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ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
จุดบริการพืชพนัธ์ุ 
DOAE 

1 "เฉลิมชยั"หนุนจุดบริการพืชพนัธ์ุ DOAE เปิดแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตรแนววถีิใหม่ 

นสพ.ผูจ้ดัการรายวนั 

Smart Farmer 2 สู่ความส าเร็จการเป็น Smart Farmer ตน้แบบ ดา้นการท าสวน  
จ.พทัลุง 

ไทยรัฐทีวี 

3 กรมส่งเสริมการเกษตร โชวผ์ลส าเร็จพฒันา Smart Farmer ท่ีบาง
คนที สู้โควดิ-19 ดว้ยเกษตรผสมผสาน 

ไทยรัฐออนไลน์ 

บอกรักแม่ผา่นสินคา้
เกษตร   

4 กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนบอกรักแม่ของขวญัเป็นสินคา้เกษตรให้
แม่ในเดือนสิงหาคม ผา่น WWW.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.COM 
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือเกษตรกร 

Voice เสียงประชาชน 

5 กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนบอกรักแม่ของขวญัเป็นสินคา้เกษตรให้
แม่ในเดือนสิงหาคม ผา่น WWW.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.COM 
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือเกษตรกร 

เนชัน่ออนไลน์ 

6 บอกรักแม่ผา่นสินคา้เกษตร  ช่วยเกษตรกรได ้อร่อยดว้ย สยามรัฐออนไลน์ 
แผนบริหารจดัการ
ผลไม ้

7 เปิดแผนบริหารจดัการผลไม ้ South deep outlook 
8 เปิดแผนบริหารจดัการผลไม ้ นสพ.เดลินิวส์ 

Young Smart Farmer 9 Young Smart Farmer หนุ่มสถาปนิก พลิกวกิฤตโควดิเป็นโอกาส 
สร้างรายได ้จากการแปรรูปผลิตภณัฑส้์มโอขาวแตงกวา จ.ชยันาท 

นสพ.ไทยโพสต ์

ฟ้าทะลายโจร 10 สสก. 1 จ.ชยันาท ขานรับ นโยบาย รมว.เกษตรฯ 
หนุน ศสพ.ลพบุรี ปลูกฟ้าทะลายโจร สู้โควดิ -19 

นสพ.สยามรัฐ 

11 ประจวบฯ แจกฟรีตน้ฟ้าทะลายโจร นสพ.ข่าวสด 
12 ก.เกษตรฯ มอบกลา้ฟ้าทะลายโจรร่วมกบัโครงการแม่โจสู้้ภยัโควดิฯ คนลา้นนาออนไลน์ 

ขา้วโพด 13 ชู"ขา้วโพดแปดแถวราชบุรี" สุดยอดพืชเกษตรภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน นสพ.ผูจ้ดัการรายวนั 
กาแฟ 14 ส่งเสริมพื้นท่ีผลิตกาแฟเพื่อความย ัง่ยนื จ.สตูล ส านกัข่าวไทย 
ขา้ว 15 ลงแขกท านา  หวา่นขา้ว ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใต ้ ช่อง 7 HD 
ตลาดเกษตรกร 16 อ าเภอตาลสุม เปิดตลาดชุมชนสินคา้เกษตร  NBTUBON 

17 เปิดงานตลาดเกษตรกร เพื่อเป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยั UBON VR Cable 
ศดปช. 18 เกษตรอยธุยา เดินหนา้หาปุ๋ยคุณภาพลดเคมีใหเ้กษตรกร เดลินิวส์ออนไลน์ 
กลว้ยไม ้ 19 กรมส่งเสริมการเกษตรชวนอบรมระยะสั้น หลกัสูตรการพฒันาตลาด

กลว้ยไมใ้นยคุ Disruption 
เพจเกษตรท ากิน 

 







 

 

ประเด็น สู่ความส าเร็จการเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ด้านการท าสวน จ.พัทลุง 

ช่องทาง รายการข่าวเช้าหัวเขียว ไทยรัฐทีวี 

  



 

กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์ผลส าเร็จพัฒนา Smart Farmer ที่บางคนที สู้โควิด-19 ด้วยเกษตรผสมผสาน 

 กรมส่งเสริมการเกษตร น าเสนอผลงานพัฒนา Smart Farmer ที่บางคนที สุ
ชล สุขเกษม เกษตรกรผู้เดินตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ใช้ทุกอย่างในแปลงเกษตรให้คุ้มค่า สร้างรายได้ 1 ไร่ 2 แสน โดดเด่นจนคว้ารางวัล 
ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปี 64 ชี้ช่องสู้โควิด - 19 ด้วยเกษตรผสมผสานตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า นายสุชล 
สุขเกษม เกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ด้านเกษตรผสมผสาน อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ถือเป็นอีกหนึ่งใน
ความส าเร็จของการพัฒนาเพ่ือยกระดับเกษตรกรสู่ Smart Farmer ของกรมส่งเสริม
การเกษตร โดยนายสุชลได้ยึดพระราชด ารัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในเรื่องหลักการ
ทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการผสมผสาน 
องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท าการเกษตร ท าให้เกิดรูปแบบการพัฒนา
พ้ืนที่เกษตรแบบผสมผสาน ที่ให้ทุกกิจกรรมมีความเกื้อกูลกันเอื้อประโยชน์ต่อกัน

ระหว่างพืชและสัตว์ ใช้ทุกอย่างในแปลงเกษตรให้คุ้มค่า หรือที่เรียกว่า Zero Waste Agriculture จนประสบความส าเร็จ สามารถ
สร้างรายได้ในพ้ืนที่ 1 ไร่ ถึง 200,000 บาท จากผลงานอันโดดเด่น จึงท าให้ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้
เข้ารับรางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 

 ด้าน นายสุชล สุขเกษม กล่าวว่า ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาเป็นระยะเวลา 16 ปี โดย
นับตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม และส านักงานเกษตรอ าเภอบาง
คนที ถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญที่ช่วยเข้ามาส่งเสริมและพัฒนา รวมถึงการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ด้านการเกษตรใหม่ๆ ทั้ง
จากการเข้ามาอบรม และพาไปศึกษาดูงาน รวมถึงปัจจัยการผลิต และอ่ืนๆ จนน ามาสู่การพัฒนารูปแบบการท าเกษตรที่ประสบ
ความส าเร็จดังเช่นในวันนี้ ภายใต้แนวทางประกอบอาชีพเกษตรที่เรียกว่า 1 ไร่ 2 แสนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 “ 1 ไร่ 2 แสนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะอยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่า ใช้ทุกอย่างในแปลงเกษตรให้คุ้มค่า ภายใต้
เทคนิคที่พัฒนาขึ้น อาทิ เน้นการปลูกพืชแบบผสมผสานเป็นขั้นบันได โดยพืชต้นเตี้ยปลูกทางทิศตะวันออกไล่ไปเรื่อยๆ จนถึงพืชที่
สูงที่สุดจะปลูกทางทิศตะวันตก เพ่ือให้พืชได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึง การท าสลักก้ันน้ าเพ่ือเก็บน้ าจืดไว้ใช้ในแปลง และคลองไส้ไก่เพ่ือ
ใช้ส าหรับหมักมูลสัตว์ใช้เป็นปุ๋ยน้ าบ ารุงดินในพ้ืนที่ประยุกต์การเลี้ยงหมูหลุมมาเป็นการเลี้ยงไก่หลุม เพ่ือให้ได้ปุ๋ยมูลไก่ ทุ่นแรงใน
การคุ้ยเพราะไก่จะคุ้ยเองวันละประมาณ 12 ชั่วโมง” 

 นายสุชล กล่าวต่อไปว่า พร้อมกันนี้ยังได้คิดค้นการเลี้ยงไก่ในตะกร้าบนต้นไม้ โดยน าไก่ไข่พันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์เรดที่สามารถ
ปรับตัวได้ไวมาเลี้ยงในตะกร้าตั้งแต่เล็ก นอกจากจะประหยัดพ้ืนที่ในการเลี้ยงแล้วมูลไก่ยังหล่นมาเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่ง
ต่อมาก็ได้พัฒนาเป็นไก่ชิงช้าสวรรค์เพื่อประหยัดพ้ืนที่ในการเลี้ยงไก่และสะดวกในการเก็บไข่ พร้อมกันนี้ ได้เลี้ยงนกกระทาบนบ่อ



ปลาดุก เพราะมูลของนกกระทาจะมีขนาดเล็กกว่ามูลไก่ ท าให้ปลากินได้หมด ส่งผลให้น้ าไม่เน่าเสียและการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามใน
ตะกร้า เพ่ือแก้ปัญหาเวลาลอกคราบกุ้งมักจะกินกันและลดความเครียดของกุ้ง 

 นายสุชล กล่าวต่อไปว่า 1 ไร่ 2 แสนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างรายได้ให้ทั้งแบบรายได้ประจ าวัน 
รายได้ประจ าสัปดาห์ รายได้ประจ าเดือน และรายได้ประจ าปี สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างดี โดยรายได้ประจ าวัน จากไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่
นกกระทา และดอกมะลิ ซึ่งรวมแล้วปีหนึ่งสร้างรายได้ประมาณ 150,000 บาท รายได้ประจ าสัปดาห์ จากจ าหน่ายพันธุ์พืช ได้แก่ 
กิ่งพันธุ์มะนาว พันธุ์มะพร้าวน้ าหอม จ าหน่ายพันธุ์สัตว์ ได้แก่ ลูกพันธุ์ไก่ไข่ ลูกนก ไส้เดือน และไข่เค็มแปรรูป มีรายได้ต่อปีประมาณ 
180,000 บาท รายได้ประจ าเดือน จากจ าหน่ายผลผลิตมะพร้าวหอม มะพร้าวผลแก่ ปลา กบ ชันโรง มีรายได้ต่อปีประมาณ 
25,000 บาท รายได้ประจ าปี จากกุ้งก้ามกรามในตะกร้า มะม่วง ละมุด น้อยหน่า มีรายได้ต่อปีประมาณ 15,000 บาท รวมรายได้
สุทธิทั้งปี 370,000 บาท ขณะที่มีค่าใช้จ่ายต่อปีประมาณ 170,000 บาท และขณะนี้ได้วางแผนขยายรายได้เพ่ิม ด้วยการซื้อที่ดิน
เพ่ิมอีก 1 ไร่ เพ่ือก้าวไปสู่เป้าหมาย 2 ไร่ 400,000 บาท 

 “ส าหรับในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด – 19 ในขณะนี้ แน่นอนว่าได้ส่งผลกระทบต่อทั้งการด าเนินชีวิตและ
รายได้ แต่ด้วยที่เราเดินตามแนวพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 บนหลักเศรษฐกิจพอเพียงบนหลักที่ว่า 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มี
แนวทางหนึ่งที่ท่านได้บอกไว้คือ ต้องพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเมื่อมีวิกฤติเช่นในวันนี้จึงท าให้เรามีทางออก เช่น การเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตจากในสวน ไม่ว่าพืชผัก ไข่ไก่ น ามาปรุงเป็นอาหารจ าหน่าย ผมเรียกว่า อาหารตามส่ง เพราะเราจะเปิดรับออร์เดอร์ 
โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางไลน์ และทางเฟซบุ๊ก เพ่ือให้คนในชุมชนได้รู้ว่า เรามีอะไรขายบ้าง พอรู้เขาก็จะสั่งมา เราก็ไปส่งให้ นี่เป็น
อีกแนวทางที่ท าให้เรารอด” 

 “ส าหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในครั้งนี้ หากอยากกลับบ้านและเริ่มต้นกับการท าเกษตร ถือว่าไม่สาย ทุกคนท า
ได้ เพราะผมเชื่อว่า เกษตรอยู่รอด ท่ามการระบาดของโควิด-19 เพียงแต่ขอให้มีการศึกษาเรียนรู้ให้รู้ชัดก่อน และเม่ือเริ่มต้นให้ขอให้
เริ่มจากเล็กๆ ค่อย ๆ สร้างสมประสบการณ์ วางแนวทางตลาดให้ชัดเจน ซึ่งการท าเกษตรผสมผสาน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
คือสิ่งที่เหมาะสม เป็นท าเกษตรหลายๆ อย่าง เพื่อให้มีผลผลิตที่หลากหลาย สามารถสลับหมุนเวียนออกจ าหน่าย ท าให้มีทั้งอาหาร
บริโภคในครัวเรือนและมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต” นายสุชล กล่าวย้ า และว่า “ผมพร้อมให้ค าแนะน า มาพูดคุยกันได้ เพราะ
สวนของเรา ได้รับการคัดเลือกให้ ศพก. ที่เปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอด ถ้าไม่สะดวกสามารถติดตามได้ทางเฟซบุ๊ก สุชล 
สุขเกษม บ้านสารภี ต.จอมปลวก จะมีทั้งข้อแนะน า องค์ความรู้ต่างๆ ของผม ให้ได้ศึกษาเรียนรู้อย่างเต็มที่ ขอให้ลงมือท าครับ ท า
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แก่คุณแม่ตามความเหมาะสม 

  



กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนบอกรักแม่ของขวัญเป็นสินค้าเกษตรให้แม่ในเดือนสิงหาคม ผ่าน WWW.ตลาด
เกษตรกรออนไลน์.COM ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกร 

 

 นางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่าขณะนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตร ผลไม้เมืองร้อน
ของไทยออกสู่ตลาดหลายชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล าไย อินทผลัม มะนาว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ซึ่ง เดือนสิงหาคม ถือเป็นเดือนของวันแม่ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเชิญชวน
ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรไทย ปรับเปลี่ยนการซื้อสินค้าอ่ืนเป็นของขวัญวันแม่ มาเป็นสั่งสินค้าเกษตรซึ่ง
มีสินค้าหลากหลายที่เหมาะจะเลือกซ้ือให้เป็นของขวัญแก่คุณแม่ได้  อย่าง พืชผัก ปลอดภัย ผลไม้เมืองร้อน กล้วยไม้ไม้ ดอกไม้
ประดับ และสินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ ส่งตรงจากมือเกษตรกรถึงคุณแม่ที่บ้าน โดยสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทาง www.ตลาด
เกษตรกรออนไลน์.com โดยผลผลิตดังกล่าว เป็นสินค้าเกษตรคุณภาพดี เกรดพรีเมี่ยม ส่งตรงจากเกษตรกรผู้ผลิต ไม่ผ่านพ่อค้าคน
กลาง และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรลงพ้ืนที่ไปพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถ
ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ตลอดจนการแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และนอกเหนือจากการสั่งสินค้าผ่านรูปแบบ
ออนไลน์แล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันสนับสนุนสินค้าเกษตร ผัก ผลไม้สดๆ ทั้งจากตลาด รถเร่ แผงร้านค้าต่างๆ ภายใต้มาตรการ
ด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 ทั้งนี้ที่ผ่านมาในการระบายสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ยอมรับว่าเกิดอุปสรรคด้านการขนส่งผลผลิต ท าให้ไม่สามารถ
ส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศได้ ต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งภาคธุรกิจและสถานบริการหลายแห่งต้องชะลอ
การประกอบธุรกิจ ท าให้ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าเกษตรลดลง กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าว จึงก าหนดแนว
ทางการบริหารจัดการผลผลิตและตลาดสินค้าเกษตร โดยให้มีแผนกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ตลาด 
Modern trade เช่น Tesco Lotus, Big C และ Makro ตลาดกลางค้าส่งขนาดใหญ่ เช่น ตลาดไท ตลาดเฉพาะกิจ เช่น จ าหน่าย



สินค้าในรูปแบบค้าส่งร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด การส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และช่องทางตลาดอื่น ๆ 
พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับบริษัทขนส่ง เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรที่จ าหน่ายสินค้าด้านการเกษตรแบบออนไลน์ รวมทั้งช่องทาง 
www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ที่กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการน าสินค้าเกษตรคุณภาพดี ผลงาน
ของเกษตรกรตัวจริง ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายย่อย 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Smart Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และองค์กร
เกษตรกรอ่ืน ๆ จากทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ถึงมือผู้บริโภค โดยได้รวบรวมสินค้าทางการเกษตรหลากหลายรูปแบบมารวมไว้ 9 
หมวด ประกอบด้วย หมวดข้าวและธัญพืช, ผัก,  ผลไม้, ไม้ดอกไม้ประดับ, อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม, สมุนไพรและเครื่องส าอาง,  
ผ้าและเครื่องแต่งกาย,  หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์  และหมวดสินค้าอ่ืนๆ ซึ่งมีสินค้าหลากหลายที่เหมาะจะเลือกซื้อให้เป็นของขวัญ
แก่คุณแม่ตามความเหมาะสม 

  



 

 นางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่าขณะนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตร ผลไม้เมืองร้อน
ของไทยออกสู่ตลาดหลายชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล าไย อินทผลัม มะนาว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ซึ่ง เดือนสิงหาคม ถือเป็นเดือนของวันแม่ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเชิญชวน
ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรไทย ปรับเปลี่ยนการซื้อสินค้าอ่ืนเป็นของขวัญวันแม่ มาเป็นสั่งสินค้าเกษตรซึ่ง
มีสินค้าหลากหลายที่เหมาะจะเลือกซ้ือให้เป็นของขวัญแก่คุณแม่ได้  อย่าง พืชผัก ปลอดภัย ผลไม้เมืองร้อน กล้วยไม้ไม้ ดอกไม้
ประดับ และสินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ ส่งตรงจากมือเกษตรกรถึงคุณแม่ที่บ้าน โดยสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทาง www.ตลาด
เกษตรกรออนไลน์.com โดยผลผลิตดังกล่าว เป็นสินค้าเกษตรคุณภาพดี เกรดพรีเมี่ยม ส่งตรงจากเกษตรกรผู้ผลิต ไม่ผ่านพ่อค้าคน
กลาง และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรลงพ้ืนที่ไปพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถ
ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ตลอดจนการแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และนอกเหนือจากการสั่งสินค้าผ่านรูปแบบ
ออนไลน์แล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันสนับสนุนสินค้าเกษตร ผัก ผลไม้สดๆ ทั้งจากตลาด รถเร่ แผงร้านค้าต่างๆ ภายใต้มาตรการ
ด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 ทั้งนี้ที่ผ่านมาในการระบายสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ยอมรับว่าเกิดอุปสรรคด้านการขนส่งผลผลิต ท าให้ไม่สามารถ
ส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศได้ ต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งภาคธุรกิจและสถานบริการหลายแห่งต้องชะลอ
การประกอบธุรกิจ ท าให้ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าเกษตรลดลง กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าว จึงก าหนดแนว
ทางการบริหารจัดการผลผลิตและตลาดสินค้าเกษตร โดยให้มีแผนกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ตลาด 
Modern trade เช่น Tesco Lotus, Big C และ Makro ตลาดกลางค้าส่งขนาดใหญ่ เช่น ตลาดไท ตลาดเฉพาะกิจ เช่น จ าหน่าย



สินค้าในรูปแบบค้าส่งร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด การส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และช่องทางตลาดอื่น ๆ 
พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับบริษัทขนส่ง เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรที่จ าหน่ายสินค้าด้านการเกษตรแบบออนไลน์ รวมทั้งช่องทาง 
www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ที่กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการน าสินค้าเกษตรคุณภาพดี ผลงาน
ของเกษตรกรตัวจริง ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายย่อย 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Smart Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และองค์กร
เกษตรกรอ่ืน ๆ จากทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ถึงมือผู้บริโภค โดยได้รวบรวมสินค้าทางการเกษตรหลากหลายรูปแบบมารวมไว้ 9 
หมวด ประกอบด้วย หมวดข้าวและธัญพืช, ผัก,  ผลไม้, ไม้ดอกไม้ประดับ, อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม, สมุนไพรและเครื่องส าอาง,  
ผ้าและเครื่องแต่งกาย,  หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์  และหมวดสินค้าอ่ืนๆ ซึ่งมีสินค้าหลากหลายที่เหมาะจะเลือกซื้อให้เป็นของขวัญ
แก่คุณแม่ตามความเหมาะสม 

  



 

เปิดแผนบริหารจัดการผลไม้ 

 นางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะโฆษกกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ที่ผ่านมา ได้อนุมัติแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ (ล าไย) ปี 2564 จ านวน 
683,435 ตัน ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน เชียงราย น่าน พะเยา ล าปาง แพร่ และจังหวัดตาก 
ซึ่งผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน และแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) 
ปี 2564 รวม 824,728 ตัน ของ 14 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา 
กระบี่ พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยแผนบริหารจัดการในฤดู ให้มีการกระจายภายในประเทศ 
ด้วยวิธีการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตผ่านผู้ประกอบการ (ล้งภายในประเทศ) วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร Modern 
Trade ไปรษณีย์/ตลาดออนไลน์ ตลาดค้าผลไม้ภายในจังหวัด การจ าหน่ายตรงผู้บริโภค การบริโภคภายในครัวเรือน การจัดงาน
ประชาสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ เช่น รถเร่ ตลาดริมทาง ฯลฯ รวมถึงให้มีการแปรรูปและส่งออก 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ได้เห็นชอบแผนการบริหารจัดการผลผลิตมังคุดใน
ฤดูด าเนินการในพ้ืนที่ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด จ านวน 155,614 ตัน ยังมีปริมาณมังคุดท่ียังไม่ได้เก็บเกี่ยว จ านวน 82,970.27 ตัน คิด
เป็นร้อยละ 53.32 โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมจะมีมังคุดออกกระจุกตัวในปริมาณมาก (Peak) ประมาณ 60,000 ตัน กรมส่งเสริม
การเกษตรจึงได้ก าหนดแนวทางการกระจายผลผลิตมังคุด 4 แนวทาง ได้แก่ 1. กลไกตลาดปกติ จ านวน 20,000 ตัน 2. การกระจาย
ผลผลิต จ านวน 40,000 ตัน ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
และภาคเอกชน โดยมอบหมายให้ คพจ. ต้นทาง 14 จังหวัด บริหารจัดการผลผลิตอย่างเร่งด่วนโดยมีพาณิชย์จังหวัดในฐานะ
เลขานุการ เป็นแม่แรงส าคัญที่จะประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานข้างต้น 3. ส่งเสริมให้มีการจัดการผลผลิตต่อเนื่อง เช่น การแปรรูป
มังคุดเพ่ือเพ่ิม มูลค่า และ 4. จัดท าแคมเปญ "เกษตรกรแฮปปี้" ภายใต้แนวคิด "คนกินยิ้มได้ เกษตรกรไทยแฮปปี้" เพื่อเป็นการช่วย
กระจายสินค้ามังคุดภาคใต้ที่ก าลังออกสู่ตลาดจ านวนมากออกจากแหล่งผลิต และเป็นการช่วยให้เกษตรกรไทยร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-
19 ไปได้ด้วยกัน. 

  













 

ก.เกษตรฯ มอบกล้าฟ้าทะลายโจรร่วมกับโครงการแม่โจ้สู้ภัยโควิดฯ 

 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย ให้
ผู้แทนมอบกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร สายพันธุ์พิจิตร 4-4 โดยดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้รับมอบ เพื่อน าไป
ปลูกขยายพันธุ์ อีกท้ังทดสอบสายพันธุ์ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ภายใต้โครงการแม่โจ้สวนสมุนไพรสู้ภัยโควิด 

 ทางด้านเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ใน
ฐานะหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรด้านพืชเร่งขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจรผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืช สนับสนุนให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร
และประชาชนผ่านส านักงานเกษตรอ าเภอ 

 โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถน าไปปฏบัติและวิธีการเพาะปลูกท่ีถูกต้องได้สาย
พันธุ์ดี ผลผลิตที่มีคุณภาพ เพ่ือใช้สนับสนุนการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน ตามค าแนะน าแพทย์ได้
อีกทางหนึ่ง 

 และในโอกาสนี้นายศิวะ ทมิกานนท์ นายอ าเภอสันทราย พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้แทนกระทรวงเกษตร
และสกรณ์ ร่วมปลูกฟ้าทะลายโจร ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

 

  







 

 

  



 

 ลงแขกท านา หน าข้าว ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้  

 

 บริเวณพ้ืนที่หมู่ 2 ต าบลปาล์มพัฒนา อ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล ผู้ใหญ่บ้านได้น าลูกบ้านช่วยกันลง "หน าข้าว" ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภาคใต้ที่ นายภิเชฐ อุทัยรังษี ผู้ใหญ่บ้าน ได้น าจัดกิจกรรมในโครงการข้าวไร่แปลงใหญ่เฉลิมพระเกียรติ เริ่มจากการใช้ไม้
ปลายแหลมกระทุ้งดินให้เป็นหลุมหรือท่ีเรียกว่า "แทงสัก" โดยผู้ชายจะเป็นผู้แทงสัก ขณะที่ฝ่ายหญิงจะใช้กระบอกหน าข้าวที่ใส่
เมล็ดพันธุ์ข้าวหยอดลงหลุม ประมาณหลุมละ 4-5 เมล็ด จนเต็มพ้ืนที่ที่จัดเตรียมไว้ และหลังจากนี้อีก 3 เดือน ก็จะเก็บเกี่ยวข้าวไร่
ได้ โดยชาวบ้านจะร่วมกันลงแขกเก็บเก่ียวแล้วแบ่งกันไปบริโภคตามบ้าน เป็นการสืบสานวัฒนธรรมท าให้เกิดความรัก สามัคคีของ
คนในหมู่บ้าน และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

 นายเฉลิมพร ศรีสวัสดิ์ เกษตรอ าเภอมะนัง กล่าวว่าการหน าข้าวหรือการปลูกข้าวไร่ในสมัยก่อนนิยมปลูกในพ้ืนที่ว่าง
ระหว่างร่องต้นยางพาราที่ยังมีต้นขนาดเล็กหรือพ้ืนที่ว่างเปล่าที่อยู่ไกลจากแหล่งน้ า เป็นการใช้พ้ืนที่ว่างให้เกิดประโยชน์ ถือเป็นภูมิ
ปัญญาของชาวบ้านสมัยก่อน เป็นการอนุรักษ์การท านาแบบท้องถิ่นดั้งเดิมไว้ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนรุ่นหลัง โดยเมล็ดข้าวมีทั้ง
พันธุ์ข้าวหอมดอกพยอม ข้าวหอมเผือก และข้าวเหนียวด า ซึ่งในแต่ละพ้ืนถิ่นจะไม่เหมือนกัน 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



เกษตรอยุธยา เดินหน้าหาปุ๋ยคุณภาพลดเคมีให้เกษตรกร 

 เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่สมาชิก ศดปช. สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับดิน ชนิดพืช ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี และได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

 

 นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน (One 
Stop Service) เป็นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดต้นทุนการผลิต ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)ได้จัดตั้งโครงการดังกล่าวขึ้น
เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน และเพ่ือพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่มีศักยภาพ ให้สามารถด าเนินธุรกิจจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้ใน
ชุมชน สร้างความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองให้แก่เกษตรกรควบคู่กันไป  

 ทั้งนี้เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและทุกอ าเภอ อ าเภอละ 1 ศดปช.จนท าให้มีเกษตรกร
ที่เป็นสมาชิก ศดปช. และสมาชิกแปลงใหญ่ เข้าร่วมโครงการ 4,352 ราย พร้อมกับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการ
บริหารธุรกิจให้แก่สมาชิก สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องเหมาะสมกับดินและชนิดพืช ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี และได้ผล
ผลิตเพ่ิมข้ึน 

 นอกจากนี้ยังสนับสนุนชุดตรวจวิเคราะห์ดิน (Soil test kit) ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน 10 ชุดต่อศูนย์รวมถึง
สนับสนุนเครื่องผสมปุ๋ย 1 เครื่องและแม่ปุ๋ย 3 สูตร ได้แก่ สูตร 46-0-0  สูตร 18-46-0 และ สูตร 0-0-60 จ านวน 60 กระสอบต่อ
ศูนย์ เพื่อใช้เป็นทุนตั้งต้นในการประกอบธุรกิจให้บริการด้านดินและปุ๋ย โดยมีการให้บริการจ าหน่ายแม่ปุ๋ย บริการเครื่องผสมปุ๋ย 
บริการตรวจวิเคราะห์ดินและให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง หากเกษตรกรที่สนใจการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องเพ่ือลดต้นทุนการผลิตสามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที่ ส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือขอใช้บริการตรวจวิเคราะห์ดินได้ที่ ศดปช. ใกล้บ้าน 



 

 

 

 

 


