
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่5-7 มิถุนายน 2564 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

โครงการแบ่งปัน

น ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยั

โควดิ-19 

1 ปล่อยคาราวาน นสพ.ไทยรัฐ 

2 รมว.เฉลิมชยั ปล่อยคาราวานรถสินคา้เกษตรคุณภาพ ส่งต่อไปยงั

โรงพยาบาลฯเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจแก่บุคลากรทางการแพทย ์

เจา้หนา้ท่ีทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจาก

โควดิ–19 

เวบ็ไซตม์วลชนไทย

นิวส์ 

3 รมว.เฉลิมชยั ปล่อยคาราวานรถสินคา้เกษตรคุณภาพ ส่งต่อไปยงั

โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสนบัสนุนเรือนจ า 

คมชดัลึกออนไลน์ 

4 รมว.เกษตร ปล่อยคาราวานรถขนส่งสินคา้เกษตร “โครงการแบ่งปัน

น ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควดิ-19” คร้ังท่ี 1 

เพจ The Reporters 

5 รมว.เกษตร ปล่อยคาราวานรถขนส่งสินคา้เกษตร “โครงการแบ่งปัน

น ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควดิ-19” คร้ังท่ี 1 

เวบ็ไซต ์ 

The Reporters 

6 รมว.เฉลิมชยั ปล่อยคาราวานรถสินคา้เกษตรคุณภาพ ส่งต่อไปยงั

โรงพยาบาลฯเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจแก่บุคลากรทางการแพทย ์

เจา้หนา้ท่ีทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจาก

โควดิ–19 

เวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ์

สยามโฟกสัไทม ์

7 เฉลิมชยั ปล่อยคาราวานรถสินคา้เกษตร ส่งต่อโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลสนาม และสนบัสนุนเรือนจ า เขตกรุงเทพฯ และ 

ปริมณฑล 

เวบ็ไซต ์Voice เสียง

ประชาชน 

8 เฉลิมชยั ปล่อยคาราวานโครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยั 

โควดิ-19 

Line today 

9 ปล่อยคาราวานรถสินคา้เกษตร หนุนเสบียงทีมแพทย ์รพ.สนาม 

เรือนจ า สู้ภยัโควดิ 

Line today 

10 รมต.เกษตร ปล่อยคาราวานรถสินคา้เกษตรคุณภาพ ส่งต่อไปยงั 

โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสนบัสนุนเรือนจ า 

Line today 

11 รมว.เฉลิมชยั ปล่อยคาราวานรถสินคา้เกษตรคุณภาพ ส่งต่อไปยงั 

โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสนบัสนุนเรือนจ า 

Line today 



ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

แปลงใหญ่ 12 ผา่งบเกษตรแปลงใหญ่ เพจฐานเศรษฐกิจ 

13 ผา่งบเกษตรแปลงใหญ่ เวบ็ไซตฐ์านเศรษฐกิจ 

14 ผา่งบเกษตรแปลงใหญ่ เพจเกษตรกา้วเกษตร 

15 กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลด าเนินงานโครงการยกระดบัแปลง

ใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่เป็นท่ีน่าพอใจ จดัท าแผนแลว้ 90% 

พร้อมสั่งการเกษตรจงัหวดัลงพื้นท่ีดูแลกลุ่มเกษตรกรอยา่งใกลชิ้ด 

ส านกัข่าว  

กรมประชาสัมพนัธ์ 

16 กรมส่งเสริมการเกษตรเผยผลด าเนินงานโครงการยกระดบัแปลงใหญ่

ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาดล่าสุด เป็นท่ีน่าพอใจ จดัท า 

แผนแลว้ 90% พร้อมสั่งการเกษตรจงัหวดัลงพื้นท่ีดูแลกลุ่มเกษตรกร

อยา่งใกลชิ้ด 

เพจไทยแลน์พลสั 

17 กรมส่งเสริมการเกษตรเผยผลด าเนินงานโครงการยกระดบัแปลงใหญ่

ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาดล่าสุดเป็นท่ีน่าพอใจ จดัท า 

แผนแลว้ 90% พร้อมสั่งการเกษตรจงัหวดัลงพื้นท่ีดูแลกลุ่มเกษตรกร

อยา่งใกลชิ้ด 

เวบ็ไซตไ์ทยแลน์พลสั 

พืชสมุนไพร 18 เกษตรเดินหนา้ขบัเคล่ือนการพฒันาพืชสมุนไพร 

ส่งเสริมภาคการเกษตรไทย สู่ความย ัง่ยนื 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

ปราบโรคใบด่างมนั

ส าปะหลงั 

19 เกษตรฯ เดินหนา้ปราบโรคใบด่างมนัส าปะหลงั 

เนน้ตดัวงจรคุมพื้นท่ีระบาด-แนะชาวไร่ใชพ้นัธ์ุสะอาด 

นสพ.แนวหนา้ 

จกัจัน่ระบาด 20 ปลูกออ้ยใหร้ะวงั ช่วงน้ีจกัจัน่ระบาดในพื้นท่ีปลูกอยา่งต่อเน่ือง เพจเกษตรกรกา้วหนา้ 

หารือ 21 หารือกบัอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เร่ืองการจดักิจกรรม  

โครงการเกษตร รกา้วไกล LIVE ฝ่าวกิฤติโควิดทัว่ไทย ในโอกาส

ครบรอบ 6 ปี ของเวบ็ไซด์เกษตรกา้วไกลและส่ือออนไลน์ในเครือ 

เพจเกษตรกา้วไกลไป

ดว้ยกนั 

รับการตรวจประเมิน 22 เกษตรปัตตานีรับการตรวจประเมินศูนยร์าชการสะดวก (GECC) 

ประจ า ปี 2564 มุ่งพฒันาส านกังานใหมี้ความพร้อมในการ 

ใหบ้ริการประชาชน 

เวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ์

ไทยนิวส์ 

เกษตรผสมผสาน 23 เกษตรท ากิน ตอนเกษตรผสมผสานท่ีต าบลป้าไร NBT ยะลา 

มะม่วงหิมพานต ์ 24 กรมส่งเสริมการเกษตรชวนปลูกมะม่วงหิมพานต ์พืชเค้ียวมนั 

คุณค่าสูง ดนัเกษตรแปลงใหญ่ สร้างอตัลกัษณ์วถีิชุมชน 

เวบ็ไซตข์่าวสด

ออนไลน์ 

 



ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

กระทอ้น 25 กระทอ้น GI ของดีเมืองลิง นสพ.ไทยรัฐ 

ข้ึนทะเบียน 26 เจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอเมืองตรัง ลงพื้นท่ีใหค้  าแนะน า 

การข้ึนทะเบียนขา้วนาปี 2564/2565 และจบัพิกดัแปลงนาขา้ว 

ส านกัข่าว  

กรมประชาสัมพนัธ์ 

MOU แปลงใหญ่ 27 เกษตรสตูล จดัพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) การรับเงินอุดหนุน 

ระหวา่งกรมส่งเสริมการเกษตรกบัเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ภายใต้

โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด 

ส านกัข่าว  

กรมประชาสัมพนัธ์ 

28 เกษตรสตูล ลงนาม MOU เดินหนา้โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ฯ 

พร้อมโอนเงินให้เกษตรกร 

เวบ็ไซตส์มิหรา ไทมส์ 

29 เกษตรสตูล ลงนาม MOU เดินหนา้โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ฯ 

พร้อมโอนเงินให้เกษตรกร 

เวบ็ไซตป์ระเด็นดงั 

ข่าวเด่น 

โครงการแบ่งปัน

น ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยั

โควดิ-19 จ.สกลนคร 

30 สกลนคร ผูว้า่ฯกินกลว้ยโชว ์แบ่งปันสินคา้เกษตรใหบุ้คลากร

ทางการแพทย ์ช่วยลดผลกระทบจากโควดิ-19 

เวบ็ไซต ์Talk Online 

โครงการแบ่งปัน

น ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยั

โควดิ-19 จ.เพชรบุรี 

31 "เฉลิมชยั"เดินหนา้โครงการ "แบ่งปันนา้ ใจ เกษตรไทยสู้ภยั 

COVID–19"ช่วยเพชรบุรี 

เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 

32 "เฉลิมชยั"เดินหนา้โครงการ "แบ่งปันนา้ ใจ เกษตรไทยสู้ภยั 

COVID–19"ช่วยเพชรบุรี 

เวบ็ไซต ์The States 

Times 

33 อลงกรณ์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

แบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควดิ 19 ส่งมอบเงินสด พร้อมวตัถุดิบ

ปรุงอาหารสด จากกลุ่มเพื่อนเฉลิมชยั (ดร. เฉลิมชยั ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) สมทบโรงครัว 

วดัศีลคุณาราม ช่วยเหลือชาวบา้นท่ามกลางสถานการณ์โควดิ 19 

เวบ็ไซตห์นงัสือพิมพ์

อินทรีสยาม 

34 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรไดจ้ดัส่ง

คาราวานขา้วสาร พร้อมสนบัสนุนผลผลิตการเกษตรในพื้นท่ี 

เพชรบุรี ช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือโควดิ -19 

ส านกัข่าว  

กรมประชาสัมพนัธ์ 

 

 



ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ท่ีดินสาธารณะ 35 นายกฯอบจ.เชียงใหม่ ช่วยชาวบา้นเมืองแม่เหียะ เร่ืองท่ีดินสาธารณะ

ทุ่งเล้ียงสัตว ์

เวบ็ไซตบ์ริคอินโฟ 

36 นายกฯอบจ.เชียงใหม่ ช่วยชาวบา้นเมืองแม่เหียะ เร่ืองท่ีดินสาธารณะ

ทุ่งเล้ียงสัตว ์

เวบ็ไซตเ์ชียงใหม่นิวส์ 

สตาร์ทอพั 37 'เอน็ไอเอ' เปิดพื้นท่ีปล่อยของ 15 สตาร์ทอพัดา้นเกษตร 

'ปลูก ผลิต ขาย' 

เวบ็ไซตบ์ลูชิพ 

 





 
รมว.เฉลิมชยั ปล่อยคาราวานรถสินคา้เกษตรคุณภาพ ส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลฯเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจแก่บุคลากรทางการแพทย ์
เจา้หนา้ท่ีทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากโควิด–19 

 
 รมว.เฉลิมชยั ปล่อยคาราวานรถสินคา้เกษตรคุณภาพ ส่งต่อไปยงัโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสนบัสนุนเรือนจ า 
ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรทางการแพทย ์และเจา้หนา้ท่ีทุกภาคส่วน ตลอดจน
ประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากโควิด–19 
 ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบและปล่อยคาราวานรถขนส่งสินคา้เกษตร
คุณภาพและสินคา้อุปโภคบริโภค ตาม “โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควดิ-19” คร้ังท่ี 1 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ 
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผูบ้ริหารกระทรวงเกษตนและสหกรณ์ เขา้ร่วม ณ อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิต์ิ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ เพื่อส่งมอบใหก้บับุคลากรทางการแพทย ์และเจา้หนา้ท่ีทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนท่ี
ไดรั้บความเดือดร้อนจากโควดิ–19 ทั้งโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสนบัสนุนเรือนจ า ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 19 แห่ง ประกอบดว้ย โรงพยาบาลผูสู้งอายบุางขนุเทียน โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ โรงพยาบาลสนามบุศราคมั 



เมืองทองธานี โรงพยาบาลสนามท่ีโรงเรียนนนทบุรีวทิยาลยั โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนยรั์งสิต โรงพยาบาล
เวชการุณยรั์ศม์ิ โรงพยาบาลราชพิพฒัน์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ สถาบนั
บ าราศนราดูร โรงพยาบาลราชวถีิ สถาบนัป้องกนัควบคุมโรคเขตเมือง โรงพยาบาลสนาม สนามไทยญ่ีปุ่น-ดินแดง โรงพยาบาล
มงกุฎวฒันะ โรงพยาบาลสนาม ปตอ.1 กองพนัทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เรือนจ ากลางคลองเปรม เรือนจ าพิเศษ
กรุงเทพมหานคร เรือนจ ากลางพิเศษธนบุรี เรือนจ าจงัหวดันนทบุรี และจุดตูปั้นสุข บริเวณดา้นหนา้กรมส่งเสริมการเกษตร (ติด
กบัสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 
 จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 ท่ียงัคงทวคีวามรุนแรงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงมีความห่วงใยเกษตรกรและพี่นอ้งประชาชนท่ีอาจจะไดรั้บผลกระทบ รวมถึงบุคลากรทางการแพทยท่ี์ท าหนา้ท่ีให้การรักษา
ผูป่้วยอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถอยูใ่นขณะน้ี จึงไดม้อบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรเป็นผูป้ระสานงานหลกัในการด าเนิน 
“โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควดิ-19” โดยการน าสินคา้เกษตรคุณภาพและมีความปลอดภยั ส่งตรงถึงบุคลากรทาง
การแพทย ์และเจา้หนา้ท่ีทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากโควดิ–19 เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังาน อยา่งไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ยงัคงเนน้ย  ้าถึงคุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้เป็นหลกั จึงขอให้เกษตรกร
รักษามาตรฐานการผลิตต่อไป เม่ือผา่นพน้วกิฤตไปแลว้ ผูบ้ริโภคจะจดจ าและเช่ือมัน่ในสินคา้เกษตรของเกษตรกรไทย” ดร.เฉลิม
ชยั กล่าว 
 ดา้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ ส าหรับสินคา้เกษตรคุณภาพและสินคา้
อุปโภคบริโภคท่ีส่งมอบในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ขา้วสาร 13.3 ตนั ผกั 4.5 ตนั ผลไม ้7.5 ตนั ไข่ไก่ 10,000 ฟอง สินคา้แปรรูป
พร้อมทาน 2,500 ซอง และน ้ าด่ืม 85,000 ขวด โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์การเกษตร 
เกษตรกร โลตสั ภาคีเครือข่าย รวมถึงกลุ่มเพื่อนเฉลิมชยั โดย ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ไดม้อบเงินจ านวน 500,000 บาท เพื่อร่วมสนบัสนุน “โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควดิ-19” ในการช่วยเหลือซ้ือสินคา้
จากเกษตรกรท่ีมีปัญหาดา้นการตลาด ในช่วงวกิฤติการระบาดของโรคโควดิ–19 เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจผา่นกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ส่งต่อไปยงับุคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และเรือนจ า ทั้ง 19 แห่งดว้ย 
  



 
รมว.เฉลิมชยั ปล่อยคาราวานรถสินคา้เกษตรคุณภาพ ส่งต่อไปยงัโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสนบัสนุนเรือนจ า 

 
 รมว.เฉลิมชยั ปล่อยคาราวานรถสินคา้เกษตรคุณภาพ ส่งต่อไปยงัโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสนบัสนุนเรือนจ า 
ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรทางการแพทย ์และเจา้หนา้ท่ีทุกภาคส่วน ตลอดจน
ประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากโควิด–19  
 ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบและปล่อยคาราวานรถขนส่งสินคา้เกษตร
คุณภาพและสินคา้อุปโภคบริโภค ตาม “โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควดิ-19” คร้ังท่ี 1 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ 
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผูบ้ริหารกระทรวงเกษตนและสหกรณ์ เขา้ร่วม ณ อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิต์ิ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ เพื่อส่งมอบใหก้บับุคลากรทางการแพทย ์และเจา้หนา้ท่ีทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนท่ี
ไดรั้บความเดือดร้อนจากโควดิ–19 ทั้งโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสนบัสนุนเรือนจ า ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 19 แห่ง ประกอบดว้ย โรงพยาบาลผูสู้งอายบุางขนุเทียน โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ โรงพยาบาลสนามบุศราคมั 
เมืองทองธานี โรงพยาบาลสนามท่ีโรงเรียนนนทบุรีวทิยาลยั โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนยรั์งสิต โรงพยาบาล
เวชการุณยรั์ศม์ิ โรงพยาบาลราชพิพฒัน์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ สถาบนั
บ าราศนราดูร โรงพยาบาลราชวถีิ สถาบนัป้องกนัควบคุมโรคเขตเมือง โรงพยาบาลสนาม สนามไทยญ่ีปุ่น-ดินแดง โรงพยาบาล



มงกุฎวฒันะ โรงพยาบาลสนาม ปตอ.1 กองพนัทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เรือนจ ากลางคลองเปรม เรือนจ าพิเศษ
กรุงเทพมหานคร เรือนจ ากลางพิเศษธนบุรี เรือนจ าจงัหวดันนทบุรี และจุดตูปั้นสุข บริเวณดา้นหนา้กรมส่งเสริมการเกษตร (ติด
กบัสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์)  
 รมว.เฉลิมชยั ปล่อยคาราวานรถสินคา้เกษตรคุณภาพ ส่งต่อไปยงัโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสนบัสนุนเรือนจ า  
 "จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ท่ียงัคงทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมี
ความห่วงใยเกษตรกรและพี่นอ้งประชาชนท่ีอาจจะไดรั้บผลกระทบ รวมถึงบุคลากรทางการแพทยท่ี์ท าหนา้ท่ีใหก้ารรักษาผูป่้วย
อยา่งเตม็ก าลงัความสามารถอยูใ่นขณะน้ี จึงไดม้อบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรเป็นผูป้ระสานงานหลกัในการด าเนิน 
“โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควดิ-19” โดยการน าสินคา้เกษตรคุณภาพและมีความปลอดภยั ส่งตรงถึงบุคลากรทาง
การแพทย ์และเจา้หนา้ท่ีทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากโควดิ–19 เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังาน อยา่งไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ยงัคงเนน้ย  ้าถึงคุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้เป็นหลกั จึงขอให้เกษตรกร
รักษามาตรฐานการผลิตต่อไป เม่ือผา่นพน้วกิฤตไปแลว้ ผูบ้ริโภคจะจดจ าและเช่ือมัน่ในสินคา้เกษตรของเกษตรกรไทย" ดร.เฉลิม
ชยั กล่าว  
 ดา้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ ส าหรับสินคา้เกษตรคุณภาพและสินคา้
อุปโภคบริโภคท่ีส่งมอบในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ขา้วสาร 13.3 ตนั ผกั 4.5 ตนั ผลไม ้7.5 ตนั ไข่ไก่ 10,000 ฟอง สินคา้แปรรูป
พร้อมทาน 2,500 ซอง และน ้ าด่ืม 85,000 ขวด โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์การเกษตร 
เกษตรกร โลตสั ภาคีเครือข่าย รวมถึงกลุ่มเพื่อนเฉลิมชยั โดย ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ไดม้อบเงินจ านวน 500,000 บาท เพื่อร่วมสนบัสนุน “โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควดิ-19” ในการช่วยเหลือซ้ือสินคา้
จากเกษตรกรท่ีมีปัญหาดา้นการตลาด ในช่วงวกิฤติการระบาดของโรคโควดิ–19 เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจผา่นกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ส่งต่อไปยงับุคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และเรือนจ า ทั้ง 19 แห่งดว้ย 
  



 

 
รมว.เกษตร ปล่อยคาราวานรถขนส่งสินคา้เกษตร “โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควดิ-19” คร้ังท่ี 1 

 
 รมว.เฉลิมชยั ปล่อยคาราวานรถสินคา้เกษตรคุณภาพ ส่งต่อไปยงัโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสนบัสนุนเรือนจ า 
ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรทางการแพทย ์และเจา้หนา้ท่ีทุกภาคส่วน ตลอดจน
ประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากโควิด–19 
 ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบและปล่อยคาราวานรถขนส่งสินคา้เกษตร
คุณภาพและสินคา้อุปโภคบริโภค ตาม “โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควดิ-19” คร้ังท่ี 1 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ 
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผูบ้ริหารกระทรวงเกษตนและสหกรณ์ เขา้ร่วม ณ อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิต์ิ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ เพื่อส่งมอบใหก้บับุคลากรทางการแพทย ์และเจา้หนา้ท่ีทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนท่ี
ไดรั้บความเดือดร้อนจากโควดิ–19 ทั้งโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสนบัสนุนเรือนจ า ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 19 แห่ง ประกอบดว้ย โรงพยาบาลผูสู้งอายบุางขนุเทียน โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ โรงพยาบาลสนามบุศราคมั 
เมืองทองธานี โรงพยาบาลสนามท่ีโรงเรียนนนทบุรีวทิยาลยั โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนยรั์งสิต โรงพยาบาล
เวชการุณยรั์ศม์ิ โรงพยาบาลราชพิพฒัน์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ สถาบนั
บ าราศนราดูร โรงพยาบาลราชวถีิ สถาบนัป้องกนัควบคุมโรคเขตเมือง โรงพยาบาลสนาม สนามไทยญ่ีปุ่น-ดินแดง โรงพยาบาล
มงกุฎวฒันะ โรงพยาบาลสนาม ปตอ.1 กองพนัทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เรือนจ ากลางคลองเปรม เรือนจ าพิเศษ
กรุงเทพมหานคร เรือนจ ากลางพิเศษธนบุรี เรือนจ าจงัหวดันนทบุรี และจุดตูปั้นสุข บริเวณดา้นหนา้กรมส่งเสริมการเกษตร (ติด
กบัสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 
 “จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 ท่ียงัคงทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงมีความห่วงใยเกษตรกรและพี่นอ้งประชาชนท่ีอาจจะไดรั้บผลกระทบ รวมถึงบุคลากรทางการแพทยท่ี์ท าหนา้ท่ีให้การรักษา
ผูป่้วยอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถอยูใ่นขณะน้ี จึงไดม้อบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรเป็นผูป้ระสานงานหลกัในการด าเนิน 
“โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควดิ-19” โดยการน าสินคา้เกษตรคุณภาพและมีความปลอดภยั ส่งตรงถึงบุคลากรทาง



การแพทย ์และเจา้หนา้ท่ีทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากโควดิ–19 เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังาน อยา่งไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ยงัคงเนน้ย  ้าถึงคุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้เป็นหลกั จึงขอให้เกษตรกร
รักษามาตรฐานการผลิตต่อไป เม่ือผา่นพน้วกิฤตไปแลว้ ผูบ้ริโภคจะจดจ าและเช่ือมัน่ในสินคา้เกษตรของเกษตรกรไทย” ดร.เฉลิม
ชยั กล่าว 
 ดา้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ ส าหรับสินคา้เกษตรคุณภาพและสินคา้
อุปโภคบริโภคท่ีส่งมอบในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ขา้วสาร 13.3 ตนั ผกั 4.5 ตนั ผลไม ้7.5 ตนั ไข่ไก่ 10,000 ฟอง สินคา้แปรรูป
พร้อมทาน 2,500 ซอง และน ้ าด่ืม 85,000 ขวด โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์การเกษตร 
เกษตรกร โลตสั ภาคีเครือข่าย รวมถึงกลุ่มเพื่อนเฉลิมชยั โดย ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ไดม้อบเงินจ านวน 500,000 บาท เพื่อร่วมสนบัสนุน “โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควดิ-19” ในการช่วยเหลือซ้ือสินคา้
จากเกษตรกรท่ีมีปัญหาดา้นการตลาด ในช่วงวกิฤติการระบาดของโรคโควดิ–19 เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจผา่นกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ส่งต่อไปยงับุคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และเรือนจ า ทั้ง 19 แห่งดว้ย 
  



 
รมว.เกษตร ปล่อยคาราวานรถขนส่งสินคา้เกษตร “โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควดิ-19” คร้ังท่ี 1 

 
รมว.เฉลิมชยั ปล่อยคาราวานรถสินคา้เกษตรคุณภาพ ส่งต่อไปยงัโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสนบัสนุนเรือนจ า ทั้งใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรทางการแพทย ์และเจา้หนา้ท่ีทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนท่ี
ไดรั้บความเดือดร้อนจากโควดิ–19 
 ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบและปล่อยคาราวานรถขนส่งสินคา้เกษตร
คุณภาพและสินคา้อุปโภคบริโภค ตาม “โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควดิ-19” คร้ังท่ี 1 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ 
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผูบ้ริหารกระทรวงเกษตนและสหกรณ์ เขา้ร่วม ณ อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิต์ิ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ เพื่อส่งมอบใหก้บับุคลากรทางการแพทย ์และเจา้หนา้ท่ีทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนท่ี
ไดรั้บความเดือดร้อนจากโควดิ–19 ทั้งโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสนบัสนุนเรือนจ า ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 19 แห่ง ประกอบดว้ย โรงพยาบาลผูสู้งอายบุางขนุเทียน โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ โรงพยาบาลสนามบุศราคมั 
เมืองทองธานี โรงพยาบาลสนามท่ีโรงเรียนนนทบุรีวทิยาลยั โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนยรั์งสิต โรงพยาบาล
เวชการุณยรั์ศม์ิ โรงพยาบาลราชพิพฒัน์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ สถาบนั
บ าราศนราดูร โรงพยาบาลราชวถีิ สถาบนัป้องกนัควบคุมโรคเขตเมือง โรงพยาบาลสนาม สนามไทยญ่ีปุ่น-ดินแดง โรงพยาบาล
มงกุฎวฒันะ โรงพยาบาลสนาม ปตอ.1 กองพนัทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เรือนจ ากลางคลองเปรม เรือนจ าพิเศษ
กรุงเทพมหานคร เรือนจ ากลางพิเศษธนบุรี เรือนจ าจงัหวดันนทบุรี และจุดตูปั้นสุข บริเวณดา้นหนา้กรมส่งเสริมการเกษตร (ติด
กบัสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 



 
 “จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 ท่ียงัคงทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงมีความห่วงใยเกษตรกรและพี่นอ้งประชาชนท่ีอาจจะไดรั้บผลกระทบ รวมถึงบุคลากรทางการแพทยท่ี์ท าหนา้ท่ีให้การรักษา
ผูป่้วยอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถอยูใ่นขณะน้ี จึงไดม้อบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรเป็นผูป้ระสานงานหลกัในการด าเนิน 
“โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควดิ-19” โดยการน าสินคา้เกษตรคุณภาพและมีความปลอดภยั ส่งตรงถึงบุคลากรทาง
การแพทย ์และเจา้หนา้ท่ีทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากโควดิ–19 เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังาน อยา่งไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ยงัคงเนน้ย  ้าถึงคุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้เป็นหลกั จึงขอให้เกษตรกร
รักษามาตรฐานการผลิตต่อไป เม่ือผา่นพน้วกิฤตไปแลว้ ผูบ้ริโภคจะจดจ าและเช่ือมัน่ในสินคา้เกษตรของเกษตรกรไทย” ดร.เฉลิม
ชยั กล่าว 
 ดา้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ ส าหรับสินคา้เกษตรคุณภาพและสินคา้
อุปโภคบริโภคท่ีส่งมอบในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ขา้วสาร 13.3 ตนั ผกั 4.5 ตนั ผลไม ้7.5 ตนั ไข่ไก่ 10,000 ฟอง สินคา้แปรรูป
พร้อมทาน 2,500 ซอง และน ้ าด่ืม 85,000 ขวด โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์การเกษตร 
เกษตรกร โลตสั ภาคีเครือข่าย รวมถึงกลุ่มเพื่อนเฉลิมชยั โดย ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ไดม้อบเงินจ านวน 500,000 บาท เพื่อร่วมสนบัสนุน “โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควดิ-19” ในการช่วยเหลือซ้ือสินคา้
จากเกษตรกรท่ีมีปัญหาดา้นการตลาด ในช่วงวกิฤติการระบาดของโรคโควดิ–19 เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจผา่นกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ส่งต่อไปยงับุคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และเรือนจ า ทั้ง 19 แห่งดว้ย 
  



 
 

 รมว.เฉลิมชยั ปล่อยคาราวานรถสินคา้เกษตรคุณภาพ ส่งต่อไปยงัโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสนบัสนุนเรือนจ า 
ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรทางการแพทย ์และเจา้หนา้ท่ีทุกภาคส่วน ตลอดจน
ประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากโควิด–19 

 
 ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบและปล่อยคาราวานรถขนส่งสินคา้เกษตร
คุณภาพและสินคา้อุปโภคบริโภค ตาม “โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควดิ-19” คร้ังท่ี 1 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ 
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผูบ้ริหารกระทรวงเกษตนและสหกรณ์ เขา้ร่วม ณ อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิต์ิ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ เพื่อส่งมอบใหก้บับุคลากรทางการแพทย ์และเจา้หนา้ท่ีทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนท่ี
ไดรั้บความเดือดร้อนจากโควดิ–19 ทั้งโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสนบัสนุนเรือนจ า ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 19 แห่ง ประกอบดว้ย โรงพยาบาลผูสู้งอายบุางขนุเทียน โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ โรงพยาบาลสนามบุศราคมั 
เมืองทองธานี โรงพยาบาลสนามท่ีโรงเรียนนนทบุรีวทิยาลยั โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนยรั์งสิต โรงพยาบาล
เวชการุณยรั์ศม์ิ โรงพยาบาลราชพิพฒัน์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ สถาบนั
บ าราศนราดูร โรงพยาบาลราชวถีิ สถาบนัป้องกนัควบคุมโรคเขตเมือง โรงพยาบาลสนาม สนามไทยญ่ีปุ่น-ดินแดง โรงพยาบาล
มงกุฎวฒันะ โรงพยาบาลสนาม ปตอ.1 กองพนัทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เรือนจ ากลางคลองเปรม เรือนจ าพิเศษ



กรุงเทพมหานคร เรือนจ ากลางพิเศษธนบุรี เรือนจ าจงัหวดันนทบุรี และจุดตูปั้นสุข บริเวณดา้นหนา้กรมส่งเสริมการเกษตร (ติด
กบัสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 
  "จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 ท่ียงัคงทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงมีความห่วงใยเกษตรกรและพี่นอ้งประชาชนท่ีอาจจะไดรั้บผลกระทบ รวมถึงบุคลากรทางการแพทยท่ี์ท าหนา้ท่ีให้การรักษา
ผูป่้วยอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถอยูใ่นขณะน้ี จึงไดม้อบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรเป็นผูป้ระสานงานหลกัในการด าเนิน 
“โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควดิ-19” โดยการน าสินคา้เกษตรคุณภาพและมีความปลอดภยั ส่งตรงถึงบุคลากรทาง
การแพทย ์และเจา้หนา้ท่ีทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากโควดิ–19 เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังาน อยา่งไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ยงัคงเนน้ย  ้าถึงคุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้เป็นหลกั จึงขอให้เกษตรกร
รักษามาตรฐานการผลิตต่อไป เม่ือผา่นพน้วกิฤตไปแลว้ ผูบ้ริโภคจะจดจ าและเช่ือมัน่ในสินคา้เกษตรของเกษตรกรไทย" ดร.เฉลิม
ชยั กล่าว 
  ดา้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ ส าหรับสินคา้เกษตรคุณภาพและสินคา้
อุปโภคบริโภคท่ีส่งมอบในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ขา้วสาร 13.3 ตนั ผกั 4.5 ตนั ผลไม ้7.5 ตนั ไข่ไก่ 10,000 ฟอง สินคา้แปรรูป
พร้อมทาน 2,500 ซอง และน ้ าด่ืม 85,000 ขวด โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์การเกษตร 
เกษตรกร โลตสั ภาคีเครือข่าย รวมถึงกลุ่มเพื่อนเฉลิมชยั โดย ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ไดม้อบเงินจ านวน 500,000 บาท เพื่อร่วมสนบัสนุน “โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควดิ-19” ในการช่วยเหลือซ้ือสินคา้
จากเกษตรกรท่ีมีปัญหาดา้นการตลาด ในช่วงวกิฤติการระบาดของโรคโควดิ–19 เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจผา่นกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ส่งต่อไปยงับุคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และเรือนจ า ทั้ง 19 แห่งดว้ย 
. 
  



 
เฉลิมชยั ปล่อยคาราวานรถสินคา้เกษตร  ส่งต่อโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสนบัสนุนเรือนจ า เขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

 
 นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบและปล่อยคาราวานรถขนส่งสินคา้เกษตร
คุณภาพและสินคา้อุปโภคบริโภค ตาม “โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควดิ-19” คร้ังท่ี 1 โดยมี นายทองเปลว กอง
จนัทร์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผูบ้ริหารกระทรวงเกษตนและสหกรณ์ เขา้ร่วม ณ อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจ
สิริกิต์ิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ เพื่อส่งมอบใหก้บับุคลากรทางการแพทย ์และเจา้หนา้ท่ีทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชน
ท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากโควดิ–19 ทั้งโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสนบัสนุนเรือนจ า ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 19 แห่ง 
 ประกอบดว้ย โรงพยาบาลผูสู้งอายบุางขนุเทียน โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ โรงพยาบาลสนามบุศราคมั เมืองทองธานี 
โรงพยาบาลสนามท่ีฟเวชการุณยรั์ศม์ิ โรงพยาบาลราชพิพฒัน์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรม
แพทยท์หารอากาศ สถาบนับ าราศนราดูร โรงพยาบาลราชวถีิ สถาบนัป้องกนัควบคุมโรคเขตเมือง โรงพยาบาลสนาม สนามไทย
ญ่ีปุ่น-ดินแดง โรงพยาบาลมงกุฎวฒันะ โรงพยาบาลสนาม ปตอ.1 กองพนัทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เรือนจ ากลางคลองเปรม 
เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจ ากลางพิเศษธนบุรี เรือนจ าจงัหวดันนทบุรี และจุดตูปั้นสุข บริเวณดา้นหนา้กรมส่งเสริม
การเกษตร (ติดกบัสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 



 
 ทั้งน้ีจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 ท่ียงัคงทวคีวามรุนแรงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีความห่วงใยเกษตรกรและพี่นอ้งประชาชนท่ีอาจจะไดรั้บผลกระทบ รวมถึงบุคลากรทางการแพทยท่ี์ท าหนา้ท่ีใหก้าร
รักษาผูป่้วยอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถอยูใ่นขณะน้ี จึงไดม้อบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรเป็นผูป้ระสานงานหลกัในการ
ด าเนิน “โครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควิด-19” โดยการน าสินคา้เกษตรคุณภาพและมีความปลอดภยั ส่งตรงถึง
บุคลากรทางการแพทย ์และเจา้หนา้ท่ีทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากโควดิ–19 เพื่อเป็นขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังาน อยา่งไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ยงัคงเนน้ย  ้าถึงคุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้เป็นหลกั จึงขอให้
เกษตรกรรักษามาตรฐานการผลิตต่อไป เม่ือผา่นพน้วกิฤตไปแลว้ ผูบ้ริโภคจะจดจ าและเช่ือมัน่ในสินคา้เกษตรของเกษตรกรไทย” 
ดร.เฉลิมชยั กล่าว 
 ส าหรับสินคา้เกษตรคุณภาพและสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีส่งมอบในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ขา้วสาร 13.3 ตนั ผกั 4.5 ตนั 
ผลไม ้7.5 ตนั ไข่ไก่ 10,000 ฟอง สินคา้แปรรูปพร้อมทาน 2,500 ซอง และน ้าด่ืม 85,000 ขวด โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก
เจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์การเกษตร เกษตรกร โลตสั ภาคีเครือข่าย รวมถึงกลุ่มเพื่อนเฉลิมชยั โดย ดร.เฉลิมชยั 
ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดม้อบเงินจ านวน 500,000 บาท เพื่อร่วมสนบัสนุน “โครงการแบ่งปัน
น ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควดิ-19” ในการช่วยเหลือซ้ือสินคา้จากเกษตรกรท่ีมีปัญหาดา้นการตลาด ในช่วงวกิฤติการระบาดของโรค
โควดิ–19 เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจผา่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งต่อไปยงับุคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลสนาม และเรือนจ า ทั้ง 19 แห่งดว้ย 
 
  



 

 

 

 



 

 

 
  



 

 



 
  



 

 

 

 



 
  



 

 

 

 



 
  



 
  



 
 

ผา่งบ "เกษตรแปลงใหญ่" 

 
 กรมส่งเสริมการเกษตร โชวอ์อฟ ผา่งบ  “เกษตรแปลงใหญ่” ดว้ยเกษตรสมยัใหม่ เช่ือมโยงตลาด คืบ 47 กลุ่ม วงเงินกวา่ 
112 ลา้นบาท 
  นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร  กล่าววา่ สรุปความกา้วหนา้โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ย
เกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด เฉพาะในส่วนกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรดูแล ณ วนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 พบวา่ มี
กลุ่มแปลงใหญ่ท่ีด าเนินการจดัท าแผนการใชจ่้ายแลว้รวม 982 แปลง คิดเป็นร้อยละ 90 ผา่นการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการ
ระดบัจงัหวดั 400 แปลง คิดเป็นร้อยละ 41 ด าเนินการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) เพื่อขอรับเงินอุดหนุนกบัส านกังานเกษตร
จงัหวดัแลว้ 149 แปลง คิดเป็นร้อยละ 38 ของจ านวนแปลงท่ีไดรั้บการอนุมติั พร้อมกนันั้นไดมี้การด าเนินการโอนเงินผา่นบญัชี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใหก้บักลุ่มแปลงใหญ่แลว้ 47 กลุ่ม วงเงินงบประมาณกวา่ 112 ลา้นบาท 
เพื่อใหก้ลุ่มแปลงใหญ่สามารถด าเนินการตามแผนการด าเนินงานท่ีไดรั้บการอนุมติัไว ้ ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ั่งการให้
เกษตรจงัหวดัทุกจงัหวดัเร่งรัดติดตามความกา้วหนา้การด าเนินงาน และก าชบัใหจ้ดัทีมลงพื้นท่ีไปช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม
เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง และการด าเนินงานโครงการฯ ใหป้ระธานกลุ่มแปลงใหญ่ไดรั้บทราบ  
ยกดบั "แปลงใหญ่" อธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ ผลการด าเนินงานในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรมี
ความกา้วหนา้มาก   เป็นท่ีน่าพอใจ  แต่เน่ืองจากกรมส่งเสริมการเกษตรไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงานหลกัของโครงการ
ยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด จึงไดส้ั่งการใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดัคอยประสานงานอยา่งใกลชิ้ด
กบัหน่วยงานในระดบัพื้นท่ีของกรมการขา้ว กรมปศุสัตว ์กรมประมง การยางแห่งประเทศไทย และกรมหม่อนไหม เพื่อใหก้าร



ด าเนินงานของโครงการในภาพรวมสามารถด าเนินการไปไดต้ามแผนท่ีก าหนดไว ้อน่ึง โครงการ "ยกระดบัแปลงใหญ่" ดว้ย
เกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด เป็นโครงการท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดรั้บการอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีใหด้ าเนินการ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการผลิตใหก้บัเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพ และเป็นกลุ่มนิติบุคคลตามระบบ
ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ดว้ยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเหมาะสม และยกระดบัการผลิตไปสู่สินคา้ท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ส่งผลใหภ้าคเกษตรไทยเกิดการพฒันาอยา่งเขม้แขง็
และย ัง่ยนืต่อไป 
  



 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลด าเนินงานโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่เป็นท่ีน่าพอใจ จดัท าแผนแลว้ 90% 
พร้อมสั่งการเกษตรจงัหวดัลงพื้นท่ีดูแลกลุ่มเกษตรกรอยา่งใกลชิ้ด 

 
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงความกา้วหนา้โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตร
สมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด พบวา่มีกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีด าเนินการจดัท าแผนการใชจ่้ายแลว้รวม 982 แปลง คิดเป็นร้อยละ 90 ผา่น
การพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการระดบัจงัหวดั 400 แปลง คิดเป็นร้อยละ 41 ด าเนินการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) เพื่อ
ขอรับเงินอุดหนุนกบัส านกังานเกษตรจงัหวดัแลว้ 149 แปลง คิดเป็นร้อยละ 38 ของจ านวนแปลงท่ีไดรั้บการอนุมติั และ
ด าเนินการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใหก้บักลุ่มแปลงใหญ่แลว้ 47 กลุ่ม วงเงิน
งบประมาณกวา่ 112 ลา้นบาท เพื่อใหก้ลุ่มแปลงใหญ่สามารถด าเนินการตามแผนการด าเนินงานท่ีไดรั้บการอนุมติัไว ้ 
          โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด เป็นโครงการท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดรั้บ
การอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีใหด้ าเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการผลิตใหก้บัเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรท่ีมี
ศกัยภาพ และเป็นกลุ่มนิติบุคคลตามระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ดว้ยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเหมาะสม 
และยกระดบัการผลิตไปสู่สินคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ส่งผลให้
ภาคเกษตรไทยเกิดการพฒันาอยา่งเขม้แขง็และย ัง่ยนืต่อไป 
  



 



 
กรมส่งเสริมการเกษตรเผยผลด าเนินงานโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาดล่าสุด เป็นท่ีน่า

พอใจ จดัท าแผนแลว้ 90% พร้อมสั่งการเกษตรจงัหวดัลงพื้นท่ีดูแลกลุ่มเกษตรกรอยา่งใกลชิ้ด 

 
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ สรุปความกา้วหนา้โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ย
เกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด เฉพาะในส่วนกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรดูแล ณ วนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 พบวา่ มี
กลุ่มแปลงใหญ่ท่ีด าเนินการจดัท าแผนการใชจ่้ายแลว้รวม 982 แปลง คิดเป็นร้อยละ 90 ผา่นการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการ
ระดบัจงัหวดั 400 แปลง คิดเป็นร้อยละ 41 ด าเนินการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) 
 เพื่อขอรับเงินอุดหนุนกบัส านกังานเกษตรจงัหวดัแลว้ 149 แปลง คิดเป็นร้อยละ 38 ของจ านวนแปลงท่ีไดรั้บการอนุมติั 
และด าเนินการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใหก้บักลุ่มแปลงใหญ่แลว้ 47 กลุ่ม 
วงเงินงบประมาณกวา่ 112 ลา้นบาท เพื่อใหก้ลุ่มแปลงใหญ่สามารถด าเนินการตามแผนการด าเนินงานท่ีไดรั้บการอนุมติัไว ้ทั้งน้ี 
กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ั่งการใหเ้กษตรจงัหวดัทุกจงัหวดัเร่งรัดติดตามความกา้วหนา้การด าเนินงาน และก าชบัใหจ้ดัทีมลง
พื้นท่ีไปช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง และการด าเนินงานโครงการฯ ใหป้ระธานกลุ่มแปลงใหญ่ไดรั้บทราบ 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ ผลการด าเนินงานในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรมีความกา้วหนา้มาก เป็น
ท่ีน่าพอใจ แต่เน่ืองจากกรมส่งเสริมการเกษตรไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงานหลกัของโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ย
เกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด จึงไดส้ั่งการใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดัคอยประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยงานในระดบั
พื้นท่ีของกรมการขา้ว กรมปศุสัตว ์กรมประมง การยางแห่งประเทศไทย และกรมหม่อนไหม เพื่อใหก้ารด าเนินงานของโครงการ
ในภาพรวมสามารถด าเนินการไปไดต้ามแผนท่ีก าหนดไว ้



 
 อน่ึง โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด เป็นโครงการท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ไดรั้บการอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีให้ด าเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการผลิตใหก้บัเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรท่ี
มีศกัยภาพ และเป็นกลุ่มนิติบุคคลตามระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ดว้ยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเหมาะสม 
และยกระดบัการผลิตไปสู่สินคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ส่งผลให้
ภาคเกษตรไทยเกิดการพฒันาอยา่งเขม้แขง็และย ัง่ยนืต่อไป 
  



 
เกษตรเดินหนา้ขบัเคล่ือนการพฒันาพืชสมุนไพร ส่งเสริมภาคการเกษตรไทย สู่ความย ัง่ยนื 

 
 กรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นโอกาสพืชสมุนไพรไทย  เติบโตต่อเน่ืองทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ใช้
ประโยชน์ไดห้ลากหลาย เดินเคร่ืองพฒันาการผลิตตน้ทาง พร้อมต่อยอดดา้นการตลาด 
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงเล็งเห็นโอกาสทางการตลาดของพืชสมุนไพรท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย ตลาด
สมุนไพรมีความตอ้งการเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และหากทิศทางของตลาดขยายตวัเพิ่มมากข้ึน จะช่วยใหเ้กษตรกรผูป้ลูกพืช
สมุนไพร ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตวตัถุดิบตั้งตน้ของอุตสาหกรรมสมุนไพรไดรั้บประโยชน์ โดยสามารถผลิตและจ าหน่ายผลผลิตสร้าง
รายไดอ้ยา่งมัน่คง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการขบัเคล่ือนใหเ้กิดความเช่ือมโยงในการ
พฒันาตลอดห่วงโซ่ อุปทานตั้งแต่ตน้ทาง กลางทาง และปลายทาง โดยใชห้ลกัการ “ตลาดน าการผลิต” ผลิตพืชท่ีมีศกัยภาพท่ี
ตลาดมีความตอ้งการ ซ่ึงด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
 ส าหรับความกา้วหนา้การด าเนินงาน กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินการพฒันาพืช
สมุนไพรในส่วนตน้น ้า ภายใตแ้ผนแม่บทแห่งชาติวา่ดว้ยการพฒันาสมุนไพรไทย ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2560 - 2564 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมผลผลิตของสมุนไพรท่ีมีศกัยภาพตามความตอ้งการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรมีผล
ความกา้วหนา้การด าเนินการตามเป้าหมายการพฒันาพืชสมุนไพรไทย จ านวน 4 ดา้น ดงัน้ี 
 เป้าหมายท่ี 1 มีการปลูกสมุนไพรท่ีไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด จ านวน 43,000 ไร่ ขณะน้ีมีการข้ึนทะเบียน
เกษตรกรผูป้ลูกพืชสมุนไพร เคร่ืองเทศ รวมถึงพืชสมุนไพรท่ีเป็นพืชอาหาร จ านวน 61 ชนิด เกษตรกร 420,300 ราย พื้นท่ีรวม
ประมาณ 1.3 ลา้นไร่ เป้าหมายท่ี 2 การส่งเสริมการแปรรูปหลงัการเก็บเก่ียว ณ สถานท่ีปลูกและการผลิตผลิตภณัฑแ์ละสารสกดั



อยา่งง่ายในระดบัชุมชน โดยปี 2561 - 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรไดส่้งเสริมการแปรรูปหลงัการเก็บเก่ียว รวมทั้งส้ิน 37 กลุ่ม 
แบ่งเป็นวสิาหกิจชุมชน จ านวน 26 กลุ่ม และกลุ่มแปลงใหญ่ จ านวน 11 กลุ่ม เป็นการก าหนดแผนการพฒันาดา้นสมุนไพรตาม
ศกัยภาพ ความพร้อมและความสมคัรใจของกลุ่มเกษตรกร อาทิ วสิาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร เนน้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปสินคา้เกษตรโดยการถ่ายทอดความรู้ใหก้บัสมาชิกวสิาหกิจชุมชน ในการพฒันาสินคา้เกษตรแปรรูป เช่น การพฒันา
กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การพฒันาบรรจุภณัฑ ์และสนบัสนุนการพฒันาบรรจุภณัฑก์บัฉลากสินคา้ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์
เด่นท่ีมีศกัยภาพของวสิาหกิจชุมชน ภายใตโ้ครงการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน เป็นตน้ เป้าหมายท่ี 5  มีฐานขอ้มูลพื้นท่ีปลูกพืช
สมุนไพร (Land Use) 1 ฐานขอ้มูล กรมส่งเสริมการเกษตร ไดด้ าเนินการจดัท าฐานขอ้มูลพื้นท่ีปลูกพืชสมุนไพรจากระบบ
ทะเบียนเกษตรกร ในรูป DATA VIEW ส่งใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์แลว้ และเป้าหมายท่ี 7 มีระบบตลาดกลาง 4 แห่ง และ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 1 แห่ง (e-Market) กรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการจดัท า MOU ตลาดกลางวตัถุดิบสมุนไพรไทย 
ร่วมกบักรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก บริษทัไทยแอก็โกร เอก็ซเชนจ ์จ ากดั (ตลาดไท) และบริษทัมอร์ เมดดิคลั 
จ  ากดั เพื่อร่วมมือกนัในการส่งเสริมเกษตรกรใหผ้ลิตและจ าหน่ายวตัถุดิบสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ เพิ่มช่องทางในการเขา้ถึงวตัถุดิบ
สมุนไพรท่ีไดม้าตรฐานสากล รวมทั้งไดแ้จง้ใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดัทุกจงัหวดัด าเนินการประชาสัมพนัธ์ช่องทางการจ าหน่าย
ผลผลิตสมุนไพรสดและเคร่ืองเทศสดปลอดภยั ภายใต ้โครงการตลาดไท ซีเล็ค ใหก้บัเกษตรกรท่ีสนใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการอีก
ดว้ย 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) กรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการจดัหาและผลิตแม่พนัธ์ุพืชสมุนไพรเพื่อสนบัสนุนแผนแม่บทแห่งชาติวา่ดว้ย
การพฒันาสมุนไพรไทยท่ีมุ่งเนน้พืชสมุนไพร Product Champion จ านวน 12 ชนิด ไดแ้ก่ กวาวเครือขาว กระชายด า ขมิ้นชนั 
บวับก มะขามป้อม กระชาย พริก ฟ้าทะลายโจร กระเจ๊ียบแดง หญา้หวาน วา่นห่างจระเข ้และไพล รวมทั้งยงัไดด้ าเนินการผลิต
และขยายพนัธ์ุพืชสมุนไพรอ่ืน ๆ ท่ีมีศกัยภาพเชิงการคา้  จ  านวน 4 ชนิด คือ ดีปลี อญัชนั แก่นตะวนั และพริกไทย รวมทั้งส้ิน 16 
ชนิด รวมทั้งส้ิน 34,500 ตน้ ซ่ึงเป็นการบูรณาการร่วมกบัหน่วยพฒันาและปรับปรุงพนัธ์ุจากกรมวชิาการเกษตร และ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรไดต้ั้งเป้าหมายในการผลิต พืชสมุนไพร รวมทั้งส้ินจ านวน 
50,000 ตน้ โดยมอบหมายให้ส านกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร รับผดิชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช 
(สมุนไพร) ซ่ึงท่ีผา่นมามีกลุ่มเกษตรแบบแปลงใหญ่ท่ีประสบความส าเร็จสามารถ MOU กบัโรงพยาบาลส่งวตัถุดิบสมุนไพรทั้ง
สดและแหง้ จ านวน 6 กลุ่ม รวมทั้งยงัสามารถส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศไดอี้ก จ านวน 2 กลุ่ม ท าใหเ้ห็นไดช้ดัวา่ ตลาด
สมุนไพรมีการขยายตวัเพิ่มอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะท าใหเ้กษตรกรผูป้ลูกพืชสมุนไพรมีรายไดห้มุนเวยีนและเกิดความมัน่คงในการ
ด ารงชีวิตต่อไป 
  





 
  



 
  



 
เกษตรปัตตานีรับการตรวจประเมินศูนยร์าชการสะดวก (GECC) ประจ าปี 2564 มุ่งพฒันาส านกังานใหมี้ความพร้อมในการ
ใหบ้ริการประชาชน 

 
 เกษตรปัตตานีรับการตรวจประเมินศูนยร์าชการสะดวก (GECC) ประจ าปี 2564 มุ่งพฒันาส านกังานใหมี้ความพร้อมใน
การใหบ้ริการประชาชน 
 นายชาลี สิตบุศย ์เกษตรจงัหวดัปัตตานี พร้อมดว้ยหวัหนา้กลุ่ม/ฝ่าย และเจา้หนา้ท่ีในสังกดั เขา้รับการตอบขอ้ซกัถามใน
การตรวจประเมินศูนยร์าชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจ าปี 2564 จากคณะอนุกรรมการตรวจ
ประเมินมาตรฐานศูนยร์าชการสะดวก คณะท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 น าโดยนายสุรศกัด์ิ เรียงเครือ รองปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมส านกังานเกษตรจงัหวดัปัตตานี ผา่นระบบ 
Video Conference เช่ือมต่อสัญญาณจากส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ตามแผนการตรวจประเมินศูนยร์าชการสะดวก 
(GECC) ประจ าปี 2564 ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลงัจากการผา่นการประเมินความพร้อมในการเขา้สู่มาตรฐาน GECC และผา่นการ
พิจารณาตรวจคดักรองเอกสารซ่ึงประกอบดว้ยเกณฑพ์ื้นฐานและเกณฑข์ั้นสูง ในการเป็นหน่วยงานท่ีใหบ้ริการประชาชนท่ี
มุ่งเนน้การอ านวยความสะดวก รวดเร็ว เขา้ถึงง่าย และสร้างความพึงพอใจในการใหบ้ริการของภาครัฐ 
 ชาลี สิตบุศย ์เกษตรจงัหวดัปัตตานี ไดต้อบขอ้ซกัถามในประเด็นแนวทางการพฒันาการใหบ้ริการ นวตักรรม ผลการ
ด าเนินงานท่ีมีความโดดเด่น แนวทางการใหบ้ริการและสร้างความพึงพอใจต่อผูเ้ขา้รับบริการผา่นช่องทาง Walk-In และ Online 
ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ควบคู่กบัการน าเยีย่มชมพื้นท่ีภายในส านกังานเกษตร
จงัหวดัปัตตานี 
  



 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตรชวนปลูกมะม่วงหิมพานต ์พืชเค้ียวมนัคุณค่าสูง ดนัเกษตรแปลงใหญ่ สร้างอตัลกัษณ์วถีิชุมชน 
 

 
 
 มะม่วงหิมพานต(์Cashew Nut) เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัพืชหน่ึงของประเทศ นิยมปลูกเพื่อน าเมล็ดมารับประทาน และ
ส่งออกรวมถึงน ้ามนัจากเปลือกเมล็ดนิยมใชป้ระโยชน์ในทางอุตสาหกรรมหลายดา้น เช่น น ้ามนัขดัเงา กาว สีทาบา้น หมึกพิมพ ์
นอกจากนี ส่วนต่าง ๆ นิยมใชป้ระโยชน์ทางการแพทยห์ลายอยา่ง 
 นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยวา่ ปี 2564 กรม
ส่งเสริมการเกษตรไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเค้ียวมนั ไดแ้ก่ แมคคาเดเมีย และมะม่วงหิมพานต ์
เพื่อเพิ่มศกัยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ โดยการรวมกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจการผลิตพืชเค้ียวมนั จดัอบรมใหค้วามรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และสนบัสนุนปัจจยัจดัท าแปลง ตน้แบบใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ในส่วนภาคใตด้ าเนินการเฉพาะมะม่วงหิม
พานต ์ในพื้นท่ีจงัหวดัระนอง เนน้การอนุรักษพ์นัธ์ุดั้งเดิม คือ พนัธ์ุเกาะพยาม ซ่ึงมีลกัษณะเด่น คือ ผลเทียมมีสีเหลืองอมแดงจาง 
ๆ เมล็ดแท ้มีสีน ้าตาลอมเทา รูปร่างเมล็ดอวบใหญ่ ขนาดเมล็ดใหญ่ ใหเ้น้ือเมล็ดหลงักะเทาะเปลือกประมาณ 25% ปริมาณ
ผลผลิตเฉล่ีย 5 ปี ประมาณ 4 กิโลกรัม/ตน้/ปีการด าเนินงานใชก้ระบวนการแปลงใหญ่เป็นกลไกการ ส่งเสริมและการบริหาร
จดัการดา้นการผลิต พฒันาคุณภาพ และการตลาด ซ่ึงจะช่วยใหเ้กษตรกรน าความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติัจริงพร้อมขยายผลใหแ้ก่
เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ต่อไป 
 นายถาวร ศรีสุข เกษตรจงัหวดัระนอง ใหข้อ้มูลวา่ ปัจจุบนัจงัหวดัระนองมีพื้นท่ีปลูกมะม่วงหิมพานตห์รือภาษาถ่ิน
เรียกวา่ “กาหย”ู ประมาณ 6,000 ไร่ โดยปลูกมากในต าบลเกาะพยาม ซ่ึงเป็น เกาะเล็ก ๆ กลางทะเลอนัดามนั มีพื้นท่ีทั้งหมด 



ประมาณ 10,371 ไร่ เกษตรกรเกาะพยาม ไดร้วมกลุ่มจดัตั้ง แปลงใหญ่มะม่วงหิมพานตข้ึ์น ในปี 2561 ภายใตก้ารสนบัสนุนของ
ส านกังานเกษตรอ าเภอเมืองระนอง มีสมาชิก 40 คน พื้นท่ี 1,256 ไร่ ปัจจุบนัมีการบริหารจดัการกลุ่มท่ีเขม้แขง็ มีการพฒันาตาม
ประเด็นแปลงใหญ่ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ลดตน้ทุนการผลิต จะเนน้การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ช ้การตดัแต่งก่ิงหลงัการเก็บ
เก่ียว ส่งเสริมใหเ้กษตรกรขยายพื้นท่ีปลูก โดยคดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุจากตน้พนัธ์ุดีมีคุณภาพ เพาะขยายพนัธ์ุเอง ส่งเสริมใหผ้ลิตปุ๋ย
อินทรียใ์ชเ้อง และใชส้ารชีวภณัฑใ์นการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ท าใหส้ามารถลดตน้ทุนจากเดิม ไร่ละ ๘๐๐ บาท เหลือไร่ละ ๔๐๐ 
บาท ผลผลิตจากเดิมไร่ละ ๕๐-๖๐ กิโลกรัม เพิ่มข้ึนเป็น ๑๑๐ กิโลกรัม ไดรั้บการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน GAP และสินคา้ 
OTOP สามารถแปรรูปจ าหน่ายไดร้าคาดี มีการบริหารจดัการตลาด โดยรวบรวมผลผลิตในรูปแบบกลุ่มส่งตลาดสร้างตลาด
เครือข่ายรวบรวมสินคา้ การตลาดออนไลน์และต่อยอดเป็นวสิาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตรชุมชนเกาะพยาม ส าหรับการ
ส่งเสริมการผลิตพืชเค้ียวมนัก็จะขยายผลไปท่ีเกษตรกรรายใหม่ ๆ ใหเ้ขา้มาเรียนรู้ร่วมกบัแปลงใหญ่และรวบรวมสมาชิกเพิ่มเติม 
มีแปลงตน้แบบท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ ในส่วนกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรเชิงท่องเท่ียว เนน้สัมผสัวถีิชีวติความเป็นอยูข่องคนเกาะ
พยาม เท่ียวชมตลาดใตม้่วง ซ่ึงเป็นตลาดจ าหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑชุ์มชนจากเกษตรกรโดยตรง การจดักิจกรรมทวัร์สวนกาหย ู
มีการสาธิตและใหน้กัท่องเท่ียวไดท้ดลองตม้ อบ คัว่ เผา กะเทาะ ซ่ึงเป็นกระบวนการผลิตแบบด ังเดิม คือ ใชเ้ตาฟืน จะท าใหไ้ด้
กล่ินหอมน่ารับประทาน เป็นการน าเอาทรัพยากร ท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีมาต่อยอด ก่อใหเ้กิดรายไดต่้อชุมชนและตวัเกษตรกรเอง รวมทั้ง
เป็นการท าการเกษตรเชิงอนุรักษค์วบคู่ไปกบัการท่องเท่ียวไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลใหร้ะบบ
เศรษฐกิจในชุมชนขบัเคล่ือนต่อไปไดอ้ยา่งมัน่คง และย ัง่ยนื 
 ดา้นนางประนอม ประสพบุญ ประธานแปลงใหญ่มะม่วงหิม พานตต์ าบลเกาะพยาม ใหข้อ้มูล เพิ่มเติมวา่ มะม่วงหิม
พานตเ์ป็นพืชทนแลง้ ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว ดูแลง่าย แต่ก่อนนั้นปล่อยไปตามธรรมชาติ แต่หลงัจากเกษตรอ าเภอมาแนะน าให้
รวมกลุ่ม และไดเ้ขา้สู่แปลงใหญ่ มีการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ ปัจจุบนันอกจากสินคา้มะม่วงหิมพานตแ์ลว้ ไดพ้ฒันาต่อยอดพฒันา
สินคา้ผลิตภณัฑ ์อ่ืน ๆ เช่น สะตออบแหง้ ผลไมร้วมอบแห้ง ท่ีหลากหลายข้ึน และหากสถานการณ์โควดิ 19 คล่ีคลายลง อยากให้
ทุกคนมาเท่ียวชมเกาะพยาม ท่านจะไดส้ัมผสักบัวถีิชีวติของคนในชุมชนท่ีน่ี รับรองวา่จะมีรอยยิม้กลบัไปแน่นอน 
  





 
เจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอเมืองตรัง ลงพื้นท่ีใหค้  าแนะน าการข้ึนทะเบียนขา้วนาปี 2564/2565 และจบัพิกดัแปลงนาขา้ว 

 
 นายจรูญ ภกัดีโชติ เกษตรอ าเภอเมืองตรัง เปิดเผยวา่ วนัน้ี (2 มิถุนายน 2564) เจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอเมืองตรัง  
ลงพื้นท่ีใหค้  าแนะน าการข้ึนทะเบียนขา้วนาปี 2564/2565 และจบัพิกดัแปลงนาขา้ว ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 8 ต าบลควนปริง อ าเภอเมือง
ตรัง จงัหวดัตรัง ของเกษตรกร นายผนั หนูวงศ ์ซ่ึงไดเ้ช่าพื้นท่ีนาของบริษทัเอกชน จ านวน 60 เร่ิมท านาในปี 2563 โดยในปี 2563 
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดป้ระมาณ 400-500 กระสอบ ปัญหาท่ีพบในปีท่ีผา่นมาคือ ปัญหาการเขา้ท าลายของศตัรูธรรมชาติ
ไดแ้ก่ นก จึงท าใหผ้ลผลิตลดลง 
            ทั้งน้ี  กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรมาอยา่งต่อเน่ือง โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อน าขอ้มูลไปใชว้างแผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมสนบัสนุนเกษตรกรไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม รวมถึงใช้
ในการด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ ส าหรับในปี 2564  เนน้หนกัในการประชาสัมพนัธ์ใหเ้กษตรกรทราบและ
ติดตามเกษตรกรใหแ้จง้ขอ้มูลการเกษตรอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว ครบถว้น เพื่อเก็บขอ้มูลการเพาะปลูกพืชน าไปสู่การวเิคราะห์ขอ้มูล
ดา้นการเกษตร พร้อมทั้งประมวลผลขอ้มูลการจดัท าสารสนเทศดา้นการเกษตรในภาพรวมของประเทศท่ีถูกตอ้ง สามารถน า
ขอ้มูลไปเผยแพร่บูรณาการใชป้ระโยชน์ไดท้ัว่ไปทั้งภาครัฐและเอกชน 
  



 
เกษตรสตูล จดัพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) การรับเงินอุดหนุน ระหวา่งกรมส่งเสริมการเกษตรกบัเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ 
ภายใตโ้ครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด 

 
 
 วนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 ส านกังานเกษตรจงัหวดัสตูล โดยนายปัทพงศ ์สารบรรณ์ เกษตรจงัหวดัสตูล จดัพิธีลงนามบนัทึก
ขอ้ตกลง (MOU) รับเงินอุดหนุน ระหวา่งกรมส่งเสริมการเกษตร (ผูส้นบัสนุนงบประมาณ) กบักลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ (ผูไ้ดรั้บ
การสนบัสนุนงบประมาณ) ภายใตโ้ครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด ณ ส านกังานเกษตร
จงัหวดัสตูล ต าบลพิมาน อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล 
        โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด เป็นโครงการท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดจ้ดัท า 
เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อใหเ้กษตรกรมีการน า
เทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีมีความหลากหลายมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาศกัยภาพความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการแปลงใหญ่ 
โดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ ต่อยอดดา้นคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และเช่ือมโยงตลาด และสร้างโอกาสในการเพิ่ม
คุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิต การลดตน้ทุนการผลิต รายไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งย ัง่ยนื 
        วตัถุประสงคข์องโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนการผลิตใหก้บัเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกนับริหารจดัการ
ใหเ้กิดประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการยกระดบัการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและ
อุสาหกรรมต่อเน่ือง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลงังาน และอุตสาหกรรมเคมีภณัฑแ์ละยาท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน 
 



        กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส านกังานเกษตรจงัหวดัสตูล มีกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีอยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบ ขอรับเงินอุดหนุน
จากโครงการดงักล่าว จ านวน 2 แปลง ประกอบดว้ย กลุ่มแปลงใหญ่ปาลม์น ้ามนั ต าบลน ้าผดุ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล และกลุ่ม
แปลงใหญ่มะพร้าว ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล งบประมาณรวมทั้งส้ิน 2,998,650 บาท 
        ซ่ึงกลุ่มแปลงใหญ่ปาลม์น ้ามนั ต าบลน ้าผุด อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล มีสมาชิกทั้งหมด 38 ราย ขอรับการสนบัสนุนงบ
ประมาณ ในดา้นการผลิต กิจกรรมการบริหารจดัการสวนปาลม์ เป็นการจดัซ้ือ รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์พว่ง เคร่ืองสับยอ่ย
ละเอียดเอนกประสงค ์เคร่ืองพน่แรงดนัสูง เคร่ืองสับทางปาลม์ เคร่ืองพน่ปุ๋ยสะพายหลงั เป็นตน้ 
        ในส่วนของกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว ต าบลน ้าผดุ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล มีสมาชิกทั้งหมด 38 ราย ขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณในดา้นการผลิต กิจกรรม สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายไดใ้นสวนมะพร้าว เป็นการการจดัซ้ือ ท่อนพนัธ์ุขมิ้น เมล็ดพนัธ์ุฟ้า
ทะลายโจร เมล็ดพนัธ์ุฟักทอง แตงกวา ฟักเขียว เคร่ืองสับเปลือกมะพร้าว ทะลายปาลม์หมกั เคร่ืองเยบ็กระสอบ เคร่ืองแยกขยุ
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แท่น เคร่ืองเล่ือยตดัเหล็ก เคร่ืองเล่ือยจิกวอ แท่นตดัเหล็กไฟเบอร์ มอเตอร์หินเจียร ตูเ้ช่ือม เป็นตน้ 
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ยอดกิจกรรมในการลดตน้ทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกรอยา่งย ัง่ยนื ทั้งน้ีไดย้  ้าใหก้ลุ่มแปลงใหญ่มีการ
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        โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด เป็นโครงการท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดจ้ดัท า 
เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อใหเ้กษตรกรมีการน า
เทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีมีความหลากหลายมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาศกัยภาพความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการแปลงใหญ่ 
โดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ ต่อยอดดา้นคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และเช่ือมโยงตลาด และสร้างโอกาสในการเพิ่ม
คุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิต การลดตน้ทุนการผลิต รายไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งย ัง่ยนื 
        วตัถุประสงคข์องโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนการผลิตใหก้บัเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกนับริหารจดัการ
ใหเ้กิดประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการยกระดบัการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและ
อุสาหกรรมต่อเน่ือง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลงังาน และอุตสาหกรรมเคมีภณัฑแ์ละยาท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน 
        กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส านกังานเกษตรจงัหวดัสตูล มีกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีอยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบ ขอรับเงินอุดหนุน
จากโครงการดงักล่าว จ านวน 2 แปลง ประกอบดว้ย กลุ่มแปลงใหญ่ปาลม์น ้ามนั ต าบลน ้าผดุ อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล และกลุ่ม
แปลงใหญ่มะพร้าว ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล งบประมาณรวมทั้งส้ิน 2,998,650 บาท 



        ซ่ึงกลุ่มแปลงใหญ่ปาลม์น ้ามนั ต าบลน ้าผุด อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล มีสมาชิกทั้งหมด 38 ราย ขอรับการสนบัสนุนงบ
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ใหเ้กิดประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการยกระดบัการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและ
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มะพร้าว เป็นตน้ และกิจกรรมการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากมะพร้าว เป็นการการจดัซ้ือ ในส่วนของอุปกรณ์การแปรรูป ไดแ้ก่ สวา่น
แท่น เคร่ืองเล่ือยตดัเหล็ก เคร่ืองเล่ือยจิกวอ แท่นตดัเหล็กไฟเบอร์ มอเตอร์หินเจียร ตูเ้ช่ือม เป็นตน้ 
        โดยนายปัทพงศ ์สารบรรณ์ เกษตรจงัหวดัสตูล ไดเ้นน้ย  ้าถึงความส าคญัของโครงการดงักล่าว ซ่ึงเป็นโครงการท่ีจะ
สนบัสนุนสมาชิกแปลงใหญ่ ในการจดัหาปัจจยัการผลิตและวสัดุอุปกรณ์การเกษตร และครุภณัฑอ่ื์น ๆ ทั้งดา้นการผลิต ดา้นการ
พฒันาคุณภาพและการตลาด ซ่ึงสมาชิกสามารถจดัหาดว้ยตนเองไดต้ามความจ าเป็นและตามความตอ้งการของกลุ่ม เพื่อพฒันาต่อ
ยอดกิจกรรมในการลดตน้ทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกรอยา่งย ัง่ยนื ทั้งน้ีไดย้  ้าใหก้ลุ่มแปลงใหญ่มีการ
ใชง้บประมาณท่ีไดรั้บให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุม้ค่าสูงสุดตามวตัถุประสงคข์องโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผล
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากโครงการ คือ กลุ่มเกษตรกรมีการน าเทคโนโลยเีกษตรสมยัใหม่มาใช ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลด
ตน้ทุนการผลิต สินคา้เกษตรกรมีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
เกษตรกรมีศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการการผลิตสินคา้เกษตร มีการยกระดบัการผลิตสินคา้เกษตรไปสู่เกษตร
สมยัใหม ่
 
  



 
สกลนคร ผูว้า่ฯกินกลว้ยโชว ์แบ่งปันสินคา้เกษตรใหบุ้คลากรทางการแพทย ์ช่วยลดผลกระทบจากโควดิ-19 

 
 ผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร กินกลว้ยโชว ์โครงการ “แบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทย สู้ภยัโควดิ-19” รวบรวมสินคา้เกษตร 
และสินคา้อุปโภคบริโภค แบ่งปันใหบุ้คลากรทางการแพทย ์และประชาชน ช่วยลดผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโรคโควดิ-
19 ยนืยนัวา่สะอาดปลอดภยั 
 วนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 สกลนคร ท่ีอาคารอเนกประสงค ์ส านกังานเกษตรจงัหวดัสกลนคร นายมนตสิ์ทธ์ิ ไพศาลธนวฒัน์ 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร เป็นประธานในการรับมอบสินคา้เกษตร และสินคา้อุปโภคบริโภคใหก้บัส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัสกลนคร โดยมี นางสาวอนงค ์บงักระโทก รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสกลนคร ผูแ้ทนรับมอบ ทั้งน้ีส านกังาน
เกษตรจงัหวดัสกลนคร ไดจ้ดัท าโครงการ “แบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทย สู้ภยัโควดิ-19” โดยรวบรวมสินคา้เกษตรจากเจา้หนา้ท่ี
ส านกังานเกษตร กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั้ง 18 อ าเภอของจงัหวดัสกลนคร โดยแบ่งออกเป็นสินคา้เกษตร เช่น มะม่วง 
สับปะรด ขนุน มะละกอ กลว้ย ฟักทอง และหน่อไม ้เป็นตน้ สินคา้ อุปโภคบริโภค เช่น ขา้วสาร ไข่ไก่ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป และน ้า
ผลไม ้รวมทั้งเงินสดจ านวนหน่ึง เพื่อแบ่งปันสู่บุคลากรทางการแพทย ์และเจา้หนา้ท่ีต่างๆ ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรการเฝ้าระวงั 
ป้องกนั และควบคุมสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควดิ-19 และประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
โควดิ-19 เพื่อเป็นขวญั ก าลงัใจ 
 โดยนายประยงค ์ภูดินทราย เกษตรจงัหวดัสกลนคร กล่าววา่ โครงการ“แบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทย สู้ ภยัโควดิ-19” เป็น
การแสดงออกถึงความห่วงใย และความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของคนไทย เพื่อส่งต่อก าลงัใจไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน 
รวมทั้งเป็นการประชาสัมพนัธ์สินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพของจงัหวดัสกลนคร ให้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง และแพร่หลายมาก
ยิง่ข้ึน โดยหลงัจากกล่าวมอบแลว้ ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร คุณมนตสิ์ทธ์ิ ไพศาลธนวฒัน์ ก็ไดรั้บประทานกนัแบบสดๆ 
นัน่ก็คือกลว้ยหอมลูกยาวขนาด 1 ฟุต หรือ 12 น้ิว ใหก้บัผูม้าร่วมงานไดช้มวา่ นอกจากความอร่อยแลว้ ยงัการันติเร่ืองความ
สะอาด คุณภาพดีอีกดว้ย ซ่ึงท่านก็ไดใ้หแ้นวทางวา่ ควรจะน าสินคา้ทั้งหมดไปแจกจ่ายใหก้บัโรงพยาบาลต่างๆ และวดัท่ีจดัท า
ขา้วปลาอาหารแจกจ่ายบุคคลากรทางการแพทย ์สู้ภยัโควิด 19 



 
"เฉลิมชยั"เดินหนา้โครงการ "แบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยั COVID–19"ช่วยเพชรบุรี 

 
 "เฉลิมชยั" เดินหนา้โครงการ "แบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยั COVID–19" ช่วยเพชรบุรี "อลงกรณ์" เผยรัฐบาลจดัสรร
วคัซีนเพิ่มใหเ้พชรบุรี เร่ิมฉีดมิถุนายนน้ี พร้อมเปิดตลาดกลางสินคา้เกษตรออนไลน์สัปดาห์หนา้ ภายใตย้ทุธศาสตร์ "1 ปิด 1 
เปิด" 
 เม่ือวนัท่ี 4 มิ.ย. เวลา 10.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีมอบขา้วสารและผลผลิตทางการเกษตรภายใตโ้ครงการ “แบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยั COVID–19” ของ ดร.เฉลิมชยั ศรี
อ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรเทาปัญหาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โรคโควดิ–19) ในจงัหวดัเพชรบุรี ไดแ้ก่ น ้าพริกเคร่ืองแกง พริกสด มะเขือ แฟง ฟักทอง สับปะรดดอนขนุห้วย ไข่ไก่ 
มะนาว กลว้ยน ้าวา้ กลว้ยหอมทอง และภาชนะใส่อาหาร โดยนายภคัพงศ ์ทวพิฒัน์ ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบุรี นายไพโรจน์ พว่ง
ทอง สมาชิกวฒิุสภา นายชาญณรงค ์พวงสั้น เกษตรจงัหวดัเพชรบุรี พร้อมดว้ยส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นท่ี
จงัหวดัเพชรบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเขายอ้ย นายก อบต.ต าบลหนองชุมพลเหนือ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ารตอ้นรับ 
และเยีย่มใหก้ าลงัใจแก่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ท่ีประกอบอาหารภายในวดัศีลคุณาราม ต าบลหนองชุมพลเหนือ อ าเภอเขา
ยอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี  
 โดยนายภคัพงศ ์ทวพิฒัน์ ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบุรี ไดก้ล่าวขอบคุณ ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
เกษตรฯ และคณะท่ีช่วยเหลือจงัหวดัเพชรบุรีและประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในขณะน้ี 
 นอกจากน้ี นายอลงกรณ์ พลบุตร นายอภิชาติ สุภาแพง่ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยพาณิชย ์ดร.กมัพล สุภาแแพง่ นายอรรถพร 
พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสุข และส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ ในจงัหวดัเพชรบุรี ไดร่้วมสมทบ



เงินช่วยเหลืออีกจ านวนหน่ึง มอบผา่นพระครูศรีวชัราภรณ์ เจา้คณะอ าเภอเขายอ้ย ให้กบัครัวกลางวดัศีลคุณาราม ก่อนหนา้น้ีกลุ่ม
เพื่อนเฉลิมชยัไดม้อบเงิน 2 แสนบาทสนบัสนุนจงัหวดัเพชรบุรี สู้ภยัโควดิ โดยมอบผา่นผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบุรี 
 นายอลงกรณ์ กล่าวระหวา่งเป็นประธานในพิธีมอบวา่ จากการประสานงาน ล่าสุดนายอรรถพร พลบุตร ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสุข ไดรั้บการยนืยนัจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสุข วนัน้ี
วา่ รัฐบาลไดจ้ดัสรรวคัซีนเพิ่มใหเ้พชรบุรี ลอตท่ี 2 อีก 49,000 โด๊ส รวมทั้งวคัซีนท่ีจะฉีดใหก้บัผูล้งทะเบียน "หมอพร้อม" โดยจะ
เร่ิมฉีดตามก าหนดในเดือนมิถุนายนน้ี และหวงัวา่รัฐบาลจะจดัสรรวคัซีนใหเ้พียงพอต่อการฉีดใหช้าวเพชรบุรีไม่นอ้ยกวา่ 70% 
ใหท้นัวนัท่ี 1 ตุลาคม ซ่ึงเป็นวนัท่ีชาวเพชรบุรี จะเปิดเมืองของเราภายใตย้ทุธศาสตร์ "1 ปิด 1 เปิด" 
 หลงัจากเสร็จพิธี ท่ีปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ พร้อมดว้ย นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จงัหวดั นายชาญ 
พวงสั้น เกษตรจงัหวดั นายธีรวฒิุ คลา้ยเคล่ือน พาณิชยจ์งัหวดั และคณะไดเ้ดินทางไปประชุมหารือกบันายหยนั เยื่อใย ประธาน
สหกรณ์การเกษตรท่ายางและผูจ้ดัการตลาดเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมของการเปิดโครงการตลาดกลางสินคา้เกษตรออนไลน์ 
ท่ีตลาดกลางสินคา้เกษตรหนองบว้ยและบา้นลาด ซ่ึงจะเปิดการขายแบบซอฟตโ์อเพนน่ิง (Soft Opening) ในสัปดาห์ภายใต้
เพชรบุรีโมเดล "1 ปิด 1 เปิด" คือระดมพลคนเพชรปิดโควิดเร็วท่ีสุด และเปิดเศรษฐกิจเร็วท่ีสุดไปพร้อมๆ กนั 
 
  



 
'เฉลิมชยั'  เดินหนา้โครงการ 'แบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยั COVID-19' ช่วยเพชรบุรี ดา้น 'อลงกรณ์' เผยรัฐบาลจดัสรรวคัซีนเพิ่ม
ใหเ้พชรบุรีเร่ิมฉีดมิถุนายนน้ี พร้อมเปิดตลาดกลางสินคา้เกษตรออนไลน์สัปดาห์หนา้ภายใตย้ทุธศาสตร์ '1ปิด1เปิด' 
 นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีมอบขา้วสารและผลผลิต
ทางการเกษตรภายใตโ้ครงการ 'แบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยั COVID-19' ของ ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรเทาปัญหาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในจงัหวดัเพชรบุรี ไดแ้ก่ 
น ้าพริก, เคร่ืองแกง, พริกสด, มะเขือ, แฟง, ฟักทอง, สับปะรดดอนขนุหว้ยป ไข่ไก่, มะนาว, กลว้ยน ้าวา้, กลว้ยหอมทอง และ
ภาชนะใส่อาหาร 
 โดยนายภคัพงศ ์ทวพิฒัน์ ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบุรี, นายไพโรจน์ พว่งทอง สมาชิกวุฒิสภา, นายชาญณรงค ์พวงสั้น 
เกษตรจงัหวดัเพชรบุรี พร้อมดว้ยส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัเพชรบุรี, นายกเทศมนตรีเทศบาลเขา
ยอ้ย, นายกอบต.ต าบลหนองชุมพลเหนือ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ารตอ้นรับ และเยีย่มใหก้ าลงัใจแก่จิตอาสาพระราชทาน 
904 วปร. ท่ีประกอบอาหารภายในวดัศีลคุณาราม ต าบลหนองชุมพลเหนือ อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 
 



 ทั้งน้ี นายภคัพงศ ์ไดก้ล่าวขอบคุณเจา้กระทรวงเกษตร และคณะท่ีช่วยเหลือจงัหวดัเพชรบุรีและประชาชนผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในขณะน้ี  
 ดา้น นายอลงกรณ์ พลบุตร, นายอภิชาติ สุภาแพง่ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยพาณิชย,์ ดร.กมัพล สุภาแแพง่, นายอรรถพร พล
บุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขและส่วนราชการกระทรวงเกษตรในจงัหวดัเพชรบุรี ไดร่้วมสมทบเงินช่วยเหลืออีก
จ านวนหน่ึงมอบผา่นพระครูศรีวชัราภรณ์เจา้คณะอ าเภอเขายอ้ยใหก้บัครัวกลางวดัศีลคุณาราม  โดยก่อนหนา้น้ีกลุ่มเพื่อนเฉลิมชยั
ไดม้อบเงิน 2 แสนบาท สนบัสนุนจงัหวดัเพชรบุรีสู้ภยัโควดิโดยมอบผา่นผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบุรี 
 นอกจากน้ี นายอลงกรณ์ ยงัไดก้ล่าวระหวา่งเป็นประธานในพิธีมอบวา่ จากการประสานงานล่าสุดนายอรรถพร พลบุตร 
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขไดรั้บการยนืยนัจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขวา่ รัฐบาลไดจ้ดัสรรวคัซีนเพิ่ม
ใหเ้พชรบุรีล็อตท่ี 2 อีก 49,000 โดส รวมทั้งวคัซีนท่ีจะฉีดใหก้บัผูล้งทะเบียน 'หมอพร้อม' โดยจะเร่ิมฉีดตามก าหนดในเดือน
มิถุนายนน้ี และหวงัวา่รัฐบาลจะจดัสรรวคัซีนใหเ้พียงพอต่อการฉีดใหช้าวเพชรบุรีไม่นอ้ยกวา่ 70% ใหท้นัวนัท่ี 1 ตุลาคมซ่ึงเป็น
วนัท่ีชาวเพชรบุรีจะเปิดเมืองของเราภายใตย้ทุธศาสตร์ '1ปิด1เปิด' 
 หลงัจากเสร็จพิธี ท่ีปรึกษารัฐมนตรีเกษตรพร้อมดว้ยนางสาวศิริวรรณ เครือเล็กเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั นายชาญ พวง
สั้น เกษตรจงัหวดั, นายธีรวุฒิ คลา้ยเคล่ือนพาณิชยจ์งัหวดัและคณะไดเ้ดินทางไปประชุมหารือกบันายหยนั เยือ่ใย ประธาน
สหกรณ์การเกษตรท่ายางและผูจ้ดัการตลาดเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมของการเปิดโครงการตลาดกลางสินคา้เกษตรออนไลน์ท่ี
ตลาดกลางสินคา้เกษตรหนองบว้ยและบา้นลาด ซ่ึงจะเปิดการขายแบบซอลฟ์โอเพนน่ิงก ์(Soft Opening) ในสัปดาห์ภายใต้
เพชรบุรีโมเดล '1ปิด1เปิด' คือระดมพลคนเพชรฯ ปิดโควิดใหเ้ร็วท่ีสุดและเปิดเศรษฐกิจเร็วท่ีสุดไปพร้อมๆ กนั 
  



 

 

 

 
 



 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรไดจ้ดัส่งคาราวานขา้วสาร พร้อมสนบัสนุนผลผลิตการเกษตรในพื้นท่ี
เพชรบุรี ช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควดิ -19 

 
        วนัน้ี (4 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. ณ วดัศีลคุณาราม อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยั COVID – 19 โดยมีนายภคัพงศ ์ทวพิฒัน์ 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบุรี ใหก้ารตอ้นรับ พร้อมดว้ยนายไพโรจน์ พว่งทอง สมาชิกวุฒิสภา นายชาญณรงค ์พวงสั้น เกษตร
จงัหวดัเพชรบุรี หวัหนา้ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอ าเภอเขายอ้ย เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ พร้อมเยีย่มจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร ท่ีไดเ้ขา้มาประกอบอาหารเพื่อน าไปมอบใหผู้ท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (โรคโควดิ – 19)  
        นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ ดว้ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดมี้นโยบายใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดัท าโครงการ
แบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยั COVID – 19 โดยจดัซ้ือผลผลิตทางการเกษตรเพื่อน าไปมอบใหจ้งัหวดัท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควดิ – 19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรไดจ้ดัส่ง
คาราวานขา้วสารมามอบให้จงัหวดัเพชรบุรีเพื่อช่วยเหล่ือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (โรคโควดิ – 19) และมอบเงินใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดัเพชรบุรีไดจ้ดัซ้ือผลผลิตทางการเกษตรในพื้นท่ีจงัหวดั
เพชรบุรีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบ ราคาผลผลิตตกต ่า เพื่อน ามามอบใหท้างจงัหวดัเพชรบุรีไดน้ ามาประกอบ
อาหาร ณ วดัศีลคุณาราม อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ไดแ้ก่ น ้าพริกแกง พริกสด มะเขือเปราะ แฟง ฟักทอง สับปะรดดอนขนุ
หว้ย (สับปะรดผลสด) ไข่ไก่ มะนาว กลว้ยน ้าวา้ กลว้ยหอมทอง พืชผกัอ่ืนๆ และ ภาชนะใส่อาหาร 
 



 
นายกฯอบจ.เชียงใหม่ ช่วยชาวบา้นเมืองแม่เหียะ เร่ืองท่ีดินสาธารณะทุ่งเล้ียงสัตว ์

 
 นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมประธานวสิาหิจชุมชนผลิตอาหารสัตว ์เขา้หารือกบั นายกฯอบจ.เชียงใหม่ เพื่อ
เดินหนา้ท างานช่วยชาวบา้น ในเร่ืองต่างๆ เช่นปัญหาเร่ืองท่ีดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งเล้ียงสัตวบ์า้นสันพระนอนท่ีกรมส่งเสริม
การเกษตรใชป้ระโยชน์ผิดกฏหมายเพราะศาลปกครองใหอ้อกจากพื้นท่ีแลว้ และปัญหาปากทอ้งชาวบา้นดา้นอ่ืนๆ และเร่ือง
วสิาหกิจชุมชนท างานส่งอาหารสัตวไ์นทซ์าฟารี 
 เม่ือเวลา 10.00 น.วนัท่ี 2 มิ.ย.2564 นายธนวฒัน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายประพนัธ์ 
จนัทร์ตะ๊ ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ นายทวชียั สิงห์โทราช เลขาฯนายก ทม.แม่เหียะ พร้อมนายดี จนัทคลกัษณ์ ประธาน
วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตวส่์งไนทซ์าฟารี นายอินถา หลวงใจ ท่ีปรึกษาวสิาหกิจฯ นายสุรศกัด์ิ เวยีนทอง ท่ีปรึกษา
วสิาหกิจฯ น.ส.ปุณฑริกา ค าบุญทา ผูจ้ดัการวสิาหกิจชุมฯ เขา้พบนายพิชยั เลิศพงศอ์ดิศร นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยมีนางวิภาวลัย ์วรพุฒิพงค ์และ นพ.เพทาย เตโชฬาร ทั้งสองท่านเป็นรองนายก อบจ.เชียงใหม่ ใหก้ารตอ้นรับ 
 จากนั้นไดร่้วมหารือในหอ้ง นายกฯ อบจ.เชียงใหม่ ถึงกรณีของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตวส่์งไนทซ์าฟารีสร้าง
ในพื้นท่ี 4 ต าบล มี ต.แม่เหียะ ต.สุเทพ อ.เมือง ต.หนองควาย ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อหารือบทบาทหนา้ท่ีของ นายกฯ
อบจ.เชียงใหม่ ท่ีดูแลชาวบา้นบริเวณใกลเ้คียงไนทซ์าฟารี ท่ีถือวา่ นายกฯอบจ.เชียงใหม่ เป็นกรรมการโดยต าแหน่งใน
คณะกรรมการบริหารการพฒันาพิงคนคร ท่ีดูแลไนทซ์าฟารีดว้ยนัน่ ไดแ้จง้ใหท้ราบถึงการร่วมมือกนัในการท างานระหวา่ง



วสิาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตวใ์นภาคเหนือท่ีมีสมาชิกจ านวน 500 ราย ท่ีส่งอาหารสัตวใ์หเ้ชียงใหม่ไนทซ์าฟารีมาโดยตลอดตาม
สัญญาประชาคมท่ีท ากบัชาวบา้นไวก่้อนท่ีจะมีการสร้างไนทซ์าฟารี เพื่อสร้างงานสร้างรายไดใ้หช้าวบา้นตลอดมา 
 ส่วนอีกเร่ือง กรณีปัญหาท่ีดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งเล้ียงสัตวบ์า้นสันพระนอน หรือในอดีตเป็นโฮงพะชุมบา้นสันพระ
นอน ต.แม่เหียะ ชาวบา้นใชป้ระโยชน์ร่วมกนัมานาน ไดเ้กิดปัญหาหลงัจากท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรเขา้มาใชป้ระโยชน์โดยไม่
ถูกตอ้งมานานหลายปี จนกระทั้งตวัแทนชาวบา้นไดฟ้้องร้องขอท่ีดินจ านวนประมาณ 7 ไร่คืน เพื่อใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์
ร่วมกนั โดยทางเทศบาลเมืองแม่เหียะก็ออกแบบแผนการจดัการใชท่ี้ดินดงักล่าวไวห้มดแลว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบั
ประชาชนในเมืองแม่เหียะทั้งหมด สรุปการฟ้องร้องชาวบา้นชนะคดี ศาลสั่งใหก้รมส่งเสริมการเกษตรกรออกจากพื้นท่ี แต่กราสง
เสริมฯก็ยงัไม่ปฏิบติัตามค าสั่งศาลปกครองแต่อยา่งใด จนถึงทุกวนัน้ีก็ยงัมีเจา้หนา้ท่ีจ  านวนหน่ึงมาอาศยัอยู ่ปัญหาดงักล่าวก็ได้
แจง้ให ้นายกฯอบจ.เชียงใหม่ทราบดว้ย 
 สรุปการหารือกนั 2 เร่ืองดงักล่าว นายพิชยั เลิศพงศอ์ดิศร นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ รับทราบปัญหา 
และขอใหน้ายธนวฒัน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ และนายดี จนัทคลกัษณ์ ประธานวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหาร
สัตวส่์งไนทซ์าฟารี ท าหนงัสือสรุปปัญหาเร่ืองต่างๆแจง้มาท่ี อบจ.เชียงใหม่โดยละเอียดอีกคร้ัง เพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหาให้
เป็นไปตามขั้นตอนต่อไป. 
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วสิาหกิจฯ น.ส.ปุณฑริกา ค าบุญทา ผูจ้ดัการวสิาหกิจชุมฯ เขา้พบนายพิชยั เลิศพงศอ์ดิศร นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยมีนางวิภาวลัย ์วรพุฒิพงค ์และ นพ.เพทาย เตโชฬาร ทั้งสองท่านเป็นรองนายก อบจ.เชียงใหม่ ใหก้ารตอ้นรับ 
 จากนั้นไดร่้วมหารือในหอ้ง นายกฯ อบจ.เชียงใหม่ ถึงกรณีของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตวส่์งไนทซ์าฟารีสร้าง
ในพื้นท่ี 4 ต าบล มี ต.แม่เหียะ ต.สุเทพ อ.เมือง ต.หนองควาย ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อหารือบทบาทหนา้ท่ีของ นายกฯ
อบจ.เชียงใหม่ ท่ีดูแลชาวบา้นบริเวณใกลเ้คียงไนทซ์าฟารี ท่ีถือวา่ นายกฯอบจ.เชียงใหม่ เป็นกรรมการโดยต าแหน่งใน
คณะกรรมการบริหารการพฒันาพิงคนคร ท่ีดูแลไนทซ์าฟารีดว้ยนัน่ ไดแ้จง้ใหท้ราบถึงการร่วมมือกนัในการท างานระหวา่ง
วสิาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตวใ์นภาคเหนือท่ีมีสมาชิกจ านวน 500 ราย ท่ีส่งอาหารสัตวใ์หเ้ชียงใหม่ไนทซ์าฟารีมาโดยตลอดตาม
สัญญาประชาคมท่ีท ากบัชาวบา้นไวก่้อนท่ีจะมีการสร้างไนทซ์าฟารี เพื่อสร้างงานสร้างรายไดใ้หช้าวบา้นตลอดมา 



 ส่วนอีกเร่ือง กรณีปัญหาท่ีดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งเล้ียงสัตวบ์า้นสันพระนอน หรือในอดีตเป็นโฮงพะชุมบา้นสันพระ
นอน ต.แม่เหียะ ชาวบา้นใชป้ระโยชน์ร่วมกนัมานาน ไดเ้กิดปัญหาหลงัจากท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรเขา้มาใชป้ระโยชน์โดยไม่
ถูกตอ้งมานานหลายปี จนกระทั้งตวัแทนชาวบา้นไดฟ้้องร้องขอท่ีดินจ านวนประมาณ 7 ไร่คืน เพื่อใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์
ร่วมกนั โดยทางเทศบาลเมืองแม่เหียะก็ออกแบบแผนการจดัการใชท่ี้ดินดงักล่าวไวห้มดแลว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบั
ประชาชนในเมืองแม่เหียะทั้งหมด สรุปการฟ้องร้องชาวบา้นชนะคดี ศาลสั่งใหก้รมส่งเสริมการเกษตรกรออกจากพื้นท่ี แต่กราสง
เสริมฯก็ยงัไม่ปฏิบติัตามค าสั่งศาลปกครองแต่อยา่งใด จนถึงทุกวนัน้ีก็ยงัมีเจา้หนา้ท่ีจ  านวนหน่ึงมาอาศยัอยู ่ปัญหาดงักล่าวก็ได้
แจง้ให ้นายกฯอบจ.เชียงใหม่ทราบดว้ย 
 สรุปการหารือกนั 2 เร่ืองดงักล่าว นายพิชยั เลิศพงศอ์ดิศร นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ รับทราบปัญหา 
และขอใหน้ายธนวฒัน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ และนายดี จนัทคลกัษณ์ ประธานวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหาร
สัตวส่์งไนทซ์าฟารี ท าหนงัสือสรุปปัญหาเร่ืองต่างๆแจง้มาท่ี อบจ.เชียงใหม่โดยละเอียดอีกคร้ัง เพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหาให้
เป็นไปตามขั้นตอนต่อไป. 
  



 
'เอน็ไอเอ'เปิดพื้นท่ีปล่อยของ 15 สตาร์ทอพัดา้นเกษตร 'ปลูก ผลิต ขาย' 

 
'เอน็ไอเอ'เปิดพื้นท่ีปล่อยของ 15 สตาร์ทอพัดา้นเกษตร 'ปลูก ผลิต ขาย'ดว้ยเทคโนโลย ีโครงการ 'Agtech Connext' 
 กรุงเทพฯ 3 มิถุนายน 2564 ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) หรือ NIA ร่วมกบั ภาคคีเครือข่ายสร้าง
แพลตฟอร์มเช่ือมโยงเกษตรกรกบัสตาร์ทดา้นเกษตรสู่การเป็นเกษตรกรท่ีประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม หรือ “AgTech 
Connext” คดัเลือก 15 สตาร์ทอพัดา้นเกษตร 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ สตาร์ทอพักลุ่มปศุสัตว ์สตาร์ทอพัดา้นสัตวเ์ศรษฐกิจใหม่ท่ีก าลงัเป็นท่ี
นิยม สตาร์ทอพัส าหรับในกลุ่มการปลูกผกั พืชไร่ พืชสวน สตาร์ทอพัดา้นการปลูกมนัส าปะหลงั แพลตฟอร์มตลาดในการส่ง
สินคา้เกษตรสู่ผูบ้ริโภค ร้านคา้ โรงงานผลิต ท่ีมีเทคโนโลยพีร้อมใชก้บักลุ่มเกษตรกร เพื่อช่วยลดตน้ทุน เพิ่มผลผลิต ลดความ
เสียหาย และเพิ่มช่องทางจ าหน่ายแก่สินคา้เกษตร โดยเกษตรกรท่ีสนใจสามารถร่วมทดลองใชเ้ทคโนโลยหีรือนวตักรรมท่ี
เหมาะสมกบัการท าเกษตรแต่ละรูปแบบสามารถเชา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวจผา่นเฟซบุ๊คไลฟ์ “AgTech Connext” ในวนัท่ี 8 -9 
มิถุนายน 2564 
 ดร.กริชผกา บุญเฟ่ือง รองผูอ้  านวยการดา้นระบบนวตักรรม NIA กล่าววา่ จากการส ารวจระบบนิเวศสตาร์ทอพัดา้น
เกษตรในประเทศไทย หน่ึงอุปสรรคท่ีส าคญัและยงัเป็นช่องวา่ง คือ เกษตรกรไม่สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยทีั้งการรับรู้และความ
ไม่เขา้ใจเทคโนโลยหีรือบริการ ขาดการเช่ือมโยงใหรู้้จกัผลิตภณัฑห์รือบริการของสตาร์ทอพั และเกษตรกรบางส่วนยงัมีความ



กงัวลถึงความคุม้ค่าในการใชเ้ทคโนโลย ีความรู้ และทกัษะในการใชง้าน ประกอบกบัแรงงานในภาคการเกษตรมีอายเุฉล่ียท่ี
สูงข้ึน จึงตอ้งเร่งสร้างโอกาสการเขา้ถึงและการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในภาคการเกษตรของไทยใหม้ากข้ึน ดงันั้น 
NIA จึงไดริ้เร่ิมและพฒันาแพลตฟอร์ม “AgTech Connext” เพื่อเป็นเสมือนสะพานเช่ือมใหส้ตาร์ทอพัดา้นเกษตรไดมี้โอกาสใน
การน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการใหก้บักลุ่มเกษตรกรท่ีพร้อมเปิดใจรับเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาช่วยยกระดบัธุรกิจ
การเกษตรของตนเอง และสามารถกระจายต่อไปในวงกวา้งมากข้ึน พร้อมทั้งร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ เอกชน อาทิกรม
ส่งเสริมการเกษตร กรมการขา้ว กรมประมง กรมปศุสัตว ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษทั อินโนสเปซ 
(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั อะเมซอน เวบ็ เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั และ กลุ่มธุรกิจการคา้วตัถุดิบอาหารสัตว ์เครือเจริญ
โภคภณัฑ ์เพื่อเปิดโอกาสใหส้ตาร์ทอพัไดเ้รียนรู้การท าเกษตรในรูปต่าง ๆ มากยิง่ข้ึน ส าหรับ 15 สตาร์ทอพัดา้นเกษตรกลุ่มแรกท่ี
ผา่นการคดัเลือกครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจดัการฟาร์มดว้ยอุปกรณ์เซนเซอร์ และการควบคุมดว้ยเทคโนโลยท่ีีแม่นย  า การ
จดัการหลงัการเก็บเก่ียวท่ีจะช่วยยดือายผุลผลิตก่อนถึงมือผูบ้ริโภค และระบบตลาดท่ีจะส่งสินคา้เกษตรใหถึ้งมือผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง
ตรงความตอ้งการ ไดแ้ก่ 
 · สตาร์ทอพักลุ่มปศุสัตว ์ไดแ้ก่ น ้าเช้ือวอ่งไว เป็นการน าเทคโนโลยชีีวภาพมาสร้างความแม่นย  าในการติดสัตวส์ าหรับววั
เน้ือและววันมร่วมกบัระบบผสมเทียมโคแบบก าหนดเวลา และน ้าเช้ือโคกระบือคดัเพศไดต้ามความตอ้งการและแม่นย  าสูง 
ส าหรับกลุ่มประมง ไดแ้ก่ อลัจีบา พฒันาเคร่ืองนบัลูกสัตวน์ ้า เช่น ลูกปลา ไข่ปลา ลูกกุง้พี ลูกกุง้กา้มกราม ลูกปู ใหมี้ความ
รวดเร็ว แม่นย  า จดัเก็บหลกัฐานการนบัได ้และ อควาบิซ เขา้ร่วมพฒันาตั้งแต่การผลิตสัตวน์ ้าจากฟาร์มของเกษตรกร โดยเฉพาะ
สินคา้ประมงท่ีเหลือจากการขายสดแลว้มาเขา้กระบวนการแปรรูป และจ าหน่ายผา่นตลาดออนไลน์ 
 · สตาร์ทอพัดา้นสัตวเ์ศรษฐกิจใหม่ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยม คือการเล้ียงจ้ิงหรีด เพื่อน ามาผลิตเป็นโปรตีนทางเลือกจากแมลงท่ี
ก าลงัไดรั้บความสนใจ โดยมี เดอะบริคเก็ต สตาร์ทอพัท่ีท าระบบฟาร์มเล้ียงจ้ิงหรีดแนวตั้งท่ีควบคุมอยา่งแม่นย  าดว้ยไอโอที ซ่ึง
จะไดผ้ลผลิตท่ีชดัเจนและตรวจสอบยอ้นกลบัไดทุ้กขั้นตอน ตอบโจทยก์ารผลิตภายใตห่้วงโซ่ของอาหารในอนาคต 
 · สตาร์ทอพัส าหรับในกลุ่มการปลูกผกั พืชไร่ พืชสวน แพลตฟอร์มของ รีคลัท ์ท่ีน าขอ้มูลขนาดใหญ่ของภาพถ่าย
ดาวเทียมมาพยากรณ์อากาศท่ีมีความแม่นย  า ท าใหส้ามารถการวางแผนการเพาะปลูกได ้นอกจากน้ียงัมีสตาร์ทอพั โกรวเ์ด่ ฟาร์ม
ม่ิง ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มท่ีสามารถรองรับกลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกผกั ผลไม ้ท่ีไดรั้บรอง GAP เพื่อส่งต่อสินคา้ทางการเกษตรใหแ้ก่
หา้งโมเดิร์นเทรดและร้านอาหาร และเอเวอร์โกล ผูพ้ฒันาระบบปลูกพืชในโรงเรือนท่ีตอ้งการเคร่ืองจ่ายสารละลายแบบ Inline 
injection ท่ีคุณภาพเทียบเท่าระดบันานาชาติ พร้อมดว้ยระบบโรงเรือนท่ีมีการจดัเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งแม่นย  าดว้ยฝีมือ
สตาร์ทอพัไทยอยา่ง นอกจากน้ี ยงัมีฟาร์มไทยแลนด ์สตาร์ทอพัท่ีใชพ้ื้นฐานความรู้ของไอโอทีมาต่อยอดระบบสมาร์ทฟาร์ม 
เพื่อใหเ้กษตรกรสามาถจดัการควบคุม ดูเเลผลผลิตทางการเกษตร ผา่นแอพพลิเคชัน่บนมือถือไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 
 ·สตาร์ทอพัดา้นการปลูกมนัส าปะหลงั แพลตฟ์อร์ม ไบโอ แมทล้ิงค ์ท่ีมีระบบบริหารและดูแลการปลูกมนัส าปะหลงัของ
เกษตรกรสมาชิกและจบัคู่ตลาดกบัเกษตกรมนัส าปะหลงัแบบมีประกนัราคาไม่ต ่ากวา่ 2 บาทต่อกิโลกรัม และโนวี ่โดรน โดรน
ส าหรับการเกษตรเพื่อฉีดพน่ปุ๋ย ซ่ึงจะช่วย ลดเวลา เพิ่มผลผลิต คืนทุนไว เพิ่มรายได ้พร้อมทั้งช่วยใหเ้กษตรลดความเส่ียงในการ
สัมผสัสารเคมี นอกจากน้ียงัมีระบบบริการบินส ารวจ และการวเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ แพลตฟอร์ม เกา้ไร่ ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มการ
ใหบ้ริการฉีดพ่นสารอารักขาพืช ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มการฉีดพน่สารต่าง ๆ ผา่นโดรนโดยเกษตรสามารถจองคิวเพื่อขอรับบริการ
ไดผ้า่นแอพพลิเคชัน่ นอกจากน้ียงัมีเทคโนโลยยีดือายผุลผลิตทางการเกษตร อยา่ง เทคโนโลยขีอง อีเด็น อะกริเทค ท่ีมีการคิดคน้



สารเคลือบสารเคลือบยดือายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ไม่วา่จะเป็น ผกั ผลไม ้และผลไมต้กแต่ง โดยเทคโนโลยี
ดงักล่าวจะช่วยใหสิ้นคา้ทางการเกษตรเสียหายนอ้ยลง 
 · แพลตฟอร์มตลาดในการส่งสินคา้เกษตรสู่ผูบ้ริโภค ร้านคา้ โรงงานผลิต ไดแ้ก่ เฮิร์ป สตาร์ทเตอร์ แพลตฟอร์มท่ีจะเขา้
มาช่วยพฒันาธุรกิจและสร้างนวตักรรมตลาดสินคา้เพื่อชุมชนผา่นการซ้ือสินคา้จากเกษตรและน ามาแปรรูป รวมถึงการสร้างช่อง
ทางการขายใหม่ๆ ใหแ้ก่เกษตรกร และการถ่ายทอดเร่ืองราวอตัลกัษณ์ของสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยสร้างรายไดใ้หก้บั
ชุมชนอยา่งมีระบบ รวมไปถึง ฟาร์มโตะ ซ่ึงเป็นแพลตฟ์อร์มออนไลน์ส าหรับการกระจายสินคา้เกษตร โดยมีระบบการเช่ือมโยง
เกษตรกรและผูบ้ริโภคเขา้หากนัผา่นการขายผลผลิตเกษตรรูปแบบใหม่บนตลาดออนไลน์ และ แคสป้ี แพลตฟ์อร์มซ้ือขายสินคา้
เกษตรในรูปแบบออนไลน์ท่ีมีสินคา้มากมายท่ีผา่นการคดัสรรเกษตรกรท่ีมีความมุ่งมัน่ผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัมุ่งสู่เกษตร
อินทรีย ์ภาษา 
 ดร. กริชผกา กล่าวต่อวา่ อยา่งไรก็ตามส าหรับเกษตรกรทัว่ประเทศไทยท่ีท าเกษตรกรรมในดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น ปลูก
พืช ปศุสัตว ์กลุ่มประมง กลุ่มเล้ียงจ้ิงหรีด กลุ่มปลูกมนัส าปะหลงั ท่ีตอ้งการเพิ่มผลผลิต ลดตน้ทุน ลดแรงงาน สามารถร่วม
ทดลองใชสิ้นคา้ เทคโนโลย ีดา้นต่าง ๆ ซ่ึงการเจา้ร่วมทดลองใชสิ้นคา้ในคร้ังน้ี เกษตรกรจะไดพ้บกบันวตักรรมและเทคโนโลยี
มากมายท่ีจะช่วยตอบโจทยก์ารท าเกษตรกรใหดี้ยิง่ข้ึน อีกทั้งเกษตรยงัจะไดเ้ลือกลองเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัการท าเกษตรของ
ตนเองมากท่ีสุด ซ่ึง ภายในงานยงัมีเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการน าเอาเทคโนโลยไีปใชก้บัการท าเกษตรร่วมดว้ย 
นอกจากส่ิงท่ีเกษตรกรจะไดร่้วมทดลองใชเ้ทคโนโลยแีลว้โครงการดงักล่าวยงัช่วยให้สตาร์ทอพัดา้นเกษตรไดรั้บขอ้มูลเพื่อน าไป
พฒันาผลิตภณัฑ์เพิ่มเติมดว้ย ส าหรับเกษตรกรท่ีสนใจ สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวในรูปแบบออนไลน์ในวนัท่ี 8-9 
มิถุนายน 2564 ไดท่ี้ https://forms.gle/ncRXtL1DA9Cob3mKA หรือสอบถามเพิ่มเติม โทรศพัท ์02-017 5555 ต่อ 552 - มือถือ 
098-257 0888 - อีเมล Thinnawat.s@nia.or.th 
  


