
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่3-5 กรกฏาคม 2564 

 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
พืชพนัธ์ุดี 1 ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชเตรียมขายออนไลน์พืชพนัธ์ุดี อ านวยสะดวก

เกษตรกร 
ไทยรัฐออนไลน์ 

2 ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชเตรียมขายออนไลน์พืชพนัธ์ุดี อ านวยสะดวก
เกษตรกร 

ข่าว 24 ชม. 

3 ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชเตรียมขายออนไลน์พืชพนัธ์ุดี อ านวยสะดวก
เกษตรกร 

Line today 

4 ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชเตรียมขายออนไลน์พืชพนัธ์ุดี อ านวยสะดวก
เกษตรกร 

ข่าวด่วนทนัเหตุการณ์ 

5 ช้ีเป้า! แหล่งรวมพืชพนัธ์ุดี ปลอดโรค ตอ้งท่ีศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช กสก. 
พร้อมใหบ้ริการเกษตรกรไทยแลว้ 

เกษตรกรกา้วหนา้ 

หาพื้นท่ีกระจาย 
ผลผลิตช่วยเกษตรกร 

6 เกษตรฯลุยหาพื้นท่ีกระจาย ‘ผลผลิต’ ช่วยเกษตรกร กรุงเทพธุรกิจ 
7 เกษตรฯลุยหาพื้นท่ีกระจาย ‘ผลผลิต’ ช่วยเกษตรกร Line today 

แปลงใหญ่ 8 "เฉลิมชยั" สั่งลุยยกระดบัแปลงใหญ่ต่อ หลงั "นายกฯ" พอใจผล
โครงการ 

ไทยรัฐออนไลน์ 

9 "เฉลิมชยั" สั่งลุยยกระดบัแปลงใหญ่ต่อ หลงั "นายกฯ" พอใจผล
โครงการ 

คมชดัลึกออนไลน์ 

10 "เฉลิมชยั" สั่งลุยยกระดบัแปลงใหญ่ต่อ หลงั "นายกฯ" พอใจผล
โครงการ 

KU Radio Plus 

11 "เฉลิมชยั" สั่งลุยยกระดบัแปลงใหญ่ต่อ หลงั "นายกฯ" พอใจผล
โครงการ 

ข่าว 24 ชม. 

12 "เฉลิมชยั" สั่งลุยยกระดบัแปลงใหญ่ต่อ หลงั "นายกฯ" พอใจผล
โครงการ 

Line today 

13 "เฉลิมชยั" สั่งลุยยกระดบัแปลงใหญ่ต่อ หลงั "นายกฯ" พอใจผล
โครงการ 

SootinClaimon.com 



 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
โครงการพฒันาธุรกิจ
บริการดินและปุ๋ย 
เพื่อชุมชน 

14 กรมส่งเสริมการเกษตร ขบัเคล่ือนโครงการพฒันาธุรกิจบริการดิน
และปุ๋ยเพื่อชุมชน ในเชียงใหม ่

สยามรัฐออนไลน์ 

15 กรมส่งเสริมการเกษตร ขบัเคล่ือนโครงการพฒันาธุรกิจบริการดิน
และปุ๋ย เพื่อชุมชน ในเชียงใหม่ 

Line today 

โรคพืช 16 กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวธีิรับมือ 5 โรคพืช พบบ่อยช่วงหนา้ฝน เกษตรพนัธ์ุ 9 
แหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 

17 ยกระดบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร นสพ.เดลินิวส์ 

อกม. 18 ความภูมิใจของ อกม. ตน้แบบ สสก. 5 ช้ีเป็นก าลงัส าคญัภาค
การเกษตร 

วารสารสงขลาโฟกสั 

ไมผ้ล 19 ชวนกินผลไมบ้า้นเรา ผลผลิตเพิ่ม 21% ดนัตลาดออนไลน์ สู้โควดิ วารสารสงขลาโฟกสั 
20 สสก. 5 สงขลา เผยสถานการณ์ผลไมภ้าคใต ้เตรียมแนวทางบริหาร

จดัการรับมือ Covid-19 
AEC TV Online 

วสิาหกิจชุมชน 21 จนัทบุรี-คณะกรรมการประกวดวสิาหกิจชุมชน ระดบัประเทศ ลง
พื้นท่ีตรวจเยีย่ม พิจารณาผลงานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนมงัคุดแปลง
ใหญ่คิชฌกูฏ ต.ชากไทย ท่ีชนะเลิศเป็นตวัแทนภาคตะวนัออก 

Tiger News TV 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 22 สสก.3 ระยองจบัมือเกษตรฉะเชิงเทรา เฟ้นหาแปลงเกษตรภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดา้นการเกษตร  

เพจ นสพ.พิมพไ์ทย 
รายวนั 

23 นาขา้วสลบัเล้ียงสัตวน์ ้าในแปลงเดียว ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้น
การเกษตรภาคตะวนัออก 

พิมพไ์ทยออนไลน์ 

แปลงใหญ่ 24 เกษตรเลย จดักิจกรรมบรมถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกรเนน้การ
พฒันาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจดัการกลุ่ม โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ าเภอเชียงคาน 

ส านกัข่าว 
กรมประชาสัมพนัธ์ 

25 กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนต าบลบา้นส้อง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี คุณภาพเกินคาด รายไดท้ะลุเป้ากวา่ 300 ลา้นบาท 

เทคโนโลยชีาวบา้น 

การผลิตส่ือสมยัใหม่ 26 เกษตรนครพนม จดัเวร์ิคช็อป!! การผลิตส่ือสมยัใหม่ เป้าหมาย
ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรในแบบ New Normal 

Talk News online.com 

ศดปช. 27 จ.ยะลา ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน เพิ่มคุณภาพ NBT 



 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
YSF 28 YOUNG SMART FARMER สืบทอดอาชีพเกษตรอยา่งย ัง่ยนื เชียงใหม่นิวส์ 

29 เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ มุ่งผลิต YOUNG SMART FARMER สืบ
ทอดอาชีพเกษตรอยา่งย ัง่ยนื 

ส านกัข่าว 
กรมประชาสัมพนัธ์ 

30 เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ อบรมพฒันาเกษตรกรผูน้ า ศพก.เครือข่าย เชียงใหม่นิวส์ 
ตลาดเกษตรกร 31 เกษตรชวนช็อปสินคา้ตลาดเกษตรกรเชียงใหม่มัน่ใจปลอดภยัต่อ

ผูบ้ริโภค 
เชียงใหม่นิวส์ 

32 ทุเรียนพื้นบา้นช่ือ"ตน้โคง้"อายกุวา่ 100 ปี ควา้รางวลัชนะเลิศ
ประเภททุเรียนพื้นบา้นเน้ือสีขาว รสชาติหวาน มนั เน้ือแน่น 

ส านกัข่าว 
กรมประชาสัมพนัธ์ 

ตลาดออนไลน์ 33 เกษตรจงัหวดักระบ่ีส่งเสริมตลาดออนไลน์ใหแ้ก่เกษตรกรท่ีปลูก
ทุเรียนพื้นบา้น เพิ่มช่องทางการตลาดและเป็นการป้องกนัโรคโควดิ – 
19 

ส านกัข่าว 
กรมประชาสัมพนัธ์ 

Agri - Map 34 เกษตรยะลา ร่วมสัมมนาขบัเคล่ือนการใชแ้ผนท่ีเกษตรบริหารจดัการ
เชิงรุก (Agri - Map) วนัท่ี 2 

ส านกัข่าว 
กรมประชาสัมพนัธ์ 

 
 



 
ศูนย์ขยายพนัธ์ุพืชเตรียมขายออนไลน์พืชพนัธ์ุดี อ านวยสะดวกเกษตรกร 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร การันตีศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช แหล่งรวมพนัธ์ุพืชพนัธ์ุดี ปลอดโรค พร้อมใหบ้ริการเกษตรกรไทยแลว้ 
 เม่ือวนัท่ี 1 ก.ค.64 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ เป็นเวลากวา่ 45 ปี ท่ีกรมส่งเสริม
การเกษตรมีหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งผลิตและกระจายพืชพนัธ์ุดีสู่เกษตรกร โดยในปี 2519 ไดจ้ดัตั้ง "ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช" 
ข้ึนท่ี จ.พิษณุโลก เป็นแห่งแรก ตามโครงการผลิตและขยายพนัธ์ุพืช ด าเนินการผลิตเมล็ดพนัธ์ุพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ขา้ว 
ขา้วโพด ถัว่เหลือง ถัว่เขียว ถัว่ลิสง และพืชผกั ต่อมาเม่ือมีเทคโนโลยดีา้นการขยายพนัธ์ุพืชใหม่ๆ เขา้มา จึงไดมี้การจดัตั้ง 
"สถาบนัเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่เพื่อเกษตรกรรม" ข้ึนในปี 2534 เพื่อท าหนา้ท่ีผลิตและกระจายพืชพนัธ์ุดีดว้ยวธีิการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ ซ่ึง
ท าใหไ้ดต้น้พนัธ์ุท่ีมีลกัษณะเด่นเหมือนตน้แม่ทุกประการ มีคุณภาพและปลอดโรค และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น "กลุ่มงานเพาะเล้ียง
เน้ือเยือ่" ในภายหลงั โดยมีภารกิจหลกัคือ ผลิตพนัธ์ุพืชจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 4 ชนิด คือ กลว้ย ออ้ย มนัฝร่ัง และหน่อไมฝ้ร่ัง 
มีการส่งเสริมใหค้วามรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ ท่ีสนใจ รวมทั้งยงัได้
ถ่ายทอดเทคโนโลยใีหแ้ก่ภาคเอกชน เพื่อใหส้ามารถด าเนินการผลิตพนัธ์ุพืชจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ไดเ้อง ตอบสนองต่อ
นโยบายการผลิตพืชพนัธ์ุดีใหไ้ดม้ากข้ึน 
 ต่อมาไดป้รับโครงสร้างหน่วยงาน และจดัตั้ง "ศูนยพ์นัธ์ุพืชเพาะเล้ียง" ข้ึนในปี 2546 จ านวน 10 ศูนย ์ตั้งกระจายอยูใ่น
ทุกภาคของประเทศ ไดแ้ก่ จ.ชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย ์พิษณุโลก มหาสารคาม ล าพูน สุพรรณบุรี และ
อุดรธานี ซ่ึงภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น "ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร (พนัธ์ุพืชเพาะเล้ียง)" และเพื่อเป็นการสนอง



นโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการใหมี้พนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีออกสู่ตลาด ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของเกษตรกรและแกปั้ญหา
การขาดแคลนพนัธ์ุพืชท่ีมีคุณภาพและราคาแพง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดจ้ดัตั้ง "กองขยายพนัธ์ุพืช" ข้ึน เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงและพฒันาศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร (พนัธ์ุพืชเพาะเล้ียง) ซ่ึงมีภารกิจหลกัในการขยายพนัธ์ุพืชโดยวธีิการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ ใหมี้ศกัยภาพในการด าเนินการผลิตและขยายพืชพนัธ์ุดีใน 4 สายการผลิต คือ สายการผลิตตน้พนัธ์ุ ท่อนพนัธ์ุ 
เมล็ดพนัธ์ุ และการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ เพื่อส่งต่อพืชพนัธ์ุดีท่ีไดรั้บจากหน่วยงานวจิยักระจายไปสู่เกษตรกรใหท้ัว่ถึงมากยิง่ข้ึน 
เน่ืองจากโครงสร้างพื้นฐาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์เดิมของศูนยพ์นัธ์ุพืชเพาะเล้ียงมีความเหมาะสมส าหรับการด าเนินการอยูแ่ลว้ 
ประกอบกบัความส าเร็จของกรมส่งเสริมการเกษตรในการขยายพนัธ์ุพืชดว้ยวธีิการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ ซ่ึงเป็นวธีิการขยายพนัธ์ุท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง สามารถผลิตพนัธ์ุดีและปลอดโรคไดจ้  านวนมากในเวลาอนัรวดเร็ว จึงเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัยิ่งส าหรับภาค
การเกษตรไทย เพื่อใหส้ามารถรองรับความตอ้งการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของกองขยายพนัธ์ุพืช กรม
ส่งเสริมการเกษตร มีดว้ยกนั 10 ศูนย ์ไดแ้ก่ ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 1 จ.ชลบุรี ศูนยฯ์ ท่ี 2 จ.ตรัง ศูนยฯ์ ท่ี 3 จ.นครราชสีมา ศูนยฯ์ ท่ี 
4 จ.นครศรีธรรมราช ศูนยฯ์ ท่ี 5 จ.บุรีรัมย ์ศูนยฯ์ ท่ี 6 จ.พิษณุโลก ศูนยฯ์ ท่ี 7 จ.มหาสารคาม ศูนยฯ์ ท่ี 8 จ.ล าพูน ศูนยฯ์ ท่ี 9 จ.
สุพรรณบุรี และ ศูนยฯ์ ท่ี 10 จ.อุดรธานี โดยมีพนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีใหบ้ริการครบทุกรูปแบบ ทั้งเมล็ดพนัธ์ุ ตน้พนัธ์ุ ท่อนพนัธ์ุ และการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ เพื่อท่ีเกษตรกรจะไดห้ลุดพน้จากปัญหาไม่สามารถเขา้ถึงพืชพนัธ์ุดี และปัญหาพืชพนัธ์ุดีมีราคาแพงได ้
 "ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชทุกแห่ง ก าลงัพฒันาการบริการใหดี้ยิง่ข้ึนไป ดว้ยการเพิ่มช่องทางการรับขอ้มูลพนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีท่ีมี
จ  าหน่ายในศูนยต่์างๆ ใหแ้ก่เกษตรกร ในรูปแบบออนไลน์ โดยคาดการณ์วา่น่าจะเปิดใหบ้ริการไดใ้นปี 2565 โดยจะมีขอ้มูล
เก่ียวกบัสายพนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีชนิดต่างๆ ท่ีใหบ้ริการแก่เกษตรกรอยูใ่นปัจจุบนั ประกอบดว้ยขอ้มูลชนิดพืช แหล่งจ าหน่าย และ
ช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับการบริการพืชพนัธ์ุดีของศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชทั้ง 10 แห่ง ส าหรับเกษตรกรท่ีสนใจ สามารถติดต่อ
สอบถามขอ้มูลพนัธ์ุพืชกบัศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชไดท้นัที เกษตรกรทุกท่านมัน่ใจไดใ้นคุณภาพ พืชพนัธ์ุดีตอ้งท่ีศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช 
กรมส่งเสริมการเกษตร" อธิบดี กสก. กล่าว. 
  



 
ศูนย์ขยายพนัธ์ุพืชเตรียมขายออนไลน์พืชพนัธ์ุดี อ านวยสะดวกเกษตรกร 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร การันตีศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช แหล่งรวมพนัธ์ุพืชพนัธ์ุดี ปลอดโรค พร้อมใหบ้ริการเกษตรกรไทยแลว้ 
 เม่ือวนัท่ี 1 ก.ค.64 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ เป็นเวลากวา่ 45 ปี ท่ีกรมส่งเสริม
การเกษตรมีหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งผลิตและกระจายพืชพนัธ์ุดีสู่เกษตรกร โดยในปี 2519 ไดจ้ดัตั้ง "ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช" 
ข้ึนท่ี จ.พิษณุโลก เป็นแห่งแรก ตามโครงการผลิตและขยายพนัธ์ุพืช ด าเนินการผลิตเมล็ดพนัธ์ุพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ขา้ว 
ขา้วโพด ถัว่เหลือง ถัว่เขียว ถัว่ลิสง และพืชผกั ต่อมาเม่ือมีเทคโนโลยดีา้นการขยายพนัธ์ุพืชใหม่ๆ เขา้มา จึงไดมี้การจดัตั้ง 
"สถาบนัเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่เพื่อเกษตรกรรม" ข้ึนในปี 2534 เพื่อท าหนา้ท่ีผลิตและกระจายพืชพนัธ์ุดีดว้ยวธีิการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ ซ่ึง
ท าใหไ้ดต้น้พนัธ์ุท่ีมีลกัษณะเด่นเหมือนตน้แม่ทุกประการ มีคุณภาพและปลอดโรค และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น "กลุ่มงานเพาะเล้ียง
เน้ือเยือ่" ในภายหลงั โดยมีภารกิจหลกัคือ ผลิตพนัธ์ุพืชจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 4 ชนิด คือ กลว้ย ออ้ย มนัฝร่ัง และหน่อไมฝ้ร่ัง 
มีการส่งเสริมใหค้วามรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ ท่ีสนใจ รวมทั้งยงัได้
ถ่ายทอดเทคโนโลยใีหแ้ก่ภาคเอกชน เพื่อใหส้ามารถด าเนินการผลิตพนัธ์ุพืชจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ไดเ้อง ตอบสนองต่อ
นโยบายการผลิตพืชพนัธ์ุดีใหไ้ดม้ากข้ึน 
 ต่อมาไดป้รับโครงสร้างหน่วยงาน และจดัตั้ง "ศูนยพ์นัธ์ุพืชเพาะเล้ียง" ข้ึนในปี 2546 จ านวน 10 ศูนย ์ตั้งกระจายอยูใ่น
ทุกภาคของประเทศ ไดแ้ก่ จ.ชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย ์พิษณุโลก มหาสารคาม ล าพูน สุพรรณบุรี และ
อุดรธานี ซ่ึงภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น "ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร (พนัธ์ุพืชเพาะเล้ียง)" และเพื่อเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการใหมี้พนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีออกสู่ตลาด ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของเกษตรกรและแกปั้ญหา
การขาดแคลนพนัธ์ุพืชท่ีมีคุณภาพและราคาแพง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดจ้ดัตั้ง "กองขยายพนัธ์ุพืช" ข้ึน เพื่อด าเนินการ



ปรับปรุงและพฒันาศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร (พนัธ์ุพืชเพาะเล้ียง) ซ่ึงมีภารกิจหลกัในการขยายพนัธ์ุพืชโดยวธีิการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ ใหมี้ศกัยภาพในการด าเนินการผลิตและขยายพืชพนัธ์ุดีใน 4 สายการผลิต คือ สายการผลิตตน้พนัธ์ุ ท่อนพนัธ์ุ 
เมล็ดพนัธ์ุ และการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ เพื่อส่งต่อพืชพนัธ์ุดีท่ีไดรั้บจากหน่วยงานวจิยักระจายไปสู่เกษตรกรใหท้ัว่ถึงมากยิง่ข้ึน 
เน่ืองจากโครงสร้างพื้นฐาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์เดิมของศูนยพ์นัธ์ุพืชเพาะเล้ียงมีความเหมาะสมส าหรับการด าเนินการอยูแ่ลว้ 
ประกอบกบัความส าเร็จของกรมส่งเสริมการเกษตรในการขยายพนัธ์ุพืชดว้ยวธีิการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ ซ่ึงเป็นวธีิการขยายพนัธ์ุท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง สามารถผลิตพนัธ์ุดีและปลอดโรคไดจ้  านวนมากในเวลาอนัรวดเร็ว จึงเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัยิ่งส าหรับภาค
การเกษตรไทย เพื่อใหส้ามารถรองรับความตอ้งการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของกองขยายพนัธ์ุพืช กรม
ส่งเสริมการเกษตร มีดว้ยกนั 10 ศูนย ์ไดแ้ก่ ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 1 จ.ชลบุรี ศูนยฯ์ ท่ี 2 จ.ตรัง ศูนยฯ์ ท่ี 3 จ.นครราชสีมา ศูนยฯ์ ท่ี 
4 จ.นครศรีธรรมราช ศูนยฯ์ ท่ี 5 จ.บุรีรัมย ์ศูนยฯ์ ท่ี 6 จ.พิษณุโลก ศูนยฯ์ ท่ี 7 จ.มหาสารคาม ศูนยฯ์ ท่ี 8 จ.ล าพูน ศูนยฯ์ ท่ี 9 จ.
สุพรรณบุรี และ ศูนยฯ์ ท่ี 10 จ.อุดรธานี โดยมีพนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีใหบ้ริการครบทุกรูปแบบ ทั้งเมล็ดพนัธ์ุ ตน้พนัธ์ุ ท่อนพนัธ์ุ และการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ เพื่อท่ีเกษตรกรจะไดห้ลุดพน้จากปัญหาไม่สามารถเขา้ถึงพืชพนัธ์ุดี และปัญหาพืชพนัธ์ุดีมีราคาแพงได ้
 "ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชทุกแห่ง ก าลงัพฒันาการบริการใหดี้ยิง่ข้ึนไป ดว้ยการเพิ่มช่องทางการรับขอ้มูลพนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีท่ีมี
จ  าหน่ายในศูนยต่์างๆ ใหแ้ก่เกษตรกร ในรูปแบบออนไลน์ โดยคาดการณ์วา่น่าจะเปิดใหบ้ริการไดใ้นปี 2565 โดยจะมีขอ้มูล
เก่ียวกบัสายพนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีชนิดต่างๆ ท่ีใหบ้ริการแก่เกษตรกรอยูใ่นปัจจุบนั ประกอบดว้ยขอ้มูลชนิดพืช แหล่งจ าหน่าย และ
ช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับการบริการพืชพนัธ์ุดีของศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชทั้ง 10 แห่ง ส าหรับเกษตรกรท่ีสนใจ สามารถติดต่อ
สอบถามขอ้มูลพนัธ์ุพืชกบัศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชไดท้นัที เกษตรกรทุกท่านมัน่ใจไดใ้นคุณภาพ พืชพนัธ์ุดีตอ้งท่ีศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช 
กรมส่งเสริมการเกษตร" อธิบดี กสก. กล่าว. 
  



 
ศูนย์ขยายพนัธ์ุพืชเตรียมขายออนไลน์พืชพนัธ์ุดี อ านวยสะดวกเกษตรกร 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร การันตีศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช แหล่งรวมพนัธ์ุพืชพนัธ์ุดี ปลอดโรค พร้อมใหบ้ริการเกษตรกรไทยแลว้ 
 เม่ือวนัท่ี 1 ก.ค.64 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ เป็นเวลากวา่ 45 ปี ท่ีกรมส่งเสริม
การเกษตรมีหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งผลิตและกระจายพืชพนัธ์ุดีสู่เกษตรกร โดยในปี 2519 ไดจ้ดัตั้ง "ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช" 
ข้ึนท่ี จ.พิษณุโลก เป็นแห่งแรก ตามโครงการผลิตและขยายพนัธ์ุพืช ด าเนินการผลิตเมล็ดพนัธ์ุพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ขา้ว 
ขา้วโพด ถัว่เหลือง ถัว่เขียว ถัว่ลิสง และพืชผกั ต่อมาเม่ือมีเทคโนโลยดีา้นการขยายพนัธ์ุพืชใหม่ๆ เขา้มา จึงไดมี้การจดัตั้ง 
"สถาบนัเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่เพื่อเกษตรกรรม" ข้ึนในปี 2534 เพื่อท าหนา้ท่ีผลิตและกระจายพืชพนัธ์ุดีดว้ยวธีิการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ ซ่ึง
ท าใหไ้ดต้น้พนัธ์ุท่ีมีลกัษณะเด่นเหมือนตน้แม่ทุกประการ มีคุณภาพและปลอดโรค และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น "กลุ่มงานเพาะเล้ียง
เน้ือเยือ่" ในภายหลงั โดยมีภารกิจหลกัคือ ผลิตพนัธ์ุพืชจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 4 ชนิด คือ กลว้ย ออ้ย มนัฝร่ัง และหน่อไมฝ้ร่ัง 
มีการส่งเสริมใหค้วามรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ ท่ีสนใจ รวมทั้งยงัได้
ถ่ายทอดเทคโนโลยใีหแ้ก่ภาคเอกชน เพื่อใหส้ามารถด าเนินการผลิตพนัธ์ุพืชจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ไดเ้อง ตอบสนองต่อ
นโยบายการผลิตพืชพนัธ์ุดีใหไ้ดม้ากข้ึน 
 ต่อมาไดป้รับโครงสร้างหน่วยงาน และจดัตั้ง "ศูนยพ์นัธ์ุพืชเพาะเล้ียง" ข้ึนในปี 2546 จ านวน 10 ศูนย ์ตั้งกระจายอยูใ่น
ทุกภาคของประเทศ ไดแ้ก่ จ.ชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย ์พิษณุโลก มหาสารคาม ล าพูน สุพรรณบุรี และ
อุดรธานี ซ่ึงภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น "ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร (พนัธ์ุพืชเพาะเล้ียง)" และเพื่อเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการใหมี้พนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีออกสู่ตลาด ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของเกษตรกรและแกปั้ญหา



การขาดแคลนพนัธ์ุพืชท่ีมีคุณภาพและราคาแพง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดจ้ดัตั้ง "กองขยายพนัธ์ุพืช" ข้ึน เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงและพฒันาศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร (พนัธ์ุพืชเพาะเล้ียง) ซ่ึงมีภารกิจหลกัในการขยายพนัธ์ุพืชโดยวธีิการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ ใหมี้ศกัยภาพในการด าเนินการผลิตและขยายพืชพนัธ์ุดีใน 4 สายการผลิต คือ สายการผลิตตน้พนัธ์ุ ท่อนพนัธ์ุ 
เมล็ดพนัธ์ุ และการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ เพื่อส่งต่อพืชพนัธ์ุดีท่ีไดรั้บจากหน่วยงานวจิยักระจายไปสู่เกษตรกรใหท้ัว่ถึงมากยิง่ข้ึน 
เน่ืองจากโครงสร้างพื้นฐาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์เดิมของศูนยพ์นัธ์ุพืชเพาะเล้ียงมีความเหมาะสมส าหรับการด าเนินการอยูแ่ลว้ 
ประกอบกบัความส าเร็จของกรมส่งเสริมการเกษตรในการขยายพนัธ์ุพืชดว้ยวธีิการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ ซ่ึงเป็นวธีิการขยายพนัธ์ุท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง สามารถผลิตพนัธ์ุดีและปลอดโรคไดจ้  านวนมากในเวลาอนัรวดเร็ว จึงเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัยิ่งส าหรับภาค
การเกษตรไทย เพื่อใหส้ามารถรองรับความตอ้งการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของกองขยายพนัธ์ุพืช กรม
ส่งเสริมการเกษตร มีดว้ยกนั 10 ศูนย ์ไดแ้ก่ ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 1 จ.ชลบุรี ศูนยฯ์ ท่ี 2 จ.ตรัง ศูนยฯ์ ท่ี 3 จ.นครราชสีมา ศูนยฯ์ ท่ี 
4 จ.นครศรีธรรมราช ศูนยฯ์ ท่ี 5 จ.บุรีรัมย ์ศูนยฯ์ ท่ี 6 จ.พิษณุโลก ศูนยฯ์ ท่ี 7 จ.มหาสารคาม ศูนยฯ์ ท่ี 8 จ.ล าพูน ศูนยฯ์ ท่ี 9 จ.
สุพรรณบุรี และ ศูนยฯ์ ท่ี 10 จ.อุดรธานี โดยมีพนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีใหบ้ริการครบทุกรูปแบบ ทั้งเมล็ดพนัธ์ุ ตน้พนัธ์ุ ท่อนพนัธ์ุ และการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ เพื่อท่ีเกษตรกรจะไดห้ลุดพน้จากปัญหาไม่สามารถเขา้ถึงพืชพนัธ์ุดี และปัญหาพืชพนัธ์ุดีมีราคาแพงได ้
 "ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชทุกแห่ง ก าลงัพฒันาการบริการใหดี้ยิง่ข้ึนไป ดว้ยการเพิ่มช่องทางการรับขอ้มูลพนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีท่ีมี
จ  าหน่ายในศูนยต่์างๆ ใหแ้ก่เกษตรกร ในรูปแบบออนไลน์ โดยคาดการณ์วา่น่าจะเปิดใหบ้ริการไดใ้นปี 2565 โดยจะมีขอ้มูล
เก่ียวกบัสายพนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีชนิดต่างๆ ท่ีใหบ้ริการแก่เกษตรกรอยูใ่นปัจจุบนั ประกอบดว้ยขอ้มูลชนิดพืช แหล่งจ าหน่าย และ
ช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับการบริการพืชพนัธ์ุดีของศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชทั้ง 10 แห่ง ส าหรับเกษตรกรท่ีสนใจ สามารถติดต่อ
สอบถามขอ้มูลพนัธ์ุพืชกบัศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชไดท้นัที เกษตรกรทุกท่านมัน่ใจไดใ้นคุณภาพ พืชพนัธ์ุดีตอ้งท่ีศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช 
กรมส่งเสริมการเกษตร" อธิบดี กสก. กล่าว. 
  



 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร การันตีศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช แหล่งรวมพนัธ์ุพืชพนัธ์ุดี ปลอดโรค พร้อมใหบ้ริการเกษตรกรไทยแลว้ 
 เม่ือวนัท่ี 1 ก.ค.64 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ เป็นเวลากวา่ 45 ปี ท่ีกรมส่งเสริม
การเกษตรมีหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งผลิตและกระจายพืชพนัธ์ุดีสู่เกษตรกร โดยในปี 2519 ไดจ้ดัตั้ง "ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช" 
ข้ึนท่ี จ.พิษณุโลก เป็นแห่งแรก ตามโครงการผลิตและขยายพนัธ์ุพืช ด าเนินการผลิตเมล็ดพนัธ์ุพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ขา้ว 
ขา้วโพด ถัว่เหลือง ถัว่เขียว ถัว่ลิสง และพืชผกั ต่อมาเม่ือมีเทคโนโลยดีา้นการขยายพนัธ์ุพืชใหม่ๆ เขา้มา จึงไดมี้การจดัตั้ง 
"สถาบนัเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่เพื่อเกษตรกรรม" ข้ึนในปี 2534 เพื่อท าหนา้ท่ีผลิตและกระจายพืชพนัธ์ุดีดว้ยวธีิการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ ซ่ึง
ท าใหไ้ดต้น้พนัธ์ุท่ีมีลกัษณะเด่นเหมือนตน้แม่ทุกประการ มีคุณภาพและปลอดโรค และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น "กลุ่มงานเพาะเล้ียง
เน้ือเยือ่" ในภายหลงั โดยมีภารกิจหลกัคือ ผลิตพนัธ์ุพืชจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 4 ชนิด คือ กลว้ย ออ้ย มนัฝร่ัง และหน่อไมฝ้ร่ัง 
มีการส่งเสริมใหค้วามรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ ท่ีสนใจ รวมทั้งยงัได้
ถ่ายทอดเทคโนโลยใีหแ้ก่ภาคเอกชน เพื่อใหส้ามารถด าเนินการผลิตพนัธ์ุพืชจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ไดเ้อง ตอบสนองต่อ
นโยบายการผลิตพืชพนัธ์ุดีใหไ้ดม้ากข้ึน 



 ต่อมาไดป้รับโครงสร้างหน่วยงาน และจดัตั้ง "ศูนยพ์นัธ์ุพืชเพาะเล้ียง" ข้ึนในปี 2546 จ านวน 10 ศูนย ์ตั้งกระจายอยูใ่น
ทุกภาคของประเทศ ไดแ้ก่ จ.ชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย ์พิษณุโลก มหาสารคาม ล าพูน สุพรรณบุรี และ
อุดรธานี ซ่ึงภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น "ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร (พนัธ์ุพืชเพาะเล้ียง)" และเพื่อเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการใหมี้พนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีออกสู่ตลาด ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของเกษตรกรและแกปั้ญหา
การขาดแคลนพนัธ์ุพืชท่ีมีคุณภาพและราคาแพง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดจ้ดัตั้ง "กองขยายพนัธ์ุพืช" ข้ึน เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงและพฒันาศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร (พนัธ์ุพืชเพาะเล้ียง) ซ่ึงมีภารกิจหลกัในการขยายพนัธ์ุพืชโดยวธีิการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ ใหมี้ศกัยภาพในการด าเนินการผลิตและขยายพืชพนัธ์ุดีใน 4 สายการผลิต คือ สายการผลิตตน้พนัธ์ุ ท่อนพนัธ์ุ 
เมล็ดพนัธ์ุ และการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ เพื่อส่งต่อพืชพนัธ์ุดีท่ีไดรั้บจากหน่วยงานวจิยักระจายไปสู่เกษตรกรใหท้ัว่ถึงมากยิง่ข้ึน 
เน่ืองจากโครงสร้างพื้นฐาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์เดิมของศูนยพ์นัธ์ุพืชเพาะเล้ียงมีความเหมาะสมส าหรับการด าเนินการอยูแ่ลว้ 
ประกอบกบัความส าเร็จของกรมส่งเสริมการเกษตรในการขยายพนัธ์ุพืชดว้ยวธีิการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ ซ่ึงเป็นวธีิการขยายพนัธ์ุท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง สามารถผลิตพนัธ์ุดีและปลอดโรคไดจ้  านวนมากในเวลาอนัรวดเร็ว จึงเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัยิ่งส าหรับภาค
การเกษตรไทย เพื่อใหส้ามารถรองรับความตอ้งการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของกองขยายพนัธ์ุพืช กรม
ส่งเสริมการเกษตร มีดว้ยกนั 10 ศูนย ์ไดแ้ก่ ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 1 จ.ชลบุรี ศูนยฯ์ ท่ี 2 จ.ตรัง ศูนยฯ์ ท่ี 3 จ.นครราชสีมา ศูนยฯ์ ท่ี 
4 จ.นครศรีธรรมราช ศูนยฯ์ ท่ี 5 จ.บุรีรัมย ์ศูนยฯ์ ท่ี 6 จ.พิษณุโลก ศูนยฯ์ ท่ี 7 จ.มหาสารคาม ศูนยฯ์ ท่ี 8 จ.ล าพูน ศูนยฯ์ ท่ี 9 จ.
สุพรรณบุรี และ ศูนยฯ์ ท่ี 10 จ.อุดรธานี โดยมีพนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีใหบ้ริการครบทุกรูปแบบ ทั้งเมล็ดพนัธ์ุ ตน้พนัธ์ุ ท่อนพนัธ์ุ และการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ เพื่อท่ีเกษตรกรจะไดห้ลุดพน้จากปัญหาไม่สามารถเขา้ถึงพืชพนัธ์ุดี และปัญหาพืชพนัธ์ุดีมีราคาแพงได ้
 "ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชทุกแห่ง ก าลงัพฒันาการบริการใหดี้ยิง่ข้ึนไป ดว้ยการเพิ่มช่องทางการรับขอ้มูลพนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีท่ีมี
จ  าหน่ายในศูนยต่์างๆ ใหแ้ก่เกษตรกร ในรูปแบบออนไลน์ โดยคาดการณ์วา่น่าจะเปิดใหบ้ริการไดใ้นปี 2565 โดยจะมีขอ้มูล
เก่ียวกบัสายพนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีชนิดต่างๆ ท่ีใหบ้ริการแก่เกษตรกรอยูใ่นปัจจุบนั ประกอบดว้ยขอ้มูลชนิดพืช แหล่งจ าหน่าย และ
ช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับการบริการพืชพนัธ์ุดีของศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชทั้ง 10 แห่ง ส าหรับเกษตรกรท่ีสนใจ สามารถติดต่อ
สอบถามขอ้มูลพนัธ์ุพืชกบัศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชไดท้นัที เกษตรกรทุกท่านมัน่ใจไดใ้นคุณภาพ พืชพนัธ์ุดีตอ้งท่ีศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช 
กรมส่งเสริมการเกษตร" อธิบดี กสก. กล่าว. 
  



 
ช้ีเป้า! แหล่งรวมพืชพนัธ์ุดี ปลอดโรค ต้องที่ศูนย์ขยายพนัธ์ุพืช กสก. พร้อมให้บริการเกษตรกรไทยแล้ว 

 
 คุณเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ เป็นเวลากวา่ 45 ปี ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรมี
หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งผลิตและกระจายพืชพนัธ์ุดีสู่เกษตรกร โดยในปี พ.ศ. 2519 ไดจ้ดัตั้ง “ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช”  ข้ึนท่ี
จงัหวดัพิษณุโลก เป็นแห่งแรก ตามโครงการผลิตและขยายพนัธ์ุพืช ด าเนินการผลิตเมล็ดพนัธ์ุพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ขา้ว 
ขา้วโพด ถัว่เหลือง ถัว่เขียว ถัว่ลิสง และพืชผกั  
 ต่อมาเม่ือมีเทคโนโลยดีา้นการขยายพนัธ์ุพืชใหม่ ๆ เขา้มา จึงไดมี้การจดัตั้ง “สถาบนัเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่เพื่อเกษตรกรรม” 
ข้ึนในปี พ.ศ. 2534 เพื่อท าหนา้ท่ีผลิตและกระจายพืชพนัธ์ุดีดว้ยวธีิการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ ท าใหไ้ดต้น้พนัธ์ุท่ีมีลกัษณะเด่นเหมือน
ตน้แม่ทุกประการ มีคุณภาพและปลอดโรค ส่งมอบใหเ้กษตรกรน าไปเพาะปลูก และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “กลุ่มงานเพาะเล้ียง
เน้ือเยือ่” ในภายหลงั โดยมีภารกิจหลกัคือ ผลิตพนัธ์ุพืชจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 4 ชนิด คือ กลว้ย ออ้ย มนัฝร่ัง และหน่อไมฝ้ร่ัง 
มีการส่งเสริมใหค้วามรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีสนใจ รวมทั้งยงัได้
ถ่ายทอดเทคโนโลยใีหแ้ก่ภาคเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใหภ้าคเอกชนมีศกัยภาพสามารถด าเนินการผลิตพนัธ์ุพืชจากการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อไดเ้อง ตอบสนองต่อนโยบายการผลิตพืชพนัธ์ุดีใหไ้ดม้ากข้ึน  
 กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนกัดีวา่ ภารกิจในการผลิตและขยายพนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อความมัน่คงของ
ภาคการเกษตรไทย จึงไดมี้การปรับโครงสร้างหน่วยงาน และจดัตั้ง “ศูนยพ์นัธ์ุพืชเพาะเล้ียง” ข้ึนในปี พ.ศ. 2546 จ านวน 10 ศูนย ์
กระจายอยูใ่นทุกภาคของประเทศ ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย ์พิษณุโลก มหาสารคาม ล าพูน 



สุพรรณบุรี และจงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น “ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร (พนัธ์ุพืชเพาะเล้ียง)” และ
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการใหมี้พนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีออกสู่ตลาด ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของ
เกษตรกรและแกปั้ญหาการขาดแคลนพนัธ์ุพืชท่ีมีคุณภาพและราคาแพง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดจ้ดัตั้ง “กองขยายพนัธ์ุพืช” 
ข้ึน  
 เพื่อด าเนินการปรับปรุงและพฒันาศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร (พนัธ์ุพืชเพาะเล้ียง) ซ่ึงมีภารกิจหลกัในการ
ขยายพนัธ์ุพืชโดยวธีิการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ ใหมี้ศกัยภาพในการด าเนินการผลิตและขยายพืชพนัธ์ุดีใน 4 สายการผลิต คือ 
สายการผลิตตน้พนัธ์ุ ท่อนพนัธ์ุ เมล็ดพนัธ์ุ และการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ เพื่อส่งต่อพืชพนัธ์ุดีท่ีไดรั้บจากหน่วยงานวจิยักระจายไปสู่
เกษตรกรใหท้ัว่ถึงมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากโครงสร้างพื้นฐาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์เดิมของศูนยพ์นัธ์ุพืชเพาะเล้ียงมีความเหมาะสม
ส าหรับการด าเนินการอยูแ่ลว้ ประกอบกบัความส าเร็จของกรมส่งเสริมการเกษตรในการขยายพนัธ์ุพืชดว้ยวธีิการเพาะเล้ียง
เน้ือเยือ่ ซ่ึงเป็นวธีิการขยายพนัธ์ุท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามารถผลิตพนัธ์ุดีและปลอดโรคไดจ้  านวนมากในเวลาอนัรวดเร็ว จึงเป็น
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัยิง่ส าหรับภาคการเกษตรไทย เพื่อให้สามารถรองรับความตอ้งการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของกองขยายพนัธ์ุพืช กรมส่งเสริม
การเกษตร มีดว้ยกนั 10 ศูนย ์ไดแ้ก่ ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 1 จงัหวดัชลบุรี ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 2 จงัหวดัตรัง ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 3 
จงัหวดันครราชสีมา ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 5 จงัหวดับุรีรัมย ์ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 6 
จงัหวดัพิษณุโลก ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 7 จงัหวดัมหาสารคาม ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 8 จงัหวดัล าพูน ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 9 จงัหวดั
สุพรรณบุรี และศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 10 จงัหวดัอุดรธานี โดยแต่ละศูนยมี์พนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีใหบ้ริการครบทุกรูปแบบ ทั้งเมล็ดพนัธ์ุ 
ตน้พนัธ์ุ ท่อนพนัธ์ุ และการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ ทั้งหมดน้ีมีเป้าหมายเพื่อท่ีเกษตรกรจะไดห้ลุดพน้จากปัญหาไม่สามารถเขา้ถึงพืช
พนัธ์ุดี และปัญหาพืชพนัธ์ุดีมีราคาแพงได ้โดยการใหบ้ริการพนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีในแต่ละศูนยฯ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 
  ทั้งน้ี ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชทุกแห่ง ก าลงัพฒันาการบริการใหดี้ยิง่ข้ึนไป ดว้ยการเพิ่มช่องทางการรับขอ้มูลพนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีท่ี
มีจ  าหน่ายในศูนยต่์าง ๆ ใหแ้ก่เกษตรกร ในรูปแบบออนไลน์ โดยคาดการณ์วา่น่าจะเปิดใหบ้ริการไดใ้นปี พ.ศ. 2565 โดยจะมี
ขอ้มูลเก่ียวกบัสายพนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีชนิดต่าง ๆ ท่ีศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชใหบ้ริการแก่เกษตรกรอยูใ่นปัจจุบนั ประกอบดว้ยขอ้มูลชนิดพืช 
แหล่งจ าหน่าย และช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับการบริการพืชพนัธ์ุดีของศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชทั้ง 10 แห่ง ส าหรับเกษตรกรท่ีสนใจ
สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลพนัธ์ุพืชกบัศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชไดท้นัที เกษตรกรทุกท่านมัน่ใจไดใ้นคุณภาพ “พืชพนัธ์ุดีตอ้งท่ีศูนย์
ขยายพนัธ์ุพืช กรมส่งเสริมการเกษตร” 
  



 
เกษตรฯลุยหาพืน้ทีก่ระจาย ‘ผลผลติ’ ช่วยเกษตรกร 

 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เขม้แขง็ ยุติธรรมด ารง ระบุ การลงนามท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในการรับซ้ือ
ผลผลิตทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น ทางกรมไดส้ั่งการใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดั ส ารวจความตอ้งการรับ
ซ้ือและความพร้อมของพื้นท่ีของกระทรวงกลาโหมในการจดัเป็นจุดจ าหน่ายสินคา้เกษตรและกระจายผลผลิตทางการเกษตร 
เบ้ืองตน้ไดเ้ตรียมพื้นท่ีด าเนินไว ้42 แห่ง ใน 26 จงัหวดั ซ่ึงจะมีการประสานงานในระดบัพื้นท่ีต่อไป 
  



 

 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เขม้แขง็ ยุติธรรมด ารง ระบุ การลงนามท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในการรับซ้ือ
ผลผลิตทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น ทางกรมไดส้ั่งการใหส้ านกังานเกษตรจงัหวดั ส ารวจความตอ้งการรับ
ซ้ือและความพร้อมของพื้นท่ีของกระทรวงกลาโหมในการจดัเป็นจุดจ าหน่ายสินคา้เกษตรและกระจายผลผลิตทางการเกษตร 
เบ้ืองตน้ไดเ้ตรียมพื้นท่ีด าเนินไว ้42 แห่ง ใน 26 จงัหวดั ซ่ึงจะมีการประสานงานในระดบัพื้นท่ีต่อไป 
  



 
"เฉลมิชัย" ส่ังลุยยกระดับแปลงใหญ่ต่อ หลงั "นายกฯ" พอใจผลโครงการ 

 
"เฉลิมชยั" สั่งเดินหนา้โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ต่อ สุดปล้ืมหลงันายกพอใจผลโครงการ ท าใหเ้กษตรกรเขา้ถึงเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการเกษตร ช่วยพฒันาผลผลิต 
 เม่ือวนัท่ี 1 ก.ค.64 นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ ตามท่ี พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มีความพึงพอใจผลการด าเนินงานตามนโยบายโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ซ่ึงเนน้ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร สร้างความเขม้แขง็และพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งกลุ่มเกษตรกร วสิาหกิจ
ชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเช่ือมโยงไปถึงผูป้ระกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใหเ้กษตรกรสามารถลดตน้ทุนการ
ผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มข้ึน ผลผลิตมีคุณภาพไดม้าตรฐาน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ภายใตก้ารบูรณาการ
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยในปี 2564 คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัใหก้ระทรวงเกษตรฯ ด าเนินโครงการยกระดบัเกษตร
แปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด ซ่ึงเป็นโครงการท่ีจะใหเ้งินสนบัสนุนในการซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์รวมทั้ง
วสัดุทางการเกษตรแก่กลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่สมคัรเขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 3,501 แปลง ดงันั้น เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้จึงไดก้ าชบักรมส่งเสริมการเกษตรให้เดินหนา้ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ง
จดัท าบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อขอรับเงินอุดหนุน (MOU) และแจง้ ธกส. โอนเงินใหก้ลุ่มแปลงใหญ่ใหแ้ลว้เสร็จตามแผนท่ีก าหนด 
 ดา้นนายเขม้แขง็ ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ไดใ้ห้
ความส าคญักบัโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยง
ตลาดเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีเกษตรกรเขา้ร่วมเป็นจ านวนมาก ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดร้ายงานผลการ



ด าเนินงานใหท้ราบอยา่งต่อเน่ือง ขณะน้ีการด าเนินงานโครงการฯ ยงัอยูใ่นขั้นตอนการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อขอรับเงิน
อุดหนุน ระหวา่งส านกังานเกษตรจงัหวดั และหน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของสินคา้แปลงใหญ่ ประกอบดว้ย กรมการขา้ว กรมปศุสัตว ์
กรมประมง การยางแห่งประเทศไทย และกรมหม่อนไหม กบัผูแ้ทนกลุ่มแปลงใหญ่ โดยหลงัจากนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะทยอยโอนเงินเขา้บญัชีของกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อใหก้ลุ่มฯ สามารถจดัซ้ือจดัจา้งไดต้ามแผน กรม
ส่งเสริมการเกษตร ในฐานะผูป้ระสานงานหลกัของโครงการ ไดส้ั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเร่งรัด
จดัท าบนัทึกขอ้ตกลงขอรับเงินอุดหนุน และเร่งโอนเงินให้กลุ่มแปลงใหญ่ใหแ้ลว้เสร็จตามแผน รวมทั้งไดก้ าชบัเจา้หนา้ท่ีทุก
จงัหวดัลงพื้นท่ีช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง และการด าเนินงานโครงการฯ พร้อมกบัติดตาม ก ากบัการด าเนินงาน 
และรายงานผลใหค้ณะกรรมการบริหารโครงการระดบักระทรวงฯ ทราบ 
 ทั้งน้ีโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด จะท าใหเ้กษตรกรมีโอกาสในการเขา้ถึง
เทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นการเกษตรท่ีมีความหลากหลาย และสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาศกัยภาพการผลิต สร้าง
ความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการกลุ่มแปลงใหญ่จนบรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ. 
  



 
"เฉลิมชยั"สั่งเดินหนา้โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ต่อ สุดปล้ืมหลงั"นายก"พอใจผลโครงการ 

 
 "เฉลิมชยั"สั่งเดินหนา้โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ต่อ สุดปล้ืมหลงั"นายกฯ"พอใจผลโครงการ 
ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ตามท่ีพล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมมีความพึงพอใจผลการด าเนินงานตามนโยบายโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ซ่ึงเนน้ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร สร้างความเขม้แขง็และพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งกลุ่มเกษตรกร วสิาหกิจ
ชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเช่ือมโยงไปถึงผูป้ระกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้กษตรกรสามารถลดตน้ทุนการ
ผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มข้ึน ผลผลิตมีคุณภาพไดม้าตรฐานและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดภายใตก้ารบูรณาการของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 โดยในปี 2564 คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินโครงการยกระดบัเกษตรแปลงใหญ่ดว้ย
เกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาดซ่ึงเป็นโครงการท่ีจะให้เงินสนบัสนุนในการซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์รวมทั้งวสัดุทางการ
เกษตรแก่กลุ่มแปลงใหญ่โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่สมคัรเขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน3,501 แปลงดงันั้นเพื่อใหก้ารด าเนินงานโครงการ
เป็นไปตามแผนท่ีไดว้างไวจึ้งไดก้ าชบักรมส่งเสริมการเกษตรใหเ้ดินหนา้ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเร่งจดัท าบนัทึก
ขอ้ตกลงเพื่อขอรับเงินอุดหนุน(MOU)และแจง้ ธกส.โอนเงินใหก้ลุ่มแปลงใหญ่ใหแ้ลว้เสร็จตามแผนท่ีก าหนดไว ้
 ดา้นนายเขม้แขง็ ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไดใ้หค้วามส าคญักบัโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ย
เกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาดเป็นอยา่งมากเน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีเกษตรกรเขา้ร่วมเป็นจ านวนมากซ่ึงกรมส่งเสริม
การเกษตรไดร้ายงานผลการด าเนินงานใหท้ราบอยา่งต่อเน่ืองขณะน้ีการด าเนินงานของโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตร
สมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด ยงัอยูใ่นขั้นตอนการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อขอรับเงินอุดหนุนระหวา่งส านกังานเกษตรจงัหวดัและ



หน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของสินคา้แปลงใหญ่ ประกอบดว้ย กรมการขา้ว กรมปศุสัตว ์กรมประมง การยางแห่งประเทศไทยและกรม
หม่อนไหม กบัผูแ้ทนกลุ่มแปลงใหญ่ 
 โดยหลงัจากนั้นทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)จะทยอยโอนเงินเขา้บญัชีของกลุ่มแปลงใหญ่ 
เพื่อใหก้ลุ่มแปลงใหญ่สามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งไดต้ามแผน กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะผูป้ระสานงานหลกัของ
โครงการไดส้ั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเร่งรัดในการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงขอรับเงิน
อุดหนุน และเร่งโอนเงินใหก้ลุ่มแปลงใหญ่ใหแ้ลว้เสร็จตามแผนรวมทั้งไดก้ าชบัเจา้หนา้ท่ีทุกจงัหวดัลงพื้นท่ีช้ีแจงรายละเอียด
เพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการด าเนินงานโครงการฯพร้อมกบัติดตาม ก ากบัการด าเนินงานตลอดช่วงเวลาด าเนินการ
โครงการและรายงานผลใหค้ณะกรรมการบริหารโครงการระดบักระทรวงฯทราบทั้งน้ีโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตร
สมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาดจะท าใหเ้กษตรกรมีโอกาสในการเขา้ถึงเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นการเกษตรท่ีมีความหลากหลาย
และสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาศกัยภาพการผลิต สร้างความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการกลุ่มแปลงใหญ่จนบรรลุ
ตามวตัถุประสงคข์องโครงการต่อไป 
  



 
เฉลมิชัยส่ังเดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ต่อ สุดปลืม้หลงันายกพอใจผลโครงการ 

 ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ ตามท่ี พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม มีความพึงพอใจผลการด าเนินงานตามนโยบายโครงการระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่ ซ่ึงเนน้ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร สร้างความเขม้แขง็และพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหวา่ง
กลุ่มเกษตรกร วสิาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเช่ือมโยงไปถึงผูป้ระกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้
เกษตรกรสามารถลดตน้ทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มข้ึน ผลผลิตมีคุณภาพไดม้าตรฐาน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาด ภายใตก้ารบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยในปี 2564 คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัใหก้ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ด าเนินโครงการยกระดบัเกษตรแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด ซ่ึงเป็นโครงการท่ีจะให้เงินสนบัสนุน
ในการซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์รวมทั้งวสัดุทางการเกษตรแก่กลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่สมคัรเขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 
3,501 แปลง ดงันั้น เพื่อใหก้ารด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนท่ีไดว้างไว ้จึงไดก้ าชบักรมส่งเสริมการเกษตรใหเ้ดินหนา้
ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เร่งจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อขอรับเงินอุดหนุน (MOU) และแจง้ ธกส. โอนเงินใหก้ลุ่มแปลง
ใหญ่ใหแ้ลว้เสร็จตามแผนท่ีก าหนดไว ้
 ดา้นนายเขม้แขง็ ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไดใ้หค้วามส าคญักบัโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ย
เกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาดเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีเกษตรกรเขา้ร่วมเป็นจ านวนมาก ซ่ึงกรมส่งเสริม
การเกษตรไดร้ายงานผลการด าเนินงานใหท้ราบอยา่งต่อเน่ือง ขณะน้ีการด าเนินงานของโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตร
สมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด ยงัอยูใ่นขั้นตอนการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ระหวา่งส านกังานเกษตรจงัหวดั 
และหน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของสินคา้แปลงใหญ่ ประกอบดว้ย กรมการขา้ว กรมปศุสัตว ์กรมประมง การยางแห่งประเทศไทย และ
กรมหม่อนไหม กบัผูแ้ทนกลุ่มแปลงใหญ่ โดยหลงัจากนั้นทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะทยอย
โอนเงินเขา้บญัชีของกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อใหก้ลุ่มแปลงใหญ่สามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งไดต้ามแผน กรมส่งเสริมการเกษตร 
ในฐานะผูป้ระสานงานหลกัของโครงการ ไดส้ั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเร่งรัดในการ
จดัท าบนัทึกขอ้ตกลงขอรับเงินอุดหนุน และเร่งโอนเงินให้กลุ่มแปลงใหญ่ใหแ้ลว้เสร็จตามแผน รวมทั้งไดก้ าชบัเจา้หนา้ท่ีทุก
จงัหวดัลงพื้นท่ีช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง และการด าเนินงานโครงการฯ พร้อมกบัติดตาม ก ากบัการ
ด าเนินงานตลอดช่วงเวลาด าเนินการโครงการ และรายงานผลใหค้ณะกรรมการบริหารโครงการระดบักระทรวงฯ ทราบ ทั้งน้ี
โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด จะท าใหเ้กษตรกรมีโอกาสในการเขา้ถึงเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการเกษตรท่ีมีความหลากหลาย และสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาศกัยภาพการผลิต สร้างความเขม้แขง็
ในการบริหารจดัการกลุ่มแปลงใหญ่จนบรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการต่อไป 
  



 
"เฉลิมชยั" สั่งลุยยกระดบัแปลงใหญ่ต่อ หลงั "นายกฯ" พอใจผลโครงการ 

 
"เฉลิมชยั" สั่งเดินหนา้โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ต่อ สุดปล้ืมหลงันายกพอใจผลโครงการ ท าใหเ้กษตรกรเขา้ถึงเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการเกษตร ช่วยพฒันาผลผลิต 
 เม่ือวนัท่ี 1 ก.ค.64 นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ ตามท่ี พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มีความพึงพอใจผลการด าเนินงานตามนโยบายโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ซ่ึงเนน้ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร สร้างความเขม้แขง็และพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งกลุ่มเกษตรกร วสิาหกิจ
ชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเช่ือมโยงไปถึงผูป้ระกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใหเ้กษตรกรสามารถลดตน้ทุนการ
ผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มข้ึน ผลผลิตมีคุณภาพไดม้าตรฐาน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ภายใตก้ารบูรณาการ
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยในปี 2564 คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัใหก้ระทรวงเกษตรฯ ด าเนินโครงการยกระดบัเกษตร
แปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด ซ่ึงเป็นโครงการท่ีจะใหเ้งินสนบัสนุนในการซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์รวมทั้ง
วสัดุทางการเกษตรแก่กลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่สมคัรเขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 3,501 แปลง ดงันั้น เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้จึงไดก้ าชบักรมส่งเสริมการเกษตรให้เดินหนา้ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ง
จดัท าบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อขอรับเงินอุดหนุน (MOU) และแจง้ ธกส. โอนเงินใหก้ลุ่มแปลงใหญ่ใหแ้ลว้เสร็จตามแผนท่ีก าหนด 
 ดา้นนายเขม้แขง็ ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ไดใ้ห้
ความส าคญักบัโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยง
ตลาดเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีเกษตรกรเขา้ร่วมเป็นจ านวนมาก ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดร้ายงานผลการ
ด าเนินงานใหท้ราบอยา่งต่อเน่ือง ขณะน้ีการด าเนินงานโครงการฯ ยงัอยูใ่นขั้นตอนการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อขอรับเงิน



อุดหนุน ระหวา่งส านกังานเกษตรจงัหวดั และหน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของสินคา้แปลงใหญ่ ประกอบดว้ย กรมการขา้ว กรมปศุสัตว ์
กรมประมง การยางแห่งประเทศไทย และกรมหม่อนไหม กบัผูแ้ทนกลุ่มแปลงใหญ่ โดยหลงัจากนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะทยอยโอนเงินเขา้บญัชีของกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อใหก้ลุ่มฯ สามารถจดัซ้ือจดัจา้งไดต้ามแผน กรม
ส่งเสริมการเกษตร ในฐานะผูป้ระสานงานหลกัของโครงการ ไดส้ั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเร่งรัด
จดัท าบนัทึกขอ้ตกลงขอรับเงินอุดหนุน และเร่งโอนเงินให้กลุ่มแปลงใหญ่ใหแ้ลว้เสร็จตามแผน รวมทั้งไดก้ าชบัเจา้หนา้ท่ีทุก
จงัหวดัลงพื้นท่ีช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง และการด าเนินงานโครงการฯ พร้อมกบัติดตาม ก ากบัการด าเนินงาน 
และรายงานผลใหค้ณะกรรมการบริหารโครงการระดบักระทรวงฯ ทราบ 
 ทั้งน้ีโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด จะท าใหเ้กษตรกรมีโอกาสในการเขา้ถึง
เทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นการเกษตรท่ีมีความหลากหลาย และสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาศกัยภาพการผลิต สร้าง
ความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการกลุ่มแปลงใหญ่จนบรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ. 
  



 
"เฉลมิชัย" ส่ังลุยยกระดับแปลงใหญ่ต่อ หลงั "นายกฯ" พอใจผลโครงการ 

 
"เฉลิมชยั" สั่งเดินหนา้โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ต่อ สุดปล้ืมหลงันายกพอใจผลโครงการ ท าใหเ้กษตรกรเขา้ถึงเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการเกษตร ช่วยพฒันาผลผลิต 
 เม่ือวนัท่ี 1 ก.ค.64 นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ ตามท่ี พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มีความพึงพอใจผลการด าเนินงานตามนโยบายโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ซ่ึงเนน้ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร สร้างความเขม้แขง็และพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งกลุ่มเกษตรกร วสิาหกิจ
ชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเช่ือมโยงไปถึงผูป้ระกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใหเ้กษตรกรสามารถลดตน้ทุนการ
ผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มข้ึน ผลผลิตมีคุณภาพไดม้าตรฐาน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ภายใตก้ารบูรณาการ
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยในปี 2564 คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัใหก้ระทรวงเกษตรฯ ด าเนินโครงการยกระดบัเกษตร
แปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด ซ่ึงเป็นโครงการท่ีจะใหเ้งินสนบัสนุนในการซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์รวมทั้ง
วสัดุทางการเกษตรแก่กลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่สมคัรเขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 3,501 แปลง ดงันั้น เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้จึงไดก้ าชบักรมส่งเสริมการเกษตรให้เดินหนา้ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ง
จดัท าบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อขอรับเงินอุดหนุน (MOU) และแจง้ ธกส. โอนเงินใหก้ลุ่มแปลงใหญ่ใหแ้ลว้เสร็จตามแผนท่ีก าหนด 
 ดา้นนายเขม้แขง็ ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ไดใ้ห้
ความส าคญักบัโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยง
ตลาดเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีเกษตรกรเขา้ร่วมเป็นจ านวนมาก ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดร้ายงานผลการ



ด าเนินงานใหท้ราบอยา่งต่อเน่ือง ขณะน้ีการด าเนินงานโครงการฯ ยงัอยูใ่นขั้นตอนการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อขอรับเงิน
อุดหนุน ระหวา่งส านกังานเกษตรจงัหวดั และหน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของสินคา้แปลงใหญ่ ประกอบดว้ย กรมการขา้ว กรมปศุสัตว ์
กรมประมง การยางแห่งประเทศไทย และกรมหม่อนไหม กบัผูแ้ทนกลุ่มแปลงใหญ่ โดยหลงัจากนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะทยอยโอนเงินเขา้บญัชีของกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อใหก้ลุ่มฯ สามารถจดัซ้ือจดัจา้งไดต้ามแผน กรม
ส่งเสริมการเกษตร ในฐานะผูป้ระสานงานหลกัของโครงการ ไดส้ั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเร่งรัด
จดัท าบนัทึกขอ้ตกลงขอรับเงินอุดหนุน และเร่งโอนเงินให้กลุ่มแปลงใหญ่ใหแ้ลว้เสร็จตามแผน รวมทั้งไดก้ าชบัเจา้หนา้ท่ีทุก
จงัหวดัลงพื้นท่ีช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง และการด าเนินงานโครงการฯ พร้อมกบัติดตาม ก ากบัการด าเนินงาน 
และรายงานผลใหค้ณะกรรมการบริหารโครงการระดบักระทรวงฯ ทราบ 
 ทั้งน้ีโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด จะท าใหเ้กษตรกรมีโอกาสในการเขา้ถึง
เทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นการเกษตรท่ีมีความหลากหลาย และสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาศกัยภาพการผลิต สร้าง
ความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการกลุ่มแปลงใหญ่จนบรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ. 
  



 
“เฉลมิชัย” ส่ังเดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ต่อ สุดปลืม้หลงั “นายก” พอใจผลโครงการ 

เฉลิมชยั"สั่งเดินหนา้โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ต่อ สุดปล้ืมหลงั"นายก"พอใจผลโครงการ 

 
 "เฉลิมชยั"สั่งเดินหนา้โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ต่อ สุดปล้ืมหลงั"นายกฯ"พอใจผลโครงการ 
ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ตามท่ีพล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมมีความพึงพอใจผลการด าเนินงานตามนโยบายโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ซ่ึงเนน้ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร สร้างความเขม้แขง็และพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งกลุ่มเกษตรกร วสิาหกิจ
ชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเช่ือมโยงไปถึงผูป้ระกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้กษตรกรสามารถลดตน้ทุนการ
ผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มข้ึน ผลผลิตมีคุณภาพไดม้าตรฐานและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดภายใตก้ารบูรณาการของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 โดยในปี 2564 คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินโครงการยกระดบัเกษตรแปลงใหญ่ดว้ย
เกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาดซ่ึงเป็นโครงการท่ีจะให้เงินสนบัสนุนในการซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์รวมทั้งวสัดุทางการ
เกษตรแก่กลุ่มแปลงใหญ่โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่สมคัรเขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน3,501 แปลงดงันั้นเพื่อใหก้ารด าเนินงานโครงการ
เป็นไปตามแผนท่ีไดว้างไวจึ้งไดก้ าชบักรมส่งเสริมการเกษตรใหเ้ดินหนา้ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเร่งจดัท าบนัทึก
ขอ้ตกลงเพื่อขอรับเงินอุดหนุน(MOU)และแจง้ ธกส.โอนเงินใหก้ลุ่มแปลงใหญ่ใหแ้ลว้เสร็จตามแผนท่ีก าหนดไว ้
 ดา้นนายเขม้แขง็ ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไดใ้หค้วามส าคญักบัโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ย
เกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาดเป็นอยา่งมากเน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีเกษตรกรเขา้ร่วมเป็นจ านวนมากซ่ึงกรมส่งเสริม
การเกษตรไดร้ายงานผลการด าเนินงานใหท้ราบอยา่งต่อเน่ืองขณะน้ีการด าเนินงานของโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตร



สมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด ยงัอยูใ่นขั้นตอนการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อขอรับเงินอุดหนุนระหวา่งส านกังานเกษตรจงัหวดัและ
หน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของสินคา้แปลงใหญ่ ประกอบดว้ย กรมการขา้ว กรมปศุสัตว ์กรมประมง การยางแห่งประเทศไทยและกรม
หม่อนไหม กบัผูแ้ทนกลุ่มแปลงใหญ่ 
 โดยหลงัจากนั้นทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)จะทยอยโอนเงินเขา้บญัชีของกลุ่มแปลงใหญ่ 
เพื่อใหก้ลุ่มแปลงใหญ่สามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งไดต้ามแผน กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะผูป้ระสานงานหลกัของ
โครงการไดส้ั่งการใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเร่งรัดในการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงขอรับเงิน
อุดหนุน และเร่งโอนเงินใหก้ลุ่มแปลงใหญ่ใหแ้ลว้เสร็จตามแผนรวมทั้งไดก้ าชบัเจา้หนา้ท่ีทุกจงัหวดัลงพื้นท่ีช้ีแจงรายละเอียด
เพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการด าเนินงานโครงการฯพร้อมกบัติดตาม ก ากบัการด าเนินงานตลอดช่วงเวลาด าเนินการ
โครงการและรายงานผลใหค้ณะกรรมการบริหารโครงการระดบักระทรวงฯทราบทั้งน้ีโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตร
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กรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคล่ือนโครงการพฒันาธุรกจิบริการดินและปุ๋ย เพ่ือชุมชน ในเชียงใหม่ 

 
 นางเขมวรรณ ดวงจนัทร์ เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ กล่าววา่ จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นอีกหน่ึงจงัหวดัท่ีเกษตรกรใหก้ารตอบ
รับเขา้ร่วมโครงการพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) เพื่อแกไ้ขปัญหา เยยีวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดมี้การวางแนวทางการ
ส่งเสริมใหศู้นยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ท่ีมีความเขม้แขง็ ด าเนินธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนภายใตโ้ครงการพฒันา
ธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One stop Service) ซ่ึงก็จะเป็นอีกหน่ึงกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนขยายผลใหเ้กษตรกร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ๋้ยใหต้รงกบัความตอ้งการของดินและพืชใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยขณะน้ีในหลาย ๆ พื้นท่ีไดเ้ร่ิม
ด าเนินการและไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากเกษตรเป็นอยา่งมาก 
 จงัหวดัเชียงใหม่ มี ศดปช. เขา้ร่วมถึง 19 ศูนย ์เน่ืองจากเกษตรกรเห็นถึงความส าคญัในการเลือกใชปุ๋้ยใหเ้หมาะสมกบั
พืชเพื่อควบคุมตน้ทุนการผลิต โดยทุกศูนยท่ี์เขา้ร่วมโครงการ คณะกรรมการศูนยส์มาชิกและเกษตรกรจะไดรั้บการอบรม 2 
หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรการอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาเทคนิคและการบริหารธุรกิจ หลกัสูตรเวทีเช่ือมโยงเครือข่ายศูนยจ์ดัการ
ดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ โดยแต่ละ ศดปช. จะไดรั้บ
วสัดุการเกษตรและครุภณัฑ ์ประกอบดว้ย แม่ปุ๋ย 3 สูตร มี 46-0-0, 18-46-0 และ 0-0-60 พร้อมกบัเคร่ืองผสมปุ๋ยและชุดตรวจ
วเิคราะห์ดิน ซ่ึงมีเกษตรจงัหวดัท าหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงในการดูแล 



 นายฉตัรติพงศ ์เปอะปิน เกษตรอ าเภอสันป่าตอง กล่าววา่ ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชนบา้นแม่กุง้บก ต าบลสันกลาง อ าเภอ
สันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นหน่ึงใน 19 ศูนย ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีไดร่้วมโครงการ ไดรั้บการสนบัสนุนทุนการเร่ิมตน้ด าเนิน
ธุรกิจเพื่อชุมชน ด าเนินกิจกรรมตรวจวิเคราะห์ดินใหก้บัเกษตรกรก่อนท่ีจะมีการผสมปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน พร้อมกบัจ าหน่ายแม่
ปุ๋ยท่ีผสมแลว้ใหก้บัสมาชิกและเกษตรกร โดยจุดน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของโครงการท่ีมีอาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น (อกม.) ของต าบล
สันกลางเป็นตวัเช่ือมโยงประชาสัมพนัธ์เชิญชวนใหก้บัเกษตรกร เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่เขา้มาใชบ้ริการ เพื่อใหค้รอบคลุม
พื้นท่ีการเกษตรในต าบลสันกลางใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 ดา้น นายวลิาศ ศรีบุญปวน ผูใ้หญ่บา้น แม่กุง้บก กล่าวถึงการเขา้ร่วมโครงการดงักล่าววา่ การเขา้ร่วมโครงการพฒันา
ธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนนั้น เพราะเล็งเห็นวา่โครงการดงักล่าวมีส่วนช่วยในการผลิตสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพ ภายใตก้าร
เลือกใชปุ๋้ยใหเ้หมาะสมกบัดินและพืช นอกจากจะช่วยให้การใชปั้จจยัการผลิตท่ีตรงกบัความตอ้งการของพืชแลว้ ยงัท าให้
สามารถควบคุมและลดตน้ทุนการผลิตลงไดอี้กดว้ย จึงถือไดว้า่โครงการน้ีเป็นอีกหน่ึงโครงการของภาครัฐท่ีตอบโจทยก์ารท า
เกษตรในยคุปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก โดยท่ีผา่นมาสมาชิกเร่ิมแรกมีแค่สิบกวา่คนแต่ตอนน้ีไดข้ยายวงกวา้งไป ซ่ึงมีแนวโนม้มี
เกษตรกรใหค้วามสนใจพร้อมกบัเขา้มาเป็นสมาชิกอยา่งต่อเน่ือง 
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กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวธีิรับมือ 5 โรคพืช พบบ่อยช่วงหน้าฝน 

 
 ช่วงฤดูฝนสภาพอากาศจะมีความช้ืนสูง ซ่ึงเหมาะสมกบัการระบาดของโรคพืชหลายชนิด ทั้งโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา เช้ือ
แบคทีเรีย กรมส่งเสริมการเกษตร ไดแ้นะน าในเฟสบุค๊ของกรมฯถึงวธีิรับมือกบัการระบาดของ 5 โรค ท่ีพบบ่อยในช่วงฤดูฝน 
โดยใหเ้กษตรกรหมัน่ส ารวจแปลงปลูกพืชอยา่งสม ่าเสมอเพื่อเฝ้าระวงัการระบาด และวางแผนการจดัการโรคพืชในแปลงปลูกให้
ดี เพื่อลดความเสียหายท่ีจะเกิดจากการเขา้ท าลายของโรคพืชเหล่าน้ี 
     1)  โรคราน า้ค้าง มกัพบในพืชตระกูลแตง เช่น แตงกวา แตงร้าน แตงโม แตงไทย เมล่อน แคนตาลูป ซูกินี ฟักทอง ฟักเขียว 
ฟักแมว้ มะระจีน และบวบ 
        การระบาด : สภาพท่ีเหมาะสมของการเกิดโรคคือ ช่วงท่ีอากาศค่อนขา้งเยน็และความช้ืนสูง เช้ือราสาเหตุโรค สามารถแพร่
ระบาดโดยลม น ้า เคร่ืองมือการเกษตรและการเคล่ือนยา้ยพืชปลูก โดยสามารถมีชีวติอยูข่า้มปีได ้
        การป้องกนัก าจดั : 
     - หมัน่ส ารวจแปลงปลูก หากพบพืชท่ีแสดงอาการ ให้เก็บส่วนท่ีเป็นโรคออกและน าไปท าลายทิ้งนอกแปลง 
     - คลุกเมล็ดดว้ยสารชีวภณัฑ ์เช่น เช้ือราไตรโคเดอร์มา หรือแช่เมล็ดในน ้าอุ่นก่อนปลูก หากระบาดมากสามารถใชส้ารเคมีได
เมโทมอร์ฟ ฉีดพ่นตามค าแนะน า 
     2)  โรคเน่าคอดิน มกัพบใน ตน้กลา้ของพืชผกัและพืชไร่ 
         การระบาด : เช้ือราสามารถแพร่กระจายจากการติดมากบัเมล็ดพนัธ์ุ อยูใ่นดินหรือแพร่กระจายโดยน ้า 
         การป้องกนัก าจดั : 
         - หมัน่ส ารวจแปลงปลูกอยูเ่สมอ เม่ือพบตน้กลา้ท่ีเป็นโรค ใหถ้อนและน าไปเผาท าลายนอกแปลงปลูกทนัที 
         - ใชเ้มล็ดพนัธ์ุดีปราศจากเช้ือโรคพืช และมีความงอกสูง ไม่หวา่นเมล็ดแน่นเกินไป เวน้ระยะตน้ให้แสงแดดสามารถส่อง
ผา่นได ้
         - ก่อนปลูกคลุกเมล็ดดว้ยสารชีวภณัฑ ์เช่น เช้ือราไตรโคเดอร์มา 



         - วสัดุปลูกและแปลงปลูกควรสะอาด มีการระบายน ้าท่ีดี อาจปรับสภาพดินในแปลงดว้ยปูนขาว หรือใส่ปุ๋ยอินทรียแ์ละเช้ือ
ราไตรโคเดอร์มาในดินก่อนปลูก 
    3) โรคราสนิมขาวในผกั มกัพบในผกั เช่น ผกับุง้ ถัว่ฝักยาว และในไมด้อก เช่น เบญจมาศ 
        การระบาด : ระบาดรุนแรงในฤดูฝนหรือช่วงอากาศช้ืน 
        การป้องกนัก าจดั : 
        - ก าจดัวชัพืชในแปลงปลูก 
        - หมัน่ส ารวจแปลงปลูกอยูเ่สมอ หากพบโรคในปริมาณนอ้ยใหถ้อน หรือตดัเผาท าลาย 
        - แปลงท่ีเกิดโรคระบาด ควรงดการใหน้ ้าแบบพน่ฝอย และไม่ควรใหน้ ้าจนช้ืนแฉะเกินไป 
        - ใชส้ารชีวภณัฑ ์เช่น เช้ือราไตรโคเดอร์มาคลุกเมล็ดหรือหวา่นลงแปลงก่อนปลูก หรือฉีดพน่ป้องกนัก าจดัโรค อตัราตาม
ค าแนะน า 
    4) โรคใบจุด มักพบในพืชผกัตระกูลกระหล า่ 
        การระบาด : ระบาดมากในช่วงฤดูฝน ความช้ืนสูง เช้ือสาเหตุโรคสามารถแพร่กระจายตามน ้า ลม แมลง สัตว ์เคร่ืองมือ
ทางการเกษตรกร และเมล็ดพนัธ์ุ หรืออาศยัอยูก่บัวชัพืชในแปลง 
        การป้องกนัก าจดั : 
        - หมัน่ส ารวจแปลงปลูกอยูเ่สมอ เม่ือพบส่วนท่ีเป็นโรคใหเ้ด็ดทิ้งและน าไปท าลายนอกแปลงปลูก 
        - ปลูกพืชหมุนเวยีน และมีการจดัการระบบน ้าท่ีดี 
        - คลุกเมล็ดดว้ยสารชีวภณัฑ ์เช่น เช้ือราไตรโคเดอร์มา หรือแช่เมล็ดในน ้าอุ่นก่อนปลูก 
        - สามารถฉีดพน่สารชีวภณัฑ ์เช่น เช้ือราไตรโดเดอร์มา เพื่อป้องกนัก าจดัหรือเม่ือพบโรคในแปลง 
        - หากพบการระบาดรุนแรง สามารถฉีดพน่ดว้ยสารเคมีก าจดัโรคพืช หรืออาจตอ้งมีการพกัแปลง ตากดิน 
    5) โรคเห่ียว พบในพืชพวกแตงชนิดต่างๆ เช่น แตงกวา แตงร้าน แตงแคนตาลูบ (cantaloup) แตงไทย แตงโม ฟักแฟง ฟักทอง 
แตงสควอซ (squash) เป็นตน้ 
       การระบาด : สภาพอากาศมีอุณหภูมิสูง ดินมีความช้ืนสูง และฝนตกชุก จะท าใหโ้รคน้ีระบาดไดดี้ 
       การป้องกนัก าจดั : 
       - หมัน่ตรวจแปลงปลูก เม่ือพบโรคใหถ้อนตน้ท่ีเป็นโรคน าไปท าลายนอกแปลงปลูก 
       - หลีกเล่ียงการปลูกพืชในพื้นท่ีท่ีเคยเกิดการระบาดมาก่อน หรือปลูกพืชชนิดอ่ืนหมุนเวยีน 
       - แปลงปลูกควรมีการระบายน ้าท่ีดี ไม่ปลูกพืชแน่นเกินไป 
       - ท าความสะอาดอุปกรณ์ทางการเกษตร เพื่อป้องการเช้ือสาเหตุโรคไปยงัตน้ปกติ 
       - ก่อนปลูกควรไถกลบัหนา้ดินตากแดด และใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน หรือใส่ปุ๋ยอินทรียแ์ละเช้ือราไตรโคเดอร์มาในดิน
ก่อนปลูก 
       - ใชส้ารชีวภณัฑป้์องกนัก าจดัโรคพืช เช่น เช้ือราไตรโคเดอร์มา ส าหรับโรคเห่ียวท่ีเกิดจากเช้ือรา หรือเช้ือแบคทีเรียบาซิลลสั 
ซบัทีลิส ส าหรับโรคเห่ียวท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย 
       - หากพบการระบาดรุนแรงสามารถใชส้ารเคมีในกรณีเกิดจากเช้ือรา เช่น เมตตาแลกซิล อตัราตามค าแนะน า กรณีเกิดจากเช้ือ
แบคทีเรีย ควรพกัแปลง ตากดิน ใส่ปูนขาว เพื่อลดการสะสมของเช้ือในดิน หรือปลูกพืชหมุนเวยีนเพื่อตดัวงจรการเกิดโรค 







 



 
สสก. 5 สงขลา เผยสถานการณ์ผลไม้ภาคใต้ เตรียมแนวทางบริหารจัดการรับมือ Covid-19 

 
มิถุนายน – ตุลาคม 2564 เป็นช่วงผลไมภ้าคใตอ้อกสู่ตลาด สสก.5 สงขลา จดัประชุมบูรณาการ 
แผนบริหารจดัการผลไมร่้วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และทบทวนขอ้มูลผลผลิต เตรียมแนวทางบริหารจดัการภายใตส้ถานการณ์ 
Covid-19 
 นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา 
เปิดเผยวา่ สสก.5 สงขลา ไดป้ระชุมหารือร่วมกบัส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั ส านกังานสหกรณ์
จงัหวดั ธ.ก.ส. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ศอ.บต. และส านกังานเกษตรจงัหวดัในภาคใต ้ร่วมกนัทบทวนขอ้มูลผลผลิตไมผ้ลทั้ง 
4 ชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน มงัคุด เงาะ และลองกอง คาดวา่ปีน้ีผลผลิตรวม ประมาณ 873,889 ตนั ซ่ึงมากกวา่ปีท่ีแลว้ถึง 1.5 แสนตนั คิด



เป็นร้อยละ 21.54 ประกอบดว้ย ทุเรียน จ านวน 594,439 ตนั มงัคุด 173,116 ตนั เงาะ 63,647 ตนั และลองกอง 42,687 ตนั โดยเป็น
ผลผลิต ในฤดูกาล (มิ.ย.-ต.ค.) จ านวน 824,728 ตนั นอกฤดูกาล (ม.ค.-พ.ค. และ พ.ย.-ธ.ค.) จ  านวน 49,161 ตนั ร้อยละ 63 เป็น
ผลผลิตทุเรียน ซ่ึงคร่ึงหน่ึงอยูท่ี่จงัหวดัชุมพร การกระจายผลผลิตจะส่งออกต่างประเทศเป็นหลกั โดยผา่นลง้ และร้อยละ 35 
จ าหน่ายในประเทศ ขณะน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ฝ้าระวงัป้องกนัผลผลิตดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาด มีมาตรการ
เขม้งวด หากเกษตรกรหรือผูค้า้ฝ่าฝืนจะมีความผดิตามกฎหมาย ในส่วนมงัคุดจะบริโภคในประเทศร้อยละ 53 ส่งออกร้อยละ 47 
มีการแปรรูปเล็กนอ้ย ทั้งน้ีไดจ้ดัประชุมเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกรผูป้ลูกมงัคุด เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ดา้นการผลิตและ
การตลาด เนน้การผลิตคุณภาพตั้งแต่ตน้ฤดูกาล ก าหนดมาตรฐานคุณภาพมงัคุดภาคใตไ้ว ้6 เกรด และมีเป้าหมายเพิ่มคุณภาพการ
ผลิตใหไ้ดเ้กรด 1 และ 2 ร้อยละ 50 และใชเ้ครือข่ายแปลงใหญ่และศูนยค์ดัแยกผลไมชุ้มชนในการรวบรวมผลผลิตเพื่อประมูล 
ส่วนเงาะและลองกองบริโภคในประเทศเป็นหลกั การกระจายผลผลิต ส าหรับทุเรียนในฤดู เกษตรกรทยอยเก็บเก่ียวผลผลิตได้
ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงปลายเดือนตุลาคม ผลผลิตจะออกมากปลายเดือนกรกฎาคมต่อเน่ืองถึงเดือนสิงหาคม มงัคุดจะ
ออกหลายรุ่น ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมและจะเก็บเก่ียวไดม้ากท่ีสุดช่วงเดือนสิงหาคม ส่วนลองกองเร่ิมเก็บเก่ียวไดต้ั้งแต่ปลาย
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม และจะเก็บเก่ียวมากท่ีสุดช่วงเดือนกนัยายน ส่วนเงาะจะเร่ิมเก็บเก่ียวไดใ้นช่วงเดือนมิถุนายน และ 
จะเก็บเก่ียวไดม้ากช่วงกลางเดือนกรกฎาคมต่อเน่ืองถึงเดือนกนัยายน 
 นายสุพิท จิตรภกัดี ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของไวรัส Covid-19การบริหารจดัการ
ผลไมภ้าคใตใ้นปีน้ี จึงใหค้วามส าคญักบัการกระจายผลผลิตผา่นระบบออนไลน์มากข้ึนเกษตรกรมีการปรับเปล่ียนวิถีการขาย
รูปแบบใหม่ ไม่ตอ้งอาศยัพอ่คา้คนกลาง โดยขอใหค้ณะกรรมการเพื่อแกไ้ขปัญหาผลิตผลการเกษตรระดบัจงัหวดั (คพจ.) ทุก
จงัหวดัส่งเสริมและสนบัสนุนอ านวยความสะดวกเกษตรกรในพื้นท่ีใหส้ามารถกระจายผลผลิตดว้ยวธีิการคา้ออนไลน์ใหม้ากข้ึน 
เช่น Thailand Postmart ของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั Lazada Shopee Www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.Com ของกรมส่งเสริม
การเกษตร รวมทั้งการใชช่้องทางความร่วมมือระหวา่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบัภาคเอกชน ไม่วา่จะเป็นไปรษณียไ์ทย 
และ Kerry ซ่ึงจะลดค่าขนส่งใหก้บัเกษตรกร รวมทั้งการกระจายผลผลิตผา่นทางวสิาหกิจชุมชน สหกรณ์ Modern Trade ศูนยค์ดั
แยกผลไมชุ้มชน และการจดังานประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการบริโภคผลไมต่้างถ่ิน ซ่ึงจะช่วยใหเ้กษตรกรชาวสวนผลไม ้สามารถ
ขายผลผลิตไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึน จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมอุดหนุนผลไมไ้ทยคุณภาพดีของภาคใต ้เพื่อช่วยเหลือพี่นอ้ง
เกษตรกรในช่วงโควดิ 
  



 
เกษตรจงัหวดักระบ่ีส่งเสริมตลาดออนไลน์ใหแ้ก่เกษตรกรท่ีปลูกทุเรียนพื้นบา้น เพิ่มช่องทางการตลาดและเป็นการป้องกนัโรค
โควดิ – 19 

 
 นายชูศกัด์ิ  วณิชวฒันกุล  หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต ส านกังานเกษตรจงัหวดักระบ่ี กล่าวถึงแนวทางการ
ส่งเสริมเกษตรผูท่ี้ปลูกทุเรียนบา้นในจงัหวดักระบ่ีวา่ขณะน้ีทางส านกังานเกษตรจงัหวดักระบ่ีไดมี้การส่งเสริมใหเ้กษตรกรผูป้ลูก
ทุเรียนพื้นถ่ินหรือทุเรียนบา้นไดมี้การรวมกลุ่มเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่ โดยเฉพาะเกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนของอ าเภอเมือง จงัหวดั
กระบ่ีไดมี้การใหค้วามรู้เพิ่มเติมในเร่ืองของการท าตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด เป็นแนวทางการตลาดใหก้บั
เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนในจงัหวดักระบ่ี และเป็นการป้องกนัโรคโควิดระบาดไดอี้กทางหน่ึงเพราะไม่ตอ้งเดินทางไปพบปะผูค้น
มากมาย ลดความเส่ียงในการระบาดโรค ในส่วนของปัญหาของเกษตรผูป้ลูกทุเรียนท่ีพบก็คือหนอนเจาะล าตน้ เจาะผล ทาง
ส านกังานเกษตรจงัหวดักระบ่ีจึงไดม้อบหมายใหก้ลุ่มอารักขาพืช ออกไปใหค้วามรู้ในการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช โดยไม่ใชส้ารเคมี 
เพื่อก าจดัหนอนเจาะผลทุเรียนทั้งจงัหวดั ใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ ในส่วนของการเพิ่มมูลค่า ก็ไดมี้การจดัประกวดทุเรียนพนัธ์ุ
พื้นเมืองจงัหวดักระบ่ี ตามโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เพื่อสร้างจิตส านึกรัก หวงแหน และร่วมอนุรักษต์น้ทุเรียนพื้นเมืองจงัหวดักระบ่ีใหค้งอยู ่ขยายผลไปสู่การสร้างมูลค่าท่ี
เพิ่มข้ึนใหก้บัทุเรียนพื้นเมือง โดยมีกิจกรรมการด าเนินงานหลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมส ารวจเก็บขอ้มูลทุเรียนพื้นเมืองใน
พื้นท่ีปลูกของเกษตรกร 100 ราย โดยไดด้ าเนินการในทั้ง 8 อ าเภอในจงัหวดักระบ่ี พร้อมจดัท าเอกสารรวบรวมพนัธ์ุทุเรียน
พื้นเมืองในจงัหวดักระบ่ีกิจกรรมใหค้วามรู้ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมทุเรียนพื้นเมืองพร้อมทั้งฝึกปฏิบติัการ
ขยายพนัธ์ุทุเรียนพื้นเมือง โดยการเสียบยอด ใหแ้ก่เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนในพื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน 400 ราย ตลอดจนกิจกรรม



การจดังานประกวดทุเรียนพื้นเมืองเพื่ออนุรักษแ์ละประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการปลูกทุเรียนพื้นเมืองพนัธ์ุดี ท่ีแบ่งเป็นประเภท
ทุเรียนพื้นเมืองจงัหวดักระบ่ีเน้ือสีขาว และเน้ือสีเหลือง มีเกษตรกรส่งเขา้ร่วมมากถึง 105 ราย  
 นายพลภทัร แหลมสัก อาย ุ31ปี 28/2 หมู่2 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบ่ี กล่าววา่ทุเรียนเน้ือสีเหลือง ท่ีชนะการประกวดใน
คร้ังน้ีช่ือ " ทุเรียนกลางสวน " เป็นตน้ทุเรียนท่ีตกทอดมาจากสมยัคุณทวด ตนเองเป็นรุ่นท่ี 4 แลว้ มีอายปุระมาณ 70 กวา่ปี 
ส าหรับราคาจ าหน่ายจะจ าหน่ายอยูท่ี่กิโลกรัมละ 150 บาท มีพื้นท่ีปลูกประมาณ 4 ไร่ ตอนน้ีก าลงัขยายพนัธ์ุเพิ่มเติม จุดเด่นของ
ทุเรียนกลางสวนน้ี จะมีเน้ือสีเหลือง รสชาติหวานมนัเน้ือแน่น เป็นท่ีตอ้งการของตลาด ผลผลิตไม่พอในการจ าหน่าย 
  



 
จันทบุรี-คณะกรรมการประกวดวสิาหกจิชุมชน ระดับประเทศ ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม พจิารณาผลงานกลุ่มวสิาหกจิชุมชนมังคุด
แปลงใหญ่คิชฌกูฏ ต.ชากไทย ทีช่นะเลิศเป็นตัวแทนภาคตะวนัออก 

 
 วนัน้ี ( 5 ส.ค.63 ) ท่ี ท่ีท  าการวสิาหกิจชุมชนมงัคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ หมู่ท่ี 4 ต าบลชากไทย อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดั
จนัทบุรี คณะกรรมการประกวดวสิาหกิจชุมชน ระดบัประเทศ น าโดย นางสาวนิธิวดี อรัญอนุรักษ ์ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมและ
พฒันาผลิตภณัฑว์สิาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ประธานคณะกรรมการฯ น าคณะกรรมการฯ อาทิผูแ้ทนกรมการพฒันา
ชุมชน / ผูแ้ทนกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ / ผูแ้ทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / ผูแ้ทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ส านกังานใหญ่ / ผูแ้ทนสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ( องคก์ารมหาชน ) เป็นตน้ ลงพื้นท่ีตรวจเยีย่ม พิจารณาผลงานวสิาหกิจ
ชุมชนมงัคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ ต าบลชากไทย ท่ีเป็นวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัเขตประจ าปี 2563 โดยมีนายพงษพ์ฒัน์ วงศ์
ตระกูล รองผูว้า่ราชการจงัหวดัจนัทบุรีรักษาราชการแทนผูว้า่ราชการจงัหวดัจนัทบุรี นายปิยะ สมคัรพงศ ์เกษตรจงัหวดัจนัทบุรี 
 นายเรืองฤทธ์ิ ประกอบธรรม นายอ าเภอเขาคิชฌกูฏ นายประวทิยเ์ช้ือ หนูเช้ือเรียง นายกเทศมนตรี ต าบลชากไทย เกษตร
อ าเภอและเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ พร้อมทั้งร่วมใหก้ าลงัใจแก่สมาชิกท่ีเขา้ร่วมประกวดในคร้ังน้ี การประกวดดงักล่าวมี
เป้าหมายเพื่อคน้หาวสิาหกิจชุมชนท่ีมีศกัยภาพในการบริหารจดัการท่ีดีมีความเขม้แขง็พึ่งพาตนเองไดแ้ละสามารถพฒันาใหเ้ป็น
ตน้แบบแหล่งเรียนรู้วสิาหกิจชุมชนใหว้สิาหกิจชุมชนอ่ืนๆหรือผูท่ี้สนใจเขา้มาเรียนรู้ไดท้  าใหว้สิาหกิจชุมชนมีการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ืองรวมถึงกระตุน้ใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรมีการเรียนรู้ร่วมกบัวสิาหกิจชุมชนเพื่อน าไปสู่การพฒันางานต่อไป ส าหรับ



วสิาหกิจชุมชนมงัคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏเกิดจากการรวมตวัของเกษตรกรจดัตั้งเป็นแปลงใหญ่มงัคุด 
เพื่อร่วมกนัผลิต มงัคุดคุณภาพ และการจดัการการตลาดมงัคุดเพื่อยกระดบัราคามงัคุดโดย ผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่นคือการท า
ตลาดประมูลมงัคุดซ่ึงไดรั้บการตอบรับจาก สมาชิกวสิาหกิจชุมชน และคู่คา้ท่ีไดร่้วมกนัซ้ือขาย มงัคุดคุณภาพ 
 ท าใหส้ามารถ จ าหน่ายผลผลิตมงัคุดไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึน และยงัสามารถช่วยเหลือกลุ่ม เกษตรกรในพื้นท่ีขา้งเคียง ในการ
จ าหน่ายมงัคุดใหไ้ดร้าคาสูงข้ึนจนสามารถขยายผล มีเครือข่ายแปลงใหญ่มงัคุดทั้งในอ าเภอขา้งเคียงและจงัหวดัตราด ร่วมกนั
ด าเนินงาน ตลาดประมูลมงัคุด จนไดรั้บผลส าเร็จ สมาชิกวสิาหกิจชุมชน มีความพึงพอใจในการจ าหน่าย มงัคุดท่ีตลาดประมูล 
ซ่ึงมีราคาสูงกวา่ตลาดภายนอก ลดภาระการขนส่งออกนอกพื้นท่ีและการกดราคาจากพ่อคา้คนกลาง โดยการด าเนินงานของ
คณะกรรมการวสิาหกิจชุมชน มงัคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ ท่ีด าเนินการอยา่งเขม้แขง็ ประกอบไปดว้ย เกษตรกร รุ่นเก่าและ
เกษตรกรรุ่นใหม่ การด าเนินงานส่งผลใหค้นในชุมชนมีรายไดสู้งข้ึน มีอาชีพ มีงานท า ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนอยา่ง
แทจ้ริง 
  



 

 
  



 
นาข้าวสลบัเลีย้งสัตว์น า้ในแปลงเดียว ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรภาคตะวนัออก 

 
 สสก.3 ระยองจบัมือเกษตรฉะเชิงเทรา เฟ้นหาแปลงเกษตรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการเกษตร พบนาขาวงับา้นเขาดิน อ.
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดดเด่นดา้นภูมิปัญญาท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพภูมิประเทศของพื้นท่ี 3 น ้า จืด กร่อย และเคม็ ใชป้ระโยชน์
ไดต้ลอดปี ปลูกขา้วคุณภาพ ตามดว้ยเล้ียงสัตวน์ ้า กุง้ หอย ปู และปลา มีรายไดจ้ากการผลิตตลอดทั้งปี จากพื้นท่ีแปลงเดียว 
 นายปิยะ สมคัรพงศ ์ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง เปิดเผยวา่ ส านกังานฯ ได้
ร่วมกบัส านกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัเวทีกระบวนการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรและชุมชน เพื่อพฒันาฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการเกษตรใหมี้ความสมบูรณ์ และสามารถน าไปเผยแพร่ใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ณ ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 ท่ีผา่นมา 
 “นาขาวงั ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นบัเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นเกษตรกรรมย ัง่ยนืท่ีเส่ียงต่อการสูญหาย ขาด
ผูสื้บทอด เป็นภูมิปัญญาบอกเล่าสืบต่อกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นเวลาติดต่อกนักวา่ 30 ปี มีประวติัความเป็นมา เป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดด
เด่นเฉพาะพื้นท่ี ดา้นการเกษตร โดยนา “ขาวงั” มีการบริหารจดัการร่องน ้ารอบแปลงนาตามภูมิปัญญาท่ีอาศยัสภาพแวดลอ้มมา
เป็นตวัก าหนด สร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการสร้างแหล่งอาหาร ท่ีน่ีเกษตรกรท านาร่วมกบัการเล้ียงสัตวน์ ้าในผนืเดียวกนั โดยขดุคู
น ้าลึกลอ้มรอบแปลงนา เพื่อท านาช่วงน ้ามีความจืดท่ีเหมาะสมและเล้ียงสัตวน์ ้าในช่วงน ้ามีความเคม็สูง เน่ืองจากพื้นท่ีหนา้แลง้
น ้าเคม็จากทะเลหนุน” นายปิยะ กล่าว 



 ผอ.สสก.3 จ.ระยอง เปิดเผยเพิ่มเติมดว้ยวา่จากภูมิปัญญาท่ีเป็นเอกลกัษป์ระจ าถ่ินและมีการสืบทอดกนัมาอยา่งต่อเน่ือง 
ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยองไดร่้วมกบัส านกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทราพิจารณาคดัเลือกนาขาวงั 
บา้นเขาดิน อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการเกษตรของภาคตะวนัออก 
 ดา้นนายมนตรี ใบทอง เกษตรกร ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เกษตรกรท่ีท านาขาวงั เปิดเผยวา่ มีพื้นท่ี 60 ไร่ ท า
นาขาวงัมาตลอด ปีใดน ้าเปล่ียนแปลง ฝนตกนอ้ย น ้าจืดเขา้มามาก จะเล้ียงสัตวน์ ้าจ  าพวกกุง้ ปู และปลา ตามภูมิปัญญาท่ีถ่ายทอด
สืบเน่ืองกนัมา คือ จะปล่อยน ้ าธรรมชาติเขา้พื้นท่ีในน ้าจะมีลูกกุง้ ลูกหอย ลูกปู และลูกปลาติดมา ซ่ึงสัตวน์ ้าขนาดเล็กเหล่าน้ีจะ
ข้ึนมาอยูใ่นพื้นท่ีน ้ากร่อยเพื่อหากินและเจริญเติบโต และจะปล่อยน ้าเขา้ออกตามธรรมชาติ โดยท าระบบปิดไม่ใหลู้กสัตวอ์อก
บริเวณทางน ้าออก จะท าใหลู้กสัตวน์ ้ามีเขา้มาตลอดเวลาตามจงัหวะน ้าข้ึนน ้าลง ตวัท่ีเขา้มาก่อนเติบโตก็จบัไปขาย 
 “ภูมิปัญญาน้ีจะท าใหมี้สัตวน์ ้ าจบัขายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ขณะเดียวกนัก็ซ้ือลูกกุง้กุลาด ามาปล่อยเพิ่มเติม ท าใหมี้สัตวน์ ้ าเพิ่ม
หลายชนิดจ านวนมากข้ึน หากปีใดมีน ้าจืดเขา้มามากเพียงพอกบัการชะลา้งหนา้ดินลดความเคม็ก็ท านาตามภูมิปัญญานาขาวงั คือ 
มีระบบน ้ารอบๆ แปลงนาขา้วเพื่อรองรับน ้าเคม็และเล้ียงสัตวน์ ้า หลงัเก็บเก่ียวน ้าเคม็เขา้ก็เล้ียงสัตวน์ ้าต่อไป” นายมนตรี กล่าว 
 ส าหรับต าบลเขาดินอยูห่่างจากชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยประมาณ 20 กิโลเมตร ในช่วงฤดูแลง้น ้าทะเลหนุนท าใหน้ ้ามีความ
เคม็ ในฤดูฝนน ้าจืดมากน ้าในล าคลองจืด ระบบนิเวศท่ีน่ีจึงมี 3 น ้า คือ น ้าจืด น ้ากร่อย และน ้าเคม็ สลบักนั เกษตรกรจึงท านาขาวงั
ในช่วงน ้าจืดระหวา่งเดือนมิถุนายนถึงเดือนธนัวาคม สลบักบัเล้ียงสัตวน์ ้า ประเภทปู กุง้ และปลา แบบภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ 
 การท านาจะขดุคูน ้ารอบแปลงนา เพื่อจดัการความเคม็ท่ีตกคา้งในดิน โดยน ้าเคม็จะอยูต่  ่ากวา่น ้าจืด เม่ือน ้าจืดเขา้มาลา้ง
ความเคม็ท่ีตกคา้งไหลมารวมท่ีต ่ากวา่คือในคูใชเ้วลา 2 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน จากนั้นก็ไถกลบพลิกหนา้ดินแลว้หวา่นขา้ว เม่ือขา้ว
อายไุด ้120 วนั ก็เก็บเก่ียว การท านาจะอยูใ่นช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคมของทุกปี ปัจจุบนัปลูกขา้วพนัธ์ุปทุมธานี 1 เมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วท่ีไดจ้ะมีคุณภาพดี เพราะดินมีความเคม็เล็กนอ้ย หญา้หรือวชัพืชอ่ืนๆ ไม่สามารถเจริญเติบโต ขา้วจึงมีส่ิงเจือปนนอ้ย ขณะท่ีคู
น ้าจะเป็นแหล่งเก็บกกัน ้า ท าใหแ้ปลงนาแหง้ ขา้วมีความช้ืนต ่า เป็นการเพิ่มคุณภาพอีกทางหน่ึง โดยขา้วท่ีปลูกเกือบทั้งหมดจะ
ขายเป็นขา้วพนัธ์ุใหแ้ก่กรมการขา้ว 
 หลงัเก็บเก่ียวขา้วก็ใชพ้ื้นท่ีนาเล้ียงสัตวน์ ้าดว้ยการไถกลบตอซงัทิ้งไว ้2 สัปดาห์ แลว้ปล่อยน ้าเคม็เขา้นาทิ้งไว ้1 สัปดาห์ 
จนน ้าเป็นสีน ้าตาลแดงจากตอซงัขา้วเจือจางไป จึงเล้ียงสัตวน์ ้า กิจกรรมน้ีจะอยูใ่นช่วงเดือนมกราคม -กรกฎาคม เม่ือสัตวน์ ้าโตจึง
จบัขายในชุมชน แพปลาบางปะกง และตลาดบางปะกง ขบวนการเล้ียงอยูท่ี่ 1 เดือนต่อ 2 รอบ ส่วนปูประมาณเดือนคร่ึงต่อ 1 รอบ
การเล้ียง ท าใหมี้รายไดจ้ากการขายขา้วและสัตวน์ ้าหมุนเวียนเกือบทั้งปี 
  



 
เกษตรเลย จัดกจิกรรมบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพฒันาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ าเภอเชียงคาน 

 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ส านกังานเกษตรจงัหวดัเลย โดย นางสาวกรณิดา บุญพรม นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญ
การและนางศิรีรัตน์ รักษน์ ้าเท่ียง นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบติักร ไดรั้บมอบหมายให ้จดักิจกรรมบรมถ่ายทอดความรู้ให้
เกษตรกรเนน้การพฒันาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจดักรกลุ่ม โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ แปลง
ใหญ่พุทรา ต าบลปากตม อ าเภอเชียงคาน ในการอบรมมีการบรรยายเร่ืองการปลูกไมผ้ลท่ีมีประสิทธิภาพ การจดัการสวนไมผ้ลท่ี
ดี เทคนิคการจดัการตลาดไมผ้ลท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานสินคา้เกษตรปลอดภยั  
 โดยวทิยากรจากศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรเลย ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อการถ่ายทอดความรู้ใหก้บัเกษตรกรและบริหาร
จดัการ (เนน้ดา้นการลดตน้ทุนการเพิ่มผลผลิต พฒันาศกัยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และความเขม้แขง็ของกลุ่ม
เกษตรกร/องคก์ร/วสิาหกิจชุมชน การตลาดและเช่ือมโยง) 
  



 
เกษตรนครพนม จดัเวร์ิคช็อป!! การผลิตส่ือสมยัใหม่ เป้าหมายถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรในแบบ New Normal 

 
 วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 ท่ีศูนยส์ารสนเทศยางพารานครพนม ส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม อ าเภอเมืองนครพนม 
จงัหวดันครพนม ส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม จดักิจกรรม พฒันาเครือข่ายงานประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการเกษตร ในยคุ 
New Normal ภายใตโ้ครงการประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2564 โดยมี
นางสาวกญัณฐา อภินนทธ์นา เกษตรจงัหวดันครพนม เป็นประธานในพิธี เพื่อสร้างองคค์วามรู้ในการประชาสัมพนัธ์งานส่งเสริม
การเกษตร ใหเ้จา้หนา้ท่ีมีทกัษะและความเขา้ในการปฏิบติังาน เกิดการรับรู้ และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในทุกระดบัและทุกพื้นท่ี 
อีกทั้งน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการส่งเสริมการเกษตรและถ่ายทอดความรู้ใหก้บัเกษตรกรไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีจากทั้ง 12 
อ าเภอ เขา้ร่วมรับการถ่ายทอดความรู้ในคร้ังน้ี 
 นางสาวกญัณฐา อภินนทธ์นา เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยวา่ การสร้างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในงานส่งเสริม
การเกษตรนั้น จะท าใหบุ้คคลทัว่ไปไดท้ราบถึงการขบัเคล่ือนงานตามนโยบายและภารกิจในงานส่งเสริมการเกษตร ในพื้นท่ี การ
แกไ้ขปัญหาภาคการเกษตร รวมไปถึงการปรับเปล่ียนจากการท าเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมยัใหม่ ซ่ึงการปฏิบติังานใน
พื้นท่ีลว้นแต่ตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือและช่องทางต่างๆ เป็นการเปิดโอกาสใหเ้กษตรกร 
ประชาชน และส่ือมวลชนไดรั้บทราบถึงขอ้มูลข่าวสารและการขบัเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีไดเ้พิ่มมากข้ึน อีกทั้ง
ส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม มีบทบาทภารกิจในการขบัเคล่ือนงานตามนโยบาย และความส าเร็จของกลุ่มเกษตรกร รวมทั้ง
ผลการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรท่ีส าคญั เช่น การยกระดบัและเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร มีการบริหารจดัการปัจจยัการผลิตท่ี
ย ัง่ยนืและเพิ่มโอกาสในการแข่งขนั การส่งเสริมพืชท่ีมีศกัยภาพและเป็นท่ีตอ้งการของตลาด ส่งเสริมการพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ าหน่ายสินคา้เกษตร พร้อมยกระดบัเกษตรกรใหเ้ป็นผูป้ระกอบการเกษตรโดยมุ่งพฒันาศกัยภาพ
เกษตรกรใหเ้ป็น Young Smart Farmer, Smart Farmer และวสิาหกิจชุมชน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการท างานท่ีเขม้แขง็ให้
เกษตรกร เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมถึงยกระดบับทบาทอาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น (อกม.) 
ใหเ้ป็นผูช่้วยงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี เกิดการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม มีการจดัท า



แผนพฒันาการเกษตร ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนและสถานการณ์ในพื้นท่ีนั้นๆ และมีการปรับวธีิการท างานสู่ 
New Normal 
 นายอุดร ไพศาล หวัหนา้กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ เปิดเผยวา่ กิจกรรม พฒันาเครือข่ายงานประชาสัมพนัธ์ส่งเสริม
การเกษตร ในยคุ New Normal เป็นการสร้างองคค์วามรู้ในการพฒันาเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ในพื้นท่ี ใหมี้ทกัษะและความเขา้
ในการปฏิบติังาน เกิดการรับรู้ และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในทุกระดบัและทุกพื้นท่ี ซ่ึงเกิดจากการขบัเคล่ือนงานตามนโยบาย 
และความส าเร็จของกลุ่มเกษตรกร ซ่ึงกิจกรรมในวนัน้ีเป็นการน าส่ือมวลชนและเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานประชาสัมพนัธ์ ร่วม
แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการประชาสัมพนัธ์งานส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความเขา้ใจในการ
ส่ือสารท่ีดีมีการผลิตส่ือท่ีสร้างสรรค ์และการประชาสัมพนัธ์งานส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี รวดเร็ว ตรงกบักลุ่มบุคคลเป้าหมาย
มากยิง่ข้ึน 
 นอกจากน้ียงัมี Smart Farmer ท่ีประสบความส าเร็จในเร่ืองการปลูกออ้ยคั้นน ้า ซ่ึงนบัวา่เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่มาแรง มา
บรรยายใหค้วามรู้และแนะน าแนวทางในการประชาสัมพนัธ์สินคา้เกษตรในพื้นท่ีใหก้บัเจา้หนา้ท่ี เป็นการร่วมแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมดา้นการเกษตรในพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี รวมไปถึงการผลิตส่ือท่ีสร้างสรรคเ์พื่อเป็นแหล่ง
ความรู้และประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรใหเ้ป็นท่ีรู้จกัเพิ่มมากข้ึน จะเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์และ
แนวคิด รวมทั้งองคค์วามรู้ในการประชาสัมพนัธ์งานส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี รวมทั้งการถ่ายทอดองคค์วามรู้ เทคโนโลย ีเพื่อ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีต่อไป 
  



 
  



 

 
YOUNG SMART FARMER สืบทอดอาชีพเกษตรอย่างยัง่ยืน 

 
 วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เวลา09.00น.ณ หอ้งประชุมส านกังานพฒันาท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่อ.แม่ริมจ.เชียงใหม่ นางเขมวร
รณ ดวงจนัทร์ เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ พร้อมนายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์ หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร มอบใบ
ประกาศนียบตัรแก่เกษตรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ท่ีส าเร็จการอบรมประเมินจากการจดัเวทีแสดงผลการด าเนินงาน 3 คร้ัง 
โดยมีผูท่ี้ผา่นการประเมินในปี2564 จ านวน 40 ราย 
 จากเกษตรรุ่นใหม่จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวนทั้งส้ินกวา่ 230 ราย ด าเนินกิจกรรมต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2557 โดยใชร้ะบบรุ่นพี่
ดูแลรุ่นนอ้งร่วมเรียนรู้ในการพฒันาอาชีพของตน อีกทั้งมีนกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรเป็นท่ีปรึกษา 
 โครงการYoung Smart Farmer เป็นโครงการท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ริเร่ิมโครงการ
ข้ึนมา มีเป้าหมายท่ีจะพฒันาคนรุ่นใหม่ท่ีมีใจรักการเกษตร ใหรู้้จกับริหารจดัการการเกษตรดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยี
สมยัใหม่ เพราะเช่ือวา่คนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการท่ีสามารถพึ่งพาตนเอง และ
เป็นผูน้ าทางการเกษตรในชุมชนและสามารถสืบต่อรุ่นพอ่รุ่นแม่ไดต่้อไปในอนาคต 
  



 
เกษตรจังหวดัเชียงใหม่ มุ่งผลติ YOUNG SMART FARMER สืบทอดอาชีพเกษตรอย่างยัง่ยืน 

 
 เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ มุ่งผลิต YOUNG SMART FARMER พฒันาคนรุ่นใหม่ท่ีมีใจรักการเกษตร ให้รู้จกับริหารจดัการ
การเกษตรดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่ และสืบทอดอาชีพเกษตรอยา่งย ัง่ยนื 
        ท่ีหอ้งประชุมส านกังานพฒันาท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ นางเขมวรรณ ดวงจนัทร์ เกษตรจงัหวดั
เชียงใหม่ พร้อมนายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์ หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร มอบใบประกาศนียบตัรแก่เกษตรรุ่นใหม่ 
Young Smart Farmer ท่ีส าเร็จการอบรมประเมินจากการจดัเวทีแสดงผลการด าเนินงาน 3 คร้ัง โดยมีผูท่ี้ผา่นการประเมินในปี 
2564 จ านวน 40 ราย จากเกษตรรุ่นใหม่จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวนทั้งส้ินกวา่ 230 ราย ด าเนินกิจกรรมต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2557 โดย
ใชร้ะบบรุ่นพี่ดูแลรุ่นนอ้งร่วมเรียนรู้ในการพฒันาอาชีพของตน โดยมีนกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรเป็นท่ีปรึกษา 
        ทั้งน้ี โครงการ Young Smart Farmer เป็นโครงการท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ริเร่ิมโครงการ
ข้ึนมา โดยมีเป้าหมายท่ีจะพฒันาคนรุ่นใหม่ท่ีมีใจรักการเกษตร ใหรู้้จกับริหารจดัการการเกษตรดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยี
สมยัใหม่ ซ่ึงคนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการท่ีสามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นผูน้ าทาง
การเกษตรในชุมชนและสามารถสืบต่อรุ่นพอ่รุ่นแม่ไดต่้อไปในอนาคต 
  



 
เกษตรจังหวดัเชียงใหม่ อบรมพฒันาเกษตรกรผู้น า ศพก.เครือข่าย 

 
วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางเขมวรรณ ดวงจนัทร์ เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม 
 พฒันาเกษตรกรผูน้ า ศพก.เครือข่าย ภายใตโ้ครงการศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรนางกลัยา ชาติ
ดี หวัหนา้กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ กล่าวรายงาน นางละออ ริญญา เกษตรอ าเภอดอยสะเก็ด กล่าวตอ้นรับ นายไพรัตน์ 
ธาตุอินจนัทร์ เกษตรกรตน้แบบร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยดีงักล่าว ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศกพ.) 
ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
 การอบรมดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาประธานศพก.เครือข่ายยกระดบัพฒันาศกัยภาพใหส้ามารถเป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง พร้อมเป็นวทิยากรถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่เกษตรกรท่ีเขา้มาใชบ้ริการทั้งในดา้นการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั และ
การใชน้วตักรรมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เช่ือมโยงดา้นเทคโนโลยนีวตักรรมจากศูนย์AICเครือข่าย 
 โดยการบูรณาการของศูนยเ์รียนรู้ฯทั้ง 25 อ าเภอ จ านวน 250 ราย จดัอบรมตามมาตรการศูนยค์วบคุมโรค(ศบค)จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยใชเ้วลา 5 วนั วนัละไม่เกิน 50 รายคร้ังน้ีเป็นเกษตรกรจากอ าเภอดอยเต่า อ าเภอฮอด อ าเภอจอมทอง อ าเภอแม่แจ่ม 
มีวทิยากรจาก ผศ.ดร.ภราดร สุรียพ์งษ ์รองผูอ้  านวยการศูนยน์วตักรรมและการจดัการเทคโทโลยดิีจิทลั วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พร้อมคณะร่วมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยเีร่ือง “ระบบน ้าเกษตรอจัฉริยะ และเกษตรอฉัริ
ยะ(smart farm)”และฝึกปฏิบติัพฒันาตนเองแก่เกษตรกรผูน้ าเพื่อถ่ายทอดให้ความรู้แก่เกษตรกรในอ าเภอและผูท่ี้สนใจต่อไป 
  



 
เกษตรชวนช็อปสินค้าตลาดเกษตรกรเชียงใหม่มั่นใจปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

 
 วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางเขมวรรณ ดวงจนัทร์ เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ พร้อมนายมนตช์ยั ทวเีดช 
หวัหนา้กลุ่มอารักขาพืช เยีย่มใหก้ าลงัใจเกษตรกรท่ีน าสินคา้ดีมีคุณภาพมาจ าหน่าย “ตลาดเกษตรกรเชียงใหม่” ณ บริเวณหลงั
ส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงจดัใหมี้การจ าหน่ายสินคา้เกษตรตามมาตรฐานเกษตรปลอดภยั มีทั้งพืช ผกั สมุนไพร สินคา้ 
แปรรูป รวมถึงเคร่ืองแต่งกาย และไดก้ าหนดใหมี้การจ าหน่ายเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ในวนัองัคาร และวนัศุกร์ ตั้งแต่07.00น.เป็น
ตน้ไปตลาดเกษตรกรเป็นหน่ึงในโครงการท่ีดีจากกรมส่งเสริมการเกษตร ส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเป็นแหล่งรวบรวม
สินคา้เกษตรท่ีปลอดภยั โดยผา่นการรับรองจากทางภาครัฐ และมีระบบการตรวจคดักรองผลผลิตท่ีน ามาจ าหน่ายโดยกลุ่มอารัก
พืชส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่คดักรองผลผลิตท่ีไดม้าตรฐาน และมีกฏกติกาบทลงโทษท่ีชดัเจน โดยการบริหารงานจาก
คณะกรรมการตลาดเกษตรกรท่ีมาจากสมาชิกตลาดเกษตรกร มีส่วนร่วมคิด และตดัสินใจรวมถึงบทบาทการพฒันาตลาด
เกษตรกร ทั้งน้ีจึงขอเชิญชวนผูบ้ริโภคท่ีสนใจเลือกซ้ือสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยัไดใ้นวนัและเวลาดงักล่าว 
  



 
ทุเรียนพื้นบา้นช่ือ"ตน้โคง้"อายกุวา่ 100 ปี ควา้รางวลัชนะเลิศประเภททุเรียนพื้นบา้นเน้ือสีขาว รสชาติหวาน มนั เน้ือแน่น 

 
 นายสมพร อินทร์พรหม อาย ุ47 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 39 หมู่ 5 ต าบลทบัปริก อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี กล่าวถึงทุเรียนพื้นบา้น
ท่ีช่ือ"ตน้โคง้" มีอายกุวา่ 100 ปี ท่ีควา้รางวลัชนะเลิศจากการประกวดประเภททุเรียนพื้นบา้นของจงัหวดักระบ่ี ประจ าปี 2564 วา่
ตน้ทุเรียนตน้น้ีมีอายกุวา่ 100 ปี ล าตน้โตประมาณ 3 คนโอบ สูงประมาณ 30 เมตร เม่ือตนเองเติบโตมาก็เห็นตน้ทุเรียนตน้น้ีแลว้ 
เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ตน้ทุเรียน 100 ปีตน้น้ีจะมีเน้ือสีขาว แต่มีรสชาติหวานมนั เน้ือแน่น ซ่ึงถา้หากมองดูผวิเผนิ
อาจจะไม่เป็นท่ีสนใจเท่าไหร่ แต่ถา้หากลองชิมดูแลว้จะติดใจเพราะมีรสชาติหวาน มนัมาก เป็นท่ีตอ้งการของตลาดและคนท่ีเคย
ล้ิมลองจนชนะใจกรรมการ  
 จากการประกวดทุเรียนพื้นเมืองจงัหวดักระบ่ี ตามโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ในการร่วมกนัอนุรักษต์น้ทุเรียนพื้นเมือง จงัหวดักระบ่ี ใหค้งอยูข่ยายผล
ไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มข้ึนใหก้บัทุเรียนพื้นเมืองและเช่ือมโยงการท่องเท่ียวในพื้นท่ี ปี 2564 ตนเองไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 
1 ประเภททุเรียนพื้นบา้นชนิดเน้ือสีขาว  
 ส าหรับตน้น้ีตน้เดียวจะมีผลผลิตกวา่ 100 ลูก แต่ละลูกจะมีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะพื้นท่ีท่ีปลูกแห่งน้ีจะอยูใ่กลภู้เขา
ท่ีมีความช้ืน อากาศดี ลมพดัเยน็ตลอดปีแมก้ระทัง่ในช่วงฤดูแลง้  ปัจจุบนัจ าหน่ายอยูท่ี่กิโลกรัมละ 40 บาท ถึงแมว้า่ท่ีผา่นมาจะ
ชนะเลิศจากการประกวดไดรั้บรางวลัท่ี 1 ประเภททุเรียนพื้นบา้นเน้ือสีขาว ก็จะยงัจ าหน่ายในราคาเดิม ไม่มีการข้ึนราคา ขณะน้ี
ไดมี้ผูท่ี้สนใจไดส้ั่งจองเมล็ดเพื่อน าไปเพาะปลูกจ านวนมาก เป็นความภาคภูมิใจ ท่ีไดรั้บรางวลั เพราะไดส่้งเขา้ประกวดเป็นปี
แรก                
 



 ดา้นนายสุเทพ  หนูรุ่น เกษตรอ าเภอเมืองจงัหวดักระบ่ี กล่าวถึงการส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกทุเรียนพื้นบา้นวา่ ในส่วน
ของทุเรียนพื้นบา้นจงัหวดักระบ่ีจะมีเอกลกัษณ์เด่นในตวัของมนัเองแต่ละสายพนัธ์ุจะมีสี รสชาติ ท่ีต่างกนั ในการประกวดจะมี
การแบ่งเป็นประเภทเน้ือขาวและเน้ือเหลือง ผลจากการประกวดท าใหผู้บ้ริโภคไดรู้้จกัมากข้ึน โดยมีคณะกรรมการร่วมกนัคดัสรร
ทุเรียนบา้นพนัธ์ุดี ผูท่ี้ไดรั้บรางวลัชนะเลิศจะมีโอกาสไดเ้ร่ืองของช่องทางการตลาดเพิ่มมากข้ึน การประกวดทุเรียนจะมีการ
ประกวดทุกปี ท าใหผู้บ้ริโภคไดรู้้จกัทุเรียนพื้นบา้นสายพนัธ์ุชนิดต่างๆ มากข้ึน ซ่ึงเม่ือก่อนไม่ค่อยมีคนรู้จกั แต่ในปัจจุบนัเป็นท่ี
รู้จกัอยา่งแพร่หลาย  เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค ถือวา่เป็นโอกาสท่ีดีของพี่นอ้งเกษตรกรท่ีปลูกพื้นทุเรียนพื้นบา้นในจงัหวดักระบ่ี 
ทั้งในในเร่ืองของการปรับปรุงสายพนัธ์ุ ในเร่ืองของราคา                
 ในส่วนของพื้นท่ีการปลูกทุเรียนพื้นบา้นจงัหวดักระบ่ี มีพื้นท่ีปลูกทุเรียนพื้นบา้นไม่มากนกัส่วนใหญ่จะปลูกตามหวัไร่
ปลายนา เป็นมรดกตกทอด มีอยูห่ลายชนิดตามท่ีชาวบา้นตั้งช่ือเรียก เช่นพนัธ์ุเน้ือแดง เน้ือเหลือง พนัธ์ุตานอ้ม ตน้โคง้ แต่จะมี
จุดเด่นคือมีรสชาติหวานมนัเน้ือดีขณะน้ีส านกังานเกษตรจงัหวดักระบ่ีไดมี้การส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกเพิ่มข้ึนเพื่อเป็นการ
อนุรักษไ์ว ้โดยการน าตน้พนัธ์ุท่ีดีท่ีไดรั้บรางวลั น ามาเสียบยอดเพื่อกระจายใหแ้ก่เกษตรกรหรือผูท่ี้สนใจปลูกใหแ้พร่หลายต่อไป  
  



 
กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนต าบลบ้านส้อง อ าเภอเวยีงสระ จังหวดัสุราษฎร์ธานี คุณภาพเกินคาด รายได้ทะลุเป้ากว่า 300 ล้านบาท 

 
 นายบุญเล่ือง หนูช่วย ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนต าบลบา้นส้อง อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เปิดเผยวา่ แต่
เดิมเกษตรกรในพื้นท่ีต าบลบา้นส้อง ปลูกทุเรียนพนัธ์ุชะนีกนัอยูแ่ลว้ ปกติจะสามารถจ าหน่ายไดเ้พียงกิโลกรัมละ 20-30 บาท ท า
ใหเ้กษตรกรประสบปัญหาขาดทุน และขาดรายไดท่ี้เป็นธรรม เน่ืองจากขาดองคค์วามรู้ในการพฒันาคุณภาพผลผลิต รวมไปถึง
ตลาดท่ีจะจ าหน่ายผลผลิตให้ไดร้าคาตามท่ีควรจะไดรั้บ 
 จนกระทัง่ในปี 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส านกังานเกษตรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และส านกังานเกษตรอ าเภอเวยีง
สระ ไดเ้ขา้มาส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กษตรกรรวมกลุ่มกนัเป็น “แปลงใหญ่ทุเรียนต าบลบา้นส้อง” เร่ิมแรกมีสมาชิกจ านวน 30 
ราย พื้นท่ีการปลูกจ านวน 312 ไร่ สามารถรวบรวมผลผลิตไปจ าหน่ายไดร้าคาอยูท่ี่ 80-100 บาทต่อกิโลกรัม 
 จึงมีการพฒันาผลผลิตกนัมาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงปัจจุบนัมีสมาชิกเพิ่มข้ึนเป็น 56 ราย พื้นท่ีการปลูก รวมจ านวน 560 ไร่ 
แบ่งเป็นปลูกทุเรียนพนัธ์ุหมอนทอง 95% และทุเรียนพนัธ์ุชะนี 5% ไดผ้ลผลิตทุเรียนพนัธ์ุหมอนทอง รวมทั้งหมดประมาณ 1,400 
ตนัต่อปี ในขณะท่ีทุเรียนพนัธ์ุชะนี เกษตรกรจะปลูกเพื่อบริโภคในครอบครัว และตดัขายในพื้นท่ี และท่ีส าคญัผลผลิตของกลุ่ม
แปลงใหญ่ทุเรียนต าบลบา้นส้องไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GAP ทุกแปลง 



 โดยในปี 2564 น้ีผลผลิตทุเรียนพนัธ์ุหมอนทองสามารถจ าหน่ายไดถึ้ง 150 – 160 บาทต่อกิโลกรัม สามารถสร้างรายได้
ใหก้บัเกษตรกรสมาชิกไดถึ้ง 300 กวา่ลา้นบาท ซ่ึงมากกวา่ปีท่ีแลว้ถึง 2 เท่า นอกจากน้ีทางกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนต าบลบา้นส้อง 
อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ยงัมีการควบคุมคุณภาพผลผลิต ตั้งแต่การออกดอกของทุเรียน โดยจะคดัเลือกตดัดอกท่ีอยู่
ปลายก่ิงทุเรียนทิ้ง เนน้ลูกท่ีอยูโ่คนก่ิง และดูแลคุณภาพตอนออกลูก 
 ซ่ึงผลผลิตตอ้งมี 4 พูข้ึนไป น ้ าหนกัอยูท่ี่ 2 – 6 กิโลกรัมต่อลูก จึงจะเป็นท่ีตอ้งการของตลาด ดา้นนายชยัพร นุภกัด์ิ เกษตร
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี กล่าวเพิ่มเติมวา่ ในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรมีส่งเสริมการพฒันาคุณภาพผลผลิตใหไ้ดรั้บการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง โดยส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆเขา้มาช่วย ประกอบกบัในขณะน้ีในพื้นท่ีประสบ
ปัญหาขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
 กรมส่งเสริมการเกษตร จึงสนบัสนุนการใชเ้คร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัมาช่วยทุ่นแรงในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ อีกทั้งกลุ่มแปลง
ใหญ่ทุเรียนต าบลบา้นส้อง ไดรั้บเงินทุนสนบัสนุน จากโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด 
จ านวนเงิน 2,900,000 บาท ซ่ึงอยูใ่นช่วงด าเนินการในการจดัซ้ือเคร่ืองผสมปุ๋ยชีวภาพ เพื่อจะผลิตและกระจายปุ๋ยใหก้บัสมาชิกได้
น าไปใช ้เพื่อลดตน้ทุนการผลิตต่อไป 
  



 
เกษตรยะลา ร่วมสัมมนาขับเคล่ือนการใช้แผนทีเ่กษตรบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) วนัที ่2 

 
 วนัน้ี(2 กรกฎาคม 2564 )นายจ านงค ์เพชรอนนัต ์เกษตรจงัหวดัยะลา มอบหมายให ้นายอบัดุลญาลีล บูระพา นกัวชิาการ
ส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ เขา้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติัการการขบัเคล่ือนการใชแ้ผนท่ีเกษตร
เพื่อการบริหารจดัการเชิงรุก (Agri - Map) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นวนัท่ี 2 ณ หอ้งประชุมส านกังานเกษตรจงัหวดั
ยะลา (หอ้งประชุม 1)  
 จดัโดย ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ผา่นระบบ Video Conference บุคคลเป้าหมายคือ
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรผูรั้บผดิชอบงานโครงการมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื ทั้ง 8 อ าเภอของจงัหวดัยะลา เขา้ร่วม 
 ซ่ึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการสัมมนาในคร้ังน้ี คือ การน าขอ้มูล Zoning by Agri – Map จากเวบ็ไซต ์http://agri-
map-online.moac.go.th  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเวบ็ไซต ์http://geoplots.doae.go.th/ssmap ของกรมส่งเสริม
การเกษตร โดยคดัเลือกขอ้มูล Zoning S3 และ N เพื่อส่งเสริมในการปรับเปล่ียนการปลูกพืชตามนโยบายโซนน่ิงของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนการน าขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์http://agri-map-online.moac.go.th มาประกอบในการจดัท าแผนพฒันา
การเกษตรระดบัต าบล และระดบัอ าเภอ ปี 2561 -2564 (ฉบบัปรุงปี 2564) ต่อไป 
  



 
จดทะเบียนวสิาหกิจชุมชนเพิ่มต่อเน่ือง บอร์ดฯสั่งทบทวนประกาศคุณสมบติั ป้องกนัคนนอกแฝงยืน่ขอปลูกกญัชา 

 
 วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี เปิดเผยวา่ เม่ือวานน้ี (1 ก.ค.) มี
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน ซ่ึงมีนายจุรินทร์ ลกัษณวศิิษฏ ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ท่ีประชุม
รับทราบความคืบหนา้การจดทะเบียนเป็นวสิาหกิจชุมชน ซ่ึงขอ้มูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรรายงานวา่ ณ มิ.ย. 64 มีวสิาหกิจท่ี
จดทะเบียนและด าเนินการอยู ่9.6 หม่ืนแห่ง คิดเป็นจ านวนสมาชิกรวม 1.68 ลา้นราย เพิ่มข้ึนต่อเน่ือง จากปี 62 ท่ีมี 8.6 หม่ืนแห่ง 
และปี 63 เพิ่มเป็น 9.3 หม่ืนแห่ง ขณะเดียวกนั มีวสิาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนจดัตั้งเป็นนิติบุคคลแลว้ จ  านวน 2.9 พนัแห่ง ซ่ึง
ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหมี้การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพิ่มข้ึนมาก คือ การเขา้ร่วมโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่
และเช่ือมโยงตลาด ท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต ลดตน้ทุน และเพิ่มช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร เป็นโครงการภายใต ้
พ.ร.ก. กูเ้งินเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจากโควิด-19  
 และสืบเน่ืองจากนโยบายรัฐบาลท่ีเปิดโอกาสใหว้สิาหกิจชุมชนสามารถปลูกพืชเสพติดเพื่อประโยชน์ทางการแพทยไ์ด ้
เช่น กญัชา ภายใตก้ารก ากบัของหน่วยงานรัฐตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ ท าใหว้สิาหกิจชุมชนตอ้งการเพิ่มกิจกรรมการ
ปลูกพืชเสพติด รวมถึงคนทัว่ไปตอ้งการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อปลูกพืชดงักล่าวเพิ่มมากข้ึน คณะกรรมการฯ ไดมี้การ
หารือกนั และมีขอ้กงัวลวา่ อาจมีคนบางกลุ่มเขา้จดทะเบียนเป็นวสิาหกิจชุมชนแต่ด าเนินการขา้มพื้นท่ี เป็นในลกัษณะท่ีขดัต่อ



เจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีตอ้งการใหว้สิาหกิจชุมชน เป็นของประชาชนในพื้นท่ี ใชท้รัพยากรในการพฒันาเศรษฐกิจใหมี้ความ
แขง็แรง เป็นชุมชนพึ่งตนเองอยา่งย ัง่ยนื 
 ดงันั้น เพื่อใหก้ารด าเนินของวสิาหกิจชุมชนเป็นไปเพื่อชุมชนนั้นๆอยา่งแทจ้ริง คณะกรรมการฯจึงมีมติใหท้บทวน
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน เร่ืองคุณสมบติั หลกัเกณฑ ์และการต่อทะเบียนของวสิาหกิจชุมชน ขอ้ 4 และ ขอ้ 
7 ใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน จะไดไ้ม่มีการเขา้ใจคลาดเคล่ือนหรือท าส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยขอ้ 4 ก าหนด
วา่ “ วสิาหกิจชุมชนจะตอ้งเป็นกิจการท่ีด าเนินการหรือประสงคท่ี์จะด าเนินการร่วมกนัของกลุ่มคนในพื้นท่ีซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ
วสิาหกิจชุมชน และ/หรือ รวมทั้งพื้นท่ีขา้งเคียงท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีซ่ึงเป็นท่ีตั้งของวสิาหกิจชุมชนดว้ย ซ่ึงอาจอยูภ่ายใน
ต าบล อ าเภอ จงัหวดัเดียวกนัหรือไม่ก็ได ้โดยสมาชิกของวสิาหกิจชุมชนมีวถีิชีวติร่วมกนัและสามารถด าเนินกิจการร่วมกนัได ้
อาจเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได ้จะตอ้งประกอบดว้ยสมาชิกท่ีอยูร่่วมกนัในชุมชนไม่นอ้ยกวา่ 7 คน โดยตอ้งไม่อยูใ่น
ครอบครัวเดียวกนัหรือไม่มีรายช่ือปรากฏในทะเบียนบา้นเดียวกนั” และ ขอ้ 7 “วสิาหกิจชุมชนจะตอ้งด าเนินกิจการโดยไม่ขดัต่อ
กฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลและท าอนัดีของประชาชน” 
 นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มวา่ รัฐบาลมีเป้าหมายขบัเคล่ือนวิสาหกิจชุมชนใหมี้ความมัน่คงเขม้แขง็ พึ่งตนเองได ้มีความ
พร้อมทางการคา้ และเป็นพลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ แนวทางในการด าเนินการท่ีสอดรับกบัยทุธศาสตร์
ชาติ ประกอบดว้ย การส่งเสริมการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชน  การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวตักรรมใหก้บัสินคา้และบริการ การ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการตลาด และการสร้างปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชน 
  


