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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 10 กนัยายน 2564 

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ITA 1.กรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านประเมนิหน่วยงานไดร้ะดับ A ได้
คะแนน 90.60 ผลสำเรจ็จากแผนบรหิารจัดการองคก์รด้วย 
“คณุธรรม-ความโปร่งใส” 

หนังสือพิมพ์แนวหนา้ 

2.กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลสำเรจ็บริหารองค์กรด้วย 
“คณุธรรมและความโปร่งใส” ประจำปี 2564 คะแนนทะลุ 90 ได้
ระดับ A 

หนังสือพิมพข์า่วสด 
หนังสือพิมพม์ตชิน กรอบบ่าย 
เว็บไซต์ thailandplus.tv 

ช่างเกษตร 3.กรมส่งเสริมการเกษตร ป้ันช่างเกษตรท้องถิน่ ปี 64 หนังสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ 
กาแฟ 4.กรมส่งเสริมการเกษตร คว้ารางวัลเลิศรฐั ผลงานโครงการ

วิสาหกิจชุมชน ภายใต้แปลงใหญ่ ร่วมใจแก้จน 
เว็บไซต์ 
technologychaoban.com 

 5.กรมส่งเสริมการเกษตร คว้ารางวัลเลิศรฐัฯ บริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม ประเภทรางวัล ร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับ
ดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยผลงานโครงการวิสาหกิจชมุชน
ภายใต้แปลงใหญ่ ร่วมใจแก้จน ชมุชนผู้ปลูกกาแฟนำ้หนาว อำเภอ
น้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ ์

เฟสบุ๊ค 
Technologychaoban - 
เทคโนโลยชีาวบ้าน 

Agri-BIZ 
The Idol 
2020 

6.เกษตรกร Agri-BIZ The Idol 2020 พฒันาต่อยอดธุรกจิเกษตร 
โดยใช้แผน BMC จำหนา่ยผลผลิตในรูปแบบออนไลน์ 100% เน้น
คุณภาพ ผลผลติปลอดภยั ถึงมือผู้บริโภคอยา่งประทับใจ 

เว็บไซต์ 
farmdev10.blogspot.com 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

เกษตรกร
ดีเด่น 

7.เชยีงใหม-่รับโล ่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์กรอบบ่าย 

คลินกิเกษตร 8.นิทรรศการคลนิิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลมิพระเกยีรติ YouTube 
 9.ชมุพรจัดคลนิิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ถา่ยทอดเทคโนโลยสีู่เกษตรกร

ภายใตม้าตรการป้องกนัโควดิ-19 
เว็บไซต์ thainews.prd.go.th 

Open 
House 

10.เกษตรจังหวัดนครราชสมีา จดัแสดงผลงานและจำหนา่ยสินคา้
ของเกษตรกรรุน่ใหม่ ในงานเปิดบ้านเกษตรกรรุน่ใหม่จังหวัด
นครราชสมีา (Open House)” ผ่านระบบออนไลน์ ชูเทคนคิทำ
การตลาดออนไลน์ เพิม่ยอดขายภายใต้ภาวะโควดิ-19 

เว็บไซต์ thainews.prd.go.th 



มังคุด 11.สสก.5 สงขลา เปิดแผนบริหารจดัการมังคุดภาคใตค้รบวงจร 
แก้ปัญหาให้เกษตรกร ตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาผลไม้ไทย 

เว็บไซต์ siamrath.co.th 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ทะเบียน
เกษตรกร 

12.เกษตรแมฮ่่องสอนอำนวยความสะดวก รับขึน้ทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกบุก ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม ถึง อบต. 

เว็บไซต์ thainews.prd.go.th 

ผลไม้ 
อัตลักษณ์ 

13.จังหวัดเชยีงใหม่เร่งประชาสมัพันธก์ารบริโภคสนิคา้ไม้ผล ที่มีอัต
ลักษณ์เหมาะสมกับพืน้ที่ภาคเหนอื 

เว็บไซต์ thainews.prd.go.th 

เว็บไซต์ region3.prd.go.th 
กาแฟ 14.สนง.เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เผยโครงการวิสาหกิจชุมชนแปลง

ใหญ่ ร่วมใจแก้จน ชมุชนผู้ปลูกกาแฟนำ้หนาว อำเภอนำ้หนาว 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

เว็บไซต์ thainews.prd.go.th 

แปลงใหญ่ 15.โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมยัใหม่และเชื่อมโยง
ตลาด 

YouTube 

กบ 16.จากวิถีหนุม่เมืองกรุง สู่การเปลีย่นวิกฤตเป็นโอกาสจากการเลี้ยง
กบ 

YouTube 

เกษตร
อินทรีย์ 

17. “กาญจนา ลากลุ” เกษตรกรตน้แบบเมืองอุดรฯ ปลกูผักสลดัไร้
ดิน ปลอดสารพษิ แปรรูปผลผลิตเพิม่มลูคา่ 

เว็บไซต์ 
technologychaoban.com 

ฟ้าทะลาย
โจร 

18.เกษตรอำเภอเมืองกระบ่ีแจกฟรีต้นกลา้ฟา้ทะลายโจรใช้ในการ
ป้องกันและรักษาอาการของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา่ 2019 

เว็บไซต์ thainews.prd.go.th 

 19.รอบทศิถิน่ไทย เกษตรอำเภอฯ กระบ่ี แจกฟรีกลา้ฟา้ทะลายโจร 
ข่าวคำ่ วันที่ 9 กนัยายน 2564 

YouTube 

ศดปช 20.ศนูย์จดัการดนิปุ๋ยชุมชนอ่าวลึกเหนือ จ.กระบ่ี น้อมนำสตูรปุ๋ย
พระราชทานจากสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารมีาปรับใชล้ดตน้ทนุในการผลิต 
เพิ่มรายได้ใหแ้ก่เกษตรกร 

เว็บไซต์ thainews.prd.go.th 

BGC โมเดล 
 

21.เกษตรจังหวัดนครพนมพร้อมส่วนราชการ ร่วมประชุมวาง
แนวทางขับเคลื่อนสู่ BGC โมเดลเศรษฐกจิใหม ่

เว็บไซต์ 77kaoded.com 

ข้าว 22.รับขวัญแม่โพสพแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง งานสืบสานคณุคา่ 
วิถีชาวนาไทย 

เว็บไซต์ 
savenewsonline.com/ 

 
  





 



 



 

 
นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ประสบ

ความสำเร็จในการบริหารจัดการหน่วยงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยได้คะแนน 90.60 จัดอยู่ใน
หน่วยงานระดับ A จากการประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งกำหนดไว้ตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในปีนี้มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมิน ITA 8,300 
หน่วยงาน มีประชาชนเข้ามาร่วมตอบแบบสอบถามจำนวน 1,331,588 ราย แบ่งเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
471,794 ราย และผู้รับบริการภาครัฐ 859,794 ราย ซึ่งเป็นการประเมินทีม่ีคนเข้าร่วมมากที่สุดในประเทศ
ไทย 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินงานสนองนโยบายของ
รัฐและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยยึด 5 กลยทุธ์สำคัญ คือ 

1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อให้
เกิดอำนาจในการต่อรองราคาผลผลิตทางการเกษตร เกิดความเข้มแข็งของกลุ่ม และสามารถบริหารจัดการ
การตลาดได้อย่างมีคุณภาพ สามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคสินค้าเกษตรได้ เช่น กลุ่มเกษตรแปลง
ใหญ่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ซึ่งมีเกษตรกรสนใจเข้ารวมกลุ่มเพิ่มขึ้นทกุปี 

2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมทักษะและความรู้แก่
เกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุน เพิม่รายได้ และไดร้ับมาตรฐานระดับสากล 
เช่น อย. GAP GMP. เป็นต้น ตลอดจนการแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างหลากหลาย และทำการผลิตแบบขยะ
เหลือศูนย์ (Zero waste) 



3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้ในด้านเทคโนโลยีการเกษตรทีท่ันสมัยผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น 
การใช้โดรนช่วยทำการเกษตร ระบบการให้น้ำพืชผ่านสมาร์ทโฟน และการใช้แอปพลิเคช่ันในการอำนวยความ
สะดวก เช่น Farmbook ในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไดอ้ย่างรวดเร็ว ตลอดจนพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น 
Smart Farmer ต้นแบบ พร้อมถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนเกษตรกรต่อไป 

4) บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการทำ
เกษตรอินทรีย์ และการเกษตรแบบผสมผสาน ผ่านการให้ความรู้เรื่องค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อให้เกษตรกรเลือกใช้
ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยต่อตนเอง ผู้บริโภค ส่ิงแวดล้อม และลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นลงได้ เช่น โครงการ
พัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) 

5) พัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เอกชน แพลตฟอร์มการตลาด 
และหน่วยงานภาคี เช่น ไปรษณีย์ไทย ช้อปป้ี ลาซาด้า เป็นต้น เพื่อเพิม่ศักยภาพในการทำเกษตรให้ทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ มีการขนส่งสินค้าเกษตรถึงมอืผู้บริโภคอย่างรวดเร็วปลอดภัย ตลอดจนเป็นการขยาย
ช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรด้วย 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ยังคงมุ่งมั่นเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรต่อไป ตามวิสัยทัศน์กรมส่งเสริม
การเกษตรที่ว่า “เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และรายได้ที่มัน่คง” 
  



 



 
กสก. คว้ารางวัลเลิศรัฐ ผลงานโครงการวิสาหกิจชมุชน ภายใต้แปลงใหญ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนผู้

ปลูกกาแฟน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร คว้ารางวัลเลิศรัฐฯ บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัล ร่วมใจแก้

จน ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยผลงานโครงการวิสาหกิจชุมชนภายใต้แปลง
ใหญ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนผู้ปลูกกาแฟน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า คณะทำงานตรวจประเมินรางวัล
เลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน จากสำนักงาน ป.ย.ป ได้มีมติมอบรางวัล
เลิศรัฐฯ บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัล ร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับดีเด่น ให้กับ
กรมส่งเสริมการเกษตร จากผลงานโครงการวิสาหกิจชุมชนภายใต้แปลงใหญ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนผู้ปลูกกาแฟ
น้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโครงการทีม่ีความครบถ้วนในด้านการมีส่วนร่วม ได้แก่ การ
ร่วมพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ ร่วมพัฒนากระบวนการคิดของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน อำเภอน้ำหนาว 
จำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าอุ่น คนอิ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำหนาวอาราบิก้า และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกาแฟน้ำหนาว ซึ่งดำเนินการร่วมกันภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกนัของทกุภาคส่วนในพื้นที่ ทำ
ให้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถทำให้เกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีรายได้เพิ่มขึน้ ทรพัยากรธรรมชาติโดยรอบดีข้ึน และนำไปสู่
การแก้ปัญหาความยากจนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบันไดสู่ความสำเร็จของโครงการวิสาหกิจชุมชน
ภายใต้แปลงใหญ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนผู้ปลูกกาแฟน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงาน
เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้าไปส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านการจัดเวทีชุมชน ตามแนวทาง
ส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เพื่อให้เกิดการนำศักยภาพของชุมชนมาใช้จัดการกับปัญหาจริงที่ชุมชนกำลัง
ประสบ เช่น การพังทลายของหน้าดินจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ปัญหาการต่อรองราคาผลผลิต เป็นต้น ทำให้
เกษตรกรในชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา วางกระบวนการ และกำหนดเป้าหมายตามความต้องการ
ที่แท้จริงของชุมชนร่วมกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เป็นพี่เล้ียงสนับสนุน ให้ชุมชนสามารถ
ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

นอกจากนี้ ยังได้ถ่ายทอดความรู ้กระบวนการ และเทคโนโลยกีารเกษตรสมัยใหม่ให้กับกลุ่มเกษตรกร 
ได้แก่ การบริหารจัดการในรูปแบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การส่งเสริมการปลูกไม้ยนืต้นผสมผสานกับ
การปลูกกาแฟ การส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน การแปรรูปสินค้าเกษตร และการสร้างแบรนด์สินค้า
เกษตร ตลอดจนการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้จัดการแปลงที่มีศักยภาพ เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young 
Smart Farmer) และเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) สามารถจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายที่เข้มแข็ง เกิด



อำนาจในการต่อรองราคาผลผลิตของกลุ่ม ขจัดปัญหาการถูกกดราคาผลผลิตจากพ่อค้าคนกลางและปัญหา
การเกษตรต่าง ๆ ของชุมชนได้สำเร็จ และสามารถเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรหรือชุมชนอื่นต่อไป 

ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐฯ บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัล ร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ.2564 
เป็นรางวัลที่ ก.พ.ร. มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการ บนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีศกัยภาพมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ และสังเคราะห์ต้นแบบ (Prototype) ในการแกไ้ขปัญหาความยากจน สามารถเป็นต้นแบบ
ประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นได้ รวมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่าง
จริงจัง โดยใช้การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการทำงาน เพือ่ให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่าง
ยั่งยืน 

 
  



 
  



 
ในปี 2563 กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสรมิการเกษตร ดำเนนิการขับเคล่ือนงานตามนโยบายของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ “โครงการพัฒนา SmartFarmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับ
เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรช้ันนำ” (Agri BIZ Idol Development Project) Agri-
BIZ The Idol 2020 ตามนโยบายของนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  
 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) ของกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการอยู่ โดยได้ดำเนินการพัฒนา Smart Farmer มือ
อาชีพ เพื่อรองรับเกษตร 4.0 การพัฒนาสินค้าเกษตรคุณภาพสูง มีความปลอดภัย และสามารถแข่งขันใน
ตลาดได้ (Smart Production) ส่งผลให้มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรต้นแบบและ
เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรในลักษณะผู้ประกอบการ มีการปรับเปล่ียนวิธีทำ
การเกษตรจากรูปแบบเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) และการเกษตรแม่นยำสูง 
(Precision Farming) ที่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรด้วยการบรหิารจัดการ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มา
ปรับใช้ในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้แรงงาน ลดต้นทุนการผลิต บริหารจัดการปัจจัย
การผลิตและกิจการที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ตลอดจนเป็นการเพิ่มคณุค่าและมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการผลิตและผลผลิต สู่การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ช่วย
ยกระดับสู่การส่งออก ทั้งนี้การสร้างผู้นำด้านเกษตรที่เป็นผู้ประกอบการเกษตรช้ันนำก็เพื่อเป็นกำลังหลักของ
ภาคเกษตรไทย  ในอนาคต ตลอดจนการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ดีข้ึน 
สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดรายไดท้ี่
มั่นคง มั่งคั่ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 สำหรับโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็น
ผู้ประกอบการเกษตร  ช้ันนำ” (Agri BIZ Idol Development Project)เป็นการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์
ความรู้ ทักษะ และการพัฒนาศักยภาพให้กับเกษตรกรในโครงการฯ โดยมีทมีวิทยากรช้ัน
นำ Coach Agri BIZ และเมนเทอร์พี่เล้ียงที่ประสบความสำเร็จ และมากด้วยประสบการณ์ในด้านธุรกิจเกษตร 
คอยให้คำปรึกษาตลอดการอบรม โดยแบ่งผู้ประกอบการเกษตรออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเกษตรแปรรูป 
เพิ่มมูลค่า 2) เกษตรท่องเที่ยว 3) วิสาหกิจชุมชน และบริการการเกษตร 4) เกษตรวิถีอินทรีย์ และ 5) กลุ่ม
เกษตรไฮเทคและอุตสาหกรรม ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมทั้งส้ิน จำนวน 78 คน  
 ด้าน นายพสิษฐ์ สขุสวัสดิ์ ประธาน Agri-BIZ The Idol 2020  1 ในเกษตรกร 78 คน ทีไ่ด้ผ่าน
การอบรมในโครงการฯ ระบุว่า ตนเองได้นำความรูท้ี่ได้รับ โดยเฉพาะแผน
ธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) มาปรับกระบวนคิด วิธีการผลิตใหม่อย่างเป็นระบบโดยมีการกำหนด
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น ประกอบกับที่ได้แนวคิดจากเครือข่ายกลุ่มเกษตรแปรรูป เพิม่มูลค่า ในเรื่องรูปแบบ 
วิธีการต่าง ๆ ในการแปรรูปที่หลากหลายชนิด สามารถพัฒนาต่อยอดในธุรกิจการเกษตรของตนเองได้ 
โดยเฉพาะการผลิตลำไยของตนเองและการบริหารจัดการผลผลิตภายในจังหวัดลำพูน โดยตนเองนั้นได้เป็น



ผู้นำในการจำหน่ายผลผลิตในรูปแบบออนไลน์ 100% ที่เน้นคุณภาพ ผลผลิตปลอดภัย ถึงมือผู้บริโภคอย่าง
ประทับใจ ซึ่งในช่วงสถานการณ์Covid - 19 ธุรกิจของตนไมไ่ด้รับกระทบเท่าไร เนื่องจากมีการจัดการระบบที่
ดี การวางแผนธุรกิจไว้ล่วงหน้า มีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นทีใ่นการจำหน่ายสินค้า ปรับเปล่ียนวิธีการขนส่ง
เป็นรูปแบบขนส่งจำนวนครั้งละมาก ๆ ด้วยการรวมกลุ่มผู้ผลิตลำไยของจังหวัดลำพูน และยังมีลูกค้าประจำที่
ส่ังซื้อผลผลิตอยู่ด้วย ทำให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการและมีการตอบรับที่ดีอีกด้วย โดยมีรายได้เฉล่ียเพิ่มขึ้นจากเดิม
มากกว่า 40% 
  นายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ เล่าให้ฟังอีกว่า จากการได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Agri-
BIZ The Idol 2020 ทำให้มีความรู้เพิ่มเติมในการนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจเกษตร มีทกัษะการเป็น
ผู้ประกอบการ สามารถนำแผนธุรกิจเกษตรไปปรับใช้ต่อยอดในธุรกิจของตนเอง และที่สำคัญตนเองรู้สึก
ภาคภูมิใจกับการเป็นเกษตรกรต้นแบบในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกร อาทิเช่น อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (อกม.) เกษตรกรจิตอาสา ที่ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรด้วยกัน มีความรู้ความชำนาญเฉพาะ
ด้านการเกษตร เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบล) ในการขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตร
ในระดับพื้นที่ และยังไดร้ับการยกย่องให้เป็นประธานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดลำพูน ประธานอาสาสมัครฝน
หลวงจังหวัดลำพูน และประธานแปลงใหญ่ลำไยจังหวัดลำพูน (ผลิตลำไยคุณภาพจังหวัดลำพูน) ซึ่งทั้งหมดที่ได้
กล่าวมานี้ นับได้ว่าเป็นผลพลอยได้จากการศึกษาที่ไม่มีวันส้ินสุด ปฏิบัติตัวเองเช่นน้ำไม่เต็มแก้ว ซึ่งการไดร้ับ
โอกาสดี ๆ จากหน่วยงานสังกัด กรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดลำพูน และ
ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการสนับสนุน ช่วยเหลือ และแนะนำส่ิงดี ๆ ทำให้ธุรกิจของตนเองไดม้ีการพัฒนา 
ปรับปรุงจากรูปแบบเดิมๆ มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ รวมทั้งยังสามารถวาง
แผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดเครือข่าย
ผู้ประกอบการ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูร้่วมกันและเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้การประกอบธุรกิจ
การเกษตร Agri BIZ Idol ให้แก่บุคคล ชุมชน และผู้ที่ให้ความสนใจ ทั้งนี้ หากสนใจต้องการจะแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับคุณพสิษฐ์ สขุสวัสดิ ์เกษตรกรคนเก่งของเรา สามารถติดต่อได้ที่ 09 5245 2926 
  
  



 



 
https://youtu.be/IrrRCnZ8DDM 
  



 

 
วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสัมฤทธ์ิ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็น

ประธานเปิด งานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2564 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร โดยมี นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร พรอ้มด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
จังหวัดชุมพร และตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 
 นายสัมฤทธ์ิ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า"การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคล่ือนที่มี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการทางวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทาง
การเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัย โรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์
น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสรมิเพิ่มเติม
ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่าง นักวิชาการเกษตรของ
หน่วยงานต่างๆ ในแต่ละสาขาทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมอืทาง
วิชาการต่างๆ มาให้บริการ" 
 นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า "เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้การดำเนินงานโครงการคลินิก
เกษตรเคล่ือนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามปกติได้ กรมส่งเสริมการเกษตร จึง
ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมการขับเคล่ือนโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้จังหวัดที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามปกติ สามารถปรับแนวทางการดำเนินงาน โดยจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จัดจุด
ให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ในพระราชานุเคราะห์ ๆ โดยมีเอกสารวิชาการ แผ่นพับ วัสดุ
การเกษตรไว้บริการแก่เกษตรกร ตามความเหมาะสม 
 จังหวัดชุมพร จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2564  สำนักงานเกษตรจังหวัด
ชุมพร ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และสำนักงานเกษตรอำเภอ ทัง้ 8 อำเภอ โดยกิจกรรม
ภายในงาน ประกอบด้วย 1) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 2) จุดให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ ๆ ให้คำปรึกษาด้านการเกษตร บรกิารแกป่ระชาชน 3) การสนับสนุนชุดเมล็ดพันธ์ุ
ผัก ได้แก่ พริก มะเขือ บวบ คะน้า กวางตุ้ง และต้นพันธ์ุกระชาย จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
ชุมพร และ 4) การสนับสนุนชุดเมล็ดพันธ์ุผัก ได้แก่ พริก มะเขอื บวบ คะน้า กวางตุ้ง จากสำนักงานเกษตร
อำเภอ ซึ่ง เกษตรกรที่เข้ามารับบริการ ขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาประกอบการลงทะเบียนด้วย" 
  



 

 
วันที่ 8 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้จัด "งานเปิดบ้าน

เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดนครราชสีมา  (Open House)”  ผ่านระบบออนไลน์ และ Facebook live โดย นาย
กังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน และนางน้ำเงิน ยศสูงเนิน หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า ปัญหาสำคัญของภาคเกษตรใน
ปัจจุบัน คือ เกษตรกรสูงอายุขาดทายาทสืบทอดอาชีพ  

ดังนั้นการพัฒนาคนรุน่ใหม่เข้ามาทดแทน จึงเป็นส่ิงสำคัญ จึงต้องสนับสนุนให้เกษตรรุ่นใหม่มีความ
ภาคภูมิใจที่จะเข้ามาขับเคล่ือนพัฒนาภาคการเกษตรให้ก้าวหน้า และผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภคในปัจจุบัน จังหวัดนครราชสีมาจึงมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้เกษตรรุ่นใหม่ โดยใช้กระบวนการพัฒนา
แบบรายบุคคล สำหรับกิจกรรม Open House ที่จัดข้ึนจะเป็นการแสดงศักยภาพของเครือข่ายเกษตรกรรุ่น
ใหม่ โดยใช้ระบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมสัมมนาและ
เปล่ียนความรู้มัดรวมเทคนิคด้านการทำตลาดออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและนำเทคนิคการขายออนไลน์
มาใช้ในกิจกรรมถ่ายทอดสดแสดงผลงาน และจำหน่ายสินค้า 

ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเกิดข้ึนจากความร่วมมือของจังหวัด
นครราชสีมา และ Young Smart Farmer จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดงานแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้า
ของเกษตรกรรุ่นใหม่ "งานเปิดบ้านเกษตรกรรุน่ใหม่จังหวัดนครราชสีมา (Open House)” ผ่านระบบ
ออนไลน์ ระหว่างวันที่7-10 กันยายน 2564 โดยวันที่ 7 กันยายน เป็นการจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปล่ียน
ความรู้มัดรวมเทคนิคด้านการทำตลาดออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและนำเทคนิคการขายออนไลนม์าใช้ใน
กิจกรรมถ่ายทอดสดแสดงผลงาน และจำหน่ายสินค้าในระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2564 ซึ่งไดร้ับการ
สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดนครราชสีมา และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทกุกลุ่มฝ่าย โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและ Young Smart  Farmer ทั้ง 32 อำเภอ โดยหวังว่ากิจกรรมนี้จะทำให้ผู้บริโภคได้
เข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพ  

โดยขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงติดตามการ
ไลฟ์สดการจำหน่ายสินค้าของ Young  Smart  Farmer พร้อมสอบถามพูดคุยกับเกษตรกรผู้ผลิต และผู้
จำหน่ายได้สด ๆ ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 กันยายน 2564  เวลา 08:00 - 16:30 น. ติดตามข้อมูลข่าวสารได้
ที่ Facebook Fanpage : YSFKorat2021 
  



 
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผย

ว่า มังคุดภาคใต้แต่ละพื้นที่จะมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านรสชาติและคุณภาพ เช่น มังคุดภูเขาลานสกา มังคุดใน
สายหมอกเบตง มังคุดพังงา มงัคุดระนอง และมังคุดชุมพร เป็นต้น กรมส่งเสรมิการเกษตรได้สนับสนุน
งบประมาณ ในการจัดเวทีสัมมนาเพื่อพัฒนา กลุ่มเกษตรกร แปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และสร้างมาตรฐานเพิ่มมูลค่าผลผลิตมังคุดภาคใต้ ซึ่งโดยภาพรวมไม้ผลประสบปัญหาสภาวะการแข่งขันที่มี
ข้อกำหนด และเงื่อนไขการกีดกนัทางการค้าที่เข้มงวด ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่มีมาตรฐานที่สูงขึ้น อีก
ทั้งการจำหน่ายและกระจายผลผลิตค่อนข้างยากลำบากมากขึ้น 
 นายสุพิท กล่าวต่อว่า ปีนี้ผลผลิตมังคุดมีปัญหาด้านการตลาด ประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งเป็นปลาย
ฤดูกาล เนื่องจากต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควิด 19 ปัญหาการกระจุกตัวของสินค้าอยู่ใน
แหล่งผลิต หากได้กระจายสินค้า ออกนอกพื้นที่ต่างอำเภอ ต่างจังหวัด และตลาดใหญ่ๆ ก็สามารถแก้ปัญหาได้
รวดเร็ว ถ้าหากมีการวางแผนบริหารจัดการบริหารความเส่ียง โดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นตัวตั้ง และใช้ความ
รอบคอบระมัดระวัง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องกำหนดแผนอย่างเป็นระบบ โดยการระดมสรรพกำลังจาก
ทุกภาคส่วน ทั้งภาคเกษตรกรเอง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง พ่อค้า ส่ือมวลชน เพื่อช่วยกัน
แก้ไขปัญหา อย่างบูรณาการให้ชาวสวนมังคุดสามารถก้าวข้ามปัญหาคุณภาพ การตลาด และราคามังคุดอย่าง
ยั่งยืน 
 “ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการมังคุด
ครบวงจร ภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถบริหารจัดการ
ผลผลิตได้เป็นอย่างดี แม้ว่าประสบปัญหาราคา เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 แต่สามารถแก้ไขปัญหาให้
คล่ีคลายได้โดยเร็ว เช่น ใช้การกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่โดยเร็วที่สุด ทั้งตลาดออนไลน์ การเปิดประมูล
แบบลาน แบบท้ายรถ ซึ่งใช้กลไกของเครือข่ายกลุ่มแปลงใหญ่ เป็นศูนย์กลาง ประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าเข้ามา
ประมูล มีการกำหนดคุณภาพที่ชัดเจน ซึ่งสามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้” นายสุพทิ กล่าว 
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่5 จังหวัดสงขลา กล่าวอีกว่า สำหรับแผนการ
บริหารจัดการมังคุดครบวงจรที่ใช้ในฤดูกาลนี้และดำเนินการต่อเนื่อง มีดงันี้ 1) พัฒนาตัวเกษตรกร และกลุ่ม/
เครือข่ายที่เข้มแข้ง (Smart Farmer and Smart Group) 2) การพัฒนากลุ่ม/ เครือข่าย 3) การพัฒนา
กระบวนการผลิต อย่างมีประสิทธิภาพ (มังคุดคุณภาพ /มังคุดนอกฤดู) เช่น ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมังคุด
คุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญามุ่งสู่สินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) และเกษตรอินทรีย์ การคัด
แยกคุณภาพผลผลิตตามความต้องการของตลาด รองรับตลาดทั้งตลาดภายและตลาดส่งออก ด้วยการฝึกอบรม 
และพัฒนาเกษตรกร นักคัดคุณภาพแบบมืออาชีพ สร้างแรงงานประเภทฝีมือเพิม่ขึ้น 4) การพัฒนาศูนยร์ับซื้อ 
โรงคัดบรรจุ 5) การจัดระเบียบตลาดมังคุด 6) การสร้างนักการตลาดชุมชน 7) การสร้างมูลค่าเพิ่ม แปรรูป 
และการพัฒนาส่วนเหลือ 8)  การพัฒนาสวน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานรองรับการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร 9) การ



พัฒนาการผลิตสินค้าเฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์ 10) การประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่มีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 – 2566 ในเชิงคุณภาพสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2558 – 2564 และในเชิงปริมาณเน้นการจัดสมดุลอุปสงค์และอุปทาน 
ครอบคลุมระยะก่อนเก็บเกี่ยว ระยะเก็บเกี่ยว และระยะหลังเก็บเกี่ยว ในทิศทางเดียวกัน และพร้อม
ดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป 
  



 
นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายพยุงศักดิ์ สิทธิลภ หัวหน้ากลุ่ม

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้
ปลูกบุก ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ อำเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งขึ้นทะเบียนข้อมูลการปลูกบุกแก่เกษตรกรใน
พื้นที่ และเพื่อแก้ไขปัญหาการขนย้ายบุกออกนอกพื้นที่ต่อไป โดยเป็นการดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ รวมทั้งความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ตามโครงการที่หน่วยงาน
ภาครัฐได้จัดทำขึ้น จึงขอให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 กับกรมส่งเสริม
การเกษตร เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน สำหรับนำข้อมูลไปใช้วางแผนการ
ผลิต การตลาดและส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงใช้ในการดำเนินการตาม
มาตรการต่างๆ ของภาครัฐ 
  



 
จังหวัดเชียงใหม่เร่งประชาสัมพันธ์การบริโภคสินค้าไม้ผล ที่มีอัตลักษณ์เหมาะสมกับพื้นที่

ภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมการแปรรูปเพิม่มูลค่าสินค้า และส่งเสริมกระตุ้นการบริโภคผลไม้ให้มากขึ้น 
วันที่ 8 กันยายน 2564 ที่แปลงเรียนรู้การผลิตส้มสายน้ำผ้ึงคุณภาพ ตำบลโปงน้ำร้อน อำเภอ

ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การบริโภคสินค้าไม้ผลที่อัตลักษณ์เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ ในปีงบประมาณ 2564 โดยกรม
ส่งเสริมการเกษตร อนุมัติให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเน้นการพัฒนา การเกษตร เศรษฐกิจและสังคมที่มีอัตลักษณ์
เฉพาะถิ่น ซึ่งมีเรื่องราวแหล่งกำเนิดสินค้า (story) ทีท่ำให้สินค้ามีความแตกต่างจากสินค้าที่ผลิตจากแหล่ง
อื่นๆ มีความโดดเด่น มีศกัยภาพ และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย สามารถสร้างมูลค่าและนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรเพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ พัฒนาและยกระดับ
สินค้าเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ต่อไป 

การจัดงานในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์การผลิตไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพดีของจังหวัด
เชียงใหม่ ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิม่มูลค่าสินค้า และส่งเสริมการกระตุ้นการบริโภคผลไม้ให้มากขึ้น 

 ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาคัดเอกพืชเศรษฐกิจ 
จำนวน 3 ชนิดพืช ได้แก่ 

1. ลำไยหอมสารภี จากแปลงใหญ่ลำไยตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ 

2. ล้ินจ่ีจักรพรรดิ์ จากแปลงใหญ่ล้ินจ่ี ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

3. ส้มสายน้ำผ้ึง จากแปลงใหญ่ส้มสายน้ำผ้ึง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
  



 

 
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์การบริโภคสินค้าไม้ผล ที่มีอัตลักษณ์เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ 

เพื่อส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า และส่งเสริมกระตุ้นการบริโภคผลไม้ให้มากขึ้น 
วันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ แปลงเรียนรู้การผลิตส้มสายน้ำผ้ึงคุณภาพ ตำบลโปงน้ำร้อนอำเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การบริโภคสินค้าไม้ผลที่อัตลักษณ์เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ ในปีงบประมาณ 2564 โดยกรม
ส่งเสริมการเกษตร อนุมัติให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเน้นการพัฒนา การเกษตร เศรษฐกิจและสังคมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น 
ซึ่งมีเรือ่งราวแหล่งกำเนิดสินค้า (story) ที่ทำให้สินค้ามีความแตกต่างจากสินค้าที่ผลิตจากแหล่งอื่นๆ มีความ
โดดเด่น มีศักยภาพ และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถสร้าง
มูลค่าและนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรเพื่อสร้างอาชีพ และรายได ้พัฒนาและยกระดับสินค้าเพื่อเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ต่อไป การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การผลิตไม้ผลที่เป็นอัต
ลักษณ์ท้องถิ่นทีม่ีคุณภาพดีของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และส่งเสริมการ
กระตุ้นการบริโภคผลไม้ให้มากขึ้น 

ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาคัดเลือกพืชเศรษฐกิจ จำนวน 3 ชนิดพืช ได้แก่ 
1. ลำไยหอมสารภี จากแปลงใหญ่ลำไยตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ล้ินจ่ีจักรพรรดิ์ จากแปลงใหญ่ล้ินจ่ี ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ส้มสายน้ำผ้ึง จากแปลงใหญ่ส้มสายน้ำผ้ึง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

  



 

 
สนง.เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์เผยโครงการวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนผู้ปลูกกาแฟ

น้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานเกษตรในพื้นที่ มีผลงาน
โดดเด่นทำให้กรมส่งเสริมการเกษตร คว้ารางวัลเลิศรัฐฯ บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัล ร่วมใจ
แก้จน ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร.  

นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตร
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการโครงการวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนผู้
ปลูกกาแฟน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทำให้กรมส่งเสริม
การเกษตร คว้ารางวัลเลิศรัฐ บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัล ร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ.
2564 ระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร.  

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า คณะทำงานตรวจประเมิน
รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน จากสำนักงาน ป.ย.ป ได้มีมติมอบ
รางวัลเลิศรัฐฯ บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัล ร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับ
ดีเด่น ให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร จากผลงานโครงการวิสาหกิจชุมชนภายใต้แปลงใหญ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนผู้
ปลูกกาแฟน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโครงการทีม่ีความครบถ้วนในด้านการมีส่วน
ร่วม ได้แก่ การร่วมพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ ร่วมพัฒนากระบวนการคิดของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจ
ชุมชน อำเภอน้ำหนาว จำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าอุ่น คนอิ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำหนาวอารา
บิก้า และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟน้ำหนาว ซึ่งดำเนินการร่วมกันภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน
ของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทำให้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการทีม่าจากความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริง สามารถทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน มรีายได้
เพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบดีข้ึน และนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน  Sustainable Development Goals (SDGs) 

สำหรับบันไดสู่ความสำเร็จของโครงการวิสาหกิจชุมชนภายใต้แปลงใหญ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนผู้ปลูก
กาแฟน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้าไปส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านการจัดเวทีชุมชน ตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เพื่อให้เกิด
การนำศักยภาพของชุมชนมาใช้จัดการกับปัญหาจริงที่ชุมชนกำลังประสบ เช่น  การพังทลายของหน้าดินจาก
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ปัญหาการต่อรองราคาผลผลิต เป็นต้น ทำให้เกษตรกรในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ปัญหา วางกระบวนการ และกำหนดเป้าหมายตามความต้องการที่แท้จรงิของชุมชนร่วมกัน โดยมี



เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เป็นพี่เล้ียงสนับสนุนให้ชุมชนสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้  

นอกจากนี้ ยังได้ถ่ายทอดความรู ้กระบวนการ และเทคโนโลยกีารเกษตรสมัยใหม่ให้กับกลุ่ม
เกษตรกร ได้แก่ การบริหารจัดการในรูปแบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น
ผสมผสานกับการปลูกกาแฟ การส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน การแปรรูปสินค้าเกษตร และการสร้างแบ
รนด์สินค้าเกษตร ตลอดจนการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้จัดการแปลงที่มีศักยภาพ เป็นเกษตรกรรุน่
ใหม่ (Young Smart Farmer) และเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) สามารถจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายที่
เข้มแข็ง เกิดอำนาจในการต่อรองราคาผลผลิตของกลุ่ม ขจัดปัญหาการถูกกดราคาผลผลิตจากพ่อค้าคนกลาง
และปัญหาการเกษตรต่าง ๆ ของชุมชนได้สำเร็จ และสามารถเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรหรือชุมชนอื่นต่อไป 

ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐฯ บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัล ร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ.
2564 เป็นรางวัลที่ ก.พ.ร. มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีศกัยภาพมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ และสังเคราะห์ต้นแบบ (Prototype) ในการแกไ้ขปัญหาความยากจน สามารถเป็นต้นแบบ
ประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นได้ รวมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่าง
จริงจัง โดยใช้การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการทำงาน เพือ่ให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่าง
ยั่งยืน 
  



 
https://youtu.be/lh9HvjvPEI4 
  



 
https://youtu.be/HHTIooJtqJk 



 
“กาญจนา ลากลุ” เกษตรกรต้นแบบเมืองอุดรฯ ปลูกผักสลัดไร้ดิน ปลอดสารพิษ แปรรูปผลผลิต

เพิ่มมูลคา่ 
 ช่วงไม่กี่ปีมานี้ จะเห็นคนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมกันมากขึ้นเรื่อยๆ หลายคน
ประสบความสำเร็จในระยะเวลาไม่กี่ปี เนื่องจากนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย พร้อมใช้รูปแบบการบริหาร
จัดการสมยัใหม่ รวมถึงการทำตลาดที่ใช้โซเชยีลมีเดียควบคู่กับการขายทั่วไป  

คุณกาญจนา ลากุล เจ้าของ นโม ฟารม์ (Namo Farm) ซึง่ตัง้อยู่ บ้านเลขที่ 212 หมู่ที่ 8 บ้านคำตา
นา ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ก็เป็นคนหนุ่มสาวอีกรายที่หันมาเอาดีในการทำเกษตร โดย
เริ่มทำเมือ่ปี 2556 หลังจากก่อนหน้านี้เคยเปิดกิจการร้านขายอาหารสัตว์และขายปุ๋ย เมื่อมาเป็นเกษตรกรเต็ม
ตัว ในปี 2556 เธอจึงได้ใช้วิชาบริหารธุรกิจ ในระดับ ปวส. ที่ร่ำเรียนมาใช้ในเรื่องการตลาด รวมถึงความรู้ที่ได้
จากการเรียนระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ขอนแก่น พร้อมกันนั้นยังได้
รวบรวมเกษตรกรในพื้นที่ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผักไร้ดินปลอดสารพิษ บ้านคำตานา มีสมาชิก 10 ครอบครัว 
โดยเธอรับหน้าที่เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนฯ 
 แหล่งศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย ์

วันนี้ใช่แต่พืชผักผลไม้ของวิสาหกิจชุมชนผักไร้ดินปลอดสารพิษฯ ภายใต้ช่ือแบรนด์ “นโม ฟาร์ม” จะ
ขายดีแล้ว  คุณกาญจนา ยังได้รับเลือกให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม ่(Young Smart Farmer) ต้นแบบจังหวัด
อุดรธานี 2557-2561 และได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2557 สาขาพืชผักปลอดภัย 
ทั้งยังไดร้ับเลือกให้เป็น “ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer เขต 4” ของกรมส่งเสรมิ
การเกษตร ซึ่งที่ผ่านมามีคณะบุคคลจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานเป็นประจำ อีกทั้งผลผลิต
ของกลุ่มยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) 
หรือมาตรฐาน Q ส่งผลให้กลุ่มมีรายได้ต่อเดือนหลักแสนบาทขึ้นไป 

เจ้าของ นโม ฟาร์ม เล่าถึงแรงจูงใจที่หันมาทำการเกษตรว่า สมัยก่อนชอบกินข้าวนอกบ้าน เช่น เนื้อ
ย่างเกาหลี แต่กินทีไรปากจะเป็นแผลร้อน ปวดเนื้อปวดตัว อ่อนเพลีย อีกอย่างคือ หาผักบางชนิดกินยากใน
บางฤดู จึงได้ทดลองปลูกเองในดินที่ไม่มีโรงเรือน รอบแรกได้กนิ แต่รอบสอง-สาม แมลงเอาไปกินหมด ทำให้
ตั้งคำถามว่า ผักที่กินที่ร้านอาหารเอามาจากไหน คนปลูกใช้ยาฆ่าแมลงไหม ใช้ยาฆ่าหญ้าหรือเปล่า พอลงมือ
ปลูกพืชผักเอง ได้รู้ซึ้งถึงที่ไปทีม่าของพืชผักผลไม้ ซึง่สำคัญมาก และไม่กล้ากินอะไรสุ่มส่ีสุ่มห้าอีกต่อไป 
ประกอบกับเมื่อก่อนไมรู่้สาเหตุป่วยบ่อยเพราะอะไร จนกระทัง่มาปลูกพืชผักกินเอง แล้วปรากฏว่าเลิกป่วย 
เกิดเป็นแรงจูงใจคือ กลัวป่วยและตายเร็ว แต่พอสนุกกับการปลูกแล้วจำนวนเยอะ ก็เริ่มนำไปทำบุญ แจก
เพื่อนบ้าน และทดลองขาย แม้เนื้อที่ของ นโม ฟาร์ม จะมีถึง 5 ไร่ แต่ในความเป็นจริงคุณกาญจนาบอก ปลูก
พืชผักผลไม้เพียง 2 งาน เท่านั้นเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องความชอบส่วนตัว ไม่ชอบเดินไกลๆ ไม่ชอบตากแดด ไม่
ชอบให้มือเท้าเป้ือนดำ แต่ชอบและอยากปลูกพืชผักผลไม้ทุกๆ วัน ดังนั้น จึงตกผลึกกับการปลูกพืชในโรงเรือน
ปิด และในท่อปูนโดยใช้เทคโนโลยีการให้น้ำแบบอัตโนมัติราคาถูกทำเอง 



“ด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มาทำเกษตร ดิฉันจึงปรับให้เหมาะกับไลฟ์สไตส์ของตัวเอง เน้นทำน้อยๆ 
แต่ได้มากๆ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาจัดการทรัพยากรน้ำ ดนิ และเวลาให้คุ้มค่า ใช้คนน้อยพื้นที่น้อย และ
ใช้การจัดการที่เน้นยอดสูญเสียให้เกิดน้อยที่สุด จุดเด่นพืชผักของกลุ่มคือ อร่อย สะอาด สด ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง
และสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อพืช สัตว์ และคน ใช้การจัดการแบบวิธีธรรมชาติ” 

เทคนิคปลูกผักให้อร่อย-ปลอดภัย 
สำหรับพืช หลักๆ ที่เธอและทางกลุ่มปลูก เป็นพวกผักสลัดต่างประเทศ อย่าง ผักสลัดบัตเตอร์เฮด ผัก

สลัดเรดโอ๊ค ผักกรีนโอ๊ค จำหน่ายกิโลกรัมละ 100-110 บาท และปลูกพืชผักสวนครัวหลายชนิด ทั้งหอม ผักชี 
โหรพา ใบแมงลัก แตงกวา คะน้า ผักฮ่องเต้ พืชสมุนไพร ไม้ผล เช่น มัลเบอรี่ มะม่วง มะเดื่อฝรั่ง สตรอเบอรี่ 
มะนาว มะเขือเทศ และหลังบ้านปลูกยางพารา 

ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เธอได้รับเลือกให้เป็นต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่นั้น ทางกรมส่งเสรมิ
การเกษตร กระทรวงเกษตรฯ แจกแจงว่า เนื่องจากเธอมีองค์ความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นทำการเกษตร แบบใช้
เทคโนโลยี และการจัดการสมัยใหม่ ปลูกพืชในโรงเรือนแบบไฮโดรโปนิกส์ ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ต้องกำจัด
วัชพืช ใช้พื้นที่น้อยและใช้น้ำน้อย รวมทั้งปลูกผักต่างประเทศ เพราะมีคู่แข่งน้อย ได้ราคาดี พรอ้มใส่ใจ
คุณภาพ สด สะอาด และปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer 
ประจำจังหวัดอุดรธานี คุณกาญจนา แจกแจงถึงเทคนิคการปลูกผักสลัดต่างประเทศ ไม่มีอะไรมาก เพียงทำให้
ผักอร่อย สด สะอาดปลอดภัย เพราะไมม่ีใครอยากกินผักแก ่หยาบ แข็ง ขม ดังนั้น ควรเก็บผักที่อายุ 38-45 
วัน ตัดผักช่วงไม่มีแสงแดด และอย่าทำให้ผักเครียด น่าจะเปรียบได้ดังตอนกลางวันผักกำลังกินอาหารอยู่ แต่
เมื่อถูกถอนมาเลย ผักน่าจะเครียด 

“ลองคิดดู ถ้าเรากำลังกินอาหารอย่างอร่อยแล้วมีคนมายกเราหนีจากอาหาร จะรู้สึกอย่างไร อาการ
ของพืชผักก็น่าจะไม่ต่างกัน  และอีกอย่างคือ ทำอย่างไรก็ได้ให้รากพืชเย็น ไม่ว่าจะปลูกหญ้าคลุม จะสเปรย์น้ำ
สร้างบรรยากาศหลอกผักว่าอากาศเย็นอะไรประมาณนี้  เหมอืนคนไปกินอาหารตากแดด กับกินอาหารในห้อง
แอร์ ลองคิดดูว่า กินที่ไหนจะเครียดน้อยกว่ากัน พืชผัก ผลไม้ เป็นส่ิงมีชีวิต ดังนั้น เราต้องเอาใจใส่ รัก ดูแล
อย่างสม่ำเสมอ ขี้เกียจยังไงก็ต้องดูแลทกุวัน” 

สำหรับผักที่ปลูกกับดิน ต้องเริ่มจากการเตรียมดิน โดยดินผสมปุ๋ยหมักที่หมักเองและใช้มูลไส้เดือน 
และน้ำมูลไส้เดือน ดินดีปุ๋ยดี หรืออาหารของพืชก็ครบถ้วน ส่วนการให้น้ำ ถ้าปลูกในดิน ให้ 3 เวลา ใช้สปริง
เกลอร์ กรณีปลูกพืชไร้ดินระบบไฮโดรโปนิกส์นั้น คุณกาญจนาให้ข้อมูลว่า ใช้น้ำประปาผสมธาตุอาหารพืช
บริสุทธ์ิละลายในน้ำหล่อเล้ียงรากผัก ธาตุอาหารพืชที่ใช้จะมีเครื่องมือในการวัดค่าที่เหมาะสมสำหรับพืชแต่ละ
ชนิด ก่อนเก็บเกี่ยวก็ใช้น้ำเปล่าเล้ียงพืช ประมาณ 2-7 วัน (ธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรอง ที่พืช
จำเป็นต้องใช้มีจำหน่ายในร้านที่ขายเกี่ยวกับพืชไฮโดรโปนิกส์ หรือร้านที่จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ห้องแล็บ) โดย
การใช้น้ำแต่ละรอบ ปริมาณ 500 ลิตร ต่อการปลูก 30 วัน จากนั้นระบายออกมาเพื่อกกัเก็บไว้สำหรับรด
มะเขือเทศต่อ 

แปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่า 
ประธานวิสาหกิจชุมชนผักไร้ดินปลอดสารพิษฯ มองว่า การทำเกษตรปลอดสารพิษนั้นไม่ใช่เรื่องยาก

เลย เริ่มจากทำกินให้พอกิน เป้าหมายคือ จะไมซ่ื้อพืชผักผลไมก้ิน หรือซือ้ให้น้อยที่สุดซึ่งรวมถึงการทำปุ๋ยใช้



เองด้วย ใช้วิธีเล้ียงไส้เดือน โดยไม่เล้ียง นั่นคือ การไม่ถอนหญ้าแต่ตัดเอาเศษหญ้าเป็นอาหารให้ไส้เดือน พร้อม
ทำให้สวนชุ่มช้ืนไม่แห้ง ไส้เดือนมีหน้าที่พรวนดินให้โดยไม่ต้องจ้าง ใส่ปุ๋ยให้โดยที่เราไม่ต้องซื้อ ไม่ใช้ยาฆ่า
แมลง 100% ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า 100% นอกจากนี้ นำขยะอาหารจากครัวมากำจัดแบบทำเป็นปุ๋ยหมัก เจ้าของ 
นโม ฟาร์ม บอกอีกว่า ในการทำเกษตรนั้น ปีแรกใช้เงินลงทุนไปเยอะมาก แยกการลงทุนเป็นการผลิต 1 ล้าน
บาท และการแปรรูป 1 ล้านบาท ตอนนี้ยังเป็นหนี้อยู่ 2 ล้านบาท แต่หนี้เริ่มลดลง ขณะที่ผลผลิตในฟาร์มมาก
ขึ้น ทำให้มีรายได้เล้ียงตัวเองและใช้หนี้ได้ในระดับที่พอใจ 

ผลผลิตของกลุ่มนั้น นอกจากจะขายผักสดแล้วยังนำมาแปรรูปด้วย อย่างเช่น ทำน้ำสลัดผลไม้เพื่อ
สุขภาพ ทำจากมะนาวที่ปลูกเอง มีน้ำสลัดพริกไทยดำ น้ำสลัดงาดำ และน้ำสลัดแอปเป้ิลเขียว แปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าและลดยอดสูญเสียในฟาร์ม และมีน้ำผักผลไม้สกัดเย็น ไม่ใส่น้ำตาล ไม่ผสมน้ำ ทำสลัดมิกซ์ สลัดโรลล์ 
และแซนด์วิช กลุ่มจะเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน 

ช่องทางการจำหน่ายนั้น มีวางจำหน่ายที่หน้าฟาร์ม และตลาดเกษตรกรอุดรธานีทุกเช้าวันศุกร์และวัน
เสาร์ เดือนละ 4 ครั้ง และส่งผักสดขายที่ห้างวิลล่ามาร์เก็ต ยูดีทาวน์อุดรธานี เธอว่า ในช่วงฤดูหนาวผักล้น
ตลาด ผักจะปลูกกันเยอะ ดังนั้น หน้าหนาว ทาง นโม ฟาร์ม จะเน้นทดลองพืชตัวใหม่ และไม่ปลูกเยอะ แต่
ออกทัวรไ์ปฟาร์มเพื่อนๆ ในโครงการ Young Smart Farmer ทั่วไป เพื่อหาเพื่อนคอเดียวกันแลกเปล่ียน
เรียนรู้และสร้างเครือข่าย เกษตรกรรุน่ใหม่ เพื่อต่อยอดไอเดีย หรือมีแนวคิดในการทำการเกษตรใหม่ๆ  เพิม่
มากขึ้น 

คุณกาญจนา พูดถึงแผนธุรกิจในอนาคตว่า อยากทำเป็นศูนย์แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบ
ครบวงจร ถ้าใครอยากทดลองหรือสนใจทำการเกษตร ก็สามารถเดิน (Walk in) เข้ามาทดลองกอ่นจะไปลงมือ
จริง ตั้งแต่การผลิตพืชผักให้ได้มาตรฐาน การแปรรูปที่ไดม้าตรฐาน การตลาด โดยมุ่งเน้นไปที่เยาวชน เพื่อให้มี
สนามในการลงมือจริง ด้านการเกษตรสมัยใหม่ที่เข้ากับยุคสมัยของคน Gen X และ Gen Z ที่เนน้สะดวก
รวดเร็ว 

นับเป็นเกษตรกรหญิงเก่งอีกคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และไม่หยุดนิ่งในการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม สนใจอยากเขา้ไปชม นโม ฟาร์ม ติดต่อ ได้ที่โทร. (081) 945-0900 หรือ Line id : 
0819450900 และสามารถเข้าไปดูผลผลิตของกลุ่มได้ที่เฟซบุ๊กเพจ นโม ฟาร์ม 
  



 นายสุเทพ หนูรุ่น เกษตรอำเภอเมืองกระบ่ี กล่าวว่าจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรน่า 2019 หลายพื้นที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรง เมื่อมผู้ีป่วยจากการติดเช้ือของโรคดังกล่าวส่ิงสำคัญก็
ต้องหายาเพื่อที่จะรักษาให้หายจากอาการป่วย ซึ่งฟ้าทะลายโจรจัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการช่วย
รักษาอาการป่วยได้ เนื่องจากมีสารออกฤทธ์ิในการยับยั้งการแพร่กระจายของโรคภายในร่างกายของผู้ติดเช้ือ
ในระยะแรกซึง่ถ้าได้รับประทานสมุนไพรฟ้าทะลายโจรร่างกายก็จะสามารถหายป่วยได้โดยเร็ว             

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พืชสมุนไพรเป็นพืชทางเลือกซึ่งเป็น
การพัฒนาพืชสมุนไพร และเปิดโอกาสให้พืชสมุนไพรขยายออกสู่ตลาดได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับจังหวัดกระบ่ี
เห็นความสำคัญในการสร้างความมั่นคงในสุขภาพของคนกระบ่ีโดยส่งเสริมให้คนกระบ่ีปลูกฟ้าทะลายโจรไว้
เป็นสมุนไพรประจำครัวเรือนเพือ่ใช้ในการป้องกันและรักษาอาการของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  

ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมอืงกระบ่ีซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะ
หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรด้านพืช จึงได้จัดหาต้นกล้าฟ้าทะลายโจรจำนวน 1,000 ต้น เพื่อแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนนำไปปลูกไว้เป็นพืชสมุนไพรประจำครัวเรือนเพือ่ใช้ประโยชน์ตามสรรพคุณโดยได้จัดหาต้นกล้าฟ้า
ทะลายโจรให้กับประชาชน โดยแจกให้ครัวเรือนละ 3 ต้นเพื่อนำไปปลูกไว้ใช้ประโยชน์เป็นยาสมุนไพรประจำ
ครัวเรือนและเมื่อต้นฟ้าทะลายโจรออกดอกติดฝักก็สามารถนำเมล็ดจากฝักที่แก่แล้วไปเพาะขยายพันธ์ุได้ และ
ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมอืงกระบ่ีก็จะจัดทำแปลงขยายพันธ์ุฟ้าทะลายโจรบริเวณสำนักงานเพื่อการ
กระจายพันธ์ุแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจต่อไปอีกด้วย 
  



 
https://youtu.be/3huVuV8B7BY 
  



 

 
นายสถิตย์ พรหมรักษา ประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบ่ี กล่าวถึงการ

น้อมนำสูตรปุ๋ยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาปรับใช้ในการลดต้นทุน
ในการผลิตภาคการเกษตรว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงที่ทรงมพีระบรมราชานุญาตให้
ดำเนินการเผยแพร่สู่เกษตรกร สามารถนำมาปรับใช้และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง สำหรับส่วนประกอบ
ที่สำคัญได้แก่ยูเรีย 1 กิโลกรัมผสมกับซากสัตว์หรือ ซากพืช 200 กิโลกรัม สามารถนำไปใช้กับพืชผักสวนครัว
และผลไม้ แต่เมื่อนำมาดัดแปลงหรือผสมให้เป็นสูตรที่มีคุณคุณภาพสูงขึ้นก็สามารถนำมาใช้ในสวนยางพารา
และสวนปาล์มน้ำมันได้โดยได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกภายในกลุ่มนำไปปรับใช้ภายในศูนย์แห่งนี้ 

ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนอ่าวลึกเหนือได้รับรางวัลชนะเลิศศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับ
เขตปี 2562 โดยศูนย์แห่งนี้ได้ก่อตั้งเมื่อปีพศ 2558 พัฒนามาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้าน
หนองกกซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรในพื้นทีท่ี่มีความสนใจด้านดินและปุ๋ยรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้ง
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเริ่มแรกมีสมาชิก 15 คนก่อตัง้กลุ่มเมือ่วันที่ 15 สิงหาคม 2552 และได้จดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชนกับสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึกเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 โดยมีแนวคิดมาจากชุมชน
บ้านหนองกกประกอบอาชีพหลักคือการทำสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นพืชที่มีผลผลิตข้ึนอยู่กับสภาพ
อากาศและราคาอยู่กับความมั่นคงของนโยบายตลาดโลกทำให้บางครั้งต้นทุนในการผลิตสูงเกษตรกรไม่มีความ
คุ้มทุนจึงได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรจากนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ีได้เข้ามาส่งเสริม
จัดตั้งเป็นศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอ่าวลึกเหนือซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้นำองค์ความรู้และวัสดุอุปกรณ์มาทำถนนให้
ทางกลุ่มทำให้สมาชิกสามารถตรวจวิเคราะห์ดินมีความเข้าใจการใส่ปุ๋ยมีความพร้อมในการขับเคล่ือนงานศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชนนอกจากปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ทางกลุ่มไดผ้ลิตถ่านไบโอชาร์อีเอ็มบอล แหนแดง ถ่านไบ
โอชาร์ การใช้ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซาในสวนปาล์มน้ำมัน การเล้ียงแพะในสวนปาล์มน้ำมัน 

นายบุญมี ถ้ำเสือ เหรัญญิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอ่าวลึกเหนือกล่าวว่าที่ผ่านมาทางกลุ่มได้รับการ
สนับสนุนอย่างดีจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ีโดยได้มอบแม่ปุ๋ยให้จำนวน 120 กระสอบ จำหน่ายให้กับ
สมาชิกจำนวน 70,000 บาทเป็นเงินที่ได้เป็นเงินทุนหมนุเวียนในการจัดซื้อปุ๋ยเคมีในรอบต่อไป เพื่อที่จะได้
จำหน่ายให้กับสมาชิกและให้สมาชิกได้ใช้ปุ๋ยเคมีตามสูตรที่ทางกลุ่มได้วิเคราะห์ดินออกมาให้สามารถลดต้นทุน
การผลิตของเกษตรกรได้ ในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์ในปีที่ผ่านมาผลิตได้ 1,200 กระสอบ จำหน่ายให้กับสมาชิกไป
แล้วกว่า 500 กระสอบเป็นยอดเงินทั้งส้ิน 140,000 บาทเมื่อไปเปรียบเทียบกับร้านค้าทั่วไปสามารถประหยัด
ได้กระสอบละประมาณ 100 บาท การส่ังซื้อเป็นกลุ่มจะมาสามาถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีเป็นผลดีให้กับ
สมาชิกเกษตรกรโดยรวม 



นายสิทธิชัย ช่วยสงค์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ี กล่าวว่ากิจกรรมเด่น
ของศูนย์แห่งนี้เช่นการผลิตถ่านไบโอชาร์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้ในพื้นที่
การเกษตร ช่วยในการปรับปรุงดินให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมีการผลิตอีเอ็มบอล ซึ่งช่วยในการบำบัดน้ำเสีย การ
ผลิตแหนแดง ซึ่งสมาชิกกลุ่มสามารถนำไปดำเนินการที่บ้านของตัวเองจำนวนคนละ 2 บ่อ สามารถที่จะเพิ่ม
ปริมาณของธาตุอาหารโดยเฉพาะไนโตรเจนได้เป็นอย่างดี กิจกรรมที่สำคัญคือการเล้ียงแพะในสวนปาล์มน้ำมัน
ซึ่งส่วนปาล์มน้ำมันที่นี่จะมีวัชพืชขึ้นอยู่ก็สามารถที่จะเล้ียงแพะให้กินวัชพืชได้ การใช้ปุ๋ยชีวภาพในสวนปาล์ม
น้ำมันสามารถเพิ่มธาตุอาหารในดิน การรวมกลุ่มกนัจึงทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
  



 
 วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็น
ประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2564 ที่ศูนย์สารสนเทศ
ยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อขับเคล่ือน
คณะทำงานในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครพนม พรอ้มเตรียมวางแนวทางขับเคล่ือนสู่ BGC โมเดล
เศรษฐกิจใหม่สร้างรายได้สู่ชุมชนให้เกิดความยั่งยืน โดยมีส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการ
ประชุม 
 ด้านนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2564 ในวันนี้ เป็นการติดตามและสนับสนุนการทำงานของ
คณะทำงาน ที่นับว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคล่ือนงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สำหรับ
แนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทางกรมส่งเสรมิการเกษตร มีแนวทางและเป้าหมายในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนภายใต้นโยบายของรัฐบาล คือ BGC โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์
รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพรอ้มกัน ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ B ย่อมาจาก Bio 
Economy คือ ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ซึ่งมุ่งเนน้การใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า C ย่อมาจาก Circular 
Economy คือ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และ G 
ย่อมาจาก Green Economy คือ ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลก
อย่างยั่งยืน และส่ิงสำคัญคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางมาปรับใช้ เพื่อสร้าง
คุณค่า จากความหลากหลายของทรัพยากรที่มอียู่ เพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจ เกิดการกระจายรายได้สู่
ชุมชน ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนที่เข้มแข็ง และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้
ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง มีการให้บริการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 เช่น การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พร้อมการ
สนับสนุนส่งเสริมด้านอื่นๆ สำหรับจังหวัดนครพนม ปัจจุบันมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล้ว จำนวน 
1,852 แห่ง สมาชิก จำนวน 34,603 และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำนวน 14 แห่ง สมาชิกจำนวน 410 ราย 
นอกจากนี้ยังมีการยกเลิกและเพิกถอนการจดทะเบียน จำนวน 13 แห่ง ส่ิงสำคัญที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะต้อง
ให้ความสนใจ นั่นก็คือ การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะต้องดำเนินการตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. 2548 ในหมวด 1 วิสาหกิจชุมชน มาตรา 8 และมาตร 9 ที่ระบุไว้ชัดเจนว่า ในระยะเวลา 30 วันนับแต่



ส้ินปี ปฏิทิน ให้วิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งมีความต้องการที่จะดำเนินกิจการ
ต่อไป จะต้องแจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ หากไม่แจ้งความประสงค์เป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกันให้กรม
ส่งเสริมการเกษตรแจ้งหนังสือเตือนให้วิสาหกิจชุมชนนั้นไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งถ้าไม่มีการแจ้งตามคำเตือน ให้
กรมส่งเสริมการเกษตร ถอนช่ือออกจากนายทะเบียน และให้มีการดำเนินการต่อไป ซึ่งวิสาหกิจชุมชนบางแห่ง
ไม่มีการติดตามทำให้อาจเสียโอกาสในการสนับสนุนและพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐ 
นอกจากนี้ ในปี 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินกิจกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น 
ระดับจังหวัด ซึ่งจากการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครพนม ได้แก่ 
อันดับที่ 1 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก อันดับที่ 2 วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเล้ียง
แมลงเศรษฐกิจ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณนูคร และอันดับที่ 3 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรใน
เขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
  
  



 
 เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 09 กันยายน 2564 นาย พรพจน์ บัณฑิตยานุรัตษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาร่วมกิจกรรมรับขวัญแม่โพสพแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง งานสืบสานคุณค่า วิถีชาวนา
ไทย ที่ แปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง) ตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยมี นาย ไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อม
หน่วยงานต่างเข้าร่วม 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาการ
ผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาทุ่งมะขามหย่องโดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัพระนครศรี
อยุธยาได้มีการจัดงานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง เมื่อวันที ่25 พฤษภาคม 2564และได้
ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว พันธ์ุ กข43โดยปลูกข้าวเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และ
ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กับการจัดการศัตรูพืช แบบผสมผสานตลอดฤดูกาลผลิต และในขณะนี้ข้าวใน
แปลงนา มีอายุ 98 วัน ซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยว 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ดำเนินจัดงานสืบสานคุณค่า วิถีชาวนาไทย ระหว่าง
วันที่ 8 – 9 กันยายน 2564โดยกิจกรรมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เป็นการจัดงานเก็บเกี่ยวข้าว และได้มีการ
จำลองประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวให้ผู้มีเกียรติได้มีส่วนร่วมเพื่อเป็นการอนรุักษ์วัฒนธรรม วิถีชาวนา
ไทย โดยผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวส่วนหนึ่ง ได้นำมาใช้ในการจัดพิธีรับขวัญแม่โพสพในวันนี้และผลผลิตที่
เหลือจะนำไปจำหน่ายเป็นข้าวเปลือกสดเนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องและลมแรง ในระยะข้าวสุก
แก่ ตั้งแต่วันที่ 23สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา ส่งผลให้ต้นข้าวล้ม ไม่สามารถนำผลผลิตมาปรับปรุงเป็นเมล็ด
พันธ์ุคุณภาพดีได้ โดยรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทั้งหมดจะนำทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสต่อไป 
  


