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Agri BIZ Idol ก ำไรของกำรท ำธรุกจิเกษตร คอืกำรปลกูฝัง

เยำวชน เพ่ืออนำคตภำคเกษตรของประเทศ ดว้ยกำร

เชือ่มโยงร้อยเรยีงสังคม ชมุชน ส่ิงแวดลอ้ม กำรศึกษำ เขำ้

ดว้ยกนั 

เมือ่เอย่ถงึ “โครงกำรพัฒนำ Smart Farmer ผูป้ระกอบกำรตน้แบบ เพ่ือยกระดบั

เกษตรกรเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตรชัน้น ำ หรอื Agri BIZ Idol Development 

Project” หลำยคนคงสงสัยวำ่ โครงกำรนีเ้ป็นโครงกำรอะไร เกีย่วขอ้งกบัใคร และ

ประเทศชำตไิดอ้ะไรจำกโครงกำรนี ้

นำยเขม้แขง็ ยตุธิรรมด ำรง อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรเกษตร เล่ำให้ฟงัว่ำ โครงกำร

พัฒนำ Smart Farmer ผู้ประกอบกำรต้นแบบ เพ่ือยกระดับเกษตรกรเป็น

ผู้ประกอบกำรเกษตรชัน้น ำ (Agri BIZ Idol Development Project) เปน็

โครงกำรที่มีเป้ำหมำยในกำรขบัเคล่ือนงำนตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ รวมถึงนโยบำยโครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) 

ของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ซ่ึงกองพัฒนำเกษตรกรได้ด ำเนินกำรต่อเนื่องมำ

ตั้งแตป่ี 2563 โดยเนน้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพ ของเกษตรกรให้เป็น 

Smart Farmer มืออำชีพ เพ่ือรองรับกำรเกษตร 4.0 กำรพัฒนำสินค้ำเกษตร

คุณภำพสูง มีควำมปลอดภัย และสำมำรถแข่งขันในตลำดได้ (Smart 

Production) ซ่ึงจะส่งผลให้มูลค่ำสินค้ำเกษตรเพ่ิมมำกขึน้ โดยเฉพำะเกษตรกร

ต้นแบบและเกษตรกรรุ่นใหมท่ี่ได้ประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรในลกัษณะ

ผู้ประกอบกำรทีม่ีกำรปรับเปลี่ยนวธิที ำกำรเกษตรจำกรปูแบบเดิมไปสู่กำรท ำเกษตร

สมัยใหม่ (Smart Farming) และกำรเกษตรแม่นย ำสูง (Precision Farming) ที่

เน้นกำรผลิตสินค้ำเกษตรด้วยกำรบรหิำรจดักำร น ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สมัยใหมเ่ข้ำมำปรบัใช้ในกำรผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิำพกำรผลิต ลดกำรใช้แรงงำน 

ลดต้นทนุกำรผลิต บรหิำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิตและกิจกำรที่มีอยูอ่ย่ำงคุ้มค่ำ 

ตลอดจนเป็นกำรเพ่ิมคุณค่ำและมูลค่ำสินค้ำเกษตร รวมทั้งกำรพัฒนำกระบวนกำร

ผลิตและผลผลิต สู่กำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตรทั้งภำยในประเทศและ



ต่ำงประเทศ และช่วยยกระดับสู่กำรส่งออก ตลอดจนช่วยยกระดับรำยได้และ

คุณภำพชีวิตของเกษตรกรให้มีควำมเปน็อยูด่ีขึ้น ก่อให้เกิดรำยไดท้ี่มั่นคง และ

สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืนในที่สุด ทั้งนี้ผู้น ำด้ำนเกษตรทีจ่ะเป็น

ผู้ประกอบกำรเกษตรชัน้น ำเหล่ำนี้กจ็ะกลำยเป็นก ำลังส ำคัญของภำคเกษตรไทยใน

อนำคตต่อไป 

ส ำหรับวธิีกำรขบัเคล่ือนของโครงกำรพัฒนำ Smart Farmer ผู้ประกอบกำร

ต้นแบบ เพ่ือยกระดบัเกษตรกรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรชัน้น ำ (Agri BIZ Idol 

Development Project) หรือโครงกำรฯ Agri – BIZ The Idol 2020 จะเป็น

รูปแบบกำรฝึกอบรมแบบเขม้ขน้ เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ ทกัษะ และกำรพัฒนำ

ศักยภำพใหก้ับเกษตรกร โดยมทีีมวทิยำกรชัน้น ำ หรือ Coach Agri BIZ และพ่ี

เล้ียงมำกด้วยประสบกำรณ์ในด้ำนธุรกจิเกษตร คอยใหค้ ำปรกึษำตลอดกำรอบรม 

โดยแบ่งเกษตรกรที่เขำ้ร่วมโครงกำรออกเปน็ 5 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มเกษตรแปรรปู เพ่ิมมูลค่ำ 

2) เกษตรท่องเที่ยว 

3) วิสำหกจิชุมชนและบริกำรกำรเกษตร 

4) เกษตรวิถีอนิทรยี ์

5) กลุ่มเกษตรไฮเทคและอุตสำหกรรม ซ่ึงปัจจุบนัมีผู้ผ่ำนกำรอบรมแล้วทั้งส้ิน

จ ำนวน 78 คน 

นำยส ำเรงิ เชยชืน่จติร (กวำง) 1 ในเกษตรกร 78 คน ที่ผ่ำนกำรอบรม ระบุว่ำ ได้

น ำควำมรู้ที่ได้รบัจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ มำปรับประยุกต์ใช้ในกจิกรรมเกษตร

ของตนเอง โดยเน้นกำรท ำกิจกรรมร่วมกนั กำรใช้กระบวนกำรเรียนรู้ และกำรเปน็

นักส่ือสำรอย่ำงบูรณำกำรด้วยบทเพลงและกำรแสดงดนตรีสู่กำรเล่ำเรื่อง 

เช่ือมโยงร้อยเรยีงสังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม และกำรศึกษำเข้ำด้วยกัน รวมถึงกำร

น ำกระบวนทัศน์วิถีคุณค่ำและควำมหมำยต่อมนุษย์กำรผลิตกสิกรรม (Values – 

Meaningful Agriculture Live) มำใช้เพ่ือสร้ำงสมดุลกสิกรรมวถิีเข้มขน้

เชิงเดี่ยว กำรผลิตเพ่ือขำยมิติเดยีว และกำรสร้ำงพลเมืองและพัฒนำประชำชนรุ่น

ใหม่อย่ำงบูรณำกำรและเป็นองคร์วมในรปูแบบ “บำ้นเกษตรกรชำวนำนอ้ย” (Little 

Farmer) เปิดโอกำสให้เยำวชน สถำนศึกษำ ชุมชน และสำธำรณชน รวมไปถึง



ผู้ปกครองที่ได้พำลูกๆ มำร่วมท ำกจิกรรม ได้เกิดกำรเรยีนรู้รอบดำ้น หลำกหลำย

มิตจิำกกำรปฏบิัตจิริง ตำมปรัชญำว่ำ “ชำวนำนอ้ยท ำเชงิเกษตรสุข บรูณำกำร 

เชือ่มประสำนกำรเรยีนรูร้ว่มกนั ในรปูแบบ Co – Learning Space เชือ่มประสำน

วถิกีำรเกษตร ธรรมชำตส่ิิงแวดลอ้ม สังคม กำรศึกษำ สุนทรยีะ ดนตร ีศิลปะ บำ้น 

วดั ชมุชน สังคม โรงเรยีน มหำลยั” โดยส่ิงส ำคัญที่สุดคือตนเองได้น ำหลัก

ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียงของพ่อหลวงรัชกำลที่ 9 มำเป็นหลักยดึในกำรพัฒนำ

และปฏิบตัิในกำรด ำรงชีวิต “แบบชวีติเกษตรสุข” โดยจะมีกจิกรรมเกี่ยวกบั

กำรเกษตร อำทิเช่น กำรด ำนำ กำรเกี่ยวข้ำว กำรวิดน ้ำ กำรปั้ นดิน กำรขี่ควำย 

กำรจับปลำ กำรท ำผ้ำมัดย้อม แคมป์ปิ้ งกองไฟ เป็นต้น กจิกรรมเหล่ำนี้ก่อให้เกิด

ควำมรู้สึกที่ดตี่อเด็กๆ มีควำมสนุก สุข เรียบง่ำย และเป็นกันเอง ในกำรเรียนรู้และ

ได้รับประสบกำรณ์จรงิด้วยตนเอง ถือเป็นกระบวนกำรปลูกฝังทัศนคตทิี่ดีต่ออำชีพ

ด้ำนกำรเกษตรให้กบัเยำวชนอีกด้วย 

นอกจำกตนเองจะได้รบักำรประเมนิให้ผ่ำนเกณฑ์เป็น Young Smart Farmer ของ

ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดพิจติรแล้ว ยังได้รบัควำมไว้วำงใจให้เป็นผู้เช่ียวชำญ

ต่ำงประเทศประจ ำโครงกำรควำมร่วมมือไทย – ลำว (TICA) ณ แขวงหลวงพระ

บำง สปป. ลำว และยังได้รับโอกำสใหท้ ำงำนด้ำนอำสำสมัคร เช่น บัณฑิต

อำสำสมัครเพ่ือนไทย (FFT) ในโครงกำรส่งเสริมกำรเกษตร ควำมร่วมมือไทย – 

ลำว ในแขวงหลวงพระบำง สปป. ลำว อำสำสมัครมูลนธิิร่วมพัฒนำพิจิตร 

อำสำสมัครส่ิงแวดล้อมบึงสีไฟ อำสำสมัครจดักิจกรรมตำมรอยพ่ออย่ำงพอเพียง 

จิตอำสำระดมทุนโครงกำรก้ำวคนละก้ำวเพ่ือโรงพยำบำลพิจิตร ด้วยอัลบั้มเพลง

สำนฝันพิจติรอำสำสมคัรด้ำนดนตรีแก่องคก์รภำคประชำสังคมและหน่วยงำนต่ำงๆ 

เป็นต้น โดยได้น ำควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมโดดเด่นด้ำนดนตรีกบับทเพลง มำ

ใช้เป็นกระบวนกำรควำมคิดสร้ำงสรรค์ศิลปะในกำรส่ือสำร น ำมำใช้ต่อยอดมำท ำ

ธุรกจิกำรเกษตรสร้ำงเรื่องรำวให้แก่แบรนด์ชำวนำน้อย และกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม

ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตนเองอีกด้วย 

นำยส ำเริง เล่ำให้ฟงัอกีว่ำ กำรที่ตนเองมคีวำมถนัดในด้ำนกำรใช้ศำสตร์และศิลป์ 

พร้อมกบักำรปฏบิัติดว้ยกำรลงมือท ำจริง ด้วยกำรสร้ำงสรรค์และส่ือสำรงำนด้ำน

กำรเกษตร ท ำให้เห็นวำ่ผลก ำไรจำกกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรของตนเอง

แท้จริงแล้ว คือ กำรปลูกฝังทัศนคติที่ดีผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ด้ำนกำรเกษตร ไปสู่

เด็กๆ และเยำวชน เพ่ือต่อยอดและเชื่อมโยงไปสู่เพ่ือนเกษตรกรด้วยกัน คนรอบ

ข้ำง ชุมชน และสังคม รวมทั้งมคีวำมเชื่อมัน่อยู่เสมอว่ำ “พลงัภำคเีครอืขำ่ย” เป็น

จุดเริ่มต้นหลักที่ส ำคัญในกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคกำรเกษตร ขยำยผลต่อเปน็ทอดๆ 



และเรียงร้อยเข้ำด้วยกัน เพรำะกำรมีส่วนร่วมและกำรลงมือปฏิบตัจิริงจะสำมำรถ

น ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนวิธีคิดและกระบวนกำรท ำงำนของสังคมด้ำนกำรเกษตร

ของประเทศไทยได้ โดยในแต่ละปจีะมีผู้ให้ควำมสนใจเยีย่มชม ศึกษำเรียนรู้ และเข้ำ

ร่วมกจิกรรมของตนมำกกว่ำ 500 คน/ปี แต่เมื่อได้รบัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่เกิดขึ้นในปัจจบุัน ท ำใหต้นเอง

ต้องปรบัเปลี่ยนรปูแบบกำรสอนผ่ำนส่ือออนไลน์ และใช้ส่ือวีดิทัศน์ประกอบกจิกรรม 

ซึ่งในควำมคิดตนเองนัน้ กำรเปน็ผู้ประกอบกำรธุรกจิ ก็คือกำรสร้ำงสรรค์

เศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกนัด้วยควำมรักอย่ำงมีควำมสุข ธุรกจิ

กำรเกษตรจะมั่นคงได้ต้องเริม่ตน้ด้วยกำรสร้ำงควำมสุข ในรูปแบบของเกษตรสุข 

กำรเกษตรที่สร้ำงควำมสุขทุกกระบวนกำรในหลำกหลำยมติิ (สุขภำพดี เศรษฐกจิดี 

สังคมดี ส่ิงแวดล้อมดี) ให้แก่ผู้ผลิตและผู้บรโิภคเป็นแนวทำงไปสู่ควำมยั่งยืนใน

อนำคต ทั้งนี้ หำกท่ำนใดสนใจจะแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับคุณกวำง (นำยส ำเริง เชย

ชื่นจติร) เกษตรกรคนเก่งของเรำ สำมำรถตดิต่อได้ที่ 82/3 หมู่ 9 ต ำบลดงกลำง 

อ ำเภอเมือง จงัหวัดพิจิตร 66170 โทรศัพทห์มำยเลข 08 7382 5564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agri BIZ Idol ก ำไรของกำรท ำธรุกจิเกษตร คอืกำรปลกูฝัง

เยำวชน เพ่ืออนำคตภำคเกษตรของประเทศ ดว้ยกำร

เชือ่มโยงร้อยเรยีงสังคม ชมุชน ส่ิงแวดลอ้ม กำรศึกษำ เขำ้

ดว้ยกนั 

 

“โครงการฯ Agri – BIZ The Idol 2020 จะเป็นรูปแบบการฝึกอบรมแบบเข้มข้น 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และการพัฒนาศักยภาพให้กับเกษตรกร โดยมีทีมวิทยากรช้ันน า หรือ 

Coach Agri BIZ และพี่เลีย้งมากด้วยประสบการณ์ในด้านธุรกิจเกษตร คอยให้

ค าปรึกษาตลอดการอบรม เพ่ือให้ความรู้กับผู้ร่วมโครงการ “ 

 ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก การพฒันาดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมดา้นการเกษตร ท าให้กรม
ส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณื ไดเ้นรมิต “โครงการพฒันา Smart Farmer ผูป้ระกอบการ
ตน้แบบ เพ่ือยกระดบัเกษตรกรเป็นผูป้ระกอบการเกษตรชั้นน า หรือ Agri BIZ Idol Development 

Project” ขึ้นมาเพื่อสอดรับกบัการขบัเคล่ือนภาคการเกษตรไทยสู่ “เกษตร 4.0 ” ซ่ึงไดด้ าเนินการล่วงเลยมาเป็นปี
แลว้นบัตั้งแต่กลางปี 2563 แต่กระนั้นหลายคนคงสงสัยว่า โครงการน้ีเป็นโครงการอะไร เก่ียวขอ้งกบัใคร และ
ประเทศชาติไดอ้ะไรจากโครงการน้ี? 

 



     นายเข้มแขง็ ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เล่าให้ฟังว่า โครงการพฒันา Smart Farmer 

ผูป้ระกอบการตน้แบบ เพ่ือยกระดบัเกษตรกรเป็นผูป้ระกอบการเกษตรชั้นน า (Agri BIZ Idol Development 

Project) เป็นโครงการท่ีมีเป้าหมายในการขบัเคล่ือนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง
นโยบายโครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงกองพฒันา
เกษตรกรไดด้ าเนินการต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2563 

       เนน้ใหค้วามส าคญัในการพฒันาศกัยภาพ ของเกษตรกรใหเ้ป็น Smart Farmer มืออาชีพ เพื่อรองรับ
การเกษตร 4.0 การพฒันาสินคา้เกษตรคุณภาพสูง มีความปลอดภยั และสามารถแข่งขนัในตลาดได ้(Smart 

Production) ซ่ึงจะส่งผลให้มูลค่าสินคา้เกษตรเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรตน้แบบและเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีได้
ประกอบอาชีพดา้นการเกษตรในลกัษณะผูป้ระกอบการท่ีมีการปรับเปล่ียนวิธีท าการเกษตรจากรูปแบบเดิมไปสู่การท า
เกษตรสมยัใหม่ (Smart Farming) และการเกษตรแม่นย  าสูง (Precision Farming) ท่ีเนน้การผลิต
สินคา้เกษตรดว้ยการบริหารจดัการ น านวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาปรับใชใ้นการผลิต 

 

        ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดการใชแ้รงงาน ลดตน้ทุนการผลิต บริหารจดัการปัจจยัการผลิตและกิจการท่ี
มีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า ตลอดจนเป็นการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าสินคา้เกษตร รวมทั้งการพฒันากระบวนการผลิตและผลผลิต สู่การ
รับรองมาตรฐานสินคา้เกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และช่วยยกระดบัสู่การส่งออก ตลอดจนช่วยยกระดบั
รายไดแ้ละคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยูดี่ขึ้น ก่อให้เกิดรายไดท่ี้มัน่คง และสามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืน
ในท่ีสุด ทั้งน้ีผูน้ าดา้นเกษตรท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการเกษตรชั้นน าเหล่าน้ีก็จะกลายเป็นก าลงัส าคญัของภาคเกษตรไทยใน
อนาคตต่อไป 

     ส าหรับวิธีการขบัเคล่ือนของโครงการพฒันา Smart Farmer ผูป้ระกอบการตน้แบบ เพื่อยกระดบัเกษตรกร
เป็นผูป้ระกอบการเกษตรชั้นน า (Agri BIZ Idol Development Project) หรือโครงการฯ Agri – 

BIZ The Idol 2020 จะเป็นรูปแบบการฝึกอบรมแบบเขม้ขน้ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทกัษะ และการพฒันาศกัยภาพ
ให้กบัเกษตรกร โดยมีทีมวิทยากรชั้นน า หรือ Coach Agri BIZ และพ่ีเล้ียงมากดว้ยประสบการณ์ในดา้นธุรกิจ
เกษตร คอยใหค้  าปรึกษาตลอดการอบรม เพื่อให้ความรู้กบัผูร่้วมโครงการ โดยแบ่งเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการออกเป็น 5 

กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเกษตรแปรรูป เพ่ิมมูลค่า 2) เกษตรท่องเท่ียว 3) วิสาหกิจชุมชนและบริการการเกษตร 4) เกษตรวิถี
อินทรีย ์และ 5) กลุ่มเกษตรไฮเทคและอุตสาหกรรม ซ่ึงปัจจุบนัมีผูผ้า่นการอบรมแลว้ทั้งส้ินจ านวน 78 คน 



 

ส าเริง เชยช่ืนจิตร 

      นายส าเริง เชยช่ืนจิตร (กวาง) 1 ในเกษตรกร 78 คน ท่ีผา่นการอบรม บอกว่า ไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วม
โครงการฯ มาปรับประยกุตใ์ชใ้นกิจกรรมเกษตรของตนเอง โดยเนน้การท ากิจกรรมร่วมกนั การใชก้ระบวนการเรียนรู้ และ
การเป็นนกัส่ือสารอยา่งบูรณาการดว้ยบทเพลงและการแสดงดนตรีสู่การเล่าเร่ือง เช่ือมโยงร้อยเรียงสังคม ชุมชน 
ส่ิงแวดลอ้ม และการศึกษาเขา้ดว้ยกนั 

      รวมถึงการน ากระบวนทศัน์วิถีคุณค่าและความหมายต่อมนุษยก์ารผลิตกสิกรรม (Values – Meaningful 

Agriculture Live) มาใชเ้พื่อสร้างสมดุลกสิกรรมวิถีเขม้ขน้เชิงเด่ียว การผลิตเพื่อขายมิติเดียว และการสร้าง
พลเมืองและพฒันาประชาชนรุ่นใหม่อยา่งบูรณาการและเป็นองคร์วมในรูปแบบ “บา้นเกษตรกรชาวนานอ้ย” (Little 

Farmer) เปิดโอกาสใหเ้ยาวชน สถานศึกษา ชุมชน และสาธารณชน รวมไปถึงผูป้กครองท่ีไดพ้าลูกๆ มาร่วมท า
กิจกรรม ไดเ้กิดการเรียนรู้รอบดา้น หลากหลายมิติจากการปฏิบติัจริง ตามปรัชญาว่า “ชาวนานอ้ยท าเชิงเกษตรสุข บูรณา
การ เช่ือมประสานการเรียนรู้ร่วมกนั ในรูปแบบ Co – Learning Space เช่ือมประสานวิถีการเกษตร 
ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม สังคม การศึกษา สุนทรียะ ดนตรี ศิลปะ บา้น วดั ชุมชน สังคม โรงเรียน มหาลยั” 



 

      ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือตนเองไดน้ าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลท่ี 9 มาเป็นหลกัยึดในการพฒันา
และปฏิบติัในการด ารงชีวิต “แบบชีวิตเกษตรสุข” โดยจะมีกิจกรรมเก่ียวกบัการเกษตร อาทิเช่น การด านา การเก่ียวขา้ว การ
วิดน ้า การป้ันดิน การขีค่วาย การจบัปลา การท าผา้มดัยอ้ม แคมป์ป้ิงกองไฟ เป็นตน้ กิจกรรมเหล่าน้ีก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดี
ต่อเด็กๆ มีความสนุก สุข เรียบง่าย และเป็นกนัเอง ในการเรียนรู้และไดรั้บประสบการณ์จริงดว้ยตนเอง ถือเป็นกระบวนการ
ปลูกฝังทศันคติท่ีดีต่ออาชีพดา้นการเกษตรให้กบัเยาวชนอีกดว้ย 

       นอกจากตนเองจะไดรั้บการประเมินใหผ้า่นเกณฑเ์ป็น Young Smart Farmer ของส านกังานเกษตร
จงัหวดัพจิิตรแลว้ ยงัไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญต่างประเทศประจ าโครงการความร่วมมือไทย – ลาว (TICA) 

ณ แขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว และยงัไดรั้บโอกาสใหท้ างานดา้นอาสาสมคัร เช่น บณัฑิตอาสาสมคัรเพื่อนไทย 
(FFT) ในโครงการส่งเสริมการเกษตร ความร่วมมือไทย – ลาว ในแขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว อาสาสมคัรมูลนิธิร่วม
พฒันาพิจิตร อาสาสมคัรส่ิงแวดลอ้มบึงสีไฟ อาสาสมคัรจดักิจกรรมตามรอยพ่ออยา่งพอเพียง จิตอาสาระดมทุนโครงการ
กา้วคนละกา้วเพ่ือโรงพยาบาลพิจิตร ดว้ยอลับั้มเพลงสานฝันพิจิตรอาสาสมคัรดา้นดนตรีแก่องคก์รภาคประชาสังคมและ
หน่วยงานต่างๆ เป็นตน้ 

     “เราไดน้ าความรู้ ความสามารถ และความโดดเดน่ดา้นดนตรีกบับทเพลง มาใชเ้ป็นกระบวนการความคิดสร้างสรรค์
ศิลปะในการส่ือสาร น ามาใชต้่อยอด มาท าธุรกิจการเกษตรสร้างเร่ืองราวให้แก่แบรนดช์าวนานอ้ย และการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่ผลิตภณัฑข์องตนเองอีกดว้ย” นายส าเริง กล่าว 



 

     เขา เล่าอีกว่า การท่ีตนเองมีความถนดัในดา้นการใชศ้าสตร์และศิลป์ พร้อมกบัการปฏิบติัดว้ยการลงมือท าจริง ดว้ยการ
สร้างสรรคแ์ละส่ือสารงานดา้นการเกษตร ท าให้เห็นว่าผลก าไรจากการประกอบอาชีพการเกษตรของตนเองแทจ้ริงแลว้ คือ 
การปลูกฝังทศันคติท่ีดีผา่นกิจกรรมต่างๆ ดา้นการเกษตร ไปสู่เด็กๆ และเยาวชน เพื่อต่อยอดและเช่ือมโยงไปสู่เพื่อน
เกษตรกรดว้ยกนั คนรอบขา้ง ชุมชน และสังคม รวมทั้งมีความเช่ือมัน่อยูเ่สมอว่า “พลงัภาคีเครือข่าย” เป็นจดุเร่ิมตน้หลกัท่ี
ส าคญัในการสร้างเครือข่ายภาคการเกษตร ขยายผลต่อเป็นทอดๆ และเรียงร้อยเขา้ดว้ยกนั 

     เน่ืองเพราะการมีส่วนร่วมและการลงมือปฏิบติัจริงจะสามารถน าไปสู่การเปล่ียนแปลงดา้นวิธีคิดและกระบวนการ
ท างานของสังคมดา้นการเกษตรของประเทศไทยได ้โดยในแต่ละปีจะมีผูใ้ห้ความสนใจเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ และเขา้ร่วม
กิจกรรมของตนมากกว่า 500 คน/ปี แต่เม่ือไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ท่ีเกิดขึ้นในปัจจบุนั ท าให้ตนเองตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบการสอนผา่นส่ือออนไลน์ และใชส่ื้อวีดิทศันป์ระกอบ
กิจกรรม 

    ในความคิดตนเองนั้น การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ ก็คือการสร้างสรรคเ์ศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ให้อยูร่่วมกนัดว้ย
ความรักอยา่งมีความสุข ธุรกิจการเกษตรจะมัน่คงไดต้อ้งเร่ิมตน้ดว้ยการสร้างความสุข ในรูปแบบของเกษตรสุข การเกษตร
ท่ีสร้างความสุขทุกกระบวนการในหลากหลายมิติ (สุขภาพดี เศรษฐกิจดี สังคมดี ส่ิงแวดลอ้มดี) ใหแ้ก่ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค
เป็นแนวทางไปสู่ความยัง่ยืนในอนาคต 

      หากท่านใดสนใจจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัคุณกวาง (นายส าเริง เชยช่ืนจิตร) เกษตรกรคนเก่งของเรา สามารถติดต่อได้
ที่ 82/3 หมู่ 9 ต าบลดงกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดพจิิตร 66170 โทรศัพท์หมายเลข 08 7382 5564 

 

 

 

 

 



 

เกษตรส่งเสรมิแปลงใหญ่ถัว่เหลอืงฝักสด จงัหวดัอทุัยธำนี 

พืชทดแทนนำปรงั อำยส้ัุน ใชน้ ำ้นอ้ย ผลตอบแทนสูง คำด

สรำ้งรำยได้ใหเ้กษตรกรกวำ่ 40 ลำ้นบำท 

นำยเข้มแขง็ ยตุธิรรมด ำรง อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรเกษตร กล่ำวว่ำ จังหวัด

อุทัยธำนีนับเป็นพ้ืนท่ีปลูกถั่วเหลืองฝักสดที่ส ำคัญ โดยมีพ้ืนท่ีปลูกประมำณ 

4,000 ไร่ และได้รับกำรส่งเสริมให้เป็นแปลงใหญ่ถ่ัวเหลืองฝักสด ต ำบลทุ่งโพ 

อ ำเภอหนองฉำง จังหวัดอุทัยธำนี ปัจจุบันมีสมำชิก จ ำนวน 270 รำย พ้ืนท่ีร่วม

โครงกำร 2,000 ไร่ ซ่ึงแต่เดิมเกษตรกรในพ้ืนท่ีท ำนำกันอย่ำงต่อเนื่อง โดยใน

รอบ 1 ปี จะท ำนำ 2 – 3 ครั้ง ส่งผลท ำใหด้ินมีสภำพเส่ือมโทรม พืชไม่สำมำรถ

เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ตำมปกติ ประกอบกับปัญหำด้ำนรำคำของผลผลิต

ตกต ่ำ เกษตรกรจึงรวมกลุ่มกันเพ่ือหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ โดยมีแนวคิดท่ี

ต้องกำรปลูกพืชหมุนเวียนท่ีเหมำะสมกับพ้ืนท่ี เป็นพืชที่มีอำยุส้ัน ให้ผลผลิตสูง 

รำคำดี และมีตลำดรองรับแน่นอนมำปลูกสลับกับกำรท ำนำ เพ่ือเป็นกำรช่วย

ฟื้ นฟูสภำพดินไปด้วยและได้เริ่มน ำเมล็ดถ่ัวเหลืองฝักสด (ถ่ัวแระญ่ีปุ่น) มำ

ทดลองปลูก ปรำกฎว่ำได้ผลเป็นที่น่ำพอใจ ทั้งด้ำนกำรเพำะปลูก รำคำ และ

ผลผลิต ซึ่งมีบริษัท ลำนนำ เกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด มำรับซ้ือผลผลิต พร้อม

ทั้งมกีำรประกันรำคำรับซ้ือที่แน่นอน 

 

https://www.thailandplus.tv/archives/408926/%e0%b8%96%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5-3


 

 
 

อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ ผลผลิตถั่วเหลืองฝักสดของจังหวัด

อุทัยธำนี มีควำมโดดเด่นในด้ำนรสชำติหอมหวำน อร่อย เกษตรกรจะปลูกปีละ 1 

ครั้ง ในช่วงฤดูแล้งทดแทนกำรท ำนำปรัง (ช่วงเดือนพฤศจิกำยน – มีนำคม) 

โดยจะเริ่มปลูกในวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 ถึง มกรำคม 2565 ซ่ึงถ่ัวเหลืองฝัก

สด (ถั่วแระญ่ีปุ่น) เปน็พืชอำยุส้ัน อำยุกำรเก็บเกี่ยวเพียง 68-70 วัน ในขณะที่

ข้ำวนำปรังมีอำยุเก็บเกี่ยวถึง 120 วัน อีกท้ังเป็นพืชต้องกำรน ้ำน้อย เพียง 300 

ลูกบำศก์เมตรต่อไร่ ใช้น ้ำเพียง 1 ใน 5 ส่วนของกำรปลูกข้ำวนำปรังท่ีต้องใช้น ้ำ

ถึง 1,500 ลูกบำศก์เมตรต่อไร่ ที่ส ำคัญมีตลำดรองรับที่แน่นอน ซ่ึงในปี 

2564/65 มีพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด 2,000 ไร่ คำดว่ำจะให้ผลผลิตท้ังหมด 2,400 

ตัน เฉลี่ย 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ คำดว่ำจะสร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกรเป็นมูลค่ำ

ด้ำนเศรษฐกิจประมำณ 40 ล้ำนบำท 

ด้ำน นำยประเสรฐิ วณิชชำกรววิฒัน ์เกษตรจงัหวดัอทุยัธำนี กล่ำวว่ำ ส ำหรับ

กำรส่งเสริมกำรปลูกถั่วเหลืองฝักสดของจังหวัดอุทัยธำนี เป็นเชิงบูรณำกำรใน

ลักษณะประชำรัฐ ประกอบด้วยเกษตรกร ภำครัฐ และเอกชน รว่มกับบริหำร

จัดกำรในกระบวนกำรผลิตตั้งแต่ต้นทำงจนถึงปลำยทำง ในปี 2564 แปลงใหญ่

https://www.thailandplus.tv/archives/408926/%e0%b8%96%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5-4
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ถั่วเหลืองฝักสด ต ำบลทุ่งโพ อ ำเภอหนองฉำง จังหวัดอุทัยธำนี ได้เข้ำร่วม

โครงกำรยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลำด โดย

ต้องกำรยกระดับกระบวนกำรผลิตและกำรบริหำรจัดกำรของกลุม่แปลงใหญ่

อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต ลดกำรใช้แรงงำน โดยใช้

เครื่องจักรสมัยใหม่ท่ีเหมำะสม เช่น ใช้รถแทรกเตอร์พร้อมใบมีดดันดิน เพ่ือปรับ

พ้ืนท่ีแปลงปลูกให้เรียบก่อนปลูก ใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ยกร่องพร้อมปลูก 

ใช้โดรนพ่นสำรเคมีหลังจำกเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝักสด และใช้เครื่องอัดเม็ด

อำหำรสัตว์อัดเศษถั่วเหลืองฝักสดที่เหลอืเป็นอำหำรสัตว์ ซ่ึงเป็นกำรใช้วัสดุ

เหลือใช้ทำงกำรเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังได้ช่วยรักษำส่ิงแวดลอ้ม 

ลดปัญหำหมอกควัน และฝุ่นละอองด้วยกำรใช้เครื่องอัดฟำง มำอัดฟำงข้ำว

หลังจำกเกษตรกรเก็บเก่ียวข้ำวนำปีเสร็จส้ินแล้วอีกด้วย 

ทั้งนี้ แปลงใหญ่ถ่ัวเหลืองฝักสด อ ำเภอหนองฉำง จังหวัดอุทัยธำนี ถือเป็น

แปลงใหญ่ต้นแบบที่ประสบผลส ำเร็จ มีควำมพร้อมเปิดให้เกษตรกรได้เข้ำมำ

ศึกษำเรียนรู้ กำรท ำเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือแก้ไขปัญหำด้ำนกำรผลิต 

กำรตลำด และกำรบรหิำรจัดกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมแปลงใหญ่ถัว่เหลืองฝัก
สด จงัหวดัอุทยัธานี พืชทดแทนนาปรัง อายสุั้น ใชน้ ้า
นอ้ย ผลตอบแทนสูง 

 5/11/2564 |  231 |  

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จงัหวดัอุทยัธานีนบัเป็นพื้นท่ี
ปลูกถัว่เหลืองฝักสดท่ีส าคญั โดยมีพื้นท่ีปลูกประมาณ 4,000 ไร่ และไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ป็น
แปลงใหญ่ถัว่เหลืองฝักสด ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี ปัจจุบนัมี
สมาชิก จ านวน 270 ราย พื้นท่ีร่วมโครงการ 2,000 ไร่ ซ่ึงแต่เดิมเกษตรกรในพื้นท่ีท านากนั
อยา่งต่อเน่ือง โดยในรอบ 1 ปี จะท านา 2 - 3 คร้ัง ส่งผลท าใหดิ้นมีสภาพเส่ือมโทรม พืชไม่
สามารถเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตไดต้ามปกติ ประกอบกบัปัญหาดา้นราคาของผลผลิตตกต ่า  

เกษตรกรจึงรวมกลุ่มกนัเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยมีแนวคิดท่ีตอ้งการปลกูพืชหมุนเวียน
ท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี เป็นพชืท่ีมีอายส้ัุน ใหผ้ลผลิตสูง ราคาดีและมีตลาดรองรับแน่นอนมาปลกู
สลบักบัการท านา ท่ีส าคญัมีตลาดรองรับท่ีแน่นอน ซ่ึงในปี 2564/65 มีพื้นท่ีปลูก
ทั้งหมด 2,000 ไร่ คาดวา่จะใหผ้ลผลิตทั้งหมด 2,400 ตนั  เฉล่ีย 1,200 กิโลกรัมต่อ
ไร่ คาดวา่จะสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกรเป็นมูลค่าดา้นเศรษฐกิจประมาณ 40 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรส่งเสริมแปลงใหญ่ถัว่เหลืองฝักสด จงัหวดั
อุทยัธานี พืชทดแทนนาปรัง อายสุั้น ใชน้ ้ านอ้ย 
ผลตอบแทนสูง คาดสร้างรายไดใ้หเ้กษตรกรกวา่ 40 

ลา้นบาท 
นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จงัหวดัอุทยัธานีนบัเป็นพื้นท่ีปลูกถัว่เหลืองฝักสดท่ีส าคญั โดยมีพื้นท่ีปลูกประมาณ 

4,000 ไร่ และไดร้ับการส่งเสริมให้เป็นแปลงใหญ่ถัว่เหลืองฝักสด ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี ปัจจุบนัมีสมาชิก จ านวน 

270 ราย พื้นท่ีร่วมโครงการ 2,000 ไร่ ซ่ึงแต่เดิมเกษตรกรในพื้นท่ีท านากนัอยา่งต่อเน่ือง โดยในรอบ 1 ปี จะท านา 2 – 3 ครั้ ง ส่งผล

ท าให้ดินมีสภาพเส่ือมโทรม พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตไดต้ามปกติ ประกอบกบัปัญหาดา้นราคาของผลผลิตตกต ่า เกษตรกรจึงรวมกลุ่ม

กนัเพื่อหาแนวทางในการแกปั้ญหา โดยมีแนวคิดท่ีตอ้งการปลูกพืชหมุนเวียนท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี เป็นพืชท่ีมีอายส้ัุน ให้ผลผลิตสูง ราคาดี และมีตลาด

รองรับแน่นอนมาปลูกสลบักบัการท านา เพื่อเป็นการช่วยฟ้ืนฟูสภาพดินไปดว้ยและไดเ้ร่ิมน าเมล็ดถัว่เหลืองฝักสด (ถัว่แระญ่ีปุ่น) มาทดลองปลูก 

ปรากฎว่าไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ ทั้งดา้นการเพาะปลูก ราคา และผลผลิต ซ่ึงมีบริษทั ลานนา เกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั มารับซ้ือผลผลิต พร้อมทั้งมีการ

ประกนัราคารับซ้ือท่ีแน่นอน 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ผลผลิตถัว่เหลืองฝักสดของจงัหวดัอุทยัธานี มีความโดดเด่นในดา้นรสชาติหอมหวาน อร่อย เกษตรกรจะ

ปลูกปีละ 1 ครั้ ง ในช่วงฤดูแลง้ทดแทนการท านาปรัง (ช่วงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม) โดยจะเร่ิมปลูกในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 

มกราคม 2565 ซ่ึงถัว่เหลืองฝักสด (ถัว่แระญ่ีปุ่น) เป็นพืชอายส้ัุน อายกุารเก็บเก่ียวเพียง 68-70 วนั ในขณะท่ีขา้วนาปรังมีอายเุก็บเก่ียวถึง 



120 วนั อีกทั้งเป็นพืชตอ้งการน ้านอ้ย เพียง 300 ลูกบาศกเ์มตรต่อไร่ ใชน้ ้าเพียง 1 ใน 5 ส่วนของการปลูกขา้วนาปรังท่ีตอ้งใชน้ ้าถึง 

1,500 ลูกบาศกเ์มตรต่อไร่ ท่ีส าคญัมีตลาดรองรับท่ีแน่นอน ซ่ึงในปี 2564/65 มีพื้นท่ีปลูกทั้งหมด 2,000 ไร่ คาดว่าจะให้ผลผลิต

ทั้งหมด 2,400 ตนั เฉลี่ย 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ คาดว่าจะสร้างรายไดใ้ห้กบัเกษตรกรเป็นมูลค่าดา้นเศรษฐกิจประมาณ 40 ลา้นบาท 

 

ดา้น นายประเสริฐ วณิชชากรวิวฒัน์ เกษตรจงัหวดัอุทยัธานี กล่าวว่า ส าหรับการส่งเสริมการปลูกถัว่เหลืองฝักสดของจงัหวดัอุทยัธานี เป็นเชิงบูรณา

การในลกัษณะประชารัฐ ประกอบดว้ยเกษตรกร ภาครัฐ และเอกชน ร่วมกบับริหารจดัการในกระบวนการผลิตตั้งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทาง ในปี 

2564 แปลงใหญ่ถัว่เหลืองฝักสด ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี ไดเ้ขา้ร่วมโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และ

เช่ือมโยงตลาด โดยตอ้งการยกระดบักระบวนการผลิตและการบริหารจดัการของกลุ่มแปลงใหญ่อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถลดตน้ทุนการผลิต ลด

การใชแ้รงงาน โดยใชเ้คร่ืองจกัรสมยัใหม่ท่ีเหมาะสม เช่น ใชร้ถแทรกเตอร์พร้อมใบมีดดนัดิน เพื่อปรับพื้นท่ีแปลงปลูกให้เรียบก่อนปลูก ใชเ้คร่ือง

หยอดเมล็ดพนัธ์ุยกร่องพร้อมปลูก ใชโ้ดรนพ่นสารเคมีหลงัจากเก็บเก่ียวถัว่เหลืองฝักสด และใชเ้คร่ืองอดัเม็ดอาหารสัตวอ์ดัเศษถัว่เหลืองฝักสดท่ีเหลือ

เป็นอาหารสัตว ์ซ่ึงเป็นการใชว้สัดุเหลือใชท้างการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยงัไดช่้วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม ลดปัญหาหมอกควนั และฝุ่ นละออง

ดว้ยการใชเ้คร่ืองอดัฟาง มาอดัฟางขา้วหลงัจากเกษตรกรเก็บเก่ียวขา้วนาปีเสร็จส้ินแลว้อีกดว้ย 

 

ทั้งน้ี แปลงใหญ่ถัว่เหลืองฝักสด อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี ถือเป็นแปลงใหญ่ตน้แบบท่ีประสบผลส าเร็จ มีความพร้อมเปิดให้เกษตรกรไดเ้ขา้

มาศึกษาเรียนรู้ การท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นการผลิต การตลาด และการบริหารจดัการ 

 



 

เกษตรอยุธยา เตรียมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย
พบิัติ 14 อ าเภออย่างเร่งด่วน 

 

ADVERTISEMENT 

วนัท่ี 6 พ.ย.64 นายไพฑูรย ์ ร่ืนสุข  เกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  เปิดเผยว่า  ขณะน้ีไดเ้ร่งรัดให้เจา้หนา้ท่ีส ารวจพ้ืนท่ีการเกษตร
และประเมินความเสียหายในพ้ืนท่ีประสบอุทกภยั พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติัอยา่งเคร่งครัด  โดยเงินช่วยเหลือท่ี
จะไดรั้บ คือครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ขา้ว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผกั ไร่ละ 1,980 บาท ไมผ้ลไมย้นืตน้และ
อื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท ล่าสุด จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไดอ้อกประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพบิติักรณีฉุกเฉินแลว้ 14 

อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอพระนครศรีอยธุยา ท่าเรือ นครหลวง บางไทร บางบาล บางปะอิน บางปะหนั ผกัไห่ ภาชี บา้นแพรก เสนา ลาดบวั
หลวง มหาราช และบางซา้ย  ซ่ึงขณะเกิดภยั ให้ส านกังานเกษตรอ าเภอประเมินสถานการณ์เบ้ืองตน้ และรายงานสถานการณ์พ้ืนท่ี
การเกษตรประสบภยัพิบติัให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบโดยดว่น  จดัชุดเฉพาะกิจลงพ้ืนท่ีประสบภยั เพ่ือให้ความช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่
เกษตรกร รวมถึงออกเยี่ยมเยียนให้ค าแนะน าในการดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตรท่ีประสบภยั   เตรียมขอ้มูลพ้ืนท่ีเพาะปลูกเชิงแผนท่ี 
และประสานงานชลประทานในพ้ืนท่ี  ทอ้งถ่ิน  ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั  เพ่ือวางแผนการบริหารจดัการน ้า ผลกัดนัน ้า สูบ
น ้าออกจากพ้ืนท่ีการเกษตร นอกจากน้ี ไดป้ระสานการปฏิบติังานกบักองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั  และศูนย์
ติดตามและแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัดา้นการเกษตรจงัหวดัอยา่งใกลชิ้ดและตอ่เน่ือง 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211106/03b72b3da3ac4197e7eb21187d77414f36bb975c1f9f497664938c08be15a52b.jpg?itok=bbQGyCxc


 

 

 

นายไพฑูรย ์ร่ืนสุข  กล่าวเพ่ิมเติมว่า  ส าหรับช่วงหลงัเกิดภยั หรือหลงัจากสถานการณ์คลี่คลาย ก าชบัให้ส านกังานเกษตรอ าเภอ จดัทีม
ฟ้ืนฟูอุทกภยั บูรณาการกบัหน่วยงานในพ้ืนท่ี ส ารวจความเดือดร้อนและให้การช่วยเหลือเกษตรกรดา้นต่างๆ เพ่ือหยดุย ั้งความเสียหาย 
รวมถึง ส ารวจและประเมินความเสียหายเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัอ าเภอ/จงัหวดัให้แลว้เสร็จภายใน 3 
เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีเกิดภยั พร้อมกนัน้ี  ให้ค าแนะน าเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์น ้าในพ้ืนท่ี  ดูแลรักษา
และจดัการความช้ืนในฤดูฝน จดัการพ้ืนท่ี  การระบายน ้าออกจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก การฟ้ืนฟูพืชหลงัน ้าลด และการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
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