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'นายกฯ'พอใจผลดาํเนินนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ปฏิรูป
การเกษตรไทย 
เมืAอวนัทีA 30 มิถุนายน 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกลุ รองโฆษกประจาํสาํนกั
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยวา่ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 
พอใจผลการดาํเนินงานตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่  เพืAอส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร 
สร้างความเขม้แขง็และพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งกลุ่มเกษตรกร วสิาหกิจชุมชน และ
สหกรณ์ รวมถึงเชืAอมโยงไปถึงผูป้ระกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานทีAเกีAยวขอ้ง ใหเ้กษตรกร
สามารถลดตน้ทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิAมขึWน ผลผลิตมีคุณภาพไดม้าตรฐาน และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ภายใตก้ารบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
โดยผลงานการดาํเนินงาน ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างด ีปี 2559 มเีกษตรกร
เข้าร่วม จาํนวน 591 แปลง 80,656 ราย 1,249,613 ไร่ , ปี 2560 จาํนวน 
1,722 แปลง 124,085 ราย 1,638,592 ไร่ , ปี 2561 จาํนวน 1,640 
แปลง 91,741 ราย 1,220,906 ไร่ , ปี 2562 จาํนวน 1,579 แปลง 
78,927 ราย พืCนทีE 1,055,194. ไร่ , ปี 2563 จาํนวน 1,366 แปลง 
64,346 ราย พืCนทีE  756,132 ไร่ 
 
 
 
 

 

 



 
วนันีW  (30 มิถุนายน 2564) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ ปลดักระทรวงเกษตร ผูรั้บมอบอาํนาจจาก
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงกลาโหม โดย พลเอก ณฐั อนิทรเจริญ ปลดักระทรวงกลาโหม ผูรั้บมอบ
อาํนาจจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม ร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในการรับซืWอผลผลิตทางการเกษตร การ

สนบัสนุนพืWนทีAจาํหน่าย และกระจายผลผลิตทางการเกษตร เพืAอใหข้า้ราชการทหารและครอบครัว รวมถึงประชาชนในพืWนทีA

จงัหวดัต่างๆ มีโอกาสไดเ้ขา้ถึงผลผลิตทางการเกษตรและอาหารทีAมีคุณภาพในราคาทีAเป็นธรรม อีกทัWงเป็นการช่วยเหลือ

เกษตรกรใหมี้จุดจาํหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตร เพืAอบรรเทาผลกระทบจากกรณีผลผลิตทางการเกษตรลน้ตลาดและ

มีราคาตกตํAา อนัเนืAองมาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ณ หอ้งประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หอ้ง 115) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

 
นายเข้มแขง็ ยุตธิรรมดาํรง อธิบดกีรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ จากนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีAร่วมทาํบนัทึกขอ้ตกลง

ความร่วมมือในการรับซืWอผลผลิตทางการเกษตร การสนบัสนุนพืWนทีAจาํหน่าย และกระจายผลผลิตทางการเกษตร กบั 

กระทรวงกลาโหม ในครัW งนีW  กรมส่งเสริมการเกษรไดส้ัAงการใหส้าํนกังานเกษตรจงัหวดั ลงสาํรวจความตอ้งการรับซืWอและความ

พร้อมของพืWนทีAของกระทรวงกลาโหมในการจดัเป็นจุดจาํหน่ายสินคา้เกษตรและกระจายผลผลิตทางการเกษตรเพืAอช่วยเหลือ

เกษตรกร ซึA งจากการสาํรวจพืWนทีAในเบืWองตน้มีพืWนทีAทีAมีศกัยภาพภายใตห้น่วยงานกระทรวงกลาโหมพร้อมใหก้ารสนบัสนุนการ

รับซืWอผลผลิตทางการเกษตร สนบัสนุนพืWนทีAจาํหน่าย และกระจายผลผลิต ไดมี้การเตรียมพืWนทีAสาํหรับดาํเนินการไว ้42 แห่ง 
ใน 26 จงัหวดั ซึA งจะมีการประสานงานในระดบัพืWนทีAต่อไป นอกจากนีWกรมส่งเสริมการเกษตรจะคดัเลือกสินคา้เกษตรและ

สินคา้แปรรูปเกษตรทีAไดรั้บการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น GAP, มาตรฐานเกษตรอินทรีย,์ GMP, Primary 
GMP, HACCP, อย., มาตรฐานอาหารฮาลาล หรือ มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน เป็นตน้ เพืAอรับประกนัคุณภาพใน

เบืWองตน้ 
 

ทัWงนีW  กรมส่งสริมการเกษตร มีแนวทางจะร่วมวางแผนกบักระทรวงกลาโหมในการปรับปรุงและพฒันาพืWนทีAโรงงานวตัถุระเบิด

ทหารกรมการอุตสาหกรมทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร จงัหวดันครสวรรค ์เพืAอใชป้ระโยชน์

สถานทีAสร้างเป็นตลาดกลางสินคา้เกษตร เพืAอใหเ้กษตรกรสามารถนาํผลผลิตทางการเกษตรมาวางจาํหน่ายไดอ้ยา่งถาวร อธิบดี

กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิAมเติม 
 
 
 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขานรับนโยบายช่วย

เกษตรกรกระจายผลผลติทางการเกษตร 
 

 
นายทองเปลว กองจนัทร์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูแ้ทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  พลเอก ณฐั อินทรเจริญ ปลดักระทรวงกลาโหม ผูแ้ทนรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงกลาโหม ร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในการรับซืWอผลผลิตทางการเกษตร การ
สนบัสนุนพืWนทีAจาํหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตร เพืAอใหข้า้ราชการทหารและ
ครอบครัว รวมถึงประชาชนในพืWนทีAจงัหวดัต่างๆ มีโอกาสไดเ้ขา้ถึงผลผลิตทางการเกษตรและอาหารทีAมี
คุณภาพในราคาทีAเป็นธรรม อีกทัWงเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรใหมี้จุดจาํหน่ายและกระจายผลผลิตทาง
การเกษตร เพืAอบรรเทาผลกระทบจากกรณีผลผลิตทางการเกษตรลน้ตลาดและมีราคาตกตํAา อนั
เนืAองมาจากสถานการณ์ต่างๆ ซึA งเป็นไปตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยร่วมทาํบนัทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือในการรับซืWอผลผลิตทางการเกษตร การสนบัสนุนพืWนทีAจาํหน่ายและกระจาย
ผลผลิตทางการเกษตรกบักระทรวงกลาโหม 

ขณะทีE นายเข้มแขง็ ยุตธิรรมดาํรง อธิบดกีรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ัAง
การใหส้าํนกังานเกษตรจงัหวดั ลงสาํรวจความตอ้งการรับซืWอและความพร้อมของพืWนทีAของ
กระทรวงกลาโหมในการจดัเป็นจุดจาํหน่ายสินคา้เกษตรและกระจายผลผลิตทางการเกษตรเพืAอช่วยเหลือ

เกษตรกร ซึA งจากการสาํรวจพืWนทีAในเบืWองตน้มีพืWนทีAทีAมีศกัยภาพภายใตห้น่วยงานกระทรวงกลาโหม
พร้อมใหก้ารสนบัสนุนการรับซืWอผลผลิตทางการเกษตร สนบัสนุนพืWนทีAจาํหน่าย และกระจาย
ผลผลิต ไดมี้การเตรียมพืWนทีAสาํหรับดาํเนินการไว ้42 แห่ง ใน 26 จงัหวดั ซึA งจะมีการประสานงานใน



ระดบัพืWนทีAต่อไป ขณะเดียวกนักรมส่งเสริมการเกษตรจะคดัเลือกสินคา้เกษตรและสินคา้แปรรูปเกษตรทีA
ไดรั้บการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น GAP, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
, GMP, Primary GMP, HACCP, อย., มาตรฐานอาหารฮาลาล หรือมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชน เป็นตน้ เพืAอรับประกนัคุณภาพในเบืWองตน้ นอกจากนีW กรมส่งสริมการเกษตร มีแนวทางจะร่วม
วางแผนกบักระทรวงกลาโหมในการปรับปรุงและพฒันาพืWนทีAโรงงานวตัถุระเบิดทหารกรมการอุตสาหก

รมทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร จงัหวดันครสวรรค ์เพืAอใชป้ระโยชน์
สถานทีAสร้างเป็นตลาดกลางสินคา้เกษตร เพืAอใหเ้กษตรกรสามารถนาํผลผลิตทางการเกษตรมาวาง
จาํหน่ายไดอ้ยา่งถาวรต่อไปอีกดว้ย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กรมส่งเสริมการเกษตรจบัมือมรภ.พระนคร พฒันาผูป้ระกอบการ
เกษตรรุ่นใหม่ของชุมชน 
ข่าว 
นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตร
มีนโยบายในการขบัเคลืAอนงานพฒันาการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ผา่นการส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร องคก์รเกษตรกร วสิาหกิจ
ชุมชน ซึA งประกอบดว้ย การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรภาคการเกษตรในทุกระดบัผา่น
กระบวนการมีส่วนร่วม ตัWงแต่เยาวชนผา่นกระบวนการพฒันายวุเกษตรกร (4-H) โดย
การสร้างใหเ้ยาวชนเกิดความภาคภูมิใจอาชีพการเกษตรและเตรียมความพร้อมในทกัษะ

ดา้นต่างๆ เพืAอกา้วสู่การประกอบอาชีพในอนาคต ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้
เป็นผูป้ระกอบการ โดยพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ป็น Young Smart 
Farmer สู่ผูป้ระกอบการเกษตรรุ่นใหม่ รวมทัWงส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรใหเ้ป็น 
Smart Farmer ทีAมีความรู้อยา่งถ่องแทเ้กีAยวกบัการประกอบอาชีพเกษตรกรรม นาํ
ขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนการผลิตและการตลาด สามารถบริหารจดัการการผลิตตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน ผลิตสินคา้ทีAมีคุณภาพ เป็นผูน้าํในการพฒันาการเกษตรของชุมชนได้
ต่อไป 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ลง็เห็นโอกาสอนัดีทีAมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร (มรภ.พน.) จะ
เขา้มาสนบัสนุนกรมส่งเสริมการเกษตรในการดาํเนินงานส่งเสริมและพฒันากาํลงัคนภาค

การเกษตร เนืAองจากทางมหาวทิยาลยัฯมีองคค์วามรู้ และนกัวชิาการทีAมีศกัยภาพดา้นวชิาการ



และเชีAยวชาญดา้นเทคโนโลยกีารเกษตร ซึA งสามารถขยายผลในการพฒันาคุณภาพชีวติและ
สร้างสรรคน์วตักรรมสู่ชุมชนทอ้งถิAน การพฒันาเดก็และเยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่Young 
Smart Farmer, Smart Farmer องคก์รเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชน และ
บุคลากรของทัWงสองหน่วยงาน รวมทัWงการพฒันาคนในภาคการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัการ
พฒันากาํลงัคนภาคการเกษตรของประเทศ ซึA งจะนาํไปสู่การพฒันาการเกษตรทีAย ัAงยนืต่อไป 
กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดจ้ดัพิธีลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัราช

ภฏัพระนคร(มรภ.พน.)ขึWน ในวนัทีA 24 มิถุนายน 2564 ณ หอ้งประชุมสมนัตเนตร ชัWน 
8 อาคารเรียนรวมและอาํนวยการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร (มรภ.พน.) โดยมี
วตัถุประสงค ์1) เพืAอใหน้กัศึกษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยัมีความรู้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของภาคเกษตร 2) เพืAอใหเ้ดก็ เยาวชน ยวุเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ มีความรู้ใน
การบริหารจดัการเกษตรดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่แบบยัAงยนืในอนาคต 3) เพืAอ
พฒันาส่งเสริมความรู้ใหบุ้คลากรทัWงสองฝ่ายและนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัมีความรู้ดา้น

การเกษตรโดยแลกเปลีAยนความรู้ซึA งกนัและกนั และ 4) เพืAอใหภ้าคการเกษตร เคหกิจเกษตร 
การแปรรูปผลผลิตเกษตร การตลาดสินคา้เกษตร งานวชิาการเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ 
Young Smart Farmer, Smart Farmer องคก์รเกษตรกร และวสิาหกิจ
ชุมชนไดรั้บการพฒันาจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิAมเติมวา่ สาํหรับการส่งเสริมและพฒันาองคก์ร

เกษตรกร ไดแ้ก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร กลุ่มยวุเกษตรกร และ
วสิาหกิจชุมชน ซึA งมุ่งเนน้การพฒันากระบวนการบริหารจดัการกลุ่มใหมี้ประสิทธิภาพ โดย
กรมส่งเสริมการการเกษตรมีทิศทางการดาํเนินงานดงักล่าวอยา่งชดัเจนและสอดคลอ้งกนัในทุก

ระดบั เพืAอมุ่งหวงัใหเ้กิดประโยชนแ์ก่พีAนอ้งเกษตรกรอยา่งครอบคลุม ทัAวถึง และต่อเนืAอง ซึA ง
การลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครัW งนีW จะเป็นจุดเริAมตน้ของความ
ร่วมมือระหวา่งกรมส่งเสริมการเกษตร กบัมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร ซึA งโดดเด่นในดา้น
งานวจิยัระดบัชุมชน เหมาะสมทีAจะนาํไปส่งเสริมและขยายผลไปสู่เกษตรกร และภาค

การเกษตรไทยในวงกวา้งต่อไป 

 

 

 

 



 
กรมส่งเสริมการเกษตรจบัมือมรภ.พระนคร พฒันา
ผูป้ระกอบการเกษตรรุ่นใหม่ของชุมชน 
นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตรมี
นโยบายในการขบัเคลืAอนงานพฒันาการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ผา่นการส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร องคก์รเกษตรกร วสิาหกิจชุมชน ซึA ง
ประกอบดว้ย การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรภาคการเกษตรในทุกระดบัผา่นกระบวนการมี
ส่วนร่วม ตัWงแต่เยาวชนผา่นกระบวนการพฒันายวุเกษตรกร (4-H) โดยการสร้างใหเ้ยาวชน
เกิดความภาคภูมิใจอาชีพการเกษตรและเตรียมความพร้อมในทกัษะดา้นต่างๆ เพืAอกา้วสู่การ
ประกอบอาชีพในอนาคต ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ป็นผูป้ระกอบการ โดย
พฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ป็น Young Smart Farmer สู่ผูป้ระกอบการเกษตรรุ่น
ใหม่ รวมทัWงส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรใหเ้ป็น Smart Farmer ทีAมีความรู้อยา่งถ่อง
แทเ้กีAยวกบัการประกอบอาชีพเกษตรกรรม นาํขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนการผลิตและการตลาด 
สามารถบริหารจดัการการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ผลิตสินคา้ทีAมีคุณภาพ เป็นผูน้าํในการ
พฒันาการเกษตรของชุมชนไดต่้อไป 
 
กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ลง็เห็นโอกาสอนัดีทีAมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร (มรภ.พน.) จะ
เขา้มาสนบัสนุนกรมส่งเสริมการเกษตรในการดาํเนินงานส่งเสริมและพฒันากาํลงัคนภาค

การเกษตร เนืAองจากทางมหาวทิยาลยัฯมีองคค์วามรู้ และนกัวชิาการทีAมีศกัยภาพดา้นวชิาการ
และเชีAยวชาญดา้นเทคโนโลยกีารเกษตร ซึA งสามารถขยายผลในการพฒันาคุณภาพชีวติและ
สร้างสรรคน์วตักรรมสู่ชุมชนทอ้งถิAน การพฒันาเดก็และเยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่Young 
Smart Farmer, Smart Farmer องคก์รเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชน และ
บุคลากรของทัWงสองหน่วยงาน รวมทัWงการพฒันาคนในภาคการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัการ
พฒันากาํลงัคนภาคการเกษตรของประเทศ ซึA งจะนาํไปสู่การพฒันาการเกษตรทีAย ัAงยนืต่อไป 
กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดจ้ดัพิธีลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัราช

ภฏัพระนคร(มรภ.พน.)ขึWน ในวนัทีA 24 มิถุนายน 2564 ณ หอ้งประชุมสมนัตเนตร ชัWน 



8 อาคารเรียนรวมและอาํนวยการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร (มรภ.พน.) โดยมี
วตัถุประสงค ์1) เพืAอใหน้กัศึกษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยัมีความรู้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของภาคเกษตร 2) เพืAอใหเ้ดก็ เยาวชน ยวุเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ มีความรู้ใน
การบริหารจดัการเกษตรดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่แบบยัAงยนืในอนาคต 3) เพืAอ
พฒันาส่งเสริมความรู้ใหบุ้คลากรทัWงสองฝ่ายและนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัมีความรู้ดา้น

การเกษตรโดยแลกเปลีAยนความรู้ซึA งกนัและกนั และ 4) เพืAอใหภ้าคการเกษตร เคหกิจ
เกษตร การแปรรูปผลผลิตเกษตร การตลาดสินคา้เกษตร งานวชิาการเกษตรกร เกษตรกรรุ่น
ใหม่ Young Smart Farmer, Smart Farmer องคก์รเกษตรกร และ
วสิาหกิจชุมชนไดรั้บการพฒันาจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
รองอธิบดกีรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิEมเตมิว่า สําหรับการส่งเสริมและพฒันาองค์กร
เกษตรกร ได้แก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร และ
วสิาหกจิชุมชน ซึEงมุ่งเน้นการพฒันากระบวนการบริหารจดัการกลุ่มให้มปีระสิทธิภาพ โดย
กรมส่งเสริมการการเกษตรมทีศิทางการดาํเนินงานดงักล่าวอย่างชัดเจนและสอดคล้องกนัในทุก

ระดบั เพืEอมุ่งหวงัให้เกดิประโยชน์แก่พีEน้องเกษตรกรอย่างครอบคลมุ ทัEวถงึ และต่อเนืEอง ซึEง
การลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครัCงนีC จะเป็นจุดเริEมต้นของความ
ร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กบัมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร ซึEงโดดเด่นในด้าน
งานวจิยัระดบัชุมชน เหมาะสมทีEจะนําไปส่งเสริมและขยายผลไปสู่เกษตรกร และภาค
การเกษตรไทยในวงกว้างต่อไป 
 
 

 

 

 

 

 



 

สสก.3 ระยอง เตรียมการขยายผล สร้างเกษตรกรเป็นผูจ้ดัการแปลง

ใหญ่ 

 
สสก.3 จ.ระยอง เตรยีมความพรอ้ม จนท. สรา้งเกษตรกรเป็น
ผูจ้ดัการแปลง ตามนโยบาย กระทรวงเกษตรฯ ดว้ยรปูแบบและ
แนวทางที@งา่ยตอ่ความเขา้ใจใหก้บัเกษตรกร ดว้ยบทเรยีนสาํเร็จรปู 
จากวทิยากรผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ ์ใหเ้กษตรกรนําไป
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาแปลงใหญต่อ่ไป 
นายปิยะ สมคัรพงศ ์ ผูอ้าํนวยการ สาํนกังานสง่เสรมิและพฒันาการ
เกษตรที@ 3 จงัหวดัระยอง เปิดเผยวา่ ตามที.กรมสง่เสรมิการเกษตร 
ดําเนนิการสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ ่ ที.ยดึพื?นที.เป็นหลกัในการ
ดําเนนิงานในลกัษณะบรูณาการของหน่วยงานที.เกี.ยวขอ้งพรอ้มๆ ไปกบัการ
รว่มมอืรว่มใจของเกษตรกรที.รวมตวักนัเป็นกลุม่การผลติ โดยมเีจา้หนา้ที.
ของหน่วยงานตา่งๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณผ์ูจ้ัดการแปลง บรหิาร
จัดการพื?นที. ในทกุกจิกรรมตลอดหว่งโซอ่ปุทาน มาอยา่งตอ่เนื.อง ซึ.ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดม้นีโยบายใหม้กีารถา่ยโอนภารกจิผูจั้ดการ
แปลง ใหก้บัเกษตรกร 



 
นายปิยะ สมคัรพงศ ์ผูอ้ํานวยการ สาํนักงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรที. 3 จังหวดัระยอง 

โดยการอบรมเชงิปฏบิตักิารพัฒนาเกษตรกรเป็นผูจ้ัดการแปลง เพื.อใหม้กีาร
บรหิารจัดการรว่มกนั และใหเ้กษตรกรเป็นศนูยก์ลางในการดําเนนิงาน 
ผลกัดนัใหเ้กษตรกรรวมกลุม่ในการผลติเพื.อรว่มกนั จัดหาปัจจัยการผลติที.มี
คณุภาพดรีาคาถกู อาท ิพันธุ ์ปุ๋ ย และการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรที.
เหมาะสม เพื.อลดตน้ทนุ เพิ.มประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร ตลอดจน
การจัดการดา้นการตลาด 
เพื@อใหบ้รรลตุามนโยบายนีP สสก.3 ระยอง จงึไดจ้ดัประชุม
คณะกรรมการเครอืขา่ยศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิ@มประสทิธภิาพการผลติ
สนิคา้เกษตรและคณะกรรมการเครอืขา่ยแปลงใหญร่ะดบัเขต (เขต 
3) คร ัPงที@ 3/2564 ผา่นระบบทางไกลออนไลน ์(Application 
Zoom) เม ื@อวนัที@ 22 มถินุายน 2564 ที@ผา่นมา ณ หอ้งประชุม 
สสก.3 จ.ระยอง เพื@อรว่มกนัหาแนวทางในการขบัเคลื@อนและวาง
แผนการดาํเนนิงานเครอืขา่ยแปลงใหญแ่ละศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิ@ม
ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร ในภาคตะวนัออก โดยม ีนางสาว
วรนชุ สแีดง ผูอ้าํนวยการกลุม่สง่เสรมิและพฒันาการผลติ นาง
นลวรรณ มากหลาย ผูอ้าํนวยการกลุม่ยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศ 
นางสาวอสิร ีเกง่นอก นกัวชิาการเกษตรชํานาญการ ผูแ้ทนประธาน 
ศพก.จงัหวดัระยอง และเจา้หนา้ที@ผูร้บัผดิชอบงานแปลงใหญ ่ศพก. 
จากสาํนกังานเกษตรจงัหวดัระยอง เขา้รว่มประชุม 
“ที.ประชมุไดรั้บทราบผลการดําเนนิงาน ปัญหาอปุสรรคและแนวทางแกไ้ข
ของเครอืขา่ย ศพก. แปลงใหญใ่นแตล่ะจังหวดั ในการสรา้งความเขม้แข็ง
ของเครอืขา่ยในภาคตะวนัออก จากนั?นไดม้กีารพดูถงึแนวทางในการอบรม
เกษตรกรเป็นผูจั้ดการแปลง รว่มกบัเจา้หนา้ที.ผูรั้บผดิชอบแปลงใหญท่ั ?ง 9 
จังหวดัในภาคตะวนัออก เพื.อหารปูแบบและแนวทางในการอบรมเกษตรกร
ใหเ้ป็นผูจ้ัดการแปลง พรอ้มทั ?งพัฒนาเกษตรเป็นผูจั้ดการแปลง โดยใช ้
บทเรยีนสําเร็จรปู จากวทิยากรผูม้คีวามรูป้ระสบการณใ์นการพัฒนา ตลอด
ถงึผูจั้ดการแปลง” นายปิยะ กลา่ว 



ทั ?งนี? จะใหม้กีารฝึกปฏบิตั ิซึ.งมเีจา้หนา้ที.ที.ไดรั้บการพัฒนาเป็นวทิยากร ใน

การอบรม ใหก้บัเจา้หนา้ที.และเกษตรกร ทั ?งหมด 172 ราย เพื.อเป็นการ
สรา้งเครอืขา่ย พัฒนาเกษตรกรใหเ้ป็นผูจ้ัดการแปลงและสามารถทําหนา้ที.

เป็นผูจั้ดการแปลงได ้อยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถวเิคราะห ์วางแผน 

บรหิารจัดการกลุม่ในการทําการผลติ การตลาด และทกุๆ กจิกรรมตลอดหว่ง

โซอ่ปุทาน พรอ้มทั ?งสามารถนําความรูเ้ทคนคิตา่งๆ ที.ไดรั้บจากการอบรมไป
ประยกุตใ์ช ้เพื.อสรา้งทศันคตเิชงิบวกในการพัฒนาแปลงใหญต่อ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
"สสก.3 ระยอง"เตรียมการขยายผลสร้าง"เกษตรกร"เป็นผู้จดัการ
แปลงใหญ่ 
"สสก.3 จ.ระยอง"เตรียมความพร้อมจนท.สร้าง"เกษตรกร"เป็นผู้จดัการแปลงใหญ่ตามนโยบายกระทรวงเกษตร

ฯ ด้วยรูปแบบและแนวทางทีIง่ายต่อความเข้าใจให้กบัเกษตรกรด้วยบทเรียนสําเร็จรูปจากวทิยากรผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ให้เกษตรกรนําไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาแปลงใหญ่ต่อไป  

นายปิยะ สมคัรพงศ ์ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 3 จงัหวดัระยอง เปิดเผยวา่ ตามทีAกรมส่งเสริม

การเกษตรดาํเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทีAยดึพืWนทีAเป็นหลกัในการดาํเนินงานในลกัษณะบูรณาการของหน่วยงาน

ทีAเกีAยวขอ้งพร้อมๆไปกบัการร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรทีAรวมตวักนัเป็นกลุ่มการผลิตโดยมีเจา้หนา้ทีAของหน่วยงานต่างๆ ใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผูจ้ดัการแปลง บริหารจดัการพืWนทีAในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานมาอยา่งต่อเนืAองซึAงกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ไดมี้นโยบายใหมี้การถ่ายโอนภารกิจผูจ้ดัการแปลงใหก้บัเกษตรกร  

โดยการอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาเกษตรกรเป็นผูจ้ดัการแปลงเพืAอใหมี้การบริหารจดัการร่วมกนัและใหเ้กษตรกรเป็นศูนยก์ลาง

ในการดาํเนินงาน ผลกัดนัใหเ้กษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพืAอร่วมกนัจดัหาปัจจยัการผลิตทีAมีคุณภาพดีราคาถูก อาทิ พนัธุ์ ปุ๋ย 

และการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรทีAเหมาะสมเพืAอลดตน้ทุนเพิAมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรตลอดจนการจดัการดา้น

การตลาด  

เพืAอใหบ้รรลุตามนโยบายนีW สสก.3 ระยอง จึงไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนยเ์รียนรู้การเพิAมประสิทธิภาพการผลิต
สินคา้เกษตรและคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดบัเขต(เขต 3)ครัW งทีA 3/2564ผา่นระบบทางไกลออนไลน ์

(Application Zoom) เมืAอวนัทีA 22 มิถุนายน 2564 ทีAผา่นมา ณ หอ้งประชุม สสก.3 จ.ระยองเพืAอร่วมกนัหา

แนวทางในการขบัเคลืAอนและวางแผนการดาํเนินงานเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนยเ์รียนรู้การเพิAมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้

เกษตร ในภาคตะวนัออกโดยมี นางสาววรนุช สีแดง ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต นางนลวรรณ มากหลาย 

ผูอ้าํนวยการกลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาวอิสรี เก่งนอก นกัวชิาการเกษตรชาํนาญการ ผูแ้ทนประธาน ศพก.จงัหวดั

ระยอง และเจา้หนา้ทีAผูรั้บผดิชอบงานแปลงใหญ่ ศพก.จากสาํนกังานเกษตรจงัหวดัระยองเขา้ร่วมประชุม 

“ทีAประชุมไดรั้บทราบผลการดาํเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ขของเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ในแต่ละจงัหวดัในการ

สร้างความเขม้แขง็ของเครือข่ายในภาคตะวนัออกจากนัWนไดมี้การพดูถึงแนวทางในการอบรมเกษตรกรเป็นผูจ้ดัการแปลง 



ร่วมกบัเจา้หนา้ทีAผูรั้บผดิชอบแปลงใหญ่ทัWง 9 จงัหวดัในภาคตะวนัออกเพืAอหารูปแบบและแนวทางในการอบรมเกษตรกรให้

เป็นผูจ้ดัการแปลงพร้อมทัWงพฒันาเกษตรเป็นผูจ้ดัการแปลงโดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปจากวทิยากรผูมี้ความรู้ประสบการณ์ในการ

พฒันาตลอดถึงผูจ้ดัการแปลง” นายปิยะ สมคัรพงศ ์กล่าว 

ทัWงนีWจะใหมี้การฝึกปฏิบติัซึA งมีเจา้หนา้ทีAทีAไดรั้บการพฒันาเป็นวทิยากรในการอบรมใหก้บัเจา้หนา้ทีAและเกษตรกรทัWงหมด 172 
รายเพืAอเป็นการสร้างเครือข่าย พฒันาเกษตรกรใหเ้ป็นผูจ้ดัการแปลงและสามารถทาํหนา้ทีAเป็นผูจ้ดัการแปลงไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ สามารถวเิคราะห์ วางแผน บริหารจดัการกลุ่มในการทาํการผลิต การตลาด และทุกๆกิจกรรมตลอดห่วงโซ่

อุปทาน พร้อมทัWงสามารถนาํความรู้เทคนิคต่างๆทีAไดรั้บจากการอบรมไปประยกุตใ์ชเ้พืAอสร้างทศันคติเชิงบวกในการพฒันา

แปลงใหญ่ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

"สสก.3 ระยอง"เตรียมการขยายผลสร้าง"เกษตรกร"เป็นผู้จดัการแปลง
ใหญ่ 
 

"สสก.3 จ.ระยอง"เตรียมความพร้อมจนท.สร้าง"เกษตรกร"เป็นผูจ้ดัการ
แปลงใหญ่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ดว้ยรูปแบบและแนวทางทีAง่ายต่อ
ความเขา้ใจใหก้บัเกษตรกรดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูปจากวทิยากรผูมี้ความรู้และ

ประสบการณ์ใหเ้กษตรกรนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาแปลงใหญ่ต่อไป  
 
นายปิยะ สมคัรพงศ ์ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีA 3 จงัหวดัระยอง 
เปิดเผยวา่ ตามทีAกรมส่งเสริมการเกษตรดาํเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทีAยดึพืWนทีA
เป็นหลกัในการดาํเนินงานในลกัษณะบูรณาการของหน่วยงานทีAเกีAยวขอ้งพร้อมๆไปกบัการร่วมมือ

ร่วมใจของเกษตรกรทีAรวมตวักนัเป็นกลุ่มการผลิตโดยมีเจา้หนา้ทีAของหน่วยงานต่างๆ ใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผูจ้ดัการแปลง บริหารจดัการพืWนทีAในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่
อุปทานมาอยา่งต่อเนืAองซึAงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดมี้นโยบายใหมี้การถ่ายโอนภารกิจ

ผูจ้ดัการแปลงใหก้บัเกษตรกร  
โดยการอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาเกษตรกรเป็นผูจ้ดัการแปลงเพืAอใหมี้การบริหารจดัการร่วมกนั

และใหเ้กษตรกรเป็นศูนยก์ลางในการดาํเนินงาน ผลกัดนัใหเ้กษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพืAอ
ร่วมกนัจดัหาปัจจยัการผลิตทีAมีคุณภาพดีราคาถูก อาทิ พนัธุ์ ปุ๋ ย และการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตร
ทีAเหมาะสมเพืAอลดตน้ทุนเพิAมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรตลอดจนการจดัการดา้น

การตลาด  



 
 
เพืAอใหบ้รรลุตามนโยบายนีW สสก.3 ระยอง จึงไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนยเ์รียนรู้
การเพิAมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรและคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดบัเขต(เขต 
3)ครัW งทีA 3/2564ผา่นระบบทางไกลออนไลน ์(Application Zoom) เมืAอวนัทีA 22 
มิถุนายน 2564 ทีAผา่นมา ณ หอ้งประชุม สสก.3 จ.ระยองเพืAอร่วมกนัหาแนวทางในการ
ขบัเคลืAอนและวางแผนการดาํเนินงานเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนยเ์รียนรู้การเพิAมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคา้เกษตร ในภาคตะวนัออกโดยมี นางสาววรนุช สีแดง ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมและ
พฒันาการผลิต นางนลวรรณ  มากหลาย ผูอ้าํนวยการกลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาว
อิสรี  เก่งนอก นกัวชิาการเกษตรชาํนาญการ ผูแ้ทนประธาน ศพก.จงัหวดัระยอง และเจา้หนา้ทีA
ผูรั้บผดิชอบงานแปลงใหญ่ ศพก.จากสาํนกังานเกษตรจงัหวดัระยองเขา้ร่วมประชุม 
     
 
“ทีAประชุมไดรั้บทราบผลการดาํเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ขของเครือข่าย ศพก. 
แปลงใหญ่ในแต่ละจงัหวดัในการสร้างความเขม้แขง็ของเครือข่ายในภาคตะวนัออกจากนัWนไดมี้

การพดูถึงแนวทางในการอบรมเกษตรกรเป็นผูจ้ดัการแปลง ร่วมกบัเจา้หนา้ทีAผูรั้บผดิชอบแปลง
ใหญ่ทัWง 9 จงัหวดัในภาคตะวนัออกเพืAอหารูปแบบและแนวทางในการอบรมเกษตรกรใหเ้ป็น
ผูจ้ดัการแปลงพร้อมทัWงพฒันาเกษตรเป็นผูจ้ดัการแปลงโดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปจากวทิยากรผูมี้

ความรู้ประสบการณ์ในการพฒันาตลอดถึงผูจ้ดัการแปลง” นายปิยะ สมคัรพงศ ์กล่าว 
             
 



ทัCงนีCจะให้มกีารฝึกปฏบิัตซึิEงมเีจ้าหน้าทีEทีEได้รับการพฒันาเป็นวทิยากรในการอบรมให้กบัเจ้าหน้าทีE

และเกษตรกรทัCงหมด 172 รายเพืEอเป็นการสร้างเครือข่าย พฒันาเกษตรกรให้เป็นผู้จดัการ
แปลงและสามารถทาํหน้าทีEเป็นผู้จดัการแปลงได้อย่างมปีระสิทธิภาพ สามารถวเิคราะห์ วางแผน 
บริหารจดัการกลุ่มในการทาํการผลติ การตลาด และทุกๆกจิกรรมตลอดห่วงโซ่อปุทาน พร้อมทัCง
สามารถนําความรู้เทคนิคต่างๆทีEได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้เพืEอสร้างทศันคตเิชิงบวกในการ

พฒันาแปลงใหญ่ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โคตรอร่อย‼�เกษตรกรพงังาไอเดียแปลกใหม่ขา้วหลามเผาทุเรียนสาลิกา ช่วยสร้างมูลค่าเพิAมหลงัราคาปรับตวัลง  
--------------------------- 
เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนในพืWนทีA อ.ตะกัAวทุ่ง คุณบุษบากร ณ นคร (ปู) เจา้ของสวนลุงจ̂ีด ร่วมกบั คุณโรจนินทร์ ม่วงเพชร (โอ๋) ประธานเครือข่าย 

Young Smart Farmer (YSF) จ.พงังา ไดมี้แนวคิดสร้างมูลค่าเพิAมทุเรียนสาลิกาทีAตกคุณภาพไม่สามารถจาํหน่ายผลสดได ้โดย

นาํมาแปรรูปเพิAมมูลค่า เผาเป็นขา้วหลามรสชาติทุเรียนสาลิกา มีส่วนผสมหลกัอยา่ง ขา้วเหนียว นํWากะทิ นํWาตาล เกลือ และวตัถุดิบหลกัทีAสาํคญั

เนืWอทุเรียนสาลิกา นาํมาตกัใส่ในกระบอกไมไ้ผสี่สุก และเผาดว้ยเตาเผาขา้วหลาม 
. 
โดยคุณโรจนินทร์ ไดคิ้ดคน้และพฒันาขึWนมาเมืAอเผาขา้วหลามแลว้จะมีกลิAนหอมชวนน่ารับประทานเป็นอยา่งมาก รสชาติมีความคลา้ยกบัขา้ว

เหนียวกะทิทุเรียนทีAเป็นขนมหวานเดิม แต่ขา้วหลามทีAทาํจะมีรสชาติทีAหอมกวา่จากการเผาและมีกลิAนหอมของไมไ้ผ ่รสชาติหวานมนั ผสมกบั

เนืWอทุเรียนหอมๆ บอกไดค้าํเดียวเลยวา่ “หรอยอยา่งแรง” โดยต่อไปจะมีการขยายผลการแปรรูปขา้วหลามรสชาติทุเรียนสาลิกา ใหแ้ก่เกษตรกร
ในพืWนทีAอืAน ๆ สร้างมูลค่าเพิAมใหแ้ก่ทุเรียนสาลิกาต่อไป 
. 
นายประคอง อุสาห์มนั เกษตรจงัหวดัพงังา ไดก้ล่าววา่ในปี 2564 เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนในบางพืWนทีAของ จ.พงังา ประสบปัญหาฝนมาเร็ว มี
ความชืWนสูง รวมถึงโรคและแมลงศตัรูพืชเขา้ทาํลายทาํใหผ้ลผลิตเสียหาย ส่งผลต่อคุณภาพของทุเรียน ทาํใหร้าคาของผลผลิตลดลง 
. 
ทัWงนีW  เกษตรจงัหวดัพงังาไดแ้นะนาํใหเ้กษตรกรใชว้ธีิการป้องกนักาํจดัศตัรูพืชแบบผสมผสาน ทัWงวธีิเขตกรรม การควบคุมโดยชีววธีิ การใชเ้ชืWอ

ราไตรโคเดอร์มาในการป้องกนักาํจดัโรคไฟทอปธอราการใชส้ารสกดัจากพืช และวธีิต่างๆ ผสมผสานกนั แต่หากพบในปริมาณมากกจ็ะแนะนาํ

ใหใ้ชส้ารเคมี 
. 
ทุเรียนสาลิกาเป็นทุเรียนพนัธ์ุพืWนเมืองทีAมีรสชาติอร่อย หวาน มีกลิAนหอม แต่ไม่ฉุน เนืWอเยอะ เมลด็ส่วนใหญ่ลีบ ลกัษณะผลค่อนขา้งกลมไสใ้นสี

สนิม ซึA งแตกต่างจากทุเรียนพนัธ์ุพืWนเมืองอืAน ๆ จนไดรั้บฉายาวา่เป็น “ราชาทุเรียนบา้น” เดิมสาลิกาเป็นทุเรียนทีAมีตน้กาํเนิดในพืWนทีA อ.กะปง จ.

พงังา และไดมี้การขยายพนัธ์ุจนไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั 
. 
สาํหรับราคาขายในปี 2564 อยูที่Aกิโลกรัมละ 200-350 บาท เกษตรกรส่วนใหญ่ใชช่้องทางการจาํหน่ายในตลาดออนไลน ์และทาง 

www.ตลาดเกษตรกรออนไลน ์com เป็นช่องทางการจาํหน่ายออนไลนข์องกรมส่งเสริมการเกษตร โดยการรับรองคุณภาพจากเจา้ของสวน
ทีAไดดู้แลเป็นอยา่งดี  
. 
นอกจากนีWยงัไดรั้บรองเป็นสินคา้ GI ไมผ้ลอตัลกัษณ์ประจาํถิAนของ จ.พงังา ทิศทางของราคาทุเรียนสาลิกา มีแนวโนม้ไดรั้บความนิยมจาก
ผูบ้ริโภคและตลาดทุเรียนเพิAมขึWนในทุก ๆ ปียอดสัAงจองทุเรียนในตลาดออนไลนปี์นีW มีปริมาณทีAมากขึWน เนืAองจากสถานการณ์โควดิ-19 ทีA
ผูบ้ริโภคและนกัท่องเทีAยวไม่สามารถเดินทางมายงัพืWนทีA จ.พงังา จนตอ้งเขา้คิวรอตัWงแต่ผลผลิตยงัไม่ไดเ้กบ็เกีAยว   
 

 



 
สาํนกังานเกษตรจงัหวดัลาํปาง แนะปรับปรุงและขึWน
ทะเบียนเกษตรกร รับฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ 
        สาํนกังานเกษตรจงัหวดัลาํปาง แจง้การขึWนทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีการรับขึWนทะเบียนเกษตรกร
ในกลุ่มผูป้ลูกพืช ทาํไร่นาสวนผสม ทาํนาเกลือ และเลีWยงแมลงเศรษฐกิจ โดย
เกษตรกรจะตอ้งเป็นผูม้าแจง้ขึWนทะเบียนทีAสาํนกังานเกษตรอาํเภอตามทีAตัWง

แปลงปลูก เมืAอทาํการเพาะปลูกใหม่แลว้ 15 วนั เพืAอนาํขอ้มูลใชป้ระกอบ
ในการเขา้ร่วมโครงการหรือมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงวางแผนการ
ผลิต การตลาด นาํไปสู่การส่งเสริมสนบัสนุนเกษตรกรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
        หลกัเกณฑแ์ละเงืAอนไข ประกอบดว้ย 1.)ครัวเรือนเกษตรกรผูข้อขึWน
ทะเบียนตอ้งประกอบการเกษตรเป็นอาชีพหลกัหรืออาชีพรองกไ็ด ้2.)
ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือนจะมีตวัแทนมาขอขึWนทะเบียนได้
เพียง 1 คน และ 3.) เกษตรกรผูข้อขึWนทะเบียนตอ้งบรรลุนิติภาวะ และมี
สญัชาติไทย ทัWงนีW กรณีทีAเป็นนิติบุคคลจะตอ้งมีการมอบหมายผูแ้ทนมาขึWน
ทะเบียนสถานทีAแจง้ขึWนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กรณีเป็น
เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ใหบ้ตัรประจาํตวัประชาชนตวัจริงไปแจง้ไดที้A
สาํนกังานเกษตรอาํเภอทุกแห่ง หรือแจง้ขึWนทะเบียนเกษตรกรดว้ย
ตนเอง ผา่น farmbook application สาํหรับเกษตรกรรายเดิม แต่
เพิAมแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่ ใหบ้ตัรประจาํตวัประชาชนตวัจริงและ
หลกัฐานแสดงสิทธิการถือครองทีAดินตวัจริง หรือสาํเนาทีAมีการรับรองจากผู ้



ครอบครอง ไปแจง้ไดที้AสาํนกังานเกษตรอาํเภอทีAแปลงทาํการเกษตร และหาก
มีแปลงทีAทาํกิจกรรมการเกษตรหลายพืWนทีA หลายอาํเภอ ใหย้ืAนทีAสาํนกังาน
เกษตรอาํเภอทีAตัWงแปลงหลกัหรืออาํเภอทีAมีจาํนวนแปลงมากทีAสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
เกษตรนครพนม เปิดเวทีเชืAอมโยงเครือข่ายคณะกรรมการ ศพก.และ
แปลงใหญ่ เนน้การรวมกลุ่มผลิตทีAมีคุณภาพ ต่อยอด และเขม้แขง็สูภ้ยั
โควดิ - 19 
                 วนัทีA 29 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 น. ทีAศูนยส์ารสนเทศยางพารา
นครพนม สาํนกังานเกษตรจงัหวดันครพนม อาํเภอเมืองนครพนม จงัหวดันครพนม เปิดเวทีการ
ประชุมเชืAอมโยงการดาํเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนยเ์รียนรู้การเพิAมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้

เกษตร หรือ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดบัจงัหวดั ภายใตโ้ครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เชืAอมโยงเครือข่ายคณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ่ 
เนน้ใหเ้กิดการรวมกลุ่มกนัผลิตทีAมีคุณภาพ เกิดการต่อยอด และเขม้แขง็สูภ้ยัโควดิ - 19 ซึA งจะทาํให้
การขบัเคลืAอนภาคการเกษตรในพืWนทีAเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ                 
 

 
นางสาวกญัณฐา อภินนทธ์นา เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยวา่ เปิดเผยวา่ สาํนกังานเกษตรจงัหวดั
นครพนม เปิดเวทีการประชุมเชืAอมโยงการดาํเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนยเ์รียนรู้การเพิAม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร หรือ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดบัจงัหวดั ภายใตโ้ครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพืAอใหเ้กิดการเชืAอมโยงการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการแปลงใหญ่ คณะกรรมการศูนยเ์รียนรู้การเพิAมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้
เกษตร ในการรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการขบัเคลืAอนงานในพืWนทีA รวมถึงการกาํหนดทิศ



ทางการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล โดยมีบุคคลเป้าหมาย คือ ประธาน ศพก. 
ประธานแปลงใหญ่ และเจา้หนา้ทีAผูดู้แลแปลงใหญ่ในพืWนทีAแต่ละอาํเภอ เขา้ร่วมการประชุม  สาํหรับ
การจดัประชุมเชืAอมโยงการดาํเนินงานคณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ่ เพืAอร่วมกนับูรณาการการ
ขบัเคลืAอนงานในพืWนทีAใหเ้กิดประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างการรับรู้งานตามนโยบายของรัฐบาลในการ

แกไ้ขปัญหาภาคการเกษตร โดยเนน้ใหเ้กิดการรวมกลุ่มกนัผลิต และลดตน้ทุนในการผลิต ทาํใหผ้ล
ผลิตมีคุณภาพ มีความปลอดภยัเป็นทีAยอมรับของผูบ้ริโภค โดยใชห้ลกัการตลาดนาํการผลิต ซึA งจะตอ้งมี
การวางแผนการผลิตทีAชดัเจนและพฒันาผลผลิตใหมี้คุณภาพเป็นทีAตอ้งการของตลาดร่วมกนั สาํหรับ
การตลาดทีAประสบความสาํเร็จ ทัWงศูนยเ์รียนรู้การเพิAมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร และการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แต่ละอาํเภอจะตอ้งมีการจดัทาํแผนร่วมกนัถึงทิศทางการดาํเนินงานทีA
ชดัเจน และการจดัทาํแผนการผลิตทัWงรายบุคคลและรายแปลง เพืAอใหข้อ้มูลเป็นระบบ สามารถใช้
ประโยชนไ์ดง่้ายในการพฒันาภาคการเกษตรในพืWนทีA       
 

 
 
      ทัCงนีC การขบัเคลืEอนงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิEม
ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร ทีEผ่านมานับว่าประสบความสําเร็จในการพฒันาให้มกีารสร้าง
เครือข่ายและรวมกลุ่มกนัอย่างเข้มแขง็ ซึEงต้องเร่งผลกัดนัและดาํเนินการขบัเคลืEอนการพฒันาและ
ยกระดบัสินค้าเกษตรให้มคุีณภาพเป็นความต้องการของตลาด สร้างรายได้อย่างยัEงยืน โดยพฒันาสินค้า
เด่นให้มคุีณภาพเป็นทีEยอมรับของผู้บริโภคมากยิEงขึCน 
 
 
 
 
 

 


