
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2564  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
วันผึ้งโลก 1.ชวนดูถ่ายทอดสดวันผึ้งโลก เรียนรู้การใช้แมลงผสมเกษร ข่าว 24 ชม. 

2.กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนเกษตรกรและประชาชน 
ร่วมชมถ่ายทอดสดงานวันผึ้งโลก 20 พ.ค.นี้ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ชูประเด็นผึ้งและแมลงผสมเกษร.. 

M2F 

3.ชวนดูถ่ายทอดสดวันผึ้งโลก เรียนรู้การใช้แมลงผสมเกษร โพสต์ทูเดย์ 
4.ชวนดูถ่ายทอดสดวันผึ้งโลก เรียนรู้การใช้แมลงผสมเกษร TalkNews 
5.ผึ้ง สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร
ถ่ายทอดสดผ่านไลน์วันผึ้งโลก 

Thebangkoktimes 

6.กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนเกษตรกรและประชาชน 
ร่วมชมถ่ายทอดสดงานวันผึ้งโลก 20 พ.ค.นี้… 

NNT 

ทุเรียน 7.ธ.ก.ส.ส่งมอบเครื่องวิเคราะหค์ุณภาพทุเรียนให้เกษตรกร ข่าว 24 ชม. 
8.ธ.ก.ส. ร่วม มก. กพส. และ กสก. ส่งมอบเครื่องวิเคราะห์
คุณภาพทุเรียนให้เกษตรกร 

TheThaiPress 

9.ส่งมอบเครื่องวิเคราะหค์ุณภาพทุเรียนให้เกษตรกร บ้านเมือง 
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
Covid-19 10.มอบสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพร.สระแก้ว 77 ข่าวเด็ด 

11.มอบสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพร.สระแก้ว ข่าว 24 ชม. 
One Stop Service 12.สุพรรณ เกษตรขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจบริการ

ดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน One Stop Service 
TCnewsstation 

อ่ืน ๆ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
1 ตำบล 1 เกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

เกษตรกร ร่วม โครงการ1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม ่แล้ว 
2.9 หมื่นราย 

ข่าว 24 ชม. 

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



 

เม่ือวนัท่ี 13 พ.ค.นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า องคก์ารสหประชาชาติไดก้ าหนดให้วนัท่ี 20 

พ.ค.ของทุกปีเป็น "วนัผ้ึงโลก" หรือ World Bee Day โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท าใหเ้กิดความต่ืนตวัของประชากรโลก
เก่ียวกบัความส าคญัของผ้ึงต่อโลก รวมถึงสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาประชากรผ้ึงตามธรรมชาติท่ีลดลง กรมส่งเสริม
การเกษตรจึงก าหนดจะจดักิจกรรมวนัผ้ึงโลก (World Bee Day) ขึ้นในวนัพฤหสับดีท่ี 20 พ.ค.2564 โดยจดัขึ้นเป็น
คร้ังท่ี 4 ภายใตแ้นวคิด “รักผ้ึง รักษโ์ลก” 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการประชาสัมพนัธใ์ห้เกษตรกรและบุคคลทัว่ไปไดรั้บรู้ถึงคุณค่า ความส าคญั และประโยชน์ของผ้ึงและแมลงช่วยผสม
เกสร ท่ีมีส่วนช่วยในการเพ่ิมผลผลิตในแปลงเกษตรกร และยงัช่วยอนุรักษพ์นัธุ์พืช โดยหวงัให้เกิดกระแสการอนุรักษผ้ึ์งตาม
ธรรมชาติและการใชส้ารเคมีอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม รวมทั้งยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์ให้เห็นถึงประโยชนข์องผลิตภณัฑจ์าก
แมลงช่วยผสมเกสร ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพ และส่งเสริมให้เกิดการเล้ียงผ้ึงและแมลงผสมเกสรอยา่งยัง่ยนื 

ธ.ก.ส. ส่งมอบเคร่ืองวิเคราะห์คุณภาพทุเรียนให้เกษตรกร ธ.ก.ส. พกัช าระหน้ีตน้เงินและเปิดขอสินเช่ือสู้ภยัโควิด 

ส าหรับ รูปแบบการจดักิจกรรมในปีน้ี เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมส่งเสริมการเกษตรจะจดัให้มีการ
ถ่ายทอดสด (Live) การจดักิจกรรมผา่นเพจเฟซบุ๊ก “ส านกังานส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร” และ “ประชาสัมพนัธ์ กรม
ส่งเสริมการเกษตร” ในวนัท่ี 20 พ.ค.2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นตน้ไป โดยกิจกรรมภายในงานประกอบดว้ย สนทนา
สาระดี ๆ กบัอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในหวัขอ้ “ความส าคญัของแมลงช่วยผสมเกสรต่อภาคการเกษตรไทย” นิทรรศการ เร่ือง
ความส าคญัของวนัผ้ึงโลก ความหลากหลายของน ้าผ้ึงในประเทศไทย ผลิตภณัฑผ้ึ์งเพ่ือสุขภาพ และการสาธิตการท าเมนูจากน ้าผ้ึง 
โดยเชฟจากวัร์ ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงศ ์และอยา่พลาดร่วมสนุกตอบค าถามชิงรางวลัในช่วงการLive สด รับรางวลัเป็นของท่ีระลึก
การจดังานวนัผ้ึงโลกสุดพิเศษ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ท่ีผา่นมา กรมส่งเสริมการเกษตรไดใ้ห้ความส าคญัต่อการท าการเกษตรท่ีปลอดภยัตอ่ผูผ้ลิต 
ผูบ้ริโภค และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใชวิ้ธีการป้องกนัและก าจดัศตัรูแบบผสมผสาน (IPM) และการ
ก าจดัศตัรูพืชโดยชีววิธีมาโดยตลอด ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ความมัน่คง
ทางดา้นอาหาร และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม รวมทั้งส่งผลต่อเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (SDGs) ตามแนวทางของ
สหประชาชาติ และงานส่งเสริมการเล้ียงผ้ึง ก็เป็นอีกภารกิจหน่ึงของกรมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงไดด้ าเนินงานส่งเสริมการเล้ียงผ้ึงและ
แมลงเศรษฐกิจมาเป็นเวลากว่า 40 ปี เพ่ือใชใ้นการช่วยผสมเกสรและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ทั้งน้ี คาดหวงัว่าการจดั
กิจกรรมวนัผ้ึงโลกน้ีจะท าให้เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปไดรั้บรู้ถึงประโยชน์ของผ้ึงและแมลงช่วยผสมเกสร ทั้งในเร่ืองการช่วย
ผสมเกสร เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑจ์ากผ้ึงซ่ึงเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ รวมทั้งเกษตรกรไดต้ระหนกั
ถึงการท าการเกษตรอยา่งปลอดภยั ใส่ใจส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศดว้ย 



 

เมื่อวันท่ี 13 พ.ค.นายเข้มแข็ง ยตุิธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร เปิดเผยว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันท่ี 
20 พ.ค.ของทุกปีเป็น "วันผึ้งโลก" หรือ World Bee Day โดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อทำให้เกิดความตื่นตัวของประชากรโลกเกี่ยวกับ
ความสำคญัของผึ้งต่อโลก รวมถึงสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปญัหาประชากรผึ้งตามธรรมชาติที่ลดลง กรมส่งเสริมการเกษตรจึง
กำหนดจะจดักิจกรรมวันผึ้งโลก (World Bee Day) ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค.2564 โดยจัดขึ้นเป็นครั้งท่ี 4 ภายใต้แนวคดิ 
“รักผึ้ง รักษ์โลก” 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสมัพันธ์ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับรูถ้ึงคุณค่า ความสำคัญ และประโยชน์ของผึ้งและแมลงช่วยผสม
เกสร ที่มสี่วนช่วยในการเพิ่มผลผลิตในแปลงเกษตรกร และยังช่วยอนุรักษ์พันธุ์พืช โดยหวังให้เกิดกระแสการอนรุักษ์ผึ้งตาม
ธรรมชาติและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งยังเปน็การประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑจ์าก
แมลงช่วยผสมเกสร ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์เพื่อสุขภาพ และส่งเสริมใหเ้กดิการเลี้ยงผึ้งและแมลงผสมเกสรอย่างยั่งยืน 

สำหรับ รูปแบบการจดักิจกรรมในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 กรมส่งเสริมการเกษตรจะจดัให้มีการ
ถ่ายทอดสด (Live) การจัดกิจกรรมผ่านเพจเฟซบุ๊ก “สำนักงานส่งเสริมและจัดการสินคา้เกษตร” และ “ประชาสัมพันธ์ กรม
ส่งเสริมการเกษตร” ในวันท่ี 20 พ.ค.2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย สนทนาสาระ
ดี ๆ กับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในหัวข้อ “ความสำคญัของแมลงช่วยผสมเกสรต่อภาคการเกษตรไทย” นิทรรศการ เรื่อง
ความสำคญัของวันผึ้งโลก ความหลากหลายของน้ำผึ้งในประเทศไทย ผลติภณัฑ์ผึ้งเพื่อสุขภาพ และการสาธติการทำเมนูจากน้ำผึ้ง 
โดยเชฟจากัวร์ ธรีวีร์ ดิษยะไชยพงศ์ และอย่าพลาดร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลในช่วงการLive สด รับรางวัลเป็นของที่ระลึกการ
จัดงานวันผึ้งโลกสุดพิเศษ 

อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า ท่ีผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคัญต่อการทำการเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และเป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยส่งเสรมิให้เกษตรกรใช้วิธีการป้องกันและกําจดัศัตรูแบบผสมผสาน (IPM) และการกําจดั
ศัตรูพืชโดยชีววิธีมาโดยตลอด ซึ่งการดำเนินการดังกลา่วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางด้าน
อาหาร และการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งผลต่อเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามแนวทางของสหประชาชาติ และงาน
ส่งเสริมการเลีย้งผึ้ง ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้ดำเนินงานส่งเสรมิการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจมาเป็น
เวลากว่า 40 ปี เพ่ือใช้ในการช่วยผสมเกสรและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ ทั้งนี้ คาดหวังว่าการจดักิจกรรมวันผึ้งโลกนี้จะทำให้
เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปได้รบัรู้ถึงประโยชน์ของผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสร ทั้งในเรื่องการช่วยผสมเกสร เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต และคณุประโยชน์ของผลิตภณัฑ์จากผึ้งซึ่งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งเกษตรกรไดต้ระหนักถึงการทำการเกษตรอย่าง
ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศด้วย 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไปร่วมชมการถ่ายทอดสดงานวันผึ้งโลก 20 พ.ค.
นี้ผ่านช่องทางออนไลน์ชูประเด็นผึ้งและแมลงผสมเกสรเป็นผู้ช่วยเกษตรกร หวังกระตุ้นการอนุรักษ์ผึ้งตาม
ธรรมชาติ 
เมื่อวันที่ 13 พ.ค.นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า องค์การสหประชาชาติได้
กำหนดให้วันที่ 20 พ.ค.ของทุกปีเป็น "วันผึ้งโลก" หรือ World Bee Day โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทำให้เกิดความ
ตื่นตัวของประชากรโลกเก่ียวกับความสำคัญของผึ้งต่อโลก รวมถึงสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาประชากรผึ้ง
ตามธรรมชาติที่ลดลง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงกำหนดจะจัดกิจกรรมวันผึ้งโลก (World Bee Day) ขึ้นในวัน
พฤหัสบดีที่ 20 พ.ค.2564 โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “รักผึ้ง รักษ์โลก” 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับรู้ถึงคุณค่า ความสำคัญ และประโยชน์ของผึ้ง
และแมลงช่วยผสมเกสร ที่มีส่วนช่วยในการเพ่ิมผลผลิตในแปลงเกษตรกร และยังช่วยอนุรักษ์พันธุ์พืช โดยหวังให้
เกิดกระแสการอนุรักษ์ผึ้งตามธรรมชาติและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากแมลงช่วยผสมเกสร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ และส่งเสริม
ให้เกิดการเลี้ยงผึ้งและแมลงผสมเกสรอย่างยั่งยืน 
 
สำหรับ รูปแบบการจัดกิจกรรมในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมส่งเสริมการเกษตร
จะจัดให้มีการถ่ายทอดสด (Live) การจัดกิจกรรมผ่านเพจเฟซบุ๊ก “สำนักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร” 
และ “ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร” ในวันที่ 20 พ.ค.2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดย
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย สนทนาสาระดี ๆ กับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในหัวข้อ “ความสำคัญของ
แมลงช่วยผสมเกสรต่อภาคการเกษตรไทย” นิทรรศการ เรื่องความสำคัญของวันผึ้งโลก ความหลากหลายของ
น้ำผึ้งในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ผึ้งเพื่อสุขภาพ และการสาธิตการทำเมนูจากน้ำผึ้ง โดยเชฟจากัวร์ ธีรวีร์ ดิษยะไชย
พงศ์ และอย่าพลาดร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลในช่วงการLive สด รับรางวัลเป็นของที่ระลึกการจัดงานวันผึ้ง
โลกสุดพิเศษ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคัญต่อการทำการเกษตรที่
ปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วิธีการป้องกันและกําจัดศัตรู
แบบผสมผสาน (IPM) และการกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีมาโดยตลอด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ความม่ันคงทางด้านอาหาร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งผลต่อเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามแนวทางของสหประชาชาติ และงานส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งของ
กรมสง่เสริมการเกษตร ซึ่งได้ดำเนินงานส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจมาเป็นเวลากว่า 40 ปี เพื่อใช้ใน
การช่วยผสมเกสรและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งนี้ คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมวันผึ้งโลกนี้จะทำให้เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงประโยชน์ของผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสร ทั้งในเรื่องการช่วยผสมเกสร เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากผึ้งซึ่งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งเกษตรกรได้
ตระหนักถึงการทำการเกษตรอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศด้วย 
 



 

เมื่อวันท่ี 13 พ.ค.นายเข้มแข็ง ยตุิธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 20 
พฤษภาคมของทุกปีเป็น ‘วันผึ้งโลก’ หรือ World Bee Day โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดความตื่นตัวของประชากรโลกเกี่ยวกับ
ความสำคญัของผึ้งต่อโลก รวมถึงสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปญัหาประชากรผึ้งตามธรรมชาติที่ลดลง กรมส่งเสริมการเกษตรจึง
กำหนดจะจดักิจกรรมวันผึ้งโลก (World Bee Day) ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 

ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “รักผึ้ง รักษ์โลก” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและบคุคลทั่วไปไดร้ับรู้ถึงคุณค่า 
ความสำคญั และประโยชน์ของผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสร ที่มสี่วนช่วยในการเพิ่มผลผลติในแปลงเกษตรกร และยังช่วยอนุรักษ์
พันธุ์พืช โดยหวังให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ผึ้งตามธรรมชาติและการใช้สารเคมีอยา่งถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งยังเป็นการ
ประชาสมัพันธ์ให้เห็นถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑ์จากแมลงช่วยผสมเกสร ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ และส่งเสรมิให้เกิดการเลี้ยง
ผึ้งและแมลงผสมเกสรอย่างยั่งยืน โดยรูปแบบการจดักิจกรรมในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 กรม
ส่งเสริมการเกษตรจะจัดใหม้ีการถา่ยทอดสด (Live) การจัดกจิกรรมผ่านเพจเฟซบุ๊ก “สำนักงานส่งเสรมิและจดัการสินค้าเกษตร” 
และ “ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสรมิการเกษตร” ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยกิจกรรม
ภายในงาน ประกอบด้วย สนทนาสาระดี ๆ กับอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร ในหัวข้อ “ความสำคัญของแมลงช่วยผสมเกสรต่อ
ภาคการเกษตรไทย” นิทรรศการ เรื่องความสำคัญของวันผึ้งโลก ความหลากหลายของน้ำผึ้งในประเทศไทย ผลิตภณัฑผ์ึ้งเพื่อ
สุขภาพ และการสาธิตการทำเมนจูากน้ำผึ้ง โดยเชฟจากัวร์ ธีรวีร์ ดษิยะไชยพงศ์ และอยา่พลาดร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล
ในช่วงการ Live สด รับรางวัลเปน็ของที่ระลึกการจดังานวันผึ้งโลกสุดพิเศษ 

อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวอีกว่า ท่ีผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคัญต่อการทำการเกษตรที่ปลอดภัยต่อ
ผู้ผลิต ผู้บริโภค และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยส่งเสริมใหเ้กษตรกรใช้วิธีการป้องกันและกําจัดศัตรูแบบผสมผสาน (IPM) และการ
กําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีมาโดยตลอด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคง
ทางด้านอาหาร และการอนุรักษส์ิง่แวดล้อม รวมทั้งส่งผลต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ตามแนวทางของสหประชาชาติ 
และงานส่งเสรมิการเลี้ยงผึ้ง ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้ดำเนินงานส่งเสรมิการเลีย้งผึ้งและแมลง
เศรษฐกิจมาเป็นเวลากว่า 40 ปี เพื่อใช้ในการช่วยผสมเกสรและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ท้ังนี้ คาดหวังว่าการจดักิจกรรมวัน
ผึ้งโลกนี้จะทำให้เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปได้รบัรู้ถึงประโยชน์ของผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสร ทั้งในเรื่องการช่วยผสมเกสร เพิม่
ประสิทธิภาพการผลติ และคณุประโยชน์ของผลติภณัฑ์จากผึ้งซึ่งเปน็อาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งเกษตรกรได้ตระหนักถึงการทำ
การเกษตรอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศด้วย. 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ร่วมชมการถ่ายทอดสดงานวันผึ้งโลก 20 พฤษภาคม 2564 นี้ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “รักผึ้ง รักษ์โลก” ชูประเด็นผึ้งและแมลงผสมเกสรเป็นผู้ช่วยเกษตรกร หวังกระตุ้นการอนุรักษผ์ึ้งตามธรรมชาติ 

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 20 
พฤษภาคมของทุกปีเป็น ‘วนัผึ้งโลก’ หรือ World Bee Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดความตื่นตัวของประชากรโลกเก่ียวกับความสำคัญของ
ผึ้งต่อโลก รวมถึงสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาประชากรผึ้งตามธรรมชาติทีล่ดลง 

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงกำหนดจะจัดกิจกรรมวันผึ้งโลก (World Bee Day) ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ซึ่งจัดขึ้นเป็นคร้ังที่ 4 
ภายใต้แนวคิด “รักผึ้ง รักษ์โลก” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับรู้ถึงคุณค่า ความสำคัญ และประโยชน์ของผึ้งและ
แมลงช่วยผสมเกสร ที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มผลผลิตในแปลงเกษตรกร และยังช่วยอนุรักษ์พนัธุพ์ืช โดยหวังให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ผึ้งตามธรรมชาติ
และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงประโยชน์ของผลติภัณฑ์จากแมลงช่วยผสมเกสร ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และส่งเสริมให้เกิดการเลี้ยงผึ้งและแมลงผสมเกสรอย่างยั่งยนื โดยรปูแบบการจัดกิจกรรมในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 กรมสง่เสริมการเกษตรจะจัดให้มีการถ่ายทอดสด (Live) การจัดกิจกรรมผ่านเพจเฟซบุ๊ก “สำนักงานส่งเสริมและจัดการ
สินค้าเกษตร” และ “ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร” ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นตน้ไป 

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย สนทนาสาระดี ๆ กับอธบิดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในหัวข้อ “ความสำคัญของแมลงช่วยผสมเกสรต่อภาค
การเกษตรไทย” นิทรรศการ เรื่องความสำคัญของวันผึ้งโลก ความหลากหลายของนำ้ผึง้ในประเทศไทย ผลิตภัณฑผ์ึ้งเพื่อสุขภาพ และการสาธิตการ
ทำเมนูจากน้ำผึ้ง โดยเชฟจากัวร์ ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงศ์ และอยา่พลาดร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลในชว่งการLive สด รับรางวลัเป็นของที่ระลึกการ
จัดงานวันผึง้โลกสุดพิเศษ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่ออีกว่า ที่ผา่นมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคญัต่อการทำการเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วิธีการป้องกันและกําจัดศัตรูแบบผสมผสาน (IPM) และการกําจัดศัตรพูืชโดยชีววิธีมาโดย
ตลอด ซึ่งการดำเนนิการดังกลา่วก่อให้เกิดประโยชนต์่อความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางดา้นอาหาร และการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งส่งผลต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื (SDGs) ตามแนวทางของสหประชาชาติ และงานสง่เสริมการเลี้ยงผึ้ง ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งของกรม
ส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้ดำเนนิงานส่งเสริมการเลี้ยงผึง้และแมลงเศรษฐกิจมาเป็นเวลากว่า 40 ปี เพื่อใช้ในการช่วยผสมเกสรและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ทั้งนี้ คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมวันผึ้งโลกนี้จะทำให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รบัรู้ถึงประโยชน์ของผึ้งและแมลงช่วย
ผสมเกสร ทั้งในเร่ืองการช่วยผสมเกสร เพิ่มประสิทธิภาพการผลติ และคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์จากผึ้งซึง่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้ง
เกษตรกรได้ตระหนักถึงการทำการเกษตรอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศด้วย 



 

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันท่ี 20 พฤษภาคมของทุกปีเปน็ ‘วันผึ้ง
โลก’ หรือ World Bee Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดความตื่นตัวของประชากรโลกเกีย่วกับความสำคญัของผึ้งต่อโลก รวมถึงสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับปัญหาประชากรผึ้งตามธรรมชาติทีล่ดลง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงกำหนดจะจัดกิจกรรมวันผึ้งโลก (World Bee Day) ขึ้นในวัน
พฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งท่ี 4 ภายใต้แนวคิด “รักผึ้ง รักษ์โลก” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
ได้รับรู้ถึงคุณคา่ ความสำคัญ และประโยชน์ของผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสร ที่มีส่วนช่วยในการเพิม่ผลผลิตในแปลงเกษตรกร และยังช่วยอนุรักษ์พันธุ์
พืช โดยหวังให้เกิดกระแสการอนุรกัษ์ผึ้งตามธรรมชาติและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ใหเ้ห็นถึง
ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์จากแมลงช่วยผสมเกสร ซึ่งเป็นผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ และส่งเสริมใหเ้กิดการเลี้ยงผึ้งและแมลงผสมเกสรอย่างยัง่ยืน โดย
รูปแบบการจดักิจกรรมในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมส่งเสรมิการเกษตรจะจัดให้มีการถ่ายทอดสด (Live) การจัด
กิจกรรมผ่านเพจเฟซบุ๊ก “สำนักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร” และ “ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร” ใน
วันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย สนทนาสาระดี ๆ กับอธิบดีกรมสง่เสริม
การเกษตร ในหัวข้อ “ความสำคญัของแมลงช่วยผสมเกสรต่อภาคการเกษตรไทย” นิทรรศการ เรื่องความสำคญัของวันผึ้งโลก ความหลากหลายของ
น้ำผึ้งในประเทศไทย ผลิตภัณฑผ์ึ้งเพื่อสุขภาพ และการสาธิตการทำเมนูจากน้ำผึ้ง โดยเชฟจากัวร์ ธีรวรี์ ดิษยะไชยพงศ์ และอย่าพลาดรว่มสนุกตอบ
คำถามชิงรางวัลในช่วงการ Live สด รับรางวัลเป็นของที่ระลึกการจดังานวันผึ้งโลกสุดพิเศษ 

            อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคญัต่อการทำการเกษตรที่ปลอดภัยต่อ
ผู้ผลิต ผู้บริโภค และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยส่งเสริมใหเ้กษตรกรใช้วิธีการป้องกันและกําจัดศัตรูแบบผสมผสาน (IPM) และการกําจดัศัตรูพืชโดยชีว
วิธีมาโดยตลอด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชนต์่อความหลากหลายทางชีวภาพ ความมัน่คงทางด้านอาหาร และการอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งผลต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ตามแนวทางของสหประชาชาติ และงานส่งเสรมิการเลี้ยงผึ้ง ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งของ
กรมส่งเสรมิการเกษตร ซึ่งได้ดำเนนิงานส่งเสรมิการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจมาเป็นเวลากว่า 40 ปี เพื่อใช้ในการช่วยผสมเกสรและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ ทั้งนี ้คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมวันผึ้งโลกนี้จะทำให้เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปได้รับรู้ถึงประโยชน์ของผึ้งและแมลงช่วยผสม
เกสร ทั้งในเรื่องการช่วยผสมเกสร เพิ่มประสิทธิภาพการผลติ และคณุประโยชน์ของผลติภณัฑ์จากผึ้งซึ่งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งเกษตรกรได้
ตระหนักถึงการทำการเกษตรอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศด้วย 



 

ศูนย์วิจัยฯ ธ.ก.ส. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน และกรมส่งเสริมการเกษตร นำผลงานการพัฒนาด้านนวัตกรรมเครื่องมือใน
การตรวจสอบคณุภาพทุเรียน เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจำหน่ายทุเรียนอ่อนในตลาดที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของผู้บริโภค และช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีต่อสินค้าเกษตรไทย เตรียมพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรแล้ววันนี ้

นายธนารัตน์ งามวลัยรตัน์ ผู้จดัการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร (กสก.) และ รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน (มก.กพส.) ร่วมมอบเครื่องวิเคราะห์คณุภาพทุเรียนให้กับคณุศิริพรรณ เจรญิแพทย์ ตัวแทนเกษตรกร Smart Farmer จาก
จังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปใช้ในการวัดน้ำหนักแห้งและทำให้ทราบถึงความอ่อน-แก่ของทุเรียน ซึ่งช่วยลดการตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด 

?นายธนารัตน์ เปดิเผยว่า ธ.ก.ส. มุ่งเน้นการยกระดับภาคเกษตรไทยโดยอาศยันวัตกรรม ซึ่งมีนายจรญูเดช เจนจรัสสกุล กรรมการ ธ.ก.ส. และ
ประธานคณะอนุกรรมการนวัตกรรมวิจัยและพัฒนาของธนาคาร ไดใ้ห้แนวนโยบาย พร้อมทั้งคณะอนกุรรมการฯ ร่วมกันผลักดัน เพ่ือขับเคลื่อน
ภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังยังให้ความสำคญักับการสร้างความรว่มมือในการส่งเสรมิ สนับสนุนข้อมูล และวิธีการดำเนินงานด้านนวตักรรม
กับภาคีเครือข่าย อาทิ กรมส่งเสรมิการเกษตร กรมการข้าว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (NIA) และสถาบันการศกึษาต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (Agritech) อันจะช่วย
สนับสนุนให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและวางแผนการผลิตไดต้ลอดห่วงโซ่สินค้าเกษตร 

ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ต้นเงินและเปิดขอสินเช่ือสู้ภัยโควิด ธ.ก.ส. ขยายเวลารับทำประกันภยัข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 

ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปญัหาการจำหน่ายทุเรียนอ่อนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของผู้บริโภค และภาพลักษณ์ของ
สินค้าเกษตรของไทยท้ังตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกเป็นอย่างมาก จากปัญหาดังกล่าว ศูนยว์ิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. จึงได้
ดำเนินการภายใตโ้ครงการแผนงานขับเคลื่อนนวัตกรรมเครือข่ายสู่ชุมชน โดยนำผลงานนวัตกรรมเครือ่งวิเคราะห์คณุภาพทุเรียนจาก
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มาถ่ายทอดเพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับเกษตรกรในชุมชนและคนในชนบท โดยขับเคลื่อนผ่าน
เกษตรกรต้นแบบในชุมชน หรือ Smart Farmer ของ ธ.ก.ส. ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และร่วมมือกับกรมส่งเสรมิการเกษตรเพื่อนำเครื่อง
วิเคราะหค์ุณภาพทุเรียน ไปทดลองใช้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคใต้ เพือ่ลดปัญหาการตัดทุเรยีนอ่อนของเกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงเวลาทีผ่ลผลติ
ทุเรียนกำลังออกสูต่ลาดในขณะนี ้

ทั้งนี้ การวิเคราะห์คา่ความอ่อน-แก่ของทุเรียน สามารถทำไดห้ลายวธิี เช่น วิธีการหาน้ำหนักแห้งแบบมาตรฐาน คือ การอบแห้งโดยตู้อบลมร้อน 
ซึ่งต้องทำในห้องปฏิบัติการ ใช้เวลาในการทดสอบไม่ต่ำกว่า 5 ช่ัวโมง และเป็นการทดสอบแบบทำลายตัวอย่าง แต่การใช้เครื่องวิเคราะหค์ุณภาพ
ทุเรียนท่ีถ่ายทอดสู่เกษตรกรในครัง้นี้ จะเป็นการวัดคา่น้ำหนักแห้ง โดยไม่ทำลายตัวอย่างและรู้ผลภายใน 5 วินาที ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
สำหรับเกษตรกรชาวสวนทุเรยีน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ ทีส่ามารถใช้เครื่องนี้ในการสุม่วัดน้ำหนักแห้งเพื่อ
ควบคุมการตัดทุเรยีนอ่อนไม่ให้ออกสู่ตลาด แทนการใช้วิธีการเดมิในห้องปฏิบัติการได้ 

นอกจากน้ี ธ.ก.ส. ได้วางแนวทางร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์และกรมส่งเสริมการเกษตร ในการติดตามและรวบรวมผลการใช้เครื่อง
วิเคราะหค์ุณภาพทุเรียน เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบ ควบคุม
ผลผลติได้อย่างมีคณุภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บรโิภค และสร้างความยั่งยืนในการจำหนา่ยผลิตผลทางการเกษตรต่อไป 



 

(12 พฤษภาคม 2564) นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  นายขจร เราประเสริฐ รอง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) และ รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (มก.กพส.) ร่วมมอบเคร่ืองวิเคราะห์คุณภาพทุเรียนให้กับคุณศิริพรรณ เจรญิแพทย์ ตัวแทนเกษตรกร Smart 
Farmer จากจังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปใช้ในการวัดน้ำหนักแห้งและ   ทำให้ทราบถึงความอ่อน-แก่ของทุเรียน ซึ่งช่วยลดการตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ณ 
ห้องโถง ช้ัน 2 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. มุ่งเน้นการยกระดับภาคเกษตรไทยโดยอาศัยนวัตกรรม ซึ่งมีนายจรูญเดช เจนจรัสสกลุ 
กรรมการ ธ.ก.ส. และประธานคณะอนุกรรมการนวัตกรรมวิจัยและพัฒนาของธนาคาร ได้ให้แนวนโยบาย พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการฯ ร่วมกัน
ผลักดัน     เพื่อขับเคลื่อนภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังยังให้ความสำคญักับการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนข้อมลู และวิธีการดำเนินงาน
ด้านนวัตกรรมกับภาคีเครือข่าย อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (Agritech) อันจะช่วย
สนับสนุนให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและวางแผนการผลิตไดต้ลอดห่วงโซ่สินค้าเกษตร 

ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปญัหาการจำหน่ายทุเรียนอ่อนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของผู้บริโภค และภาพลักษณ์ของสินค้าเกษตร
ของไทยท้ังตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกเป็นอย่างมาก  จากปัญหาดังกลา่ว  ศูนย์วิจัยและพฒันานวัตกรรม ธ.ก.ส. จึงได้ดำเนนิการภายใต้
โครงการแผนงานขับเคลื่อนนวัตกรรมเครือข่ายสู่ชุมชน โดยนำผลงานนวัตกรรมเครื่องวิเคราะหค์ุณภาพทุเรียนจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน มาถ่ายทอดเพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับเกษตรกรในชุมชนและคนในชนบท โดยขับเคลื่อนผ่านเกษตรกรต้นแบบในชุมชน หรือ Smart Farmer 
ของ ธ.ก.ส. ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี และร่วมมือกับกรมส่งเสรมิการเกษตรเพื่อนำเครื่องวิเคราะห์คณุภาพทุเรียน ไปทดลองใช้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคใต้ 
เพื่อลดปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนของเกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผลผลติทุเรียนกำลังออกสู่ตลาดในขณะนี้ 

ทั้งนี้ การวิเคราะห์คา่ความอ่อน-แก่ของทุเรียน สามารถทำไดห้ลายวธิี เช่น วิธีการหาน้ำหนักแห้งแบบมาตรฐาน คือ การอบแห้งโดยตู้อบลมร้อน ซึ่งต้องทำ
ในห้องปฏิบัติการ ใช้เวลาในการทดสอบไม่ต่ำกว่า 5 ช่ัวโมง และเปน็การทดสอบแบบทำลายตัวอย่าง แต่การใช้เครื่องวิเคราะห์คณุภาพทุเรียนท่ีถ่ายทอดสู่
เกษตรกรในครั้งนี้  จะเป็นการวดัค่าน้ำหนักแห้ง โดยไม่ทำลายตัวอย่างและรูผ้ลภายใน 5 วินาที ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรบัเกษตรกรชาวสวน
ทุเรียน หรือหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ   ที่สามารถใช้เครื่องนี้ในการสุ่มวัดน้ำหนักแห้งเพื่อควบคุมการตดัทุเรยีนอ่อนไม่ให้ออกสู่
ตลาด แทนการใช้วิธีการเดิมในห้องปฏิบัติการได้ 

นอกจากน้ี ธ.ก.ส. ได้วางแนวทางร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์และกรมส่งเสริมการเกษตร      ในการติดตามและรวบรวมผลการใช้เครื่องวิเคราะห์
คุณภาพทุเรียน เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกร  รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบ ควบคุมผลผลิตได้อยา่งมี
คุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผูบ้ริโภค และสร้างความยั่งยืนในการจำหน่ายผลติผลทางการเกษตรตอ่ไป นายธนารัตน์กล่าว 



 

ศูนย์วิจัยฯ ธ.ก.ส. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน และกรมส่งเสริมการเกษตร   นำผลงานการพัฒนาด้านนวัตกรรมเครือ่งมือในการตรวจสอบ
คุณภาพทุเรียน เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจำหน่ายทเุรียนอ่อนในตลาดทีส่่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้บริโภค และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตร
ไทย เตรียมพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสูเ่กษตรกรแล้ววันนี ้
  
นายธนารัตน์ งามวลัยรตัน์ ผู้จดัการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) 
และ รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
(มก.กพส.) ร่วมมอบเครื่องวิเคราะห์คุณภาพทุเรียนให้กับคณุศริิพรรณ เจรญิแพทย์ ตัวแทนเกษตรกร Smart Farmer จากจังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปใช้ในการ
วัดน้ำหนักแห้งและ   ทำให้ทราบถึงความอ่อน-แก่ของทุเรียน ซึ่งช่วยลดการตัดทเุรียนอ่อนออกสูต่ลาด ณ ห้องโถง ช้ัน 2 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 
นายธนารัตน์ งามวลัยรตัน์ ผู้จดัการ ธ.ก.ส. เปดิเผยว่า ธ.ก.ส. มุ่งเนน้การยกระดับภาคเกษตรไทยโดยอาศัยนวัตกรรม ซึ่งมีนายจรูญเดช เจนจรัสสกลุ กรรมการ 
ธ.ก.ส. และประธานคณะอนุกรรมการนวัตกรรมวิจัยและพัฒนาของธนาคาร ได้ให้แนวนโยบาย พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการฯ ร่วมกันผลกัดัน     เพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังยังให้ความสำคญักับการสร้างความรว่มมือในการส่งเสรมิ สนับสนุนข้อมูล และวิธีการดำเนินงานด้านนวตักรรมกับภาคี
เครือข่าย อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (Agritech) อันจะช่วยสนับสนุนใหเ้กษตรกรเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัการและวางแผนการผลติไดต้ลอดห่วงโซส่ินค้าเกษตร  
  
ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปญัหาการจำหน่ายทุเรียนอ่อนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของผู้บริโภค และภาพลักษณ์ของสินค้าเกษตรของ
ไทยท้ังตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกเป็นอย่างมาก  จากปญัหาดังกล่าว  ศูนย์วิจยัและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. จึงได้ดำเนินการภายใตโ้ครงการ
แผนงานขับเคลื่อนนวัตกรรมเครือข่ายสู่ชุมชน โดยนำผลงานนวัตกรรมเครื่องวิเคราะห์คุณภาพทุเรยีนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มา
ถ่ายทอดเพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับเกษตรกรในชุมชนและคนในชนบท โดยขับเคลื่อนผ่านเกษตรกรต้นแบบในชุมชน หรือ Smart Farmer ของ ธ.ก.ส. ในพ้ืนท่ี
จังหวัดจันทบุรี และร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำเครื่องวิเคราะหค์ุณภาพทุเรียน ไปทดลองใช้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคใต้ เพื่อลดปัญหาการตัด
ทุเรียนอ่อนของเกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผลผลติทุเรยีนกำลงัออกสู่ตลาดในขณะนี้  
  
ทั้งนี้ การวิเคราะห์คา่ความอ่อน-แก่ของทุเรียน สามารถทำไดห้ลายวธิี เช่น วิธีการหาน้ำหนักแห้งแบบมาตรฐาน คือ การอบแห้งโดยตู้อบลมร้อน ซึ่งต้องทำใน
ห้องปฏิบัติการ ใช้เวลาในการทดสอบไม่ต่ำกว่า 5 ช่ัวโมง และเป็นการทดสอบแบบทำลายตัวอย่าง แต่การใช้เครื่องวิเคราะห์คณุภาพทุเรียนท่ีถ่ายทอดสู่
เกษตรกรในครั้งนี้  จะเป็นการวดัค่าน้ำหนักแห้ง โดยไม่ทำลายตัวอย่างและรูผ้ลภายใน 5 วินาที ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรบัเกษตรกรชาวสวนทุเรียน 
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ   ที่สามารถใช้เครื่องนี้ในการสุ่มวดัน้ำหนักแห้งเพื่อควบคุมการตัดทุเรยีนอ่อนไม่ให้ออกสู่ตลาด แทน
การใช้วิธีการเดิมในห้องปฏิบตัิการได้   
  
นอกจากน้ี ธ.ก.ส. ได้วางแนวทางร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์และกรมส่งเสริมการเกษตร   ในการติดตามและรวบรวมผลการใช้เครื่องวิเคราะห์คณุภาพ
ทุเรียน เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกร  รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบ ควบคุมผลผลติได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อสรา้ง
ความมั่นใจให้ผู้บริโภค และสรา้งความยั่งยืนในการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรต่อไป นายธนารัตน์กล่าว 



 

สระแก้ว – คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา มอบสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสระแก้ว ใช้รักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วน ผวจ.สระแก้ว และ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว ร่วมรับมอบมะม่วง
น้ำดอกไม้ พ่ือสร้างขวัญกำลังใจในช่วงการระบาดของโควิด-19 

เมื่อวันท่ี 12 พ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นางฉวีรตัน์ เกษตรสุนทร สมาชิก
วุฒิสภา และผู้แทนคณะกรรมาธิการวิสามญัการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย์ วุฒิสภา ได้เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนายแพทยส์ุรสิทธ์ิ 
จิตรพิทักษ์เลศิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เป็นผู้รับมอบเพื่อให้ทางโรงพยาบาลใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์แพรร่ะบาด
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) 

ทั้งนี้ สำหรับสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ท่ีคณะกรรมาธิการวสิามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย์ วุฒิสภา นำมามอบในครั้งนี ้
ประกอบด้วย เครื่องให้สารละลาย ทางเส้นเลือดดํา พร้อมเสาน้ำเกลอื 1 เครื่อง เครื่องควบคุมการให้สารน้ำโดยกระบอก ฉีดยา 1 เครื่อง เครื่องวัดอุณหภมูิ
แบบมีขาตั้ง 2 เครื่อง เครื่องวัดความดันแบบกระเป๋า 3 เครื่อง เครือ่งวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว 4 เครือ่ง ถุงมือตรวจโรค 1,100 ช้ิน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ชุด PPE จำนวน 209 ชุด หน้ากากอนามัย 1,000 ช้ิน หน้ากาก N 95 จำนวน 600 ช้ิน เฟซชิลล ์69 อัน เจลแอลกอฮอล์ 75% ขนาด 5 ลติร 6 
แกลลอน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 1 หบี น้ำยาฆ่าเชื้อสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 21 แกลลอน ถุงขยะแพคสีแดง แบบหนา 6,000 ใบ ถุงขยะดํา 5,280 ใบ ถุงซิป 
3,000 ใบ นอกจากนี้มีอุปกรณ์กฬีาจำนวน 2 ชุด 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการวสิามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย์ วุฒิสภา ได้จัดทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรณุาธิคณุของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธาน
ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าอยู่หัว ทรงมตี่อการพัฒนาแพทย์และการสาธารณสขุไทย รวมทั้งเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้มีมาตรฐานรองรับผู้ป่วยได้อย่างท่ัวถึงและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

นอกจากน้ัน ที่บริเวณศาลากลางจงัหวัดสระแก้ว พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สตัยานุรักษ์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว ร่วมกันรับการสนับสนุนมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว จาก
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงส่งออกจังหวัดสระแก้ว ,สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว และกรมส่งเสรมิการเกษตร 
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในช่วงการระบาดของโควิด-19 และ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ไดม้อบแจลแอลกอฮอล์ให้กับ นายวรเทพ แก้ววงษ์นุกูล 
ประธานกลุม่วิสาหกิจชุมชนฯ เพือ่ใช้ในวิสาหกิจต่อไป โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานร่วมรับมอบด้วย 



 
สระแก้ว - คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา มอบสิ่งของและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ใช้รักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
ส่... 
สระแก้ว - คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา มอบสิ่งของและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ใช้รักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
ส่วน ผวจ.สระแก้ว และ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว ร่วมรับมอบมะม่วงน้ำดอกไม้ พื่อสร้างขวัญกำลังใจในช่วงการระบาด
ของโควิด-19 
เมื่อวันที่ 12 พ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีโ่รงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร สมาชกิวุฒิสภา และผู้แทนคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทดิทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ได้เปน็ประธานในพิธีมอบสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจงัหวัดสระแกว้ และนายแพทยส์ุรสิทธิ์ 
จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เป็นผู้รับมอบเพื่อให้ทางโรงพยาบาลใช้ในการดูแล
รักษาผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
https://youtu.be/3fOSD5ExrlQ 
ทั้งนี้ สำหรับสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทนูสถาบันพระมหากษตัริย์ 
วุฒิสภา นำมามอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย เคร่ืองให้สารละลาย ทางเส้นเลือดดาํ พร้อมเสานำ้เกลือ 1 เครื่อง เคร่ือง
ควบคุมการให้สารน้ำโดยกระบอก ฉีดยา 1 เครื่อง เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบมีขาตั้ง 2 เครื่อง เคร่ืองวัดความดันแบบกระเป๋า 
3 เครื่อง เคร่ืองวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว 4 เครื่อง ถุงมือตรวจโรค 1,100 ชิ้น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลชุด PPE จำนวน 
209 ชุด หน้ากากอนามยั 1,000 ชิ้น หน้ากาก N 95 จำนวน 600 ชิ้น เฟซชลิล์ 69 อัน เจลแอลกอฮอล์ 75% ขนาด 
5 ลิตร 6 แกลลอน บะหมี่กึ่งสาํเร็จรูป 1 หีบ น้ำยาฆา่เชื้อสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 21 แกลลอน ถุงขยะแพคสีแดง แบบ
หนา 6,000 ใบ ถุงขยะดํา 5,280 ใบ ถุงซิป 3,000 ใบ นอกจากนี้มีอุปกรณ์กีฬาจำนวน 2 ชุด 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทนูสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒสิภา ได้จัดทำโครงการสบืสาน
พระราชปณิธานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทร มหาวชิราลงกรณ พระวชริเกล้าอยู่หัว ทรงมีต่อการพัฒนาแพทย์และการสาธารณสุขไทย รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้มีมาตรฐานรองรับผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
นอกจากนั้น ทีบ่ริเวณศาลากลางจังหวัดสระแก้ว พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว ร่วมกันรับการ
สนับสนนุมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว จากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงส่งออกจังหวัดสระแก้ว ,สำนักงานเกษตร
จังหวัดสระแก้ว สำนักงานพาณชิย์จังหวัดสระแก้ว และกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในช่วงการระบาด
ของโควิด-19 และ ผู้บงัคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ได้มอบแจลแอลกอฮอล์ให้กับ นายวรเทพ แก้ววงษ์นุกูล 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อใช้ในวิสาหกิจต่อไป โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้วา่ราชการจังหวัดสระแก้ว เป็น
ประธานร่วมรับมอบด้วย 
---------------------------- 
ภาพโดย/ทีมข่าว ปชส.สระแก้ว 



เกษตรสุพรรณขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน
OneStopService 
กรมส่งเริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมั่นท่ีจะยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนกระบวนการผลติสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหด์ินซึ่งเป็นอีกหนึ่งในเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ 
ที่จะนำไปสู่การเกษตรอัจฉริยะ โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง เหมาะสม
ตามความอดุมสมบูรณ์ของดินและความต้องการของพืช เป็นการส่งเสรมิให้
เกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำเฉพาะพื้นท่ีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป ทำให้ต้น
พืชมีความแข็งแรงต้านทานต่อการเข้าทำลายของศัตรูพืชได้ในระดบัหนึ่ง ช่วย
ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตของตนเอง 

นายวีรศักดิ์ บญุเชิญ เกษตรจังหวดัสุพรรณบรุี เปิดเผยว่า จังหวดัสพุรรณบรุีได้
ขับเคลื่อนนโยบายดังกลา่ว โดยมกีารจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)ใน
พื้นที่ทุกอำเภอตั้งแต่ปี 2558 มีบริหารจดัการศูนย์ฯโดยเกษตรกร เพื่อเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนขยายผลการใช้ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินไปสู่ชุมชน เป็น
แหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านดินและปุ๋ยของชุมชน ดังนั้น ในปีนี้ จึงได้พัฒนา
ต่อยอดให้ศูนย์ดังกล่าวสามารถดำเนินธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One 
Stop Service) เป็นการขยายผลการเกษตรแม่นยำสู่เกษตรกรในพืน้ท่ี เป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทนุการผลิต สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร 

ซึ่งโครงการนีไ้ด้ดำเนินการในพ้ืนท่ี 6 อำเภอประกอบด้วย อำเภอเดมิบางนางบวช ศรีประจันต์ ดอนเจดีย์ สองพี่น้อง สามชุก และอำเภอหนองหญ้าไซ 

โดยขั้นตอนแรกจะมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิค และการบริหารธุรกิจ ให้แก่สมาชิก ศดปช. จำนวน 2 ครั้ง เพ่ือสร้างการรับรูค้วามเข้าใจ
โครงการ ทบทวนด้านเทคนิค ร่วม พิจารณาแนวทางการจดัหาวสัดุอปุกรณ์และครุภณัฑ์ของโครงการ การบริหารจัดการ การวางแผนการให้บริการ ตลอดจน
การดำเนินธุรกิจของกลุ่ม จัดเวทีเช่ือมโยงเครือข่ายตัวแทน ศดปช. ศพก. และแปลงใหญ่ ท่ีเป็นเป้าหมาย อีก 2 ครั้ง เพ่ือสร้างการรับรูค้วามเข้าใจโครงการ 
ความรู้เรื่องดินและปุ๋ยที่ถูกต้อง เทคนิคและประโยชน์ จากการใช้ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินและนำไปประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกไดร้ับทราบและมาใช้บริการการ
ตรวจ วิเคราะหด์ิน ข้ันตอนต่อไปคือจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครภุัณฑ ์โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏบิัติงาน ประกอบด้วย ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน (Soil test 
kit) จำนวน 10 ชุด/ศูนย์, แม่ปุ๋ย 3 สูตร ได้แก่ สูตร 46-0-0 จำนวน 60 กระสอบ สตูร 18-46-0 จำนวน 30 กระสอบ สูตร 0-0-60 จำนวน 30 
กระสอบ รวมทั้งสิ้น 120 กระสอบ/ศูนย์ และเครื่องผสมปุ๋ย จำนวน 1 เครื่อง/ศูนย์ โดยให้คณะกรรมการ ศดปช. ร่วมกบัสมาชิก ศดปช. บริหารจัดการวัสดุ
อุปกรณ์ และครภุัณฑ์ เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่สมาชิก และเกิดประสิทธิภาพสูงสดุในการดำเนินธุรกิจบริการดินและปุย๋ของชุมชน ท้ังนี้ ศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชนจะให้บริการตรวจวิเคราะหด์ิน แปลผล ให้คำแนะนำ การจัดการดินและปุ๋ยเบื้องต้น การรวบรวมความต้องการและจดัหาแม่ปุย๋มาจำหน่าย และบริการ
ผสมปุย๋ ให้แก่เกษตรกรเป้าหมายในโครงการและเกษตรกรทั่วไปท่ีมาใช้บริการ ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เป็นการพัฒนา ยกระดับอาชีพ 
และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง 

นายพิพัฒน์ โตสวน ประธานศูนยจ์ัดการดินและปุย๋ชุมชนเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่กรมส่งเสริม
การเกษตรไดด้ำเนินโครงการศูนยจ์ัดการดินและปุย๋ชุมชน เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และรู้จักการวเิคราะห์ดิน เพื่อให้สามารถใช้ปุ๋ยได้ถูกต้องกับความต้องการ
ของพืช โดยเฉพาะพื้นท่ีตำบลเนินพระปราง มีการทำนาปลูกข้าวเปน็หลัก ความต้องการใช้ปุ๋ยในพื้นทีม่ีมาก การใช้ปุ๋ยของเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ตามความเคย
ชิน ประกอบกับปัจจุบัน ราคาปุย๋ในท้องตลาดมีแนวโนม้ที่สูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้นตาม ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างแน่นอน การ
ส่งเสริมและสนับสนุนแม่ปุย๋ให้เกษตรกรไดผ้สมใช้เองจึงเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างตรงจุด เนื่องจากแม่ปุ๋ยจะมรีาคาถูกกว่าปุย๋สูตร และสามารถผสม
เป็นสูตรต่างๆ ได้ตามความต้องการของเกษตรกรสมาชิก อีกท้ังกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนเครื่องผสมปุย๋จากโครงการ ทำให้ง่ายต่อการดำเนินงานเพราะสะดวก 
ประหยดัเวลา ลดปญัหาการใช้แรงงานคน เกษตรกรสมาชิกได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ที่สำคัญมีราคาถูก ส่งผลให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลติในด้านการใช้ปุ๋ยเคมีอีก
ด้วย ซึ่งขณะนี้ในพ้ืนท่ีมีเกษตรกรหลายๆกลุ่มเข้ามาศึกษา เรียนรู้ สง่ผลให้เกิดกลุ่มเครือข่ายเพิ่มขึ้น 
จากการดำเนินงานโครงการฯดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและหาวิธีการทีต่อบสนองต่อความต้องการเกษตรกรของภาครัฐเพื่อจะสรา้งความเขม้แข็ง ยั่งยืน สร้าง
รายได้ ให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นฐานรากใหญ่ของประเทศ ส่งผลให้ให้เกิดความมั่นคง แข็งแรงต่ออาชีพเกษตรกรต่อไป 
ภัทรพล พรมพัก/สุพรรณบุร ี



 

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 

1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ว่า การเปิดรับสมคัรเกษตรกรและจา้งแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดบัต าบลในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
4,009 ต าบล เกษตรกรเป้าหมาย 32,000 ราย ขณะน้ีมีเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการจ านวน 29,877 ราย แบง่เป็น 
เกษตรกรทัว่ไป 28,493 ราย เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ถวายในหลวง) จ านวน 1,384 ราย และมีการจา้งแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดบัต าบล จ านวน 13,677 ราย จากเป้าหมาย 
16,000 ราย (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564) 

ส าหรับการขบัเคล่ือนโครงการ1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในขณะน้ี ไดก้ารจดัท าคู่มือมือการปฏิบติังาน จ านวน 50,000 

เล่ม และไดด้ าเนินการจดัส่งทั้งหมดแลว้ ไดมี้การด าเนินการเช่าใชพ้ื้นท่ีการด าเนินการระบบสารสนเทศ และเช่ือมโยงขอ้มูลกบั
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือสนบัสนุนโครงการ 1 ต าบลฯ 

จดัฝึกอบรมเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ในกระบวนการเรียนรู้เวที ท่ี 1 ด าเนินการแลว้เสร็จ 6 จงัหวดั อยูร่ะหว่างด าเนินการ 65 

จงัหวดั การขดุสระเกบ็กกัน ้าให้เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 32,000 แปลง ขณะน้ีอยูร่ะหว่างด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งขดุสระเก็บ
กกัน ้ารอบแรกใหแ้ก่เกษตรกรจ านวน 19,059 ราย อยูร่ะหว่างการขดุ จ านวน 17,612 ราย ขดุสระเก็บกกัน ้าเสร็จเรียบร้อย
แลว้ จ านวน 1,447 ราย 

และส่งเสริมองคค์วามรู้และสนบัสนุนปัจจยัการผลิต ดา้นพืช ดา้นประมง ดา้นปศสุัตว ์ดา้นปรับปรุงบ ารุงดิน อยูร่ะหว่างส ารวจความ
ตอ้งการปัจจยัการผลิตของเกษตรกร และเตรียมจดัสรรโอนงบประมาณสู่พ้ืนท่ีจงัหวดั 

ทั้งน้ี กรมพฒันาท่ีดินจะสนบัสนุนปัจจยัการผลิตดา้นการพฒันาท่ีดิน เช่น วสัดุปรับปรุง บ ารุงดิน เมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสด ฯลฯ กรม
ส่งเสริมการเกษตร จะสนบัสนุนปัจจยัการผลิตดา้นพืช เช่น ก่ิงพนัธุไ์มผ้ล ไมย้ืนตน้ (ไมท่ี้ให้ผลผลิต) และเมลด็พนัธุ์พืชผกั สมุนไพร 
ฯลฯ กรมประมง จะสนบัสนุนปัจจยัการผลิตดา้นประมง เช่น พนัธุ์สตัวน์ ้ า อาหารสัตวน์ ้า ฯลฯ กรมปศุสัตว ์จะสนบัสนุนปัจจยัดา้น
ปศุสัตว ์เช่น พนัธุส์ัตวแ์ละหรืออาหารสัตว ์วตัถุดิบอาหารสัตว ์เมลด็พนัธุ์พืชอาหารสัตว ์ทอ่นพนัธุ์พืชอาหารสัตว ์วสัดุอุปกรณ์การ
เล้ียง ฯลฯ 


