
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2564 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ทุเรียนอ่อน 1. “เฉลิมชัย” สั่งคุมเข้มป้องกันเกษตรกรตัดทุเรียนอ่อนขาย เตือนพ่อค้ารับมาขาย
ต่อเข้าข่ายหลอกลวง-ผิดกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บาท 

พิมพ์ไทย 

ฟิวเดย์ 
 

2. ปลัดเกษตรฯ เปิดงานฟิวเดย์ เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี64 THIN SIAM 
3. ปลัดเกษตรฯ เปิดงานฟิวเดย์ เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Thailanadtimes.net 
4. ปลัดเกษตรฯ เปิดงานฟิวเดย์ เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 4plus education 

พายุฤดูร้อน 5. อธิบดีเกษตรฯ สั่งการ จนท.สำรวจความเสียหายพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจาก
พายุฤดูร้อน 

เกษตรก้าวไกล 

6. สั่งสำรวจดวามเสียหายพื้นท่ีเกษตรจากพายุฤดูร้อน กรงุเทพธุรกิจ 
7. พายุฤดูร้อนถล่มจันทบุรี สวน 'ทุเรียน' สูญ 16 ล้าน กรงุเทพธุรกิจ 

8. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการ เจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายพื้นท่ีเกษตรที่
ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

คลินิกพืช 9. กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกร ใช้บริการ "คลินิกพืช" ทุกแห่ง 
วินิจฉัยโรคพืชเบื้องต้น ให้คำแนะนำแก้ปัญหาตรงจุดให้กับเกษตรกร 

มติชน 

โรคใบด่าง 10. กรมส่งเสริมฯ แนะเกษตรกร 5 มาตรการ ป้องกันโรคใบด่าง อปท.นิวส์ 
รั้วรังผึ้ง…ป้องกัน

ช้างป่า 
11. กรมส่งเสริมการเกษตรแนะแปลงใหญ่ไม้ผลใช้ “รั้วรังผึ้ง…ป้องกันช้างป่า” 
ส่งเสริมเลี้ยงผึ้งเพิ่มรายได้และป้องกันช้างป่ารุกพ้ืนที่เพาะปลูก 

ข่าวสด 

12. “รั้วรงัผึ้ง…ป้องกันช้างป่า” OK Nation 
เกษตรที่สูง 13. ขนเทคโนโลยี 8 ศูนย์ บมูเกษตรบนทีสู่ง เดลินิวส ์

ปลูกพืชใช้น้ำน้อย 14. สสก.5 สงขลา รบัมือสถานการณ์ภัยแล้ง ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพ่ิม
รายได้ 

สมิหลาไทม์ 

ข้าวโพดหวาน 15. ชาวไร่ข้าวโพดหวานโคราช ยิ้มออกแล้ว! กรุงเทพธุรกิจ 
ICON SIAM 16. คอลัมน์ เกษตรวันนี้  เดลินิวส ์

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

คลินิกเกษตร 17. เกษตรสระบุรีเปิดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 

แว่นนิวส์ไทม์ ออนไลน์ 

วิสาหกิจชุมชน 18. อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เปิดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
อำเภอ โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ในการผลิตสินค้าชุมชน 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

แปลงใหญ่ 19. เกษตรอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ลงพ้ืนที่จัดทำแผนธุรกิจเกษตรแบบแปลงใหญ่ เทคโนโลยีชาวบ้าน 

http://oknation.nationtv.tv/blog/newsreportblogger/2021/03/23/entry-1


ที่บ้านหนองอุมลัว 
ถั่วลายเสือ 20. ชูแปลงใหญ่ถั่วลิสงลายเสือ ของดีแม่ฮ่องสอน ผลิตได้คุณภาพ 

 
สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์ 21. เกษตรตรัง ชู“ประชาสัมพันธ์” ตั้งเป้า ทำเกษตรตรัง…ให้ดังกว่าเดิม เทคโนโลยีชาวบ้าน 
ผึ้งน้ำปั้ว 22. เลี้ยงผึ้งน้ำปั้ว ต้นแบบแปลงใหญ่ รวมกลุ่มผลิตน้ำผึ้งมาตรฐาน เทคโนโลยีชาวบ้าน 

23. กสก.ปลื้มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งน้ำปั๊ว ผลิตน้ำผึ้งคุณภาพมาตรฐาน ไทยรัฐ 
24. ผลิตน้ำผึ้งขายรายได้เกือบ 10 ล้าน เดลินิวส ์
25. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเลี้ยงผึ้งน้ำปั่ว จ.น่าน ต้นแบบแปลงใหญ่สร้าง
รายได้ปีละเทือบ10ล้านบาท 

ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 26. ต้นแบบแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เขารวก รวมตัว สร้างผลผลิต สร้างรายได้ ไทยรัฐ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“เฉลมิชัย” ส่ังคุมเข้มป้องกนัเกษตรกรตัดทุเรียนอ่อนขาย เตือนพ่อค้ารับมาขายต่อเข้า
ข่ายหลอกลวง-ผิดกฎหมาย มโีทษจ าคุกไม่เกนิ 3 ปี ปรับไม่เกนิ 6,000 บาท 
 

 

ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ ในช่วงเดือนมีนาคม-เดือน
พฤษภาคมของทุกปีจะเป็นช่วงท่ีทุเรียนเร่ิมออกสู่ตลาด โดยเฉพาะทุเรียนภาคตะวนัออกในช่วงตน้ฤดูกาลจะ
มีราคาสูง เน่ืองจากผลผลิตท่ีออกสู่ตลาดยงัมีปริมาณนอ้ย ประกอบกบัมียอดสั่งซ้ือล่วงหนา้ผา่นพ่อคา้คน
กลางและลง้อีกจ านวนมาก เป็นโอกาสของเกษตรกรท่ีจะมีรายไดเ้พิ่มขึ้น จึงอาจเกิดแรงจูงใจใหรี้บตดั
ทุเรียนออกขายในช่วงน้ีเพื่อท าก าไร ในขณะท่ีทุเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่ครบอายกุารเก็บเก่ียว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มีความห่วงใยในเร่ืองคุณภาพของทุเรียนและผลกระทบดา้นการตลาดดงักล่าวมาก ขอเนน้ย  ้าวา่
การตดัทุเรียนอ่อน หรือดอ้ยคุณภาพออกจ าหน่ายนั้น ทั้งเกษตรกรผูป้ลูกและพ่อคา้คนกลางท่ีรับมาจ าหน่าย
มีความผิดตามกฎหมาย 

ทั้งน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มิไดเ้พิกเฉยต่อปัญหาดงักล่าว จึงไดส้ั่งการใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ด าเนินการป้องกนัปัญหาทุเรียนอ่อนอยา่งเขม้งวดแลว้ 

ดา้นนายเขม้แขง็ ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตรรับทราบความ
ห่วงใยของ ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงไดส้ั่งการใหส้ านกังาน
เกษตรจงัหวดัตั้งชุดเฉพาะกิจ เพื่อช่วยกนัสกดักั้นทุเรียนอ่อนในจงัหวดัแหล่งผลิตท่ีส าคญัร่วมกบัฝ่าย

https://www.pimthai.co.th/wp-content/uploads/2021/03/pimthai-pimthai-1616483445495.jpg


ปกครองในพื้นท่ี โดยใชบ้ทลงโทษทางกฎหมาย ไดแ้ก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผูใ้ดขายโดย
หลอกลวงดว้ยประการใด ๆ ใหผู้ซ้ื้อหลงเช่ือในแหล่งก าเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอนัเป็นเท็จ
นั้น ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และพ.ร.บ.
คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 47 ผูใ้ดเจตนาก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในแหล่งก าเนิด สภาพ 
คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระส าคญัประการอ่ืน อนัเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ ไม่วา่จะเป็นของตนเองหรือผูอ่ื้น 
โฆษณาหรือใชฉ้ลากท่ีมีขอ้ความอนัเป็นเท็จ หรือขอ้ความท่ีรู้หรือควรรู้อยู่แลว้วา่อาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
ผิดเช่นวา่นั้น ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

นอกจากน้ี ในพื้นท่ีหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรไดร่้วมกนัก าหนดมาตรการในการควบคุมทุเรียนอ่อน
ดว้ย เช่น จงัหวดัจนัทบุรี หากเกษตรกรมีผลผลิตท่ีพร้อมตดัจ าหน่ายก่อนวนัท่ี 10 เมษายน 2564 

หากตอ้งการจะตดัจ าหน่ายจะตอ้งแจง้ก านนั ผูใ้หญ่บา้น อาสาสมคัรเกษตร หรือเกษตรอ าเภอก่อนตดั ซ่ึงจะ
ช่วยควบคุมคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดไดอี้กทางหน่ึง 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ สาเหตุของปัญหาทุเรียนอ่อน นอกจากปัจจยัดา้นราคาแลว้ ยงัมีปัจจยั
ดา้นการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร เกษตรกรเจา้ของสวนจ านวนไม่นอ้ยตอ้งการความสะดวก จึง
จ าหน่ายใหพ้่อคา้คนกลางหรือลง้ในลกัษณะเหมาสวน ท าใหเ้กษตรกรไม่ไดค้วบคุมการเก็บเก่ียว รวมไปถึง
เป็นกลยทุธ์ของพ่อคา้เองท่ีจะตดัทุเรียนอ่อนไปจ าหน่ายเพื่อท าใหผู้บ้ริโภคมีความตอ้งการนอ้ยลงในระยะ
หน่ึง จากนั้นทุเรียนจะมีราคาลดต ่าลง แลว้พ่อคา้ก็กลบัไปกดราคาจากชาวสวนหรือเกษตรกรในช่วงท่ี
ผลผลิตออกมาก และน ามาขายท าก าไรส่วนต่างจ านวนมากนัน่เอง 

ส าหรับผลเสียหายท่ีเกิดจากการขายทุเรียนอ่อน นอกจากจะท าลายความเช่ือมัน่ในคุณภาพสินคา้เกษตรของ
ผูบ้ริโภคภายในประเทศแลว้ ยงัจะส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งต่อตลาดส่งออกอีกดว้ย เน่ืองจากในอนาคตอนั
ใกลป้ระเทศคู่แข่งของไทยอยา่งเวียดนามและกมัพูชาจะสามารถผลิตทุเรียนคุณภาพไดม้ากขึ้น และมีความ
ไดเ้ปรียบทุเรียนไทย เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตต ่ากวา่ อีกทั้งท่ีตั้งยงัอยูใ่กลป้ระเทศจีนท่ีเป็นตลาดส่งออก
ใหญ่ของไทยมากกวา่ดว้ย ซ่ึงหากยงัมีการลกัลอบส่งออกทุเรียนอ่อนไปตลาดต่างประเทศ จะท าใหทุ้เรียน
ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดใหก้บัประเทศคู่แข่งในไม่ชา้ 

“ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือทุเรียนมีขอ้สังเกตง่าย ๆ คือ ถา้หากร่องของเปลือกทุเรียนยงัมีสีเขียวและชิดกนัอยู่
แสดงวา่ ยงัไม่แก่ แต่ถา้ร่องเร่ิมห่างกนัและมีสีน ้าตาลแสดงวา่ แก่แลว้ หรือใชไ้มเ้คาะแลว้ฟังเสียง หากไดย้นิ
เสียงโปร่งไม่แน่นทึบแสดงว่า แก่แลว้ เช่นกนัครับ” นายเขม้แขง็ กล่าว 

 



 

ปลดัเกษตรฯ เปิดงานฟิวเดย์ เร่ิมต้นฤดูกาลผลติใหม่ปี64 

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมต้น
ฤดูกาลผลติใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บา้นหนองสามพราน หมู่ท่ี 
9 ต าบลวงัดง้ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี  ส าหรับกิจกรรมในวนัน้ีจดัขึ้นใหเ้กษตรกรใน
พื้นท่ีไดเ้รียนรู้แนวการเกษตรผสมผสาน โดยเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี การด าเนินการ
ของศูนยก์ารเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร หรือ ศพก. คือสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัสินคา้หลกัและเหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นท่ี การจดังานวนัเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ จึง
นบัเป็นการท างานท่ีส าคญัให้ทุกหน่วยงานไดบู้รณาการท างานร่วมกนั มีเกษตรกรเป็นศูนยก์ลาง ในการ
สนบัสนุนองคค์วามรู้ต่างๆ เพื่อวางแผนการผลิต เขา้ถึงปัจจยัการผลิต และสามารถบริหารจดัการความเส่ียง
ก่อนเร่ิมฤดูกาลผลิตใหม่ได ้โดยงานจะจดัครบทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศ 882 ศูนย ์
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิม่เติมว่าศูนยเ์กษตรทฤษฎีใหม่บา้นหนอง
สามพราน เป็น ศพก. เครือข่าย ท่ีเนน้เกษตรผสมผสาน ส าหรับงานในวนัน้ีมีสถานีเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอด
ความรู้ใหแ้ก่เกษตรกร จ านวน 5  สถานี คือ  
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สถานีเรียนรู้ท่ี 1 “น ้าลดตอผดุ” เกษตรกรไดเ้รียนรู้เร่ืองการใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
น ้าในระดบัไร่นา การบริหารจดัการน ้า รวมไปถึงการให้น ้ าดว้ยระบบน ้าอจัฉริยะผา่นระบบ Smart 

Phone  

 
สถานีเรียนรู้ท่ี 2“ดินจ๋าปุ๋ ยมาแลว้จ๊ะ” เกษตรกรไดมี้การจดัการพื้นท่ีเกษตร โดยการใส่ดินและปุ๋ ยอยา่ง
เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน รวมไปถึงการน าเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร น ามาท าปุ๋ ยหมกัอินทรีย ์พืช
ปุ๋ ยสด เป็นตน้  

 
สถานีเรียนรู้ท่ี 3 “พืชปลอดภยั ใครท าได”้ ส่งเสริมใหเ้กษตรกรเรียนรู้วิธีการขยายพนัธุ์พืชและการผลิตพืช
ปลอดภยั  

 
สถานีเรียนรู้ท่ี 4 “ป ปลา แปรรูป” เกษตรกรจะไดเ้รียนรู้การเล้ียงสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ การเล้ียงไข่ผ  า การแปร
รูปสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ และแนวโนม้ดา้นการตลาด และ 

 
สถานีเรียนรู้ท่ี 5 “ฝนตกขี้หมูไหล คนเล้ียงไก่มาเจอกนั” มารู้เทคนิค ขั้นตอนการเล้ียงเป็ดไข่อารมณ์ดี และ
เทคนิคเล้ียงหมหูลุม กล่ินไม่เหมน็ ลงทุนนอ้ย นอกจากน้ียงัมีการจดันิทรรศการและการใหบ้ริการของ
หน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอ่ืนๆ ร้านขายสินคา้ทางการเกษตรจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน Smart Farmer / Young Smart Farmer และกลุ่มแม่บา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ปลดัเกษตรฯ เปิดงานฟิวเดย์ เร่ิมต้นฤดูกาลผลติใหม่ 
 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมต้น
ฤดูกาลผลติใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บา้นหนองสามพราน หมู่ท่ี 9 

ต าบลวงัดง้ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี  ส าหรับกิจกรรมในวนัน้ีจดัขึ้นใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีได้
เรียนรู้แนวการเกษตรผสมผสาน โดยเทคโนโลยกีารผลิตท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี การด าเนินการของศูนย์
การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร หรือ ศพก. คือสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้ง
กบัสินคา้หลกัและเหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นท่ี การจดังานวนัเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ จึงนบัเป็นการ
ท างานท่ีส าคญัใหทุ้กหน่วยงานไดบู้รณาการท างานร่วมกนั มีเกษตรกรเป็นศูนยก์ลาง ในการสนบัสนุนองค์
ความรู้ต่างๆ เพื่อวางแผนการผลิต เขา้ถึงปัจจยัการผลิต และสามารถบริหารจดัการความเส่ียงก่อนเร่ิมฤดูกาล
ผลิตใหม่ได ้โดยงานจะจดัครบทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศ 882 ศูนย ์

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิม่เติมว่าศูนยเ์กษตรทฤษฎีใหม่บา้นหนอง
สามพราน เป็น ศพก. เครือข่าย ท่ีเนน้เกษตรผสมผสาน ส าหรับงานในวนัน้ีมีสถานีเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอด
ความรู้ใหแ้ก่เกษตรกร จ านวน 5  สถานี คือ  
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สถานีเรียนรู้ท่ี 1 “น ้าลดตอผดุ” เกษตรกรไดเ้รียนรู้เร่ืองการใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
น ้าในระดบัไร่นา การบริหารจดัการน ้า รวมไปถึงการให้น ้ าดว้ยระบบน ้าอจัฉริยะผา่นระบบ Smart 

Phone  

 

สถานีเรียนรู้ท่ี 2“ดินจ๋าปุ๋ ยมาแลว้จ๊ะ” เกษตรกรไดมี้การจดัการพื้นท่ีเกษตร โดยการใส่ดินและปุ๋ ยอยา่ง
เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน รวมไปถึงการน าเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร น ามาท าปุ๋ ยหมกัอินทรีย ์พืช
ปุ๋ ยสด เป็นตน้  

 

สถานีเรียนรู้ท่ี 3 “พืชปลอดภยั ใครท าได”้ ส่งเสริมใหเ้กษตรกรเรียนรู้วิธีการขยายพนัธุ์พืชและการผลิต 

พืชปลอดภยั  

 

สถานีเรียนรู้ท่ี 4 “ป ปลา แปรรูป” เกษตรกรจะไดเ้รียนรู้การเล้ียงสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ การเล้ียง 

ไข่ผ  า การแปรรูปสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ และแนวโนม้ดา้นการตลาด และ 

 

สถานีเรียนรู้ท่ี 5 “ฝนตกขี้หมูไหล คนเล้ียงไก่มาเจอกนั” มารู้เทคนิค ขั้นตอนการเล้ียงเป็ดไข่อารมณ์ดี และ
เทคนิคเล้ียงหมูหลุม กล่ินไม่เหมน็ ลงทุนนอ้ย นอกจากน้ียงัมีการจดันิทรรศการและการใหบ้ริการของ
หน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอ่ืนๆ ร้านขายสินคา้ทางการเกษตรจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน Smart Farmer / Young Smart Farmer และกลุ่มแม่บา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

อธิบดีเกษตรฯ สั่งการ จนท.สำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรที่ได้รับ
ผลกระทบจากพายุฤดูร้อน 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ ตามท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาไดแ้จง้เตือนภยั
ใหเ้ฝ้าระวงัพายฤุดูร้อนในช่วงระหวา่งวนัท่ี 21-24 มีนาคม 2564 เน่ืองจากความกดอากาศสูงหรือ
มวลอากาศเยน็จากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ้ท าใหห้ลายพื้นท่ีของประเทศ
ไทยมีพายฤุดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลกัษณะฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นท่ี รวมถึงมี
ฟ้าผา่เกิดขึ้นดว้ย ซ่ึงเร่ิมมีผลกระทบในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออก จึงขอให้
ประชาชนระวงัอนัตรายโดยหลีกเล่ียงการอยูใ่นท่ีโล่งแจง้ ใตต้น้ไมใ้หญ่ ป้ายโฆษณา และส่ิงปลูกสร้างท่ีไม่
แขง็แรง ส าหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกนัและระวงัความเสียหายท่ีจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้
ดว้ย ส าหรับลมตะวนัออกท่ีพดัปกคลุมอ่าวไทยและภาคใตจ้ะมีก าลงัแรงขึ้นในช่วงวนัท่ี 23-24 

มีนาคม 2564 ท าใหภ้าคใตมี้ฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนกับางแห่ง ส่วนคล่ืนลมบริเวณอ่าวไทยมีก าลงั
แรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอนัดามนัมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร 

กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ั่งการใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดัทุกจงัหวดัเตือนภยัเกษตรกรใหเ้ตรียมการ
ป้องกนัผลผลิตท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบจากพายฤุดูร้อนดงักล่าว และใหร้ายงานความกา้วหนา้ใหก้รม
ส่งเสริมการเกษตรทราบเป็นรายวนั โดยเฉพาะสวนไมผ้ลท่ีขณะน้ีผลผลิตหลายชนิดใกลอ้อกสู่ตลาดเป็น
จ านวนมาก ซ่ึงภายหลงัจากเกิดภยัธรรมชาติดงักล่าวแลว้ กรมฯ ไดรั้บแจง้รายงานจากส านกังานเกษตร



จงัหวดัถึงผลกระทบจากพายุฤดูร้อนท่ีสร้างความเสียหายต่อพื้นท่ีการเกษตรและผลผลิตของเกษตรกรใน
หลายพื้นท่ี จึงมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเร่งส ารวจขอ้มูลและด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกร
ผูป้ระสบภยัในเบ้ืองตน้ทนัที ส าหรับพื้นท่ีท่ีไดรั้บแจง้ความเสียหายล่าสุดมีดงัน้ี 

ส านกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี แจง้วา่ ในช่วงเชา้มืดวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 เกิดฝนตก ฟ้าร้อง และ
มีลมกระโชกแรงเป็นระยะ ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อไมผ้ลของเกษตรกร ตน้ทุเรียนโค่นลม้ ผลผลิตท่ีใกล้
จะเก็บเก่ียวร่วงหล่นเป็นจ านวนมาก ไดแ้ก่ อ าเภอขลุง พื้นท่ี 4 ต าบล 13 หมู่บา้น เกษตรกร
ผูป้ระสบภยั จ านวน 20 ราย ตน้ทุเรียนโค่นลม้ ก่ิงหกัฉีก ผลผลิตทุเรียนร่วงหล่นประมาณ 90 ตนั พื้นท่ี
ราว 300 ไร่ อ าเภอท่าใหม่ พื้นท่ี 1 ต าบล 1 หมู่บา้น เกษตรกรผูป้ระสบภยั 12 ราย ตน้ทุเรียนโค่น
ลม้ 151 ตน้ ผลผลิตทุเรียนร่วงหล่นประมาณ 8 ตนั พื้นท่ีประมาณ 20 ไร่ อ าเภอเขาคิชฌกูฏ พื้นท่ี 
1 ต าบล 1 หมู่บา้น และอ าเภอโป่งน ้าร้อน พื้นท่ี 1 ต าบล 1 หมู่บา้น เกษตรกรผูป้ระสบภยั จ านวน 1 

ราย ตน้ล าไยโค่นลม้ จ านวน 1 ตน้ รวมพื้นท่ีประสบภยั 4 อ าเภอ 7 ต าบล 16 หมู่บา้น ตน้ทุเรียน
โค่นลม้ 151 ตน้ ผลผลิตทุเรียนร่วงหล่น 98 ตนั มูลค่าความเสียหายประมาณ 16 ลา้นบาท (ทุเรียน
ราคา ก.ก.ละ 160-170 บาท) โดยขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนการส ารวจความเสียหาย ซ่ึงส านกังานเกษตร
จงัหวดัจนัทบุรีจะไดร้วบรวมขอ้มูลใหจ้งัหวดัประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณี
ฉุกเฉินต่อไป 

สวนมงัคุด 

ส าหรับผลผลิตทุเรียนท่ีร่วงหล่นนั้น จะสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดใ้นช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงตน้เดือน
เมษายนน้ี ทางส านกังานเกษตรอ าเภอไดแ้จง้เกษตรกรวา่มิใหต้ดังวงออก ซ่ึงผลผลิตร่วงหล่นดงักล่าวจะมี
พ่อคา้ทุเรียนรับซ้ือตามชนิดพนัธุ์ สภาพผลและเน้ือสี โดยน าไปคดัแยกเพื่อบ่มสุก และน าเน้ือทุเรียนไปท า
ไอศกรีม ส่วนท่ีเหลือเกษตรกรสามารถน าไปท าปุ๋ ยอินทรียต์่อไป 

ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดก้ าชบัใหเ้จา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอท่ีมี
พื้นท่ีประสบภยัจากพายฤุดูร้อนเร่งลงไปพบปะเยีย่มเยยีนใหก้ าลงัใจเกษตรกรดว้ย ส าหรับหลกัเกณฑก์ารให้
ความช่วยเหลือยงัยดึแนวทางตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน ปี 2562 เม่ือผูว้า่ราชการจงัหวดัประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือ 
เกษตรกรท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือจะตอ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภยัพิบติั 
จึงจะไดรั้บการช่วยเหลือตามพื้นท่ีเสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ก าหนดอตัราการช่วยเหลือดงัน้ี 
ขา้ว 1,113 บาทต่อไร่ พืชไร่ 1,148 บาทต่อไร่ และพืชสวนและอ่ืนๆ 1,690 บาทต่อไร่ 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
พายุฤดูร้อนถล่มจันทบุรี สวน 'ทุเรียน' สูญ 16 ล้าน 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ก่อน
ให้ความช่วยเหลือโดยยึดเกณฑ์ปี 2562 

 

กรมสง่เสริมการเกษตรสั่งเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ก่อน
ให้ความช่วยเหลือโดยยึดเกณฑ์ปี 2562 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ระบุ จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง
พายุฤดูร้อนในช่วงระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม เนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศ
จีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้หลายพ้ืนที่ของประเทศไทยมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมี
ลักษณะฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพ้ืนที่ รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดข้ึนด้วยนั้น 

 

สถานการณ์ล่าสุดเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จึงขอให้
ประชาชนระวังอันตรายโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่
แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้
ด้วย 

 

สำหรับลมตะวันออกท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 ทำ
ให้ภาคใต้มีฝนเพ่ิมข้ึนและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทย
ตอนล่างและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

 



กรมฯได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดเตือนภัยเกษตรกรให้เตรียมการป้องกันผลผลิตที่คาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนดังกล่าว และให้รายงานความก้าวหน้าให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเป็น
รายวัน โดยเฉพาะสวนไม้ผลที่ขณะนี้ผลผลิตหลายชนิดใกล้ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก 

 

ภายหลังจากเกิดภัยธรรมชาติดังกล่าว กรมฯ ได้รับแจ้งรายงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดถึงผลกระทบจาก
พายุฤดูร้อนที่สร้างความเสียหายต่อพ้ืนที่การเกษตรและผลผลิตของเกษตรกรในหลายพื้นที่ จึงมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยในเบื้องต้นทันที 

 

สำหรับพื้นที่ท่ีได้รับแจ้งความเสียหายล่าสุด พบว่าจังหวัดจันทบุรี เกิดฝนตก ฟ้าร้อง และมีลมกระโชกแรงเป็น
ระยะ ทำให้เกิดความเสียหายต่อไม้ผลของเกษตรกร ต้นทุเรียนโค่นล้ม ผลผลิตที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวร่วงหล่นเป็น
จำนวนมาก โดยมีพ้ืนที่ประสบภัย 4 อำเภอ 7 ตำบล 16 หมู่บ้าน ต้นทุเรียนโค่นล้ม 151 ต้น ผลผลิตทุเรียน
ร่วงหล่น 98 ตัน มูลค่าความเสียหายประมาณ 16 ล้านบาท คำนวณจากราคาทุเรียนที่กิโลกรัมละ 160-
170 บาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสำรวจความเสียหาย เพื่อรวบรวมข้อมูลให้จังหวัดประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต่อไป 

 

สำหรับผลผลิตทุเรียนที่ร่วงหล่นนั้น สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนนี้ 
ทางสำนักงานเกษตรอำเภอได้แจ้งเกษตรกรว่ามิให้ตัดงวงออก ซึ่งผลผลิตร่วงหล่นดังกล่าวจะมีพ่อค้าทุเรียนรับ
ซื้อตามชนิดพันธุ์ สภาพผลและเนื้อสี โดยนำไปคัดแยกเพ่ือบ่มสุก และนำเนื้อทุเรียนไปทำไอศกรีม ส่วนที่เหลือ
เกษตรกรสามารถนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป 

 

กรมฯได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอที่มีพ้ืนที่ประสบภัยจากพายุฤดู
ร้อนเร่งลงไปพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกรด้วย สำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือยังยึดแนวทาง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2562 
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 

 

เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยพิบัติ จึง
จะได้รับการช่วยเหลือตามพ้ืนที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ กำหนดอัตราการช่วยเหลือดังนี้ ข้าว 
1,113 บาทต่อไร่ พืชไร่ 1,148 บาทต่อไร่ และพืชสวนและอ่ืนๆ 1,690 บาทต่อไร่ 

 

 

 

 



 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ส่ังการ เจ้าหน้าที่ส ารวจความเสียหาย

พืน้ท่ีเกษตรท่ีได้รับผลกระทบจากพายฤุดูร้อน 

 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ ตามท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาไดแ้จง้เตือนภยั
ใหเ้ฝ้าระวงัพายฤุดูร้อนในช่วงระหวา่งวนัท่ี 21-24 มีนาคม 2564 เน่ืองจากความกดอากาศสูงหรือ
มวลอากาศเยน็จากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ้ท าใหห้ลายพื้นท่ีของประเทศ
ไทยมีพายฤุดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลกัษณะฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นท่ี รวมถึงมี
ฟ้าผา่เกิดขึ้นดว้ย ซ่ึงเร่ิมมีผลกระทบในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออก จึงขอให้
ประชาชนระวงัอนัตรายโดยหลีกเล่ียงการอยูใ่นท่ีโล่งแจง้ ใตต้น้ไมใ้หญ่ ป้ายโฆษณา และส่ิงปลูกสร้างท่ีไม่
แขง็แรง ส าหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกนัและระวงัความเสียหายท่ีจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้
ดว้ย ส าหรับลมตะวนัออกท่ีพดัปกคลุมอ่าวไทยและภาคใตจ้ะมีก าลงัแรงขึ้นในช่วงวนัท่ี 23-24 มีนาคม 
2564 ท าใหภ้าคใตมี้ฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนกับางแห่ง ส่วนคล่ืนลมบริเวณอ่าวไทยมีก าลงัแรงขึ้น โดย
อ่าวไทยตอนล่างและทะเลอนัดามนัมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ั่งการใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดัทุกจงัหวดัเตือนภยัเกษตรกรใหเ้ตรียมการ
ป้องกนัผลผลิตท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบจากพายฤุดูร้อนดงักล่าว และใหร้ายงานความกา้วหนา้ใหก้รม
ส่งเสริมการเกษตรทราบเป็นรายวนั โดยเฉพาะสวนไมผ้ลท่ีขณะน้ีผลผลิตหลายชนิดใกลอ้อกสู่ตลาดเป็น
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จ านวนมาก ซ่ึงภายหลงัจากเกิดภยัธรรมชาติดงักล่าวแลว้ กรมไดรั้บแจง้รายงานจากส านกังานเกษตรจงัหวดั
ถึงผลกระทบจากพายฤุดูร้อนท่ีสร้างความเสียหายต่อพื้นท่ีการเกษตรและผลผลิตของเกษตรกรในหลาย
พื้นท่ี จึงมอบหมายให้เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเร่งส ารวจขอ้มูลและด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกร
ผูป้ระสบภยัในเบ้ืองตน้ทนัที ส าหรับพื้นท่ีท่ีไดรั้บแจง้ความเสียหายล่าสุดมีดงัน้ี 

 

ส านกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี แจง้วา่ ในช่วงเชา้มืดวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 เกิดฝนตก ฟ้าร้อง และมี
ลมกระโชกแรงเป็นระยะ ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อไมผ้ลของเกษตรกร ตน้ทุเรียนโค่นลม้ ผลผลิตท่ีใกลจ้ะ
เก็บเก่ียวร่วงหล่นเป็นจ านวนมาก ไดแ้ก่ อ าเภอขลุง พื้นท่ี 4 ต าบล 13 หมู่บา้น เกษตรกรผูป้ระสบภยั 
จ านวน 20 ราย ตน้ทุเรียนโค่นลม้ ก่ิงหกัฉีก ผลผลิตทุเรียนร่วงหล่นประมาณ 90 ตนั พื้นท่ีราว 300 

ไร่ อ าเภอท่าใหม่ พื้นท่ี 1 ต าบล 1 หมู่บา้น เกษตรกรผูป้ระสบภยั 12 ราย ตน้ทุเรียนโค่นลม้ 151 ตน้ 
ผลผลิตทุเรียนร่วงหล่นประมาณ 8 ตนั พื้นท่ีประมาณ 20 ไร่ อ าเภอเขาคิชฌกูฏ พื้นท่ี 1 ต าบล 1 

หมู่บา้น และ อ าเภอโป่งน ้าร้อน พื้นท่ี 1 ต าบล 1 หมู่บา้น เกษตรกรผูป้ระสบภยั จ านวน 1 ราย ตน้ล าไย
โค่นลม้ จ านวน 1 ตน้ รวมพื้นท่ีประสบภยั 4 อ าเภอ 7 ต าบล 16 หมู่บา้น ตน้ทุเรียนโค่นลม้ 151 ตน้ 
ผลผลิตทุเรียนร่วงหล่น 98 ตนั มูลค่าความเสียหายประมาณ 16 ลา้นบาท (ทุเรียนราคากิโลกรัม
ละ 160-170 บาท) โดยขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนการส ารวจความเสียหาย ซ่ึงส านกังานเกษตรจงัหวดั
จนัทบุรีจะไดร้วบรวมขอ้มูลใหจ้งัหวดัประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน
ต่อไป 



 

ส าหรับผลผลิตทุเรียนท่ีร่วงหล่นนั้น จะสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดใ้นช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงตน้เดือน
เมษายนน้ี ทางส านกังานเกษตรอ าเภอไดแ้จง้เกษตรกรวา่มิใหต้ดังวงออก ซ่ึงผลผลิตร่วงหล่นดงักล่าวจะมี
พ่อคา้ทุเรียนรับซ้ือตามชนิดพนัธุ์ สภาพผลและเน้ือสี โดยน าไปคดัแยกเพื่อบ่มสุก และน าเน้ือทุเรียนไปท า
ไอศกรีม ส่วนท่ีเหลือเกษตรกรสามารถน าไปท าปุ๋ ยอินทรียต์่อไป 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง 

ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดก้ าชบัใหเ้จา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอท่ีมี
พื้นท่ีประสบภยัจากพายฤุดูร้อนเร่งลงไปพบปะเยีย่มเยยีนใหก้ าลงัใจเกษตรกรดว้ย ส าหรับหลกัเกณฑก์ารให้
ความช่วยเหลือยงัยดึแนวทางตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน ปี 2562 เม่ือผูว้า่ราชการจงัหวดัประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือ 
เกษตรกรท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือจะตอ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภยัพิบติั 
จึงจะไดรั้บการช่วยเหลือตามพื้นท่ีเสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ก าหนดอตัราการช่วยเหลือดงัน้ี 
ขา้ว 1,113 บาทต่อไร่ พืชไร่ 1,148 บาทต่อไร่ และพืชสวนและอ่ืนๆ 1,690 บาทต่อไร่ 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะแปลงใหญ่ไม้ผลใช้ “รั้วรังผึ้ง…ป้องกันช้างป่า” 
ส่งเสริมเลี้ยงผึ้งเพิ่มรายได้และป้องกันช้างป่ารุกพื้นท่ีเพาะปลูก 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงาน “รั้วรังผึ้ง…ป้องกันช้างป่า” ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งเพื่อเพิ่มรายได้
และป้องกันช้างป่าออกหาอาหารในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร ณ ศูนย์หมู่บ้านสะพานสูง หมู่ 8 ตำบลนาขา 
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยภายในประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การเสวนา เรื่องแนวทางการ
ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง เพื่อเป็นรั้วป้องกันช้างป่า การสาธิตการเลี้ยงผึ้งโพรง ชันโรง การสลัดน้ำผึ้ง และการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เลือกซ้ือเลือกชมผลิตภัณฑ์ผึ้ง และสินค้าเกษตรจากแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
เกษตรกร และการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย 

 

นางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องจากท่ีผ่านมา เกษตรกรไทยที่มีพ้ืนที่
เพาะปลูกอยู่ใกล้บริเวณรอยต่อกับพ้ืนที่ป่าและภูเขาในจังหวัดเลย จันทบุรี ระยอง สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร มักประสบปัญหาช้างป่า
เข้าทำลายพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากการขยายพ้ืนที่เพ่ือเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าและภูเขา รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยของช้างป่า จึงทำให้ช้างป่าต้อง
ออกมาหาอาหารกินในบริเวณพ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกร อีกท้ังประชากรช้างป่ามีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน ทำให้
เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรกับช้างป่า สร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน และ



ความปลอดภัยของเกษตรกรด้วย กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ศึกษาวิธีการที่จะทำให้คนอยู่กับป่า และสัตว์ป่า
ได้อย่างกลมกลืน ในขณะเดียวกันก็พบว่า การเลี้ยงผึ้งมีประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลายประการ เช่น 
เกษตรกรมีผึ้งช่วยในการผสมเกสรช่วยเพิ่มผลผลิตพืช ทำให้เพ่ิมข้ึนจากปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมข้ึน และยังมี
รายได้จากการเลี้ยงผึ้งอีกด้วย 

 

นายประทีป เกิดพุ่ม ประธานแปลงใหญ่ผึ้งโพลงไทย เปิดเผยว่า เกษตรกรในพ้ืนที่จะทำสวนยางพารา ปาล์ม
น้ำมนั ทุเรียน เงาะ มะพร้าว เป็นต้น เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวบ้านได้มีการเลี้ยงผึ้งอยู่แล้ว จึงมารวมกลุ่มกัน
เป็นแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย สมาชิกจำนวน 52 คน เลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพเสริม เพ่ือป้องกันช้างป่าเข้ามาทำลาย
ผลผลิต และได้รับประโยชน์จากน้ำผึ้งเป็นรายได้เสริมให้เกษตรกรอีกด้วย ผึ้งนอกจากจะช่วยไล่ช้างป้าแล้ว ยัง
ช่วยในการผสมเกสรให้กับพืช ผลไม้ ต่างๆ ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น และนำมาแปรรูปจากน้ำผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์ 
อาทิ สบู่ แชมพู ครีมนวด สร้างรายเสริมให้กับสมาชิกในกลุ่มกว่า 50,000 ถึง 60,000 บาทต่อปี โดยเฉพาะ
ผู้หญิงที่อยู่บ้านว่างๆส่งผลให้มีรายได้ในครอบครัวมากยิ่งขึ้น 

นายเชาวลิต รัตนะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านสะพานสูง ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กล่าว
เพ่ิมเติมว่า เกษตรกรในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าเข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตร จึงดำเนินโครงการ
ของบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร มีการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง เพื่อป้องกันช้าง ผลที่ได้รับคือดีมาก จาก
ตอนแรกมีช้างเข้ามาทำลายรังหลังจากนั้นแล้วก็วิ่งหนีไป รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นมากแล้วอีกอย่างชาวบ้านที่เลี้ยงผึ้งก็
ได้ผลประโยชน์จากน้ำผึ้งเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ถ้ามีช้างผ่านมาเข้าสวนมันจะมีทางเดินของ
เฉพาะรังผึ้ง เกษตรกรเอารังผึ้งไปวาง เพื่อทำกับดักทางไว้ หลังจากนั้นก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และ
ยังสามารถสร้างรายได้จากการขายน้ำผึ้งขวดละ 350 ถึง 400 บาท ก็หลังจากตัดน้ำผึ้งแล้ว ตัวผึ้งสามารถ
เก็บไว้ เพื่อขยายพันธุ์ผึ้งต่อไปแบบยั่งยืนอีกด้วย 

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตน้ำผึ้งมากเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศอาเซียนรองจากเวียดนาม โดยมี
เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งแบ่งออกเป็น 1) เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์ จำนวน 1,215 ราย เลี้ยงผึ้ง จำนวน 353,724 
รัง โดยน้ำผึ้งโพรงจะมีราคาสูงกว่าน้ำผึ้งพันธุ์ ซึ่งในกรณีที่ผึ้งเข้ารังร้อยละ 50 จะมีผลผลิตน้ำผึ้งโพรงประมาณ 
591,304 กิโลกรัมต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่า 262,538,976 บาทต่อปี ซึ่งการเลี้ยงผึ้งในพื้นที่ติดกับป่า พบว่า
สามารถช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันช้างป่าเข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตรได้ ช่วยสร้างความสมดุลต่อ
ระบบนิเวศในพ้ืนที่ป่าและภูเขา ทำให้เกษตรกรสามารถประกอบกอบอาชีพการเกษตรอย่างเกื้อกูลประโยชน์
ซึ่งกันและกันได้และยั่งยืนต่อไป 

 

 

 

 



 

“ร ัว้รงัผึง้…ป้องกนัชา้งป่า” 

นางกลุฤด ีพฒันะอิม่ รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่ววา่ เนื่องจากทีผ่า่น
มา เกษตรกรไทยทีม่พีืน้ทีเ่พาะปลกูอยูใ่กลบ้รเิวณรอยตอ่กบัพืน้ทีป่่าและภเูขาใน
จังหวดัเลย จนัทบรุ ีระยอง สระแกว้ ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีกาญจนบรุ ีนครศรธีรรมราช 
สรุาษฏรธ์านี ระนอง ประจวบครีขีันธ ์และจงัหวัดชมุพร มักประสบปัญหาชา้งป่าเขา้
ท าลายพชืผลทางการเกษตร เน่ืองจากการขยายพืน้ทีเ่พือ่เขา้ไปใชป้ระโยชนใ์นพืน้ที่
ป่าและภเูขา 

รวมถงึการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มและระบบนเิวศทีไ่มเ่หมาะกบัการอยูอ่าศัย
ของชา้งป่า จงึท าใหช้า้งป่าตอ้งออกมาหาอาหารกนิในบรเิวณพืน้ทีเ่พาะปลกูของ
เกษตรกร อกีทัง้ประชากรชา้งป่ามแีนวโนม้เพิม่มากขึน้ ท าใหเ้กดิปัญหาความขัดแยง้
ระหวา่งเกษตรกรกบัชา้งป่า สรา้งความเสยีหายตอ่พชืผลทางการเกษตร ทรัพยส์นิ 
และความปลอดภัยของเกษตรกรดว้ย 

กรมสง่เสรมิการเกษตรจงึไดศ้กึษาวธิกีารทีจ่ะท าใหค้นอยูก่บัป่า และสตัวป่์าไดอ้ยา่ง
กลมกลนื ในขณะเดยีวกนัก็พบวา่ การเลีย้งผึง้มปีระโยชนต์อ่เกษตรกรผูป้ลกูพชื
หลายประการ เชน่ เกษตรกรมผีึง้ชว่ยในการผสมเกสรชว่ยเพิม่ผลผลติพชื ท าให ้
เพิม่ขึน้จากปรมิาณผลผลติทีเ่พิม่ขึน้ และยังมรีายไดจ้ากการเลีย้งผึง้อกีดว้ย 

การเลีย้งผึง้ในพืน้ทีต่ดิกบัป่า พบวา่สามารถชว่ยลดความเสีย่งและป้องกนัชา้งป่าเขา้
มาท าลายพชืผลทางการเกษตรได ้ชว่ยสรา้งความสมดลุตอ่ระบบนเิวศในพืน้ทีป่่า
และภเูขา ท าใหเ้กษตรกรสามารถประกอบกอบอาชพีการเกษตรอยา่งเกือ้กลู
ประโยชนซ์ึง่กนัและกนัไดแ้ละย่ังยนืตอ่ไป 
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เพือ่เป็นการสง่เสรมิและเผยแพรแ่นวทางในการท าการเกษตรทีก่ลมกลนืกบัพืน้ทีป่่า 
กรมสง่เสรมิการเกษตรจงึจดังาน “รัว้รังผึง้…ป้องกนัชา้งป่า” ภายใตโ้ครงการสง่เสรมิ
การเลีย้งผึง้เพือ่เพิม่รายไดแ้ละป้องกนัชา้งป่าออกหาอาหารในพืน้ทีเ่พาะปลกูของ
เกษตรกร ขึน้ ณ ศนูยห์มูบ่า้นสะพานสงู หมู ่8 ต าบลนาขา อ าเภอหลังสวน จังหวดั
ชมุพร โดยภายในประกอบดว้ยกจิกรรมมากมาย อาท ิการเสวนา เรือ่งแนวทางการ
สง่เสรมิการเลีย้งผึง้ เพือ่เป็นรัว้ป้องกนัชา้งป่า การสาธติการเลีย้งผึง้โพรง ชนัโรง 
การสลดัน ้าผึง้ และการแปรรปูผลติภัณฑจ์ากผึง้ เลอืกซือ้เลอืกชมผลติภัณฑผ์ึง้ และ
สนิคา้เกษตรจากแปลงใหญ ่วสิาหกจิชมุชน กลุม่เกษตรกร และการจดันทิรรศการ
จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเีครอืขา่ย 

 

ผลการด าเนนิงานโครงการสง่เสรมิการเลีย้งผึง้โพรงไทยใหแ้กเ่กษตรกรผูม้คีวาม
เสีย่ง ตัง้แต ่ปี 2561 จนถงึปัจจบัุน ซึง่ด าเนนิการโดยศนูยส์ง่เสรมิ
เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นแมลงเศรษฐกจิ จงัหวัดชมุพร รว่มกบัส านักงานเกษตร
จังหวดัชมุพร พบวา่ มเีกษตรกรเขา้รว่มโครงการในพืน้ที ่4 อ าเภอ คอื อ.หลงัสวน 
อ.สว ีอ.ทุง่ตะโก และ อ.พะโตะ๊ จ. ชมุพร รวมจ านวน 310 ราย จ านวนรังผึง้ 1,240 
รัง 

สว่นผลจากการเลีย้งผึง้โพรงเพือ่ใชเ้ป็นรัว้รังผึง้น้ี สามารถลดความเสยีหายจากชา้ง
ป่าลงมาท าลายพชืผลทางการเกษตร รวมถงึชวีติและทรัพยส์นิของเกษตรกรและ
ประชาชนได ้สรา้งความสมดลุทางธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เกษตรกรมผีลผลติจาก
การเลีย้งผึง้โพรง เชน่ น ้าผึง้ ไขผึง้ และเกสรผึง้ ไวจ้ าหน่ายชว่ยสรา้งรายได ้รวมทัง้
ผึง้ยังชว่ยผสมเกสรท าใหเ้กษตรกรมผีลผลติเพิม่ขึน้อกีประมาณรอ้ยละ 20-80 เป็น
การเพิม่รายไดใ้หแ้กเ่กษตรกรอกีดว้ย 

แนวคดิในการใชรั้งผึง้เป็นรัว้ป้องกนัชา้งนัน้ เป็นการน าความรูข้องชาวแซมบรุ ูใน
ประเทศเคนยา ทีท่ ารัว้รังผึง้ เพือ่ขัดขวางเสน้ทางเดนิของชา้งป่าหรอืลอ้มรอบแปลง
ปลกูพชืของเกษตรกรมาใช ้โดยคลืน่เสยีงความถีต่ า่จากการบนิของผึง้มผีลตอ่
พฤตกิรรมการระแวดระวังภัยของชา้ง และชา้งป่าทีม่ปีระสบการณ์ดา้นลบหรอื
หวาดกลัวผึง้จะถา่ยทอดพฤตกิรรมคอืการจดจ าในทางลบดงักลา่วสูค่รอบครัวจากรุน่
สูรุ่น่ อกีทัง้ผึง้จะบนิวนและตอ่ยรอบๆ ดวงตา ปลายงวง และบรเิวณผวิหนังทีบ่างตรง
สว่นหขูองชา้งป่า ซึง่จะเป็นจดุทีท่ าใหช้า้งป่าเกดิความเจ็บปวดและร าคาญได ้

ปัจจบุันประเทศไทยเป็นผูผ้ลติน ้าผึง้มากเป็นอันดับ 2 ในกลุม่ประเทศอาเซยีนรอง
จากเวยีดนาม โดยมเีกษตรกรผูเ้ลีย้งผึง้แบง่ออกเป็น 1) เกษตรกรผูเ้ลีย้งผึง้พันธุ ์
จ านวน 1,215 ราย เลีย้งผึง้ จ านวน 353,724 รัง สามารถเก็บน ้าผึง้จากดอกล าไย 
ลิน้จี ่งา กาแฟ ทานตะวัน และสาบเสอื ไดม้ากกวา่ 12,203 ตัน และสง่ออกน ้าผึง้ไป
ยังไตห้วัน จนี สหรัฐอเมรกิา แคนาดา และอนิโดนีเซยี จ านวนปีละ 7,922.95 ตนั คดิ
เป็นมลูคา่ 617.53 ลา้นบาท และ 2) เกษตรผูเ้ลีย้งผึง้โพรง จ านวน 23,922 ราย 
เลีย้งผึง้จ านวน 168,944 รัง โดยน ้าผึง้โพรงจะมรีาคาสงูกวา่น ้าผึง้พันธุ ์ซึง่ในกรณีที่
ผึง้เขา้รังรอ้ยละ 50 จะมผีลผลติน ้าผึง้โพรงประมาณ 591,304 กโิลกรัมตอ่ปี หรอืคดิ
เป็นมลูคา่ 262,538,976 บาทตอ่ปี 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

สสก.5 สงขลา รับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น ้า
น้อย เพิม่รายได้ 

 
 ตามท่ีกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์วา่ในระยะ 3 เดือนน้ี (มีนาคม–พฤษภาคม2564)ปริมาณฝนรวม
ประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกวา่ค่าปกติประมาณร้อยละ 20 ยกเวน้บริเวณภาคใต ้ฝ่ังตะวนัออกและ
ภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกจะมีปริมาณฝนรวมสูงกวา่ค่าปกติประมาณร้อยละ 10 โดยภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก
ประมาณ 300-370 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 300 มม.) และ ภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก ประมาณ 570-

670 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 559 มม.) ส าหรับอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียของประเทศไทยจะต ่ากวา่ค่า
ปกติ ประมาณ 0.5 องศาเซลเซียสโดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียทั้งประเทศ 33-35 องศาเซลเซียส (ค่า
ปกติ 34.8 °ซ.) ส่วนอุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ีย ของประเทศไทยจะสูงกวา่ค่าปกติเลก็นอ้ย โดยจะมีอุณหภูมิ
ต ่าสุดเฉล่ียทั้งประเทศ 23-25 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 24.5 °ซ.) อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัปริมาณน ้า

ตน้ทุนถือวา่ยงัมีนอ้ยมาก ตอ้งใชใ้หเ้พียงพอไปจนถึงตน้ฤดูฝน            

 



  ส านกังานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  ไดมี้การติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีรับผิดชอบ
แหล่งน ้า ส ารวจและประเมินแหล่งน ้าท่ีมีปริมาณน ้าตน้ทุนนอ้ยกวา่ 30% วางแผนบริหารจดัการน ้าใหมี้
ปริมาณน ้าเพียงพอไปถึงเดือนมิถุนายน2564 และปรับเกณฑก์ารบริหารจดัการน ้าในเขื่อน โดยน าขอ้มูล
การคาดการณ์ฝนจากระบบ one map เพื่อน าไปใชค้าดการณ์ปริมาณน ้าในแหล่งน ้าเพื่อวางแผนการ
บริหารจดัการใหเ้หมาะสม รวมถึงใหค้วามช่วยเหลือในการสนบัสนุนแหล่งน ้าบนดินและผิวดิน ให้
ประชาชนไม่ไดรั้บผลกระทบหรือไดรั้บผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ดา้นการเกษตรตอ้งระวงัภาวะฝนทิ้งช่วง ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดความเสียหายได ้
           นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลาให้
ขอ้มูลวา่ แนวโนม้สถานการณ์ภยัแลง้ส าหรับภาคใตค้าดว่าจะเกิดภาวะแลง้ หรือค่อนขา้งแหง้แลง้ ใน
พื้นท่ี 6 จงัหวดัไดแ้ก่ จงัหวดัสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช สงขลา พทัลุง ชุมพร และจงัหวดั
กระบ่ี เกษตรกรท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดภยัแลง้ ควรติดตามสถานการณ์น ้าและภยัแลง้อยา่งใกลชิ้ดและ
ปรับตวัในการท ากิจกรรมการเกษตร โดยการเลือกปลูกพืชใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณน ้า ใชน้ ้าอยา่งประหยดั
และรู้คุณค่า ดูแลรักษาความช้ืนในแปลงปลูกพืช เช่น การคลุมโคนตน้ และคลุมแปลง ตดัแต่งก่ิง เพื่อลด
การคายน ้าของพชื และปลูกพืชคลุมดินรักษาความช้ืนส ารองน ้าไวใ้ชใ้นไร่นา เช่น การขดุสระหรือบ่อ
บาดาล ปรับกิจกรรมการเกษตรเพื่อลดความเส่ียงในการขาดแคลนน ้า โดยใชแ้นวทางตามศาสตร์
พระราชา เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน  และควรหนัมาปลูกพืชใชน้ ้านอ้ยเพื่อรับมือ
สถานการณ์ภยัแลง้และเพิ่มรายไดใ้นช่วงหนา้แลง้ 
           นายสุพิท ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ ขอ้ดีของการปลูกพืชใชน้ ้านอ้ย คือมีการท ากิจกรรมการเกษตร
อยา่งต่อเน่ือง ส่วนใหญ่เป็นพืชอายสุั้น สร้างรายไดแ้ละใหผ้ลตอบแทนเร็ว ใชน้ ้านอ้ยกวา่พืชหลกั สามารถ
ตดัวงจรของศตัรูพืชหลกัได ้และมีขอ้ควรค านึงในการปลูกพืชใชน้ ้านอ้ย ดงัน้ี ตอ้งเป็นพืชท่ีตลาด
ตอ้งการ  มีแหล่งน ้าท่ีสามารถใชเ้พาะปลูกไดต้ลอดทั้งปี พืชท่ีเหมาะสมต่อการปลูกในหนา้แลง้ควรเป็นพืช
ท่ีมีอายสุั้นใชเ้งินลงทุนต่อรุ่นต ่าและสามารถสร้างรายไดใ้หเ้กษตรกรไดอ้ยา่งต่อเน่ือง           
ส าหรับการปลูกพืชใชน้ ้านอ้ยประเภทพืชผกั นอกจากจะใชบ้ริโภคในครัวเรือนเพื่อสร้างความมัน่คงดา้น
อาหารแลว้ ในตลาดยงัมีความตอ้งการอยา่งต่อเน่ือง ส่วนใหญ่จะมีพ่อคา้เขา้มารับซ้ือถึงแหล่ง
ผลิต ตลอดจนตลาดพืชผกัปลอดภยัท่ีมีความตอ้งการในกลุ่มผูรั้ก
สุขภาพ เช่น โรงพยาบาล ร้านอาหาร แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเป็นตน้ เกษตรกรตอ้งใหค้วามส าคญักบั
การผลิตใหไ้ดม้าตรฐานตามความตอ้งการของตลาด เช่น การผลิตตามมาตรฐาน GAP และอินทรีย ์
             การพฒันาบรรจุภณัฑจ์ะช่วยเพิ่มมูลค่าในการจ าหน่าย กรมส่งเสริมการเกษตร ไดแ้นะน าพืช
อายสุั้นท่ีใชน้ ้านอ้ย ปลูกไดใ้นช่วงฤดูแลง้ ไดแ้ก่ พริก แตงกวา ถัว่ฝักยาว ผกัคะนา้ ผกักวางตุง้ มะระ
จีน เห็ดฟาง ถัว่เขียว มนัเทศ และขา้วโพดซ่ึงจะสามารถสร้างรายไดใ้นช่วงแลง้ใหแ้ก่พี่นอ้งเกษตรกร
ได ้ทั้งน้ี สามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ส านกังานเกษตรอ าเภอ และศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคา้เกษตร(ศพก.) ใกลบ้า้นท่า 



 

  

 ชาวไร่ข้าวโพดหวานโคราช ย้ิมออกแล้ว! 

 

ชาวไร่ข้าวโพดหวานโคราช ยิม้ออกแล้ว! หลงัแม็คโครช่วยระบายผลผลติ พร้อมวางแผนซ้ือ
ต่อเน่ือง 

   

ทนัทีท่ีไดรั้บการประสานจากกรมส่งเสริมการเกษตร ถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่
ขา้วโพดหวานในอ าเภอครบุรี และอ าเภอเสิงสาง จงัหวดันครราชสีมา ท่ีผลผลิตออกมาพร้อมๆ 
กนัจนเกินความตอ้งการ เกิดภาวะลน้ตลาด 
“แม็คโคร” ส่งทีมลงพื้นท่ีไปช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรทนัที โดยบูรณาการความร่วมมือกบั
เกษตรจงัหวดั พาณิชยจ์งัหวดั ในการเช่ือมโยงกลุ่มเกษตรกรท่ีประสบปัญหา จากนั้นเร่ิม
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพในดา้นความปลอดภยั ตรวจสารเคมี จนช่วยรับซ้ือได้
ทนัท่วงที ลอ็ตแรก ช่วยเหลือเกษตรกรไดถึ้ง 150 ราย ระบายผลผลิตไดก้วา่ 50 ตนั โดย
ผลผลิตจากพี่นอ้งชาวไร่ขา้วโพดหวานคุณภาพปลอดภยัน้ีจะถูกกระจายสู่แม็คโครทุกสาขาทัว่
ประเทศ  นอกจากน้ียงัวางแผนการรับซ้ืออยา่งต่อเน่ืองดว้ย ดีใจแทนพี่นอ้งชาวไร่ขา้วโพด
หวานโคราชจริงๆ    

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรสระบุรีเปดิงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 

 

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  

นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธุ์ 
นายอำเภอแก่งคอย ให้การต้อนรับ มีนายสมนึก คงชู เกษตรจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน 

 

ปัญหาด้านการเกษตรในปัจจุบันมีความหลากหลาย เกษตรกรส่วนใหญ่มีสภาพการผลิตแบบรายย่อยมีการ
รวมกลุ่มกันผลิตน้อย ทำให้ขาดอำนาจการต่อรองถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางและยังประสบปัญหาด้าน
การเกษตรด้านโรค แมลง ศัตรูพืชระบาด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ถือว่ามีความสำคัญ เป็นการบูรณา
การหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกหน่วยให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้เกษตรกรเตรียม
ความพร้อมในการประกอบอาชีพการเกษตร และแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้
เกษตรกร 

 

ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ และลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ เกษตรกรต้องวาง
แผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และขอความร่วมมือเกษตรกรทุกท่าน ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจาก
เดิมมุ่งสู่การทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยจากสารพิษ โดยการลด ละ เลิก การใช้
สารเคมีที่อันตราย หยุดการเผาในพ้ืนที่การเกษตร เพื่อลดปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจ 



 

ของประเทศ รวมทั้งส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรง ทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ 
ซึ่งในวันนี้มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรกรที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ เน้นบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว เกษตรกรจะสามารถนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละ
สถานีบริการ ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเอง และสร้างผลตอบแทนสูงสุด และที่สำคัญ พี่น้องเกษตรกรจะได้
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มายึดถือปฏิบัติ และขยายผล ซึ่งจะทำให้พ่ีน้อง
เกษตรกรมีความเข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาวต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย เปิดประชุมคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกจิ

ชุมชนอ ำเภอ โครงกำรยกระดับศักยภำพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบกำร

วิสำหกจิชุมชนในกำรผลิตสินค้ำชุมชน 

 

วนัท่ี 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอด่านซา้ยนายนที พรม
ภกัดี นายอ าเภอด่านซา้ย เป็นประธานเปิดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
อ าเภอ โครงการยกระดบัศกัยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผูป้ระกอบการ/วสิาหกิจชุมชนในการผลิตสินคา้
ชุมชน โดยมี เกษตรอ าเภอ, สาธารณสุขอ าเภอ, พฒันาการอ าเภอ, สรรพกรอ าเภอ, ทอ้งถ่ินอ าเภอ
, เจา้หนา้ท่ีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาด่านซา้ย, ธนาคารออมสิน สาขาด่านซา้ย และผูแ้ทนสมาร์ทฟาร์มเมอร์  ร่วมประชุม 

        ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส านกังานเกษตรอ าเภอด่านซา้ย ไดจ้ดัอบรมโครงการยกระดบั
ศกัยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผูป้ระกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ในการผลิตสินคา้
ชุมชน ปี 2564 กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจชุมชน ประเมินศกัยภาพและจดัท าแผนพฒันา
กิจการวสิาหกิจชุมชน เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีศูนยเ์รียนรู้โคกหนองนา บา้นทุ่งเทิง หมู่
ท่ี 11 ต าบลโป่ง อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 

 

 

 



 

ชูแปลงใหญ่ถั่วลสิงลายเสือ ของดีแม่ฮ่องสอน ผลติได้คุณภาพ 

 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ชูแปลงใหญ่ถั่วลสิงลายเสือ ของดีแม่ฮ่องสอน ผลติได้คุณภาพ การันตีมีตลาดรับซ้ือ

ทุกเมลด็ 

ถัว่ลิสงลายเสือ ถือวา่ เป็นพืชเศรษฐกิจของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จุดเด่นถัว่ลายเสือ คือลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มี
รสชาติอร่อย เมลด็ใหญ่เรียงกนั เพราะดว้ยพื้นท่ีการปลูกอยูบ่นหุบเขา ท าใหถ้ัว่ลายเสือ เจริญเติบโตไดดี้ 
เกษตรกรใหค้วามสนใจในการปลูกถัว่ลิสงลายเสือ จนท าใหเ้กิดการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ถัว่ลิสงลายเสือ
บา้นหนองผาจ ้า อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สร้างรายไดใ้หก้บักลุ่มเกษตรกร 

นายเธียรชัย แซ่จู ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ถั่วลสิงลายเสือ กล่าววา่ รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ไดก้วา่ 5 ปีแลว้ 
มีเกษตรกรสมาชิกกวา่ 50 ราย พื้นท่ีกวา่ 1,000 ไร่ การรวมกลุ่มแปลงใหญ่ถัว่ลิสงลายเสือ ถือวา่ดีกบั
เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นอยา่งมาก การปลูกถัว่ลิสงลายเสือ
ปัจจุบนัเกษตรกรไดเ้รียนรู้วิธีการปลูก ไดรั้บการสนบัสนุนเมลด็พนัธุ์ดีจาก กรมส่งเสริมการเกษตร และ
เกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไดรั้บรองมาตรฐาน GI 

เกษตรกรใชปุ้๋ ยอินทรียใ์นกระบวนการปลูกถัว่ลิสงลายเสือ ท าใหเ้กษตรกรแปลงใหญ่สามารถลดตน้ทุนการ
ผลิตไดเ้ป็นอยา่งมาก อีกทั้งยงัไดผ้ลผลิตเพิ่มมากยิง่ขึ้น จะเห็นไดจ้ากการบริหารจดัการกลุ่มโดยเนน้การ
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ผลิตท่ีผลผลิตไดคุ้ณภาพ มีการตลาดรองรับ คือ ตลาดขายส่งแม่ฮ่องสอน และขายใหพ้่อคา้คนกลางเขา้มารับ
ถึงหนา้สวน 

ซ่ึงเกษตรกรแปลงใหญ่ปลูกเท่าไร ก็สามารถส่งขายไดห้มดทุกเมลด็ โดยจะเห็นไดจ้ากลกัษณะเด่นของถัว่
ลิสงลายเสือ คือเม่ือแกะฝักถัว่ออก เมลด็ของถัว่ลิสงลายเสือจะมีเยือ่หุม้เมลด็คลา้ยกบัลายหนงัเสือโคร่ง มี
รูปร่างฝักสวย รูปฝักยาว มีจ านวน 2-4 เมลด็ ต่อฝัก ใหผ้ลผลิตค่อนขา้งสูง 

โดยการเพาะปลูกจะเร่ิมช่วงเดือนพฤษภาคม เก็บเก่ียวผลผลิตช่วงเดือนสิงหาคม และอีกช่วงหน่ึงคือ ปลูก
เดือนสิงหาคม เก็บเก่ียวช่วงเดือนธนัวาคม จะปลูก 2 รอบ ต่อ 1 ปี จะเห็นไดว้า่เกษตรกรแปลงใหญ่ถัว่ลิสง
ลายเสือประสบผลส าเร็จอยา่งเห็นผลเป็นรูปธรรม ท่ีสามารถสร้างรายไดท่ี้ดี มีตลาดรองรับแน่นอน จน
สามารถขยายผลไปสู่เกษตรกรขา้งเคียงใหห้นัมาปลูกถัว่ลิสงลายเสือมากยิง่ขึ้นอีกดว้ย 

ปัจจุบนั แปลงใหญ่ถัว่ลิสงลายเสือ ไดจ้ดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแลว้ ท าใหส้ามารถยกระดบัราคา และ
คุณภาพเพิ่มมากยิง่ขึ้น โดยความตอ้งการของกลุ่มคือ การรวบรวมผลผลิตเพื่อจ าหน่าย การจ าหน่ายแต่ละปี
กวา่ 1,000 ตนั สร้างรายไดปี้ละกวา่ 9 ลา้นบาท โดยการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่นั้น นอกจากจะ
ยกระดบัราคาขายส่งแลว้ เกษตรกรยงัน ามาแปรรูปเป็น ถัว่คัว่ เพิ่มมูลค่าและส่งออกไปจ าหน่ายในหลาย
จงัหวดัและในกรุงเทพมหานคร 

จุดเด่นของกลุ่มแปลงใหญ่ถัว่ลิสงลายเสือ คือ การรวมกลุ่มท่ีเขม้แขง็เพื่อการผลิตใหไ้ดคุ้ณภาพ เพราะจะ
ส่งผลไปในเร่ืองของราคาท่ีได ้อีกทั้งทางกลุ่มแปลงใหญ่ถัว่ลิสงลายเสือ อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ไดเ้ลง็เห็นความส าคญักบัการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการตลาด จึงไดด้ าเนินการขึ้นทะเบียน
ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิสาสตร์ ใหไ้ดเ้คร่ืองหมายรับรองตราสัญลกัษณ์ GI 

ซ่ึงอนาคตอยากส่งสินค้าถั่วลิสงลายเสือของจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยังต่างประเทศ และอยากพฒันาพื้นท่ีให้

เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพราะบริเวณพื้นท่ีเพาะปลูกถั่วลสิงลายเสือมีทิวทัศน์ท่ีสวยงาม และทางกลุ่ม
แปลงใหญ่ถั่วลสิงลายเสือก็ยินดีต้อนรับนักท่องเท่ียว และผู้ท่ีสนใจในผลติภัณฑ์ถั่วลสิงลายเสือ ทางกลุ่ม

ยินดีให้ค าแนะน าและอยากเชิญชวนให้มาสัมผัสในพื้นท่ี วิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านหนองผาจ า้ อ าเภอปาง

มะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน อกีด้วย 

 

 



 

เกษตรอ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย ลงพืน้ท่ีจัดท ำแผนธุรกจิเกษตรแบบแปลง

ใหญ่ท่ีบ้ำนหนองอุมลัว 

 

 อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย โดย นายนฤพนธ์ หินคลา้ย เกษตรอ าเภอด่านซา้ย กล่าวพบปะกลุม่สมาชิก
เกษตรกรแบบแปลงใหญ่ไมด้อก-ไมป้ระดบั บา้นหนองอุมลวั คร้ังน้ีเป็นการจดักิจกรรมวิเคราะห์จดัท า
แผนรายแปลงและจดัท าแผนธุรกิจ ปรับปรุงขอ้มูลและติดตามผลตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ณ ท่ีท าการแปลงใหญ่ไมด้อก-ไมป้ระดบั หมู่ท่ี 6 บา้นหนองอุมลวั ต าบลโพน
สูง อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 

        กรมส่งเสริมการเกษตร ไดด้ าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มาตั้งแต่
ปี 2559 ด าเนินงานในลกัษณะการบูรณาการ ระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตก้ระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยมีผูจ้ดัการแปลงเป็นผูบ้ริหารจดัการในพ้ืนท่ี 

        ทั้งน้ี ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของอ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย มีทั้งหมด
จ านวน 5 แปลง ไดแ้ก่ แปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์แปลงใหญ่ไมด้อกไมป้ระดบั แปลงใหญ่
สมุนไพร แปลงใหญ่ขา้วไร่ และแปลงใหญ่ยางพารา 

 



 

เกษตรตรัง ชู“ประชาสัมพนัธ์” ตั้งเป้า ท าเกษตรตรัง…ให้ดังกว่าเดิม 

“ประชาสัมพนัธ์” เป็นค าท่ีถูกพูดถึงและถูกน าไปใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน   รวมไป
ถึงประชาชนทัว่ไป นัน่เป็นเพราะ การประชาสัมพนัธ์ คือ การบอกกล่าว การสร้างการรับรู้ การเผยแพร่ หรือ
กระจายขอ้มูลข่าวสารไปสู่สาธารณะ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ ความร่วมมือ หรือความนิยม นัน่เอง 

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีใหค้วามส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์อยา่งเป็น
รูปธรรม   โดยก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรทุกระดบัตอ้งสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจในนโยบาย
และโครงการส าคญัของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาล แก่เกษตรกรใน
ทุกโอกาส โดยผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการประชุมพบปะเกษตรกร รวมถึงการใชส่ื้อโซ
เชียล ส่ือออนไลน์ ส่ือมวลชน 

 

โดยตอ้งส่ือสารสร้างความเขา้ใจทั้งในส่วนของผลการด าเนินงานท่ีด าเนินการเสร็จส้ินแลว้ ท่ีอยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ และท่ีก าลงัจะด าเนินการต่อไป รวมถึงประโยชน์ท่ีเกษตรกรและสังคมจะไดรั้บ เพื่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้ง สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกร และเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อกรมส่งเสริมการเกษตร 



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาล โดยอาศยัหน่วยงานในระดบัพื้นท่ี ไดแ้ก่ ส านกังานเกษตรจงัหวดั 
ส านกังานเกษตรอ าเภอ และศูนยป์ฏิบติัการฯ 

ส านกังานเกษตรจงัหวดัตรัง ภายใตก้ารน าของ นายวสันต ์สุขสุวรรณ เกษตรจงัหวดัตรัง   ไดข้บัเคล่ือนงาน
ส่งเสริมการเกษตร โดยมุ่งเนน้การด าเนินงานใน 10 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 

1) ส่งเสริมและขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2) ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรโดยยดึ
หลกัตลาดน าการผลิต 3) ส่งเสริมและพฒันาตลาดสินคา้เกษตร 4) ส่งเสริมและพฒันา Young 

Smart Farmer และ Smart Farmer 5) เสริมสร้างความเขม้แขง็ขององคก์รเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชนและความยัง่ยนืของภาคเกษตร 6) พฒันาศกัยภาพและเพิ่มบทบาทอาสาสมคัรเกษตร
หมู่บา้น 7) ขยายผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี    8) ช่วยเหลือดูแลเกษตรกรและ
ใหบ้ริการทางการเกษตร 9) ส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการเกษตรร่วมกบั
สถาบนัการศึกษา และ 10) การเพิ่มประสิทธิภาพองคก์รและปรับวิธีการท างานสู่ New Normal ซ่ึง
การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรผา่นส่ือและช่องทางต่างๆ นั้น ก็เป็นหน่ึง
กลไกท่ีจะช่วยใหก้ารด าเนินงานทั้ง 10 ประเด็นนั้นประสบผลส าเร็จ 

เกษตรจงัหวดัตรัง เลง็เห็นความส าคญัและมุ่งเน้นการประชาสัมพนัธ์ โดยไดม้อบหลกัการแนวทางการ
ปฏิบติังานส่งเสริมการเกษตร รวมถึงงานประชาสัมพนัธ์แก่เจา้หนา้ท่ีในวนัเขา้รับต าแหน่งเกษตรจงัหวดั
ตรัง   คนท่ี 22 โดยกล่าววา่ 

 



“งานประชาสัมพนัธ์ ถือเป็นงานท่ีส าคญัมาก เพราะเป็นเคร่ืองมือในการบอกเล่า เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ต่างๆ รวมถึงผลงานขององคก์รไปสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเขา้ใจ สร้างความสัมพนัธ์อนัดี ก่อให้เกิด
ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร ท่ีผ่านมาจะเห็นไดว้า่เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรท างานกนัหนกัหน่วงมาก ทั้งงาน
นโยบาย งานตามภารกิจ งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ท างานในพื้นท่ี งานในระบบ และยงัตอ้งท างานเอกสาร
ต่างๆ มากมาย พวกเราท างานกบัเกษตรกร ท างานเพื่อเกษตรกร และท างานกนัอยา่งเหน็ดเหน่ือย    แต่เป็น
เร่ืองท่ีน่าเสียดายมาก ท่ีผูค้นส่วนใหญ่ภายนอกองคก์รไม่รู้เลยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรมีไวท้ าไม 
ส านกังานเกษตรจงัหวดัหรือส านกังานเกษตรอ าเภอตั้งอยู่ท่ีไหน และเจา้หนา้ท่ีเกษตร หรือเกษตรต าบล 
หรือนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร มีบทบาท หนา้ท่ี อยา่งไร” 

ท่านตั้งขอ้สังเกต และกล่าวเพิ่มเติมวา่ “นัน่เป็นเพราะการประชาสัมพนัธ์ เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์ของ
พวกเราส่วนใหญ่นิยมใชแ้อปพลิเคชัน่ Line และ เพจ Facebook ซ่ึงก็ถือวา่เป็นส่ือออนไลน์ แต่มี
ขอ้จ ากดัคือกลุ่มคนท่ีเขา้ถึง ไดเ้ห็น ไดอ่้าน ไดดู้ ไดรู้้ ส่วนใหญ่ก็คือบุคคลภายในองคก์ร ท าให้
บุคคลภายนอกองคก์รเขา้ถึงข่าวสารไดน้อ้ยมาก” 

จากประเด็นขอ้จ ากดัของการประชาสัมพนัธ์ ท่านจึงไดส้รุปพร้อมใหแ้นวทางในการประชาสัมพนัธ์วา่ “ส่ือ
ออนไลน์ท่ีพวกเราท าอยู ่ก็ถือเป็นเร่ืองท่ีท าไดดี้อยูแ่ลว้ อยากใหเ้พิ่มเติมช่องทางการประชาสัมพนัธ์ทาง
ส่ือมวลชนใหม้ากขึ้น เช่น การเขียนบทความลงวารสาร หรือการน าส่ือดูงาน เพราะการประชาสัมพนัธ์ผา่น
ช่องทางเหล่าน้ี จะท าใหบุ้คคลภายนอกเขา้ถึงไดง้่าย ไดเ้ห็น ไดอ่้าน ไดดู้ ไดรู้้ เพื่อน าไปสู่การท าเกษตร
ตรัง…ใหด้งักวา่เดิม” 

จากแนวคิดของท่านเกษตรจงัหวดัตรัง นายวสันต ์สุขสุวรรณ คนเก่งคนดี ดีกรีคอลมันิสตแ์ละนกัจดัรายการ
วิทย ุผูท่ี้คร ่าหวอดในวงการประชาสัมพนัธ์ยาวนานกวา่ 20 ปี พร้อมใหค้ าแนะน า สนบัสนุน และส่งเสริม 
ท าใหก้ารด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ของส านกังานเกษตรจงัหวดัตรัง ปรับเปล่ียนรูปแบบเป็น     การ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ซ่ึงเร่ิมจาก “บทความ” 

 



 

โดยมอบหมายให้เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรฝึกฝนการเขียนบทความ ท่ีน าเสนอเร่ืองราวน่าสนใจ ของดี 
ของเด่น หรือเป็นเอกลกัษณ์ในพื้นท่ีแต่ละต าบล เพื่อน าเสนอและตีพิมพล์งวารสาร ซ่ึงผูท่ี้จะไดรั้บ
ประโยชน์จากการเขียนบทความเป็นคนแรก ไม่ใช่ใครท่ีไหน แต่เป็นผูเ้ขียนบทความ ซ่ึงหมายถึงเจา้หนา้ท่ี
ส่งเสริมการเกษตร ท่ีจะไดรั้บการฝึกฝน เรียนรู้ และพฒันาตวัเองจนเกิดเป็นทกัษะ สามารถต่อยอดเป็น
ผลงานเชิงประจกัษใ์นการกา้วสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น นอกจากน้ียงัเป็นการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างการรับรู้ 
ส่งผลถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร รวมถึงเป็นช่องทางในการสร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายของเกษตรกรได้
อยา่งกวา้งขวางและในอนาคตอนัใกล ้เกษตรตรัง…ตอ้งดงักวา่เดิม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เลีย้งผึง้น ้าป้ัว ต้นแบบแปลงใหญ่ รวมกลุ่มผลติน ้าผึง้มาตรฐาน 

 
กลุ่มวิสาหกจิชุมชนพฒันาการเลีย้งผึง้น ้าป้ัว จังหวัดน่าน ต้นแบบแปลงใหญ่ รวมกลุ่มผลติน ้าผึง้มาตรฐาน

สร้างรายได้ปีละเกือบ 10 ล้านบาท 

นายประทวน จันทร์ดี นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ การ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นนโยบายส าคญัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีช่วยใหเ้กษตรกร
รายยอ่ยเกิดการรวมกลุ่ม ร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า มีการจดัหาปัจจยัการผลิตใช้ในกลุ่ม ช่วยลดตน้ทุนการผลิต 

ทั้งยงัมีการวางแผนการผลิตเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ส่งผลใหผ้ลผลิตมีคุณภาพได้
มาตรฐานเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากขึ้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพฒันาการเล้ียงผ้ึงน ้าป้ัว อ าเภอเวียงสา จงัหวดั
น่าน เป็น 1 กลุ่มตวัอยา่งความส าเร็จ หลงัจากท่ีเขา้ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ประชารัฐ เม่ือปี 2559 

โดยการรวมกลุ่มของเกษตรกรผูเ้ล้ียงผ้ึงในพื้นท่ีต าบลบา้นน ้าป้ัว และพื้นท่ีใกลเ้คียง ร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า 
วางแผนและบริหารจดัการตามมาตรฐานปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ส าหรับฟาร์มผ้ึง ไดรั้บการ
ถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมจดัหาปัจจยัการผลิตราคาถูกใหก้บัสมาชิก และหาตลาดรับ
ซ้ือผลผลิตใหด้ว้ย 

https://www.technologychaoban.com/wp-content/uploads/2021/03/162459841_4017142701669060_8801772390085518863_n.jpg


ดา้น นายนคร ปัญญาเจริญ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพฒันาการเล้ียงผ้ึงน ้าป้ัว กล่าววา่ ขอ้ดีของการ
รวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่ คือเกษตรกรผูเ้ล้ียงผ้ึงในพื้นท่ีไดร่้วมกนัคิด ช่วยกนัวางแผนการผลิตและการตลาด
เพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนืในอาชีพ ท่ีส าคญัคือ หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งคอยใหก้ารสนบัสนุนทั้งองคค์วามรู้
และเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเฉพาะส านกังานเกษตรอ าเภอเวียงสา ท่ีสนบัสนุน 
ส่งเสริมการด าเนินงานของทางกลุ่มฯ อยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี ยงัไดรั้บการอบรมการเล้ียงผ้ึงจากศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นแมลงเศรษฐกิจ และได้
น านางพญาผ้ึงพนัธุ์ดีมาแจกจ่ายใหก้บัสมาชิก และมีการประสานจดัหาน ้าตาลดิบปัจจยัการผลิตราคาถูกจาก
โรงงาน เพื่อลดตน้ทุนการผลิต ประสานกบับริษทัเอกชนมารับซ้ือผลผลิตน ้าผ้ึงในราคาท่ีสูงกวา่ตลาดทัว่ไป 
ปัจจุบนั มีสมาชิกกลุ่ม จ านวน 50 ราย 

มีการเพิ่มคุณภาพผลผลิตดว้ยการร่วมกนัเพาะพนัธุ์นางพญาผ้ึงสายพนัธุ์ดี ร่วมกนัจดัซ้ือน ้าตาลทรายดิบจาก
โรงงานโดยตรง ท าให้ตน้ทุนลดลงจากเดิม ตน้ทุนนางพญาสายพนัธุ์ดีอยูท่ี่ตวัละ 20 บาท เหลือตวัละ 5 

บาท น ้าตาลทราย จากกระสอบละ 1,150 บาท เหลือเป็นน ้าตาลทรายดิบ กระสอบละ 844 บาท คิด
เป็นตน้ทุนการผลิตท่ีลดลง 30% ต่อปี 

 

ซ่ึงสมาชิกฟาร์มผ้ึงแต่ละรายไดรั้บการรับรองการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มผ้ึงทั้งหมด สามารถ
ผลิตน ้าผ้ึงคุณภาพมาตรฐานไดป้ระมาณ 174 ตนั ต่อปี โดยปี 2563 มีรายได ้ประมาณ 9.5 ลา้นบาท 
ซ่ึงลดลงจากปีก่อนหนา้ท่ีรายไดข้องกลุ่มแปลงใหญ่จะไม่ต ่ากวา่ปีละ 10 ลา้นบาท เน่ืองจากสถานการณ์โค
วิด-19 ส่งผลใหข้ายผลผลิตไดล้ดลง 



ส าหรับผลิตภณัฑน์ ้าผ้ึงของกลุ่มจะขายเป็นถงัใหก้บั บริษทั เนสทเ์ล่ ประเทศไทย และส่งพ่อคา้จากไตห้วนั 
นอกจากน้ี ยงัมีวางจ าหน่ายท่ีศูนยแ์สดงและจ าหน่ายผลิตภณัฑป์ระจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าป้ัว งาน
แสดงสินคา้หน่ึงผลิตภณัฑห์น่ึงต าบล จงัหวดัน่าน และมีการออกบู๊ธตามงานต่างๆ ภายใตแ้บรนด ์“น ้าผ้ึงน ้า
ป้ัว” 

อย่างไรกต็าม ขณะนีม้ีคู่แข่งทางธุรกจิเพิม่ขึน้ ดังน้ัน ทางกลุ่มจึงต้องปรับกลยุทธ์ ด้วยการขยายตลาดให้

ครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยตั้งเป้าเจาะกลุ่มสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ร้านขายของฝาก ร้านอาหาร 
โรงแรม และกลุ่มนักท่องเท่ียว เป็นต้น ควบคุมต้นทุนไม่ให้สูงกว่าคู่แข่ง พฒันาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม

เหมาะกบัการเป็นของฝากของขวัญ ในอนาคตจะเพิม่ผลติภัณฑ์แปรรูปให้มีความหลากหลายและขยาย

ช่องทางการตลาดออนไลน์ เพ่ือเพิม่โอกาสในการแข่งขันและสร้างรายได้ท่ียั่งยืนให้กบัสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพฒันาการเล้ียงผ้ึงน ้าป้ัว จ.น่าน ตน้แบบแปลงใหญ่ รวมกลุ่มผลิตน ้ าผ้ึงมาตรฐานสร้าง
รายไดปี้ละเกือบ 10 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 22 มี.ค.64 นายประทวน จนัทร์ดี นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กรมส่งเสริม
การเกษตร เปิดเผยวา่ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นนโยบายส าคญัของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ท่ีช่วยใหเ้กษตรกรรายยอ่ยเกิดการรวมกลุ่ม ร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า มีการจดัหาปัจจยัการผลิตใชใ้น
กลุ่มช่วยลดตน้ทุนการผลิต ทั้งยงัมีการวางแผนการผลิตเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ส่งผล
ใหผ้ลผลิตมีคุณภาพไดม้าตรฐานเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากขึ้น ซ่ึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพฒันาการเล้ียงผ้ึง
น ้าป้ัว อ.เวียงสา จ.น่าน เป็น 1 กลุ่มตวัอยา่งความส าเร็จหลงัจากท่ีเขา้ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ประชารัฐ เม่ือปี 2559 โดยการรวมกลุ่มของเกษตรกรผูเ้ล้ียงผ้ึงในพื้นท่ี ต.บา้นน ้าป้ัว และ
พื้นท่ีใกลเ้คียง ร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า วางแผนและบริหารจดัการตามมาตรฐานปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี 
(GAP) ส าหรับฟาร์มผ้ึง ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมจดัหาปัจจยัการผลิต
ราคาถูกใหก้บัสมาชิก และหาตลาดรับซ้ือผลผลิตให้ดว้ย 



 

ดา้นนายนคร ปัญญาเจริญ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพฒันาการเล้ียงผ้ึงน ้าป้ัว กล่าววา่ ขอ้ดีของการ
รวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่ คือเกษตรกรผูเ้ล้ียงผ้ึงไดร่้วมกนัวางแผนการผลิตและการตลาดเพื่อให้เกิดความ
ยัง่ยนืในอาชีพ โดยมีหน่วยงานภาครัฐสนบัสนุนองคค์วามรู้และเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
โดยเฉพาะส านกังานเกษตรอ าเภอเวียงสา นอกจากน้ี ยงัไดรั้บการอบรมการเล้ียงผ้ึงจากศูนยส่์งเสริม
เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นแมลงเศรษฐกิจ และไดน้ านางพญาผ้ึงพนัธุ์ดีมาแจกจ่ายใหก้บัสมาชิก และมีการ
ประสานจดัหาน ้าตาลดิบปัจจยัการผลิตราคาถูกจากโรงงาน เพื่อลดตน้ทุนการผลิต ประสานกบั
บริษทัเอกชนมารับซ้ือผลผลิตน ้าผ้ึงในราคาท่ีสูงกวา่ตลาดทัว่ไป 

 

ปัจจุบนัมีสมาชิกกลุ่มจ านวน 50 ราย มีการเพิ่มคุณภาพผลผลิตดว้ยการร่วมกนัเพาะพนัธุ์นางพญาผ้ึงสาย
พนัธุ์ดี ร่วมกนัจดัซ้ือน ้าตาลทรายดิบจากโรงงานโดยตรง ท าใหต้น้ทุนลดลงจากเดิมตน้ทุนนางพญาสาย
พนัธุ์ดี อยูท่ี่ตวัละ 20 บาท เหลือตวัละ 5 บาท น ้าตาลทราย จากกระสอบละ 1,150 บาท เหลือเป็น
น ้าตาลทรายดิบ กระสอบละ 844 บาท คิดเป็นตน้ทุนการผลิตท่ีลดลง 30% ต่อปี ซ่ึงสมาชิกฟาร์มผ้ึงแต่
ละรายไดรั้บการรับรองการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มผ้ึงทั้งหมด สามารถผลิตน ้าผ้ึงคุณภาพ
มาตรฐานไดป้ระมาณ 174 ตนัต่อปี โดยปี 2563 มีรายไดป้ระมาณ 9.5 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อน
หนา้ท่ีรายไดข้องกลุ่มแปลงใหญ่จะไม่ต ่ากวา่ปีละ 10 ลา้นบาท เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้
ขายผลผลิตไดล้ดลง 

 

ส าหรับผลิตภณัฑน์ ้าผ้ึงของกลุ่มจะขายเป็นถงัใหก้บับริษทั เนสทเ์ล่ ประเทศไทย และส่งพ่อคา้จากไตห้วนั 
นอกจากน้ี ยงัมีวางจ าหน่ายท่ีศูนยแ์สดง และจ าหน่ายผลิตภณัฑป์ระจ า อบต.น ้าป้ัว งานแสดงสินคา้หน่ึง
ผลิตภณัฑห์น่ึงต าบล จ.น่าน และมีการออกบูธตามงานต่างๆ ภายใตแ้บรนด ์"น ้าผ้ึงน ้าป้ัว" แต่ขณะน้ีมีคู่แข่ง



ทางธุรกิจเพิ่มขึ้น กลุ่มจึงตอ้งปรับกลยทุธ์ ดว้ยการขยายตลาดใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศโดยตั้งเป้าเจาะกลุ่ม
สถาบนัการศึกษา หน่วยงานราชการ ร้านขายของฝาก ร้านอาหาร โรงแรม และกลุ่มนกัท่องเท่ียว เป็นตน้ 
ควบคุมตน้ทุนไม่ใหสู้งกวา่คู่แข่ง พฒันาบรรจุภณัฑใ์หส้วยงามเหมาะกบัการเป็นของฝากของขวญั ใน
อนาคตจะเพิ่มผลิตภณัฑแ์ปรรูปใหห้ลากหลาย และขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
แข่งขนัและสร้างรายไดท่ี้ย ัง่ยืนใหก้บัสมาชิก. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

เกษตรกรเขารวก ลพบุรี รวมกลุ่มตั้งวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ส่งขายพ่อคา้คนกลาง 
สร้างรายไดปั้จจุบนัถือเป็น 1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีสร้างความส าเร็จ หลงัจากท่ีเขา้ร่วมโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

เม่ือวนัท่ี 22 มี.ค.64 นายสุริยา ห่วงถวิล ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขา้วโพดเขารวกพฒันากา้ว
ไกล ต.เขารวก อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี เปิดเผยวา่ ปัจจุบนัมีการบริหารจดัการกลุ่มแปลงใหญ่ โดยสมาชิกไม่ตอ้ง
จ่ายเงินเลยสักบาท แต่จะหกัค่าปัจจยัการผลิตหลงัจากท่ีขายผลผลิตใหก้บับริษทัเอกชนแลว้หกัค่าใชจ่้าย
ทั้งหมด อาทิ ค่าบริหารจดัการ ค่าปัจจยัการผลิต ค่าธรรมเนียมการขนส่ง หกัลบแลว้จะปันผลคืนให้
เกษตรกร และทุกคร้ังในการจ่ายเงินจะเป็นในรูปแบบโอนเขา้บญัชีทั้งหมด เพื่อเป็นหลกัฐานในการ
ตรวจสอบไดอ้ยา่งสะดวกมากยิง่ขึ้น และกลุ่มมีรายไดจ้ากการเก็บค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายผลผลิตผา่น
กลุ่มอยูท่ี่ 2% ทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็น การไถ หวา่น หยอดเมลด็พนัธุ์ รวมไปถึงการซ้ือเมลด็พนัธุ์ และอีก
หน่ึงปัจจยัคือค่าธรรมเนียมจากการขายผลผลิตของสมาชิกในกลุ่มจะเก็บตนัละ 10 บาท ถา้เป็นในส่วน
ของกลุ่มเครือข่ายเก็บตนัละ 50 บาท หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายการบริหารจดัการของกลุ่มแลว้จะเฉล่ียคืน
ใหก้บัเกษตรกรในวนัถดัไป โดยการจดัสรรปันส่วนเป็นสวสัดิการสมาชิก อาทิ เส้ือ ประกนัชีวิต ทอง โต๊ะ
จีน โต๊ะประชุม อุปกรณ์ส านกังานทั้งหมด ทุกอยา่งท่ีใชร่้วมกนัและไดเ้หมือนกนั 



ทั้งน้ี หากกลุ่มไม่มีมาตรฐานการผลิต หรือมาตรฐาน GAP กลุ่มลม้แน่นอน เพราะไม่มีหลกัยดึเกษตรกร
เก่งหมดทุกคนก็ต่างคนต่างท าหมด แต่พอท ามาตรฐานทุกคนตอ้งว่ิงหามาตรฐานในเร่ืองของการเตรียมดิน 
การปลูก การใชพ้นัธุ์ทุกคนจะว่ิงเขา้หามาตรฐานทั้งหมด ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขา้วโพดเขารวก
พฒันากา้วไกล มีการด าเนินการธุรกิจอยู ่2 อยา่งดว้ยกนั ส าหรับกลุ่มขา้วโพดในฤดูฝนจะปลูกขา้วโพด
เมลด็แหง้ เลือกพนัธุ์สายพนัธุ์ท่ีเหมาะกบัใชเ้คร่ืองจกัรเก็บเก่ียวท่ีมีอายคุรบ 120 วนั เพราะมีโปรตีน 
วิตามิน และเกรดขา้วโพดเป็นเกรดอาหารสัตว ์กลุ่มใชเ้มลด็พนัธุ์ขา้วโพด NK 6253 และแปซิฟิค 
339 กบั 789 ซ่ึง 2 สายพนัธุ์น้ีหมาะสมกบัการใชร้ถเก่ียวในแปลงใหญ่ ผลผลิตไดถึ้ง 90% 

ส าหรับการบริหารจดัการน ้าของแปลงใหญ่ มีทั้งหมด 4 น ้าดว้ยกนั น ้าแรก คือ น ้าฝน เราบริหารจดัการ
น ้าฝน โดยสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ทุกคนตอ้งมีบ่อเก็บน ้าฝนเป็นของตวัเอง น ้าท่ี 2 คือ ระบบพลงังาน
แสงอาทิตยโ์ดยกรมทรัพยากรน ้า น ้าท่ี 3 คือ น ้าของกลุ่มแปลงใหญ่เอง ใชน้ ้าจากระบบโซลาร์เซลล์
เหมือนกนัแต่เป็นน ้าระดบัยอ่ยอีกทีหน่ึงไปเติมน ้าใหญ่ท่ีสามารถใชไ้ดทุ้กคน และน ้าท่ี 4 คือ น ้าท่ีดึงจากน ้า
อ่างเก็บน ้ากุดตาเพชร ทุกคนในกลุ่มพูดเป็นเสียงเดียวกนัว่า การบริหารจดัการเกษตรแบบแปลงใหญ่นั้นดี
จริงๆ ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐบาล ส่งผลใหเ้กษตรกรกินดีอยูดี่มากยิง่ขึ้น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


