
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที ่1 กันยายน 2564 

 
ประเดน็ ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ศจช. 1 กรมสง่เสรมิการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพจดัการศตัรูพืชในชมุชน 
หนนุเกษตรกรด าเนินการเองไดอ้ยา่งยั่งยืน 

นสพ.มตชิน 

Smart Farmer 2 กรมสง่เสรมิการเกษตร โชว ์Smart Farmer อ านาจเจรญิ 
ท าผลผลิตคณุภาพ สรา้งทางรอดชว่งโควิด-19 ดว้ยคาถาเดด็ “ไมขี่ ้
เกียจเอาเงิน” 

มตชินออนไลน ์

ตลาดเกษตรกร 3 ตลาดนดัเกษตรกรกาญจนบรุี ตลาดพืชผกัอินทรียป์ลอดภยั MCOT HD 
4 เกษตร จ.เชียงใหม ่ประชมุมอบนโยบายแนวทาง การขบัเคล่ือน

ตลาดเกษตรกร น าเสนอสินคา้ภายใตแ้นวคิด “Farm to Table” 
เชียงใหมน่ิวส ์

มาตรฐาน 5 เกษตรอินทรียป์ลอดภยั ไรส้าร มาตรฐาน GAP-PGS MCOT HD 
เกษตรอจัฉรยิะ 6 เกษตรกาญจนบรุี หนนุโรงเรือนอจัฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต MCOT HD 
ยวุเกษตรกร 7 “ยวุเกษตรกรโรงเรียนสองแคววิทยาคมตวัแทนภาคเหนือชิงแชมป์

ระดบัประเทศ” 
เชียงใหมน่ิวส ์

ตน้แบบเกษตรกร 8 เกษตรกรนราธิวาสควา้รางวลัท่ี 1 ตน้แบบเกษตรผสมผสาน ปี 2564 baanbaanTV 
ฟ้าทะลายโจร 9 จงัหวดัตาก เปิดงาน “Kick off ฟ้าทะลายโจร สูภ้ยัโควิด-19” เพ่ือ

สนบัสนนุพืชสมนุไพรฟ้าทะลายโจร พรอ้มใหค้วามรูแ้ละวิธีการปลกู
แก่เกษตรกร ใหส้ามารถน าไปขยายพนัธุแ์ละน าไปใชป้ระโยชน์
ควบคูก่บัการแพทยแ์ผนปัจจบุนั 

ส านกัขา่ว  
กรมประชาสมัพนัธ ์

10 จ.ตาก เปิดงาน “Kick off ฟ้าทะลายโจร สูภ้ยัโควิด-19” เพ่ือ
สนบัสนนุพืชสมนุไพรฟ้าทะลายโจร พรอ้มใหค้วามรูแ้ละวิธีการปลกู
แก่เกษตรกร ใหส้ามารถน าไปขยายพนัธุแ์ละน าไปใชป้ระโยชน์
ควบคูก่บัการแพทยแ์ผนปัจจบุนั 

ส านกัขา่ว  
กรมประชาสมัพนัธ ์

11 จงัหวดัตาก เปิดงาน “Kick off ฟ้าทะลายโจร สูภ้ยัโควิด-19” เพ่ือ
สนบัสนนุพืชสมนุไพรฟ้าทะลายโจร พรอ้มใหค้วามรูแ้ละวิธีการปลกู
แก่เกษตรกร ใหส้ามารถน าไปขยายพนัธุแ์ละน าไปใชป้ระโยชน์
ควบคูก่บัการแพทยแ์ผนปัจจบุนั 

ส านกังาน
ประชาสมัพนัธ ์
จงัหวดัตาก 

มะมว่ง 12 จ.สระแกว้ ถ่ินอารยธรรมโบราณ และยงัมีอีกหนึ่งของดีของเดด็ท่ี
ตอ้งกินและซือ้ กลบัไปฝากคนท่ีบา้นใหไ้ด ้นั่นก็คือ มะมว่งน า้ดอกไม้
สีทอง นั่นเองงง.. 

เพจกา้วเกษตร 
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กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์ Smart Farmer อ านาจเจริญ 
ท าผลผลติคุณภาพ สร้างทางรอดช่วงโควดิ-19 ด้วยคาถาเด็ด “ไม่ขีเ้กยีจเอาเงิน” 

 
 กรมส่งเสริมการเกษตร โชวต์น้แบบความส าเร็จการพฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จ.อ านาจเจริญ หลงัหนุนเตม็ร้อย 
ยกระดบัสู่ผูป้ระกอบการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย ์สร้างผลผลิตคุณภาพเจาะตลาดสินคา้ พร้อมเผยทางรอดจากผลกระทบ 
โควดิ-19 ดว้ยคาถาเด็ด “ไม่ข้ีเกียจเอาเงิน”    
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ การพฒันาเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง 
หรือ Smart Farmer เป็นหน่ึงในโครงการส าคญัตามนโยบายปฏิรูปการเกษตรประเทศไทย ของ ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตร ไดด้ าเนินการขบัเคล่ือนโครงการฯมาอยา่งต่อเน่ืองจนถึง
ปัจจุบนั ส่งเสริมพฒันาจนเกิดการยกระดบัเกษตรกรใหก้า้วไปสู่ความส าเร็จ สามารถเป็นตน้แบบในการประกอบอาชีพ
การเกษตรของชุมชนและเกษตรกรรายอ่ืนต่อไป ซ่ึงอ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ เป็นอีกหน่ึงพื้นท่ีท่ีด าเนินการและประสบ
ความส าเร็จในการยกระดบัเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ภายใตก้ารส่งเสริมและพฒันาโดยส านกังานเกษตรจงัหวดัอ านาจเจริญ 
และส านกังานเกษตรอ าเภอพนา ดัง่เช่น นายสังคม มูลชาติ เกษตรกรท่ีไดรั้บการยกระดบัใหเ้ป็นผูป้ระกอบการเกษตรท่ีมีการใช้
เทคโนโลย ีและการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินธุรกิจอยา่งทนัยคุสมยั มีความเขม้แขง็ พึ่งพาตนเองได ้ภายใตห้ลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง สร้างรายไดจ้ากการท านา และเกษตรผสมผสานในระบบเกษตรอินทรีย  ์



 
 ดา้น นายสังคม มูลชาติ เกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) อยูบ่า้นเลขท่ี 142 หมู่ 9 ต าบลไมก้ลอน อ าเภอพนา จงัหวดั
อ านาจเจริญ กล่าวเพิ่มเติมวา่ เดิมประกอบอาชีพท านาเป็นหลกั แต่ตอ้งประสบปัญหา ทั้งตน้ทุนท่ีเพิ่มสูงข้ึน การแพร่ระบาดของ
โรคแมลง รวมถึงราคาผลผลิตท่ีตกต ่า จึงเกิดความคิดท่ีจะปรับเปล่ียนแนวทางการประกอบอาชีพ และต่อมาไดรั้บทราบข่าว
เก่ียวกบัความส าเร็จในการท าเกษตรอินทรีย ์จึงเกิดความสนใจ เร่ิมศึกษาเรียนรู้ และปรับเปล่ียนกิจกรรมการประกอบอาชีพมาสู่
ระบบเกษตรอินทรีย ์โดยแบ่งพื้นท่ีจากทั้งหมด 7 ไร่ แบ่งเป็นท านาระบบอินทรีย ์5 ไร่ และอีก 2 ไร่ ท าเกษตรผสมผสานระบบ
อินทรีย ์โดยยดึแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9 เป็นธงน า 
 “ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั กรมส่งเสริมการเกษตรโดยส านกังานเกษตรจงัหวดัอ านาจเจริญ และส านกังานเกษตร
อ าเภอพนา คือหน่ึงในหน่วยงานหลกัท่ีไดส่้งเสริมและสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นองคค์วามรู้และแนวทางการปฏิบติั
เพื่อใหป้ระสบความส าเร็จ ทั้งการเขา้มาช่วยแนะน าโดยตรง การสนบัสนุนให้เขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ การพาไป
ศึกษาดูงาน และท่ีส าคญั คือ การเขา้มาสนบัสนุนดา้นปัจจยัการผลิตต่าง ๆ ซ่ึงโครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart 
Farmer) ท่ีรับการแนะน าและสนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมถือวา่เป็นโครงการท่ีดีมาก เพราะช่วยใหเ้กิดการพฒันาทั้งแนวปฏิบติั และ
แนวคิด แตกต่างจากอดีตอยา่งเห็นไดช้ดั ทุกวนัน้ีสามารถวางแผนการผลิตไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสอดคลอ้ง เกิดการพฒันาคุณภาพ
ผลผลิตใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด รู้จกัการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ดว้ยการใชเ้คร่ืองจกัรกล เช่น รถแทรกเตอร์และ
เคร่ืองหยอดเมล็ดพนัธ์ุและใส่ปุ๋ย มาใชท้ดแทนแรงงานคน ช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายไดป้ริมาณงานเพิ่มข้ึนอยา่งมีคุณภาพ และทนั
ต่อฤดูกาลผลิตในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ส่งผลใหผ้ลผลิตไดคุ้ณภาพ และผลผลิตเฉล่ียต่อไร่สูงข้ึน ท าใหชี้วติความเป็นอยูดี่ข้ึนอยา่ง
เห็นไดช้ดั” 
 นายสังคม กล่าวเพิ่มเติมวา่ ส าหรับการท าเกษตรผสมผสาน มีกิจกรรมทั้งการปลูกไมผ้ลหลากชนิด เช่น มะพร้าว มะนาว 
มะม่วง มะละกอ กลว้ย สละอินโด  ฝร่ังกิมจู ไผกิ่มซุง มะขาม และอ่ืน ๆ สลบัผสมผสานกนัไป การเล้ียงปลาในพื้นท่ีรวม 7 บ่อ มี
ปลาตะเพียน ปลานิล ปลายีส่ก ซ่ึงเนน้การผลิตอาหารปลาเองจากวสัดุท่ีมีในสวนเช่น ตน้กลว้ย หญา้หวาน และการเล้ียงไก่
พื้นบา้น โดยท าร้ัวตาข่ายลอ้มรอบเป็นคอก ผลท่ีไดต้ามมานอกจากมีอาหารไวบ้ริโภคในครัวเรือนและจ าหน่าย ยงัไดปุ๋้ยคอกจาก
มูลไก่ และไก่ท่ีเล้ียงยงัช่วยก าจดัวชัพืชใหอี้กดว้ย นอกจากน้ียงัมีการขยายพนัธ์ุพืชเพื่อจ าหน่ายเป็นกลา้พนัธ์ุ อีกทั้งยงัเพิ่มมูลค่า
ใหก้บัผลผลิตโดยน ามาแปรรูปจ าหน่าย เช่น ท ากลว้ยตาก ท าขา้วตม้ หน่อไมด้อง ปลาแหง้ เป็นตน้ 
 “จากความส าเร็จไดมี้การขยายผลไปสู่เพื่อนเกษตรกร ทั้งในชุมชนและพื้นท่ีใกลเ้คียงมาอยา่งต่อเน่ือง เก่ียวกบัการท านา
อินทรีย ์มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มวสิาหกิจชุมชนขา้วไรซ์เบอร์ร่ีขา้วสุขภาพ ซ่ึงปัจจุบนัมีสมาชิกรวม 42 คน พื้นท่ีปลูกรวม 366 ไร่ 
อีกทั้งยงัไดรั้บรองมาตรฐานอินทรีย ์โดยผลผลิตขา้วเปลือกหอมมะลิอินทรีย ์ขา้วเปลือกไรซ์เบอร์ร่ี ขา้วเปลือกหอมมะลิแดงท่ี
ผลิต จะส่งจ าหน่ายยงัเครือข่ายเกษตรอินทรียอ์  านาจเจริญ เพื่อส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศ ขณะท่ีดา้นเกษตรผสมผสาน มีการ
ถ่ายทอดใหก้บัผูส้นใจท่ีเดินทางมาศึกษาเรียนรู้ในนามศูนยเ์รียนรู้ภูภทัรเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งท่ีเขา้มาศึกษาโดยตรง และเขา้ร่วม
ฝึกอบรมท่ีจดัโดยหน่วยงานต่าง ๆ” 
 นายสังคม กล่าวย  ้าวา่ ส าหรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ท่ีเกิดข้ึนจนถึง
ปัจจุบนั ส่วนตวัไดรั้บผลกระทบพอสมควร เพราะทางเครือข่ายท่ีรับซ้ือขา้วไม่สามารถส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศไดเ้ช่นปกติ 
ท าใหร้ายไดใ้นส่วนน้ีลดลงอยา่งมาก แต่ไดป้รับแผนสร้างรายได ้โดยมาเนน้สร้างรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลผลิตจากแปลงเกษตร



ผสมผสานใหก้บัผูบ้ริโภคในตลาดทอ้งถ่ินแทน ดว้ยการส่งผลผลิตไปจ าหน่ายท่ีตลาดเกษตรอินทรียอ์  าเภอพนา และตลาดเกษตร
อินทรียอ์  าเภอลืออ านาจ พร้อมเปิดจุดจ าหน่ายบริเวณหนา้สวนของตนเองอีกช่องทางหน่ึง 
 “ดงันั้น การจะอยูร่อดไดใ้นช่วงโควดิ-19 และต่อไปในอนาคต ทั้งเพื่อนเกษตรกร และผูส้นใจท่ีไดรั้บผลกระทบ ตอ้ง
กลบัมายงับา้นเกิดเพื่อเร่ิมตน้อาชีพใหม่ โดยเฉพาะดา้นการเกษตร ใหอ้ยูร่อดได ้ตอ้งใชห้ลกัท่ีวา่ “ไม่ข้ีเกียจเอาเงิน” เพราะทุก
อยา่งในสวนนั้นสามารถสร้างรายไดใ้หห้มด หรือพูดง่าย ๆ เงินอยูใ่นสวน เช่น มะนาวท่ีปลูกและเก็บขายไดร้าคาลูกละ 1 บาท 
จากขอ้มูลท่ีจดลงในบญัชีครัวเรือนเกษตรกร ตั้งแต่วนัท่ี 26 ก.ค. 64 – 20 ส.ค.64 ขายมะนาวไปได ้2,000 บาท ผกัชนิดต่าง ๆ ท่ี
ปลูกจ าหน่ายตั้งแต่วนัท่ี 11 ก.ค. 64 – 18 ส.ค. 64 ขายได ้5,000 บาท ขณะท่ีกลว้ยน ้าวา้ แค่ขดุหน่อจ าหน่ายท่ีหน่อละ 25 บาท ยงั
ไดเ้งินถึง 4,360 บาท เป็นตน้ ส่ิงส าคญัคือ ตอ้งไม่ข้ีเกียจ มีความขยนั รับรองอยูร่อดแน่นอน และส าหรับผูคิ้ดเร่ิมตน้และอยากมี
รายไดเ้ร็วท่ีสุด ขอให้เลือกกิจกรรมเพาะขยายพนัธ์ุไมจ้  าหน่าย จะเป็นช่องทางท่ีช่วยสร้างรายไดใ้หเ้ร็วท่ีสุด และมีเงินมา
หมุนเวยีนใชจ่้ายและขยายผลกิจการ ซ่ึงตน้พนัธ์ุไมผ้ลท่ีจะขยายพนัธ์ุจ  าหน่ายก็ใชต้น้ท่ีมีอยูใ่นสวนท่ีปลูกไว ้ซ่ึงท าไดท้ั้งวธีิการ
เพาะเมล็ด ปักช า ตอนก่ิง ทาบก่ิง ดงันั้นวกิฤตท่ีเกิดข้ึนจึงไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาคือ จะลงมือท ากนัหรือไม่เท่านั้นเอง และท่ีส าคญั
ขอใหเ้นน้คุณภาพ เม่ือมีของดีขาย เม่ือลูกคา้เช่ือใจ จะกลบัมาซ้ืออีกอยา่งแน่นอน” นายสังคม กล่าวในท่ีสุด 
 
  



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 
“ยุวเกษตรกรโรงเรียนสองแคววทิยาคมตัวแทนภาคเหนือชิงแชมป์ระดับประเทศ” 

 
วนัท่ี 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.นางเขมวรรณ ดวงจนัทร์ เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน คร้ังท่ี 
8/2564 เพื่อช้ีแจงติดตามการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรโครงการและนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน
โอกาสน้ีไดม้อบใบประกาศนียบตัร โล่รางวลัพร้อมเงินรางวลัแก่ เกษตรกรบุคคลทางการเกษตร และสถาบนัดีเด่น ระดบัจงัหวดั 
และระดบัเขต ประจ าปี 2564 ดงัน้ี 
– เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพท าสวน ระดบัจงัหวดั ประจ าปี2564 
อนัดบัท่ี 1 นายไพรัตน์ ธาตุอินจนัทร์ ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
อนัดบัท่ี 2 นายเทพพิทกัษ ์สันติตรานนท ์ต าบลสันทราย อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
อนัดบัท่ี 3 นางสาวรัตฑณา จนัทร์ด า ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
– เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ระดบัจงัหวดั ประจ าปี 2564 
อนัดบัท่ี 1 นายคณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
อนัดบัท่ี 2 นางพชัริดา สรรพจารย ์ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ 
อนัดบัท่ี 3 นายธีร์วศิษฐ ์วงคปั์ญญา ต าบลออนกลาง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
– สถาบนัเกษตรกรดีเด่น กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัจงัหวดั ประจ าปี 2564 
อนัดบัท่ี 1 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรร้องข้ีเหล็ก ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
อนัดบัท่ี 2 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นคายใน ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ 
อนัดบัท่ี 3 กลุ่มแม่บา้นป่าตุม้ดอน ต าบลป่าตุม้ อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 



– กลุ่มยวุเกษตรกรดีเด่น ระดบัจงัหวดั ประจ าปี 2564 
อนัดบัท่ี 1 โรงเรียนสองแคววทิยาคม ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อจงัหวดัเชียงใหม่ 
อนัดบัท่ี 2 โรงเรียนบา้นสะลวงนอก ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
อนัดบัท่ี 3 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนรางวลัอินทิรา ต าบลแม่ต่ืน อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ 
– ท่ีปรึกษากลุ่มยวุเกษตรกรดีเด่น ระดบัจงัหวดั ประจ าปี 2564 
อนัดบัท่ี 1 น.ส.จุรี โซติเลิศสกุล รร.สองแคววทิยาคม ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
อนัดบัท่ี 2 นางจารวรรณ จนัทร์สุวรรณ รร.บา้นสะลวงนอกต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
อนัดบัท่ี 3 ส.ต.อ.ณฐัภูมิ จนัทร์บ่อแกว้ รร.ต ารวจตระเวนชายแดนรางวลัอินทิรา คานที ต าบลแม่ต่ืน อ าเภออมก๋อย จงัหวดั
เชียงใหม่ 
– สมาชิกกลุ่มยวุเกษตรกรดีเด่น ระดบัจงัหวดั ประจ าปี 2564 
อนัดบัท่ี 1 น.ส.สุภาดา ด ารงเสถียรภาพ รร.สองแคววทิยาคม ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
อนัดบัท่ี 2 เด็กหญิงจิตตาภา ศรชยัปัญญา รร.บา้นสะลวงนอกต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
อนัดบัท่ี 3 เด็กหญิงพรทิพย ์ดีวาเชอร์ รร.ต ารวจตระเวนชายแดนรางวลัอินทิรา คานที ต าบลแม่ต่ืน อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ 
ในโอกาสน้ีขอแสดงความยนิดีดบักลุ่มวสิาหกิจชุมชนไตล้ือเมืองลวงเหนือ ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด และนายไพรัตน์ 
ธาตุอินจนัทร์ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพท าสวน, นายคณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง เกษตรกรสาขาอาชีพไร่
นาสวนผสม ท่ีไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 2 ในระดบัเขต 
ส่วนกลุ่มยวุเกษตรกรโรงเรียนสองแคววทิยาคม ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 
ระดบัเขต ไดเ้ป็นผูแ้ทน 17 จงัหวดัภาคเหนือ ชิงรางวลัในระดบัประเทศต่อไปน้ีจึงขอร่วมส่งก าลงัใจแก่นกัเรียน กลุ่มยวุเกษตรกร
,สมาชิก, ท่ีปรึกษายวุเกษตรกร โรงเรียนสองแคววทิยาคม จงัหวดัเชียงใหม่ดงักล่าวในวนัท่ี 14 กนัยายน 2564น้ี 
  



 
เกษตร จ.เชียงใหม่ ประชุมมอบนโยบายแนวทาง การขบัเคล่ือนตลาดเกษตรกร น าเสนอสินคา้ภายใตแ้นวคิด “Farm to Table” 

 
 วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 เวลา09.30 น.ณ หอ้งประชุมส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ นางเขมวรรณ ดวงจนัทร์ เกษตร
จงัหวดัเชียงใหม่ พร้อมดว้ย นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์ หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมพฒันาสถาบนัเกษตรกร ประชุมมอบนโยบายแนว
ทางการขบัเคล่ือนตลาดเกษตรกร แก่คณะกรรมการบริหารจดัการตลาดเกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่ 
 โดยน าเสนอสินคา้ภายใตแ้นวคิด Farm to Table คือ การสร้างกระบวนการรับรู้ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค ตั้งแต่
ความใส่ใจในกระบวนการผลิตของเกษตรกรน าพืชผกัท่ีปลูกตามแนววถีิอินทรีย ์หรือใชก้ระบวนการผลิตท่ีไดผ้ลิตท่ีปลอด ภยั 
จากแปลงจนถึงสู่ผูบ้ริโภค รวมถึงสินคา้แปรรูปดา้นการเกษตรอ่ืนมากมาย เช่น 
– “แตงโมลอยฟ้า” โดยนางอารีย ์วรรณฤทธ์ิ เกษตรกรผูผ้ลิต กล่าววา่ ตนท าการผลิตวิถีอินทรีย ์ส่วนการปลูกแตงโมของตนนั้น 
ตนปลูกในโรงเรือนแนวตั้งง่ายต่อการบริหารจดัการในแปลงผลิต การใหน้ ้า ปุ๋ย ท าใหล้ดการรบกวนจากโรคแมลง ลดตน้ทุน อีก
ทั้งใชต้าข่ายห่อผลผลิต ลกัษณะรูปทรงของแตงโมสวยงาม ไม่บิดเบ้ียว แต่แตงโมมีน ้าหนกัมากคุณภาพดี 
– “บวบห่มผา้” นางสุวภทัร สุริณ เกษตรกรอ าเภอแม่วาง ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมการห่อผลผลิตบวบ ตั้งแต่บวบเร่ิมใหผ้ลผลิต ไม่ใช้
สารเคมีเพื่อลดโรคแมลงรบกวนง่ายต่อการจดัการผลผลิต 
เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมวา่สินคา้เกษตรท่ีจ าหน่ายในตลาดเกษตรกร เป็นประจ าทุกวนัองัคาร และวนัศุกร์ ทุก
สัปดาห์นั้น เป็นผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ลว้นผลผลิตภายใตม้าตรฐาน ตั้งแต่การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices: GAP) จนถึงเกษตร
อินทรีย ์(Organic Agriculture) มีระบบตรวจสอบยอ้นกลบัได ้จึงขอใหผู้บ้ริโภคมัน่ใจในสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่ายใน
ตลาดแห่งน้ี และเชิญชวนอุดหนุนสินคา้จากเกษตรกรในวนัและเวลาดงักล่าว 



 
เกษตรกรนราธิวาสควา้รางวลัท่ี 1 ตน้แบบเกษตรผสมผสาน ปี 2564 

 
 
 นายอาเรส หะมะ เกษตรกรบา้นกแูบบาเดาะ ต าบลลโุบะบายะ อ าเภอย่ีงอ จงัหวดันราธิวาส เดมิเปิดรา้นขายของช าใน
ท่ีดนิของคนอ่ืน มีรายไดพ้ออยูพ่อกิน แตรู่ส้ึกถึงความไมม่ั่นคงและไมย่ั่งยืน จงึพยายามอดออมเก็บรวบรวมเงินซือ้ท่ีดนิได ้๓ ไร ่
๒ งาน เริ่มตน้ประกอบอาชีพเกษตรดว้ยการท านา เม่ือปี 2558 ตอ่มาในปี 2560 ไดป้รบัเปล่ียนพืน้ท่ีมาท าการเกษตรผสมผสาน 
เพราะเล็งเห็นวา่การท าการเกษตรเชิงเด่ียวมีความเส่ียง แตก่ารท าเกษตรผสมผสาน จะชว่ยใหมี้อาหารไวบ้ริโภคไดต้ลอดปี 
สามารถลดคา่ใชจ้่ายในครวัเรือนและสรา้งรายไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองทัง้รายวนั รายสปัดาห ์รายเดือน และรายปี จงึไดด้  าเนินการอยา่ง
จรงิจงั โดยเขา้ไปปรกึษากบัส านกังานเกษตรอ าเภอย่ีงอ ขอค าแนะน าในการจดัการพืน้ท่ี การวางผงัแปลง การวางแผนการผลิต
และการตลาดอยา่งเป็นระบบ ตอ่มาปี 2562 ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นเกษตรกรตน้แบบเกษตรผสมผสานของอ าเภอย่ีงอ เพราะเป็น
ผูท่ี้มีความมานะ มุง่มั่น ตัง้ใจ ไมย่อ่ทอ้ตอ่อปุสรรค พยายามลองผิด ลองถกู จนประสบความส าเรจ็เป็นท่ีรูจ้กัและยอมรบัของ
เกษตรกรทั่วไป พรอ้มท่ีจะแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  มาปรบัใชอ้ยูเ่สมอ และแบง่ปันความรูท่ี้มีใหก้บัเพ่ือนบา้น ตลอดจนเกษตรกรทัง้
ใกลแ้ละไกลท่ีสนใจ และเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีองคค์วามรูเ้ดน่ในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” สามารถถ่ายทอดความรูท้กุองคค์วามรู ้
ท่ีท าออกมาไดอ้ย่างสอดคลอ้งและเกือ้กลูกนัทกุๆ กิจกรรมอยา่งเขา้ใจง่าย และเป็นผูมี้จิตสาธารณะ อทุิศตนเพ่ือชมุชน อีกทัง้
ยงัใหค้วามรว่มมือกบัทกุๆ หนว่ยงานมาโดยตลอด กิจกรรมหลากหลายทัง้ดา้นพืช ประมง และปศสุตัว ์เชน่ การท านา การปลกู
ไมผ้ล ไมยื้นตน้ พืชผกั การเลีย้งปลา เลีย้งไก่ แพะ โค ท าปุ๋ ยหมกัใชเ้อง ปลกูหญา้แฝกปรบัปรุงบ ารุงดนิ เนน้ท าการเกษตรแบบ
อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ นอกจากนีไ้ดน้  านวตักรรม เทคโนโลยีมาใชใ้นการผลิต เช่น การตดิตัง้ระบบน า้ในแปลง เพื่อ



ประหยดัน า้และแรงงาน พืชเจรญิเตบิโตดีไดร้บัน า้ในปรมิาณท่ีเหมาะสม มีการจดัการศตัรูพืชโดยใชภ้มูิปัญญา การใช้สมนุไพร
หมกัเพ่ือดกัจบัแมลงวนัทอง และผลิตเชือ้ราไตรโคเดอรม์าควบคมุโรคพืช และเพิ่มการเจรญิเตบิโตของพืช ตลอดจนการน าแหน
แดง มาผลิตเป็นปุ๋ ย และผสมเป็นอาหารสตัว ์ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีน ไขมนั เซลลโูลส และแรธ่าตตุา่งๆ ส าหรบัเลีย้งสตัวไ์ดเ้ป็น
อยา่งดี 
 นายสพุิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานสง่เสรมิและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา กลา่ววา่ กรมสง่เสรมิ
การเกษตรมีการด าเนินโครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กิจกรรมสง่เสรมิการท าการเกษตรแบบ
ผสมผสานเพื่อความมั่นคงทางอาหาร มาตัง้แตปี่ 2560 โดยมีเปา้หมายเกษตรกรตน้แบบเกษตรผสมผสาน ในพืน้ท่ี 4 จงัหวดั 
จงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา (อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบา้ยอ้ย) โดยไดค้ดัเลือกเกษตรกรตน้แบบเขา้รว่ม
โครงการตามต าบลเปา้หมายท่ี ศอบต. ก าหนด คือ 37 อ าเภอ ในจงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจงัหวดั
สงขลา (อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบา้ยอ้ย) ต าบลละ 1 คน รวมขณะนีถ้ึงปี 2564 มีจ านวนทัง้สิน้ 185 ราย เพ่ือเป็น
เกษตรกรตน้แบบในการขบัเคล่ือนเกษตรผสมผสานในพืน้ท่ีเพ่ือแกปั้ญหาบนฐานความตอ้งการของประชาชนและศกัยภาพของ
พืน้ท่ี สรา้งความเขม้แข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ลดรายจา่ย สรา้งรายไดใ้หก้บัเกษตรกรในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้และกรมสง่เสรมิการเกษตรไดแ้ตง่ตัง้คณะท างานบรูณาการงานสง่เสรมิอาชีพการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพ่ือ
ขบัเคล่ือนงานในพืน้ท่ีใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 เกิดผลสมัฤทธ์ิอยา่งเป็นรูปธรรมและบรรลวุตัถปุระสงค ์ซึ่งในท่ีประชมุคณะท างาน ไดก้ าหนดใหมี้การประกวด
เกษตรกรตน้แบบเกษตรผสมผสานดีเดน่ โครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพ่ือประชาสมัพนัธ ์และ
เผยแพรเ่กียรตคิณุ ใหป้รากฏแก่สาธารณชน และเป็นตวัอยา่ง ในการขยายผลการสง่เสรมิการท าเกษตรผสมผสานในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ 
ตอ่ไป ซึ่งปีนีเ้ป็นการประกวดปีแรก เกษตรกรท่ีชนะเลิศการประกวด รองชนะเลิศ อนัดบั 1 อนัดบั 2 และรางวลัชมเชย จะไดร้บั
โลป่ระกาศเกียรติคณุ นอกจากนีไ้ดร้บัเงินรางวลั จ านวน 10,000 บาท 5,000 บาท 3,000 บาท และ 2,000 บาท ตามล าดบั 

 
  



 
จังหวัดตาก เปิดงาน “Kick off ฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด-19” เพื่อสนับสนุนพชืสมุนไพรฟ้าทะลายโจร พร้อมให้ความรู้
และวิธีการปลูกแก่เกษตรกร ให้สามารถน าไปขยายพันธุแ์ละน าไปใช้ประโยชนค์วบคู่กับการแพทยแ์ผนปัจจุบัน 

 
 วนันี ้(31 ส.ค. 64) เวลา 09.30 น. ท่ีสถานีพฒันาท่ีดนิตาก ต าบลหนองบวัใต ้อ าเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก  นายพงศ์
รตัน ์ภิรมยร์ตัน ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัตาก เป็นประธานเปิดงาน "“Kick off ฟ้าทะลายโจร สูภ้ยัโควิด-19 จงัหวดัตาก” เพ่ือ
สนบัสนนุพืชสมนุไพรฟ้าทะลายโจร พรอ้มใหค้วามรูแ้ละวิธีการปลกูแก่เกษตรกร ใหส้ามารถน าไปขยายพนัธุแ์ละน าไปใช้
ประโยชนค์วบคูก่บัการแพทยแ์ผนปัจจบุนั โดยมี นางสาวจิตรา ราชแกว้ เกษตรและสหกรณจ์งัหวดัตาก พรอ้มดว้ย หวัหนา้สว่น
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณใ์นพืน้ท่ีจงัหวดัตาก เกษตรกร  ประชาชน และผูเ้ก่ียวขอ้ง เขา้รว่มกิจกรรม  
 ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 ในปัจจบุนั ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชสมนุไพรท่ีมีสารแอนโดรกราโฟไลด ์ซึ่ง
ตามศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยจดัอยูใ่นกลุม่ของเย็น ใชบ้รรเทาอาการไขห้วดั แกไ้อ เจ็บคอ เป็นสมนุไพรท่ีถกูบรรจอุยูใ่นบญัชี
ยาหลกัแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และช่วยลดความรุนแรงของโรคในผูป่้วยติดเชือ้โควิด-19 ในระยะท่ีอาการยงัไมห่นกั มีสว่นชว่ย
ปอ้งกนัปอดอกัเสบ ควบคูก่บัแพทยแ์ผนปัจจบุนั  
            ดงันัน้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์จงึไดม้อบหมายใหส้  านกังานเกษตรและสหกรณจ์งัหวดั รว่มกบัหน่วยงานในสงักดั
ในพืน้ท่ี อาทิ กรมสง่เสรมิการเกษตร ส านกังานการปฏิรูปท่ีดนิ เพ่ือเกษตรกรรม และกรมพฒันาท่ีดนิ เรง่สนบัสนนุกลา้พืช
สมนุไพรฟ้าทะลายโจร พรอ้มทัง้ใหค้วามรูแ้ละวิธีการปลกู ดแูลรกัษาท่ีถกูตอ้งใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคณุภาพ ซึ่งจงัหวดัตากมี
เปา้หมายการสนบัสนนุพืชสมนุไพรฟ้าทะลายโจร 25,000 กลา้ โดยการสนบัสนนุจากสถานีพฒันาท่ีดนิตากจ านวน 15,000 
กลา้ และส านกังานการปฏิรูปท่ีดนิจงัหวดัตาก จ านวน 10,000 กลา้ ใหก้บัเกษตรกรเพ่ือน าไปปลกูและขยายพนัธุ ์เพ่ือน ามาใช้
ประโยชนค์วบคูก่บัแพทยแ์ผนปัจจบุนั 
  



 
จ.ตาก เปิดงาน “Kick off ฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด-19” เพื่อสนับสนุนพชืสมุนไพรฟ้าทะลายโจร พร้อมให้ความรู้และ
วิธีการปลูกแก่เกษตรกร ให้สามารถน าไปขยายพันธุแ์ละน าไปใช้ประโยชนค์วบคู่กับการแพทยแ์ผนปัจจุบัน 

 
ท่ีสถานีพฒันาท่ีดนิตาก ต าบลหนองบวัใต ้อ าเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก  
  นายพงศร์ตัน ์ภิรมยร์ตัน ์ผูว้่าราชการจงัหวดัตาก เป็นประธานเปิดงาน "“Kick off ฟ้าทะลายโจร สูภ้ยัโควิด-19 จงัหวดั
ตาก” เพ่ือสนบัสนนุพืชสมนุไพรฟ้าทะลายโจร พรอ้มใหค้วามรูแ้ละวิธีการปลกูแก่เกษตรกร ใหส้ามารถน าไปขยายพนัธุแ์ละ
น าไปใชป้ระโยชนค์วบคูก่บัการแพทยแ์ผนปัจจบุนั 
        โดยมี นางสาวจิตรา ราชแกว้ เกษตรและสหกรณจ์งัหวดัตาก พรอ้มดว้ย หวัหนา้สว่นราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในพืน้ท่ีจงัหวดัตาก เกษตรกร ประชาชน และผูเ้ก่ียวขอ้ง เขา้รว่มกิจกรรม 
        ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 ในปัจจบุนั ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชสมนุไพรท่ีมีสารแอนโดรกราโฟไลด ์ซึ่งตาม
ศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยจดัอยู่ในกลุม่ของเย็น ใชบ้รรเทาอาการไขห้วดั แกไ้อ เจ็บคอ เป็นสมนุไพรท่ีถกูบรรจอุยู่ในบญัชียา
หลกัแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และชว่ยลดความรุนแรงของโรคในผูป่้วยติดเชือ้โควิด-19 ในระยะท่ีอาการยงัไมห่นกั มีสว่นชว่ยปอ้งกนั
ปอดอกัเสบ ควบคูก่บัแพทยแ์ผนปัจจบุนั 
 



        ดงันัน้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์จงึไดม้อบหมายใหส้  านกังานเกษตรและสหกรณจ์งัหวดั รว่มกบัหนว่ยงานในสงักดัใน
พืน้ท่ี อาทิ กรมสง่เสรมิการเกษตร ส านกังานการปฏิรูปท่ีดนิ เพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) และกรมพฒันาท่ีดนิ เรง่สนบัสนนุกลา้พืช
สมนุไพรฟ้าทะลายโจร พรอ้มทัง้ใหค้วามรูแ้ละวิธีการปลกู ดแูลรกัษาท่ีถกูตอ้งใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคณุภาพ ซึ่งจงัหวดัตากมี
เปา้หมายการสนบัสนนุพืชสมนุไพรฟ้าทะลายโจร 25,000 กลา้ 
        โดยการสนบัสนนุจากสถานีพฒันาท่ีดนิตากจ านวน 15,000 กลา้ และส านกังานการปฏิรูปท่ีดนิจงัหวดัตาก จ านวน 
10,000 กลา้ ใหก้บัเกษตรกรเพ่ือน าไปปลกูและขยายพนัธุ ์เพ่ือน ามาใชป้ระโยชนค์วบคูก่บัแพทยแ์ผนปัจจบุนั 
        ส  าหรบักิจกรรมในครัง้นี ้ไดด้  าเนินการภายใตม้าตรการปอ้งกนัโควิด-19 ตามแนวทางสาธารณสขุอยา่งเครง่ครดั ซึ่งไดม้อบ
ตน้พนัธุฟ์้าทะลายโจร ใหแ้ก่ผูแ้ทนเครือขา่ย ศพก. ในพืน้ท่ีอ าเภอเมืองตาก เป็นผูร้บัมอบฯ เพ่ือน าไปมอบใหเ้กษตรกรใน
เครือข่าย ไดน้  าไปปลกูและขยายพนัธุ ์นอกจากนี ้ยงัไดป้ลอ่ยรถบรกิารแจกจา่ยกลา้พนัธุฟ์้าทะลายโจร จ านวน 4 คนั เพ่ือ
ออกไปแจกจา่ยใหก้บัเกษตรกรในเขตพืน้ท่ีของ สปก. อีกดว้ย 
  
  



 

 

 
จงัหวดัตาก เปิดงาน “Kick off ฟ้าทะลายโจร สูภ้ยัโควิด-19” เพ่ือสนบัสนนุพืชสมนุไพรฟ้าทะลายโจร พรอ้มใหค้วามรูแ้ละวิธีการ
ปลกูแก่เกษตรกร ใหส้ามารถน าไปขยายพนัธุแ์ละน าไปใชป้ระโยชนค์วบคูก่ับการแพทยแ์ผนปัจจบุนั 

 
 วนันี ้(31 ส.ค. 64) เวลา 09.30 น. ท่ีสถานีพฒันาท่ีดนิตาก  ต าบลหนองบวัใต ้อ าเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก   
 นายพงศร์ตัน ์ภิรมยร์ตัน ์ผูว้่าราชการจงัหวดัตาก เป็นประธานเปิดงาน "“Kick off ฟ้าทะลายโจร สูภ้ยัโควิด-19 จงัหวดัตาก” 
เพ่ือสนบัสนนุพืชสมนุไพรฟ้าทะลายโจร พรอ้มใหค้วามรูแ้ละวิธีการปลกูแก่เกษตรกร ใหส้ามารถน าไปขยายพนัธุแ์ละน าไปใช้
ประโยชนค์วบคูก่บัการแพทยแ์ผนปัจจบุนั 
 โดยมี นางสาวจิตรา ราชแกว้ เกษตรและสหกรณจ์งัหวดัตาก พรอ้มดว้ย เกษตรจงัหวดัตาก ผอ.ชลประทานจงัหวดัตาก 
ปฏิรูปท่ีดนิจงัหวดัตาก  เกษตรกร ประชาชน และผูเ้ก่ียวขอ้ง เขา้รว่มกิจกรรม 
ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 ในปัจจบุนั ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชสมนุไพรท่ีมีสารแอนโดรกราโฟไลด ์ซึ่งตาม
ศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยจดัอยู่ในกลุม่ของเย็น ใชบ้รรเทาอาการไขห้วดั แกไ้อ เจ็บคอ เป็นสมนุไพรท่ีถกูบรรจอุยู่ในบญัชียา
หลกัแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และชว่ยลดความรุนแรงของโรคในผูป่้วยติดเชือ้โควิด-19 ในระยะท่ีอาการยงัไมห่นกั มีสว่นชว่ยปอ้งกนั
ปอดอกัเสบ ควบคูก่บัแพทยแ์ผนปัจจบุนั  



 ดงันัน้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์จงึไดม้อบหมายใหส้  านกังานเกษตรและสหกรณจ์งัหวดั รว่มกบัหนว่ยงานในสงักดั
ในพืน้ท่ี อาทิ กรมสง่เสรมิการเกษตร ส านกังานการปฏิรูปท่ีดนิ เพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) และกรมพฒันาท่ีดนิ เรง่สนบัสนนุกลา้
พืชสมนุไพรฟ้าทะลายโจร พรอ้มทัง้ใหค้วามรูแ้ละวิธีการปลกู ดแูลรกัษาท่ีถกูตอ้งใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคณุภาพ ซึ่งจงัหวดัตากมี
เปา้หมายการสนบัสนนุพืชสมนุไพรฟ้าทะลายโจร 25,000 กลา้ 
 โดยการสนบัสนนุจากสถานีพฒันาท่ีดนิตากจ านวน 15,000 กลา้ และส านกังานการปฏิรูปท่ีดนิจงัหวดัตาก จ านวน 
10,000 กลา้ ใหก้บัเกษตรกรเพ่ือน าไปปลกูและขยายพนัธุ ์เพ่ือน ามาใชป้ระโยชนค์วบคูก่บัแพทยแ์ผนปัจจบุนั  
ส าหรบักิจกรรมในครัง้นี ้ไดด้  าเนินการภายใตม้าตรการปอ้งกนัโควิด-19 ตามแนวทางสาธารณสขุอยา่งเครง่ครดั ซึ่งไดม้อบตน้
พนัธุฟ์้าทะลายโจร ใหแ้ก่ผูแ้ทนเครือขา่ย ศพก. ในพืน้ท่ีอ าเภอเมืองตาก เป็นผูร้บัมอบฯ เพื่อน าไปมอบใหเ้กษตรกรในเครือขา่ย 
ไดน้  าไปปลกูและขยายพนัธุ ์ 
 หลงัจากนัน้ ผูว้่าราชการจงัหวดัตาก และผูร้ว่มกิจกรรม ไดร้ว่มกนัปลกูตน้ฟ้าทะลายโจร ณ แปลงสาธิตปรบัปรุงบ ารุง
ดนิ เพ่ือปลกูพืชสมนุไพร ฟ้าทะลายโจร บนเนือ้ท่ี 1 ไร ่1 งาน นอกจากนี ้ยงัไดป้ล่อยรถบรกิารแจกจา่ยกลา้พนัธุฟ์้าทะลายโจร 
จ านวน 4 คนั เพ่ือออกไปแจกจา่ยใหก้บัเกษตรกรในเขตพืน้ท่ีของ สปก. อีกดว้ย ...// 
ภาพ/ขา่ว : สนง.ประชาสมัพนัธ ์จ.ตาก 
 
  
  



 

 

 

 
 

  


