้กับพืช เร่งการเจริญเติบโต ท าให้พืชแข็งแรงแล้วโตเร็วเป็น 3 เท่า เมื่อใช้ทางดิน ท าให้รากพืชแข็งแรง
และหาอาหารได้ดีข้ึน ใช้กับนาข้าวช่วยเร่งการแตกกอของข้าว ช่วยในการย่อยธาตุอาหารและวัตถุอินทรีย์ในดิน เพื่อให้พืช
ดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดาย ป้องกันพืชโดยการท าลายจุลินทรีย์ไม่ดีในดิน ท่ีเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดโรคพืชได้ 
  



 
เกษตรย่านตาขาว จังหวัดตรัง ส่งมอบเส้นยาสูบให้กับเกษตรกรต าบลทุ่งค่าย 

เพื่อใช้ในการท าน ้าหมักยาสูบฉุน ก าจัดเพล้ียอ่อนและแมลงศัตรูพืช 

 
       วันนี้  (11 มีนาคม 2564) นายอ านาจ เซ่งเซ่ียง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตร

อ าเภอย่านตาขาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอย่านตาขาว ลงพื้นท่ีมอบเส้นยาสูบให้แก่นายโกสน มากสอน 

เกษตรกรหมู่ท่ี 1 ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เพื่อใช้ในการท าน ้าหมักยาสูบฉุน ก าจัดเพล้ียอ่อนและแมลง

ศัตรูพืชในแปลงมะนาวและชมพู่ 

          ท้ังนี้  ได้แนะน าวิธีการหมักและวิธีการใช้ ดังนี้  1.ใช้ยาสูบ หรือยาเส้น 2-3 ก ามือ ผสมน ้าเปล่า 1 ลิตร แช่ท้ิงไว้ 1-2 คืน 

หรือต้มน ้าให้เดือดแล้วแช่ยาเส้นท้ิงไว้ให้เย็น 2.ค้ันน ้าจากยาเส้นและกรองกากออก จะได้น ้ายาฉุน 3.ผสมน ้ายาฉุนกับน ้า

อัตราส่วน 1 ลิตร ต่อ 15 ลิตร สามารถน าไปฉีดพ่นไล่แมลงได้ทันที หรือผสมน ้ายาล้างจาน 1-2 หยด หรือผงซักฟอกเล็กน้อย

ก่อนฉีดพ่น พร้อมท้ังได้แนะน าให้เกษตรกรตัดแต่งก่ิง การห่อผลชมพู่ การใช้ใบกะเพราล่อแมลงวันทอง เป็นต้น  



 
เกษตรย่านตาขาว จังหวัดตรัง ลงพื้นท่ีบริการข้ึนทะเบียน ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในพื้นท่ีต าบลทุ่งค่าย  

 
 

วันนี้  (11 มีนาคม 2564) นายอ านาจ เซ่งเซ่ียง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

เกษตรอ าเภอย่านตาขาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอย่านตาขาว ลงพื้นท่ีบริการข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียน

เกษตรกรในพื้นท่ี และได้ประชาสัมพันธ์การจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การขับเคล่ือนการลดต้นทุนการผลิตปาล์มน ้ามัน ซ่ึง

ได้รับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกรมส่งเสริมการเกษตร การลดราคาค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างใบ

ปาล์มน ้ามัน จากเดิม 1,300 บาท เหลือ 780 บาท เพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน ้ามัน ซ่ึงมีเกษตรกรเข้ารับ

บริการ จ านวน 46 ราย ณ ศูนย์เด็กเล็กหมู่ท่ี 2 ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

          ท้ังนี้  การแจ้งข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเป็นประจ าทุกปี ข้อมูลจะมีความครบถ้วน เป็นปัจจุบันท าให้

เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างย่ิง เนื่องจากท าให้ภาครัฐ สามารถวางแผนการผลิต การตลาด ส่งเสริมสนับสนุน

เกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและจัดท าโครงการมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกด้วย ดังจะเห็นได้

จากการท่ีหน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้เป็นข้อมูลประกอบโครงการและมาตรการเ พื่อให้การ

สนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรเป็นจ านวนมาก 



 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขับเคล่ือนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  

 
วันนี้  (11 มีนาคม 2564) อ าเภอเมืองตรังจัดประชุมคณะกรรมบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร

สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับอ าเภอ โดยมีนายช านาญ กานต์นภัทร ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็น
ประธานในการพิจารณาโครงการฯ นายจรูญ ภักดีโชติ เกษตรอ าเภอเมืองตรัง เลขานุการคณะกรรมการ ฯ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดโครงการ ซ่ึงอ าเภอเมืองตรังมีแปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการ ฯ จ านวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่ปาล์มน ้ามัน หมู่ท่ี 1 
ต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง และแปลงใหญ่ยางพาราต าบลน ้าผุด หมู่ท่ี 1 ต าบลน ้าผุด อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดย
เงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย 
                    1.เป็นแปลงใหญ่ท่ีผ่านการรับรองและอยู่ในระบบ Co-farm.doae.go.th ของกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีได้เสนอ
ความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (5,250 แปลง) ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2563 
                    2.เป็นแปลงใหญ่ท่ีจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
                    3.การขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องไม่เกินวงเงินเดิมท่ีเคยขอความต้องการ และได้รับการอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2563 
                    4.แปลงใหญ่ท่ีขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ต้องด าเนินกิจกรรมท่ีไม่ซ ้าซ้อนกับโครงการอ่ืน ๆ ภายใต้
แผนงาน/โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหาเยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ.2563 รวมท้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2664 
          โดยผลการพิจารณาโครงการฯ ระดับอ าเภอ คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบโครงการของกลุ่มแปลงใหญ่  



 
เกษตรจังหวัดนครราชสีมาพอใจ หลังสร้างการรับรู้โรคใบด่างเข้าถึงเกษตรกรไร่มันส าปะหลัง พร้อมปฏิบัติตามค าแนะน า  

 
 

วันนี้  (12 มี.ค.64) นายกังสดาล สวัสด์ิชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นท่ีติดตามสถานการณ์โรคไวรัสใบด่างมัน
ส าปะหลัง ท่ีบ้านโนนมะขามป้อม ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อต้องการทราบผลจากการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ในการป้องกันก าจัดโรคไวรัสใบด่างว่าเกษตรกรมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดและปฏิบัติตามค าแนะน าห รือไม่ 
ซ่ึงจากการสุ่มสอบถามเกษตรกรในพื้นท่ีซ่ึงก าลังเก็บเก่ียวผลผลิต เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันก าจัดโรค
ไวรัสใบด่างมันส าปะหลังตามข้อแนะน าของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรแนะน าเป็นอย่างดี โดยจะไม่น ามันส าปะหลัง 
number 89 มาปลูกในพื้นท่ีอีกเนื่องจากอ่อนแอต่อโรคและไม่ได้รับรองสายพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร จะใช้พันธุ์ระยอง 72 
หรือท่ีเกษตรกรเรียกพันธุ์ 81 มาปลูกแทนซ่ึงเป็นพันธุ์ท่ีมีความทนทานต่อโรคดังกล่าว  
            นอกจากเกษตรจังหวัดนครราชสีมายงัฝากประชาสัมพันธ์ถึงเกษตรกรต้องมีการส ารวจแปลงอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงหาก
เห็นความผิดปกติต่างๆ จะได้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีและช่วยเตือนให้เกษตรผู้ปลูกมันส าปะหลังรายอ่ืนๆ ทราบเพื่อ
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
  



 
เกษตรล าปาง ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานคลินิกเกษตร มอบความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชน 

 
        หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าจังหวัดล าปาง ร่วมประสานกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัด

กิจกรรมออกหน่วยคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีร่วมมอบความสุขให้กับประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอแม่ทะ  
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการร่วมกับหลาย

หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตพื้นท่ีจังหวัดล าปาง จัดกิจกรรมบริการสังคมร่วมกันน าทีมบุคลากรในสังกัด ออก
หน่วยเคล่ือนท่ีบริการมอบความสุขให้ความรู้พัฒนางานอาชีพ แก่ประชาชนเกษตรกรรากหญ้า ภายใต้โครงการ "คลินิก
เกษตรเคล่ือนท่ี" ซ่ึงได้มีการจัดกิจกรรมข้ึน ท่ีโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ชุมชนบ้านนาฟาน หมู่ท่ี 5 ต าบลดอนไฟ อ าเภอ
แม่ทะ จังหวัดล าปาง มีนายณรงค์ศักด์ิ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี
คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการท้ังในระดับจังหวัด อ าเภอ รวมถึงข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าท่ี ในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนพนักงานจากหน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน
ชาวล าปางในเขตท้องท่ีต าบลดอนไฟและพื้นท่ีต าบลใกล้เคียง รวมกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ  
 ส าหรับโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี เป็นโครงการท่ีทางส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ได้บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจ าเขตพื้นท่ีจังหวัดล าปางจัดท าข้ึน เพื่อต้องการให้เป็นกิจกรรมส่ือกลาง
ในการเสริมสร้างความรัก ความสมานสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้เกิดข้ึนแก่ประชาชนในพื้นท่ี รวมท้ังเพื่อ
ต้องการให้โครงการฯ ได้เป็นท่ีพึ่งแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นท่ีท่ีห่างไกลความเจริญ โดยให้หน่วยบริการเคล่ือนท่ีได้
เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆ แก่เกษตรชาวบ้านในชุมชนพื้นท่ี ด้วยการให้เกษตรกรได้เข้ามาร่วม
ศึกษาเรียนรู้ ท้ังในเร่ืองหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับพืช ปศุสัตว์ ประมง การพัฒนาท่ีดิน และ
การเกษตรอ่ืนๆ  
 



ท้ังนี้ เพื่อจะให้เกษตรกรในพื้นท่ีได้เกิดการต่ืนตัวและยอมรับ พร้อมท่ีจะน าเอาความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ไปใช้ในการประกอบอาชีพพัฒนาปรับปรุงเทคนิควิธีการท าการเกษตรในไร่นาเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ อันจะ
ท าให้เกิดความมั่นคงยัง่ยืนในอาชีพ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  
 โดยการจัดกิจกรรมคร้ังนี้ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ  มากมาย ท้ังการออกร้านเปิดตลาดจ าหน่ายพืชผกั
ปลอดสารพิษ, กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้บริการวิชาการด้านการเกษตร ร่วมกับการให้บริการเคล่ือนท่ีจากหน่วยงานทุก
ภาคส่วนแบบครบวงจร ท้ังด้านการจัดท าบัญชี, การสหกรณ์, การให้ค าปรึกษาทางด้านกฎหมาย และด้านการพัฒนาท่ีดิน, 
พร้อมกับได้มีการแจกพันธุ์พืช ท้ังไม้ผล และพืชผกัสวนครัว การแจกพันธุ์ข้าว พันธุ์ปลา ให้เกษตรกรได้น าไปปลูกและ
เพาะเล้ียง, การให้ค าปรึกษาด้านปศุสัตว์พร้อมให้บริการยารักษาโรค ฉีดวัคซีน และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแนะน าถ่ายทอดเทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆ ตลอดจนได้มีการ
จัดบริการแนะน าปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ ตรวจวัดปริมาณสารเคมีตกค้างในเลือดให้แก่เกษตรกรและประชาชนท่ีมาร่วม
กิจกรรมภายในงานด้วย 
 โดยในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการร่วมมอบความสุขให้แก่ประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ได้ให้เกียรติเดินเย่ียมชม
กิจกรรมภายในโครงการฯ ร่วมพบปะกับกลุ่มเกษตรกรและประชาชนท่ีมาร่วมงาน ท าการมอบพันธุ์พืชให้แก่ผู้น าชุมชน
ท้องถ่ินตัวแทนหมู่บ้านจากท้ัง 8 ชุมชน ในเขตท้องท่ีต าบลดอนไฟ ท้ังนี้ เพื่อจะให้ตัวแทนเกษตรกรได้น าพันธุ์พืชดังกล่าวก
ลับไปแจกจ่ายทดลองเพาะเล้ียงและขยายพันธุ์ เพื่อจะเป็นแนวทางให้เกษตรกรสามารถมีเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพ ท่ีจะน าไปต่อ
ยอดท าการเพาะปลูกเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพท่ียัง่ยืนได้ต่อไปในอนาคต  
  



 
คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี รับฟังปัญหา และส่งเสริมเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอหนองบัว 

 

วันนี้  (11 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด

โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมโครงการ เป็นจ านวนมาก ณ โรงเรียนบ้านเขานาง

ต่วม ต าบลวังบ่อ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย คลินิกดิน คลินิกข้าว คลินิก

ประมง คลินิกชลประทาน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกพืช คลินิกกฎหมาย รับฟังปัญหา ส่งเสริมผลผลิตการเกษตรแก่เกษตรกร 

นอกจากนี้ยงัมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มาแจกให้กับเกษตรกรโดยไม่มีเสียค่าใช้จ่าย อีกด้วย  

ท้ังนี้  โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีจัดข้ึน เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร

ได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซ่ึงมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ

หน่วยส่งเสริม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมพัฒนาฟ้ืนฟูเกษตรกรให้สามารถท าการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและยัง่ยืน รวมท้ัง รับรู้ รับทราบสถานการณ์ความเดือดร้อนของชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นท่ี 

  


