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กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนโรงครัวพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน ดูแลบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด – 19 ในโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้มีนโยบายในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยจัดให้มี 
“โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” ขึ้นนั้น ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานเชื่อมโยง 
ส่งมอบสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานในสังกัด ภาคีเครือข่าย และเกษตรกร ตลอดจนจัดซื้อสินค้าเกษตรจาก
เกษตรกรที่ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ ซึ่งเป็นการบรรเทาปัญหาของเกษตรกรในช่วงการระบาดของโควิด – 19 และนำ
สินค้าเกษตรคุณภาพ ไปสนับสนุนให้กับหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากภัยโควิด– 19 เพ่ือแสดงไมตรีจิต เป็นกองเสบียง เป็นกำลังใจต่อกัน ภายใต้แคมเปญ “ยามประเทศมีภัยเกษตรไทยพร้อม
เป็นกองเสบียง” 

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร
ได้รับเงินสนับสนุนจากกลุ่มเพ่ือนเฉลิมชัยในการจัดซื้อสินค้าเกษตร เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร รวมถึงได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตร
จังหวัดยโสธร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี และบริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร เครื่องดื่ม และ
ขนมขบเคี้ยว ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ จำนวน 100 กิโลกรัม ไข่ไก่ จำนวน 450 ฟอง ใบกะเพรา จำนวน 20 กิโลกรัม พริกข้ีหนู จำนวน 20 
กิโลกรัม ฟักทอง จำนวน 100 กิโลกรัม ถั่วฟักยาว จำนวน 50 กิโลกรัม กล้วยหอมทอง จำนวน 100 หวี สับปะรด จำนวน 200 
กิโลกรัม ขนมปังกรอบ Malkist Cream Crackers จำนวน 2 กล่อง ขนมท๊อฟฟ่ี Kopiko จำนวน 2 กล่อง และ กาแฟพร้อมดื่ม ลักกี้เดย์ 
จำนวน 4 กล่อง โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ส่งมอบ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินการของโรงครัวพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัด
ปทุมวนารามราชวรวิหาร สำหรับแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาล บุคลากร เจ้าหน้า รวมไปถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรควิด-19 อาทิ 
โรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น 

ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งตั้งกระจายอยู่ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ร่วมดำเนินการ “โครงการแบ่งปันน้ำใจ 
เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” ในลักษณะเดียวกันข้ึนในหลายจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้เชื่อมโยงความสัมพันธ์
และดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด พร้อมส่งต่อกำลังใจไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการก้าวพ้นวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด – 19 และ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน ภายใต้แคมเปญ #ยามประเทศมีภัย เกษตรไทยพร้อมเป็นกองเสบียง 



 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และ
โรคระบาดต่าง ๆ ) เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย ช่วยเหลือโรงพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยบุคลากร
ทางการแพทย์ เกษตรกร รวมไปถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้
การสนับสนุนทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางการระบายผลผลิต
ทางการเกษตร หรือแม้แต่การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำงานต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานเชื่อมโยง ส่งมอบสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานใน
สังกัด ภาคีเครือข่าย และเกษตรกร ไปสนับสนุนให้กับหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน 
ตลอดจนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยโควิด– 19 ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ ) ในนามข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ 
ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ 

สำหรับกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ ) เป็นกองทุนที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งเพ่ือ
ช่วยเหลือโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการ
รักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะหน้ากาก N-95 ชุด PPE และจัดสร้างห้องตรวจในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งมี
หลายโรงพยาบาลขาดแคลนจนต้องออกมาขอรับบริจาค ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าในการ
รักษาผู้ป่วยตกอยู่ในภาวะอันตราย เนื่องจากขาดแคลนเครื่องมือป้องกัน ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานด้าน
โควิด-19 ที่ผ่านมาของมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับความช่วยเหลือจากประชาชน ภาครัฐและเอกชนด้วยดีมาโดยตลอด 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ โดยสามารถบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ชื่อบัญชี 
กองทุนมูลนิธิชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา โดยเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 
 



 

ชวนเกษตรกรร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ คุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที ่

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น. 
กรมส่งเสรมิการเกษตร ชวนเกษตรกรร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นท่ี สร้างความร่วมมือในชุมชน 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กลา่วว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นท่ี ตามที่ ดร.
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งดำเนินการทำความเข้าใจกับเกษตรกรนั้น ขณะนีส้ำนักงานเกษตร
อำเภอ/จังหวัด ที่มีพ้ืนท่ีปลูกมันสำปะหลังทุกจังหวัด ได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจและเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 2 ประเภท คอื เกษตรกรผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือ และ เกษตรกรผูผ้ลติแปลงพันธุ์สะอาด เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดการจับคู่แปลงพันธุ์สะอาดกับเกษตรกรผูร้ับท่อนพันธุ์ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง ซึ่งจะเกิด
ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลกูท่ีมีความใกล้เคยีงกัน ร่นระยะเวลาการขนส่ง รวมทั้งจะได้เกษตรกรผูผ้ลิตแปลงพันธุ์สะอาดเป็นผู้นำ ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้
ขอรับความช่วยเหลือไดเ้ป็นอย่างดี สร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกือ้กูลกันได้ในชุมชน 

เกษตรกรผู้ขอรับความช่วยเหลือ จะต้องเป็นผูม้ีคณุสมบตัิดังนี้ 1) เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริม
การเกษตรที่ปลูกมันสำปะหลัง ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 2) เปน็เกษตรกรที่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลงและผ่านการพิจารณารับรอง
จากคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด 3) 
เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นท่ีมีวัตถปุระสงคเ์ดียวกันในฤดูปลูกเดยีวกัน 4) เกษตรกรมีบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้งนี้เกษตรกร 1 ราย สามารถขอรับค่าชดเชยการทำลายและการสนับสนนุท่อนพันธุ์ได้แปลงละ 1 ครั้งเท่านั้น 

สำหรับเกษตรกรผูผ้ลติแปลงพันธุส์ะอาด จะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลกูมันสำปะหลังที่ข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่ปลูกพันธุ์
ทนทานโรคใบด่าง ในพื้นที่ท่ีไม่พบการระบาดของโรคใบดา่งมันสำปะหลัง และห่างจากพื้นที่ท่ีพบการระบาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร โดยพันธ์ุมันสำปะหลัง
ทนทาน ได้แก่ พันธุ์ระยอง 72 เกษตรศาสตร์ 50 ห้วยบง 60 และระยอง 90 นอกจากน้ีสามารถใช้พันธุ์อ่ืนๆ ท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการในการ
เข้าร่วมโครงการได้ ยกเว้น พันธุ์อ่อนแอต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง ได้แก่ ระยอง 11 และ CMR 43-08-89 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลมุพื้นท่ี เพิ่งผ่านมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ยังอยู่ในช่วง
เริ่มต้นของโครงการ หากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทั้ง 2 ประเภท คือ เกษตรกรผู้ขอรับความช่วยเหลือ และเกษตรกรผูผ้ลติแปลงพนัธุ์สะอาด มีคณุสมบัติ
ดังกล่าวและสนใจเข้าร่วมโครงการ หรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย๋ชุมชน โทร.0-2955-1626 
หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัดใกล้บ้านท่าน อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวเพิ่มเตมิ 



 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดกีรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงการด าเนินงานโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมนัส าปะหลงัแบบครอบคลุมพ้ืนท่ี ใน 4 แสนไร่ โดยกรมส่งเสริม
การเกษตร เร่งด าเนินการเฝ้าระวงัและป้องกนัการระบาด สร้างการรับรู้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร
และเกษตรกร เพื่อกระตุน้ใหเ้กษตรกรต่ืนตวัตระหนกัรู้ถึง ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนและส่งเสริมให้
เกษตรกรหมัน่ส ารวจติดตามการระบาดในแปลงปลกูของตนเองอยา่งสม ่าเสมอ ขณะน้ีไดส้ั่งการใหเ้กษตร
จงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีปลกูมนัส าปะหลงัทุกจงัหวดั ท าความเขา้ใจและเชิญชวนเกษตรกรผูป้ลูกมนั
ส าปะหลงั 2 ประเภทคือ เกษตรกรผูข้อรับความช่วยเหลือและเกษตรกรผูผ้ลิตแปลงพนัธ์ุ  

ในส่วนของการจัดการต้นมนัส าปะหลงัขณะนี ้กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ั่งการใหเ้กษตรจงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ี
ปลูกมนัส าปะหลงัทุกจงัหวดั ก าชบัคณะท างานระดบัต าบลลงพ้ืนท่ีส ารวจ ช้ีเป้าพ้ืนท่ีระบาดของโรคใบด่าง
มนัส าปะหลงั ด าเนินการบนัทึกขอ้มูลและตรวจสอบขอ้มูลและสิทธ์ิของเกษตรกร ควบคู่ไปกบัการรับ
สมคัรแปลงพนัธ์ุสะอาดใหแ้ลว้เสร็จภายเดือนกรกฎาคม 2564 ทั้งน้ี การชดเชยการท าลาย เกษตรกรท่ีเขา้
ร่วมโครงการจะตอ้งท าลายตน้ท่ีเป็นโรคและพกัแปลงใหแ้ลว้เสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม 2564 

หลงัจากน้ัน คณะท างานระดับต าบล/อ าเภอ/จังหวัด จะด าเนินการตรวจสอบผลการท าลายวา่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือไม่ ก่อนจะส่งผลการตรวจสอบใหก้รมส่งเสริมการเกษตรทราบและตรวจสอบขอ้มลู
เกษตรกรท่ีผา่นหลกัเกณฑอี์กคร้ังก่อนส่งขอ้มลูให ้ธ.ก.ส. เพื่อโอนเงินชดเชยค่าท าลายใหเ้กษตรกร ส าหรับ
การสนบัสนุนท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัสะอาด เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการท่ีจะตอ้งท าลายตน้เป็นโรคตอ้ง
แจง้ความประสงคข์อรับท่อนพนัธ์ุมนัสะอาด เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เพื่อกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ และ
แจง้ ธ.ก.ส. โอนเงินใหเ้กษตรกรเจา้ของแปลงพนัธ์ุสะอาดต่อไป 





เกษตรจับมือ NECTEC และ ธกส. เร่งยกระดับเกษตรกรจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตร
สมัยใหม่ เน้นทำเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ภารกิจที่
สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา 
กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ หรือ Climate Change นั้น เป็นปัจจัยสำคัญ
ในการทำการเกษตร 
จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบการผลิต เข้าสู่ยุคสมัยของเกษตรอัจฉริยะ หรือ สมาร์ท
ฟาร์ม (Smart Farm) 

เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ทันกับการเพ่ิมข้ึนของประชากรโลก การทำฟาร์มที่มีความแม่นยำสูง (Precision Farming) จะมีการ
ดูแลทุกกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำผ่านระบบเซ็นเซอร์ที่จะทำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ เพื่อให้
กระบวนการผลิตถูกต้องตั้งแต่เริ่มหว่านเมล็ด รดน้ำ 
ให้ปุ๋ย ให้ยาปราบศัตรูพืช การเก็บเก่ียวและคัดเลือกผลผลิต เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงสุด และมีคุณภาพดี 
HandySense เป็นผลงานวิจยัของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC จะอาศัยการทำงานของ
เทคโนโลยีไอโอทีและเซนเซอร์ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลกั ส่วนแรกคือ ระบบเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดค่า
สภาพแวดล้อมที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชแบบเรียลไทม์ผ่านเซนเซอร์ เช่น เซนเซอร์วัดความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้นในดินและ
ในอากาศ แสง และส่งต่อข้อมูลจากเซนเซอร์ผ่านระบบคลาวด์ ไปยังส่วนที่ 2 คือ ระบบแสดงผลแจ้งเตือนและควบคุมการทำงานผ่าน 
Web application ที่สามารถแสดงผลข้อมูลสภาวะปัจจุบันของพืช และนำไปเปรียบเทียบกับค่าที่เหมาะสมของการเพาะปลูก (Crop 
Requirement) เพ่ือแจ้งเตือนและสั่งการระบบต่างๆ ให้ทำงานต่อไป 
นายสุพิท จิตรภักดี กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมมือกับ NECTEC และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ขับเคลื่อนระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense สมาร์ทฟาร์มแบบเปิดไปสู่เกษตรกร โดยสร้างต้นแบบแปลงเรียนรู้การ
บริหารจัดการแปลงด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense ที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์
ปฏิบัติการในสังกัดของกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมพัฒนาความรู้ ทักษะในการบริหารจัดการให้แก่เกษตรกรต้นแบบและเจ้าหน้าที่ เพ่ือ
ยกระดับเป็นวิทยากรเกษตรอัจฉริยะ ขณะนี้ได้จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน คัดเลือก ศพก. และศูนย์ปฏิบัติการ ยกร่างโครงการความ
ร่วมมือของ 3 หน่วยงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการจัดทำข้อมูล ร่วมกับพื้นท่ี ออกแบบ และประเมินความพร้อมจุดดำเนินการ 
และเดือนกรกฎาคม 2564 จะฝึกอบรมถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ รวม 3 หลักสูตร ได้แก่ 
1) การใช้งานระบบเกษตรอัจฉริยะโดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด HandySense ระดับท่ี 1 
2) การติดตั้ง การใช้งาน ดูแลรักษา ประเมินความเสียหายอุปกรณ์ แก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
ระบบเกษตรอัจฉริยะโดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด HandySense แบบเข้มข้น ระดับที่ 2 
3) การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้โปรแกรมตามความต้องการของการดำเนินงานด้านการเกษตร โดยใช้
นวัตกรรมแบบเปิด HandySense ระดับท่ี 3 

โดยด้านงบประมาณ ธกส. จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเกษตรอัจฉริยะดังกล่าวเมื่อ NECTEC ทำการติดตั้งระบบแล้ว 
จะร่วมกันติดตามประเมินผลต่อไป เบื้องต้นทั่วประเทศมีเป้าหมายนำร่องใน ศพก. 7 แห่ง และศูนย์ปฏิบัติการ 11 ศูนย์ ในส่วนภาคใต้ 
ดำเนินการ 3 จุด ได้แก่ ศพก. อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงเรือนเพาะเห็ด และกิจกรรมการผลิตผัก ซึ่งพ้ืนที่ภูเก็ตเป็นเมือง
ท่องเที่ยวมีพื้นที่ทำเกษตรน้อยจึงเหมาะสมกับการผลิตลักษณะนี้ จุดที่ 2 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง เป็นศูนย์ด้านการขยายพันธุ์
พืช และจัดทำแปลงเรียนรู้ และจุดที่ 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ดำเนินการในแปลงเรียนรู้ทุเรียน ได้
กำชับให้จังหวัดและศูนย์เร่งจัดทำข้อมูลพื้นฐาน ทำความเข้าใจเกษตรกร เตรียมความพร้อมพ้ืนที่ และสำรวจอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น แปลง
ต้นแบบ แหล่งน้ำ ระบบท่อ โรงเรือน สัญญาณอินเตอร์เน็ต คาดว่าเมื่อสถานการณ์ covid-19 เริ่มคลี่คลาย 3 หน่วยงาน เร่งลงพ้ืนที่
ประเมินเชิงประจักษ์ ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพ้ืนที่เข้ามาเรียนรู้ เพ่ือขยายผลสู่การปฏิบัติ
ต่อไป 



เกษตรจับมือ NECTEC และ ธกส. เร่งยกระดับเกษตรกรจากเกษตร
ด้ังเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่ เน้นทำเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งใช้
ทรัพยากรให้คุ้มค่า ภารกิจที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ต้องขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ 
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง
สภาวะอากาศ หรือ Climate Change นั้น เป็นปัจจัยสำคัญใน
การทำการเกษตร จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบการผลิต เข้า
สู่ยุคสมัยของเกษตรอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทฟาร์ม (Smart 
Farm)เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ทันกับการเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรโลก การทำฟาร์มที่มีความแม่นยำสูง (Precision 

Farming) จะมีการดูแลทุกกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำผ่านระบบเซ็นเซอร์ที่จะทำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ด้วย
เครื่องมือสมัยใหม่ เพื่อให้กระบวนการผลิตถูกต้องตั้งแต่เริ่มหว่านเมล็ด รดน้ำ ให้ปุ๋ย ให้ยาปราบศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและคัดเลือกผลผลิต 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงสุด และมีคุณภาพดี 
HandySense เป็นผลงานวิจยัของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC จะอาศัยการทำงานของ
เทคโนโลยีไอโอทีและเซนเซอร์ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลกั ส่วนแรกคือ ระบบเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดค่า
สภาพแวดล้อมที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชแบบเรียลไทม์ผ่านเซนเซอร์ เช่น เซนเซอร์วัดความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้นในดินและ
ในอากาศ แสง และส่งต่อข้อมูลจากเซนเซอร์ผ่านระบบคลาวด์ ไปยังส่วนที่ 2 คือ ระบบแสดงผลแจ้งเตือนและควบคุมการทำงานผ่าน 
Web application ที่สามารถแสดงผลข้อมูลสภาวะปัจจุบันของพืช และนำไปเปรียบเทียบกับค่าที่เหมาะสมของการเพาะปลูก (Crop 
Requirement) เพ่ือแจ้งเตือนและสั่งการระบบต่างๆ ให้ทำงานต่อไป 
นายสุพิท จิตรภักดี กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมมือกับ NECTEC และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ขับเคลื่อนระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense สมาร์ทฟาร์มแบบเปิดไปสู่เกษตรกร โดยสร้างต้นแบบแปลงเรียนรู้การ
บริหารจัดการแปลงด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense ที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์
ปฏิบัติการในสังกัดของกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมพัฒนาความรู้ ทักษะในการบริหารจัดการให้แก่เกษตรกรต้นแบบและเจ้าหน้าที่ เพ่ือ
ยกระดับเป็นวิทยากรเกษตรอัจฉริยะ ขณะนี้ได้จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน คัดเลือก ศพก. และศูนย์ปฏิบัติการ ยกร่างโครงการความ
ร่วมมือของ 3 หน่วยงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการจัดทำข้อมูล ร่วมกับพื้นท่ี ออกแบบ และประเมินความพร้อมจุดดำเนินการ 
และเดือนกรกฎาคม 2564 จะฝึกอบรมถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ รวม 3 หลักสูตร ได้แก่ 
1) การใช้งานระบบเกษตรอัจฉริยะโดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด HandySense ระดับท่ี 1 
2) การติดตั้ง การใช้งาน ดูแลรักษา ประเมินความเสียหายอุปกรณ์ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นระบบเกษตรอัจฉริยะโดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด 
HandySense แบบเข้มข้น ระดับที่ 2 
3) การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้โปรแกรมตามความต้องการของการดำเนินงานด้านการเกษตร โดยใช้
นวัตกรรมแบบเปิด HandySense ระดับท่ี 3 
โดยด้านงบประมาณ ธกส. จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเกษตรอัจฉริยะดังกล่าวเมื่อ NECTEC ทำการติดตั้งระบบแล้ว 
จะร่วมกันติดตามประเมินผลต่อไป เบื้องต้นทั่วประเทศมีเป้าหมายนำร่องใน ศพก. 7 แห่ง และศูนย์ปฏิบัติการ 11 ศูนย์ ในส่วนภาคใต้ 
ดำเนินการ 3 จุด ได้แก่ ศพก. อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงเรือนเพาะเห็ด และกิจกรรมการผลิตผัก ซึ่งพ้ืนที่ภูเก็ตเป็นเมือง
ท่องเที่ยวมีพื้นที่ทำเกษตรน้อยจึงเหมาะสมกับการผลิตลักษณะนี้ จุดที่ 2 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง เป็นศูนย์ด้านการขยายพันธุ์
พืช และจัดทำแปลงเรียนรู้ และจุดที่ 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ดำเนินการในแปลงเรียนรู้ทุเรียน ได้
กำชับให้จังหวัดและศูนย์เร่งจัดทำข้อมูลพื้นฐาน ทำความเข้าใจเกษตรกร เตรียมความพร้อมพ้ืนที่ และสำรวจอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น แปลง
ต้นแบบ แหล่งน้ำ ระบบท่อ โรงเรือน สัญญาณอินเตอร์เน็ต คาดว่าเมื่อสถานการณ์ covid-19 เริ่มคลี่คลาย 3 หน่วยงาน เร่งลงพ้ืนที่
ประเมินเชิงประจักษ์ ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพ้ืนที่เข้ามาเรียนรู้ เพ่ือขยายผลสู่การ
ปฏิบัติต่อไป 
 



 

เกษตรจับมือ NECTEC และ ธกส. เร่งยกระดับเกษตรกรจากเกษตรด้ังเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่ เน้นทำเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งใช้ทรัพยากรให้
คุ้มค่า ภารกิจที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ 
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การเปลีย่นแปลงสภาวะอากาศ หรือ Climate Change 
นั้น เป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตร จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบการผลิต เข้าสู่ยคุสมยัของเกษตรอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) 
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ทันกับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก การทำฟารม์ที่มีความแม่นยำสูง (Precision Farming) จะมีการดูแลทุกกระบวนการ
อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำผา่นระบบเซ็นเซอร์ที่จะทำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ เพื่อให้กระบวนการผลติถูกต้องตั้งแต่เริ่มหว่าน
เมลด็ รดน้ำ ให้ปุ๋ย ให้ยาปราบศตัรูพืช การเก็บเกี่ยวและคัดเลือกผลผลิต เพื่อให้ไดผ้ลผลติสูงสุด และมีคุณภาพดี 
HandySense เป็นผลงานวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC จะอาศัยการทำงานของเทคโนโลยไีอโอทีและ
เซนเซอร์ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกคือ ระบบเซนเซอรต์รวจวัดสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดคา่สภาพแวดล้อมท่ีสำคัญต่อการ
เจริญเติบโตของพืชแบบเรียลไทมผ์่านเซนเซอร์ เช่น เซนเซอร์วัดความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้นในดนิและในอากาศ แสง และส่งต่อขอ้มูลจากเซนเซอรผ์่าน
ระบบคลาวด์ ไปยังส่วนท่ี 2 คือ ระบบแสดงผลแจ้งเตือนและควบคมุการทำงานผ่าน Web application ที่สามารถแสดงผลข้อมลูสภาวะปัจจุบันของพืช 
และนำไปเปรยีบเทียบกับคา่ที่เหมาะสมของการเพาะปลูก (Crop Requirement) เพื่อแจ้งเตือนและสั่งการระบบต่างๆ ให้ทำงานต่อไป 
นายสุพิท จิตรภักดี กลา่วเพิ่มเติมว่า ในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมมือกับ NECTEC และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
ขับเคลื่อนระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense สมาร์ทฟาร์มแบบเปดิไปสู่เกษตรกร โดยสร้างต้นแบบแปลงเรียนรู้การบริหารจัดการแปลงด้วยระบบเกษตร
อัจฉริยะ HandySense ที่ศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดของกรมส่งเสรมิการเกษตร พร้อม
พัฒนาความรู้ ทักษะในการบรหิารจัดการให้แก่เกษตรกรต้นแบบและเจา้หน้าท่ี เพื่อยกระดับเป็นวิทยากรเกษตรอัจฉริยะ ขณะนี้ไดจ้ัดประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน คัดเลือก ศพก. และศนูย์ปฏิบัติการ ยกร่างโครงการความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการจดัทำข้อมูล ร่วมกับพ้ืนท่ี 
ออกแบบ และประเมินความพร้อมจุดดำเนินการ และเดือนกรกฎาคม 2564 จะฝึกอบรมถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ให้แก่เกษตรกรและ
เจ้าหน้าท่ี รวม 3 หลักสูตร ได้แก ่
1) การใช้งานระบบเกษตรอัจฉรยิะโดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด HandySense ระดับท่ี 1 
2) การตดิตั้ง การใช้งาน ดูแลรักษา ประเมินความเสียหายอุปกรณ์ แก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
ระบบเกษตรอัจฉรยิะโดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด HandySense แบบเข้มข้น ระดับที่ 2 
3) การเขยีนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปรับเปลีย่นประยุกต์ใช้โปรแกรมตามความต้องการของการดำเนินงานด้านการเกษตร โดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด 
HandySense ระดับท่ี 3 

โดยด้านงบประมาณ ธกส. จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเกษตรอัจฉรยิะดังกล่าวเมื่อ NECTEC ทำการตดิตั้งระบบแล้ว จะร่วมกันติดตาม
ประเมินผลต่อไป เบื้องต้นทั่วประเทศมีเป้าหมายนำร่องใน ศพก. 7 แห่ง และศูนย์ปฏบิัติการ 11 ศูนย์ ในส่วนภาคใต้ ดำเนินการ 3 จดุ ได้แก่ ศพก. อำเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงเรือนเพาะเหด็ และกิจกรรมการผลิตผัก ซึ่งพ้ืนท่ีภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวมีพื้นที่ทำเกษตรน้อยจึงเหมาะสมกับการผลิต
ลักษณะนี้ จดุที่ 2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 2 จังหวัดตรัง เป็นศูนย์ด้านการขยายพันธ์ุพืช และจดัทำแปลงเรียนรู้ และจุดที่ 3 ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดสรุาษฏร์ธานี ดำเนินการในแปลงเรียนรู้ทเุรียน ไดก้ำชับให้จังหวัดและศูนยเ์ร่งจัดทำข้อมูลพื้นฐาน ทำความเข้าใจเกษตรกร เตรียมความ
พร้อมพื้นที่ และสำรวจอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น แปลงต้นแบบ แหล่งน้ำ ระบบท่อ โรงเรือน สัญญาณอินเตอร์เน็ต คาดว่าเมื่อสถานการณ์ covid-19 เริ่ม
คลี่คลาย 3 หน่วยงาน เร่งลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์ ตดิตาม สรุปผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่เขา้มาเรยีนรู้ เพื่อขยาย
ผลสู่การปฏิบัติต่อไป 

 



 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 
กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ หรือ Climate Change นั้น เป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตร 
จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบการผลิต เข้าสู่ยุคสมัยของเกษตรอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) 
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ทันกับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก การทำฟารม์ที่มีความแม่นยำสูง (Precision Farming) จะมีการดูแลทุกกระบวนการ
อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำผา่นระบบเซ็นเซอร์ที่จะทำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ เพื่อให้กระบวนการผลติถูกต้องตั้งแต่เริ่มหว่าน
เมลด็ รดน้ำ 
ให้ปุ๋ย ให้ยาปราบศตัรูพืช การเก็บเกี่ยวและคดัเลือกผลผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด และมีคณุภาพดี 
HandySense เป็นผลงานวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC จะอาศัยการทำงานของเทคโนโลยไีอโอทีและ
เซนเซอร์ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกคือ ระบบเซนเซอรต์รวจวัดสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดคา่สภาพแวดล้อมท่ีสำคัญต่อการ
เจริญเติบโตของพืชแบบเรียลไทมผ์่านเซนเซอร์ เช่น เซนเซอร์วัดความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้นในดนิและในอากาศ แสง และส่งต่อขอ้มูลจากเซนเซอรผ์่าน
ระบบคลาวด์ ไปยังส่วนท่ี 2 คือ ระบบแสดงผลแจ้งเตือนและควบคมุการทำงานผ่าน Web application ที่สามารถแสดงผลข้อมลูสภาวะปัจจุบันของพืช และ
นำไปเปรียบเทียบกับคา่ที่เหมาะสมของการเพาะปลูก (Crop Requirement) เพื่อแจ้งเตือนและสั่งการระบบต่างๆ ให้ทำงานต่อไป 
นายสุพิท จิตรภักดี กลา่วเพิ่มเติมว่า ในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมมือกับ NECTEC และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
ขับเคลื่อนระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense สมาร์ทฟาร์มแบบเปดิไปสู่เกษตรกร โดยสร้างต้นแบบแปลงเรียนรู้การบริหารจัดการแปลงด้วยระบบเกษตร
อัจฉริยะ HandySense ที่ศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดของกรมส่งเสรมิการเกษตร พร้อมพัฒนา
ความรู้ ทักษะในการบริหารจัดการให้แก่เกษตรกรต้นแบบและเจ้าหน้าท่ี เพื่อยกระดับเป็นวิทยากรเกษตรอัจฉริยะ ขณะนีไ้ดจ้ัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
คัดเลือก ศพก. และศูนย์ปฏิบัติการ ยกร่างโครงการความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการจัดทำข้อมลู ร่วมกับพื้นที่ ออกแบบ 
และประเมินความพร้อมจุดดำเนินการ และเดือนกรกฎาคม 2564 จะฝึกอบรมถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ รวม 3 
หลักสตูร ได้แก ่
1) การใช้งานระบบเกษตรอัจฉรยิะโดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด HandySense ระดับท่ี 1 
2) การตดิตั้ง การใช้งาน ดูแลรักษา ประเมินความเสียหายอุปกรณ์ แก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
ระบบเกษตรอัจฉรยิะโดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด HandySense แบบเข้มข้น ระดับที่ 2 
3) การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปรับเปลีย่นประยุกต์ใช้โปรแกรมตามความต้องการของการดำเนินงานด้านการเกษตร โดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด 
HandySense ระดับท่ี 3 

โดยด้านงบประมาณ ธกส. จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเกษตรอัจฉรยิะดังกล่าวเมื่อ NECTEC ทำการตดิตั้งระบบแล้ว จะร่วมกันติดตาม
ประเมินผลต่อไป เบื้องต้นท่ัวประเทศมีเป้าหมายนำร่องใน ศพก. 7 แห่ง และศูนย์ปฏบิัติการ 11 ศูนย์ ในส่วนภาคใต้ ดำเนินการ 3 จดุ ได้แก่ ศพก. อำเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงเรือนเพาะเหด็ และกิจกรรมการผลิตผัก ซึ่งพ้ืนท่ีภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวมีพื้นที่ทำเกษตรน้อยจึงเหมาะสมกับการผลิต
ลักษณะนี้ จดุที่ 2 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 2 จังหวัดตรัง เป็นศูนย์ด้านการขยายพันธ์ุพืช และจดัทำแปลงเรียนรู้ และจุดที่ 3 ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดสรุาษฏร์ธานี ดำเนินการในแปลงเรียนรู้ทเุรียน ไดก้ำชับให้จังหวัดและศูนยเ์ร่งจัดทำข้อมูลพื้นฐาน ทำความเข้าใจเกษตรกร เตรียมความ
พร้อมพื้นที่ และสำรวจอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น แปลงต้นแบบ แหล่งน้ำ ระบบท่อ โรงเรือน สัญญาณอินเตอร์เน็ต คาดว่าเมื่อสถานการณ์ covid-19 เริ่มคลี่คลาย 
3 หน่วยงาน เร่งลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์ ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีเข้ามาเรียนรู้ เพื่อขยายผลสู่การ
ปฏิบัติต่อไป 



นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 
จังหวัดสงขลา 
กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ หรือ Climate Change นั้น เป็นปัจจัย
สำคัญในการทำการเกษตร 
จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบการผลิต เข้าสู่ยุคสมัยของเกษตรอัจฉริยะ หรือ 
สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) 
เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ทันกับการเพ่ิมข้ึนของประชากรโลก การทำฟาร์ม
ที่มีความแม่นยำสูง (Precision Farming) จะมีการดูแลทุกกระบวนการอย่างมี
ประสิทธิภาพและแม่นยำผ่านระบบเซ็นเซอร์ที่จะทำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ด้วย
เครื่องมือสมัยใหม่ เพื่อให้กระบวนการผลิตถูกต้องตั้งแต่เริ่มหว่านเมล็ด รดน้ำ 
ให้ปุ๋ย ให้ยาปราบศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและคัดเลือกผลผลิต เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงสุด 
และมีคุณภาพดี 
HandySense เป็นผลงานวิจยัของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ หรือ NECTEC จะอาศัยการทำงานของเทคโนโลยีไอโอทีและเซนเซอร์ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกคือ ระบบเซนเซอร์
ตรวจวัดสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดค่าสภาพแวดล้อมท่ีสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชแบบเรียลไทม์ผ่านเซนเซอร์ เช่น 
เซนเซอร์วัดความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้นในดินและในอากาศ แสง และส่งต่อข้อมูลจากเซนเซอร์ผ่านระบบคลาวด์ ไปยังส่วนที่ 2 คือ 
ระบบแสดงผลแจ้งเตือนและควบคุมการทำงานผ่าน Web application ที่สามารถแสดงผลข้อมูลสภาวะปัจจุบันของพืช และนำไป
เปรียบเทียบกับค่าท่ีเหมาะสมของการเพาะปลูก (Crop Requirement) เพ่ือแจ้งเตือนและสั่งการระบบต่างๆ ให้ทำงานต่อไป 
นายสุพิท จิตรภักดี กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมมือกับ NECTEC และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ขับเคลื่อนระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense สมาร์ทฟาร์มแบบเปิดไปสู่เกษตรกร โดยสร้างต้นแบบแปลงเรียนรู้การ
บริหารจัดการแปลงด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense ที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์
ปฏิบัติการในสังกัดของกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมพัฒนาความรู้ ทักษะในการบริหารจัดการให้แก่เกษตรกรต้นแบบและเจ้าหน้าที่ เพ่ือ
ยกระดับเป็นวิทยากรเกษตรอัจฉริยะ ขณะนี้ได้จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน คัดเลือก ศพก. และศูนย์ปฏิบัติการ ยกร่างโครงการความ
ร่วมมือของ 3 หน่วยงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการจัดทำข้อมูล ร่วมกับพื้นท่ี ออกแบบ และประเมินความพร้อมจุดดำเนินการ 
และเดือนกรกฎาคม 2564 จะฝึกอบรมถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ รวม 3 หลักสูตร ได้แก่ 
1) การใช้งานระบบเกษตรอัจฉริยะโดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด HandySense ระดับท่ี 1 
2) การติดตั้ง การใช้งาน ดูแลรักษา ประเมินความเสียหายอุปกรณ์ แก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
ระบบเกษตรอัจฉริยะโดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด HandySense แบบเข้มข้น ระดับที่ 2 
3) การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้โปรแกรมตามความต้องการของการดำเนินงานด้านการเกษตร โดยใช้
นวัตกรรมแบบเปิด HandySense ระดับท่ี 3 

โดยด้านงบประมาณ ธกส. จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเกษตรอัจฉริยะดังกล่าวเมื่อ NECTEC ทำการติดตั้งระบบแล้ว จะ
ร่วมกันติดตามประเมินผลต่อไป เบื้องต้นทั่วประเทศมีเป้าหมายนำร่องใน ศพก. 7 แห่ง และศูนย์ปฏิบัติการ 11 ศูนย์ ในส่วนภาคใต้ 
ดำเนินการ 3 จุด ได้แก่ ศพก. อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงเรือนเพาะเห็ด และกิจกรรมการผลิตผัก ซึ่งพ้ืนที่ภูเก็ตเป็นเมือง
ท่องเที่ยวมีพื้นที่ทำเกษตรน้อยจึงเหมาะสมกับการผลิตลักษณะนี้ จุดที่ 2 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง เป็นศูนย์ด้านการขยายพันธุ์พืช 
และจัดทำแปลงเรียนรู้ และจุดที่ 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ดำเนินการในแปลงเรียนรู้ทุเรียน ได้กำชับ
ให้จังหวัดและศูนย์เร่งจัดทำข้อมูลพื้นฐาน ทำความเข้าใจเกษตรกร เตรียมความพร้อมพ้ืนที่ และสำรวจอุปกรณ์ท่ีจำเป็น เช่น แปลงต้นแบบ 
แหล่งน้ำ ระบบท่อ โรงเรือน สัญญาณอินเตอร์เน็ต คาดว่าเมื่อสถานการณ์ covid-19 เริ่มคลี่คลาย 3 หน่วยงาน เร่งลงพ้ืนที่ประเมินเชิง
ประจักษ์ ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพ้ืนที่เข้ามาเรียนรู้ เพ่ือขยายผลสู่การปฏิบัติต่อไป 

















 

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เลขานุการ ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนระดับจังหวัดร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

“อาสาสมัครเกษตรกร”เป็นบุคคลที่อาสาปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตร เป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญมี
ส่วนในการพัฒนาการเกษตรในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง มีแผนพัฒนาการเกษตร 
พร้อมทั้งประสานงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ตลอดจนการเฝ้าระวัง แจ้งภัยธรรมชาติ
เหตุการณ์ฉุกเฉินทางการเกษตรต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไข ช่วยเหลือได้ทันต่อเหตุการณ์ 
อีกท้ังทำหน้าที่ประสานงาน ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านการเกษตร การประชาสัมพันธ์
กิจกรรม/โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก่ประชาชนในพื้นท่ี และสนับสนุนให้มีบทบาทในโครงการ
ตามนโยบายสำคัญของทางภาครัฐ โดยมีหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คอยให้การสนับสนุน
ขับเคลื่อนในทุกมิติ 

 



 

วนัท่ี 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นางเขมวรรณ ดวงจนัทร์เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ มอบปัจจยัการผลิตสนบัสนุนการ

จดัท าแปลงส่งเสริมการผลิตไมผ้ลคุณภาพ (มะม่วงน ้าดอกไมสี้ทอง) ณ พ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ ์ลุ่มน ้าเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.

แม่อาย จ.เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมอาชีพดา้นการเกษตรในโครงการร้อยใจรักษเ์ป็นโครงการตามแผนพฒันาจงัหวดัเชียง ปี 

2564 โดยมีนายสมบรูณ์ แสงจนัทร์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูป้ลูกมะม่วงคุณภาพบา้นห้วยส้าน และสมาขิกในโครงการ 

50 ราย รับมอบตน้พนัธ์ุมะม่วงน ้าดอกไมสี้ทอง จ านวน 1,250 ตน้ 

ในคร้ังน้ีนายณรงค ์อภิชยั ผูอ้  านวยการโครงการร้อยใจรักษ ์นายสิทธิศกัด์ิ อภิกุลชยัสุทธ์ิ นายอ าเภอแม่อาย ร่วมรับมอบและจดั

เวที วิเคราะห์การกระบวนการผลิตมะม่วงคุณภาพ การตลาด ในปีท่ีผา่นมา และแนวทางการด าเนินงานต่อไปร่วมกบักลุ่ม

เกษตรกร พร้อมทั้งเปิดอาคารคดัแยกผลผลิตการเกษตรเพ่ือคดัแยกพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกรให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

ปลอดภยัตลอดกระบวนการผลิตส่งเสริมให้เกษตรเรียนรู้การปฏิบติัเกษตรดีท่ีเหมาะสม และสามารถสร้างทางเลือกในอาชีพ 

สร้างรายได ้และความยัง่ยืนต่อไปในอนาคต 



 

วันที่16 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โครงการร้อยใจรักษ์ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นางเขมวร
รณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมว่าที่ร้อยตรีอโนทัย เกื้อปัญญา เกษตรอำเภอแม่อาย มอบสมุด
ทะเบียนเกษตรกรแก่เกษตรกรในโครงการร้อยใจรักษ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนการประกอบกิจกรรมการเกษตรกับทางกรม
ส่งเสริมการเกษตร โดยปัจจุบันมีเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 180,000 ครัวเรือน 

ข้อมูลที่ได้จากการขึ้นทะเบียนจะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการเกษตร กำหนดนโยบาย การจัดการ
ด้านการผลิตการตลาด การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรง
เป้าหมายในการดำเนินโครงการหรือมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน และท่ีสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับพี่น้อง
เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว จะสามารถขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือรับบริการต่าง ๆ จาก
ภาครัฐ เช่น กรณีการขอรับการช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งเกษตรกรที่สนใจขึ้นทะเบียนสามารถแจ้งกับ
ทางสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ 

จากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมการเกษตร ,จุดรับซื้อผลผลิตมะม่วงมหาชนก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงคุณภาพ
บ้านห้วยส้าน ซึ่งขณะนี้ราคา ณ จุดรับซื้อคละเกรดอยู่ที่ประมาณ 17 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ทางสำนักงานเกษตร
จังหวัดดำเนินการส่งเสริมการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพผลผลิตต่อไป 

 









 

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่-เชื่อมโยงตลาด มีกลุ่มเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการกว่า 3,501 แปลง 

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมีนายอำพันธ์ุ เวฬุตัน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย
ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม 

สำหรับความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564) มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้น 3,501 แปลง จากเป้าหมาย 5,250 
แปลง โดยแบ่งเป็นแปลงใหญ่ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร 1,101 แปลง กรมการข้าว 2,101 
แปลง กรมปศุสัตว์ 117 แปลง กรมประมง 29 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 136 แปลง กรมหม่อนไหม 17 
แปลง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการใช้จ่ายเสนอคณะอนุกรรมการจังหวัด 2,637 แปลง หรือคิดเป็นร้อย
ละ 75 ของแปลงที่เข้าร่วม มีผลการพิจารณาจากคณะกรรมการจังหวัด อนุมัติแล้วจำนวน 1,029 แปลง ทำ 
MOU กับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว 534 แปลง และดำเนินการโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว 183 แปลง” ดร.ทอง
เปลว กล่าว 

ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินการโอนเงินให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทำการให้
เสร็จสิ้น ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และคาดว่าภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จะ
สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้แล้วเสร็จ 
 



 

 

ประกาศคณะอนุกรรมการก ากบัดูแลและก าหนดเกณฑก์ลางอา้งอิงโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เร่ืองการก าหนดราคาเกณฑก์ลาง

อา้งอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ปี 2563/64 (งวดท่ี 8) ให้กบัเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนผูป้ลูกฯ
กบักรมส่งเสริมการเกษตร และคาดเก็บเกี่ยวระหว่างวันท่ี 20 เพฤษภาคม-19 มถิุนายน 2564 ส าหรับขา้วโพดฯชนิดเมลด็ ความช้ืนไม่เกิน 14.5% 

ราคาตลาดกลางอา้งอิง กิโลกรัมละ 8.70 บาท ซ่ึงสูงกว่าราคาเป้าหมายซ่ึงรัฐประกนัท่ี 8.50 บาท/กิโลกรัม 

     ดงันั้น ในงวดท่ี 8 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไม่ตอ้งจ่ายชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกร เน่ืองจาก ราคาตลาดกลางอา้งอิง 
(กิโลกรัมละ 8.70 บาท) สูงกว่าราคาท่ีรัฐประกนั (กิโลกรัมละ 8.50 บาท) ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ 

     อ้างอิง : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์


