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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 24-27 กันยายน 2564 

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

น้ำท่วม 1. "เฉลมิชยั" สั่งเร่งช่วยเกษตรกรสุโขทยั แจกชุดพชืพนัธุ์ดี-ไตรโค
เดอร์มา ฟืน้ฟหูลังนำ้ลด 

เว็บไซต์ siamrath.co.th 

2.เฉลิมชัย สั่งกรมส่งเสริมการเกษตร รุดช่วยเกษตรกรสุโขทยั 
เตรียมมอบชุดพืชพันธุ์ดี และไตรโคเดอร์มา ฟื้นฟูหลังนำ้ลด 

เฟสบุ๊ค เกษตรสาระดี ดอท คอม  
เว็บไซต์ allnewsexpress.com 
เว็บไซต์ kasetkaoklai.com 
เฟสบุ๊ค เรื่องเล่าข่าวเกษตร 

3."นายกฯ-เฉลิมชยั" ลุยสุโขทัย สั่ง เร่งเยียวยาเกษตรกรสุโขทัยถูก
น้ำท่วม 

เว็บไซต์ thairath.co.th 

4."เฉลิมชัย" สั่งกรมส่งเสริมการเกษตร รุดช่วยเกษตรกรสุโขทัย เว็บไซต์ komchadluek.net 
5.กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมมอบชุดพชืพันธุ์ดี และไตรโคเดอร์
มา ฟื้นฟูหลังนำ้ลดใหช้าวสุโขทัย 

เว็บไซต์ opt-news.com 

6.เกษตรฯ รุดช่วยเกษตรกรสุโขทัย ฟื้นฟูหลังนำ้ลด เว็บไซต์ www.nationtv.tv 
7."เฉลิมชัย" สั่งช่วยเกษตรกรสุโขทัยประสบอุทกภัย เว็บไซต์ newtv.co.th 
8.แนะวิธีจัดการพืน้ที่และดูแลพชืช่วงปลายฝน ป้องกันผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากพายุฝนในช่วงนี ้

เว็บไซต์ chiangmai-mail 
เว็บไซต์ thainews.prd.go.th 

9.กรมเกษตรฯ แนะจัดการพืน้ที่และดูแลพชืช่วงปลายฝน ป้องกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากพายุฝนในช่วงนี ้

เว็บไซต์ fm91bkk.com 
เว็บไซต์ today.line.me 

แผนฟื้นฟู
เศรษฐกิจ 

10.กรมส่งเสริมฯโชว์แผนฟืน้ฟศูก.ยุคโควิด-19 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 

แปลงใหญ่ 11.กรมส่งเสริมการเกษตร เผยความสำเร็จ 6 กลุม่เกษตรแปลง
ใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2564 ชูตลาดนำการผลติ สรา้งความ
มั่นคง เพิม่ช่องทางการจำหนา่ย ลดความเสีย่งดา้นราคา 

เว็บไซต์ thainews.prd.go.th 
เว็บไซต์ aec-tv-online2.com 

12.เผยความสำเร็จ 6 กลุม่เกษตรแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ปี 
2564 ชตูลาดนำการผลิต 

เว็บไซต์ kasetkaoklai.com 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ส่งเสริม
การเกษตร 

13.เกษตรกรศรสีงคราม ทำเกษตรแบบปลกูป่า “บนภูเขา” จาก
ชีวิตราชการสู่การทำเกษตรผสมผสานสร้างแหล่งอาหารและรายได้
ที่มั่นคง 

เว็บไซต์ thainews.prd.go.th 



ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ทุเรียน 14.เกษตรปัตตานี-ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิม่ประสิทธภิาพจดัการ
ทุเรียนเพื่อการคา้ 

เว็บไซต์ chaidantai.com 

15.เกษตรปัตตานี ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป และการ
บริโภคทุเรยีนคุณภาพ ตามโครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบรหิาร
จัดการทุเรยีนให้มีคณุภาพเพื่อการคา้ 

เว็บไซต์ thainews.prd.go.th 

แม่บ้าน
เกษตรกร 

16.เกษตรอำนาจเจริญ ร่วมประชมุคณะกรรมการอำนวยการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับ
จังหวัด (Chief of Operation) 

เว็บไซต์ thainews.prd.go.th 

 
  



 

 
"เฉลิมชยั" สั่งกรมส่งเสริมการเกษตร รุดช่วยเกษตรกรสุโขทยั เตรียมมอบชุดพืชพันธุ์ดี และไตร

โคเดอร์มา ฟื้นฟูหลังน้ำลด 
วันที่ 25 ก.ย.64 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรี

อ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยต่อเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจาก
สถานการณ์น้ำท่วมและภัยพิบัติด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และในโอกาสที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อ
ติดตามสถานการณ์ พร้อมตรวจเยี่ยมประชาชน และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ จึงได้
ส่ังการให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และเยียวยาเกษตรกรหลังน้ำลด
ทันท ี

นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า วันนี้ (25 ก.ย.64) ได้ลงพื้นที่พรอ้มกบัทีมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่
เกษตรทีไ่ด้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย พร้อมเตรียมประชุมให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในวัน
พรุ่งนี้ ซึ่งขณะนีพ้บว่า พื้นที่เกษตรที่ประสบภัยประมาณ 169,297 ไร่ แบ่งเป็น ด้านข้าว 150,774 ไร่ พืชไร่
และพืชผัก 16,761 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น 1,762 ไร่ ไดร้ับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและปริมาณ



น้ำสมทบจากทางเหนือ ทำให้อำเภอศรีสำโรง สวรรคโลก ศรีนคร คีรีมาศ บ้านด่านลานหอย เมืองสุโขทัย ทุ่ง
เสล่ียม กงไกรลาศ และอำเภอศรีสัชนาลัย ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดชุดช่วยเหลือ 
ประกอบด้วยเมล็ดพืชพันธ์ุดี จำนวน 2,000 ซอง ได้แก่ เมล็ดพันธ์ุถั่วฝักยาว กระเจ๊ียบเขียว พริกจินดา และ
ผักบุ้งจีน จากโครงการผลิตพืชพันธ์ุดีเพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ใน
ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร และไตรโครเดอร์มา สำหรับฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังน้ำลดพร้อมช่วยบรรจุ
เมล็ดพันธ์ุดีร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย แจกจ่ายให้เกษตรกรและเตรียมการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 โดยด่วนต่อไป 
  



 

 
  



 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยต่อเกษตรกรที่ไดร้ับความเสียหายจากสถานการณ์
น้ำท่วมและภัยพิบัติด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และในโอกาสที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี พรอ้มด้วย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพือ่
ติดตามสถานการณ์ พร้อมตรวจเยี่ยมประชาชน และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ จึงได้
ส่ังการให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และเยียวยาเกษตรกรหลังน้ำลด
ทันท ี

นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า วันนี้ (25 กันยายน 2564) ได้ลงพื้นที่พร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
สำรวจพื้นที่เกษตรที่ไดร้ับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย พร้อมเตรียมประชุมให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบ
อุทกภัยในวันพรุ่งนี้ ซึ่งขณะนีพ้บว่า พื้นที่เกษตรที่ประสบภัยประมาณ 169,297 ไร่ แบ่งเป็น ด้านข้าว 
150,774 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 16,761 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น 1,762 ไร่ ไดร้ับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่าง
ต่อเนื่องและปริมาณน้ำสมทบจากทางเหนือ ทำให้อำเภอศรีสำโรง สวรรคโลก ศรีนคร คีรมีาศ บ้านด่านลาน
หอย เมืองสุโขทัย ทุ่งเสล่ียม กงไกรลาศ และอำเภอศรีสัชนาลัย ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก 

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที ่6 จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดชุดช่วยเหลือ 
ประกอบด้วยเมล็ดพืชพันธ์ุดี จำนวน 2,000 ซอง ได้แก่ เมล็ดพันธ์ุถั่วฝักยาว กระเจ๊ียบเขียว พริกจินดา และ
ผักบุ้งจีน จากโครงการผลิตพืชพันธ์ุดีเพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ใน
ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร และไตรโครเดอร์มา สำหรับฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังน้ำลดพร้อมช่วยบรรจุ
เมล็ดพันธ์ุดีร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย แจกจ่ายให้เกษตรกรและเตรียมการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยด่วนต่อไป 
  



 

 
นายเขม้แข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยต่อเกษตรกรที่ไดร้ับความเสียหายจากสถานการณ์
น้ำท่วมและภัยพิบัติด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และในโอกาสที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.เฉลมิชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพือ่
ติดตามสถานการณ์ พร้อมตรวจเยี่ยมประชาชน และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ จึงได้
ส่ังการให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และเยียวยาเกษตรกรหลังน้ำลด
ทันท ี

นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า วันนี้ (25 กันยายน 2564) ได้ลงพื้นที่พร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
สำรวจพื้นที่เกษตรที่ไดร้ับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย พร้อมเตรียมประชุมให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบ
อุทกภัยในวันพรุ่งนี้ ซึ่งขณะนีพ้บว่า พื้นที่เกษตรที่ประสบภัยประมาณ 169,297 ไร่ แบ่งเป็น ด้านข้าว 
150,774 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 16,761 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น 1,762 ไร่ ไดร้ับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่าง
ต่อเนื่องและปริมาณน้ำสมทบจากทางเหนือ ทำให้อำเภอศรีสำโรง สวรรคโลก ศรีนคร คีรมีาศ บ้านด่านลาน
หอย เมืองสุโขทัย ทุ่งเสล่ียม กงไกรลาศ และอำเภอศรีสัชนาลัย ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก 

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที ่6 จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดชุดช่วยเหลือ 
ประกอบด้วยเมล็ดพืชพันธ์ุดี จำนวน 2,000 ซอง ได้แก่ เมล็ดพันธ์ุถั่วฝักยาว กระเจ๊ียบเขียว พริกจินดา และ
ผักบุ้งจีน จากโครงการผลิตพืชพันธ์ุดีเพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ใน
ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร และไตรโครเดอร์มา สำหรับฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังน้ำลดพร้อมช่วยบรรจุ
เมล็ดพันธ์ุดีร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย แจกจ่ายให้เกษตรกรและเตรียมการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยด่วนต่อไป 
  



 
  



 

 
นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า ในวันนี้ได้กำหนดประชุมให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย 

ภายหลังจากที่ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 64 ได้ลงพื้นที่พร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่เกษตรที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ซึ่งขณะนีพ้บว่า พื้นที่เกษตรที่ประสบภัยประมาณ 169,297 ไร่ แบ่งเป็น ด้านข้าว 
150,774 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 16,761 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น 1,762 ไร่ ไดร้ับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่าง
ต่อเนื่องและปริมาณน้ำสมทบจากทางเหนือ ทำให้ อ.ศรีสำโรง สวรรคโลก ศรีนคร คีรีมาศ บ้านด่านลานหอย 
เมืองสุโขทัย ทุ่งเสล่ียม กงไกรลาศ และศรีสัชนาลัย ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 6 จ.พิษณุโลก ได้จัดชุดช่วยเหลือ ประกอบด้วย
เมล็ดพืชพันธ์ุดี จำนวน 2,000 ซอง ได้แก่ เมล็ดพันธ์ุถั่วฝักยาว กระเจ๊ียบเขียว พริกจินดา และผักบุ้งจีน จาก
โครงการผลิตพืชพันธ์ุดีเพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรม
ส่งเสริมการเกษตร และไตรโครเดอร์มา สำหรับฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังน้ำลดพร้อมช่วยบรรจุเมล็ดพันธ์ุดีร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย แจกจ่ายให้เกษตรกรและเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 
2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยด่วนต่อไป. 
  



 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า "ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน"

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยต่อเกษตรกรที่ไดร้ับความเสียหายจากสถานการณ์
น้ำท่วมและภัยพิบัติด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและในโอกาสที่ พลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี พรอ้มด้วย "ดร.เฉลิมชัย" ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อ
ติดตามสถานการณ์ พร้อมตรวจเยี่ยมประชาชน และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ จึงได้
ส่ังการให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และเยียวยาเกษตรกรหลังน้ำลด
ทันท ี

นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า วันนี้ (25 กันยายน 2564) ได้ลงพื้นที่พร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
สำรวจพื้นที่เกษตรที่ไดร้ับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย พร้อมเตรียมประชุมให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบ
อุทกภัยในวันพรุ่งนี้ ซึ่งขณะนีพ้บว่า พื้นที่เกษตรที่ประสบภัยประมาณ  169,297 ไร่ แบ่งเป็น ด้านข้าว 
150,774 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 16,761 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น1,762 ไร่ ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่าง
ต่อเนื่องและปริมาณน้ำสมทบจากทางเหนือ     ทำให้อำเภอศรีสำโรง สวรรคโลก ศรีนคร คีรมีาศ บ้านด่าน
ลานหอย เมืองสุโขทัย ทุ่งเสล่ียม กงไกรลาศ และอำเภอศรีสัชนาลัย ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก 



ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที ่6 จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดชุดช่วยเหลือ 
ประกอบด้วยเมล็ดพืชพันธ์ุดี จำนวน 2,000 ซอง ได้แก่ เมล็ดพันธ์ุถั่วฝักยาว กระเจ๊ียบเขียว พริกจินดา และ
ผักบุ้งจีน จากโครงการผลิตพืชพันธ์ุดีเพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ใน
ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร และไตรโครเดอร์มา สำหรับฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังน้ำลดพร้อมช่วยบรรจุ
เมล็ดพันธ์ุดีร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย แจกจ่ายให้เกษตรกรและเตรียมการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยด่วนต่อไป 
  



 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยต่อเกษตรกรที่ไดร้ับความเสียหายจากสถานการณ์
น้ำท่วมและภัยพิบัติด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และในโอกาสที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี พรอ้มด้วย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพือ่
ติดตามสถานการณ์ พร้อมตรวจเยี่ยมประชาชน และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ จึงได้
ส่ังการให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และเยียวยาเกษตรกรหลังน้ำลด
ทันที นอกจากนี้ได้สำรวจพื้นที่เกษตรที่ไดร้ับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย พร้อมเตรียมประชุมให้การช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในวันพรุ่งนี ้ซึ่งขณะนี้พบว่า พื้นที่เกษตรที่ประสบภัยประมาณ 169,297 ไร่ 
แบ่งเป็น ด้านข้าว 150,774 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 16,761 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น 1,762 ไร่ ไดร้ับผลกระทบจากฝน
ที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและปริมาณน้ำสมทบจากทางเหนือ ทำให้อำเภอศรีสำโรง สวรรคโลก ศรีนคร คีรีมาศ 
บ้านด่านลานหอย เมืองสุโขทัย ทุ่งเสล่ียม กงไกรลาศ และอำเภอศรีสัชนาลัย ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก 
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดชุดช่วยเหลือ ประกอบด้วย
เมล็ดพืชพันธ์ุดี จำนวน 2,000 ซอง ได้แก่ เมล็ดพันธ์ุถั่วฝักยาว กระเจ๊ียบเขียว พริกจินดา และผักบุ้งจีน จาก
โครงการผลิตพืชพันธ์ุดีเพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรม
ส่งเสริมการเกษตร และไตรโครเดอร์มา สำหรับฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังน้ำลดพร้อมช่วยบรรจุเมล็ดพันธ์ุดีร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย แจกจ่ายให้เกษตรกรและเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 



และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ.2564 โดยด่วนต่อไป 
  



  
25 กันยายน 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย 

ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยต่อเกษตรกรทีไ่ด้รับความเสียหายจาก
สถานการณ์น้ำท่วมและภัยพิบัติด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และในโอกาสที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อ
ติดตามสถานการณ์ พร้อมตรวจเยี่ยมประชาชน และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ จึงได้
ส่ังการให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และเยียวยาเกษตรกรหลังน้ำลด
ทันท ี

นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า วันนี้ (25 กันยายน 2564) ได้ลงพื้นที่พร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
สำรวจพื้นที่เกษตรที่ไดร้ับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย พร้อมเตรียมประชุมให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบ
อุทกภัยในวันพรุ่งนี้ ซึ่งขณะนีพ้บว่า พื้นที่เกษตรที่ประสบภัยประมาณ  169,297 ไร่ แบ่งเป็น ด้านข้าว 
150,774 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 16,761 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น 1,762 ไร่ ไดร้ับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่าง
ต่อเนื่องและปริมาณน้ำสมทบจากทางเหนือ ทำให้อำเภอศรีสำโรง สวรรคโลก ศรีนคร คีรมีาศ บ้านด่านลาน
หอย เมืองสุโขทัย ทุ่งเสล่ียม กงไกรลาศ และอำเภอศรีสัชนาลัย ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก 

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที ่6 จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดชุดช่วยเหลือ 
ประกอบด้วยเมล็ดพืชพันธ์ุดี จำนวน 2,000 ซอง ได้แก่ เมล็ดพันธ์ุถั่วฝักยาว กระเจ๊ียบเขียว พริกจินดา และ
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นายเขม้แข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการ

พยากรณ์ว่าช่วงปลายเดือนกันยายนจะมีพายุฝนพัดเข้าสู่ประเทศไทย นับตั้งแต่วันที่ 22 กันยายนเป็นต้น
ไป จะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่ รวมทัง้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ออก
ประกาศ เรื่องเฝ้าระวังพื้นที่เส่ียงน้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้นทางระบายน้ำ ล้นอ่างเก็บน้ำและล้นตล่ิง เนื่องจาก
อิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ถึงวันที่ 25 กนัยายนนี้ ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก มี
ฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง จึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะอาจส่งผลกระทบ
ต่อพื้นทีท่างการเกษตรได้ในช่วงนี้  

กรมส่งเสริมการเกษตร ยำ้เตือนเกษตรกร ให้เตรียมการป้องกันความเส่ียงจากน้ำท่วมขังและ
ความช้ืนสูงที่อาจส่งผลให้พืชผลเสียหายได้ พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรจัดการพื้นที่ในช่วงปลายฤดูฝน โดยมี
วิธีการจัดการพื้นที่คือ เตรียมการระวังป้องกัน เพือ่หาแนวทางระบายน้ำออกจากแปลงเพาะปลูก หากมีน้ำ
ท่วมขังให้ระบายออกโดยเร็ว และไม่ให้รากพืชกระทบกระเทือน ปรับปรุงโครงสร้างดินให้ระบายน้ำได้ดีข้ึนด้วย
ปุ๋ยอินทรีย์ และใช้โอกาสนี้แบ่งพื้นที่สร้างแหล่งเก็บน้ำในไร่นา ทั้งนี้เกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้
ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านได้ 
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อินทรีย์ และใช้โอกาสนี้แบ่งพื้นที่สร้างแหล่งเก็บน้ำในไร่นา ทั้งนี้เกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่เติมไดท้ี่
สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านได้ 
  



 
  



 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรเผยรายชื่อกลุม่เกษตรแปลงใหญ่ดีเด่น

ระดับประเทศ ประจำปี 2564 พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลผ่านระบบออนไลน์ ชูความสำเร็จของกลุ่มเกษตร
แปลงใหญ่ที่ใช้ “ตลาดนำการผลิต” จนพัฒนากระบวนการผลิต เพิ่มรายได ้และสร้างความมั่นคงในอาชีพ
เกษตร  

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความสำเร็จของการทำ
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในโอกาสเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแปลงใหญ่
ดีเด่น ประจำปี 2564 ว่าจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ที่มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ โดยเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพให้ได้
มาตรฐาน มีระบบการบริหารจัดการแปลงที่ดี และมีการจัดการด้านการตลาด พร้อมการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด  

“การดำเนินงานในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่นั้น เป็นการดำเนินงานทีม่ีการบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีผู้จัดการแปลงเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ในทุกกิจกรรมตลอด supply chain ซึง่
ระบบนี้ทำให้เกษตรกรต้องมกีารรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน และมีการเช่ือมโยงตลาดต่างๆ เพื่อให้
สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และทำให้ผลผลิตที่ได้มีตลาดรองรับที่
แน่นอน เช่น ตลาด Modern trade ส่งผลให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น จึงช่วยลดความ
เส่ียงด้านราคา ทำให้เกษตรกรมีรายไดท้ี่แน่นอนและมีความมัน่คงในอาชีพเกษตรมากขึ้น สำหรับการมอบ
รางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นถือเป็นการเผยแพร่ผลงานและนำเอาตัวอย่างความสำเร็จที่จับต้องได้ มาเป็นแรงบันดาล



ใจ และเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนให้กับเกษตรกรจำนวนมากทั่วประเทศ ได้เรียนรู้และนำไป
ปรับปรุง พัฒนา เพิ่มขีดความสามารถการผลิตทางการเกษตรของตนเองหรือกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ความยั่งยืนในอาชีพการเกษตรต่อไป” 

ด้าน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงการประกวดแปลง
ใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 ว่าแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมประกวดนั้น จะต้องเป็นแปลงใหญ่ที่ร่วม
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มาตั้งแต่ปี 2559 – 2562 และไม่เคยได้รับรางวัลจากการ
ประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศมาก่อน ซึง่ขั้นตอนการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น จะเริ่มจากการคัดเลือก
ระดับจังหวัด ที่จะมีคณะกรรมการอำนวยการขับเคล่ือนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร
ระดับจังหวัด (COO) เป็นผู้ดำเนินการตัดสิน จากนั้นจะเป็นการคัดเลือกระดับเขต โดยคณะกรรมการตัดสิน
การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2564 และรอบสุดท้ายจะเป็นการคัดเลือกระดับประเทศ ที่
ดำเนินการตัดสินโดย คณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 ซึ่งในปี
นี้มีเกษตรกรแปลงใหญ่ที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 6 แปลง ซึ่ง
จะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร ได้แก ่

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 7 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เขต 3 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน (นิคมสหกรณ์พนม) ตำบลพนม อำเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 5 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4, 6, 7 ตำบลไร่มะขาม หมู่ 5ตำบลถ้ำ
รงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เขต 2 

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ หมู่ 2 ตำบลเขารวก อำเภอลำ
สนธิ จังหวัดลพบุรี เขต 1 แปลงใหญ่กลุ่มเล้ียงปลานิลบ้านวังม่วง ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา        เขต 4 และ แปลงใหญ่ลำไย ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เขต 6 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดพิธีมอบรางวัล
แปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์นี้ ถือเป็นการร่วมแสดงความยินดีและเชิดชู
เกียรติของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทั้ง 6 กลุ่ม ซึ่งมีผลงานดีเด่น สามารถเป็นตัวอย่างในการขยายผล และช่วย
กระตุ้นการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยถือเป็นแบบอย่าง
ความสำเร็จให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ ได้หันมาสนใจระบบการทำเกษตรแปลงใหญ่ ที่ต้องมีการ
รวมกลุ่ม มกีารบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อทำให้เกิดการรวมกันผลิต และรวมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่
แน่นอน สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตาม
แนวทางระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงในอาชีพเกษตรต่อไป 

เกษตรกรและผู้สนใจสามารถติดตามชมการถ่ายทอดพิธีมอบรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่น
ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร”  
  



 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรเผยรายช่ือเกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 พร้อม

จัดพิธีมอบรางวัลผ่านระบบออนไลน์ ชูความสำเร็จของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ที่ใช้ “ตลาดนำการผลิต” จน
พัฒนากระบวนการผลิต เพิ่มรายได้ และสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตร 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความสำเร็จของการทำ
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในโอกาสเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 
2564 ว่าจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์มีนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและ
พัฒนาให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ โดยเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน มี
ระบบการบริหารจัดการแปลงที่ดี และมีการจัดการด้านการตลาด พร้อมการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรให้ได้คุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด 

“การดำเนินงานในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่นั้น เป็นการดำเนินงานทีม่ีการบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีผู้จัดการแปลงเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ในทุกกิจกรรมตลอด Supply Chain ซึ่ง
ระบบนี้ทำให้เกษตรกรต้องมกีารรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน และมีการเช่ือมโยงตลาดต่างๆ เพื่อให้
สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และทำให้ผลผลิตที่ได้มีตลาดรองรับที่แน่นอน เช่น ตลาด 
Modern Trade ส่งผลให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น จึงช่วยลดความเส่ียงด้านราคา ทำให้
เกษตรกรมีรายไดท้ี่แน่นอนและมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรมากขึ้น สำหรับการมอบรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นถือ
เป็นการเผยแพร่ผลงานและนำเอาตัวอย่างความสำเร็จที่จับต้องได้ มาเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางใน
การขับเคล่ือนให้กับเกษตรกรจำนวนมากทั่วประเทศ ได้เรียนรูแ้ละนำไปปรับปรุง พัฒนา เพิ่มขีดความสามารถ



การผลิตทางการเกษตรของตนเองหรือกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืนในอาชีพการเกษตรต่อไป” 
ด้าน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น
ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ว่าแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมประกวดนั้น จะต้องเป็นแปลงใหญ่ที่ร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มาตั้งแต่ปี 2559 – 2562 และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดแปลงใหญ่
ดีเด่นระดับประเทศมาก่อน ซึ่งขั้นตอนการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น จะเริ่มจากการคัดเลือกระดับจังหวัด ที่จะ
มีคณะกรรมการอำนวยการขับเคล่ือนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (COO) 
เป็นผู้ดำเนินการตัดสิน จากนั้นจะเป็นการคัดเลือกระดับเขต โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่
ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2564 และรอบสุดท้ายจะเป็นการคัดเลือกระดับประเทศ ที่ดำเนินการตัดสินโดย 
คณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้มีเกษตรกรแปลง
ใหญ่ที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 6 แปลง ซึ่งจะได้รับเงินรางวัล 
พร้อมโล่และเกียรติบัตร ได้แก ่

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 7 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เขต 3 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน (นิคมสหกรณ์พนม) ตำบลพนม อำเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 5 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4, 6, 7 ตำบลไร่มะขาม หมู่ 5ตำบลถ้ำรงค์ 
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เขต 2 

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ หมู่ 2 ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ 
จังหวัดลพบุรี เขต 1 แปลงใหญ่กลุ่มเล้ียงปลานิลบ้านวังม่วง ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา เขต 4 และ แปลงใหญ่ลำไย ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เขต 6 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดพิธีมอบรางวัล
แปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์นี้ ถือเป็นการร่วมแสดงความยินดีและเชิดชู
เกียรติของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทั้ง 6 กลุ่ม ซึ่งมีผลงานดีเด่น สามารถเป็นตัวอย่างในการขยายผล และช่วย
กระตุ้นการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยถือเป็นแบบอย่าง
ความสำเร็จให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ ได้หันมาสนใจระบบการทำเกษตรแปลงใหญ่ ที่ต้องมีการ
รวมกลุ่ม มกีารบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อทำให้เกิดการรวมกันผลิต และรวมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่
แน่นอน สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตาม
แนวทางระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงในอาชีพเกษตรต่อไป 
เกษตรกรและผู้สนใจสามารถติดตามชมการถ่ายทอดพิธีมอบรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 
2564 ย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร” 
  



 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรเผยรายชื่อเกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 

พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลผ่านระบบออนไลน์ ชูความสำเร็จของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ที่ใช้ “ตลาดนำการ
ผลิต” จนพัฒนากระบวนการผลิต เพิ่มรายได้ และสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตร 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความสำเร็จของการทำ
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในโอกาสเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 
2564 ว่าจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์มีนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและ
พัฒนาให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ โดยเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน มี
ระบบการบริหารจัดการแปลงที่ดี และมีการจัดการด้านการตลาด พร้อมการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรให้ได้คุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด 

“การดำเนินงานในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่นั้น เป็นการดำเนินงานทีม่ีการบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีผู้จัดการแปลงเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ในทุกกิจกรรมตลอด supply chainซึ่ง
ระบบนี้ทำให้เกษตรกรต้องมกีารรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน และมีการเช่ือมโยงตลาดต่างๆ เพื่อให้
สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และทำให้ผลผลิตที่ได้มีตลาดรองรับที่แน่นอน เช่น ตลาด 
Modern trade ส่งผลให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น จึงช่วยลดความเส่ียงด้านราคา ทำให้
เกษตรกรมีรายไดท้ี่แน่นอนและมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรมากขึ้น สำหรับการมอบรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นถือ
เป็นการเผยแพร่ผลงานและนำเอาตัวอย่างความสำเร็จที่จับต้องได้ มาเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางใน
การขับเคล่ือนให้กับเกษตรกรจำนวนมากทั่วประเทศ ได้เรียนรูแ้ละนำไปปรับปรุง พัฒนา เพิ่มขีดความสามารถ
การผลิตทางการเกษตรของตนเองหรือกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืนในอาชีพการเกษตรต่อไป” 

ด้าน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงการประกวดแปลง
ใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 ว่าแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมประกวดนั้น จะต้องเป็นแปลงใหญ่ที่ร่วม
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มาตั้งแต่ปี 2559 – 2562 และไม่เคยได้รับรางวัลจากการ
ประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศมาก่อน ซึง่ขั้นตอนการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น จะเริ่มจากการคัดเลือก
ระดับจังหวัด ที่จะมีคณะกรรมการอำนวยการขับเคล่ือนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร
ระดับจังหวัด (COO) เป็นผู้ดำเนินการตัดสิน จากนั้นจะเป็นการคัดเลือกระดับเขต โดยคณะกรรมการตัดสิน
การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2564 และรอบสุดท้ายจะเป็นการคัดเลือกระดับประเทศ ที่
ดำเนินการตัดสินโดย คณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 ซึ่งในปี
นี้มีเกษตรกรแปลงใหญ่ที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 6 แปลง ซึ่ง
จะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร ได้แก่ 



รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 7 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เขต 3 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน (นคิมสหกรณ์พนม) ตำบลพนม อำเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 5 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4, 6, 7 ตำบลไร่มะขาม หมู่ 5ตำบลถ้ำรงค์ 
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เขต 2 

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 ตำบลเขารวก อำเภอลำ
สนธิ จังหวัดลพบุรี เขต 1 แปลงใหญ่กลุ่มเลี้ยงปลานลิบ้านวังม่วง ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา เขต 4  และ แปลงใหญ่ลำไย ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เขต 6 

ด้าน นายเขม้แข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดพิธีมอบ
รางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์นี้ ถือเป็นการร่วมแสดงความยินดี
และเชิดชูเกียรติของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทั้ง 6 กลุ่ม ซึ่งมีผลงานดีเด่น สามารถเป็นตัวอย่างในการขยายผล 
และช่วยกระตุ้นการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยถือเป็น
แบบอย่างความสำเร็จให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ ได้หันมาสนใจระบบการทำเกษตรแปลงใหญ่ ที่ต้องมี
การรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพือ่ทำให้เกิดการรวมกันผลิต และรวมกันจำหน่าย โดยมีตลาด
รองรับที่แน่นอน สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ตามแนวทางระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงในอาชีพเกษตรต่อไป 

เกษตรกรและผู้สนใจสามารถติดตามชมการถ่ายทอดพิธีมอบรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ 
ประจำปี 2564 ย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร” 
  



 

 
สำหรับหลายคนการทำการเกษตรคงไม่ใช่เรื่องที่ยากและไกลตัว ความรู้วิธีการและความคุ้นเคยเรียก

ได้ว่าเห็นกันมาตั้งแต่เด็ก แต่การทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จนั้นเป็นอย่างไร การทำงานที่หลายคนมอง
ว่ามีความมั่นคงในชีวิตสูงและมีความสุขกับการรับราชการที่ใฝ่ฝัน นั่นคงไม่ใช่คำตอบและเป็นคำถามอยู่ในใจ
เสมอสำหรับ นายยงยุทธ วงค์โสภา อดีตข้าราชการทหาร และ นางสวาด วงค์โสภา ที่มองว่าความมั่นคงใน
ชีวิตและความสุขที่แท้จริงคือการทำการเกษตรทีพ่อเพียงและพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด จึงจะเป็นเส้นทางที่จะ
ทำให้เขาและครอบครัวได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในอาชีพที่เขารัก 

นายยงยุทธ วงค์โสภา กล่าวว่า เดิมก่อนที่ตนเองจะผันชีวิตมาเป็นเกษตรกรและทำการเกษตรแบบ
เต็มตัวอย่างในปัจจุบัน เนื่องจากมีใจรักและเห็นมาตั้งแต่เด็ก และเมื่อมีโอกาสในการเข้าไปรับราชการทหารคิด
อยู่เสมอว่าตนเองจะใช้ชีวิตไปจนถึงระยะเวลาเกษียณอายุราชการเพื่อเป้าหมายอะไรกันแน่ ในระหว่างที่กำลัง
หาคำตอบให้กับตนเองนั้น ได้เดินทางไปกลับบ้านจากที่ทำงานในทุกสัปดาห์ระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดถึง
นครพนม ซึ่งมรีะยะทางที่ไกล แต่ด้วยความตั้งใจว่าสักวันหนึ่งตนเองจะกลับมาเริ่มต้นทำการเกษตรบนพื้นที่
ของตนเอง ประมาณ 6 ไร ่ซึ่งเป็นพืน้ที่ ส.ป.ก. ที่รัฐจัดสรรที่ดนิให้ทำกิน และเมื่อคิดและตั้งใจแล้วว่าจะต้องทำ
การเกษตรที่ตนเองอยากจะทำจึงได้ตัดสินใจลาออกจากราชการ และเดินทางกลับบ้านมาทำการเกษตรกับ
ภรรยาที่บ้านปฏิรูป ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยเริ่มปลูกพืชหลากหลาย
ชนิด ลองผิดลองถูกกับการทำการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งด้านปศุสัตว์ ประมง และพืช และพบว่าด้านปศุ
สัตว์ มีต้นทุนการผลิตที่สูงและเกิดการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เพราะผลผลิตมีปริมาณมาก หรือเมื่อเรา



ต้องการจำหน่ายผลผลิตก็จะมีราคาที่ถูก ซึ่งหากเกษตรกรชะลอการจำหน่ายผลผลิตออกไปเพื่อรอให้ราคา
ตลาดขยับขึ้น จะทำให้เกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย จากการที่ตนเองเดนิทางไป
กลับบ้านอยู่เป็นประจำและเส้นทางที่เดินทางผ่านภูเขา จึงสังเกตเห็นว่าต้นไม้บนภูเขาทำไมถึงเจริญเติบโตได้ดี
ตลอดทั้งปี จึงนำเอาประสบการณ์ที่พบเห็นมาปรับใช้ ในหลักของ “ภูเขา” คือ “ต้นไม้ในป่าบนภูเขาที่สามารถ
เจริญเติบโตได้ดี สมบูรณ์ในสภาพธรรมชาติและสามารถให้ผลผลิตได้ โดยการอยู่ร่วมกันหลากหลายชนิด ที่
เป็นลักษณะของของการเกื้อกูลกัน” ซึ่งหลักที่สำคัญ คือ ต้นไม้ในภูเขาที่มีการเจริญเติบโตที่ดี และการนำใบไม้
ที่ร่วงหล่นในพื้นที่มากองหมักไว้ และรอให้ย่อยสลายโดยธรรมชาติ จากนั้นจึงนำพืชที่ต้องการมาปลูก ทำให้พืช
ที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดี รวมไปถึงการปลูกพืชในระยะชิดที่จะช่วยให้พื้นที่เกิดความชุ่มช้ืนและเกิดการแข่งขัน
ของต้นพืชตามธรรมชาติ ทำให้การทำการเกษตรของตนเองเป็นเรื่องทีง่่ายและใช้หลักของธรรมชาติในการ
บริหารจัดการเอง 

ด้านนางสวาด วงค์โสภา กล่าวว่า จากที่เริ่มต้นการทำการเกษตรในรูปแบบของการปลูกป่าบนภูเขาที่
ผ่านมา ทำให้เริ่มมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นในการทำการเกษตรในรูปแบบนี้ ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัว เกิด
ความสมดุลของธรรมชาติ ทำให้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี หรือสารเคมีต่างๆ ช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดรายจ่าย
ได้มากขึ้น ปัจจุบันที่สวนมีการปลูกพืชที่หลากหลายในรูปแบบผสมผสาน เช่น ปลูกกล้วยมากกว่า 20 สาย
พันธ์ุ มีการจำหน่ายหน่อกล้วย และผลผลิตกล้วย ไม้ผลเศรษฐกิจ เช่น ทุเรียน เงาะ นอกจากนี้ยังมกีารนำถ่าน
ไม้ มาใช้รองกน้หลุมก่อนพืชพืชและใส่รอบๆโคนต้นพืช เพื่อช่วยกักเก็บธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชและเป็น
แหล่งที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน และยังมกีารนำเทคนิคในการฝังท่อพีวีซี กับต้นไม้ผลที่ปลูก เพื่อ
ช่วยระบายอากาศในดินและให้น้ำถึงจุดระดับที่รากพืชที่พืชต้องการนำไปใช้ได้ทันที 

ทุกวันนี้ผลผลิตที่ออกมาไปจำหน่ายที่ตลาดในชุมชน ซึ่งผู้บริโภคให้การตอบรับที่ดีและมีปริมาณที่ไม่
เพียงพอกับความต้องการ ถึงแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์โควิด - 19 ก็ไม่ไดร้ับผลกระทบอะไรเลย เพราะการ
จำหน่ายผลผลิตยังสามารถจำหน่ายได้ตามปกติและนำผลผลิตที่มาประกอบอาหารได้ ทำให้ไม่ได้รับความ
เดือดร้อนและมีความสุขกับความเป็นอยู่ทุกวัน ที่ตนเองมองว่ารู้สึกภาคภูมิใจมากที่ทุกวันนี้ทำการเกษตรจน
สามารถส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรี และมีรายได้ทั้งรายวัน รายเดือน และรายปี จากการจำหน่ายผลผลิตทุก
อย่างภายในสวน ทำให้การทำการเกษตรที่ตนเองต้องการประสบความสำเร็จ จนทุกวันนี้ได้รับคัดเลือกจาก
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.
เครือข่าย) ตำบลศรีสงคราม ที่เป็นจุดเรียนรู้ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร และยังเป็นแปลงต้นแบบการนำ
ระบบส่งเสริมการเกษตรขับเคล่ือนในพื้นที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม นับว่าเป็นความภาคภูมิใจใน
อาชีพเกษตรกรมากสำหรับตนเองและครอบครัว ซึ่งเกษตรกรที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ และสอบถามข้อมูลด้าน
การเกษตร สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดท้ี่โทรศัพท์ 090 857 6854 **** ว่าที่ร้อย
ตรี อาทิตย์ อุน่นาแซง 
  
  



 

 

 



 
  



 
วันนี้ (23 ก.ย. 64) เกษตรปัตตานี ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป และการบริโภคทุเรียน

คุณภาพ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุเรยีนให้มีคุณภาพเพื่อการค้าผู้ส่ือข่าวรายงานว่า
วันนี้ 23 กันยายน 2564 ที่ อาคารฝึกอบรม สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี ได้มีการจัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป และการบริโภคทุเรียนคุณภาพ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทุเรียนให้มีคุณภาพเพื่อการค้า ประจำปี2564 โดยนายชาลี สิตบุศย ์เกษตรจังหวัดปัตตานีเป็นประธาน
พร้อมตัดริบบ้ินเปิดงาน มี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เกษตร
อำเภอ 12 อำเภอ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจและเกษตรกรเข้ารว่ม 

 นายชาลี สิตบุศย ์เกษตรจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า สหรับทุเรียนถือได้ว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจของ
ประเทศไทย และเป็นที่ต้องการของตลาด สำหรับปี 2564 ที่ผ่านมาปริมาณผลผลิตทุเรียนของจังหวัดปัตตานี
จำนวนกว่า 4,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 300 ล้านบาท และเป็นผลไม้ที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก
ทุเรียนจังหวัดปัตตานีเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงต้อง มีการพัฒนาทุเรียนและผลิตภัณฑ์แปรรูปทุเรียนให้มี
มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด โดยผ่านการดำเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ่ทุเรียน ซึ่งเป็นการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่บริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความ



ต้องการของตลาด นำไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรสู่ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สร้างเสถียรภาพ
ของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคตต่อไป 

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการเสวนาภาษาทุเรียนในหัวข้อ “ทุเรียนแห่งขุนเขา และสายน้ำต้น
ตำนานทุเรียนคุณภาพปัตตานี ของดีชายแดนใต้” โดย เกษตรกรต้นแบบจาก 4 แหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพ
ปัตตานี กิจกรรม workshop การทำขนมช่อผกากรองไส้ทุเรียน และในภาค บ่าย มีการนำเสนอผลงาน
วิชาการเกี่ยวกับการแปรรูปเปลือกทุเรียนเป็นถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ (biochar) จากคณะนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีอีกด้วย 
  



 
วันที่ 22 กันยายน 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานคณะกรรมการ

อำนวยการขับเคล่ือนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับ
จังหวัด (Chief of Operation) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้า
กลุ่ม สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการขับเคล่ือนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับ
จังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อร่วมกันสรุปและรายผลการ
ดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย พรอ้มทัง้แลกเปล่ียนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการ
ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึง เพือ่เป็นแนวทางใน
การดำเนินงานแบบบูรณการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ผู้มีส่วนร่วมด้วย ณ อาคารศูนย์ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
  



 
วันที่ 22 กันยายน 2564 จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ นำโดยนายประภาส สานอูป 

เกษตรจังหวัดแพร่ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรอำเภอเมืองแพร่ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอเมืองแพร่ และสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ 5 ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้แทนภาคเหนือ 
นำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งโฮง้ หมู่ 5 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อ
เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อม
ทั้งเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จสู่สาธารณชนและใช้เป็นแนวทางในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตร
ต่อไป ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ โรงทอผ้าไทพวนบ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ 5 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมอืง
แพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และให้
กำลังใจกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ 5 ในการนำเสนอผลงาน ฯ โดยมี นายวชิรพงศ์ โกสิน 
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง พร้อมด้วยนายสาย วะรินทร์ รองนายกฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มสตรี
และแม่บ้านตำบลทุ่งโฮ้ง ร่วมกันต้อนรับ 

สำหรับการนำเสนอผลงาน ฯ ครั้งนี้ ภาคเช้า มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก ซึ่งมีหลักเกณฑ ์ดังนี้ 



1) ความคิดริเริ่ม 
2) ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน 
3) บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน 
4) ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน 
5) การทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเดินแบบ วิวัฒนาการของเส้ือผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม จาก Phrae 
Young Designer ลูกหลานของสมาชิกแม่บ้านเกษตรกร 
ภาคบ่าย เป็นการเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อาทิ 

• กิจกรรมด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
• เยี่ยมชมร้านค้าและสินค้าของกลุ่มเครือข่ายสมาชิก 
• กิจกรรมด้านการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
• กิจกรรมบ้านเกษตรสมบูรณ์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ซึ่งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ 5 มีความโดดเด่นในการผลิตผ้าหม้อห้อม ที่เช่ือมโยงภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ากับการดำเนินกิจกรรมและมุ่งเนน้การอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตลอด
กระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนส่ิง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ผ้าหม้อห้อมแพร่” ทำให้ผู้ซื้อเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมของจังหวัดแพร่ 
มีการเพิม่มูลค่าสินค้าให้เป็นสินค้าธรรมชาติ ทำให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ 5 มรีายได้
เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน มีการรวมกลุ่มกันอย่างแข็งขัน ทำให้เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง 
รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกลุ่มอื่นๆที่มาศึกษาดูงาน 
 


