
 

สรุปข&าวกรมส&งเสริมการเกษตร ประจำวันท่ี 5 เมษายน 2564 

ส&วนกลาง 

ประเด็น หัวขBอข&าว ช&องทางการเผยแพร& 

งานวัน

สถาปนา 

“กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณK” 

1 เม.ย. วันสถาปนา “กระทรวงเกษตรและสหกรณK” เว็บไซตK thansettakij.com 

129 ป_ ก.เกษตรฯ เดินหนBาแกBปaญหาความยากจน ชูเกษตร

สมัยใหม&เช่ือมโยงการตลาดแบบครบวงจร 

เว็บไซตK siamrath.co.th 

4 รมต. ทำบุญครบรอบ 129 ป_ กระทรวงเกษตรฯ เดินหนBาภาค

เกษตรม่ันคงม่ังค่ัง 

เว็บไซตK matichon.co.th 

ครบรอบ 129ป_ วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณK เว็บไซตK siamevent.com 

ครบรอบ 129 ป_ กระทรวงเกษตรและสหกรณK จัดพิธีสักการะส่ิง

ศักด์ิสิทธ์ิประจำกระทรวงและพิธีสงฆKจัดนิทรรศการผลงานภายใตB 

“โครงการระบบส&งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ&” เร&งเดินหนBา

แกBปaญหาความยากจน ชูเกษตรสมัยใหม&เช่ือมโยงการตลาดแบบ

ครบวงจร 

เว็บไซตK thailandplus.tv 

ครบรอบ129 ป_กระทรวงเกษตรฯ ชูเกษตรสมัยใหม&เช่ือมโยง

การตลาดแบบครบวงจร 

เว็บไซตK kasettumkin.com 

"เฉลิมชัย" ประธานวันสถาปนา 129 ป_ กระทรวงเกษตรฯ พรBอม

โชวKนิทรรศการผลงาน 

เว็บไซตK thairath.co.th 

ก.เกษตรฯ ครบรอบ 129 ป_ จัดพิธีสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิประจำ

กระทรวงและพิธีสงฆK จัดนิทรรศการผลงานภายใตB “โครงการ

ระบบส&งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ&” 

เว็บไซตK ข&าวความม่ันคงออนไลนK.

com 

ทุเรียน “รมว.เฉลิมชัย” ส่ังคุมเขBมเกษตรกร “หBามตัดทุเรียนอ&อนขาย” 

เตือนตรวจพบเจอคุก 3 ป_ 

เว็บไซตK siamhotlinenews.com 

YSF เรสคิวฟารKม สู& ‘Young Smart Farmer’ ศูนยKบ&มเพาะเมล็ดพันธุK

เกษตรกรรุ&นใหม& 

เว็บไซตK เทคโนโลยีชาวบBาน 

โครงการ

เกษตรเพ่ือ

อาหาร

กลางวัน 

เกษตรฯชูผลสำเร็จโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 

 

เว็บไซตK แนวหนBา 

หนังสือพิมพKแนวหนBา 

เกษตรฯชูผลสำเร็จโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ครอบคลุม

การผลิตพืชใหBเหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนท่ีอย&างย่ังยืน 

หนังสือพิมพKข&าวสด 

หนังสือพิมพKข&าวสด กรอบบ&าย 

หนังสือพิมพKมติชน กรอบบ&าย 

มัน

สำปะหลัง 

กรมส&งเสริมการเกษตร จับมือภาคเอกชน แบ&งปaนขBอมูลสรBางระบบ

ประกันภัยภูมิอากาศลดความเส่ียงจากภัยแลBงในการเพาะปลูกมัน

สำปะหลังใหBเกษตรกร 

เฟสบุ�ค เสิรKฟจากฟารKม 

 



ส&วนกลาง 

ประเด็น หัวขBอข&าว ช&องทางการเผยแพร& 

กัญชา คู&มือขออนุญาต ‘ปลูกกัญชา’ วิสาหกิจชุมชน-เกษตรกร (1) เว็บไซตK prachachat.net 

มะม&วง โหมโรงมหาสงกรานตK+มหัวจรรยKงาน มะม&วง ไทย หนังสือพิมพKไทยรัฐ กรอบบ&าย 

หนุนตลาดนำการผลิตมะม&วงบางคลBา หนังสือพิมพKเดลินิวสK กรอบบ&าย 

ส&วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวขBอข&าว ช&องทางการเผยแพร& 

ล้ินจ่ี เกษตรนครพนม เป�ดเวทีแบบมีส&วนร&วมนำความรูBเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการผลิตล้ินจ่ี นพ.1 ช&วยชาวสวนแกBปaญหาล้ินจ่ีไม&ติด

ดอก 

เว็บไซตKสำนักข&าว  

กรมประชาสัมพันธK 

มัน

สำปะหลัง 

ศพก.ด&านมะขามเต้ีย ตBนแบบแปลงใหญ&มันสำปะหลัง หนังสือพิมพKไทยรัฐ กรอบบ&าย 

เว็บไซตKไทยรัฐออนไลนK 

จ้ิงหรีด เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เตรียมผลักดันวิสาหกิจชุมชนน้ำเพียง

ดิน(เล้ียงจ้ิงหรีด) กBาวสู&แปลงใหญ& ร&วมคิด ร&วมทำ นำสู&

ความสำเร็จ 

เว็บไซตKสำนักข&าว  

กรมประชาสัมพันธK 

เกษตร

อินทรียK 

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ถ&ายทอดองคKความรูB เกษตรอินทรียK 

แลกเปล่ียนเรียนรูB "สู&ขับเคล่ือนศพก.เครือข&าย เป�นแหล&งเรียนรูB

เพ่ือเกษตรกรอย&างแทBจริง 

เว็บไซตKสำนักข&าว  

กรมประชาสัมพันธK 

ทุเรียน  ทุเรียนแปลงใหญ& รดน้ำดBวยมือถือ ช&องยูทูป CHAT CHIT 

ท&องเท่ียว

เชิงเกษตร 

จังหวัดระยอง เป�ดสวนผลไมBใหBนักท&องเท่ียวสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวน

ในรูปแบบการท&องเท่ียวเชิงเกษตรกว&า 70 แห&ง  เร่ิมเมษายนน้ีเป�น

ตBนไป 

เฟสบุ�ค สวท.ระยอง 

ขBาว ปaตตานี-โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขBาวเพ่ือจำหน&าย 

กิจกรรม เป�ดโลกทัศนKการเรียนรูBการผลิตขBาว การจำหน&ายขBาว 

เว็บไซตKสำนักข&าว  

กรมประชาสัมพันธK 

นายอำเภอศรีณรงคK ติดตามการเตรียมความพรBอมการส&งเสริม 

กลุ&มเกษตรกรปลูกขBาว นำสู&วิถีเกษตรอินทรียK 

เว็บไซตKสำนักข&าว  

กรมประชาสัมพันธK 

สับปะรด เกษตรจังหวัดนครพนม นำเทคโนโลยีการผลิตสับปะรด GI ช&วย

ชาวสวนสับปะรด เพ่ิมคุณภาพการผลิตสับปะรดในฤดู และนอกฤดู 

เว็บไซตK talknewsonline.com 

เว็บไซตK ข&าวความม่ันคงออนไลนK.

com 

MTEC สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ลงพ้ืนท่ีเย่ียมเยียนการประกอบ

อุปกรณKโรงเรือนนวัตกรรม MTEC ปลูกพืชอินทรียKและอบรม

ถ&ายทอดความรูBใหBแก&เกษตรกรเนBนการพัฒนาคุณภาพ การตลาด

และการบริหารจัดการกลุ&ม (แปลงใหญ&ป_ 2562) 

เว็บไซตKสำนักข&าว  

กรมประชาสัมพันธK 

 
  



 
อ่ืนๆ 

ประเด็น หัวขBอข&าว ช&องทางการเผยแพร& 

ทุเรียน รวมพันธุK "ทุเรียน" แพงท่ีสุด ในประเทศไทย เว็บไซตK news.trueid.net 

สวนผลไมB ชาวสวนผลไมB ต.ไมBรูด อ.คลองใหญ& จ.ตราด ปล้ืมใจ วันน้ีมีแหล&ง

น้ำสมบูรณK ผลผลิตดี มีรายไดBต&อเน่ือง 

เว็บไซตK pimthai.co.th 

 
  



 

 
“เฉลิมชัย” เป�ดงานวันสถาปนา “กระทรวงเกษตรและสหกรณK” ครบรอบ 129 ป_   พรBอมจัด

นิทรรศการ “โครงการระบบส&งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ&” เร&งแกBปaญหาความยากจน 

 วันท่ี 1 เมษายน 2564 ซ่ึงเป6นวันคล9าย “วันสถาปนา กระทรวงเกษตรและสหกรณD” เน่ืองในโอกาส

ครบรอบ 129 ปL พร9อมด9วยร9อยเอก ธรรมนัส พรหมเผQา รัฐมนตรีชQวยวQาการกระทรวงเกษตรและสหกรณD 

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐD รัฐมนตรีชQวยวQาการกระทรวงเกษตรและสหกรณD นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรี

ชQวยวQาการกระทรวงเกษตรและสหกรณD ดร.ทองเปลว กองจันทรD ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณD และ

ผู9บริหาร ข9าราชการ และเจ9าหน9าท่ีรQวมในพิธี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณD ประธานได9จุดธูปเทียนและ

ถวายพวงมาลัย 

 เพ่ือสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณD ได9แกQ ศาลพระภูมิเจ9าท่ี ศาลท9าวเวสสุว

รรณ ศาลตา-ยาย องคDพระพิรุณทรงนาค (หน9าอาคาร) และองคDพระพิรุณทรงนาค (ห9องพิพิธภัณฑD) จากน้ัน

เข9าสูQชQวงพิธีสงฆD โดยประธานได9จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายภัตตาหาร และจตุปfจจัยไทยธรรมแดQ

พระสงฆD ประธานสงฆDประพรมน้ำพุทธมนตDให9กับผู9เข9ารQวมพิธี จากน้ันในเวลา 09.00 น.รัฐมนตรีวQาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณD เป6นประธานพิธีเปhดนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณD ณ ห9อง

ประชุม 

 ดร.เฉลิมชัย ศรีอQอน รัฐมนตรีวQาการกระทรวงเกษตรและสหกรณD   เปhดเผยภายหลังจากเป6นประธาน 

วันคล9ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณD เน่ืองในโอกาสครบรอบ 129 ปL ซ่ึงตรงกับ วันท่ี 1 เมษายน 



ของทุกปL ซ่ึงตรงกับวันข9าราชการพลเรือน  ปLน้ี กระทรวงฯได9จัดการแสดงนิทรรศการผลงานของกระทรวง

เกษตรและสหกรณD เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 129 ปL ภายใต9โครงการระบบสQงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญQ 

 โดยมอบหมายให9กรมสQงเสริมการเกษตรเป6นหนQวยงานหลัก จัดแสดงนิทรรศการรQวมกับอีก 12 

หนQวยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณD อาทิ นิทรรศการความสำเร็จด9านบริหารจัดการของแปลง

ใหญQมะมQวง, แมลง...ทางเลือกใหมQของอาหารโลก, ศักยภาพของท่ีดินและการจัดการดินมุQงสูQความสำเร็จของ

แปลงใหญQ, สQงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญQในสหกรณD และชลประทานสนับสนุนแหลQงน้ำเกษตรแบบแปลง

ใหญQ เป6นต9น นอกจากน้ียังได9รับความรQวมมือจากภาคเอกชน รQวมจัดบูธนิทรรศการในคร้ังน้ีด9วย อาทิ Tesco 

Lotus Makro Tops และไปรษณียDไทย 

 "กระทรวงเกษตรและสหกรณD มุQงปฏิรูปด9านการเกษตรเพ่ือให9 “เกษตรกรม่ันคงภาคการเกษตรม่ังค่ัง

ทรัพยากรการเกษตรย่ังยืน”ตามแผนยุทธศาสตรDเกษตรและสหกรณDระยะ 20 ปL ดังน้ันการครบรอบ 129 ปL ใน

ปL 2564 น้ี  ทุกหนQวยงาน ในสังกัดจึงต9องเรQงขับเคล่ือนประสิทธิภาพการทำงานภายใต9 5 ยุทธศาสตรD และ15 

แนวนโยบายหลัก ประกอบด9วยยุทธศาสตรDตลาดนำการผลิต ซ่ึงมีนโยบายเปhดตลาดสินค9าเกษตรออนไลนD 

รองรับยุค New Normal และรQวมมือกับกระทรวงพาณิชยDสร9างเครือขQายธุรกิจผQานกิจกรรม “เกษตร-พาณิชยD

ทันสมัย”ยุทธศาสตรDเทคโนโลยีเกษตร 4.0 พัฒนาศูนยDเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เป6นแหลQงรวมองคD

ความรู9สูQการทำเกษตรสมัยใหมQและเกษตรแบบแมQนยํา พร9อมพัฒนาระบบโลจิสติกสD ด9านการเกษตร

ยุทธศาสตรD “3’s” (Safety – Security – Sustainability – เกษตรปลอดภัยเกษตรม่ันคงและเกษตรย่ังยืน) 

 ด9วยการบริหารจัดการน้ำอยQางเป6นระบบให9เพียงพอตQอการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร 

ตลอดจนป�องกันบรรเทาปfญหาอุทกภัย รวมท้ังบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมผQานข9อมูล Agri-Map 

ยุทธศาสตรDการบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคสQวน มีการพัฒนาฐานข9อมูล Big Data เพ่ือการบริหาร

เช่ือมโยง ชQวยให9เกษตรกรมีข9อมูลท่ีดี และยุทธศาสตรDเกษตรกรรมย่ังยืนตามแนวทางศาสตรDพระราชา เพ่ือ

เป6นภูมิคุ9มกัน พร9อมสร9างความม่ันคงแกQเกษตรกร รวมถึงการพัฒนาตาม 15 แนวนโยบายหลัก ซ่ึงมีการพัฒนา

และสQงเสริมทางด9านการเกษตรท่ีหลากหลายมิติ เพ่ือยกระดับให9ภาคการเกษตรของไทยก9าวไปสูQ

มาตรฐานสากล และนำพาให9เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมได9อยQางย่ังยืน” ดร.เฉลิมชัยกลQาว 

 นอกจากพิธีสำคัญในชQวงดังกลQาวแล9ว กระทรวงฯได9จัดพิธีลงนามข9อตกลงความรQวมมือ เร่ือง การ

ดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) ระหวQางกระทรวงเกษตรและสหกรณD มูลนิธิเกษ

ตราธิการและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทรD ปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณD ดร.อนันตD สุวรรณรัตนD และดร.สุวิทยD  ชัยเกียรติยศ รQวมลงนามข9อตกลงฯ ดังกลQาว และยังจัด

กิจกรรมเปhดตัวเพลงประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณD (Agri Challenge Special) เป6นคร้ังแรกอีกด9วย 

  



 

 
ครบรอบ 129 ป_ กระทรวงเกษตรและสหกรณK จัดพิธีสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิประจำกระทรวงและพิธี

สงฆK จัดนิทรรศการผลงานภายใตB “โครงการระบบส&งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ&” เร&งเดินหนBา

แกBปaญหาความยากจน ชูเกษตรสมัยใหม&เช่ือมโยงการตลาดแบบครบวงจร 

เม่ือวันท่ี 1 เม.ย. ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณD ดร.เฉลิมชัย ศรีอQอน รัฐมนตรีวQาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณD เป6นประธานวันคล9ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณD เน่ืองในโอกาสครบรอบ 129 ปL 

พร9อมด9วยร.อ.ธรรมนัส พรหมเผQา นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐD และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีชQวยวQา

การกระทรวงเกษตรและสหกรณD ดร.ทองเปลว กองจันทรD ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณD และผู9บริหาร 

ข9าราชการ และเจ9าหน9าท่ีรQวมในพิธี โดยมีการสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณD ได9แกQ 

ศาลพระภูมิเจ9าท่ี ศาลท9าวเวสสุวรรณ ศาลตา-ยาย องคDพระพิรุณทรงนาค (หน9าอาคาร) และองคDพระพิรุณทรง

นาค (ห9องพิพิธภัณฑD) จากน้ันเข9าสูQชQวงพิธีสงฆD โดยประธานได9จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายภัตตาหาร 

และจตุปfจจัยไทยธรรมแดQพระสงฆD ประธานสงฆDประพรมน้ำพุทธมนตDให9กับผู9เข9ารQวมพิธี เวลา 09.00 น. 

รัฐมนตรีวQาการกระทรวงเกษตรและสหกรณD เป6นประธานพิธีเปhดนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณD ณ ห9องประชุม 115 



วันท่ี 1 เมษายน ของทุกปL ซ่ึงตรงกับวันข9าราชการพลเรือน และยังเป6นวันคล9ายวันสถาปนาของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณD ในปLน้ี กระทรวงฯได9จัดการแสดงนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณD เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 129 ปL ภายใต9โครงการระบบสQงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญQ โดย

มอบหมายให9กรมสQงเสริมการเกษตรเป6นหนQวยงานหลัก จัดแสดงนิทรรศการรQวมกับอีก 12 หนQวยงาน ในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณD อาทิ นิทรรศการความสำเร็จด9านบริหารจัดการของแปลงใหญQมะมQวง, แมลง...

ทางเลือกใหมQของอาหารโลก, ศักยภาพของท่ีดินและการจัดการดินมุQงสูQความสำเร็จของแปลงใหญQ,สQงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญQในสหกรณD และชลประทานสนับสนุนแหลQงน้ำเกษตรแบบแปลงใหญQ เป6นต9น 

นอกจากน้ียังได9รับความรQวมมือจากภาคเอกชน รQวมจัดบูธนิทรรศการในคร้ังน้ีด9วย อาทิ Tesco Lotus Makro 

Tops และไปรษณียDไทย 

"กระทรวงเกษตรและสหกรณD มุQงปฏิรูปด9านการเกษตรเพ่ือให9 “เกษตรกรม่ันคงภาคการเกษตรม่ังค่ัง

ทรัพยากรการเกษตรย่ังยืน” ตามแผนยุทธศาสตรDเกษตรและสหกรณDระยะ 20 ปL ดังน้ันการครบรอบ 129 ปL 

ในปL 2564 น้ี ทุกหนQวยงาน ในสังกัดจึงต9องเรQงขับเคล่ือนประสิทธิภาพการทำงานภายใต9 5 ยุทธศาสตรD และ

15 แนวนโยบายหลัก ประกอบด9วยยุทธศาสตรDตลาดนำการผลิต ซ่ึงมีนโยบายเปhดตลาดสินค9าเกษตรออนไลนD 

รองรับยุค New Normal และรQวมมือกับกระทรวงพาณิชยDสร9างเครือขQายธุรกิจผQานกิจกรรม “เกษตร-พาณิชยD

ทันสมัย”ยุทธศาสตรDเทคโนโลยีเกษตร 4.0 พัฒนาศูนยDเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เป6นแหลQงรวมองคD

ความรู9สูQการทำเกษตรสมัยใหมQและเกษตรแบบแมQนยํา พร9อมพัฒนาระบบโลจิสติกสD ด9านการเกษตร

ยุทธศาสตรD “3’s” (Safety– Security–Sustainability–เกษตรปลอดภัยเกษตรม่ันคงและเกษตรย่ังยืน) ด9วย

การบริหารจัดการน้ำอยQางเป6นระบบให9เพียงพอตQอการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ตลอดจนป�องกัน

บรรเทาปfญหาอุทกภัย รวมท้ังบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมผQานข9อมูล Agri-Map ยุทธศาสตรDการบริหารเชิง

รุกแบบบูรณาการกับทุกภาคสQวน มีการพัฒนาฐานข9อมูล Big Data เพ่ือการบริหารเช่ือมโยง ชQวยให9เกษตรกร

มีข9อมูลท่ีดี และยุทธศาสตรDเกษตรกรรมย่ังยืนตามแนวทางศาสตรDพระราชา เพ่ือเป6นภูมิคุ9มกัน พร9อมสร9าง

ความม่ันคงแกQเกษตรกร รวมถึงการพัฒนาตาม 15 แนวนโยบายหลัก ซ่ึงมีการพัฒนาและสQงเสริมทางด9าน

การเกษตรท่ีหลากหลายมิติ เพ่ือยกระดับให9ภาคการเกษตรของไทยก9าวไปสูQมาตรฐานสากล และนำพาให9

เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมได9อยQางย่ังยืน” ดร.เฉลิมชัยกลQาว 

นอกจากพิธีสำคัญในชQวงดังกลQาวแล9ว กระทรวงฯได9จัดพิธีลงนามข9อตกลงความรQวมมือ เร่ือง การ

ดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) ระหวQางกระทรวงเกษตรและสหกรณD มูลนิธิเกษ

ตราธิการและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทรD ปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณD ดร.อนันตD สุวรรณรัตนD และดร.สุวิทยD ชัยเกียรติยศ รQวมลงนามข9อตกลงฯ ดังกลQาว และยังจัดกิจกรรม

เปhดตัวเพลงประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณD (Agri Challenge Special) เป6นคร้ังแรกอีกด9วย 

 

  



 

 
4 รมต. ทำบุญครบรอบ 129 ป_ กระทรวงเกษตรฯ เป�ดตัวเพลง เดินหนBาภาคเกษตรม่ันคงม่ังค่ัง 

เม่ือเวลา 07.30 น. วันท่ี 1 เมษายน นายเฉลิมชัย ศรีอQอน รัฐมนตรีวQาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณD เป6นประธานวันคล9ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณD เน่ืองในโอกาสครบรอบ 129 ปL พร9อม

ด9วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผQา นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐD และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีชQวยวQาการ

กระทรวงเกษตรฯ นายทองเปลว กองจันทรD ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู9บริหาร ข9าราชการ และเจ9าหน9าท่ี

รQวมในพิธี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณD ประธานได9จุดธูปเทียนและถวายพวงมาลัย เพ่ือสักการะส่ิง

ศักด์ิสิทธ์ิประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณD ได9แกQ ศาลพระภูมิเจ9าท่ี ศาลท9าวเวสสุวรรณ ศาลตา-ยาย องคD

พระพิรุณทรงนาค (หน9าอาคาร) และองคDพระพิรุณทรงนาค (ห9องพิพิธภัณฑD) จากน้ันเข9าสูQชQวงพิธีสงฆD โดย

ประธานได9จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายภัตตาหาร และจตุปfจจัยไทยธรรมแดQพระสงฆD ประธานสงฆD

ประพรมน้ำพุทธมนตDให9กับผู9เข9ารQวมพิธี 

นายเฉลิมชัย กลQาววQา สำหรับวันท่ี 1 เมษายน ของทุกปL ซ่ึงตรงกับวันข9าราชการพลเรือน และยังเป6น

วันคล9ายวันสถาปนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณD ในปLน้ี กระทรวงฯได9จัดการแสดงนิทรรศการผลงานของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณD เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 129 ปL ภายใต9โครงการระบบสQงเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญQ โดยมอบหมายให9กรมสQงเสริมการเกษตรเป6นหนQวยงานหลัก จัดแสดงนิทรรศการรQวมกับอีก 12 

หนQวยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณD อาทิ นิทรรศการความสำเร็จด9านบริหารจัดการของแปลง

ใหญQมะมQวง, แมลงทางเลือกใหมQของอาหารโลก, ศักยภาพของท่ีดินและการจัดการดินมุQงสูQความสำเร็จของ



แปลงใหญQ, สQงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญQในสหกรณD และชลประทานสนับสนุนแหลQงน้ำเกษตรแบบแปลง

ใหญQ เป6นต9น นอกจากน้ียังได9รับความรQวมมือจากภาคเอกชน รQวมจัดบูธนิทรรศการในคร้ังน้ีด9วย 

“กระทรวงเกษตรฯ มุQงปฏิรูปด9านการเกษตรเพ่ือให9 เกษตรกรม่ันคงภาคการเกษตรม่ังค่ังทรัพยากร

การเกษตรย่ังยืน ตามแผนยุทธศาสตรDเกษตรและสหกรณDระยะ 20 ปL ดังน้ันการครบรอบ 129 ปL ในปLน้ี ทุก

หนQวยงาน ในสังกัดจึงต9องเรQงขับเคล่ือนประสิทธิภาพการทำงานภายใต9 5 ยุทธศาสตรD และ15 แนวนโยบาย

หลัก อาทิ ยุทธศาสตรDตลาดนำการผลิต ซ่ึงมีนโยบายเปhดตลาดสินค9าเกษตรออนไลนD รองรับยุคนิวนอรDมอล 

เพ่ือยกระดับให9ภาคการเกษตรของไทยก9าวไปสูQมาตรฐานสากล และทำให9ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได9อยQาง

ย่ังยืนมากข้ึน” นายเฉลิมชัยกลQาว 

อยQางไรก็ตาม นอกจากพิธีสำคัญในชQวงดังกลQาวแล9ว กระทรวงฯได9จัดพิธีลงนามข9อตกลงความรQวมมือ 

เร่ือง การดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) ระหวQางกระทรวงเกษตรฯ มูลนิธิเกษ

ตราธิการและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โดยมี นายทองเปลว นายอนันตD สุวรรณรัตนD และนายสุวิทยD 

ชัยเกียรติยศ รQวมลงนามข9อตกลงฯ ดังกลQาว และยังจัดกิจกรรมเปhดตัวเพลงประจำกระทรวงเกษตรฯ เป6นคร้ัง

แรกอีกด9วย 

  



 

 

 
กระทรวงเกษตรฯครบรอบ129ป_จัดพิธี สักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิประจำกระทรวง “เฉลิมชัย”ประกาศ

ปฏิรูปภาคเกษตรชูเทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัยดBวย5ยุทธศาสตรK ดันไทยสู&ครัวโลก 

วันน้ี 1เมษายน 2564เวลาประมาณ 07.30 น.นายเฉลิมชัย ศรีอQอน รัฐมนตรีวQาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณD เป6นประธานวันคล9ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณD เน่ืองในโอกาสครบรอบ 129 ปL 

พร9อมด9วยร9อยเอก ธรรมนัส พรหมเผQา รัฐมนตรีชQวยวQาการกระทรวงเกษตรและสหกรณD นางสาวมนัญญา ไทย

เศรษฐD รัฐมนตรีชQวยวQาการกระทรวงเกษตรและสหกรณD นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีชQวยวQาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณD นายอลงกรณD พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรี นายนราพัฒนD แก9วทอง ผู9ชQวยรัฐมนตรีดร.ทอง

เปลว กองจันทรD ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณD และผู9บริหาร ข9าราชการ และเจ9าหน9าท่ีรQวมในพิธี ณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณD ประธานได9จุดธูปเทียนและถวายพวงมาลัย เพ่ือสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิประจำ

กระทรวงเกษตรและสหกรณD ได9แกQ ศาลพระภูมิเจ9าท่ี ศาลท9าวเวสสุวรรณ ศาลตา-ยาย องคDพระพิรุณทรงนาค 

(หน9าอาคาร) และองคDพระพิรุณทรงนาค (ห9องพิพิธภัณฑD) จากน้ันเข9าสูQชQวงพิธีสงฆD โดยประธานได9จุดธูปเทียน

บูชาพระรัตนตรัย ถวายภัตตาหาร และจตุปfจจัยไทยธรรมแดQพระสงฆD ประธานสงฆDประพรมน้ำพุทธมนตDให9กับ

ผู9เข9ารQวมพิธี จากน้ันในเวลา 09.00 น.รัฐมนตรีวQาการกระทรวงเกษตรและสหกรณD เป6นประธานพิธีเปhด

นิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณD ณ ห9องประชุม 115 

โดยวันท่ี 1 เมษายน ของทุกปL ซ่ึงตรงกับวันข9าราชการพลเรือน และยังเป6นวันคล9ายวันสถาปนาของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณD ในปLน้ี กระทรวงฯได9จัดการแสดงนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณD เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 129 ปL ภายใต9โครงการระบบสQงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญQ โดย

มอบหมายให9กรมสQงเสริมการเกษตรเป6นหนQวยงานหลัก จัดแสดงนิทรรศการรQวมกับอีก 12 หนQวยงาน ในสังกัด



กระทรวงเกษตรและสหกรณD อาทิ นิทรรศการความสำเร็จด9านบริหารจัดการของแปลงใหญQมะมQวง, แมลง 

ทางเลือกใหมQของอาหารโลก, ศักยภาพของท่ีดินและการจัดการดินมุQงสูQความสำเร็จของแปลงใหญQ, สQงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญQในสหกรณD และชลประทานสนับสนุนแหลQงน้ำเกษตรแบบแปลงใหญQ เป6นต9น 

นอกจากน้ียังได9รับความรQวมมือจากภาคเอกชน รQวมจัดบูธนิทรรศการในคร้ังน้ีด9วย อาทิ Tesco Lotus Makro 

Tops และไปรษณียDไทย 

ท้ังน้ีนายเฉลิมชัยกลQาววQากระทรวงเกษตรและสหกรณD มุQงปฏิรูปด9านการเกษตรเพ่ือให9 “เกษตรกร

ม่ันคงภาคการเกษตรม่ังค่ังทรัพยากรการเกษตรย่ังยืน”ตามแผนยุทธศาสตรDเกษตรและสหกรณDระยะ 20 ปL 

ดังน้ันการครบรอบ 129 ปL ในปL 2564 น้ี ทุกหนQวยงาน ในสังกัดจึงต9องเรQงขับเคล่ือนประสิทธิภาพการทำงาน

ภายใต9 5 ยุทธศาสตรD และ15 แนวนโยบายหลัก ประกอบด9วยยุทธศาสตรDตลาดนำการผลิต ซ่ึงมีนโยบายเปhด

ตลาดสินค9าเกษตรออนไลนD รองรับยุค New Normal และรQวมมือกับกระทรวงพาณิชยDสร9างเครือขQายธุรกิจ

ผQานกิจกรรม “เกษตร-พาณิชยDทันสมัย”ยุทธศาสตรDเทคโนโลยีเกษตร 4.0 พัฒนาศูนยDเทคโนโลยีเกษตรและ

นวัตกรรม เป6นแหลQงรวมองคDความรู9สูQการทำเกษตรสมัยใหมQและเกษตรแบบแมQนยํา พร9อมพัฒนาระบบโลจิ

สติกสD ด9านการเกษตรยุทธศาสตรD “3’s” (Safety – Security – Sustainability – เกษตรปลอดภัยเกษตร

ม่ันคงและเกษตรย่ังยืน) ด9วยการบริหารจัดการน้ำอยQางเป6นระบบให9เพียงพอตQอการอุปโภคบริโภค และทำ

การเกษตร ตลอดจนป�องกันบรรเทาปfญหาอุทกภัย รวมท้ังบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมผQานข9อมูล Agri-

Map ยุทธศาสตรDการบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคสQวน มีการพัฒนาฐานข9อมูล Big Data เพ่ือการ

บริหารเช่ือมโยง ชQวยให9เกษตรกรมีข9อมูลท่ีดี และยุทธศาสตรDเกษตรกรรมย่ังยืนตามแนวทางศาสตรDพระราชา 

เพ่ือเป6นภูมิคุ9มกัน พร9อมสร9างความม่ันคงแกQเกษตรกร รวมถึงการพัฒนาตาม 15 แนวนโยบายหลัก ซ่ึงมีการ

พัฒนาและสQงเสริมทางด9านการเกษตรท่ีหลากหลายมิติ เพ่ือยกระดับให9ภาคการเกษตรของไทยก9าวไปสูQ

มาตรฐานสากล และนำพาให9เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมได9อยQางย่ังยืน 

นอกจากพิธีสำคัญในชQวงดังกลQาวแล9ว กระทรวงฯได9จัดพิธีลงนามข9อตกลงความรQวมมือ เร่ือง การ

ดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) ระหวQางกระทรวงเกษตรและสหกรณD มูลนิธิเกษ

ตราธิการและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทรD ปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณD ดร.อนันตD สุวรรณรัตนD และดร.สุวิทยD ชัยเกียรติยศ รQวมลงนามข9อตกลงฯ ดังกลQาว และยังจัดกิจกรรม

เปhดตัวเพลงประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณD (Agri Challenge Special) เป6นคร้ังแรกอีกด9วย 

  



 

 

 
วันท่ี 1 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 07.30 น.ดร.เฉลิมชัย ศรีอ&อน รัฐมนตรีว&าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณK เป6นประธานวันคล9ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณD เน่ืองในโอกาสครบรอบ 

129 ปL พร9อมด9วยรBอยเอก ธรรมนัส พรหมเผ&า รัฐมนตรีช&วยว&าการกระทรวงเกษตรและสหกรณK 

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐK รัฐมนตรีช&วยว&าการกระทรวงเกษตรและสหกรณK นายประภัตร โพธสุธน 

รัฐมนตรีช&วยว&าการกระทรวงเกษตรและสหกรณK ดร.ทองเปลว กองจันทรK ปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณK และผู9บริหาร ข9าราชการ และเจ9าหน9าท่ีรQวมในพิธี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณD ประธานได9จุดธูป

เทียนและถวายพวงมาลัย เพ่ือสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณD ได9แกQ ศาลพระภูมิเจ9า

ท่ี ศาลท9าวเวสสุวรรณ ศาลตา-ยาย องคDพระพิรุณทรงนาค (หน9าอาคาร) และองคDพระพิรุณทรงนาค (ห9อง

พิพิธภัณฑD) จากน้ันเข9าสูQชQวงพิธีสงฆD โดยประธานได9จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายภัตตาหาร และ

จตุปfจจัยไทยธรรมแดQพระสงฆD ประธานสงฆDประพรมน้ำพุทธมนตDให9กับผู9เข9ารQวมพิธี จากน้ันในเวลา 09.00 น.

รัฐมนตรีวQาการกระทรวงเกษตรและสหกรณD เป6นประธานพิธีเปhดนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณD ณ ห9องประชุม 115 

วันท่ี 1 เมษายน ของทุกปL ซ่ึงตรงกับวันข9าราชการพลเรือน และยังเป6นวันคล9ายวันสถาปนาของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณD ในปLน้ี กระทรวงฯได9จัดการแสดงนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณD เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 129 ปL ภายใต9โครงการระบบสQงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญQ โดย

มอบหมายให9กรมสQงเสริมการเกษตรเป6นหนQวยงานหลัก จัดแสดงนิทรรศการรQวมกับอีก 12 หนQวยงาน ในสังกัด



กระทรวงเกษตรและสหกรณD อาทิ นิทรรศการความสำเร็จด9านบริหารจัดการของแปลงใหญQมะมQวง, แมลง…

ทางเลือกใหมQของอาหารโลก, ศักยภาพของท่ีดินและการจัดการดินมุQงสูQความสำเร็จของแปลงใหญQ, สQงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญQในสหกรณD และชลประทานสนับสนุนแหลQงน้ำเกษตรแบบแปลงใหญQ เป6นต9น 

นอกจากน้ียังได9รับความรQวมมือจากภาคเอกชน รQวมจัดบูธนิทรรศการในคร้ังน้ีด9วย อาทิ Tesco Lotus Makro 

Tops และไปรษณียDไทย 

“กระทรวงเกษตรและสหกรณK มุ&งปฏิรูปดBานการเกษตรเพ่ือใหB “เกษตรกรม่ันคงภาคการเกษตรม่ัง

ค่ังทรัพยากรการเกษตรย่ังยืน”ตามแผนยุทธศาสตรKเกษตรและสหกรณKระยะ 20 ป_ ดังน้ันการครบรอบ 

129 ป_ ในป_ 2564 น้ี ทุกหน&วยงาน ในสังกัดจึงตBองเร&งขับเคล่ือนประสิทธิภาพการทำงานภายใตB 5 

ยุทธศาสตรK และ15 แนวนโยบายหลัก ประกอบดBวยยุทธศาสตรKตลาดนำการผลิต ซ่ึงมีนโยบายเป�ดตลาด

สินคBาเกษตรออนไลนK รองรับยุค New Normal และร&วมมือกับกระทรวงพาณิชยKสรBางเครือข&ายธุรกิจผ&าน

กิจกรรม “เกษตร-พาณิชยKทันสมัย”ยุทธศาสตรKเทคโนโลยีเกษตร 4.0 พัฒนาศูนยKเทคโนโลยีเกษตรและ

นวัตกรรม เป�นแหล&งรวมองคKความรูBสู&การทำเกษตรสมัยใหม&และเกษตรแบบแม&นยํา 

พรBอมพัฒนาระบบโลจิสติกสK ดBานการเกษตรยุทธศาสตรK “3’s” (Safety – Security – 

Sustainability – เกษตรปลอดภัยเกษตรม่ันคงและเกษตรย่ังยืน) ดBวยการบริหารจัดการน้ำอย&างเป�น

ระบบใหBเพียงพอต&อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ตลอดจนป�องกันบรรเทาปaญหาอุทกภัย รวมท้ัง

บริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมผ&านขBอมูล Agri-Map ยุทธศาสตรKการบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุก

ภาคส&วน มีการพัฒนาฐานขBอมูล Big Data เพ่ือการบริหารเช่ือมโยง ช&วยใหBเกษตรกรมีขBอมูลท่ีดี และ

ยุทธศาสตรKเกษตรกรรมย่ังยืนตามแนวทางศาสตรKพระราชา เพ่ือเป�นภูมิคุBมกัน พรBอมสรBางความม่ันคงแก&

เกษตรกร รวมถึงการพัฒนาตาม 15 แนวนโยบายหลัก ซ่ึงมีการพัฒนาและส&งเสริมทางดBานการเกษตรท่ี

หลากหลายมิติ เพ่ือยกระดับใหBภาคการเกษตรของไทยกBาวไปสู&มาตรฐานสากล และนำพาใหBเกษตรกร

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดBอย&างย่ังยืน” ดร.เฉลิมชัยกลQาว 

นอกจากพิธีสำคัญในชQวงดังกลQาวแล9ว กระทรวงฯได9จัดพิธีลงนามข9อตกลงความรQวมมือ เร่ือง การ

ดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) ระหวQางกระทรวงเกษตรและสหกรณD มูลนิธิเกษ

ตราธิการและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทรK ปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณK ดร.อนันตK สุวรรณรัตนK และดร.สุวิทยK ชัยเกียรติยศ รQวมลงนามข9อตกลงฯ ดังกลQาว และยังจัด

กิจกรรมเปhดตัวเพลงประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณD (Agri Challenge Special) เป6นคร้ังแรกอีกด9วย 

 

  



 

 
กระทรวงเกษตรฯ จัดนิทรรศการผลงานภายใตB “โครงการระบบส&งเสริมการเกษตรแบบแปลง

ใหญ&” ในวันครบรอบ 129 ป_  พรBอมประกาศเร&งเดินหนBาแกBปaญหาความยากจน ชูเกษตรสมัยใหม&

เช่ือมโยงการตลาดแบบครบวงจร 

วันท่ี1 เมษายน 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอQอน รัฐมนตรีวQาการกระทรวงเกษตรและสหกรณD    เป6น

ประธานวันคล9ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณD เน่ืองในโอกาสครบรอบ 129 ปL พร9อมด9วยรัฐมนตรี

ชQวยฯท้ัง 3 ทQานร9อยเอก ธรรมนัส พรหมเผQา, นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐD, นายประภัตร โพธสุธน รวมถึง ดร.

ทองเปลว กองจันทรD ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณD และผู9บริหาร ข9าราชการ และเจ9าหน9าท่ีรQวมในพิธี ณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณD ประธานได9จุดธูปเทียนและถวายพวงมาลัย เพ่ือสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิประจำ

กระทรวงเกษตรและสหกรณD ได9แกQ ศาลพระภูมิเจ9าท่ี ศาลท9าวเวสสุวรรณ ศาลตา–ยาย องคDพระพิรุณทรง

นาค (หน9าอาคาร) และองคDพระพิรุณทรงนาค (ห9องพิพิธภัณฑD) จากน้ันเข9าสูQชQวงพิธีสงฆD 

เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 129 ปL ท่ีกระทรวงเกษตรฯกำลังขับเคล่ือนโครงการระบบสQงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญQ  โดยมอบหมายให9กรมสQงเสริมการเกษตรเป6นหนQวยงานหลัก จัดแสดงนิทรรศการรQวมกับอีก 

12 หนQวยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณD อาทิ นิทรรศการความสำเร็จด9านบริหารจัดการของแปลง

ใหญQมะมQวง, แมลง…ทางเลือกใหมQของอาหารโลก, ศักยภาพของท่ีดินและการจัดการดินมุQงสูQความสำเร็จของ

แปลงใหญQ, สQงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญQในสหกรณD และชลประทานสนับสนุนแหลQงน้ำเกษตรแบบแปลง



ใหญQ เป6นต9น นอกจากน้ียังได9รับความรQวมมือจากภาคเอกชน รQวมจัดบูธนิทรรศการในคร้ังน้ีด9วย อาทิ Tesco 

Lotus Makro Tops และไปรษณียDไทย 

ดร.เฉลิมชัย กลQาววQา กระทรวงเกษตรฯมุQงปฏิรูปด9านการเกษตรเพ่ือให9 “เกษตรกรม่ันคงภาค

การเกษตรม่ังค่ังทรัพยากรการเกษตรย่ังยืน”ตามแผนยุทธศาสตรDเกษตรและสหกรณDระยะ 20 ปL ดังน้ัน

กระทรวงเกษตรฯครบรอบ 129 ปL ในปL 2564 น้ี ทุกหนQวยงาน ในสังกัดจึงต9องเรQงขับเคล่ือนประสิทธิภาพการ

ทำงานภายใต9 5 ยุทธศาสตรD และ15 แนวนโยบายหลัก ประกอบด9วยยุทธศาสตรDตลาดนำการผลิต ซ่ึงมี

นโยบายเปhดตลาดสินค9าเกษตรออนไลนD รองรับยุค New Normal และรQวมมือกับกระทรวงพาณิชยDสร9าง

เครือขQายธุรกิจผQานกิจกรรม “เกษตร–พาณิชยDทันสมัย”ยุทธศาสตรDเทคโนโลยีเกษตร 4.0 พัฒนาศูนยD

เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เป6นแหลQงรวมองคDความรู9สูQการทำเกษตรสมัยใหมQและเกษตรแบบแมQนยํา 

พร9อมพัฒนาระบบโลจิสติกสD 

ด9านการเกษตรยุทธศาสตรD “3’s” (Safety – Security – Sustainability – เกษตรปลอดภัยเกษตร

ม่ันคงและเกษตรย่ังยืน)  ด9วยการบริหารจัดการน้ำอยQางเป6นระบบให9เพียงพอตQอการอุปโภคบริโภค และทำ

การเกษตร ตลอดจนป�องกันบรรเทาปfญหาอุทกภัย รวมท้ังบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมผQานข9อมูล Agri-

Map ยุทธศาสตรDการบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคสQวน มีการพัฒนาฐานข9อมูล Big Data เพ่ือการ

บริหารเช่ือมโยง ชQวยให9เกษตรกรมีข9อมูลท่ีดี และยุทธศาสตรDเกษตรกรรมย่ังยืนตามแนวทางศาสตรDพระราชา 

เพ่ือเป6นภูมิคุ9มกัน พร9อมสร9างความม่ันคงแกQเกษตรกร รวมถึงการพัฒนาตาม 15 แนวนโยบายหลัก ซ่ึงมีการ

พัฒนาและสQงเสริมทางด9านการเกษตรท่ีหลากหลายมิติ เพ่ือยกระดับให9ภาคการเกษตรของไทยก9าวไปสูQ

มาตรฐานสากล และนำพาให9เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมได9อยQางย่ังยืน” ดร.เฉลิมชัยกลQาว 

นอกจากพิธีสำคัญในชQวงดังกลQาวแล9ว กระทรวงฯได9จัดพิธีลงนามข9อตกลงความรQวมมือ เร่ือง การ

ดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) ระหวQางกระทรวงเกษตรและสหกรณD มูลนิธิเกษ

ตราธิการและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทรD ปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณD ดร.อนันตD สุวรรณรัตนD และดร.สุวิทยD ชัยเกียรติยศ รQวมลงนามข9อตกลงฯ ดังกลQาว และยังจัดกิจกรรม

เปhดตัวเพลงประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณD (Agri Challenge Special) เป6นคร้ังแรกอีกด9วย 

 

  



 
"เฉลิมชัย" ประธานวันสถาปนา 129 ป_ กระทรวงเกษตรฯ พรBอมโชวKนิทรรศการผลงาน 

 
ครบรอบ 129 ปL กระทรวงเกษตรและสหกรณD จัดพิธีสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิประจำกระทรวงและพิธีสงฆD 

พร9อมนิทรรศการผลงานภายใต9 “โครงการระบบสQงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญQ” เรQงเดินหน9าแก9ปfญหา

ความยากจน ชูเกษตรสมัยใหมQเช่ือมโยงการตลาดแบบครบวงจร 

เม่ือวันท่ี 1 เม.ย. ดร.เฉลิมชัย ศรีอQอน รมว.เกษตรและสหกรณD เป6นประธานวันคล9ายวันสถาปนา

กระทรวงเกษตรและสหกรณD เน่ืองในโอกาสครบรอบ 129 ปL พร9อมด9วย ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผQา 

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐD นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯ ดร.ทองเปลว กองจันทรD ปลัดกระทรวงฯ 

และผู9บริหาร ข9าราชการ และเจ9าหน9าท่ีรQวมในพิธี ณ กระทรวงเกษตรฯ ประธานได9จุดธูปเทียนและถวาย

พวงมาลัย เพ่ือสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิประจำกระทรวง ได9แกQ ศาลพระภูมิเจ9าท่ี ศาลท9าวเวสสุวรรณ ศาลตา-ยาย 

องคDพระพิรุณทรงนาค (หน9าอาคาร) และองคDพระพิรุณทรงนาค (ห9องพิพิธภัณฑD) จากน้ันเข9าสูQชQวงพิธีสงฆD โดย

ประธานได9จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายภัตตาหาร และจตุปfจจัยไทยธรรมแดQพระสงฆD ประธานสงฆD

ประพรมน้ำพุทธมนตDให9กับผู9เข9ารQวมพิธี จากน้ันในเวลา 09.00 น.รมว.เกษตรฯ เป6นประธานพิธีเปhดนิทรรศการ

ผลงานของกระทรวง ณ ห9องประชุม 115 

วันท่ี 1 เมษายน ของทุกปL ซ่ึงตรงกับวันข9าราชการพลเรือน และยังเป6นวันคล9ายวันสถาปนาของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณD ในปLน้ี กระทรวงฯได9จัดการแสดงนิทรรศการผลงาน เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 

129 ปL ภายใต9โครงการระบบสQงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญQ โดยมอบหมายให9กรมสQงเสริมการเกษตรเป6น

หนQวยงานหลัก จัดแสดงนิทรรศการรQวมกับอีก 12 หนQวยงาน อาทิ นิทรรศการความสำเร็จด9านบริหารจัดการ

ของแปลงใหญQมะมQวง, แมลง...ทางเลือกใหมQของอาหารโลก, ศักยภาพของท่ีดินและการจัดการดินมุQงสูQ

ความสำเร็จของแปลงใหญQ, สQงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญQในสหกรณD และชลประทานสนับสนุนแหลQงน้ำ

เกษตรแบบแปลงใหญQ เป6นต9น นอกจากน้ียังได9รับความรQวมมือจากภาคเอกชน รQวมจัดบูธนิทรรศการในคร้ังน้ี

ด9วย อาทิ Tesco Lotus Makro Tops และไปรษณียDไทย 



ดร.เฉลิมชัย กลQาววQา กระทรวงเกษตรฯ มุQงปฏิรูปด9านการเกษตรเพ่ือให9 “เกษตรกรม่ันคงภาค

การเกษตรม่ังค่ังทรัพยากรการเกษตรย่ังยืน” ตามแผนยุทธศาสตรDเกษตรและสหกรณDระยะ 20 ปL ดังน้ันการ

ครบรอบ 129 ปL ในปL 2564 น้ี ทุกหนQวยงาน ในสังกัดจึงต9องเรQงขับเคล่ือนประสิทธิภาพการทำงานภายใต9 5 

ยุทธศาสตรD และ15 แนวนโยบายหลัก ประกอบด9วยยุทธศาสตรDตลาดนำการผลิต ซ่ึงมีนโยบายเปhดตลาดสินค9า

เกษตรออนไลนD รองรับยุค New Normal และรQวมมือกับกระทรวงพาณิชยDสร9างเครือขQายธุรกิจผQานกิจกรรม 

“เกษตร-พาณิชยDทันสมัย”ยุทธศาสตรDเทคโนโลยีเกษตร 4.0 พัฒนาศูนยDเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เป6น

แหลQงรวมองคDความรู9สูQการทำเกษตรสมัยใหมQและเกษตรแบบแมQนยํา พร9อมพัฒนาระบบโลจิสติกสD ด9าน

การเกษตรยุทธศาสตรD “3’s” (Safety – Security – Sustainability – เกษตรปลอดภัยเกษตรม่ันคงและ

เกษตรย่ังยืน) ด9วยการบริหารจัดการน้ำอยQางเป6นระบบให9เพียงพอตQอการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร 

ตลอดจนป�องกันบรรเทาปfญหาอุทกภัย 

"รวมท้ังบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมผQานข9อมูล Agri-Map ยุทธศาสตรDการบริหารเชิงรุกแบบบูรณา

การกับทุกภาคสQวน มีการพัฒนาฐานข9อมูล Big Data เพ่ือการบริหารเช่ือมโยง ชQวยให9เกษตรกรมีข9อมูลท่ีดี 

และยุทธศาสตรDเกษตรกรรมย่ังยืนตามแนวทางศาสตรDพระราชา เพ่ือเป6นภูมิคุ9มกัน พร9อมสร9างความม่ันคงแกQ

เกษตรกร รวมถึงการพัฒนาตาม 15 แนวนโยบายหลัก ซ่ึงมีการพัฒนาและสQงเสริมทางด9านการเกษตรท่ี

หลากหลายมิติ เพ่ือยกระดับให9ภาคการเกษตรของไทยก9าวไปสูQมาตรฐานสากล และนำพาให9เกษตรกร

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได9อยQางย่ังยืน” ดร.เฉลิมชัยกลQาว 

นอกจากน้ี กระทรวงฯได9จัดพิธีลงนามข9อตกลงความรQวมมือ เร่ือง การดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิทยา

การเกษตรระดับสูง (วกส.) ระหวQางกระทรวงเกษตรฯ มูลนิธิเกษตราธิการและสำนักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทรD ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ดร.อนันตD สุวรรณรัตนD และดร.สุวิทยD ชัย

เกียรติยศ รQวมลงนาม และยังจัดกิจกรรมเปhดตัวเพลงประจำกระทรวงเกษตรฯ (Agri Challenge Special) 

เป6นคร้ังแรกอีกด9วย. 

 

  



 
ก.เกษตรฯ ครบรอบ 129 ป_ จัดพิธีสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิประจำกระทรวงและพิธีสงฆK จัดนิทรรศการผลงาน

ภายใตB “โครงการระบบส&งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ&” 

 
ก.เกษตรฯ ครบรอบ 129 ป_ จัดพิธีสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิประจำกระทรวงและพิธีสงฆK จัด

นิทรรศการผลงานภายใตB “โครงการระบบส&งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ&” 

วันท่ี 1 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น.ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณD : นายเฉลิมชัย ศรีอQอน 

รัฐมนตรีวQาการกระทรวงเกษตรและสหกรณD เป6นประธานวันคล9ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณD 

เน่ืองในโอกาสครบรอบ 129 ปL พร9อมด9วยร9อยเอก ธรรมนัส พรหมเผQา, นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐD, นายประ

ภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีชQวยวQาการกระทรวงเกษตรและสหกรณD, ดร.ทองเปลว กองจันทรD ปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณD และผู9บริหาร ข9าราชการ และเจ9าหน9าท่ีรQวมในพิธี 

นายเฉลิมชัยฯ ประธานได9จุดธูปเทียนและถวายพวงมาลัย เพ่ือสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิประจำกระทรวง

เกษตรและสหกรณD ได9แกQ ศาลพระภูมิเจ9าท่ี,ศาลท9าวเวสสุวรรณ,ศาลตา-ยาย,องคDพระพิรุณทรงนาค (หน9า

อาคาร) และองคDพระพิรุณทรงนาค (ห9องพิพิธภัณฑD) จากน้ันเข9าสูQชQวงพิธีสงฆD โดยนายเฉลิมชัยฯ ประธานได9จุด

ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายภัตตาหาร และจตุปfจจัยไทยธรรมแดQพระสงฆD ประธานสงฆDประพรมน้ำพุทธ

มนตDให9กับผู9เข9ารQวมพิธี จากน้ันในเวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัยฯรัฐมนตรีวQาการกระทรวงเกษตรและสหกรณD 

เป6นประธานพิธีเปhดนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณD ณ ห9องประชุม 115 

โดยวันท่ี 1 เมษายน ของทุกปL ซ่ึงตรงกับวันข9าราชการพลเรือน และยังเป6นวันคล9ายวันสถาปนาของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณD ในปLน้ี กระทรวงฯได9จัดการแสดงนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและ



สหกรณD เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 129 ปL ภายใต9โครงการระบบสQงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญQ โดย

มอบหมายให9กรมสQงเสริมการเกษตรเป6นหนQวยงานหลัก จัดแสดงนิทรรศการรQวมกับอีก 12 หนQวยงาน ในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณD อาทิ นิทรรศการความสำเร็จด9านบริหารจัดการของแปลงใหญQมะมQวง,แมลง 

ทางเลือกใหมQของอาหารโลก,ศักยภาพของท่ีดิน และการจัดการดินมุQงสูQความสำเร็จของแปลงใหญQ,สQงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญQในสหกรณD และชลประทานสนับสนุนแหลQงน้ำเกษตรแบบแปลงใหญQ เป6นต9น 

นอกจากน้ียังได9รับความรQวมมือจากภาคเอกชน รQวมจัดบูธนิทรรศการในคร้ังน้ีด9วย อาทิ Tesco Lotus Makro 

Tops และไปรษณียDไทย 

ท้ังน้ีนายเฉลิมชัยฯ กลQาววQากระทรวงเกษตรและสหกรณD มุQงปฏิรูปด9านการเกษตรเพ่ือให9 “เกษตรกร

ม่ันคงภาคการเกษตรม่ังค่ังทรัพยากรการเกษตรย่ังยืน” ตามแผนยุทธศาสตรDเกษตรและสหกรณDระยะ 20 ปL 

ดังน้ันการครบรอบ 129 ปL ในปL 2564 น้ี ทุกหนQวยงาน ในสังกัดจึงต9องเรQงขับเคล่ือนประสิทธิภาพการทำงาน

ภายใต9 5 ยุทธศาสตรD และ15 แนวนโยบายหลัก ประกอบด9วยยุทธศาสตรDตลาดนำการผลิต ซ่ึงมีนโยบายเปhด

ตลาดสินค9าเกษตรออนไลนD รองรับยุค New Normal และรQวมมือกับกระทรวงพาณิชยDสร9างเครือขQายธุรกิจ

ผQานกิจกรรม “เกษตร-พาณิชยDทันสมัย” ยุทธศาสตรDเทคโนโลยีเกษตร 4.0 พัฒนาศูนยDเทคโนโลยีเกษตรและ

นวัตกรรม เป6นแหลQงรวมองคDความรู9สูQการทำเกษตรสมัยใหมQและเกษตรแบบแมQนยํา พร9อมพัฒนาระบบโลจิ

สติกสD ด9านการเกษตรยุทธศาสตรD “3’s” (Safety-Security-Sustainability -เกษตรปลอดภัยเกษตรม่ันคง

และเกษตรย่ังยืน) 

ด9วยการบริหารจัดการน้ำอยQางเป6นระบบให9เพียงพอตQอการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร 

ตลอดจนป�องกันบรรเทาปfญหาอุทกภัย รวมท้ังบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมผQานข9อมูล Agri-Map 

ยุทธศาสตรDการบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคสQวน มีการพัฒนาฐานข9อมูล Big Data เพ่ือการบริหาร

เช่ือมโยง ชQวยให9เกษตรกรมีข9อมูลท่ีดี และยุทธศาสตรDเกษตรกรรมย่ังยืนตามแนวทางศาสตรDพระราชา เพ่ือ

เป6นภูมิคุ9มกัน พร9อมสร9างความม่ันคงแกQเกษตรกร รวมถึงการพัฒนาตาม 15 แนวนโยบายหลัก ซ่ึงมีการพัฒนา

และสQงเสริมทางด9านการเกษตรท่ีหลากหลายมิติ เพ่ือยกระดับให9ภาคการเกษตรของไทยก9าวไปสูQ

มาตรฐานสากล และนำพาให9เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมได9อยQางย่ังยืน 

นอกจากพิธีสำคัญในชQวงดังกลQาวแล9ว กระทรวงฯได9จัดพิธีลงนามข9อตกลงความรQวมมือ เร่ือง การ

ดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) ระหวQางกระทรวงเกษตรและสหกรณD มูลนิธิเกษ

ตราธิการและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทรD ปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณD ดร.อนันตD สุวรรณรัตนD และดร.สุวิทยD ชัยเกียรติยศ รQวมลงนามข9อตกลงฯ ดังกลQาว และยังจัดกิจกรรม

เปhดตัวเพลงประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณD (Agri Challenge Special) เป6นคร้ังแรกอีกด9วย 

 

  



 

 
“รมว.เฉลิมชัย” ส่ังคุมเข9มเกษตรกรห9ามตัดทุเรียนอQอนขายเด็ดขาด หว่ันฉุดราคาทุเรียนตกต่ำ หลัง

พบข9อมูลมีขบวนการตัดทุเรียนอQอนลักลอบออกตQางประเทศทุบตลาดทุเรียนไทย เตือนหากตรวจพบฟfนไมQ

เล้ียงโทษจำคุก 3 ปL 

นายเฉลิมชัย ศรีอQอน รัฐมนตรีวQาการกระทรวงเกษตรและสหกรณD เปhดเผยวQา จากท่ีมีขQาววQามี

ขบวนการลักลอบตัดทุเรียนอQอนในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล9เคียงออกมาขายจำนวนมาก โดย

บางสQวนมีขบวนการลักลอบสQงออกไปยังตQางประเทศ น้ัน 

ลQาสุด ได9ส่ังการให9หนQวยงานท่ีเก่ียวข9อง ท้ังกรมสQงเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร เข9า

ดำเนินการตรวจสอบเป6นการเรQงดQวนโดยเฉพาะล9งท่ีสQงออกและให9รายงานมาท่ีกระทรวงเกษตรฯเป6นการ

เรQงดQวนหากพบวQามีการลักลอบตัดทุเรียนอQอนจริง จะดำเนินการข้ันเด็ดขาดเพ่ือชQวยกันสกัดก้ันทุเรียนอQอนใน

จังหวัดแหลQงผลิตท่ีสำคัญ 

โดยรQวมกับฝ�ายปกครองในพ้ืนท่ี โดยใช9บทลงโทษทางกฎหมายได9แกQ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

271 ผู9ใดขายโดยหลอกลวงด9วยประการใดๆ ให9ผู9ซ้ือหลงเช่ือในแหลQงกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแหQง

ของอันเป6นเท็จน้ัน ต9องระวางโทษจำคุกไมQเกิน 3 ปL หรือปรับไมQเกิน 6,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ และพ.ร.บ. 

คุ9มครองผู9บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู9ใดเจตนากQอให9เกิดความเข9าใจผิดในแหลQงกำเนิด สภาพ คุณภาพ 

ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอ่ืน อันเก่ียวกับสินค9าหรือบริการไมQวQาจะเป6นของตนเองหรือผู9อ่ืน โฆษณา

หรือใช9ฉลากท่ีมีข9อความอันเป6นเท็จ หรือข9อความท่ีรู9หรือควรรู9อยูQแล9ววQาอาจกQอให9เกิดความเข9าใจผิดเชQนวQาน้ัน 



ต9องระวางโทษจำคุกไมQเกิน 6 เดือน หรือปรับไมQเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ ซ่ึงเป6นมาตรการทาง

อาญา 

นอกจากน้ี กรมวิชาการเกษตรได9เพ่ิมจำนวนเจ9าหน9าท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีและเข9าสุQมตรวจทุกล9งทุเรียน 

หากพบทุเรียนอQอนจะมีการแจ9งเตือน และถ9ายังมีการกระทำผิดมาตรฐานซ้ำๆ ก็จะมีการพักใช9หรือเพิกถอน

ใบรับรองของล9งตQอไป 

อยQางไรก็ตามในชQวงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคมของทุกปLจะเป6นชQวงท่ีทุเรียนเร่ิมออกสูQตลาด 

โดยเฉพาะทุเรียนภาคตะวันออกในชQวงต9นฤดูกาลจะมีราคาสูง เน่ืองจากผลผลิตท่ีออกสูQตลาดยังมีปริมาณน9อย 

ประกอบกับมียอดส่ังซ้ือลQวงหน9าผQานพQอค9าคนกลางและล9งอีกจำนวนมาก เป6นโอกาสของเกษตรกรท่ีจะมี

รายได9เพ่ิมข้ึน อาจเกิดแรงจูงใจให9รีบตัดทุเรียนออกขายในชQวงน้ีเพ่ือทำกำไร 

ในขณะท่ีทุเรียนสQวนใหญQยังไมQครบอายุการเก็บเก่ียว กระทรวงเกษตรและสหกรณDมีความหQวงใยใน

เร่ืองคุณภาพของทุเรียนและผลกระทบด9านการตลาดจึงขอย้ำวQาการตัดทุเรียนอQอน หรือด9อยคุณภาพ

ออกจำหนQายน้ัน ท้ังเกษตรกรผู9ปลูกและพQอค9าคนกลางท่ีรับมาจำหนQายมีความผิดตามกฎหมายและเป6นการ

ทำลายความเช่ือม่ันตQอผู9บริโภคและอาจสQงผลให9ราคาทุเรียนตกต่ำลงและสร9างปfญหาให9กับเกษตรกรท่ีปลูก

ทุเรียนเองในระยะยาวด9วย 

ท้ังน้ีหากเกษตรกรมีผลผลิตท่ีพร9อมตัดจำหนQายกQอนวันท่ี 10 เมษายน 2564 หากต9องการจะตัด

จำหนQายจะต9องแจ9งกำนัน ผู9ใหญQบ9าน อาสาสมัครเกษตร หรือเกษตรอำเภอกQอนตัด ซ่ึงจะชQวยควบคุมคุณภาพ

ผลผลิตกQอนออกสูQตลาดได9อีกทางหน่ึง 

“สำหรับผลเสียหายท่ีเกิดจากการขายทุเรียนอQอน นอกจากจะทำลายความเช่ือม่ันในคุณภาพสินค9า

เกษตรของผู9บริโภคภายในประเทศแล9ว ยังจะสQงผลกระทบเป6นวงกว9างตQอตลาดสQงออกอีกด9วย เน่ืองจากใน

อนาคตอันใกล9ประเทศคูQแขQงของไทยอยQางเวียดนามและกัมพูชาจะสามารถผลิตทุเรียนคุณภาพได9มากข้ึน และ

มีความได9เปรียบทุเรียนไทย เน่ืองจากต9นทุนการผลิตต่ำกวQา อีกท้ังท่ีต้ังยังอยูQใกล9ประเทศจีนท่ีเป6นตลาดสQงออก

ใหญQของไทยมากกวQาด9วย ซ่ึงหากยังมีการลักลอบสQงออกทุเรียนอQอนไปตลาดตQางประเทศ จะทำให9ทุเรียนไทย

สูญเสียสQวนแบQงตลาดให9กับประเทศคูQแขQงในไมQช9า” นายเฉลิมชัย กลQาว 

 

  



 

 
นางสาวทัศนียK เมืองแกBว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและ

สหกรณD เปhดเผยวQา กระทรวงเกษตรและสหกรณD ได9ดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart 

Farmer) เพ่ือสQงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกรให9เป6น Smart Farmer และ Young Smart 

Farmer ในการพัฒนาเกษตรกรอยQางรอบด9านให9เกษตรกรไทยพ่ึงพาตนเองและเป6นแบบอยQางแกQเกษตรกรราย

อ่ืน และพัฒนาภาคการเกษตรให9ก9าวหน9าอยQางย่ังยืน ซ่ึงกระทรวงเกษตรฯ มีเป�าหมายท่ีจะพัฒนาคนรุQนใหมQท่ี

มีใจรักการเกษตรให9รู9จักบริหารจัดการการเกษตรด9วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมQ สำหรับหน่ึงใน

นวัตกรรมของ Young Smart Farmer ท่ีได9รับความสนใจ คือนวัตกรรมการผลิตไฟฟ�าจากระบบพลังงาน

แสงอาทิตยDผQานแผงโซลQาเซลลD ซ่ึงนับวQาเป6นนวัตกรรมและตัวแปรสำคัญท่ีชQวยลดต9นทุนคQาไฟฟ�าทาง

การเกษตรได9เป6นอยQางดี 



จากตัวอยQางของ Young Smart Farmer ท่ีประสบความสำเร็จและมีความเช่ียวชาญด9านการ

ประยุกตDใช9เทคโนโลยี นวัตกรรม และการลดต9นทุนการผลิต คือ นายวีระ สรแสดง ท่ีสามารถนำนวัตกรรมมา

ปรับใช9ในการทำเกษตรบนพ้ืนท่ี 9 ไรQ โดยใช9พลังงานไฟฟ�าท่ีฟารDมผลิตเองจนเป6นฟารDมคQาไฟฟ�าศูนยDบาท 

พร9อมท้ังมีการบริหารจัดการน้ำในฟารDมอยQางเป6นระบบ เปล่ียนน้ำเสียให9เป6นน้ำดีเพ่ือใช9หมุนเวียนรักษาระบบ

นิเวศในฟารDมจนสามารถพัฒนาฟารDมให9เป6นแหลQงทQองเท่ียวเชิงเกษตร สร9างงาน สร9างรายได9ให9ฟารDม และคน

ในชุมชน นอกจากน้ียังได9รับการสนับสนุนจากกรมสQงเสริมการเกษตรให9เป6นศูนยDบQมเพาะเกษตรกรรุQนใหมQ 

และเป6นศูนยDเรียนรู9การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค9าเกษตร (ศพก.) เครือขQายศูนยDเรียนรู9เพ่ือการลดต9นทุน

คQาไฟฟ�าทางการเกษตร จนปfจจุบันเป6นแหลQงเรียนรู9ให9กับผู9สนใจ และเมล็ดพันธุDทางการเกษตรรุQนใหมQนำไป

เป6นแบบอยQางในการปฏิบัติและตQอยอด 

สศก. โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) ได9ลงพ้ืนท่ีสัมภาษณD นายวี

ระ สรแสดง Young Smart Farmer เจ9าของเรสคิวฟารDม แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ได9

บอกเลQาวQา กQอนหน9าน้ีตนเองได9ประกอบอาชีพเป6นฝ�ายศิลป�ในบริษัทเอกชนแหQงหน่ึง และเปhดบริษัทออแกไนซD

ของตนเองอีกประมาณ 10 ปL ตQอมาได9มีความสนใจท่ีจะทำการเกษตร โดยเห็นท่ีดินแปลงหน่ึง เป6นท่ีน้ำทQวมขัง 

ไมQมีแหลQงน้ำ ไมQมีไฟฟ�า อยูQในกรุงเทพฯ ซ่ึงคนท่ัวไปมองวQาพ้ืนท่ีแบบน้ี ไมQสามารถทำการเกษตรได9 ตนจึงอยาก

ก9าวข9ามข9อจำกัดท่ีอยูQในกรอบน้ัน จึงเร่ิมจากปรับสภาพพ้ืนท่ี เร่ิมทดลองส่ิงตQางๆ และได9เกิดแนวคิดการทำ

ฟารDมคQาไฟศูนยDบาทข้ึน เพราะเป6นการลดต9นทุนการผลิตวิธีหน่ึง เน่ืองจากต9นทุนเร่ืองของไฟฟ�าเป6นหัวใจหลัก

ของการทำฟารDม เพราะในฟารDมมีท้ังโรงเรือนอัตโนมัติ ก่ึงอัตโนมัติ ทุกอยQางใช9ไฟฟ�าท้ังหมด แตQไฟฟ�าน้ันผลิต

เอง จากระบบพลังงานแสงอาทิตยDผQานโซลQาเซลลD และนำอุปกรณDตQางๆ มาประยุกตDใช9จนประสบความสำเร็จ 

ประกอบกับตนเป6นผู9ท่ีชอบเรียนรู9 และพัฒนาการทำเกษตรอยูQตลอดเวลา จึงมีความสนใจโครงการ Smart 

Farmer ของกระทรวงเกษตรฯ โดยเร่ิมจากการเข9าไปปรึกษากับสำนักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท้ัง

เร่ืองการลงทะเบียนเกษตรกร การทำการเกษตร และได9รับคำแนะนำให9ลงทะเบียนเป6น Young Smart 

Farmers ซ่ึงตนได9เห็นถึงประโยชนDจากการเข9าโครงการดังกลQาว ท้ังการสร9างเครือขQายกับเกษตรกรรุQน

ใหมQ การฝ�กอบรม ให9ความรู9 ได9รับการพัฒนาศักยภาพในด9านตQางๆ จึงก9าวเข9าสูQการเป6น Young Smart 

Farmer ต้ังแตQปL 2561 เป6นต9นมา 

นายชีวิต เม&งเอียด ผู9อำนวยการ สศท.7 กลQาวเสริมวQา การทำฟารDมในแบบของเรสคิวฟารDม เม่ือ

เปรียบเทียบกับฟารDมท่ัวไปท่ีใช9ไฟฟ�าแล9วจะมีการประหยัดต9นทุนคQาน้ำ คQาไฟฟ�า ประมาณร9อยละ 90 

เน่ืองจากใช9ระบบพลังงานแสงอาทิตยD ควบคุมการทำงานจากระบบส่ังการด9วยมือถือ และระบบแสงอาทิตยD 

ท้ังน้ี นายวีระ ยังได9น9อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9 มาประยุกตDใช9ในการบริหาร

จัดการฟารDม และได9นำหลักคิดเร่ือง เข่ือน ฝาย แก9มลิง คลองไส9ไกQ มาประยุกตDใช9บริหารจัดการน้ำในฟารDม

เพ่ือให9เกิดประโยชนDสูงสุด นอกจากน้ี ยังมีการใช9ภูมิปfญญาแบบด้ังเดิม นำเศษก่ิงไม9ใบไม9มาเผา ในถังทำให9เกิด

ควันเพ่ือไลQแมลง แทนการใช9สารเคมี ปfจจุบัน ฟารDมแหQงน้ีได9มีการถQายทอดองคDความรู9ให9กับผู9สนใจและเมล็ด

พันธุDรุQนใหมQมาแล9วกวQา 10,000 ราย จึงนับวQา นายวีระ สรแสดง Young Smart Farmer เป6นอีกหน่ึงใน

เกษตรกรรุQนใหมQท่ีประสบความสำเร็จอยQางดีย่ิง 



ท้ังน้ี หากเกษตรหรือท&านใดท่ีสนเขBาศึกษาดูงาน สามารถติดต&อสอบถามไดBท่ี นายวีระ สรแสดง 

71 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพ 10510 FB : Res-Q Farm กับ Res-Q Café หรือโทร. 
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กรมสQงเสริมการเกษตร ชูผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ซ่ึงเป6นโครงการ

ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ9ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้ังเป�าปL 2564 เน9นการ

พัฒนาและขยายผล พัฒนาครู นักเรียน และผู9ปกครอง จำนวน 2,400 คน รQวมกับโรงเรียน 783 โรงเรียน วาง

แผนการผลิตพืชผักและผลไม9ในโรงเรียน ให9เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนท่ี พัฒนาโรงเรียนเป6นศูนยDกลางแหลQง

เรียนรู9 ขยายผลความรู9จากโรงเรียนสูQครัวเรือน หมูQบ9าน และชุมชน สQงเสริมการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุD

พืช โดยนำรQอง 15 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

นายเข9มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมสQงเสริมการเกษตร เปhดเผยวQา ตามท่ีกรมสQงเสริมการเกษตร ได9

สนองพระราชดำริและดำเนินโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ9ากรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได9ทรงเร่ิมงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ต้ังแตQ พ.ศ. 

2523 และได9ทรงงานอยQางตQอเน่ืองมาจนถึงปfจจุบันเป6นเวลากวQา 40 ปL ซ่ึงปfจจุบันผลการดำเนินงานดังกลQาว

ได9ประสบผลสำเร็จเป6นท่ีนQาพอใจ โดยมีหนQวยงานตQางๆ มารQวมบูรณาการ เพ่ือสQงเสริมและสนับสนุนให9

สถานศึกษาท่ีมีความพร9อม พัฒนาเป6นศูนยDบริการความรู9 พร9อมกับสนับสนุนปfจจัยการผลิตให9แกQครัวเรือน 

เพ่ือทำการเกษตรแบบผสมผสาน สQงเสริมและเพ่ิมรายได9จากการขายผลผลิต 

โดยในปL 2564 น้ี กรมได9วางแนวทางการขับเคล่ือนโครงการในการดำเนินการถQายทอดองคDความรู9

ด9านการผลิตพืชการป�องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชท่ีถูกต9องและปลอดภัยรวมไปถึงการแปรรูปถนอม

อาหาร ท่ีมุQงเน9นกระบวนการมีสQวนรQวมให9นักเรียน ครู และผู9ปกครองรQวมกันทำการเกษตรในโรงเรียน เกิดการ

เรียนรู9รQวมกัน และสามารถนำความรู9ไปปรับใช9ในครัวเรือนและขยายผลไปสูQชุมชน ประกอบด9วย 1. พัฒนาครู 

นักเรียน และผู9ปกครอง จำนวน 2,400 คน ให9มีความรู9ทางด9านการเกษตรและการฝ�กปฏิบัติ การผลิตพืชอยQาง

เหมาะสม โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. รQวมกับโรงเรียน 783 โรงเรียน วางแผนการผลิต

พืชผักและผลไม9ในโรงเรียน ให9เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนท่ี สนับสนุนปfจจัยการผลิตให9ตรงตามความต9องการ

ของโรงเรียน สามารถนำผลผลิตท่ีได9มาประกอบอาหารกลางวันให9กับนักเรียนได9เพียงพอตลอดชQวงปLการศึกษา 

3. พัฒนาโรงเรียนเป6นศูนยDกลางแหลQงเรียนรู9 ขยายผลความรู9จากโรงเรียนสูQครัวเรือน หมูQบ9าน และชุมชน โดย

สQงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมูQบ9านท่ีโรงเรียนต้ังอยูQ50 หมูQบ9าน (1,000 ราย) ท่ีสามารถพัฒนาเป6นอาชีพด9าน

การเกษตรได9 และ 4. สQงเสริมการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุDพืช โดยนำรQอง 15 โรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดน เพ่ือพัฒนาเป6นโรงเรียนต9นแบบสำหรับการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุDพืช ขยายผลสูQโรงเรียนอ่ืนๆ 

“อยQางไรก็ตาม กรมหวังวQา การดำเนินงานและพัฒนาขยายผลของโครงการจะทำให9 ครู นักเรียน 

ผู9ปกครอง มีความรู9 ความเข9าใจด9านการเกษตร สามารถวางแผนการผลิตพืชให9เหมาะสมตามศักยภาพของ

พ้ืนท่ี โรงเรียนสามารถผลิตพืชและนำผลผลิตมาประกอบเล้ียงอาหารกลางวันแกQนักเรียนได9อยQางเพียงพอ 

โรงเรียนเป6นต9นแบบแหลQงเรียนรู9และขยายผลองคDความรู9ไปปรับใช9ในครัวเรือน เกิดกระบวนการเรียนรู9รQวมกัน 

รวมท้ังสามารถพัฒนาเป6นอาชีพทางด9านการเกษตรให9กับชุมชนได9อยQางย่ังยืนตQอไปได9” อธิบดีกรมสQงเสริม

การเกษตร กลQาว  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

 
  



  

 
ด9วยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหBโทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีผลใช9บังคับเม่ือวันท่ี 19 

กุมภาพันธD 2562 ได9เปhดให9สามารถนำกัญชาไปใช9ประโยชนDในทางการแพทยDและการศึกษาวิจัยได9 สQงผลให9

กลุQมผู9ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีมีการจดทะเบียนเป6นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือสหกรณD

การเกษตร ซ่ึงดำเนินการภายใต9ความรQวมมือและกำกับดูแลของหนQวยงานของรัฐ สามารถย่ืนขอรับอนุญาต

ปลูกกัญชาได9 

ดังน้ัน เพ่ือให9นโยบายการพัฒนากัญชาทางการแพทยDของประเทศไทยเกิดประโยชนDสูงสุด โดยการ

สQงเสริมให9ภาคเกษตรกรรมได9มีสQวนรQวมในการปลูกกัญชาอยQางถูกต9องตามท่ีกฎหมายกำหนด และได9คุณภาพ

มาตรฐาน กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได9

จัดทำคูQมือการขอรับอนุญาตปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร เพ่ือให9เกิดความรู9ความเข9าใจและใช9เป6นแนวทางใน

การปฏิบัติของกลุQมเกษตรกรในการเป6นผู9ขอรับอนุญาตปลูกกัญชา ดังน้ี 

คุณสมบัติของเกษตรกรท่ีจะขออนุญาตปลูกกัญชา 

เกษตรกรสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาได9 โดยการรวมกลุQมกันจดทะเบียนเป6นวิสาหกิจชุมชน 

วิสาหกิจเพ่ือสังคม สหกรณDการเกษตร และขออนุญาตรQวมกับหนQวยงานของรัฐ 

ข้ันตอนการขอจดทะเบียนเป�นวิสาหกิจชุมชน 



เกษตรกรรวมกลุQมกันขอจดทะเบียนเป6นวิสาหกิจชุมชนเพ่ือปลูกกัญชาไมQได9 เพราะกัญชายังจัดเป6นยา

เสพติดให9โทษในประเภท 5 ถ9าเชQนน้ันต9องทำอยQางไร กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. มีคำแนะนำ ดังน้ี 

1.เกษตรกรรวมตัวกันเพ่ือจดทะเบียนเป6นวิสาหกิจชุมชนในกิจการอ่ืนท่ีไมQใชQเพ่ือปลูกกัญชาโดยเฉพาะ 

2.จดทะเบียนเป6นวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการในกิจการตามท่ีย่ืนขอ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในพ้ืนท่ี 

เพ่ือรับใบรับรองการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

3.วิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนแล9วรQวมกับหนQวยงานของรัฐ (ท่ีมีหน9าท่ีศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการ

สอนทางการแพทยD เภสัชศาสตรD วิทยาศาสตรD หรือเกษตรศาสตรD หรือมีหน9าท่ีให9บริการทางการแพทยD เภสัช

กรรม หรือวิทยาศาสตรD หรือมีหน9าท่ีให9บริการทางเกษตรกรรม เพ่ือประโยชนDทางการแพทยD หรือเภสัชกรรม 

หรือมีหน9าท่ีในการป�องกัน ปราบปราม และแก9ไขปfญหายาเสพติด) 

4.ย่ืนขออนุญาตผลิต (ปลูก) ซ่ึงยาเสพติดให9โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา 

5.เม่ือได9รับอนุญาตแล9ว นำไปอนุญาตให9ผลิต (ปลูก) ซ่ึงยาเสพติดให9โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา 

ย่ืนขอเพ่ิมกิจการวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ท่ีวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียน 

ไขขBอขBองใจ วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาไดBหรือไม& 

สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ยาเสพติดให9โทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 กำหนดให9กัญชายังคงเป6นยาเสพติด

ให9โทษในประเภท 5 ปลูก และขายไมQได9 เว9นแตQได9รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

สามารถปลูกกัญชาได9ในกรณีจำเป6น เพ่ือประโยชนDของทางราชการการแพทยD การรักษาผู9ป�วย หรือการ

ศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมถึงการเกษตร พาณิชยกรรม วิทยาศาสตรD หรืออุตสาหกรรม เพ่ือประโยชนDทาง

การแพทยDด9วย และต9องได9รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให9โทษ 

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนผูBปลูกกัญชาทำไดBหรือไม& 

กรมสQงเสริมการเกษตรรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน แตQไมQได9รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนท่ีต9องการ

ปลูกกัญชาโดยเฉพาะ เน่ืองจากขัดตQอประกาศของคณะกรรมการสQงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2560 

แตQถ9าวิสาหกิจชุมชนต9องการปลูกกัญชาต9องดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

1.ต9องมีสัญญากับหนQวยงานของรัฐหรือมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน9าท่ีศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือประโยชนDทางการแพทยD หรือเภสัชศาสตรD และหนQวยงานน้ันได9รับใบอนุญาตจาก อย. 

2.นำสำเนาสัญญากับหนQวยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา ย่ืนขอเพ่ิมกิจการวิสาหกิจชุมชน ณ 

สำนักงานเกษตรอำเภอ ท่ีวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียน 

ข้ันตอนการขออนุญาตปลูกกัญชา 

1.ย่ืนคำขอ พร9อมเอกสารหลักฐาน ท่ีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ท่ีสถานท่ีปลูกต้ังอยูQ 

2.ตรวจประเมินสถานท่ีขออนุญาตปลูกกัญชา 

3.การประชุมของคณะกรรมการจังหวัดท่ีผู9วQาราชการจังหวัดมอบหมาย เพ่ือให9ผู9วQาฯพิจารณาให9

ความเห็น (กรณีพ้ืนท่ีปลูกต้ังอยูQตQางจังหวัด) 

4.เข9าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรอง 

5.เข9าท่ีประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให9โทษ เพ่ือพิจารณาให9ความเห็นชอบ 



6.ออกใบอนุญาต 

เอกสารประกอบการขออนุญาต 

– เอกสารของวิสาหกิจชุมชน 

1.หนังสือจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

2.สำเนาทะเบียนบ9านของวิสาหกิจชุมชน (กรณีสถานท่ีปลูกต้ังอยูQท่ีวิสาหกิจชุมชน) เอกสารอ่ืน ๆ 

1.โครงการการปลูกกัญชาเพ่ือประโยชนD ทางการแพทยDหรือเพ่ือการศึกษาวิจัย 

2.มาตรการรักษาความปลอดภัย 

3.คำส่ังกำหนดรายช่ือ ผู9ท่ีสามารถเข9า-ออกในพ้ืนท่ีเพาะปลูกกัญชา พร9อมแนบหนังสือรับรองตนวQาไมQ

มีประวัติ หรือพฤติกรรมท่ีเก่ียวข9องกับยาเสพติด 

4.แนวทางการปฏิบัติงาน (SOP) การขนสQง การทำงาน 

5.ผลการสอบประวัติการถูกดำเนินคดีในความผิดเก่ียวกับยาเสพติดของผูBดำเนินกิจการ ซ่ึง

ตรวจสอบโดยศูนยKตรวจสอบประวัติบุคคล กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห&งชาติ 

 

  



 
  



 
  



 
  



 

 
วันน้ี (1 เมษายน 2564) เวลา 13.30 น. ท่ีศูนยDสารสนเทศยางพารานครพนม บริเวณสำนักงาน

เกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนทDธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป6น

ประธานเปhดกิจกรรมการจัดเวทีเรียนรู9แบบมีสQวนรQวม การถQายทอดเทคโนโลยีการผลิตล้ินจ่ี นพ.1 ภายใต9

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค9าเกษตรท่ีสำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม กิจกรรม

ยQอย : สQงเสริมการผลิตล้ินจ่ี นพ.1 ให9ได9คุณภาพและเพ่ิมผลผลิตด9วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการ

แก9ไขปfญหาล้ินจ่ี นพ.1 ไมQติดดอก เพ่ือเป6นการแลกเปล่ียนความรู9และนำความรู9ด9านงานวิจัยเพ่ือชQวยเพ่ิม

คุณภาพของผลผลิตล้ินจ่ี นพ.1 ให9มากย่ิงข้ึน ซ่ึงมีเกษตรกรท่ีให9ความสนใจเข9ารQวมกวQา 120 คน       

นางสาวกัญณฐา อภินนทDธนา เกษตรจังหวัดนครพนม กลQาววQา จังหวัดนครพนมมีพืชเศรษฐกิจท่ี

สำคัญและได9รับการข้ึนทะเบียนพืช GI จำนวน 2 ชนิด คือ สับปะรด GI ทQาอุเทน และล้ินจ่ี นพ.1 สำหรับ

ล้ินจ่ี นพ.1 จะมีลักษณะท่ีไมQเหมือนล้ินจ่ีจากท่ีอ่ืน มีความโดดเดQน คือ มีผลขนาดใหญQ เปลือกสีแดงอม

ชมพู และรูปทรงเหมือนไขQ เน้ือผลแห9งสีขาวขุQน รสชาติหวานอมเปร้ียว ไมQมีรสฝาด โดยได9ได9ขอข้ึนทะเบียนส่ิง

บQงช้ีทางภูมิศาสตรDกับกรมทรัพยDสินทางปfญญา และได9มาซ่ึงตราสัญลักษณD GI ไทย เป6นสินค9าเกษตรท่ีชQวย

สร9างรายได9ให9กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี ซ่ึงการผลิตล้ินจ่ี นพ.1 น้ัน การให9ผลผลิตของล้ินจ่ีจะประสบ

ปfญหา คือ การไมQติดดอกของต9นล้ินจ่ีในบางปL ซ่ึงมีปfจจัยท่ีสำคัญ คือ สภาพแวดล9อม เชQน สภาพ

ดิน น้ำ อากาศ โดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศ ท่ีเป6นปfจจัยสำคัญท่ีทำให9ล้ินจ่ีน้ันเกิดการติดดอก แตQเน่ืองด9วย

สภาพภูมิอากาศไมQสามารถควบคุมได9 จึงทำให9ในเฉพาะบางปLล้ินจ่ีไมQมีการติดดอก สQงผลให9เกษตรกรชาวสวน



ล้ินจ่ี นพ.1 ได9รับผลกระทบ เน่ืองจากไมQมีผลผลิตท่ีจะจำหนQายออกสูQตลาดและมีต9นทุนการผลิตท่ีจะต9องแบก

รับ ทำให9สูญเสียโอกาสและรายได9ในการจำหนQายผลผลิตไป 

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันน้ี เน9นให9เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในแบบท่ีทุกคนมีสQวนรQวมใน

การแลกเปล่ียนประสบการณD และความรู9ด9านวิชาการจากวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ และกลุQมเกษตรกร

โดยตรง ในการนำเอาความรู9ด9านงานวิจัยมาปรับใช9ในกระบวนการผลิตล้ินจ่ี นพ.1 เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ เพ่ิม

ผลผลิต และแก9ไขปfญหาท่ีเกษตรกรในพ้ืนท่ีได9รับผลกระทบ ซ่ึงจะเป6นการแก9ไขปfญหาด9านการผลิตล้ินจ่ี นพ.

1 ท่ีย่ังยืน เพ่ิมศักยภาพและโอการในการแขQงขันกับสินค9าเกษตรในภูมิภาคอาเซียนได9อยQางเข9มแข็ง ทำให9

เกษตรกรชาวสวนล้ินจ่ีมีอาชีพ รายได9ท่ีม่ันคง เกิดการตQอยอดการใช9ภูมิปfญญาท9องถ่ิน และเทคโนโลยี

นวัตกรรมท่ีมีความเหมาะสมมาปรับใช9ในการลดต9นทุนการผลิต ทำให9ผลผลิตล้ินจ่ี นพ.1 เป6นท่ียอมรับของ

ผู9บริโภคมากข้ึน สร9างมูลคQาสินค9าเกษตรท่ีสำคัญของจังหวัดนครพนมได9อยQางย่ังยืน 

วQาท่ี ร.ต.อาทิตยD อุQนนาแซง  ภาพ/ขQาว 

  



 

 
“พ้ืนท่ี ต.หนองไผQ อ.ดQานมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี เดิมจัดอยูQในเขตพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมน9อยในการ

ปลูกมันสำปะหลัง ประกอบกับเกษตรกรขาดความรู9ความเข9าใจในการปรับปรุงบำรุงดินอยQางถูกต9อง ทำให9

ได9ผลผลิตแคQไรQละ 2 ตัน ต่ำกวQาคQาเฉล่ียของกาญจนบุรี ไรQละ 3.5 ตันแตQพอมีโครงการสQงเสริมเกษตรแบบ

แปลงใหญQ เกษตรกรได9รวมตัวกันจัดต้ังเป6นกลุQมแปลงใหญQมันสำปะหลัง มาต้ังแตQปL 2559 มีสมาชิก 50 ราย 

พ้ืนท่ีรวม 1,111 ไรQ ได9รับการถQายทอดองคDความรู9และเทคโนโลยี สนับสนุนปfจจัยการผลิตตลอดจน

งบประมาณดำเนินการเบ้ืองต9น ทำให9เกษตรกรสามารถใช9องคDความรู9ท่ีได9ไปพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให9ดี

ข้ึน” 

ผลจากวันน้ัน นายคณพศ เฉ่ือยฉ่ำ นักวิชาการสQงเสริมเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัด

กาญจนบุรี กรมสQงเสริมการเกษตร เผยวQา ปfจจุบันกลุQมแปลงใหญQมันสำปะหลัง ต.หนองไผQ จัดเป6นกลุQมแปลง

ใหญQต9นแบบท่ีมีความเข9มแข็งระดับสูง 

มีการประชุมกลุQมอยQางตQอเน่ือง เพ่ือวางแผนจัดการผลผลิตและการจำหนQาย รวมกลุQมกันผลิต ใช9

สารอินทรียD สารชีวภัณฑD ใช9ปุ¥ยตามคQาวิเคราะหDดิน มีการผสมปุ¥ยเคมีใช9เอง (ปุ¥ยส่ังตัด) เพ่ือลดการใช9ปุ¥ยเคมี

เกินความจำเป6น เลือกพันธุDมันสำปะหลังท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ดูแลควบคุมคุณภาพผลผลิต และเช่ือมโยงตลาด

โดยการประสานกับลานมันสำปะหลังในพ้ืนท่ี ให9รับซ้ือผลผลิตของกลุQมแปลงใหญQในราคาท่ีสูงกวQาเกษตรกร

ท่ัวไป 

สามารถเป6นต9นแบบถQายทอดความรู9ไปสูQเกษตรกรรายอ่ืนได9 จนได9รับการคัดเลือกให9เป6นศูนยDเรียนรู9

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค9าเกษตร (ศพก.) อ.ดQานมะขามเต้ีย เป6นแหลQงถQายทอดความรู9และ

เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังอยQางครบวงจร เพ่ือเกษตรกรได9เข9ามาศึกษาดูงาน รับความรู9เทคโนโลยีตQางๆ 



ท่ี ศพก.แหQงน้ีคิดค9นและได9ทดลองใช9จริงจนเห็นผลสำเร็จเป6นรูปธรรม เกษตรกรเข9ามาเรียนรู9สามารถนำ

กลับไปปรับใช9ในพ้ืนท่ีของตนเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต9นทุน 

“กQอนท่ีเราจะมารวมกลุQมเป6นแปลงใหญQ เราตQางคนก็ตQางปลูก ความรู9การจัดการแตกตQางกันไป 

ผลผลิตจึงได9ไมQเทQากัน บางคนได9ไรQละ 1 ตันตQอไรQ บางคนได9ไรQละ 3 ตัน เวลาขาย ตQางคนตQางขาย ทำให9ได9

ราคาถูก แตQพอทางกรมสQงเสริมการเกษตร มาสQงเสริมการรวมกลุQมเป6นแปลงใหญQ เราได9รับการถQายทอด

ความรู9จากหนQวยงานตQางๆ มีการตรวจวิเคราะหDดินและปรับปรุงบำรุงดินอยQางถูกต9องตามหลักวิชาการ 

มีการผลิตปุ¥ย น้ำหมักชีวภาพ สารชีวภัณฑDไว9ใช9เอง มีระบบการปลูก การดูแลตามข้ันตอนมาตรฐาน 

รวมถึงมีการวางแผนการผลิตและจำหนQายรQวมกัน มีคณะกรรมการเข9าไปตรวจสอบคุณภาพผลผลิตของสมาชิก

กQอนเก็บจำหนQาย เพ่ือให9ได9มันสำปะหลังท่ีมีคุณภาพ สะอาด เปอรDเซ็นตDแป�งสูง ชQวยเพ่ิมมูลคQามันฯ นอกจากน้ี 

การรวมกลุQมฯยังชQวยเพ่ิมอำนาจตQอรองกับพQอค9าให9รับซ้ือผลผลิต ทำให9มันฯ ของกลุQมเราขายได9ราคาสูงกวQา

ท่ัวไปตันละ 50 บาท” 

นายอนุวัฒนD วรวงษD ประธาน ศพก. อ.ดQานมะขามเต้ีย และประธานกลุQมแปลงใหญQมันสำปะหลัง ต.

หนองไผQ เลQาถึงผลลัพธDท่ีได9จากการรวมกลุQมเป6นแปลงใหญQ 

ทำให9วันน้ี สมาชิกในกลุQมฯได9ผลผลิตมันสำปะหลังเพ่ิมจากไรQละ 1-3 ตัน ข้ึนมาอยูQท่ีไรQละ 8-9 ตัน ...

ในขณะท่ีต9นทุนการผลิตลดลงจากไรQละ 7,650 บาท เหลือเพียง 6,250 บาท. 

  



 
  



 

 
นายกังสดาล สวัสด์ิชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร9อมด9วยนายวรกร เปร่ืองค9า หัวหน9ากลุQม

อารักขาพืช นางสมพิส ทองดีนอก หัวหน9ากลุQมยุทธศาสตรDและสารสนเทศ และนางปาริชาติ นาค

ประกอบ เกษตรอำเภอพิมาย ลงพ้ืนท่ีเย่ียมเยียนวิสาหกิจชุมชนแปรรูป (2019) น้ำเพียงดิน ตำบล

โบสถD อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป�ดเผยว&า วิสาหกิจชุมชนแปรรูป(2019)น้ำเพียงดิน รวมกลุQมทำ

กิจกรรมเล้ียงจ้ิงหรีดและแปรรูป มีการจำหนQายในตQางประเทศและตQางประเทศ มีการจดทะเบียนวิสาหกิจ

ชุมชนเม่ือปL 2561 ซ่ึงกลุQมฯ มีความต9องการพัฒนาในด9านการอบรมมาตรฐานการผลิตจ้ิงหรีด GAP และ

รวมกลุQมจัดต้ังเป6นแปลงใหญQ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย พร9อมสนับสนุน

ให9มีการจัดต้ังเป6นกลุQมแปลงใหญQ เพ่ือให9เกิดการพัฒนาและความย่ังยืนของการประกอบอาชีพ ทุกคนรQวม

ผลิต รQวมบริหาร รQวมหาปfจจัยการผลิต รQวมรับผลประโยชนD ซ่ึงเป�าหมายของแปลงใหญQเพ่ือให9ประสบ

ความสำเร็จคือ การลดต9นทุน การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพ/พัฒนามาตรฐานสินค9า การบริหารจัดการและ

การตลาด ซ่ึงหากกลุQมฯ มีความต้ังใจและดำเนินกิจกรรมตามเป�าหมายก็จะสQงผลตQอความสำเร็จได9ในอนาคต

อันใกล9 

  



 
วันน้ี (1 เม.ย.64) นายกังสดาล สวัสด์ิชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา พบปะแลกเปล่ียนความรู9กับผู9

เข9ารับการอบรมประธานศูนยDเครือขQาย ศพก คร้ังท่ี 1/2564 โดยนางสมพิส ทองดีนอก หัวหน9ากลุQม

ยุทธศาสตรDและสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และนางปาริชาติ นาคประกอบ เกษตร

อำเภอพิมายให9การต9อนรับ มีประธานศพก.เครือขQาย 8 อำเภอ จำนวน 80 คน เข9ารับการอบรม ณ ศูนยD

เรียนรู9การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค9าเกษต(ศพก.) ตำบลกระเบ้ืองใหญQ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

โดยเกษตรจังหวัดนครราชสีมา กลQาววQา ขอให9ประธานศูนยDเรียนรู9การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค9า

เกษตร (เครือขQาย) นำองคDประกอบ 3 อยQางไปปรับใช9และขยายผลในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาเป6น ศพก.เครือขQายท่ีมี

ศักยภาพ และสามารถถQายทอดความรู9ให9เข9าถึงเกษตรกรอยQางเกิดผล ได9แกQ  

1.องคDความรู9ด9านการเกษตร โดยเฉพาะด9านพืชเพ่ือให9เกิดความรู9และนำไปใช9ได9เกิดประสิทธิภาพใน

การผลิต  

2.การสQงเสริมมาตรฐานเกษตรอินทรียDข้ันพ้ืนฐานของจังหวัด

นครราชสีมา (Korat Organic Standard :KOS)  ให9เกิดความรู9 ความเข9าใจ ปฏิบัติได9จริง ผลท่ีได9รับจะชQวย

ผลิตอาหารปลอดภัย เกิดความย่ังยืนของอาชีพเกษตรกรรม  

3.การแลกเปล่ียนเรียนรู9เช่ือมโยงเครือขQาย ซ่ึงเป6นการแลกเปล่ียนท้ังท่ีเป6นทางการและไมQเป6น

ทางการ เกิดการแลกเปล่ียนปfญหาอุปสรรค องคDความรู9 เพ่ือเกิดการพัฒนาน่ันเองซ่ึงหากนำ 3 ส่ิงน้ีไป

ขับเคล่ือน ศพก.เครือขQาย จะเป6นศูนยDเรียนรู9ท่ีมีชีวิต เป6นแหลQงเรียนรู9ด9านเกษตรท่ีสำคัญของชุมชนตQอไป 

  



 
 

https://youtu.be/dsyzqI1Xt-I 

  



 
  



 
ผู9ส่ือขQาวปfตตานีรายงานวันท่ี 1 เมษายน 2564 นายนิติ วิวัฒนDวานิช รองผู9วQาราชการจังหวัด

ปfตตานี เปhดงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข9าวเพ่ือจำหนQาย กิจกรรม เปhดโลกทัศนDการเรียนรู9การผลิต

ข9าว การจำหนQายข9าว ณ โรงแรม ซี.เอส.ปfตตานี นายชาลี สิตบุศยD เกษตรจังหวัดปfตตานี รายงานสถานการณD

ข9าวจังหวัดปfตตานี มีปริมาณข9าวท้ังปLอยูQท่ีประมาณ 26,000 ตัน จากการ  ทำนาปL 19,600 ตัน และข9าวนา

ปรัง 6,400 ตัน นาปLมีผลผลิตเฉล่ีย 439 กิโลกรัมตQอไรQ นาปรัง มีผลผลิตเฉล่ีย 541 กิโลกรัมตQอไรQ โดยมีราคา

ผลผลิตเฉล่ียอยูQท่ี 10 บาทตQอกิโลกรัม   

สำนักงานเกษตรจังหวัด มีแนวทางในการสQงเสริมให9เกษตรกรเพ่ิมปริมาณผลผลิตข9าว โดยเพ่ิมทักษะ

การผลิตข9าวให9เกษตรกร    ใช9เทคโนโลยีในการเพ่ิมผลผลิต เชQน การใช9รถปfกดำนา การใช9ปุ¥ยตามคQาวิเคราะหD

ดิน การใช9สารชีวภัณฑDในการป�องกันกำจัดโรค เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข9าว   ให9สูงข้ึน ซ่ึงจะชQวยลดปริมาณการนำข9าว

จากนอกพ้ืนท่ี การสQงเสริมการผลิตข9าวเพ่ือจำหนQาย สามารถสร9างรายได9ให9ครอบครัวของเกษตรกร ซ่ึงตลาด

ข9าวของเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดปfตตานีท่ีนิยมปลูกเพ่ือจำหนQาย ได9แกQ ข9าวซีบูกันตัง จำหนQายในรูป

ข9าวเปลือก มีพQอค9าจากนราธิวาส และจากนครศรีธรรมราชรับซ้ือ       

สQวนพันธุDข9าวท่ีจำหนQายในรูปข9าวสาร ได9แกQพันธุDข9าวปทุมธานี 1 เล็บนกปfตตานี ข9าวไรซDเบอร่ี ข9าว

สังขDหยด ซ่ึงมีการจำหนQายในตลาดชุมชน โรงพยาบาล     ตลาดเกษตรกร ตลาดชุมชนและชQองทางการขาย

ออนไลนD 

กิจกรรมเปhดโลกทัศนDการเรียนรู9การผลิตข9าว การจำหนQายข9าว ซ่ึงผู9เข9ารQวม

โครงการ จำนวน 250 ราย ได9แกQ เกษตรกรและเจ9าหน9าท่ีผู9เก่ียวข9อง ได9มาแลกเปล่ียนเรียนรู9 เพ่ือเพ่ิมทักษะ

การผลิตข9าวครบวงจร ยกระดับการผลิตข9าวให9มีปริมาณและคุณภาพตามความต9องการของตลาด และ

สามารถสร9างรายได9ให9เกษตรกร ตลอดจนการสร9างเครือขQายผู9ผลิตและผู9จำหนQายข9าวตQอไป 

  



 
นายคเณศวร เกษอินทรD นายอำเภอศรีณรงคD จังหวัดสุรินทรD พร9อมด9วยเกษตรอำเภอ เกษตรตำบลศรี

สุข ผู9ใหญQบ9านหมูQท่ี 6 ตำบลศรีสุข รQวมกันลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมกลุQมเกษตรกรปลูกข9าวอินทรียD ซ่ึงเข9ารQวม

โครงการ "สุรินทรDรุQงเรือง สูQเมืองเกษตรอินทรียD" โดยให9เจ9าหน9าท่ีกรมสQงเสริมการเกษตร ดำเนินการสร9างการ

รับรู9 สร9างความเข9าใจ กับกลุQมเกษตรกรดำเนินวิถีเกษตรกรรมแบบอินทรียD ซ่ึงจากการสอบถามทราบวQากลุQมมี

แนววิถีอินทรียDเป6นต9นทุนเดิมอยูQแล9ว สามารถพัฒนาตQอยอด นำสูQวิถีเกษตรอินทรียDท่ีย่ังยืนได9ตQอไป 

  



 
 วันท่ี 2 เมษายน 2564 ท่ีศูนยDสารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอ

เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนทDธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป6นประธานเปhดเวที

เรียนรู9การผลิตสับปะรด GI ภายใต9โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค9าเกษตรท่ีสำคัญทางเศรษฐกิจของ

จังหวัดนครพนม กิจกรรมยQอย สQงเสริมการผลิตสับปะรด GI ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดท้ังใน 

และนอกฤดูอยQางมีคุณภาพ เพ่ือเป6นการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตสับปะรดของในพ้ืนท่ีให9มี

คุณภาพ และมีมาตรฐานเป6นท่ีต9องการของตลาดเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีเกษตรกรท่ีให9ความสนใจเข9ารQวมกวQา 120 คน 

 นางสาวกัญณฐา อภินนทDธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปhดเผยวQา จังหวัดนครพนมให9ความสำคัญใน

อาชีพเกษตรกรรมของพ่ีน9องเกษตรกร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดนครพนมท่ีทำรายได9ให9กับ

เกษตรกร เชQน ข9าว ยางพารา สับปะรด ล้ินจ่ี เป6นต9น สำหรับสับปะรด เป6นพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญชนิดหน่ึงท่ีมี

พ้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูกท่ีอำเภอ ทQาอุเทน และอำเภอโพนสวรรคD สับปะรดของจังหวัดนครพนมเป6น

สับปะรดท่ีมีคุณภาพ รสชาติหวานฉ่ำ กล่ินหอม ไมQกัดล้ิน ตาต้ืน ซ่ึงเป6นลักษณDเฉพาะถ่ิน ไมQสามารถ

ลอกเลียนแบบได9 โดยปfจจุบันมีเกษตรกรหันมาปลูกสับปะรดหวานทQาอุเทนเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากเกษตรกร



สQวนใหญQเปล่ียนจากการปลูกยางพาราท่ีมีราคาต่ำมาปลูกสับปะรดมากข้ึน และมีราคาจำหนQายหน9าสวนท่ีสูง 

ในสQวนของข9อดีของสับปะรดอยูQท่ีให9ผลผลิตติดตQอกันถึง 3 ปL ให9ลูกดก รสหวานฉ่ำ ซ่ึงสามารถเก็บเก่ียวผลผลิต

ในชQวงเดือน มี.ค.- พ.ค. โดยจะมีพQอค9าจาก มุกดาหาร อุบลฯ ร9อยเอ็ด และยโสธร มารับซ้ือถึงสวน จึงนับวQา

เป6นพืชเศรษฐกิจท่ีชQวยสร9างรายได9ให9กับเกษตรในพ้ืนท่ีเป6นจำนวนมากในทุกๆปL อีกท้ังผู9บริโภคเป6นท่ีช่ืนชอบ

ในด9านรสชาติ และคุณภาพของผลผลิต จึงทำให9สับปะรดทQาอุเทนได9รับการยอมรับเป6นอยQางมาก 

 สับปะรดทQาอุเทน (Tha Uthen Pineapple) คือ สับปะรดพันธุDปfตตาเวียปลูกในภูมิประเทศท่ี

เหมาะสม ท้ังสภาพภูมิประเทศ ท่ีเป6นลูกคล่ืน ลอนต้ืน ดินรQวนปนทราย ภูมิอากาศมีฝนตกสม่ำเสมอตลอดปL 

สQงผลตQอคุณภาพสับปะรด แม9ไมQมีการรดน้ำเพ่ิมเติมผลผลิตท่ีได9ก็ยังหวานฉ่ำ ผนวกกับประสบการณDและความ

เช่ียวชาญ รวมถึงภูมิปfญญาความเอาใจใสQในการจัดการ การปกป�องผลผลิตไมQให9โดนแดด ทำให9ได9สับปะรดท่ีมี

เน้ือละเอียดแนQนสีเหลืองเข9ม ตาต้ืน รสชาติหวานฉ่ำ กล่ินหอม ไมQกัดล้ิน และไมQระคายคอ แกนหวาน กรอบ

รับประทานได9 แตกตQางไปจากพันธุDเดิม สับปะรดทQาอุเทน ได9รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป6นเวลา 2 ปL ช9อน 

จากการประกวดสับปะรดระดับประเทศของกรมสQงเสริมการเกษตร เม่ือปL พ.ศ. 2548 และ 2549 และได9รับ

การข้ึนทะเบียน “ส่ิงบQงช้ีทางภูมิศาสตรD (GI)” สับปะรดทQาอุเทน (Tha Uthen Pineapple) จากกรมทรัพยDสิน

ปfญญา ปL พ.ศ. 2557 กิจกรรมในวันน้ี เป6นการถQายทอดความรู9ให9กับกลุQมเกษตรกรท่ีปลูกสับปะรด ในด9านของ

การผลิตสับปะรดท่ีมีคุณภาพ ไมQวQาจะเป6นการผลิตสับปะรดในฤดู และนอกฤดู ให9มีความปลอดภัยและ

มาตรฐานในทุกข้ันตอนของการผลิต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขQงขันด9านการตลาดมากข้ึน อีกท้ังยังชQวยลด

ปfญหาผลผลิตล9นตลาดและราคาตกต่ำจากพQอค9าคนกลางในชQวงท่ีผลผลิตมีจำนวนมากได9 ทำให9เกษตรกร

สามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิต และผลผลิตได9อยQางมีประสิทธิภาพ และยังยังมีวิทยากรท่ีมีความรู9

ความเช่ียวชาญมาให9คำแนะนำในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสับปะรดให9มีคุณภาพตรงตาม

ความต9องการของตลาดและผู9บริโภคย่ิงข้ึน 

 

  



 
เกษตรนครพนม นำเทคโนโลยีการผลิตสับปะรด GI ช&วยชาวสวนสับปะรด เพ่ิมคุณภาพการผลิต

สับปะรดในฤดู และนอกฤดู 

(วันน้ี 2 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. ท่ีศูนยDสารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตร

จังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนทDธนา เกษตรจังหวัดนครพนม 

เป6นประธานเปhดเวทีเรียนรู9การผลิตสับปะรด GI ภายใต9โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค9าเกษตรท่ี

สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม กิจกรรมยQอย สQงเสริมการผลิตสับปะรด GI ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสับปะรดท้ังใน และนอกฤดูอยQางมีคุณภาพ เพ่ือเป6นการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการผลิต

สับปะรดของในพ้ืนท่ีให9มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป6นท่ีต9องการของตลาดเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีเกษตรกรท่ีให9ความ

สนใจเข9ารQวมกวQา 120 คน 

นางสาวกัญณฐา อภินนทDธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปhดเผยวQา จังหวัดนครพนมให9ความสำคัญใน

อาชีพเกษตรกรรมของพ่ีน9องเกษตรกร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดนครพนมท่ีทำรายได9ให9กับ

เกษตรกร เชQน ข9าว ยางพารา สับปะรด ล้ินจ่ี เป6นต9น 

สำหรับสับปะรด เป6นพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญชนิดหน่ึงท่ีมีพ้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูกท่ีอำเภอ ทQาอุเทน 

และอำเภอโพนสวรรคD สับปะรดของจังหวัดนครพนมเป6นสับปะรดท่ีมีคุณภาพ รสชาติหวานฉ่ำ กล่ินหอม ไมQ

กัดล้ิน ตาต้ืน ซ่ึงเป6นลักษณDเฉพาะถ่ิน ไมQสามารถลอกเลียนแบบได9 โดยปfจจุบันมีเกษตรกรหันมาปลูกสับปะรด



หวานทQาอุเทนเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากเกษตรกรสQวนใหญQเปล่ียนจากการปลูกยางพาราท่ีมีราคาต่ำมาปลูก

สับปะรดมากข้ึน และมีราคาจำหนQายหน9าสวนท่ีสูง ในสQวนของข9อดีของสับปะรดอยูQท่ีให9ผลผลิตติดตQอกันถึง 3 

ปL ให9ลูกดก รสหวานฉ่ำ ซ่ึงสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตในชQวงเดือน มี.ค.- พ.ค. โดยจะมีพQอค9าจาก มุกดาหาร 

อุบลฯ ร9อยเอ็ด และยโสธร มารับซ้ือถึงสวน จึงนับวQาเป6นพืชเศรษฐกิจท่ีชQวยสร9างรายได9ให9กับเกษตรในพ้ืนท่ี

เป6นจำนวนมากในทุกๆปL อีกท้ังผู9บริโภคเป6นท่ีช่ืนชอบในด9านรสชาติ และคุณภาพของผลผลิต จึงทำให9

สับปะรดทQาอุเทนได9รับการยอมรับเป6นอยQางมาก 

สับปะรดทQาอุเทน (Tha Uthen Pineapple) คือ สับปะรดพันธุDปfตตาเวียปลูกในภูมิประเทศท่ี

เหมาะสม ท้ังสภาพภูมิประเทศ ท่ีเป6นลูกคล่ืน ลอนต้ืน ดินรQวนปนทราย ภูมิอากาศมีฝนตกสม่ำเสมอตลอดปL 

สQงผลตQอคุณภาพสับปะรด แม9ไมQมีการรดน้ำเพ่ิมเติมผลผลิตท่ีได9ก็ยังหวานฉ่ำ ผนวกกับประสบการณDและความ

เช่ียวชาญ รวมถึงภูมิปfญญาความเอาใจใสQในการจัดการ การปกป�องผลผลิตไมQให9โดนแดด ทำให9ได9สับปะรดท่ีมี

เน้ือละเอียดแนQนสีเหลืองเข9ม ตาต้ืน รสชาติหวานฉ่ำ กล่ินหอม ไมQกัดล้ิน และไมQระคายคอ แกนหวาน กรอบ

รับประทานได9 แตกตQางไปจากพันธุDเดิม สับปะรดทQาอุเทน ได9รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป6นเวลา 2 ปL ช9อน 

จากการประกวดสับปะรดระดับประเทศของกรมสQงเสริมการเกษตร เม่ือปL พ.ศ. 2548 และ 2549 และได9รับ

การข้ึนทะเบียน “ส่ิงบQงช้ีทางภูมิศาสตรD (GI)” สับปะรดทQาอุเทน (Tha Uthen Pineapple) จากกรมทรัพยDสิน

ปfญญา ปL พ.ศ. 2557 

กิจกรรมในวันน้ี เป6นการถQายทอดความรู9ให9กับกลุQมเกษตรกรท่ีปลูกสับปะรด ในด9านของการผลิต

สับปะรดท่ีมีคุณภาพ ไมQวQาจะเป6นการผลิตสับปะรดในฤดู และนอกฤดู ให9มีความปลอด ภัยและมาตรฐานในทุก

ข้ันตอนของการผลิต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขQงขันด9านการตลาดมากข้ึน อีกท้ังยังชQวยลดปfญหาผลผลิตล9น

ตลาดและราคาตกต่ำจากพQอค9าคนกลางในชQวงท่ีผลผลิตมีจำนวนมากได9 ทำให9เกษตรกรสามารถบริหารจัดการ

กระบวนการผลิต และผลผลิตได9อยQางมีประสิทธิภาพ และยังยังมีวิทยากรท่ีมีความรู9ความเช่ียวชาญมาให9

คำแนะนำในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสับปะรดให9มีคุณภาพตรงตามความต9องการของตลาด

และผู9บริโภคย่ิงข้ึน 

 

  



 
กรมสQงเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย โดย นายประดิษฐD อินตาพรม เกษตรจังหวัด

เลย มอบหมายให9 นางนันทิยา ศรีทัดจันทา หัวหน9ากลุQมอารักขาพืช พร9อมด9วยนายกรวิทยD แก9วยา

ศรี นักวิชาการสQงเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายบุญเรือง ปราสาทสิน นักวิชาการสQงเสริมการเกษตร

ปฏิบัติการ เจ9าหน9าท่ีกลุQมอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ออกพ้ืนท่ีเย่ียมเยียนกลุQมเกษตรกรในการ

ดำเนินกิจกรรมประกอบอุปกรณDโรงเรือนนวัตถกรรม MTEC ปลูกพืชอินทรียD ในโครงการสQงเสริมการผลิต

สินค9าเกษตรปลอดภัยสูQมาตรฐานเกษตรอินทรียDอยQางเป6นระบบ (Green economy) ณ กลุQมปลูกผักปลอด

สารพิษนาหนองวัา บ9านแหลQงควาย ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพ่ือเป6นการนำเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหมQมาประยุกตDใช9ในการทำการเกษตร และพร9อมท่ีจะพัฒนาตQอยอดเป6นต9นแบบของการผลิต

พืชในระบบเกษตรอินทรียD 

ด9านนางสาวมัทนา นุทธบัตร นักวิชาการสQงสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวเมทินี ภูซ9าย

ศรี นักวิชาการสQงเสริมการเกษตรปฏิบัติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย อบรมถQายทอดความรู9ให9แกQเกษตรกร

เน9นการพัฒนาคุณภาพ การตลาดและการบริหารจัดการกลุQม (แปลงใหญQปL 2562) ประจำปL2564 ณ แปลง

ใหญQไม9ดอกไม9ประดับ ตำบลโพนสูง อำเภอดQานช9าย จังหวัดเลย จำนวน 40 ราย โดยมีนายณัฐพล วัน

เนาวD เจ9าหน9าท่ีจากสถานีพัฒนาท่ีดินเลย เป6นวิทยากรเร่ืองการปรับปรุงบำรุงดิน การใสQปุ¥ยตามคQาวิเคราะหDดิน

เพ่ือลดตันทุนการผสิต เป6นต9น และนายสมนึกชัย รัชโพธ์ิ นักวิชาการพาณิชยDชำนาญการพิเศษ สำนักงาน

พาณิชยDจังหวัดเลย เป6นวิทยากรในเร่ืองการพัฒนาตลาดและการเช่ือมโยงตลาด เป6นต9น  



โดยการอบรมดังกลQาว มีวัตถุประสงคDเพ่ือถQายทอดความรู9ให9กับเกษตรกรและบริหารจัดการ (เน9นด9าน

การลดตันทุน การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสูQ Smart Farmer และความเข9มแข็งของกลุQม

เกษตรกร/องคDกร/วิสาหกิจชุมชน การตลาดและเช่ือมโยง) 

  



 

 
ใกล9จะมาถึงแล9วกับฤดูกาล "ทุเรียน" ราชาผลไม9 ท่ีหลายๆคนเฝ�าคอยเพ่ือท่ีจะได9ล้ิมรส พันธุDทุเรียน

ไทยจะมีช่ือคุ9นหูมาไมQก่ีพันธุD เชQน ทุเรียนหมอนทอง, ทุเรียนชะนี, ทุเรียนป�าละอู แตQทราบหรือไมQวQามีทุเรียน 6 

ตระกูล 100 สายพันธุD ซ่ึงแตQละสายพันธุDก็มีรสชาติและเสนQหDท่ีแตกตQางกันออกไป บางพันธุDอาจจะหายากมี

น9อยจนต9องเข9าคิวรอซ้ือด9วยราคาแสนแพง และก็มีอีกหลายพันธุDท่ีเพ่ิงพัฒนาข้ึนใหมQให9พวกเราได9ลองชิมกันใน

ราคาไมQแพง และพันธุDทุเรียนไทยเป6นท่ีนิยมกันมาแล9วกวQา 600 ปL วันน้ี trueID พาคุณมารู9จักกับพันธุDทุเรียน

ไทยสายพันธุDไทยท่ีมีราคาแพง จะมีพันธุDใดบ9างไปดูกัน 

o ทุเรียนนนทK 

ข้ึนช่ือวQาทุเรียนนนทDยQอมมาพร9อมกับคำร่ำลือวQาแพงท่ีสุด กิโลกรัมละเป6นหม่ืน ปfจจุบันน้ีหา

รับประทานยากถึงยากท่ีสุด เพราะเหลืออยูQไมQก่ีสวน และจะมีคนรักทุเรียนไปจับจอง แตQเร่ิมมีการนำก่ิงและ

พันธุDไปขยายปลูกท่ีอ่ืน ทำให9คนรักทุเรียนมีโอกาสรับประทานทุเรียนนนทDกันมากข้ึน ทุเรียนเมืองนนทD เป6น

ทุเรียนสายพันธุDโบราณ ปลูกได9เฉพาะในพ้ืนท่ีท9องถ่ินแหQงน้ีเทQาน้ัน พบมากท่ี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ปกติราคา

เร่ิมต9นอยูQท่ีประมาณ 5,000 บาท และไตQข้ึนไปสูงถึง 2 หม่ืน 5 พันบาท และ 5 หม่ืนบาทเลยทีเดียว ตอนน้ี

ชาวสวนอนุรักษDทุเรียนเมืองนนทDไว9 รวมกันแล9วราว 2,000 ไรQ จากเดิมเคยมีมากกวQา 6,000 ไรQ สำหรับจุดเดQน

ของทุเรียนนนทDมีความพิเศษไมQเหมือนท่ีอ่ืนๆ คือจะมีเปลือกท่ีบาง กล่ินหอมไมQมีกล่ินเหม็นฉุน ตัวเน้ือทุเรียน

จะมีรสชาติท่ีหวานกลมกลQอมละมุมล้ิน และท่ีสำคัญไมQมีเส้ียนอีกด9วย ซ่ึงดิน จ.นนทบุรี น้ันจะมีความอุดม

สมบูรณDมีสารอาหารท่ีเหมาะสมตQอทุเรียนทำให9รสชาติของทุเรียนดีตามไปด9วย โดยทุเรียนข้ึนช่ือของท่ีสวนน้ัน

ก็คือ ‘ก9านยาว’ ราคาข้ันต่ำสุดจะอยูQท่ี 5,000 บาท ขนาดกลาง 12,000 – 15,000 บาท สูงสุดอยูQท่ี 20,000 

บาท ก็ข้ึนอยูQกับขนาดของลูกด9วยเชQนกัน รองลงมาจะเป6น ‘หมอนทอง’ ราคาจะอยูQท่ี 2,000 – 5,000 บาท 

o ทุเรียนหลงหลินลับแล 

ทุเรียน “หลินลับแล” ต9นเดิมปลูกโดย นายหลิน บันลาด ชาวบ9านผามูบ ซ่ึงนำเอาเมล็ดทุเรียนไมQ

ทราบพันธุDไปปลูก ณ บ9านผามูบ ตำบลแมQพูล อำเภอลับแล ตQอมาออกผล เกิดการกลายพันธุD มีรูปทรงแตกตQาง

จากพันธุDอ่ืนๆ อยQางชัดเจน เชQน มีรQองพูชัดเจน คล9ายผลมะเฟ®อง เน้ือในละเอียดมากและมีสีเหลืองอQอน 

รสชาติหอมมัน กล่ินอQอน  เมล็ดลีบ ปL 2520 เจ9าของได9สQงพันธุDน้ีประกวดในคร้ังเดียวกับท่ีทุเรียนหลงลับแล

ได9รับรางวัล แม9ไมQได9รางวัลในคร้ังน้ันก็ตาม หลินลับแลก็ยังได9รับความนิยมไมQน9อยกวQาทุเรียนหลงลับแล และ

เพ่ือเป6นเกียรติแกQผู9ปลูก จึงต้ังช่ือพันธุDวQา “ทุเรียนหลินลับแล” และยังมีช่ือเรียกตามพ้ืนท่ีปลูกเดิมอีกช่ือหน่ึงวQา 

“ผามูบ 1” ทุเรียนอรQอยแหQง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถD ใครท่ีได9ชิมทุเรียนป�าสายพันธุDพ้ืนเมืองของท่ีน่ีแล9วเป6นต9อง

ติดใจในรสชาติ เน่ืองจากรสชาติหวานอรQอย เน้ือเนียน ไมQเละ และมีกล่ินอQอนๆ ละมุนเหมือนกล่ินดอกไม9 ไมQ

ฉุนแรง วQากันวQาทุเรียนหลงหลินลับแลราคาแพงลิบล่ิว กิโลกรัมละ 350-500 บาท เน่ืองจากทุเรียนท้ัง 2 สาย

พันธุDน้ี เป6นทุเรียนโบราณพ้ืนเมือง สามารถปลูกได9เฉพาะในภูมิประเทศหุบเขาท่ีน่ีเทQาน้ัน นับต้ังแตQเร่ิมปลูกจน

โต และเก็บผลผลิตได9 ต9องใช9เวลา 8-10 ปL นอกจากน้ีข้ันตอนการเก็บและขนสQงก็ยากลำบาก เน่ืองจากสวน

ทุเรียนแถบน้ีปลูกกันบนภูเขาสูง แตQละปLชาวสวนทุเรียนเมืองลับแลมีรายได9กันเป6นหลักล9านเลยทีเดียว 



o ทุเรียนภูเขาไฟ 

อำเภอกันทรลักษD เป6นต9นกำเนิดของทุเรียนภูเขาไฟ หรือเรียกได9วQา เป6นตำนานของทุเรียนภูเขา

ไฟ  ซ่ึงได9มีการนำทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรี มาปลูกบนดินแดนภูเขาไฟเทือกเขาพนมดงรัก จังหวัดศรีสะ

เกษ  เป6นแหQงแรกท่ีอำเภอกันทรลักษณD  เม่ือประมาณ 30 ปLกQอน ซ่ึงปfจจุบันเป6นแหลQงปลูกทุเรียนท่ีใหญQท่ีสุด

ของจังหวัดศรีสะเกษ  พ้ืนท่ีปลูกท้ังหมดกวQา 2,500 ไรQ  ทุเรียนท่ีปลูกบนดินภูเขาไฟ  มีรสชาติ กรอบนอก  นุQม

ใน และมีกล่ินฉุนน9อยกวQาการปลุกในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ จึงกลายเป6นท่ีมาของทุเรียนภูเขาไฟ ซ่ึงกลายเป6นอัตลักษณDท่ี

สร9างมูลคQาเพ่ิมให9กับอาชีพเกษตรกรชาวสวนทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีติดกับเขาพนม

ดงรัก ได9แกQ อ.กันทรักษD และอำเภอขุนหาญ  ปfจจุบันทุเรียนภูเขาไฟ ศรีสะเกษ (Lava Durian Srisaket) เป6น

ท่ีรู9จักกันโดยท่ัวไป และเป6นท่ีต9องการของตลาดในระดับบน  หรือตลาดพรีเมียม (Premium) 

ทุเรียนปลูกด9วยดินภูเขาไฟ จากจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล9เคียง เร่ิมปลQอยออกจากสวนต้ังแตQ

เดือนมีนาคม ด9วยราคากิโลกรัมละ 300-500 บาท   

o ทุเรียนป¤าละอู 

ทุเรียนหมอนทองป�าละอู หรือ ทุเรียนป�าละอู (PaLa-U Durian) คือ ทุเรียนพันธุDหมอนทองท่ีปลูกใน

พ้ืนท่ี ป�าละอู ตำบลห9วยสัตวDใหญQ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธD  มีเอกลักษณDท่ีโดดเดQน เฉพาะตัว มีรส

หวาน เน้ือหนาเนียนละเอียด สีเหลืองอQอน เน้ือแห9งมีความมันมากกวQาความหวาน กล่ินไมQรุนแรง ทำให9เป6นท่ี

ช่ืนชอบของนักทQองเท่ียวชาวไทยและชาวตQางชาติ จนได9รับการข้ึนทะเบียน GI* จากกรมทรัพยDสินทางปfญญา 

เลขท่ี 54100075 ทุเรียนหมอนทองท่ีปลูกท่ีป�าละอูมีรสชาติดีกวQา หอมละมุนกวQา และเน้ือดีกวQาทุเรียน

หมอนทองท่ีอ่ืน ซ่ึงอาจเป6นเพราะดิน น้ำ และอากาศเหมาะสม 

ราคาทุเรียนป�าละอู  เร่ิมต9นกิโลกรัมละ 280-300 บาท มีการติดบารDโค9ดรับรองจากอำเภอหัวหิน 

จัดทำโดยเกษตรอำเภอ เพ่ือสร9างความม่ันใจให9กับผู9บริโภค สามารถมาซ้ือท่ีสวนได9ต้ังแตQ เดือนพฤษภาคม – 

สิงหาคม 

o ทุเรียนพวงมณี 

ทุเรียนพันธุDพวงมณีเป6นทุเรียนพ้ืนเมืองของภาคตะวันออก ท่ีถึงแม9จะไมQได9รับความนิยมเทQาทุเรียน

พันธุDอ่ืนๆ แตQในชQวงหลังๆ ก็เร่ิมมีคนให9ความสนใจกันมากข้ึน เพราะมีรสชาติท่ีอรQอยไมQแพ9ใคร ลักษณะเดQน

ของทุเรียนพวงมณีคือมีผลท่ีเล็กกวQาพันธุDอ่ืนๆ จนเห็นได9ชัด มีรสชาติหวานจัด เน้ือละเอียด สีเหลืองเข9ม แตQ

ข9อเสียของพวงมณีคือมีเน้ือท่ีคQอนข9างน9อย หาซ้ือยาก และราคาสูงกวQาก9านยาว ทุเรียนพวงมณีท่ีออกมาจาก

สวนพวงมณี ราคากิโลกรัมละ 180-200 บาท และปfจจุบันมีสวนอ่ืนๆ นำไปเพาะพันธุD คาดวQาอนาคตจะราคา

ถูกลงเม่ือต9นทุเรียนพวงมณีออกผลเพ่ิม 

o ทุเรียนหมอนทอง 

ทุเรียนหมอนทองราคากิโลกรัมละ 150 บาท ทุเรียนพันธุDหมอนทองเป6นท่ีนิยมของคนท่ัวไป เน่ืองจาก

หาซ้ืองQาย ราคา ไมQแพงมาก มีกล่ินไมQแรงมาก ผลมีสีเหลืองอQอน เน้ือเยอะรสชาติอรQอย หวานมันกำลังดี และ

ยังมีสารตQอต9านอนุมูลอิสระมากกวQาสายพันธุDอ่ืนๆ ถ9าหากบริโภคในปริมาณท่ีเหมาะสมจะชQวยป�องกันการเกิด

โรคหัวใจและโรคมะเร็งได9ด9วย ทุเรียนหมอนทองท่ีดีจะต9องมีผลขนาดใหญQรูปรQางหนามแหลมตรง น้ำหนัก

ประมาณ 3-4 กิโลกรัม เน้ือละเอียดและแห9ง ไมQแฉะติดมือ มีเมล็ดเล็กและลีบ 

  



*หมายเหตุ 

GI (Geographical Indication) คืออะไร ? 

โดยสินค9าเกษตร GI คือพืชท่ีเป6นสินค9าบQงช้ีทางภูมิศาสตรDและข้ึนทะเบียน GI (Geographical Indication) 

โดยกรมทรัพยDสินทางปfญญา แสดงถึงแหลQงเพาะปลูกท่ีเจาะจงแคQท่ีใดท่ีหน่ึง เป6นสินค9าเดQนของชุมชน ซ่ึงเป6น

การเพ่ิมมูลคQาให9กับสินค9าการเกษตร ซ่ึงกรมสQงเสริมการเกษตรได9มุQงเน9นในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพ่ือให9

สินค9าของเกษตรกรกลายเป6นท่ีต9องการของตลาด เพ่ือให9ผู9บริโภคม่ันใจในคุณภาพและรสชาติของผลไม9ไทย 

 

  



 

 
อำเภอคลองใหญQ จังหวัดตราด มีลักษณะภูมิประเทศเป6นภูเขาสลับกันคล9ายลูกคล่ืน ทางตอนบนของ

จังหวัดเป6นภูเขาและพ้ืนท่ีสูง เหมาะแกQการทําสวนผลไม9 ปลูกยางพาราและปลูกสัปปะรด มีเทือกเขาบรรทัด

ยาว 165 กิโลเมตร ทิศตะวันออกเป6นพรมแดนไทย-กัมพูชา ด9านตะวันตกและทางใต9ติดชายฝf°งทะเล มีความ

ยาวถึง 165.5 กิโลเมตร ทำให9มีป�าชายเลนเกิดข้ึนจำนวนมาก สภาพภูมิอากาศไมQร9อนจัด หรือหนาวจนเกินไป 

มีฝนตกชุก เน่ืองจากพ้ืนท่ีติดทะเลมีภูเขาโอบล9อม ทำให9ได9รับอิทธิพลจากลมมรสุมท่ีพัดผQานประจำ และยัง

ได9รับอิทธิพลจากลมทะเลอีกด9วย ปริมาณน้ำฝนโดยเฉล่ีย 5,000 มม.ตQอปL แม9จะมีฝนตกชุก แตQยังขาดแคลน

แหลQงเก็บกักน้ำท่ีมีคุณภาพ ทำให9น้ำไหลลงสูQทะเลอยQางรวดเร็ว ในชQวงฤดูแล9งหรือฝนท้ิงชQวง ประชาชนประสบ

ปfญหาการขาดแคลนน้ำ ขาดแหลQงน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรท่ีเพียงพอ 

พลอากาศเอกจอม รุQงสวQาง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริในพ้ืนท่ีภาคกลาง พร9อมด9วยนายลลิต ถนอมสิงหD รองเลขาธิการ กปร. และ

คณะอนุกรรมการ ฯ ลงพ้ืนท่ีติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหลQงน้ำอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ใน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพ้ืนท่ีจังหวัดตราด และ

ได9กลQาวในระหวQางการติดตามความก9าวหน9าการดำเนินการโครงการอQางเก็บน้ำคลองเขาล9านอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริ ตำบลไม9รูด อำเภอคลองใหญQ จังหวัดตราดวQา 

เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2522 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริ ให9พิจารณาโครงการจัดหาน้ำให9บริเวณศูนยDราชการุณยD สภากาชาดไทย ช่ึงสม

เด็จพระนางเจ9าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปLหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย รับส่ังให9

จัดต้ังศูนยDชQวยเหลือมนุษยธรรมแกQชาวกัมพูชาท่ีอพยพหนีมาจากการสู9รบในประเทศกัมพูชา โดยกรม



ชลประทานได9ดำเนินการสนองพระราชดำริ ด9วยการ กQอสร9างอQางเก็บน้ำขนาดเล็กข้ึน 2 อQาง ในบริเวณ

ใกล9เคียงกัน คือ อQางเก็บน้ำคลองเขาล9าน และอQางเก็บน้ำคลองมะนาว 

โดยอQางเก็บน้ำคลองเขาล9านฯ กQอสร9างแล9วเสร็จเม่ือปL 2523 สQงน้ำสนับสนุนเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 

และการดำเนินกิจกรรมตQางๆ ภายในศูนยDราชการุณยDสภากาชาดไทยเขาล9านได9อยQางเพียงพอตลอดปL รวมท้ัง

ชQวยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตรของราษฎรบริเวณใกล9เคียงกวQา 100 ไรQ และเป6นแหลQงน้ำต9นทุนให9แกQหนQวยปฏิบัติ

เฉพาะกิจ ทหารพรานนาวิกโยธินท่ี 3 เขาล9านอีกด9วย 

สำหรับอQางเก็บน้ำคลองมะนาว กQอสร9างเม่ือปL 2537 มีวัตถุประสงคDเพ่ือสนับสนุนน้ำสำหรับอุปโภค

บริโภคให9แกQราษฎรในตำบลไม9รูด จำนวน 450 คน 120 ครอบครัว ชQวยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตร กวQา 650 ไรQ ให9

สามารถปลูกพืชสวน อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด สับปะรด สร9างรายได9ให9แกQประชาชน รวมท้ังเป6นการสนับสนุน

การทQองเท่ียวให9แกQพ้ืนท่ีจังหวัดตราดอีกด9วย 

องคมนตรีได9กลQาวเพ่ิมเติมวQา จังหวัดตราด มีพืชเศรษฐกิจหลายชนิด สภาพท่ัวไปมีฝนตกชุก แตQยัง

ขาดแคลนแหลQงเก็บกักน้ำท่ีมีคุณภาพ ทำให9ชQวงฤดูแล9ง หรือฝนท้ิงชQวงเกิดความแห9งแล9ง ต9นพืชและประชาชน

ขาดแคลนน้ำ แหลQงเก็บน้ำท้ัง 2 แหQงคือ อQางเก็บน้ำคลองเขาล9าน และอQางเก็บน้ำคลองมะนาวน้ัน เป6น

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริมาต้ังแตQปL 2522-2523 เกษตรกรได9ประโยชนDมาก ในด9านการบริหาร

จัดการ มีการจัดต้ังกลุQมผู9ใช9น้ำ เพ่ือจัดการน้ำให9ได9รับประโยชนDอยQางท่ัวถึงและเทQาเทียมกัน ปfจจุบันมีการ

ดำเนินการทQอสQงน้ำจากอQางเก็บน้ำสะพานหิน เพ่ือเติมน้ำให9แกQอQางเก็บน้ำคลองเขาล9านกับอQางเก็บน้ำคลอง

มะนาว 

ซ่ึงมักขาดแคลนน้ำในชQวงหน9าแล9งใกล9เสร็จสมบูรณDแล9ว และจะสร9างประโยชนDให9แกQประชาชนใน

พ้ืนท่ีได9อยQางตQอเน่ืองมากข้ึน ซ่ึงสอดคล9องพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยูQหัว ในการสืบสาน 

รักษา และตQอยอดโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ

ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซ่ึงในชQวง 3 ปLท่ีผQานมา มีการดำเนินการแล9วกวQา 80 โครงการ เป6นฎีกาท่ี

ราษฎรขอพระราชทานความชQวยเหลือในพ้ืนท่ีภาคกลางมีจำนวน 10 โครงการ แตQละโครงการสามารถ

ดำเนินการให9แล9วเสร็จได9ภายในหน่ึงปL ขณะท่ีประชาชนจะได9รับประโยชนDได9อยQางยาวนาน 

ทางด9านนายชายดาว ขำวงศD ผู9ใหญQบ9าน หมูQท่ี 4 ตำบลไม9รูด อำเภอคลองใหญQ จังหวัดตราด หัวหน9า

กลุQมผู9ใช9น้ำบ9านคลองมะนาว กลQาววQา พ้ืนท่ีตรงน้ีเป6นชายแดน ในอดีตมีการสู9รบแบบตQอเน่ืองหลายปL ขณะท่ี

พ้ืนท่ีสQวนใหญQเป6นท่ีสูง ทำให9ขาดแคลนแหลQงน้ำ ประชาชนจะต9องขุดบQอท่ีลึกและเกิดการแยQงน้ำกิน น้ำใช9 

เพราะปริมาณน้ำน9อย บางรายต9องเดินทางไกลเพ่ือมาเอาน้ำไปใช9 ทางการเกษตรต9องอาศัยน้ำฝนเพียงอยQาง

เดียว ตQอมาประชาชนในพ้ืนท่ีได9รQวมกันบริจาคพ้ืนท่ีทำกินเพ่ือสนองพระราชดำริในการสร9างอQางเก็บน้ำ เพ่ือ

เก็บน้ำในหน9าฝน และมีน้ำใช9ในชQวงหน9าแล9งให9สามารถเพาะปลูกพืชได9อยQางหลากหลาย ทำให9มีรายได9เพ่ิมข้ึน 

หลังจากอQางเก็บน้ำสร9างเสร็จ พ่ีน9องคลองมะนาวลูกบ9านผมดีใจมากตQางเฮกันเลย เพราะมีน้ำใช9ท้ังปL 

จนถึงทุกวันน้ีมีความเป6นอยูQดี กินดี มีสวนทุเรียน แตQกQอนมีแตQป�า มีแตQยางพารา ขณะน้ีเปล่ียนมาเป6นชาวสวน 

แตQละปLสร9างรายได9ดีมาก ทุกวันน้ีมีน้ำใช9ไมQขาดแคลน โดยตนเองได9ปลูกทุเรียนพันธุDหมอนทอง และพันธุDชะนี 

ปLน้ีผลผลิตดีมาก ประสบผลสำเร็จมาเป6นปLท่ี 4 แล9ว เราได9รับความรู9จากกรมสQงเสริมการเกษตร และ

ผสมผสานเรียนรู9จากภูมิปfญญาชาวบ9าน ได9รู9วQาทุเรียนชอบปุ¥ยอะไร และวิธีการจัดการแมลงศัตรูพืช เราไมQเน9น



ใช9ยาเพราะจะมีผลกระทบกับผู9บริโภค แตQต9องต9องหาวิธีมาจำกัด อาทิ การกำจัดหนอนด9วง โดยใช9อวนดักปลา

มาล9อมต9น 

ทำให9สามารถกำจัดด9วงตัวแมQ เพราะถ9ามาติดก็จะขยายพันธุDไมQได9 เลยทำให9ไมQมีปfญหาตัวด9วงกัดกิน

ทำลายต9นทุเรียน การให9ปุ¥ยอยQางถูกหลัก และมีปุ¥ยอินทรียDชQวย จะเป6นปุ¥ยข้ีค9างคาวหรือกระดูกป�นก็ใช9ได9 และ

ควบคุมการออกดอกของต9นทุเรียนเพ่ือให9ได9ผลผลิตตามท่ีต9องการ สำหรับผลผลิตทุเรียนจะมีล9ง (ผู9รวบรวม

ผลไม9) มารับซ้ือถึงสวน ปLน้ีถูกเหมาผลผลิตไปหมดแล9ว พันธุDหมอนทองเหมาขายในกิโลกรัมละ 160 บาท สQวน

ชะนีได9กิโลกรัมละ 135 บาท 

“เม่ือมีน้ำทุกอยQางก็ดีข้ึน มีการจัดต้ังกลุQมผู9ใช9น้ำ ปfจจุบันมีสมาชิกในตำบลไม9รูด 187 ครัวเรือน โดย

ติดต้ังมิเตอรDเก็บเงินจากสมาชิกในการนำน้ำไปใช9 รายได9นำมาเป6นทุนในการปรับปรุงบำรุงรักษาท้ังอQางเก็บน้ำ

และระบบการให9บริการน้ำ รู9สึกปล้ืมใจท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีทุกคนมีน้ำใช9อยQางตQอเน่ือง” ผู9ใหญQบ9าน หมูQท่ี 4 

กลQาว 

 

 


