
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการ
เผยแพร่ 

ภัยพิบัติด้าน
การเกษตร 

1.เฉลิมชัย สั่งกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจพื้นที่เกษตร เตรียมฟ้ืนฟู
หลัง “โกนเซิน” ถล่ม 

มติชน 

2.เฉลิมชัย สั่ง กสก.เร่งสำรวจพ้ืนที่เกษตร เตรียมฟ้ืนฟูหลัง “โกนเซิน” ถล่ม Thailand+ 
3.เฉลิมชัย สั่ง กสก.เร่งสำรวจพ้ืนที่เกษตร เตรียมฟ้ืนฟูหลัง “โกนเซิน” ถล่ม prachachat.net 
4.เฉลิมชัย สั่ง กสก.เร่งสำรวจพ้ืนที่เกษตร เตรียมฟ้ืนฟูหลัง “โกนเซิน” ถล่ม ช่อง 7 
5.เฉลิมชัย สั่ง กสก.เร่งสำรวจพ้ืนที่เกษตร เตรียมฟ้ืนฟูหลัง “โกนเซิน” ถล่ม nationtv 
6.เฉลิมชัย สั่ง กสก.เร่งสำรวจพ้ืนที่เกษตร เตรียมฟ้ืนฟูหลัง “โกนเซิน” ถล่ม MSN bit.ly 
7.เฉลิมชัย สั่ง กสก.เร่งสำรวจพ้ืนที่เกษตร เตรียมฟ้ืนฟูหลัง “โกนเซิน” ถล่ม theworldnews.net 
8.เฉลิมชัย สั่ง กสก.เร่งสำรวจพ้ืนที่เกษตร เตรียมฟ้ืนฟูหลัง “โกนเซิน” ถล่ม agriculturemag 
9.เตรียมฟื้นฟูพ้ืนที่เกษตรหลังพายุ “โกนเซิน” MCOT 
10.เตรียมฟื้นฟูพ้ืนที่เกษตรหลังพายุ “โกนเซิน” mgronline 

Handy Sense 11.กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนระบบเกษตรอัจฉริยะ Handy Sense 
มุ่งนำนวัตกรรมสู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

Thailand+ 

12.กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนระบบเกษตรอัจฉริยะ Handy Sense bluechipthai 
13.กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนระบบเกษตรอัจฉริยะ Handy Sense voice-tv 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

14.กรมส่งเสริมการเกษตร คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 
พ.ศ.2564 ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 
ระดับดี 

Thailand+ 

15.กรมส่งเสริมการเกษตร คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ  เกษตรทำกิน 
16.กรมส่งเสริมการเกษตร คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ  voice-tv 

วิสาหกิจชุมชน 17.‘กรมส่งเสริมการเกษตร’คว้ารางวัลเลิศรัฐ ผลงานโครงการวิสาหกิจ
ชุมชนร่วมใจแก้จน 

khao24h 

พืชสวนโลก 18.กระทรวงเกษตรฯ นำผลไม้ไทย จัดโชว์ในงานพืชสวนโลก  เดลินิวส ์
19.กระทรวงเกษตรฯ นำผลไม้ไทย จัดโชว์ในงานพืชสวนโลก MSN bit.ly 

1 ตำบล 1 กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

20.กระทรวงเกษตรฯ เผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

thaigov.go.th 

ศัตรูการเกษตร 21.กรมส่งเสริมการเกษตร แนะป้องกันศัตรูลำไย เพ่ือรักษาผลผลิตลำไยนอกฤดู Thailand+ 
22.กรมส่งเสริมการเกษตร แนะป้องกันศัตรูลำไย เพ่ือรักษาผลผลิตลำไยนอกฤดู am1386 
23.สสก.3 จ.ระยอง ขยายผลสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
ภาคตะวันออก 

เกษตรก้าวไกล 

24.สสก.3 จ.ระยอง เดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรสวนลำไย บริหารจัดการ
แปลงกำจัดเพลี้ยแป้งลดปัญหาการส่งออก 

เกษตรก้าวไกล 

25.เดินหน้าส่งเสริมเกษตรกร "สวนลำไย" ลดปัญหาการส่งออก คมชัดลึก 
ตลาดเกษตรออนไลน์ 26.เกษตรกรภาคตะวันออกเจ๋ง ใช้โซเชียลพัฒนาการผลิต สร้างตลาดบน

โลกออนไลน์ 
เกษตรก้าวไกล 



   

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการ

เผยแพร่ 
น้ำตาลจาก 27.“น้ำตาลจาก” จากรุ่นสู่รุ่น ภูมิปัญญา 100 ปี ที่นี่ กันตัง เทคโนโลยีชาวบ้าน 
อาสาสมัครเกษตร 28.สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

อาสาสมัครเกษตรจังหวัดตราด ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 
NNT 

เมล็ดพันธุ์ 29.ปัตตานี-จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                                                          

ชายแดนใต้ 

30.ปัตตานี-จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน NNT 
ปาล์มน้ำมัน 31.กระบี่-ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้ำมัน NBT 

32.กระบี่-ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้ำมัน Youtube 
มะพร้าว 33.เกษตรระยอง พาชมผลิตภัณฑ์คุณภาพดีจากมะพร้าว Youtube 

 
*************************** 



 
‘เฉลิมชัย’ สั่ง กรมส่งเสริมฯ เร่งสำรวจ-ฟ้ืนพื้นทีเ่กษตรที่รับผลกระทบจาก พายุโกนเซิน 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากอิทธิพลพายุโซนร้อนโกนเซิน มีร่อง
มรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ถึงแม้จะอ่อนกำลังลงเป็น
ดีเปรสชันแล้ว แต่ยังคงส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง นายเฉลิมชัย 
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยเกษตรกรและพ้ืนที่เพาะปลูกท่ีอาจได้รับความ
เสียหาย จึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรติดตามสถานการณ์ และกำชับเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ที่ประสบภัยเร่ง
ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของพ้ืนที่เกษตรหลังน้ำลด เพ่ือเสนอให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการฟ้ืนฟูพ้ืนที่แก่เกษตรกร รวมถึงเตรียมสำรองพันธุ์พืช เพื่อสนับสนุนเกษตรกรได้
ทันท่วงที 
นายเข้มแข็ง กล่าวว่า สำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ จะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการ
ให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 ทั้งนี้ เกษตรกรที่จะได้รับความ
ช่วยเหลือจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยพิบัติ จึงจะได้รับการช่วยเหลือตาม
พ้ืนที่เสียหายจริง ไม่เกิน 30 ไร่/ครัวเรือน โดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือดังนี้ ข้าว 1,340 บาท/ไร่ พืชไร่และ
พืชผัก 1,980 บาท/ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บาท/ไร่ ขณะเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่ต่างๆ 
ทั้งนี้ กรมฯจะประเมินสถานการณ์เบื้องต้น และรายงาน สถานการณ์พ้ืนที่การเกษตรประสบภัยพิบัติ พร้อมจัดชุด
เฉพาะกิจลงพ้ืนที่ประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เกษตรกร รวมถึงออกเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำในการ
ดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตรที่เสียหาย โดยภายหลังจากท่ีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว เกษตรกรต้องยื่นแบบ
ความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยให้ผู้นำรับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพ้ืนที่
เสียหายจริง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามข้ันตอนต่อไป 
“กรมฯ ตระหนักถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรหากเกิดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ จึงมอบหมาย
ให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่ง ดำเนินโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพ่ือสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกร
ผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งพืชพันธุ์ที่สำรองไว้ ใช้วิธีการเพาะกล้าในถาด และดูแล
บำรุงรักษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพ่ือให้ได้ต้นพืชที่แข็งแรง ซึ่งพร้อมจะสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถ
นำไปเพาะปลูกได้ง่ายและได้รับผลผลิตเร็วขึ้น กรณีท่ีได้รับความเสียหายสิ้นเชิง ประกอบด้วยพืชผัก จำนวน 4 
ชนิด ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ถั่วฟักยาว มะเขือเปราะ และพริก ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ของท่าน” นายเข้มแข็ง กล่าว 



 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากอิทธิพลพายุโซนร้อนโกนเซิน มีร่องมรสุมพาดผ่าน
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ถึงแม้จะอ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชันแล้ว แต่ยังคงส่งผลให้
ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีความห่วงใยพ่ีน้องเกษตรกรและพ้ืนที่เพาะปลูกที่อาจได้รับความเสียหาย จึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรติดตามสถานการณ์ 
และกำชับเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ที่ประสบภัยเร่งลงพ้ืนที่สำรวจความเสียหายของพ้ืนที่เกษตรหลังน้ำลด เพ่ือเสนอให้ความช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการฟ้ืนฟูพ้ืนที่แก่เกษตรกร รวมถึงเตรียมสำรองพันธุ์พืช เพื่อสนับสนุน
เกษตรกรได้ทันท่วงที 

สำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ จะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อน
เกิดภัยพิบัติ จึงจะได้รับการช่วยเหลือตามพ้ืนที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือดังนี้ ข้าว 
1,340 บาทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บาทต่อไร่ ขณะเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆ 
กรมส่งเสริมการเกษตรจะประเมินสถานการณ์เบื้องต้น และรายงาน สถานการณ์พ้ืนที่การเกษตรประสบภัยพิบัติ พร้อมจัดชุดเฉพาะ
กิจลงพื้นท่ีประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เกษตรกร รวมถึงออกเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำในการดูแลรักษาพืชผลทางการ
เกษตรที่เสียหาย โดยภายหลังจากท่ีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว เกษตรกรต้องยื่นแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยให้ผู้นำรับรอง ก่อน
จะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพ้ืนที่เสียหายจริง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามข้ันตอนต่อไป 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรหากเกิด
ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ จึงมอบหมายให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่ง ดำเนินโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพ่ือสำรองในกรณี
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งพืชพันธุ์ที่สำรองไว้ ใช้วิธีการเพาะกล้าใน
ถาด และดูแลบำรุงรักษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพ่ือให้ได้ต้นพืชที่แข็งแรง ซึ่งพร้อมจะสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถ
นำไปเพาะปลูกได้ง่ายและได้รับผลผลิตเร็วขึ้น กรณีท่ีได้รับความเสียหายสิ้นเชิง ประกอบด้วยพืชผัก จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ กระเจี๊ยบ
เขียว ถั่วฟักยาว มะเขือเปราะ และพริก ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดใน
พ้ืนที่ของท่าน 



 
กรมอุตุนิยมวิทยาเผยไทยยังเจอมรสุมพายุ ฝนตกหนักอีกระลอก 13-16 ก.ย. กรมชลฯเตรียมพื้นที่หน่วงน้ำทุ่งบางระกำ รับมือ
ท่วมภาคกลาง ด้านกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมเร่งสำรวจพื้นที่เกษตร เตรียมฟื้นฟูหลัง “โกนเซิน” ถล่ม 
วันที่ 13 กันยายน 2564 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (13 ก.ย. 64) อ่างเก็บน้ำขนาด
ใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 43,114 ล้าน ลบ.ม. คิดเปน็ร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯรวมกัน เป็นน้ำใช้
การได้ 19,182 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีกรวม 32,954 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อน
สิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 9,578 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39 ของ
ความจุอ่างฯรวมกัน เป็นน้ำใช้การได้ 2882 ล้าน ลบ.ม. 
ในขณะที่ทั้งประเทศมีการทำนาปีไปแล้วรวม 14.87 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 88 ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพาะปลูกไปแล้ว 
6.79 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 85 ของแผนฯ เฉพาะพ้ืนที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ ปัจจุบัน (13 ก.ย. 64) เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวหมดแล้ว 
หลังจากนี้จะเตรียมพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่หน่วงน้ำต่อไป 
ทั้งนี้ เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกส่วนใหญ่ในขณะนี้ ยังคงอยู่ในพื้นที่ท้ายอ่างฯ ทำให้จำเป็นต้องเก็บกักน้ำไว้ในพ้ืนที่ตอนบนให้ได้มากท่ีสุด 
จึงได้สั่งการโครงการชลประทานในพื้นท่ีลุ่มเจ้าพระยา เร่งเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ อาทิ แก้มลิง หนอง บึง ให้ได้มากที่สุด พร้อม
กับประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำให้เกษตรกรรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจทำการเพาะปลูกต่อไป 
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 13-16 ก.ย. 64 ร่องมรสุมผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางภาคตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำ
ให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมข้ึนและมีฝนตกหนักบางแห่ง 
ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากอิทธิพลพายุโซนร้อนโกนเซิน มีร่องมรสุมพาดผ่าน
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ถึงแม้จะอ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชั่นแล้ว แต่ยังคงส่งผลให้ประเทศ
ไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ จะเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อย
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 
ทั้งนี้ เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยพิบัติ จึงจะได้รับการ
ช่วยเหลือตามพ้ืนที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือดังนี้ ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 
1,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บาทต่อไร่ ขณะเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่ต่าง ๆ กรมส่งเสริมการเกษตรจะประเมิน
สถานการณ์เบื้องต้น และรายงาน สถานการณ์พ้ืนที่การเกษตรประสบภัยพิบัติ พร้อมจัดชุดเฉพาะกิจลงพ้ืนที่ประสบภัยเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เกษตรก รวมถึงออกเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำในการดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตรที่เสียหาย 
โดยภายหลังจากท่ีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว เกษตรกรต้องยื่นแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยให้ผู้นำรับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบ
ทะเบียนเกษตรกร และพ้ืนที่เสียหายจริง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามข้ันตอนต่อไป 
 



 

วนัน้ี (13 ก.ย. 64)  นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า  จากอิทธิพลพายโุซนร้อนโกนเซิน ท่ี

ส่งผลใหป้ระเทศไทยมีฝนตกต่อเน่ือง และมีฝนตกหนกัถึงหนกัมากบางแห่ง จนพ้ืนท่ีการเกษตร พืชสวนไร่นาของเกษตรกร

ไดรั้บความเสียหาย  นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงไดส่ั้งการให้กรมส่งเสริมการเกษตร

ติดตามสถานการณ์ และก าชบัเกษตรจงัหวดัในพ้ืนท่ีท่ีประสบภยัเร่งลงพ้ืนท่ีส ารวจความเสียหายของพ้ืนท่ีเกษตรหลงัน ้าลด เพ่ือ

เสนอใหค้วามช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงั พร้อมใหค้  าแนะน าแนวทางการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีแก่เกษตรกร รวมถึงเตรียม

ส ารองพนัธ์ุพืช เพื่อสนบัสนุนเกษตรกรไดท้นัท่วงที 

 

ส าหรับหลกัเกณฑก์ารใหค้วามช่วยเหลือ จะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 หลกัเกณฑวิ์ธีปฏิบติัปลีกยอ่ยเก่ียวกบัการให้ความช่วยเหลือดา้นการเกษตร

ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 ทั้งน้ี เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือจะต้องขึน้ทะเบยีนเกษตรกรกับกรมส่งเสริม

การเกษตรก่อนเกิดภัยพบิตัิ จึงจะได้รับการช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริง ไม่เกิน 30 ไร่/ครัวเรือน โดยก าหนดอัตราการ

ช่วยเหลือดังนี ้ข้าว 1,340 บาท/ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาท/ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บาท/ไร่ ขณะเกิดภัย

พบิัติในพื้นที่ต่างๆ 
 

ทั้งน้ี กรมฯจะประเมินสถานการณ์เบ้ืองตน้ และรายงาน สถานการณ์พ้ืนท่ีการเกษตรประสบภยัพิบติั พร้อมจดัชุดเฉพาะกิจลง

พ้ืนท่ีประสบภยัเพ่ือใหค้วามช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่เกษตรกร รวมถึงออกเย่ียมเยียนให้ค  าแนะน าในการดูแลรักษาพืชผลทางการ

เกษตรท่ีเสียหาย โดยภายหลงัจากท่ีอธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัหรือผูว่้าราชการจงัหวดัไดป้ระกาศเขตการให้

ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉินแลว้ เกษตรกรตอ้งยืน่แบบความจ านงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยใหผู้น้ า

รับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพ้ืนท่ีเสียหายจริง เพ่ือพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป 

 

“กรมฯ ตระหนกัถึงความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกบัเกษตรกรหากเกิดปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติ จึงมอบหมายให้ศนูย์

ขยายพนัธ์ุพืชทั้ง 10 แห่ง ด าเนินโครงการผลิตพืชพนัธ์ุดีเพื่อส ารองในกรณีช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู ดูแลเกษตรกรผูป้ระสบภยั และใช้

ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงพืชพนัธ์ุท่ีส ารองไว ้ใชวิ้ธีการเพาะกลา้ในถาด และดูแลบ ารุงรักษาให้ไดต้ามเกณฑ์

มาตรฐานท่ีก าหนด เพื่อให้ไดต้น้พืชท่ีแขง็แรง ซ่ึงพร้อมจะสนบัสนุนใหเ้กษตรกรสามารถน าไปเพาะปลูกไดง้่ายและไดรั้บ

ผลผลิตเร็วขึ้น กรณีท่ีไดรั้บความเสียหายส้ินเชิง ประกอบดว้ยพืชผกั จ านวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ กระเจ๊ียบเขียว ถัว่ฟักยาว มะเขือ

เปราะ และพริก ทั้งน้ี เกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ส านกังานเกษตรจงัหวดัในพ้ืนท่ีของท่าน” 



 

 

13 กันยายน 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากอิทธิพลพายุโซน
ร้อนโกนเซิน มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ถึงแม้จะ
อ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชันแล้ว แต่ยังคงส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง
แห่ง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรและพ้ืนที่
เพาะปลูกที่อาจได้รับความเสียหาย จึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรติดตามสถานการณ์ และกำชับ เกษตร
จังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยเร่งลงพ้ืนที่สำรวจความเสียหายของพ้ืนที่เกษตรหลังน้ำลด เพ่ือเสนอให้ความ
ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการฟ้ืนฟูพ้ืนที่แก่เกษตรกร รวมถึงเตรียม
สำรองพันธุ์พืช เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรได้ทันท่วงที 

สำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ จะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือ
จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยพิบัติ จึงจะได้รับการช่วยเหลือตามพื้นที่
เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือดังนี้ ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ พืชไร่และ
พืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บาทต่อไร่ ขณะเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่ต่างๆ กรม
ส่งเสริมการเกษตรจะประเมินสถานการณ์เบื้องต้น และรายงาน สถานการณ์พ้ืนที่การเกษตรประสบภัยพิบัติ 
พร้อมจัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เกษตรกร รวมถึงออกเยี่ยมเยียนให้
คำแนะนำในการดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตรที่เสียหาย โดยภายหลังจากที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 
เกษตรกรต้องยื่นแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยให้ผู้นำรับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบ
ทะเบียนเกษตรกร และพ้ืนที่เสียหายจริง เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป   

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงความเสียหายที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับเกษตรกรหากเกิดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ จึงมอบหมายให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่ง ดำเนิน
โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพ่ือสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรม
ส่งเสริมการเกษตร ซึ่งพืชพันธุ์ที่สำรองไว้ ใช้วิธีการเพาะกล้าในถาด และดูแลบำรุงรักษาให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด เพ่ือให้ได้ต้นพืชที่แข็งแรง ซึ่งพร้อมจะสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถนำไปเพาะปลูกได้ง่าย
และได้รับผลผลิตเร็วขึ้น กรณีที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง ประกอบด้วยพืชผัก จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ กระเจี๊ยบ
เขียว ถั่วฟักยาว มะเขือเปราะ และพริก ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเ พ่ิมเติมได้ที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ของท่าน 



 
วันที่ 13 ก.ย.2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากอิทธิพลพายุโซนร้อนโกนเซิน 
มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ถึงแม้จะอ่อนกำลังลงเป็น
ดีเปรสชันแล้ว แต่ยังคงส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยเกษตรกรและพ้ืนที่เพาะปลูกที่อาจได้รับความเสียหาย จึงได้สั่ง
การให้กรมส่งเสริมการเกษตรติดตามสถานการณ์ และกำชับเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ที่ประสบภัยเร่งลงพ้ืนที่สำรวจความ
เสียหายของพ้ืนที่เกษตรหลังน้ำลด เพื่อเสนอให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง พร้อมให้คำแนะนำแนว
ทางการฟ้ืนฟูพ้ืนที่แก่เกษตรกร รวมถึงเตรียมสำรองพันธุ์พืช เพื่อสนับสนุนเกษตรกรได้ทันท่วงที 
นายเข้มแข็ง กล่าวว่า สำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ จะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 ทั้งนี้ เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือจะต้องขึ้นทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยพิบัติ จึงจะได้รับการช่วยเหลือตามพ้ืนที่เสียหายจริง ไม่เกิน 30 ไร่/ครัวเรือน 
โดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือดังนี้ ข้าว 1,340 บาท/ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาท/ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 
บาท/ไร่ ขณะเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่ต่างๆ 
ทั้งนี้ กรมฯจะประเมินสถานการณ์เบื้องต้น และรายงาน สถานการณ์พ้ืนที่การเกษตรประสบภัยพิบัติ พร้อมจัดชุดเฉพาะกิจ
ลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เกษตรกร รวมถึงออกเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำในการดูแลรักษาพืชผล
ทางการเกษตรที่เสียหาย โดยภายหลังจากท่ีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศ
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว เกษตรกรต้องยื่นแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) 
โดยให้ผู้นำรับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพ้ืนที่เสียหายจริง เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือตาม
ขั้นตอนต่อไป 
“กรมฯ ตระหนักถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรหากเกิดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ จึงมอบหมายให้ศูนย์
ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่ง ดำเนินโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพ่ือสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และ
ใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งพืชพันธุ์ที่สำรองไว้ ใช้วิธีการเพาะกล้าในถาด และดูแลบำรุงรักษาให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด เพ่ือให้ได้ต้นพืชที่แข็งแรง ซึ่งพร้อมจะสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถนำไปเพาะปลูกได้ง่ายและได้รับ
ผลผลิตเร็วขึ้น กรณีที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง ประกอบด้วยพืชผัก จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ถั่วฟักยาว มะเขือ
เปราะ และพริก ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ของท่าน” 
 



 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากอิทธิพลพายุโซนร้อนโกนเซิน มีร่องมรสุมพาดผ่าน
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ถึงแม้จะอ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชันแล้ว แต่ยังคงส่งผลให้
ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีความห่วงใยเกษตรกรและพ้ืนที่เพาะปลูกท่ีอาจได้รับความเสียหาย จึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรติดตาม
สถานการณ์ และกำชับเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ที่ประสบภัยเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของพ้ืนที่เกษตรหลังน้ำลด เพ่ือเสนอให้
ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการฟ้ืนฟูพ้ืนที่แก่เกษตรกร รวมถึงเตรียมสำรองพันธุ์พืช 
เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรได้ทันท่วงที 
นายเข้มแข็ง กล่าวว่า สำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ จะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 ทั้งนี้ เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริม
การเกษตรก่อนเกิดภัยพิบัติ จึงจะได้รับการช่วยเหลือตามพ้ืนที่เสียหายจริง ไม่เกิน 30 ไร่/ครัวเรือน โดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือ
ดังนี้ ข้าว 1,340 บาท/ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาท/ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บาท/ไร่ ขณะเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่
ต่างๆ 
ทั้งนี้ กรมฯจะประเมินสถานการณ์เบื้องต้น และรายงาน สถานการณ์พ้ืนที่การเกษตรประสบภัยพิบัติ พร้อมจัดชุดเฉพาะกิจลงพ้ืนที่
ประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เกษตรกร รวมถึงออกเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำในการดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตรที่
เสียหาย โดยภายหลังจากท่ีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว เกษตรกรต้องยื่นแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยให้ผู้นำรับรอง ก่อนจะมีการ
ตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพ้ืนที่เสียหายจริง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามข้ันตอนต่อไป 
“กรมฯ ตระหนักถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรหากเกิดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ จึงมอบหมายให้ศูนย์ขยายพันธุ์
พืชทั้ง 10 แห่ง ดำเนินโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพ่ือสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของ
กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งพืชพันธุ์ที่สำรองไว้ ใช้วิธีการเพาะกล้าในถาด และดูแลบำรุงรักษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
เพ่ือให้ได้ต้นพืชที่แข็งแรง ซึ่งพร้อมจะสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถนำไปเพาะปลูกได้ง่ายและได้รับผลผลิตเร็วขึ้น กรณีท่ีได้รับ
ความเสียหายสิ้นเชิง ประกอบด้วยพืชผัก จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ถั่วฟักยาว มะเขือเปราะ และพริก ทั้งนี้ เกษตรกร
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่ของท่าน” นายเข้มแข็ง กล่าว 
 





 

กรุงเทพฯ 14 ก.ย. – กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจพื้นที่เกษตร พร้อมเตรียมแผนฟ้ืนฟูเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากฝนตกหนักเพราะอิทธิพลของพายุ “โกนเซิน”  

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า กำชับให้เกษตรจังหวัดสำรวจความเสียหายของพ้ืนที่เกษตร กรณีท่ี
ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเพราะอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “โกนเซิน” แม้ว่าขณะนี้อ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ แต่
กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า จะมีผลให้ฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดมุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
และสุรินทร์ นอกจากนี้จะจัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ประสบภัย ออกเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำในการดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตรที่
เสียหาย รวมถึงเตรียมสำรองพันธุ์พืชเพ่ือสนับสนุนเกษตรกรอย่างทันท่วงที  

สำหรับพื้นที่ท่ีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ให้พิจารณาช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 

ทั้งนี้ เกษตรกรซึ่งประสบภัยพิบัติที่จะได้รับความช่วยเหลือจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยพิบัติ โดย
ต้องยื่นแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) ซึ่งผู้นำชุมชนรับรอง เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและพ้ืนที่เสียหาย
จริงแล้ว จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามข้ันตอน โดยได้รับการช่วยเหลือตามพ้ืนที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ซึ่งมี
อัตราการช่วยเหลือดังนี้ ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บาทต่อไร่ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวเพ่ิมเติมว่า มอบหมายให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่งดำเนินโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีประกอบด้วย
พืชผัก 4 ชนิดได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ถั่วฟักยาว มะเขือเปราะ และพริกเพ่ือสำรองไว้ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยกรณี
ทีไ่ด้รับความเสียหายสิ้นเชิง ซึ่งพร้อมให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกได้ง่ายและได้ผลผลิตเร็วขึ้น ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด.- สำนักข่าวไทย 



 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ได้กำชับให้เกษตรจังหวัดสำรวจความเสียหาย
ของพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชันโกนเซิน แม้ว่าขณะนี้อ่อนกำลัง
เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้ว แต่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีผลให้ฝนตกหนักบางแห่ง ในจังหวัด
มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์ นอกจากนี้ จะจัดชุดเฉพาะกิจลง
พ้ืนที่ประสบภัย ออกเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำในการดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตรที่เสียหาย รวมถึงเตรียมสำรอง
พันธุ์พืชเพ่ือสนับสนุนเกษตรกรอย่างทันท่วงที 

สำหรับพื้นที่ท่ีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้พิจารณาช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 
 
ทั้งนี้ เกษตรกรซึ่งประสบภัยพิบัติที่จะได้รับความช่วยเหลือ จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร
ก่อนเกิดภัยพิบัติ โดยต้องยื่นแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) ซึ่งผู้นำชุมชนรับรอง เมื่อเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและพ้ืนที่เสียหายจริงแล้ว จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอน โดยได้รับการ
ช่วยเหลือตามพ้ืนที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ซึ่งมีอัตราการช่วยเหลือดังนี้ ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ 
พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 4,048 บาทต่อไร่ 
 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ได้มอบหมายให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่ง ดำเนินโครงการ
ผลิตพืชพันธุ์ดี ประกอบด้วย พืชผัก 4 ชนิด ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ถั่วฟักยาว มะเขือเปราะ และพริก เพ่ือสำรองไว้
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยกรณีที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง ซึ่งพร้อมให้เกษตรกรนำไป
เพาะปลูกได้ง่ายและได้ผลผลิตเร็วขึ้น ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตร
จังหวัด 



 

กรมส่งเสรมิการเกษตร ร่วมกับ ศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

เดินหน้าโครงการความร่วมมือส่งเสริมนวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ “ระบบการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ Handy Sense” 

เปิดอบรมต่อยอดพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรด้านการเกษตรอจัฉริยะผ่านระบบออนไลน์ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กลา่วว่า โครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ “ระบบการบริหารจัดการ

แปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ Handy Sense” จัดขึ้นเพื่อถา่ยทอดความรู้ ควบคู่กับการทำแปลงเรียนรู้และการสร้างวิทยากรดา้นเกษตร

อัจฉริยะ ตลอดจนสนับสนุนใหเ้กดิการขยายผลนำไปสู่การใช้งานจริงของเกษตรกร โดยมีหลักสตูรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรูแ้ละทกัษะบุคลากรด้าน

การเกษตรอัจฉริยะ โดยใช้นวัตกรรมแบบเปดิ Handy Sense แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับท่ี 1 การใช้งานระบบเกษตรอัจฉริยะ ระดับท่ี 2 การ

ติดตั้ง การใช้งาน การดูแลรักษา การประเมินความเสยีหายอุปกรณแ์ละการแกไ้ขปัญหาเบื้องต้นระบบเกษตรอัจฉริยะ และ ระดับที่ 3 การเขียน

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์และการปรับเปลีย่นประยุกต์ใช้โปรแกรมตามความต้องการของการดำเนินงานด้านการเกษตร 

กรมส่งเสรมิการเกษตร ได้ขับเคลือ่นโครงการโดยจดัการฝึกอบรม ระดับท่ี 1 เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “การใช้งาน

ระบบเกษตรอัจฉรยิะ โดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด HandySense” เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจและเปน็จุดเริม่ต้นการพัฒนาวิทยากรด้านการเกษตร

อัจฉริยะของกรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยเจา้หน้าท่ีจากหนว่ยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรที่ปฏิบัตหิน้าท่ี ณ จุดเป้าหมายของการติดตั้ง

ระบบเกษตรอัจฉรยิะ Handy Sense จำนวน 10 จุด หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการเกษตรอจัฉริยะ ตลอดจนตัวแทนเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือขา่ย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รบัการติดตั้งระบบเกษตรอัจฉริยะ Handy Sense ใน

ปี 2564 จำนวน 6 ศูนย์ รวมจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 193 คน 

อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวต่อว่า สำหรับการฝึกอบรมใน ระดับที่ 2 และ ระดับที่ 3 จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2565 กำหนด

เริ่มต้นเดือนตลุาคมนี้ เพื่อสานต่อการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่สู่การปฏิบตัิอย่างแท้จริง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรคาดหวังว่าการอบรมนี้จะช่วย

สร้างเจ้าหน้าท่ีให้รู้เท่าทันการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เกษตรกร ตลอดจนเป็นการสรา้งความรู้ความเขา้ใจให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถพัฒนาต่อยอดการเกษตรอัจฉริยะให้เกดิประโยชน์ในแปลงของตนเองได้อย่างเหมาะสมและขยายผลสู่ชุมชน ทำให้เกิดพลังการขับเคลื่อน

การเกษตรได้อย่างยั่งยืนต่อไป 





 

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร เดินหน้าโครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ “ระบบการบริหารจัดการแปลง
เกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ Handy Sense” เปิดอบรมต่อยอดพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรด้านการเกษตรอัจฉริยะผ่าน
ระบบออนไลน์ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ 
“ระบบการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ Handy Sense” จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ ควบคู่กับการทำ
แปลงเรียนรู้และการสร้างวิทยากรด้านเกษตรอัจฉริยะ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการขยายผลนำไปสู่การใช้งานจริงของเกษตรกร 
โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรด้านการเกษตรอัจฉริยะ โดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด Handy 
Sense แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การใช้งานระบบเกษตรอัจฉริยะ ระดับที่ 2 การติดตั้ง การใช้งาน การดูแลรักษา 
การประเมินความเสียหายอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นระบบเกษตรอัจฉริยะ และ ระดับที่ 3 การเขียนโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์และการปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้โปรแกรมตามความต้องการของการดำเนินงานด้านการเกษตร 

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ขับเคลื่อนโครงการโดยจัดการฝึกอบรม ระดับที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 
ในหัวข้อ “การใช้งานระบบเกษตรอัจฉริยะ โดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด HandySense” เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็น
จุดเริ่มต้นการพัฒนาวิทยากรด้านการเกษตรอัจฉริยะของกรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัด
กรมส่งเสริมการเกษตรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดเป้าหมายของการติดตั้งระบบเกษตรอัจฉริยะ Handy Sense จำนวน 10 จุด 
หน่วยงานที่มีภารกิจเก่ียวข้องกับการเกษตรอัจฉริยะ ตลอดจนตัวแทนเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการติดตั้งระบบเกษตรอัจฉริยะ Handy Sense ในปี 
2564 จำนวน 6 ศูนย์ รวมจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 193 คน 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า สำหรับการฝึกอบรมใน ระดับที่ 2 และ ระดับที่ 3 จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ 2565 กำหนดเริ่มต้นเดือนตุลาคมนี้ เพ่ือสานต่อการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่ง
กรมส่งเสริมการเกษตรคาดหวังว่าการอบรมนี้จะช่วยสร้างเจ้าหน้าที่ให้รู้เท่าทันการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่
เกษตรกร ตลอดจนเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาต่อยอดการเกษตรอัจฉริยะให้
เกิดประโยชน์ในแปลงของตนเองได้อย่างเหมาะสมและขยายผลสู่ชุมชน ทำให้เกิดพลังการขับเคลื่อนการเกษตรได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป 



 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ควา้รางวลัเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ 

ประจ าปี พ.ศ.2564 ประเภทยกระดบับริการท่ีตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 ระดบัดี จากผลงาน “ระบบส่งเสริมการเกษตร

ในสถานการณ์โควิด 19 เพ่ือการบริการเกษตรกรอยา่งยัง่ยืน” โดยรางวลัน้ีเป็นรางวลัท่ีมอบใหก้บัหน่วยงานของรัฐท่ีจดับริการการ

เพ่ิมประสิทธิภาพหรือยกระดบัการให้บริการท่ีเป็นภารกิจหลกัของหน่วยงานในการควบคุมป้องกนัการแพร่ระบาดของโควิด-19 

หรือการปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานในเชิงรุกในการรับรองสถานการณ์โควิด-19 เพ่ือใหก้ารบริการมีความต่อเน่ือง รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผน คาดการณ์ เตรียมความพร้อมดา้นระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้งมีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 
และขอ้มูลเชิงประจกัษป์ระกอบการด าเนินการ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรไดใ้หค้วามส าคญักบัระบบส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงเป็น
หวัใจแห่งความส าเร็จของการส่งเสริมการเกษตรท่ีจะพฒันาใหเ้กษตรกรเขม้แขง็และอยูดี่มีสุขอยา่งย ัง่ยนื จึงมุ่งเนน้การ
พฒันาระบบของการท างานของเจา้หนา้ท่ี เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในการท างานเชิงบูรณาการกบัหน่วยงานต่างๆ ในทุก
ระดบั ตั้งแต่ระดบันโยบายจนถึงระดบัพ้ืนท่ี รวมทั้งใชเ้ป็นระบบงานหลกัในการท างานส่งเสริมการเกษตร เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ี
ในพ้ืนท่ีสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กรมส่งเสริมการเกษตรประสบ
ความส าเร็จในส่วนของการปรับเปล่ียนกระบวนการท างาน คือ ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ซ่ึงเป็น
ระบบท่ีนกัส่งเสริมการเกษตรใชเ้ป็นหลกัการท างานในพ้ืนท่ี 

โดยมีองคป์ระกอบหลกั คือการถ่ายทอดความรู้ (Training) การเยีย่มเยยีน (Visiting) การสนบัสนุน 
(Supporting) การนิเทศงาน (Supervision) และการจดัการขอ้มูล (Data Management) ซ่ึงได้
ปรับเปล่ียนการท างานสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีหลากหลาย และในสถานการณ์โควิด-19 น้ี ไดข้บัเคล่ือนระบบส่งเสริม
การเกษตรผ่านโครงการต่างๆ ไดแ้ก่ โครงการรณรงคส่์งเสริมการบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ (Eat Thai First) 
กิจกรรมการแกปั้ญหาสินคา้เกษตรในสถานการณ์โควิด-19 ผา่นการเปิดเวบ็ไซต ์www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.
com โครงการฟาร์มตวัอยา่ง ตา้นภยัโควิด 19 โครงการตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยั COVID-19 โครงการบา้นพอเพียง
เล้ียงชีวิตสู้โควิด-19 โครงการฝึกอาชีพระยะส้ันกบักรมส่งเสริมการเกษตร (Do It From Home) และโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงมีเป้าหมายในการด าเนินงาน
เพ่ือใหเ้กษตรกรไดรั้บบริการทางการเกษตรท่ีครบถว้นรอบดา้น ไดรั้บพืชพนัธุ์ดีส าหรับปลูกบริโภคภายในครัวเรือน และมี
ช่องทางจ าหน่ายสินคา้ออนไลนท่ี์ดี สะดวก รวดเร็ว และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร แมใ้นสถานการณ์วิกฤตอีกดว้ย 

http://www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com/
http://www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com/
http://www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com/


 

กรมส่งเสริมการเกษตร คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 
19 ระดับดี จากผลงาน “ระบบส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์โควิด 19 เพ่ือการบริการเกษตรกรอย่างยั่งยืน” 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร เปดิเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร คว้ารางวลัเลศิรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.
2564 ประเภทยกระดับบริการทีต่อบสนองต่อสถานการณโ์ควิด 19 ระดับดี จากผลงาน “ระบบส่งเสริมการเกษตรในสถานการณโ์ควดิ 19 เพื่อ
การบริการเกษตรกรอย่างยั่งยืน” 

     สำหรับโดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่จัดบริการการเพิ่มประสิทธิภาพหรือยกระดับการให้บริการที่เป็นภารกจิหลักของ
หน่วยงานในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในเชิงรุกในการรับรองสถานการณ์โควิด-19 
เพื่อให้การบริการมีความต่อเนื่อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผน คาดการณ์ เตรียมความพร้อมด้านระบบ กลไก และบคุลากร รวมทั้งมี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการดำเนนิการ 

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคญักับระบบส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จของการส่งเสริมการเกษตรที่จะพฒันาให้
เกษตรกรเข้มแข็งและอยู่ดีมสีุขอยา่งยั่งยืน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบของการทำงานของเจ้าหน้าท่ี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทำงานเชิงบรูณา
การกับหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบันโยบายจนถึงระดับพื้นที่ รวมทั้งใช้เป็นระบบงานหลักในการทำงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีในพื้นที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า ในช่วงสถานการณโ์ควิด-19 กรมส่งเสริมการเกษตรประสบความสำเร็จในส่วนของการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน 
คือ ระบบส่งเสรมิการเกษตร (T&V System) ซึ่งเป็นระบบที่นักส่งเสริมการเกษตรใช้เป็นหลักการทำงานในพ้ืนท่ี โดยมีองค์ประกอบหลัก คือการ
ถ่ายทอดความรู้ (Training) การเยี่ยมเยยีน (Visiting) การสนับสนนุ (Supporting) การนิเทศงาน (Supervision) และการจัดการข้อมลู (Data 
Management) ซึ่งได้ปรับเปลีย่นการทำงานสู่แพลตฟอร์มออนไลนท์ี่หลากหลาย 

นอกจากน้ีได้ขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรผ่านโครงการตา่งๆ ได้แก่ โครงการรณรงค์ส่งเสรมิการบริโภคผลไมภ้ายในประเทศ (Eat Thai First) 
กิจกรรมการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรในสถานการณ์โควดิ-19 ผ่านการเปิดเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com โครงการฟารม์ตัวอย่าง ต้าน
ภัยโควิด 19 โครงการตู้เย็นข้างบา้นต้านภัย COVID-19 โครงการบา้นพอเพียงเลี้ยงชีวิตสูโ้ควิด-19 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นกับกรมส่งเสริม
การเกษตร (Do It From Home) และโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

    “เป้าหมายในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้รับบริการทางการเกษตรที่ครบถ้วนรอบด้าน ได้รับพืชพนัธุ์ดีสำหรับ
ปลูกบริโภคภายในครัวเรือน และมีช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลนท์ี่ดี สะดวก รวดเร็ว และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร แม้ในสถานการณ์
วิกฤตอีกด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 



 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการ
ภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 ระดับดี จากผลงาน “ระบบ
ส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์โควิด 19 เพ่ือการบริการเกษตรกรอย่างยั่งยืน” โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับ
หน่วยงานของรัฐที่จัดบริการการเพิ่มประสิทธิภาพหรือยกระดับการให้บริการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานในการควบคุม
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในเชิงรุกในการรับรองสถานการณ์โควิด-19 
เพ่ือให้การบริการมีความต่อเนื่อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผน คาดการณ์ เตรียมความพร้อมด้านระบบ กลไก 
และบุคลากร รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการดำเนินการ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคัญกับระบบส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็น
หัวใจแห่งความสำเร็จของการส่งเสริมการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรเข้มแข็งและอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน จึงมุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบของการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่ รวมทั้งใช้เป็นระบบงานหลักในการทำงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่สามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กรมส่งเสริมการเกษตรประสบความสำเร็จในส่วนของการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน คือ ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ซึ่งเป็นระบบที่นักส่งเสริมการเกษตรใช้เป็น
หลักการทำงานในพื้นที่ โดยมีองค์ประกอบหลัก คือการถ่ายทอดความรู้ (Training) การเยี่ยมเยียน (Visiting) การสนับสนุน 
(Supporting) การนิเทศงาน (Supervision) และการจัดการข้อมูล (Data Management) ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนการทำงานสู่
แพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย และในสถานการณ์โควิด-19 นี้ ได้ขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรผ่านโครงการต่างๆ 
ได้แก่ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ (Eat Thai First) กิจกรรมการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรใน
สถานการณ์โควิด-19 ผ่านการเปิดเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19 
โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นกับกรม
ส่งเสริมการเกษตร (Do It From Home) และโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพ่ือให้เกษตรกรได้รับบริการทางการเกษตรที่ครบถ้วนรอบด้าน ได้รับพืช
พันธุ์ดีสำหรับปลูกบริโภคภายในครัวเรือน และมีช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่ดี สะดวก รวดเร็ว และส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร แม้ในสถานการณ์วิกฤตอีกด้วย 



 

กสก. คว้ารางวัลเลิศรัฐ ผลงานโครงการวิสาหกจิชุมชน ภายใต้แปลงใหญ่ ร่วมใจแก้จนชุมชนผู้ปลูกกาแฟน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ ์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร เปดิเผยว่า คณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหาร
ราชการแบบมสี่วนร่วม ประเภทรว่มใจแก้จน จากสำนักงาน ป.ย.ป ได้มมีติมอบรางวัลเลิศรัฐฯบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม 
ประเภทรางวัล ร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับดเีด่น ให้กับกรมส่งเสรมิการเกษตร จากผลงานโครงการวสิาหกิจชุมชน
ภายใต้แปลงใหญ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนผู้ปลูกกาแฟน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเปน็โครงการที่มีความครบถ้วนใน
ด้านการมสี่วนร่วม ได้แก่ การร่วมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมพัฒนากระบวนการคดิของกลุ่มเกษตรกรวสิาหกิจชุมชน อำเภอ
น้ำหนาว จำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าอุ่นคนอ่ิม กลุม่วิสาหกิจชุมชนน้ำหนาวอาราบิก้าและกลุม่วิสาหกิจชุมชนกาแฟ
น้ำหนาว ซึ่งดำเนินการร่วมกันภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา และเป็นการบรูณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทำให้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มาจากความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลผลติมีคณุภาพมาตรฐาน มีรายได้เพิ่มขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาตโิดยรอบดีขึ้น และนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable 
Development Goals (SDGs) 

อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบันไดสู่ความสำเรจ็ของโครงการวสิาหกิจชุมชนภายใต้แปลงใหญ่ ร่วมใจแก้
จน ชุมชนผู้ปลูกกาแฟน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบรูณไ์ด้เข้าไปส่งเสรมิกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านการจดัเวทีชุมชน ตามแนวทางส่งเสรมิการเกษตรเชิงพื้นที่ เพื่อให้เกิดการนำศักยภาพของชุมชนมาใช้
จัดการกับปญัหาจริงท่ีชุมชนกำลังประสบ เช่น การพังทลายของหน้าดินจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ปัญหาการต่อรองราคาผลผลิต 
เป็นต้น ทำให้เกษตรกรในชุมชนมสี่วนร่วมในการวเิคราะห์ปัญหา วางกระบวนการ และกำหนดเป้าหมายตามความต้องการที่
แท้จริงของชุมชนร่วมกัน 

นอกจากน้ี ยังได้ถ่ายทอดความรู้ กระบวนการ และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ให้กับกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ การบริหารจัดการใน
รูปแบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ การ 

ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นผสมผสานกับการปลูกกาแฟ การส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน การแปรรปูสินค้าเกษตร และการสร้าง
แบรนด์สินค้าเกษตร ตลอดจนการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้จดัการแปลงที่มีศักยภาพ เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart 
Farmer) และเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) สามารถจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายที่เข้มแข็ง เกิดอำนาจในการต่อรองราคา
ผลผลติของกลุ่ม ขจัดปญัหาการถกูกดราคาผลผลติจากพ่อค้าคนกลางและปัญหาการเกษตรตา่ง ๆ ของชุมชนได้สำเร็จ และ
สามารถเป็นต้นแบบให้แกเ่กษตรกรหรือชุมชนอื่นต่อไป 

ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐฯ บริหารราชการแบบมสี่วนร่วม ประเภทรางวัล ร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ.2564 เป็นรางวลัที่ ก.พ.ร. มอบ
ให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผดิชอบและการมสี่วน
ร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อยา่งแท้จริง ส่งเสรมิและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีมี
ศักยภาพมสี่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาความยากจนในพ้ืนท่ีได้อย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ และสังเคราะห์ต้นแบบ (Prototype) ในการแก้ไขปัญหาความยากจน สามารถเป็นต้นแบบประยุกต์ใช้
กับพ้ืนท่ีอื่นได้ รวมทั้งเป็นการยกยอ่งเชิดชูหน่วยงานท่ีมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างจริงจงั โดยใช้การบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน 



 

นางกุลฤดี พฒันะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ระหว่างวนัที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 ที่
ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซ่ียงไฮ้ ร่วมกับสมาคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ในการเป็นเจ้าภาพจดัแสดงสินค้าเกษตรไทย ณ สวนไทย ในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2021 
เมืองหยางโจว มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจนี เพื่อประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการสง่ออกสินค้าเกษตรไทย ให้ผู้เข้า
ชมงานทั้งชาวจนีและชาวต่างประเทศได้เห็นถึงศักยภาพและความหลากหลาย ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพ
มาตรฐานของสนิค้าเกษตรไทย ขยายโอกาสทางการค้าและการตลาด ให้สินคา้เกษตรไทยเปน็ทีรู่้จักในเมืองหยางโจว 

นอกจากนำผลไมจ้ากประเทศไทย 8 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลำไย เงาะ น้อยหน่า ชมพู่ มะม่วง และมะพรา้วเผา ไปจดั
แสดงและแนะนำให้ชาวจีนได้รู้จัก ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวจีนที่มาเที่ยวในงานพชืสวนโลกเป็นอย่างมากแล้ว ยังได้จัด
นิทรรศการแบบสามมิติ โดยมีบอลลูนยักษ์ทุเรียนและมังคุดขนาดสูง 3 เมตร และบอลลนูขนาดกลางรูปทรงผลไม้หลาย
ชนิด รวมทั้งบอร์ดรูปผลไม้ไทย บอร์ดนิทรรศการแสดงข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับผลไมไ้ทย 22 ชนิด ที่จีนอนุญาตให้ไทย
นำเข้า อีกทั้งยังมีการตกแต่งซุ้มกล้วยไม้ไทยขนาดใหญ่ โดยใช้กล้วยไมน้ำเข้าจากประเทศไทยหลากหลายสี ซึ่งเป็นที่
ประทับใจของนักท่องเที่ยวเปน็อย่างมาก 

นางกุลฤดี เปิดเผยอีกว่า จากการสำรวจตลาดผลไม้ไทยในเมืองหยางโจว พบว่า ในร้านผลไม้ทอ้งถิ่น และซุปเปอร์มาร์เกต
ทอ้งถิ่นบางแห่งมีผลไม้ไทยจำหน่าย เชน่ ทุเรียน ราคา 23 – 26 หยวนต่อ 500 กรัม ซึ่งทุเรียนที่จำหน่ายอยู่ในระดบัสุก
มากจนเปลือกปริแตก แต่คนจนีก็มีความคุ้นเคยและชอบทานทุเรียนที่เนื้อเละกลิ่นแรง แม้วา่ทุเรียนเปลือกปริแตกก็ยังวาง
จำหน่ายได้เปน็ปกติ นอกจากนี ้ยังพบว่ามีมังคุดและมะพร้าวไทยจำหนา่ยอีกด้วย และผลไมไ้ทยก็ยังมีราคาสงูกว่าผลไม้
ท้องถิ่น  

“การจัดประชาสัมพนัธ์สนิค้าเกษตรไทยครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงแนวโน้มของตลาดผลไมไ้ทยในเมืองรองซึ่งถือเป็นตลาดที่มี
ศักยภาพ โดยเฉพาะทุเรียน คนในพื้นที่รู้จักและชื่นชอบทุเรียนของไทยเป็นอย่างมาก แต่ตลาดผลไม้ในประเทศจีนยังมีการ
แข่งขันที่รุนแรง ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนรุน่ใหม่ที่ได้ปรับเปลี่ยนไปซื้อสนิค้าจากแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ในขณะที่ชาวจีนในเมืองรองบางส่วนยังมีพฤติกรรมในการออกไปจับจา่ยซื้อของที่ร้านค้าอยู่ เนือ่งจากสามารถเลือกสินค้า
ได้ด้วยตนเอง แต่ประเด็นเร่ืองราคาสนิค้าซึ่งเปน็สิง่ที่ทำให้ผู้บริโภคท้องถิ่นมักคำนึงถึงเวลาตัดสนิใจเลือกซื้อสินค้า ซึ่งผลไม้
ไทยมักจะมีราคาสูงกวา่ของคู่แข่ง อาจจะทำให้แข่งขันในตลาดท้องถิ่นของจีนได้ยาก จึงต้องมกีารนำประเด็นทีน่ี้ไป
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป”นางกุลฤดี กลา่วทิ้งทา้ย... อ่านต่อที่ : 
https://www.dailynews.co.th/news/259312/ 



 

นางกุลฤดี พัฒนะอิม่ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ระหว่างวนัที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 ที่ผา่นมา 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และฝา่ยการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซ่ียงไฮ้ ร่วมกับสมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย 
ในการเป็นเจ้าภาพจัดแสดงสินค้าเกษตรไทย ณ สวนไทย ในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2021 เมืองหยางโจว มณฑลเจียงซู 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรไทย ให้ผู้เข้าชมงานทัง้ชาวจีนและชาวตา่งประเทศ
ได้เห็นถึงศักยภาพและความหลากหลาย ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเกษตรไทย ขยายโอกาสทางการค้า
และการตลาด ให้สินค้าเกษตรไทยเป็นที่รู้จักในเมืองหยางโจว 

นอกจากนำผลไมจ้ากประเทศไทย 8 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลำไย เงาะ น้อยหน่า ชมพู่ มะม่วง และมะพรา้วเผา ไปจดัแสดงและ
แนะนำให้ชาวจนีได้รู้จัก ซึ่งได้รบัความสนใจจากชาวจนีที่มาเที่ยวในงานพืชสวนโลกเป็นอยา่งมากแล้ว ยังได้จัดนทิรรศการแบบสาม
มิติ โดยมีบอลลูนยักษ์ทุเรียนและมังคุดขนาดสูง 3 เมตร และบอลลูนขนาดกลางรูปทรงผลไม้หลายชนิด รวมทั้งบอร์ดรูปผลไมไ้ทย 
บอร์ดนิทรรศการแสดงข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับผลไมไ้ทย 22 ชนิด ที่จีนอนุญาตให้ไทยนำเข้า อีกทั้งยังมีการตกแต่งซุ้มกล้วยไม้ไทย
ขนาดใหญ่ โดยใช้กล้วยไมน้ำเข้าจากประเทศไทยหลากหลายสี ซึ่งเป็นทีป่ระทับใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 

นางกุลฤดี เปิดเผยอีกว่า จากการสำรวจตลาดผลไม้ไทยในเมืองหยางโจว พบว่า ในร้านผลไม้ทอ้งถิ่น และซุปเปอร์มาร์เกตท้องถิ่นบาง
แห่งมีผลไม้ไทยจำหน่าย เชน่ ทเุรียน ราคา 23 – 26 หยวนตอ่ 500 กรัม ซึ่งทุเรียนที่จำหน่ายอยู่ในระดับสุกมากจนเปลือกปริแตก 
แต่คนจีนก็มีความคุน้เคยและชอบทานทุเรียนที่เนื้อเละกลิน่แรง แม้ว่าทุเรียนเปลือกปริแตกก็ยงัวางจำหน่ายได้เปน็ปกติ นอกจากนี้ 
ยังพบวา่มีมังคุดและมะพร้าวไทยจำหน่ายอีกด้วย และผลไมไ้ทยก็ยังมีราคาสูงกวา่ผลไม้ท้องถิ่น 

“การจัดประชาสัมพนัธ์สนิค้าเกษตรไทยครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงแนวโน้มของตลาดผลไมไ้ทยในเมืองรองซึ่งถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพ 
โดยเฉพาะทุเรียน คนในพืน้ที่รู้จกัและชื่นชอบทุเรียนของไทยเปน็อย่างมาก แต่ตลาดผลไม้ในประเทศจีนยังมีการแข่งขันที่รนุแรง 
ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจนีรุ่นใหม่ที่ไดป้รับเปลีย่นไปซื้อสินค้าจากแพลตฟอร์มออนไลน์ ในขณะที่ชาวจนีในเมืองรอง
บางส่วนยงัมีพฤติกรรมในการออกไปจับจา่ยซื้อของที่ร้านค้าอยู ่เนื่องจากสามารถเลือกสินค้าได้ด้วยตนเอง แต่ประเด็นเร่ืองราคา
สินค้าซึ่งเป็นสิง่ที่ทำให้ผู้บริโภคท้องถิ่นมักคำนึงถึงเวลาตัดสนิใจเลือกซื้อสินค้า ซึ่งผลไม้ไทยมักจะมีราคาสงูกว่าของคู่แข่ง อาจจะทำ
ให้แข่งขันในตลาดท้องถิ่นของจนีได้ยาก จึงต้องมีการนำประเดน็ที่นีไ้ปพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป”นางกลุฤดี กล่าวทิง้ท้าย 



 

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 
ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom ว่า โครงการ 1 ตำบล 1 
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นั้น มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิน 28,224 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรทั่วไป 27,026 ราย เกษตรกรจากโครงการ 5 
ประสาน 1,198 ราย จ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล           13,649 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564) 
      สำหรับการขับเคลื่อนโครงการฯ นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร ในส่วนของการจัดอบรม
กระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการจัดอบรมแล้วทั้ง 70 จังหวัด  การจัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 อบรมแล้วเสร็จ 
30 จังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 40 จังหวัด การจัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 อบรมแล้วเสร็จ 26 จังหวดั อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 44 จังหวัด การจัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 อบรมแล้วเสร็จ 16 จังหวัด อยู่ระหว่างการดำเนินการ 54 จังหวัด 
การอบรมแต่ละกระบวนการนั้น มีการอบรมเกษตรกรในรูปแบบปกติ โดยยึดตามหลักมาตรการป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัส
อย่างเคร่งครัด และในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ คาดว่าการอบรมเกษตรกรในทุกกระบวนการเรียนรู้ จะแล้วเสรจ็ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 
     ในส่วนของการขุดสระกักเก็บน้ำให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องดำเนินการทั้งหมด 28,011 ราย ขณะนี้กำเนินการขุด
เสร็จแล้ว 23,720 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการ 4,291 ราย กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักท่ี
รับผิดชอบการขุดสระกักเก็บน้ำนั้น คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ มีปัจจัยหลายด้านที่ทำให้
การขุดสระไม่เป็นไปตามแผนที่คาดการณ์ไว้ อาทิ ปัญหาน้ำท่วมขัง แปลงเกษตรกรรมมีการเพาะปลูกไปแล้ว และปริมาณของฝนที่ตก
ในพ้ืนที่ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2564) 
     นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการรายงานความก้าวหน้าการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยกรม
พัฒนาที่ดิน ดำเนินการสนับสนุนวัสดุบำรุงดินให้แก่เกษตรกรแล้ว 67 จังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร       อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัด
จ้างและมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร กรมประมง ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรไปแล้ว 2 รอบ เกษตรกร
จำนวน 3,286 ราย แบ่งเป็น พันธุ์ปลานิล 2,300,200 ตวั และอาหารสัตว์น้ำ 3,286 กระสอบ ในพ้ืนที่ 26 จังหวัด และกรมปศุ
สัตว์  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรแล้ว จำนวน 1,195 ราย 
         “จากรายงานของกรมประมง พบว่าเกิดกรณีปลาตายหลังจากท่ีเกษตรกรบางรายได้ซื้อพันธุ์ปลามาปล่อยลงบ่อเอง โดยที่
สภาพความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำในบ่อยังไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลา ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ต้องชี้แจงกับเกษตรกร
ว่า เนื่องจากบ่อที่เพ่ิงขุดจะต้องมีการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างให้เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดย ต้องมีค่า pH อยู่ที่ 6.5 – 
9.0 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของกรมประมงในพ้ืนที่จะเข้าไปทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และปรับค่าให้เหมาะสมก่อนที่จะปล่อยพันธ์
ปลาให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในบางพ้ืนที่อาจต้องใช้เวลาในการปรับสภาพ ดังนั้น ต้องขอให้พ่ีน้องเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ รอให้กรมประมงเข้าดำเนินการตามข้ันตอน เพ่ือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น” ดร.ทองเปลว กล่าว 



 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร เปดิเผยว่า ผลผลิตลำไยขณะนี้เข้าสู่ช่วงท้ายของฤดูกาลที่ลำไยให้ผลผลิตมาก ในช่วง
เดือนมิถุนายน-กันยายน สำหรับผลผลิตลำไยในช่วงเดือนตลุาคม ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ จะเป็นลำไยนอกฤดูกาล จึงแนะนำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจ
แปลงเพาะปลูก ป้องกันกำจัดศัตรพูืช เพื่อรักษาผลผลิตพร้อมออกจำหน่ายสร้างรายไดเ้พิ่มมากข้ึน โดยแนะนำให้เฝ้าระวังศตัรลูำไย 4 ประเภท 
ได้แก่ เพลีย้แป้ง มวนลำไย ผเีสื้อมวนหวาน และโรคพุ่มไม้กวาดหรอืไรสี่ขา 

อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เพลี้ยแป้ง จะเข้าทำลายโดยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ยอดออ่น ช่อดอก และผลลำไย หากระบาด
รุนแรงจะทำให้บริเวณที่ถูกทำลายเหี่ยวแห้งไปในท่ีสดุ และเพลี้ยยังถ่ายมูลซึ่งเป็นน้ำหวานออกมาเป็นแหล่งเพาะราดำ ทำให้ลำไยเสียคุณภาพ ซึ่ง
เพลี้ยแป้งจะเคลื่อนย้ายจากพื้นดนิข้ึนบนต้นลำไยตั้งแตร่ะยะแทงตาดอกจนถึงผลแก่ โดยมมีดเป็นพาหะพาไปยังส่วนต่างๆ ของต้น ทำให้การ
ระบาดของเพลี้ยแป้งรุนแรงขึ้น สามารถป้องกันไดโ้ดยพ่นสารกำจัดแมลงไว้ท่ีโคนต้น ประกอบกับควบคุมโดยวิธีการพ่นเชื้อราบิวเวอเรยี อัตรา 
250 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบ หรือพ่นด้วยน้ำยาล้างจานชนิดไม่มสีารฟอกขาว อัตราส่วน 3 ช้อนโต๊ะ/นำ้ 20 ลิตร ซึ่งมีฤทธิ์ลดแรงตึง
ผิว ทำให้ขี้ผึ้งท่ีเพลี้ยแป้งสร้างคลมุตัวเสยีไป และหายใจไมไ่ด้ จนฝอ่แห้งไปในท่ีสุด 

สำหรับมวนลำไยเข้าทำลายโดยดดูกินน้ำเลีย้งของยอดที่ออกดอกและตดิผล ทำให้ดอกและผลร่วง ก่ิงอ่อนและเปลือกผลลำไยมีสดีำคลำ้ จึงควร
ป้องกันโดยอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียน และหลีกเลีย่งการใช้สารกำจดัแมลง ซึ่งอาจทำลายแมลงศัตรูธรรมชาติไปด้วย นอกจากน้ี
ควรตัดแต่งทรงพุ่มต้นลำไยไม่ให้หนาทึบเกินไป กำจัดวัชพืชในแปลง ป้องกันการหลบซ่อนอาศัยของมวนลำไยได ้

ในส่วนของ ผีเสื้อมวนหวาน ที่เข้าทำลายโดยใช้ปากเจาะผล เกิดรเูปน็รอยวงสีน้ำตาลมีน้ำหวานไหลออกมาซึ่งจะดึงดดูแมลงชนิดอื่นเข้าทำลายซ้ำ

จนผลร่วงได้ วิธีการป้องกันคือ ห่อผลด้วยกระดาษถุงปูน หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ โดยห่อเป็นรูปกรวยสามเหลีย่ม เปิดปลายโคนเป็นช่องอากาศ

ผ่านเพื่อไม่ให้ผลเน่า และวางกับดกัแสงไฟจากหลอดแบลค็ไลท์สูงจากพ้ืน 1.2 เมตร ใต้หลอดไฟวางถาดน้ำมันหรือน้ำผงซักฟอก ในช่วงเวลา 

20.00 – 22.00 น. เพื่อกำจัดศตัรูที่บินเล่นไฟในช่วงเวลาดังกลา่วตกลงมาจมน้ำตาย นอกจากน้ีให้ใช้แสงสปอตไลท์ หรือหลอดไฟ 60 – 100 

วัตต์ ไล่แมลงประกอบด้วย โดยทิ้งระยะห่างกัน 30 – 50 เมตร รอบสวน หากในพื้นที่ไม่มไีฟฟ้าสามารถใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าด (เจ้าพาย)ุ ทดแทน

ได้ โดยแขวนตะเกียงให้สูงประมาณ 1.5 เมตร จากพ้ืนดิน และแตล่ะช่วงห่างกัน 15 – 25 เมตร ปอ้งกันศตัรูเข้าทำลายในช่วงลำไยให้ผลผลติได ้

และศัตรูตัวสุดท้ายคือ ไรสี่ขา เข้าทำลายโดยดดูกินน้ำเลี้ยงบนใบอ่อน ทำให้ใบยอดแตกฝอยเป็นพุ่มกระจุก มีข้อปล้องสั้นคล้ายพุ่มไม้กวาด ดอก

แห้งไม่ตดิผล หรือตดิผลได้น้อย หากรุนแรง ต้นจะโทรม วิธีป้องกันคอื หมั่นสำรวจสวนหรือแปลงปลูก ใช้พันธุ์สะอาดและต้านทานโรค เช่น พันธุ์

อีดอ และอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น ไรตัวห้ำ เป็นต้น 

“หากศัตรูพืชเข้าทำลายในปริมาณมากอาจใช้สารเคมีชนิดต่างๆ รว่มกำจัดด้วย โดยไม่ควรพ่นสารในช่วงออกดอก เริ่มติดผลอ่อน และช่วง 14 วัน

ก่อนเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน” นายเข้มแข็ง กล่าว 



 

นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ผลผลิตลำไยขณะนี้เข้าสู่ช่วงท้ายของฤดูกาลที่ลำไยใหผ้ลผลติมาก ในช่วง
เดือนมิถุนายน-กันยายน สำหรับผลผลิตลำไยในช่วงเดือนตลุาคม ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ จะเป็นลำไยนอกฤดูกาล จึงแนะนำให้เกษตรกรหมั่น
สำรวจแปลงเพาะปลูก ป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อรักษาผลผลติพร้อมออกจำหน่ายสร้างรายไดเ้พิ่มมากข้ึน โดยแนะนำให้เฝ้าระวังศัตรลูำไย 4 
ประเภท ได้แก่ เพลี้ยแป้ง มวนลำไย ผีเสื้อมวนหวาน และโรคพุ่มไมก้วาดหรือไรสี่ขา 

อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เพลี้ยแปง้ จะเข้าทำลายโดยดดูกินน้ำเลี้ยงจากใบ ยอดอ่อน ช่อดอก และผลลำไย หากระบาด
รุนแรงจะทำให้บริเวณที่ถูกทำลายเหี่ยวแห้งไปในท่ีสดุ และเพลี้ยยังถ่ายมูลซึ่งเป็นน้ำหวานออกมาเป็นแหล่งเพาะราดำ ทำให้ลำไยเสียคุณภาพ 
ซึง่เพลี้ยแป้งจะเคลื่อนย้ายจากพื้นดินขึ้นบนต้นลำไยตั้งแต่ระยะแทงตาดอกจนถึงผลแก่ โดยมีมดเป็นพาหะพาไปยังส่วนต่างๆ  ของต้น ทำให้
การระบาดของเพลี้ยแป้งรุนแรงข้ึน สามารถป้องกันได้โดยพ่นสารกำจัดแมลงไว้ท่ีโคนต้น ประกอบกับควบคุมโดยวิธีการพ่นเชื้อราบิวเวอเรีย 
อัตรา 250 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบ หรือพ่นด้วยน้ำยาล้างจานชนิดไม่มีสารฟอกขาว อัตราส่วน 3 ช้อนโตะ๊/น้ำ 20 ลิตร ซึ่งมีฤทธิ์
ลดแรงตึงผิว ทำให้ขี้ผึ้งท่ีเพลี้ยแปง้สร้างคลมุตัวเสียไป และหายใจไม่ได้ จนฝ่อแห้งไปในท่ีสุด 

สำหรับมวนลำไยเข้าทำลายโดยดดูกินน้ำเลีย้งของยอดที่ออกดอกและตดิผล ทำให้ดอกและผลร่วง ก่ิงอ่อนและเปลือกผลลำไยมีสดีำคลำ้ จึงควร
ป้องกันโดยอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียน และหลีกเลีย่งการใช้สารกำจดัแมลง ซึ่งอาจทำลายแมลงศัตรูธรรมชาติไปด้วย 
นอกจากน้ีควรตัดแต่งทรงพุ่มต้นลำไยไม่ให้หนาทึบเกินไป กำจัดวัชพืชในแปลง ป้องกันการหลบซ่อนอาศัยของมวนลำไยได ้

ในส่วนของ ผีเสื้อมวนหวาน ที่เข้าทำลายโดยใช้ปากเจาะผล เกิดรูเป็นรอยวงสีน้ำตาลมีน้ำหวานไหลออกมาซึ่งจะดึงดูดแมลงชนิดอื่นเข้าทำลาย
ซ้ำจนผลร่วงได้ วิธีการป้องกันคือ ห่อผลด้วยกระดาษถุงปูน หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ โดยห่อเป็นรูปกรวยสามเหลี่ยม เปดิปลายโคนเปน็ช่อง
อากาศผ่านเพื่อไม่ให้ผลเน่า และวางกับดักแสงไฟจากหลอดแบล็คไลท์สูงจากพื้น 1.2 เมตร ใต้หลอดไฟวางถาดน้ำมันหรือน้ำผงซักฟอก ในช่วง
เวลา 20.00 – 22.00 น. เพื่อกำจัดศัตรูที่บินเล่นไฟในช่วงเวลาดังกล่าวตกลงมาจมน้ำตาย นอกจากนี้ให้ใช้แสงสปอตไลท์ หรือหลอดไฟ 60 
– 100 วัตต์ ไล่แมลงประกอบด้วย โดยทิ้งระยะห่างกัน 30 – 50 เมตร รอบสวน หากในพ้ืนท่ีไมม่ีไฟฟ้าสามารถใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าด (เจ้า
พายุ) ทดแทนได้ โดยแขวนตะเกยีงให้สูงประมาณ 1.5 เมตร จากพ้ืนดิน และแตล่ะช่วงห่างกัน 15 – 25 เมตร ป้องกันศัตรูเข้าทำลายในช่วง
ลำไยใหผ้ลผลิตได ้

และศัตรูตัวสุดท้ายคือ ไรสี่ขา เข้าทำลายโดยดดูกินน้ำเลี้ยงบนใบอ่อน ทำให้ใบยอดแตกฝอยเป็นพุ่มกระจุก  มีข้อปล้องสั้นคล้ายพุม่ไม้กวาด 
ดอกแห้งไม่ตดิผล หรือตดิผลได้นอ้ย หากรุนแรง ต้นจะโทรม วิธีป้องกันคือ หมั่นสำรวจสวนหรือแปลงปลูก ใช้พันธุ์สะอาดและต้านทานโรค เช่น 
พันธุ์อีดอ และอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น ไรตัวห้ำ เป็นต้น 

“หากศัตรูพืชเข้าทำลายในปริมาณมากอาจใช้สารเคมีชนิดต่างๆ รว่มกำจัดด้วย โดยไม่ควรพ่นสารในช่วงออกดอก เริ่มติดผลอ่อน และช่วง 14 
วันก่อนเก็บเกี่ยว ท้ังนี้ สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ทีส่ำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน” นายเข้มแข็ง กล่าว 



 

 
สสก.3 จ.ระยอง เดินหน้าส่งเสริมเกษตรกร "สวนลำไย" บริหารจัดการแปลงกำจดัเพลีย้แป้งลดปญัหาการส่งออก เผย ฤดผูลิตปี 65 แปลงปลูกลำไยพื้นท่ีภาค
ตะวันออกให้ผลเพิ่มขึ้นทุกแปลงจะต้องผ่าน GAP 
เดินหน้ารณรงค์ดูแลบริหารจัดการแปลงปลูก"ลำไย"อย่างถูกวิธี ลดเพลี้ยแป้งปะปนในผลผลิตส่งออก ควบคู่สุ่มตรงที่เข้มงวดทั้งแปลงปลูกและล้งรับซื้อเพื่อ
ส่งออกมากขึ้น เผย ฤดผูลติปี 65 แปลงปลูกลำไยพื้นที่ภาคตะวันออกให้ผลเพิ่มขึ้นทุกแปลงจะต้องผา่น GAP  
นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (สสก.3 จ.ระยอง) เปิดเผยว่า จากที่ทางจนีได้มีการตรวจเจอ
ศัตรูพืชปะปนไปใน"ลำไย"ของไทย จากผู้ประกอบการซึ่งเป็นโรงคัดแยกและบรรจลุำไยทั้งหมด 66 ราย ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 11 ราย ลำพูน 26 ราย 
จันทบุรี 28 ราย และสระแก้ว 1 ราย จึงไดร้ะงับการนำเข้าลำไยทันที ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผา่นมานั้น ซึ่งตามพิธีสารระหว่างไทยและจีนเรื่อง
การส่งออกผลไม้ มีการตกลงกันว่าจะต้องมีการสุ่มตรวจผลไม้ 3% ของตู้ขนส่ง ต่อมาทางการไทยได้เสนอให้มีปลดล็อกใหผู้้ประกอบการ โดยการจัดเกรด
ผู้ประกอบการรวมถึงโรงคัดแยกและบรรจุโดยแบ่งเป็น ท่ีพบมากกวา่ 3% ซึ่งมีเพียง 14 รายจากกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน 10 แห่งจากท้ังหมด 37 แห่ง 
จังหวัดจันทบุรี 4 แห่งจากท้ังหมด 28 แห่ง เท่ากับว่าผู้ประกอบการที่เหลือ 55 ราย เป็นกลุ่มทีสุ่่มตรวจพบน้อยกว่า 3% การนี้ทางการไทยได้ส่งมาตรการ
ป้องกันและนำส่งรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขของโรงคดับรรจุ"ลำไย"ส่งออกไปจีน รวมถึงระบบควบคุมการส่งออกของไทย ให้ผู้เช่ียวชาญของฝ่ายจีนได้
ประเมิน ต่อมาในวันท่ี 17 ส.ค. 64 ทางการจีนส่งผลประเมินกลับมามีผลให้ผู้ประกอบการที่มีการตรวจพบแมลงศตัรูพืชกักกันน้อยที่สุด 50 แห่งจาก 66 
สามารถส่งออกไดต้ามปกติ สำหรบัโรงคัดบรรจุ 9 แห่งที่ทางการจีนขอให้ระงับการส่งออกช่ัวคราวเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมาก่อนหน้าน้ัน ก็สามารถ
ปรับปรุงและผ่านการพิจารณาของจีนได้ 6 ราย  จึงสามารถส่งออกได้อีกครั้ง ทำให้มียอดรวมโรงคัดบรรจุที่สามามารถส่งไปจีนได้ 56 ราย จาก 66 ราย ลำไย
ไทยจึงไมต่กค้างในฤดูการผลติปี 2564 อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นอีก ผู้ประกอบการไทยจะต้องปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ที่ทางการจีนกำหนดในฐานะ
ประเทศผู้นำเข้า เพ่ือรักษาตลาดลำไยของไทยในจีนไวต้่อไป สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกภายใต้การรับผิดชอบของ สสก. 3 จ.ระยอง 
หลังจากรับทราบปัญหากไ็มไ่ด้นิ่งนอนใจได้ประสานงานกับเกษตรกรผู้ปลูก"ลำไย"เพื่อเข้าไปดูแล ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้จะขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสรมิการเกษตร 
และทุกคนยอมรับว่ามีปญัหาเรื่องเพลี้ยแป้งที่ติดกับ"ผลลำไย"จริง ซึง่พบว่าปีฤดูการผลิต 2564 แปลงปลูก"ลำไย"เจอปัญหาเพลี้ยแป้งมากกว่าปี 2563  นายปิ
ยะ สมัครพงศ์กล่าว  
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่าในปีท่ีผ่านๆ  มามีปนเปื้อนบ้างแตไ่ม่มากนัก โดยเฉพาะในเขต
ภาคตะวันออกพื้นที่เพาะปลูกจะเจอปัญหาภยัแล้งบ่อยครั้ง เกษตรกรมีการใช้สารกำจัดเพลี้ยประมาณ 55% ของพื้นที่ปลูกท่ีเหลือไมไ่ด้คราด 
เมื่อกระทบกับภัยแล้งผลผลติน้อยเพลี้ยก็น้อยไปด้วยเนื่องจากการดแูลไมล่ำบาก มาในปี 2564 ภูมิอากาศเอื้ออำนวยปริมาณผลผลติเพิ่มขึ้นส่งผลให้การดูแล
รักษาแปลงเพาะปลูกไม่ทั่วถึง ประกอบกับแรงงานขาดแคลนจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 การตดัแต่งช่อผลจึงทำได้น้อยซึง่หากปล่อยให้ช่อหน่ึงมี
เกิน 100 ผล เป็นพวงยาวแน่นกจ็ะเกิดปญัหาเพลี้ยแป้งได้ง่าย เมื่อเก็บเกี่ยวเพลีย้แป้งที่ติดไปในตะกร้าส่งออกส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะของไข่กับตัวอ่อนท่ีมอง
ด้วยตาเปล่าไม่เห็น ต้องใช้แว่นขยายส่องดู ผลผลิตทีส่่งออกจึงติดไขเ่พลี้ยแป้งเข้าไป เมื่อสินค้าถูกขนสง่ถึงประเทศจีนเพลีย้อ่อนเหล่านั้นก็จะโตเป็นตัวเต็มวัย
พอดี และจะมองเห็นด้วยตาเปล่า  ที่สำคัญ "ลำไย"ของไทยมีคู่แข่งเยอะ โดยเฉพาะ"ลำไย"ของประเทศจีนท่ีผลิตไดจ้ำนวนมากในแตล่ะป ีทางการจีนจึงต้อง
เข้มงวดมากข้ึน แต่ด้วยว่าความสมัพันธ์อันดีระหว่างประเทศในด้านต่างๆ ท่ีมีมาอย่างยาวนานยังผลให้ทางการจีนได้อนุโลมให้กับสินคา้ลำไยของไทยสามารถส่ง
เข้าจำหน่ายในประเทศจีนไดด้ังเดมิในช่วงที่ผ่านมา แต่ถึงกระนั้นเพือ่ไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นในฤดูการผลติต่อ ๆ ไป ในส่วนของ สสก. 3 จ.ระยอง จะมีการ
ดำเนินการป้องกันด้วยการให้ความรู้ และวิธีกำจัดเพลี้ยแป้งแก่เกษตรกรอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการตั้งแต่ในแปลงปลูก 
โดยจะเริม่ต้นจากกลุ่มเกษตรผู้นำ ไปถึงเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้ถึงวิธีการในการบริหารจัดการสวนท่ีดีและถูกต้องในการป้องกันเพลี้ยแป้ง
ปนเปื้อนในผลผลติ"ลำไย" ควบคู่กับการตรวจแปลงจากเมื่อก่อนเคยสุ่มตรวจ 7% ต่อไปจะสูงขึ้นเป็น 10% คือมากข้ึน โดยกรองขั้นแรกสุ่มตรวจที่แปลงปลูก
ของเกษตรกร  กรองขั้นที่สองคือผู้ประกอบการเพื่อการส่งออกหรือล้ง เพื่อไม่ให้เพลี้ยแป้งหลดุเล็ดรอดติดไปกับ"ผลลำไย"ออกไปตา่งประเทศ  และจะต้องถือ
ปฏิบัติร่วมกันเป็นกิจวัตร  ที่สำคญัเกษตรกรทุกรายที่ปลูกลำไยจะต้องมีใบ GAP และ GAP ในฤดูการผลิตปี 2565 ทางกรมวิชาการเกษตรจะเปิดโอกาสให้
เกษตรกรทุกรายที่ปลูกใหม่ยังไมม่ผีลผลติในปี 2564 ที่ผ่านมาสามารถเข้าสมัคร GAP ไดเ้ลย  
ซึ่งโดยค่าเฉลี่ยจังหวัดจันทบุรีมีพืน้ท่ีปลูกประมาณ 300,000 ไร่ รวมกับท่ีจะเข้ามาใหม่และจังหวัดสระแก้วอีกประมาณ 200,000 กว่าไร ่
ส่วนจังหวัดชลบรุี จังหวัดระยอง และตราด จะอยู่ที่ประมาณ 1,000  ไร่   ซึ่งท้ังหมดนี้จะไดร้ับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่และผู้นำกลุ่มเกษตรกรต่างๆ เพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปญัหาร่วมกันต่อไป  นายปิยะ สมัครพงศ์ กล่าว 



 
สสก.3 จ.ระยองเดินหน้าขยายผล เฝ้าระวัง ป้องกัน และจัดการแมลงศัตรูพืชอย่างเป็นระบบ เปิดแนวทางการบริหารจัดการแบบเข้าถึงจากนักส่งเสริมสู่
เกษตรกร จัดต้ัง ศจช. 236 ศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด ชุมชนจะเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ต้องปฎิบัติโดยเกษตรกรเพ่ือ
เกษตรกร 
นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ( สสก. 3 ) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช
ในปัจจุบันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นท้ังชนิด และปริมาณ และมีการแพรก่ระจายอยา่งรวดเร็ว ยากต่อการป้องกันและกำจัด ซึ่งการระบาดของศัตรูพืชเหล่านีส้ร้าง
ความเสยีหายให้กับผลผลติทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก เกษตรกรต้องสูญเสียโอกาสที่จะมีรายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ กรมส่งเสรมิการเกษตร จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรพูืชชุมชน (ศจช.) เพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดศตัรูพืช
แก่เกษตรกร ท้ังเป็นจดุเฝา้ระวังและแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืช ให้มีการจัดตั้ง ศจช. ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์กลางการปอ้งกันกำจัดศัตรูพืช และ
ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้องเหมาะสม ภายใต้แนวคิด “ชุมชนจะเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ต้องปฏิบัติโดยเกษตรกรเพื่อเกษตรกร” 
“ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สสก.3 จ.ระยอง น้ันได้มีการจัดตั้งศนูย์จัดการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) ขึ้นซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อจัดการศัตรูพืชใน
พื้นที่ของตนเองและชุมชน โดยสมาชิกศูนย์จัดการศตัรูพืชชุมชนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจา้หน้าท่ีส่งเสรมิการเกษตร และนำความรู้ไปดำเนินการ
จัดการศตัรูพืชด้วยตนเอง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะใช้ ศจช. เป็นกลไกและเครือข่ายของการจัดการศัตรูพืช ในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรจากการระบาด
ของศัตรูพืชและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อให้สามารถจดัการศตัรูพืชได้ด้วยตนเอง อย่างครบวงจรและยั่งยืน” นายปิยะ กล่าว 
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า จะมกีารใช้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรพูืชที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมาใช้ ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรกรรม และรักษาสมดลุของระบบนิเวศทางการเกษตร พร้อมยกระดับคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของเกษตรกรให้ดีขึ้น สำนักงานสง่เสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นหน่วยปฏิบัติการขับเคลื่อน ศูนยจ์ัดการศัตรูพืชชุมชน ในการเชื่อมโยง
เครือข่ายการดำเนินงานด้านการจดัการศัตรูพืช เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในระดับภูมิภาค เช่ือมโยงเครือข่ายในการดำเนินงาน 9 
จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบรุี นครนายก ปราจีนบรุี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว และจังหวัดตราด ซึ่งมีการจัดตั้ง ศูนย์
จัดการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) ทั้งหมดกว่า 236 ศูนย์ โดยล่าสุดทางกลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการผลติ สสก.3 จ.ระยอง  ไดด้ำเนินการสมัมนาเครือข่าย
คณะกรรมการศูนย์จดัการศตัรูพืชชุมชน ระดับเขต ปี 2564 ขึ้น ระหว่างวันท่ี 26 – 27 สิงหาคม 2564  ที่ผา่นมา โดยผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสรุปผล 
พร้อมทบทวนการดำเนินงานการพัฒนา และขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และแลกเปลีย่นความรู้ มีการเช่ือมโยงเครือข่ายการดำเนินงานด้านการจดัการ
ศัตรูพืช และเครือข่ายการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในระดับภมูิภาคและใหส้มาชิก ศจช. ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ ได้มีการสื่อสารระหว่างกัน
แลกเปลีย่นข้อมูลด้านอารักขาพืช ทำให้เกิดเครือข่าย ศจช. ท่ีมีการเช่ือมโยงการติดต่อสื่อสารในระดับภูมิภาคที่ชัดเจน ท้ังนี้เพื่อการเฝ้าระวัง และตดิตาม
สถานการณ์การระบาดของศัตรูพชืที่มีประสิทธิภาพในระดับภูมิภาค 
“เป็นการติดอาวุธ เสริมความรู้เร่ืองการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrate Pest Management : IPM) และโรคแมลงศัตรูพืชสำคัญและการ
ป้องกันกำจัด โดย อาจารย์สุเทพ สหายา ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน สารป้องกัน  ซ่ึงผลการสัมมนาเครือข่าย ศจช. 
ระดับเขต ปี 2564 คร้ังนี้ ได้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ฯ ได้รับความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงวิธีการป้องกัน เทคนิควิธีการกำจัดศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน รวมถึงการวินิจฉัยโรคพืช” นายปิยะ กล่าว 
ทั้งนี้พืชที่วิทยากรนำมาประกอบการบรรยายในการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย  ไมผ้ล ไม้ยืนต้น ข้าวและพืชผัก เช่นทุเรยีน มะม่วง มะพร้าว ข้าว พืชผัก มัน
สำปะหลัง และลำไย ฯลฯ ซึ่งเป็นพืชที่มีการปลูกกันมากในพื้นที่ภาคตะวันออก และมจีำนวนหนึ่งที่เป็นแปลงพยากรณ์แมลงศัตรูพืชของ ศจช. นอกจากนี้ยังมี
การแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน และแนวทางการพัฒนา ศจช. เพือ่จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในระดับเขตขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการเชือ่มโยง
การทำงาน ตลอดถึงการกำหนดแผนการพัฒนา ศจช. พ้ืนท่ีภาคตะวันออกร่วมกันต่อไปอีกด้วย 



 
เดินหน้ารณรงค์ดูแลบริหารจัดการแปลงปลูกลำไยอย่างถูกวิธี ลดเพลี้ยแป้งปะปนในผลผลิตส่งออก ควบคู่สุ่มตรงท่ีเข้มงวดทั้งแปลงปลูกและล้งรับซ้ือเพ่ือ
ส่งออกมากขึ้น เผย ฤดูผลิตปี 65 แปลงปลูกลำไยพ้ืนที่ภาคตะวนัออกให้ผลเพ่ิมขึ้น ทุกแปลงจะต้องผ่าน GAP 
นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (สสก.3 จ.ระยอง) เปิดเผยว่า จากทีท่างจีนได้มีการตรวจเจอ
ศัตรูพืชปะปนไปในลำไยของไทย จากผู้ประกอบการซึ่งเป็นโรงคัดแยกและบรรจลุำไยทั้งหมด 66 ราย ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 11 ราย ลำพูน 26 ราย จันทบรุี 
28 ราย และสระแก้ว 1 ราย จึงได้ระงับการนำเข้าลำไยทันที ตั้งแตก่ลางเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งตามพิธีสารระหว่างไทยและจีนเรื่องการส่งออก
ผลไม้ มีการตกลงกันว่าจะต้องมีการสุ่มตรวจผลไม้ 3% ของตู้ขนส่ง ต่อมาทางการไทยไดเ้สนอให้มีปลดล็อกให้ผู้ประกอบการ โดยการจดัเกรดผู้ประกอบการ
รวมถึงโรงคัดแยกและบรรจุโดยแบ่งเป็น ท่ีพบมากกว่า 3% ซึ่งมีเพียง 14 รายจากกลุม่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน 10 แห่งจากท้ังหมด 37 แห่ง จังหวัดจันทบุรี 
4 แห่งจากท้ังหมด 28 แห่ง เท่ากับว่าผู้ประกอบการที่เหลือ 55 ราย เป็นกลุ่มทีสุ่่มตรวจพบน้อยกว่า 3% การนี้ทางการไทยไดส้่งมาตรการป้องกันและนำส่ง
รายงานผลการปรับปรุงแกไ้ขของโรงคัดบรรจุลำไยส่งออกไปจีน รวมถึงระบบควบคุมการส่งออกของไทย ให้ผู้เช่ียวชาญของฝ่ายจีนได้ประเมิน ต่อมาในวันท่ี 17 
ส.ค. 64 ทางการจีนส่งผลประเมนิกลับมามผีลใหผู้้ประกอบการที่มกีารตรวจพบแมลงศัตรูพืชกักกันน้อยที่สุด 50 แห่งจาก 66 สามารถส่งออกได้ตามปกติ 
สำหรับโรงคัดบรรจุ 9 แห่งที่ทางการจีนขอให้ระงับการส่งออกช่ัวคราวเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมาก่อนหนา้นั้น ก็สามารถปรับปรุงและผ่านการพิจารณา
ของจีนได้ 6 ราย จึงสามารถส่งออกได้อีกครั้ง ทำให้มียอดรวมโรงคดับรรจุทีส่ามามารถส่งไปจีนได้ 56 ราย จาก 66 ราย ลำไยไทยจึงไม่ตกค้างในฤดูการผลิตปี 
2564 
“อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้ปญัหานี้เกิดขึ้นอีก ผู้ประกอบการไทยจะตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางการจีนกำหนดในฐานะประเทศผู้นำเขา้ เพื่อรักษาตลาดลำไย
ของไทยในจีนไว้ต่อไป สำหรับพ้ืนที่ภาคตะวันออกภายใต้การรับผดิชอบของ สสก. 3 จ.ระยอง หลังจากรับทราบปญัหาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการประสานงานกับ
เกษตรกรผู้ปลูกลำไยเพื่อเข้าไปดูแล ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนีจ้ะขึ้นทะเบยีนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร และทุกคนยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องเพลี้ยแป้งที่ติดกับผลลำไย
จริง ซึ่งพบว่าปีฤดูการผลิต 2564 แปลงปลูกลำไยเจอปญัหาเพลี้ยแป้งมากกว่าปี 2563” นายปิยะ กล่าว 
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กล่าวอีกว่า  ในปีท่ีผ่านๆ มามีปนเปื้อนบ้างแต่ไม่มากนัก โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออก
พื้นที่เพาะปลูกจะเจอปัญหาภัยแลง้บ่อยครั้ง เกษตรกรมีการใช้สารกำจัดเพลีย้ประมาณ 55% ของพื้นที่ปลูกท่ีเหลือไมไ่ด้ราด เมื่อกระทบกับภัยแล้งผลผลติน้อย
เพลี้ยก็น้อยไปด้วยเนื่องจากการดแูลไมล่ำบาก มาในปี 2564 ภูมิอากาศเอื้ออำนวยปริมาณผลผลติเพิ่มขึ้นส่งผลให้การดูแลรักษาแปลงเพาะปลูกไม่ทั่วถึง 
ประกอบกับแรงงานขาดแคลนจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 การตัดแต่งช่อผลจึงทำได้น้อยซึ่งหากปล่อยให้ช่อหน่ึงมีเกิน 100 ผล เป็นพวงยาวแน่นก็
จะเกิดปญัหาเพลี้ยแป้งได้ง่าย เมื่อเก็บเกี่ยวเพลีย้แป้งที่ติดไปในตะกร้าส่งออกส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะของไข่กับตัวอ่อนท่ีมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ต้องใช้แว่นขยาย
ส่องดู ผลผลติที่ส่งออกจึงติดไข่เพลี้ยแป้งเข้าไป เมื่อสินคา้ถูกขนส่งถงึประเทศจีนเพลี้ยอ่อนเหล่านั้นก็จะโตเป็นตัวเตม็วัยพอดี และจะมองเห็นด้วยตาเปล่า 
“ที่สำคัญลำไยของไทยมีคู่แข่งเยอะ โดยเฉพาะลำไยของประเทศจีนที่ผลิตได้จำนวนมากในแตล่ะปี ทางการจีนจึงต้องเข้มงวดมากข้ึน แตด่้วยว่าความสัมพนัธ์อันดี
ระหว่างประเทศในด้านตา่งๆ ที่มมีาอย่างยาวนานยังผลให้ทางการจีนได้อนุโลมให้กับสินค้าลำไยของไทยสามารถส่งเข้าจำหน่ายในประเทศจีนได้ดังเดิมในช่วงที่
ผ่านมาแต่ถึงกระนั้นเพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นในฤดูการผลิตต่อๆ ไป ในส่วนของ สสก. 3 จ.ระยอง จะมกีารดำเนินการป้องกันด้วยการให้ความรู้ และวิธีกำจัดเพลี้ย
แป้งแก่เกษตรกรอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการตั้งแต่ในแปลงปลูก โดยจะเริ่มต้นจากกลุ่มเกษตรผู้นำ ไปถึงเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้ถึงวิธีการ
ในการบริหารจัดการสวนท่ีดีและถกูต้องในการป้องกันเพลี้ยแป้งปนเปื้อนในผลผลิตลำไย ควบคู่กับการตรวจแปลงจากเมื่อก่อนเคยสุ่มตรวจ 7% ต่อไปจะสูงขึ้น
เป็น 10% คือมากข้ึน โดยกรองขัน้แรกสุ่มตรวจท่ีแปลงปลูกของเกษตรกร กรองขั้นที่สองคือผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก หรือล้ง เพื่อไม่ให้เพลีย้แป้งหลุดเลด็
รอดติดไปกับผลลำไยออกไปต่างประเทศ และจะต้องถือปฏิบัติร่วมกนัเป็นกิจวัตร” 
“ที่สำคัญเกษตรกรทุกรายที่ปลูกลำไยจะต้องมีใบ GAP และ GAP ในฤดูการผลิตปี 2565 ทางกรมวชิาการเกษตรจะเปดิโอกาสใหเ้กษตรกรทุกรายที่ปลูกใหมย่ัง
ไม่มผีลผลติในปี 2564 ที่ผ่านมาสามารถเข้าสมัคร GAP ไดเ้ลย ซึ่งโดยค่าเฉลี่ยจังหวัดจันทบรุมีีพื้นท่ีปลูกประมาณ 300,000 ไร่ รวมกับท่ีจะเข้ามาใหม่และ
จังหวัดสระแก้วอีกประมาณ 200,000 กว่าไร่ ส่วนจังหวัดชลบุรี จงัหวัดระยอง และตราด จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ไร่ ซึ่งท้ังหมดนี้จะไดร้ับการประสานงาน
จากเจ้าหน้าที่ และผู้นำกลุ่มเกษตรกรต่างๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปญัหาร่วมกันต่อไป” นายปิยะ  กล่าว 



 
เกษตรกรภาคตะวันออกคึกคักปรับกระบวนการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดผ่านโซเชียล ภาครัฐชื่นชมปรับตัวได้ดีเป็นช่องทาง
เข้าถึงการส่งเสริมและสนับสนนุได้อย่างต่อเนื่อง แม้อยู่ในภาวะวิกฤติโควิด-19 เกษตรกรย้ำไม่ปรับตัววันนี้ วันหน้าก็ต้องปรับตัว 
นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (สสก.3 จ.ระยอง) เปิดเผยว่า ทาง สสก.3 
จ.ระยอง ได้ใช้แพลตฟอร์มหรือแอพพลิเคช่ันในการเผยแพร่ความรูแ้ละเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรที่สามารถทำได้อยา่งรวดเร็วมตี้นทุนต่ำในภาวะวิกฤตโิควิด-19 ระบาด และสามารถสื่อสาร
แบบสองทางกับเกษตรกรไดโ้ดยทีไ่ม่ต้องเดินทางมาพบกันในการดำเนินงานนั้น สสก. 3 จ.ระยอง ได้มกีารใช้สื่ออย่างหลากหลายเพื่อช่วย
เสรมิสร้างการเรียนรู้ของเกษตรกร เช่นรูปแบบคลิปวิดีโอที่เข้าใจง่ายและส่งผ่านช่องทาง Social media ที่เกษตรกรใช้งานเป็นอยู่แล้ว และ
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 ทาง สสก.3 จ.ระยอง ได้ตดิตามและประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อการปรับตัวในการ
ให้การบริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ซึ่งเชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ขณะที่งานส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกรจะต้อง
ดำเนินการอยา่งต่อเนื่องเช่นกัน จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ตลอดเวลา หนึ่งในนั้นก็คือการใช้วิธีส่งเสรมิผ่านระบบ
ออนไลน์ มีการประชุมอบรมในกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางแอพพลิเคช่ัน เช่น Zoom, Google Meet กับกลุ่มเกษตร-แปลงใหญ่ กลุ่มแม่บา้น
เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
“อย่างการประชุมเครือข่ายศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่ายของแปลงใหญ่ ซึ่งคณะกรรมการเป็น
เกษตรกร 100 เปอรเ์ซ็นต์ เขาสามารถจัดการประชุมและสื่อสารถงึกันกับสมาชิกไดด้ีมาก นับเป็นการปรับตัวที่เห็นได้อย่างชัดเจน รวมไปถึง
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ก็ได้ใช้แนวทางและวิธีการนี้เช่นกัน นับเป็นการ
ปรับตัวในการทำการผลิตของเกษตรกรภายใตส้ถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่มีการปรับตัวกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี เช่ือว่าใน
อนาคตเกษตรกรเหล่านี้จะมีการพฒันาแนวทางในการทำการผลิตและการตลาดเชิงรุกมากยิ่งข้ึน” นายปิยะกลา่ว 
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กล่าวเพิ่มเตมิว่า ด้านเจ้าหนา้ที่ก็ยังคงสามารถสื่อสารและติดตอ่กับ
กลุ่มเกษตรกร ในการทำงานร่วมกนัได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา นับเป็นการเปลี่ยนวิกฤตเิป็นโอกาสจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-
19 เข้ามากระตุ้นให้งานด้านการผลิตภาคการเกษตรเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากไม่เปลี่ยนในวันนี้วนัหน้าก็ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแนน่อน ที่
น่ายินดีก็คือความกระตือรือร้นของเกษตรกรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในลักษณะเช่นนี้ และเป็นที่น่าช่ืนชมที่เกษตรกรมีการ
ปรับตัวได้เร็วมากทำให้ผลกระทบในทางลบต่อภาคการเกษตรไมเ่กดิขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนากระบวนการผลิตภาคการเกษตรของไทยใน
วันข้างหน้า ส่วนการทำการตลาดตามแนวทางดังกล่าวท่ีผา่นมาพบว่า ประสบความสำเร็จอย่างเป็นทีน่่าพอใจ นับเป็นการช่วยปลดล็อคการ
เข้าถึงตลาด จากเดิมทีเ่กษตรกรอาจไมไ่ด้ประโยชน์จากระบบตลาดมากนักเนื่องจากมีห่วงโซ่อุปทานทีย่าว ช่องทางการซื้อปัจจัยการผลติและ
ขายผลผลติมีจำกดัและผูกขาดกับพ่อค้าคนกลาง แพลตฟอรม์ e-commerce จึงเป็นช่องทางที่สามารถเข้ามาช่วยเชื่อมต่อเกษตรกรรายย่อย
เข้ากับผู้ซื้อได้โดยง่าย ทำให้เกษตรกรเข้าถึงฐานผู้บริโภคในวงกว้างอย่างไม่จำกัดพรมแดน ช่วยเพิม่รายได้ให้กับเกษตรกร เช่น เว็บไซตข์อง
กรมส่งเสรมิการเกษตรที่เปดิให้เกษตรกร และกลุม่เกษตรกรนำสินคา้มาประชาสัมพันธ์เพื่อการจำหน่ายและการสั่งซื้อของผู้บรโิภคเป็นตลาด
ออนไลน ์
“นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในปัจจุบัน เชน่ในช่วงนี้ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่แล้วกข็อฝากของขวัญท่ีเป็นผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์จากกลุม่แม่บ้านเกษตรกซึ่งจะมีการนำมาจัดเปน็กระเชา้ แบบหลากหลายผู้สนใจสามารถเลือกสั่งได้ทางออนไลน์” นายปยิะ 
กล่าว 



 

ต้นจาก พืชตระกูลปาล์มที่เก่าแก่ ชอบขึ้นอยู่บริเวณริมแม่น้ำท่ีมีสภาพน้ำกร่อย เช่นเดียวกับริมฝั่งแม่น้ำตรัง เริ่มตั้งแต่ ตำบลย่านซื่อ 
ตำบลบางหมาก ตำบลคลองลุ ตำบลบางเป้า ตำบลบ่อน้ำร้อน ตำบลกันตังใต้ และตำบลวังวน เป็นพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการเจริญเติบโต
ของต้นจาก มีพื้นที่นับหม่ืนไร่ เป็นพืชอเนกประสงค์ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายส่วน นำมาประกอบอาหาร-เครื่องดื่ม 
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องหัตถกรรม ภาชนะใช้สอย รวมทั้งช่วยรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

เดิมทีเกษตรกรปลูกจากเพื่อนำใบอ่อนจากมาผลิตใบจากแห้งสำหรับมวนบุหรี่ซึ่งเป็นท่ีต้องการของตลาดสูง โดยเฉพาะทางภาคใต้ และจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นน้ันได้นำเศษส่วนท่ีเหลือมาทำเสวียนหม้อ (เครื่องจักสาน) ติหมาใบจาก (ใช้ตักน้ำ) เพื่อใช้ในครัวเรือน ปัจจุบันการ
ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น ใบจาก จึงมีความน่าสนใจ ทำให้เกิดแนวคิดในการขับเคลื่อน
งานแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบการส่งเสริมเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อจะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นจาก ซ่ึงแต่เดิมท่ี
ใช้เพ่ือมวนบุหรี่มาเป็นภาชนะทดแทนพลาสติกและพัฒนาการผลิตน้ำตาลจากในรูปแบบท่ีทันสมัยมากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและสืบสานภูมิ
ปัญญาท่ีมีมานานกว่าร้อยปี 

โดย คุณวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง ได้สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยกล่าวว่า “ต้นจาก สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ยอดจาก นำไปแปรรูปเป็นใบจากแห้ง ติหมาใบจาก เรือใบจาก จานใบจาก ใบจากที่คลี่แล้ว นำมาห่อขนม
จาก ใบจากแก่ นำมาเย็บเป็นตับจาก ใช้มุงหลังคา ก้านจาก นำมาทำงานหัตถกรรมจักสานเป็นภาชนะต่างๆ งวงจากอ่อน นำมาฝานตาก
แห้งทำเป็นชา เรียกว่า ชาดอกจาก ผลจาก ผลอ่อนสามารถนำมาประกอบอาหารได้ เมื่อผลจากมีอายุ ประมาณ 3-4 เดือน นำมาผ่าจะเห็น
ลูกจากมีเมล็ดเป็นรูปยาวรีสีขาวขุ่น นำมาทำลูกจากลอยแก้ว ก็แสนอร่อยหอมหวานเช่นกัน” 

วิธีการปลูกจาก การเตรียมพ้ืนท่ีริมฝั่งแม่น้ำหรือในบ่อกุ้งร้าง นำเมล็ดจากที่งอกแล้วมาปลูกโดยการเหยียบเมล็ดให้จมลงไปในโคลนป้องกัน
การลอยไปตามน้ำ ระยะปลูก 4×4 เมตร หลังจากนั้น ก็ปล่อยให้ต้นจากเจริญเติบโตโดยจะมีการแตกกอจากต้นเดิมเป็นต้นใหม่ จาก 1 เป็น 
2 เป็น 4 เป็น 6 ไปเรื่อยๆ ตามลำดับ หลังจากปีท่ี 3 ให้มีการตัดแต่งทางใบ ปีละ 1 ครั้ง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เม่ืออายุ 5 ปีเป็นต้นไป 
ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดไป” 

น้ำหวานจาก ได้จากการตัดนกจากหรือทะลายจาก นำมาใช้ประกอบอาหารแทนน้ำตาลทราย มีรสชาติดี นอกจากนี้ ยังสามารถแปรรูปได้

หลากหลายรูปแบบ 

ลุงสมบูรณ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ซ่ึงเกิดมาพร้อมป่าจากมามากกว่า 70 ปี เล่าว่า “ลุงอายุ 73 ปีแล้วเกิดมาก็เห็นต้นจาก พ่อแม่มีอาชีพทำ

น้ำตาลจาก ลุงก็ได้สืบทอดอาชีพน้ีมาจนถึงปัจจุบัน สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้ทุกวัน เฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่าเดือนละ 20,000 บาท” 

เมื่อเห็นรายได้แล้วก็ตามไปดูวิธีการแปรรูปน้ำตาลจากกันเลย 



 

 (14 ก.ย. 64) นายภิญโญ ประกอบผล ผูว้า่ราชการจงัหวดัตราด มอบหมายใหน้ายกฬัชยั เทพวรชยั รอง
ผูว้า่ราชการจงัหวดัตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมคัรเกษตรจงัหวดัตราด ผา่น
ระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ซ่ึงส านกังานเกษตรจงัหวดัตราด ในฐานะเลขานุการคณะกรรรมการ
ฯ จดัขึ้นโดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมผา่นระบบออนไลน์ ท่ีหอ้งประชุมส านกังานเกษตรจงัหวดั
ตราด 

            ทั้งน้ี ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นถึงความส าคญัในการบริการแก่เกษตรกร จึงได้
มอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตร โดยส านกังานเกษตรจงัหวดัในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการ
บริหารงานอาสาสมคัรเกษตรจงัหวดั จดัท าและบูรณาการ แผนงานโครงการเก่ียวกบักิจกรรมอาสาสมคัรเกษตร
ของทุกหน่วยงานในระดบัพื้นท่ีใหเ้กิดผลส าเร็จ จึงไดจ้ดัการประชุมคร้ังน้ีขึ้น โดยการประชุมคร้ังน้ีท่ีประชุมได้
มีการน าเสนอการด าเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีผา่นมาของปีงบประมาณ 2564 อาทิ กิจกรรมการส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกพืชผกัและพืชสมุนไพรส าหรับบริโภคในครัวเรือน นอกจากน้ียงัไดมี้การน าเสนอผลการ
ด าเนินการขบัเคล่ือนงานอาสาสมคัรเกษตร ปี 2564 ของหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ อาทิ การพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรเกษตร การจดัเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมคัรเกษตร การ
ตรวจสอบและปรับปรุงขอ้มูลบุคคลของอาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น (อกม.) เป็นตน้ 



 

 

 

 



 

ผูส่ื้อข่าวรายงานว่า วนัท่ี 14 กนัยายน 2564 ท่ีอาคารฝึกอบรมส านกังานเกษตรจงัหวดัปัตตานี นายชาลี สิตบุศย ์เกษตร
จงัหวดัปัตตานี เป็นประธานในพธีิมอบเมลด็พนัธ์ุผกัพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงดา้นอาหาร มี เกษตร
อ าเภอ 12 อ าเภอ ในสังกดัส านกังานเกษตร เขา้ร่วมพิธีรับมอบเมลด็พนัธ์ุพระราชทานอยา่งสมพระเกียรติ โดยมี ผอ.
รมน. เลขาธิการ กอ.รมน. และหวัหนา้ส่วน 

            นายชาลี สิตบุศย ์เกษตรจงัหวดัปัตตานี กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้มูลนิธิชยัพฒันา ร่วมกบัมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ด าเนินการจดัตั้ง “ศูนยพ์ฒันา
พนัธ์ุพืชจกัรพนัธ์เพญ็ศิริ” 
 เพื่อเป็นท่ีระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จกัรพนัธ์เพญ็ศิริ เพื่อปรับปรุงและพฒันาพนัธ์ุพืชให้
เกษตรกรและราษฎรไดมี้พืชสายพนัธ์ุดี ผลผลิตมีคุณภาพ ทนทานต่อโรคและแมลง น าไปเพาะปลูกไวกิ้นเอง ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน เป็นปัจจยัช่วยให้มีรายไดแ้ละความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น ตลอดจนเกบ็สะสมเมลด็พนัธ์ุส ารองไวป้ลูกในรุ่นต่อไป ซ่ึงเป็น
กลไกหน่ึงท่ีจะช่วยให้ราษฎรสามารถพ่ึงพาตนเองไดใ้นช่วงท่ีเกิดภยัพิบติัต่างๆ เช่น โรคระบาดท่ีก าลงัเกิดขึ้นในปัจจบุนั เป็น
ตน้ 
            ในการน้ี  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพ้ระราชทานเมลด็
พนัธ์ุ ซ่ึงผลิตจากศูนยพ์ฒันาพนัธ์ุพืชจกัรพนัธ์เพญ็ศิริ ให้แก่กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในจงัหวดัปัตตานี น าไป
แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและราษฎร 
            โอกาสน้ี นายชาลี สิตบุศย ์เกษตรจงัหวดัปัตตานี กล่าวว่า ไดก้ล่าวส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงพระราชทานเมลด็พนัธ์ุผกัให้กบักองอ านวยการ
รักษาความมัน่คงภายในจงัหวดัปัตตานี เพ่ือแจกจ่ายให้แก่ เกษตรกรและราษฎร น าไปเพาะปลูกให้มีผลผลิตท่ีดีไวบ้ริโภค ลด
รายจ่ายในครัวเรือน หากเหลือก็แบ่งปันผูอ้ื่น และน าไปขายเพ่ิมรายได ้สามารถปรับตวัตามชีวิตวิถีใหม่มีเมลด็พนัธ์ุผกัท่ีดีมี
คุณภาพ สะสมส ารองไวเ้พาะปลูกในรุ่นต่อไปได ้รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างความมัน่คงดา้นอาหารท่ีมีความเขม้แขง็ ถือ
เป็นอีกกลไกหน่ึงท่ีจะช่วยให้ราษฎรสามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืนต่อไป 








