
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2564  
 

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ส่งสุขปีใหม่ 1.กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งสุขปีใหม่ 2565 พร้อมให้บริการเกษตรกร
ออนไลน์ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงวางขาย เปิดศูนย์เกษตรต้อนรับนักท่องเที่ยว
และจัดโปรช๊อปลดราคาสินค้าเกษตร 

Thailand+ 

เกษตรกรสำนึกรัก
บ้านเกิด 

2.กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
และดีแทค ประกาศความสำเร็จเกษตรกรผู้ได้รับการคัดเลือกในโครงการ
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2564 

Thailand+ 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

3.Next Step ก้าวต่อไปของการพัฒนาบุคลากร สำนักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 

Kaset Go 

4.ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ Isan E-extension Youtube 
ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
คลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ฯ 

5.จังหวัดสกลนคร เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ให้บริการประชาชนที่
อำเภอบ้านม่วง 

NNT 

แปลงใหญ่ 6.กลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด I 
Love Flower Farm Surround Yourself With Flowers หวังฟ้ืนจาก
วิกฤตโควิด 

KU Radio plus 
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กลา่วว่า กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ตรียมของขวัญพิเศษสำหรับเกษตรกรไว้ 3 
ส่วน คือ ให้บริการเกษตรกรแบบออนไลน์ตลอดห่วงโซ่การผลิต ให้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และโปรโมชัน่สนิค้าเกษตรใน
เว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com 
โดยการให้บริการเกษตรกรแบบออนไลน์ตลอดห่วงโซ่การผลติ ประกอบด้วย 
1) ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ดา้นการเกษตร หรือ SSMAP ร่วมกับการใช้ข้อมูลตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกในชัน้ความ
เหมาะสมของระบบ Agri-Map เพื่อนำเสนอทางเลือกในการทำกิจกรรมการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
2) ระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายพืชพันธุด์ี e-Catalog ให้บริการจำหน่ายพชืพันธุด์ีผ่านระบบออนไลน์ ซึง่รวบรวมพนัธุ์พืชที่ผลติโดยศูนย์
ขยายพันธุ์พชืทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งพืชพันธุ์ดไีด้อย่างสะดวกยิง่ขึ้น 
3) แอปพลิเคชัน Farmbook ให้บริการสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบยีนเกษตรผู้ปลูกพชืกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
สามารถปรบัปรุงข้อมูลการเพาะปลูกได้ด้วยตนเอง 
4) แอปพลิเคชัน “รู้ดินรู้ปุย๋” ให้บริการให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามวิเคราะห์ดิน การคำนวณตน้ทุนและผลผลิต และจัดการร้านค้าของศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน การสัง่จองปุ๋ยผ่านศูนยจ์ัดการดินปุ๋ยชุมชนภายใต้โครงการ One Stop Service 
5) แอปพลิเคชัน “DOAE Pest Forecast” เครื่องมือในการช่วยวินิจฉัย พยากรณ์การระบาดและแจ้งเตือนเฝ้าระวัง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ
ในการจัดการเพื่อป้องกันการระบาดเปน็รายชนิดศัตรูพชื สำหรบัพืชเศรษฐกิจหลัก 8 ชนิด ไดแ้ก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง มะพร้าว 
ทุเรียน และพืชผัก 
6) เว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ซึ่งเป็นระบบ e-Catalog ที่เปน็รวบรวมข้อมลูสินคา้เกษตร ทั้งผลผลิตสด สนิค้าแปรรูป 
จำนวน 9 หมวด ได้รับการรับรองมาตรฐานตา่ง ๆ เชน่ GAP, HACCP, มผช., ฮาลาล, อย. พรอ้มข้อมูลช่องทางการติดต่อซื้อขายแบบ
ออนไลน์โดยตรงกับเกษตรกร 
ให้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดศูนย์ปฏิบตัิการของกรมส่งเสริมการเกษตร รอต้อนรับนักท่องเที่ยว จำนวน 
14 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) 3 แห่ง คือจังหวัดกระบี่ เปน็แหล่งรวบรวมไมผ้ลเศรษฐกิจภาคใต้ บอนสี
และหน้าวัวพันธุ์ดี จงัหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านไม้ดอก ไม้ประดบั พืชผัก สมุนไพรและเครื่องเทศ ไม้ผลไม้ยืนตน้ และจังหวัด
จันทบุรี เปน็จุดเรียนรู้ผึ้งโพรง ชันโรง จิง้หรีด ผักยกแคร่ และเห็ด ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวดัเชียงใหม่ 
เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องผึ้งครบวงจร และศูนย์ขยายพันธุ์พชื 10 แห่ง (จังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย ์พิษณุโลก 
มหาสารคาม ลำพนู สุพรรณบุร ีและอุดรธานี) ที่เปิดให้เข้าเรียนรู้การขยายพันธุพ์ืชพนัธุ์ดีทั้ง 4 สายการผลิต คือ การเพาะเมล็ด การผลิต
ท่อนพันธุ์ การผลิตตน้พันธุ์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และมีกิจกรรมมากๆ เพื่อรับพันธุ์พืชฟรีได้ทุกศูนย์ฯ ตามเงื่อนไข รวมทั้งมีจุดจำหน่าย
พืชพันธุ์ดี ที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ทีส่นใจ นอกจากนีย้ังมีวิสาหกิจชมุชนที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 95 แห่งทั่วประเทศ พร้อม
เปิดบริการรับนักท่องเที่ยว เชน่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรลำนำ้พรม จังหวัดชัยภูมิ วสิาหกิจชมุชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง ไฮตาก
แลนด์ จังหวัดเลย วสิาหกิจชุมชนกลุ่มการเกษตรพอเพียงการเลี้ยงผึ้งโพรง จังหวัดกระบี่ วสิาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบา้นทะเลน้อยระยองฮิ 
จังหวัดระยอง ถ้ำเสือโฮมสเตย์ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือ) จังหวัดเพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟโรบัสต้าสูตรโบราณ 
บ้านคลองกั่ว (ไร่คลองกั่วคอฟฟีแ่ลนด์) จังหวัดสงขลา และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เปน็ต้น 
ส่วนโปรโมชัน่สนิค้าเกษตรผา่นเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com กรมส่งเสริมการเกษตรได้คัดสรรสินคา้คุณภาพกว่า 160 
รายการมาลดราคาพิเศษ หรือซื้อสินค้าที่กำหนดพร้อมรับของแถม หรือจัดส่งฟรี ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าโปรโมชัน่พิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 
12 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com 
จึงขอเชิญชวนทุกทา่นร่วมส่งความสุขปีใหม่ไปกบักรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อมอบความสุขต่อให้เกษตรกรตามสถานที่และช่องทางดังกลา่ว 
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นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เห็นชอบ
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) หรือ BCG 
Model ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
แต่งตัง้คณะกรรมการ BCG Model ด้านการเกษตร โดยมีนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธาน เพ่ือกำหนดแนวทาง มาตรการ และกลไกการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ปี 2564 – 2570 ที่เก่ียวข้องกับภาคการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขานรับนโยบายดังกล่าว 
และกำหนดแนวทางการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว ดังนี้ 
1) เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) โดยส่งเสริมการใช้พืชพันธุ์ดี ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในกระบวนการ
ผลิตทางการเกษตร ใช้ปุ๋ยอย่างผสมผสาน (ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ) ใช้ทรัพยากรให้เต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด ยกระดับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง มีคุณภาพได้มาตรฐาน แปรรูปสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและเชื่อมโยงตลาด 
2) ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยลดของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิต หรือนำมาผลิตเป็นปุ๋ยและวัสดุ
ปรับปรุงดินเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรดิน และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
3) ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การใช้ชีวภัณฑ์ควบคุม
กำจัดศัตรูพืช การใช้วัสดุอินทรีย์ในการปรับปรุงบำรุงดิน ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยบนความยั่งยืนของฐานทรัพยากร 
รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG แก่กำลังคนในภาคการเกษตร และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนในพื้นที่นำร่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม “โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึก
รักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2564” ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสนับสนุนกิจกรรมและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่
เกษตรกร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ที่ได้ดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ปลายปี 
2558 นับเข้าสู่ปีที่ 6 ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรัก
บ้านเกิด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เพ่ือสรรหา ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสนับสนุน
เกษตรกร ที่มีแนวความคิดและการปฏิบัติด้านเกษตรอินทรีย์ ใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาและต่อยอดเพ่ิมมูลค่าให้ผลผลิต รวม
ไปถึงการสร้างความมั่นคงยั่งยืนแก่คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคมและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในเรื่องเศรษฐกิจสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy : BCG) รวมถึงการเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จของเกษตรกรต้นแบบ
สำนึกรักบ้านเกิดสู่สาธารณชน ให้เกิดการยอมรับและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรในด้านการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร โดยในปี 2564 นี้ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิด “เกษตรสร้างสรรค์ สุขย่ังยืน” 



กรมส่งเสริมการเกษตร มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัด
งานประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2564 และจัดพิธีมอบรางวัลขึ้น ในวันที่ 20 
ธันวาคม 2564 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดย
ได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่
เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก และมอบแนวทางความร่วมมือในการจัดทำโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ซึ่งในปีนี้มี
เกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 250 คน โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเงินสนับสนุนพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รวม
มูลค่ากว่า 400,000 บาท ดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนราธิป ภูมิถาวร จังหวัดสุโขทัย (Young Smart Farmer) พัฒนาการเลี้ยงปูนาให้เป็นระบบ GAP และ
ระบบอินทรีย์ “ปูนาอินทรีย์สร้างชีวิต” โดยการจำหน่วยพ่อ/แม่พันธุ์ ลูกปูนา และแปรรูปปูนา ภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มปูนา ชญา
ดา ออร์แกนิค” รวมทั้งได้ต่อยอดการเลี้ยงและการผลิตไปสู่ชุมชนและผู้สนใจ ปัจจุบันมีเครือข่ายทั่วประเทศ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นายจิรภัทร คาดีวี จังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer) ทำการเกษตรอินทรีย์ใน
รูปแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิต เก็บเกี่ยว และการจัดจำหน่วยสินค้า เช่น ผลิตผักสลัดอินทรีย์ น้ำสลัด กุ้งก้ามกรามสด/แช่แข็ง 
น้ำพรกิกุ้งสมุนไพร ภายใต้แบรนด์ “แสนบุญฟาร์ม” 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายธนวัฒน์ มโนวชิรสรรค์ จังหวัดพังงา (Young Smart Farmer) ผลิตและแปรรูปสินค้าด้วย
ภูมิปัญญาดั้งเดิมผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ “มังคุดออร์แกนิค Best of PHANG – NGA” ผลผลิต เช่น มังคุด สะตอฝัก 
และผลไม้แปรรูป เช่น น้ำมังคุด มังคุดกวน มะม่วงเบาแช่อิ่ม น้ำพริกพริงไทย ภายใต้แบรนด์ “สวนบ้านแม่” เน้นเทรนด์การขาย
สมัยใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ 
และรางวัลเกษตรกรดีเด่น อีก 7 รางวัล ได้แก่ นายภิญญา ศรีสาหร่าย จังหวัดราชบุรี (Young Smart Farmer) ปลูกผักและผลไม้
อินทรีย์ตามมาตรฐาน IFOAM ภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์” นายอิสมาแอล ลาเต๊ะ จังหวัดยะลา (Young Smart 
Farmer) ทำเกษตรผสมผสาน “ปลูกผักยกแคร่ วิถีอินทรีย์” ภายใต้แบรนด์ “สวนนูริสฟาร์ม” นายมโนธรรม ชูแสง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี (Smart Farmer ต้นแบบ) ทำสวนเกษตรผสมผสาน ภายใต้แบรนด์ “บ้านไร่ ชายน้ำ ฟาร์มนก” นางสาวรัฐรินทร์ 
สว่างสาลีรัฐ จังหวัดสระแก้ว (Young Smart Farmer/Agri BIZ The Idol 2020) ทำเกษตรผสมผสาน/เกษตรทฤษฎีใหม่/
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลผลิตและการแปรรูป ภายใต้แบรนด์ “ไร่ดีต่อใจ” นางสาวพิริยากร ลีประเสริฐพันธ์ จังหวัดหนองคาย 
(Young Smart Farmer) ทำการเกษตรผสมผสาน เน้นเกษตรอินทรีย์ “ปลูกเองกินเอง เหลือแจกจ่ายให้คนรอบข้าง” ภายใต้แบ
รนด์ “Garden Three” นางสาวภัทรฤทัย พรมนิล จังหวัดนครพนม (Young Smart Farmer) ทำการเกษตรผสมผสาน เลือก
เกษตรอินทรีย์เพ่ือใช้ธรรมชาติบำบัด ภายใต้แบรนด์ “นพรัตน์ ฟาร์ม” และนางสาวนภัสวรรณ เมณะสินธุ์ จังหวัดอุบลราชธานี 
(Young Smart Farmer) ผลติไม้ดอกเบญจมาศและแปลงใหญ่ไม้ดอกบ้านตาติด ด้วยการทำอินทรีย์ 100% ภายใต้แบรนด์ “สวน
เบญจมาศนภัสวรรณ บ้านตาติด จังหวัดอุบลราชธานี” 
 



 

 
 
#ส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี4จงัหวดัขอนแก่น เดินหนำ้พฒันำบุคลำกรในรูปแบบ “พี่เล้ียงนกัส่งเสริม
กำรเกษตรภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ” ส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 4 จงัหวดัขอนแก่น น ำโดยผูอ้  ำนวยกำรกลุ่ม
พฒันำบุคลำกร จดัเวทีเสวนำเร่ือง “ระบบพี่เล้ียงกบันกัส่งเสริมกำรเกษตรรุ่นใหม่” วนัท่ี 22 ธนัวำคม 2564 เวลำ 10.00 

น. ผำ่น Google Meet เพื่อร่วมแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกำรพฒันำบุคลำกรรุ่นใหม่ แบบถ่ำยโอนควำมรู้และประสบกำรณ์
จำกรู่นพี่สู่รุ่นนอ้งดว้ยระบบพี่เล้ียง โดยมีผูผ้ำ่นกำรฝึกอบรมหลกัสูตร นกัส่งเสริมกำรเกษตรมืออำชีพ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
รุ่นท่ี 6 เขำ้ร่วมเสวนำ จ ำนวน 30 คน. 
 





 
 
 
จังหวัดสกลนคร เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้บริการด้าน
การเกษตรเชิงรุก 20 คลินิกแก่ประชาชน ในพ้ืนที่อำเภอบ้านม่วง รวมกัน ณ จุดเดียว 

วันนี้ (22 ธ.ค. 64) ที่บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร เป็นประธานในการเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่จังหวัดสกลนคร โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคี
เครือข่าย จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นการออกให้บริการด้านการเกษตรเชิงรุก แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้กับประชาชน ณ จุดเดียว 

กิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย การจัดนิทรรศการความรู้ และการจัดหน่วยให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 19 คลินิก 
ได้แก่ 1.คลินิกส่งเสริมการเกษตร 2.คลินิกพืช 3.คลินิกข้าว 4.คลินิกหม่อนไหม 5.คลินิกปศุสัตว์ 6.คลินิกศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์
สัตว์ 7.คลินิกอาหารสัตว์ 8.คลินิกประมง 9.คลินิกศนูย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 10.คลินิกดิน 11.คลินิกชลประทาน 12.
คลินิกสหกรณ์ 13.คลินิกตรวจบัญชีสหกรณ์ 14.คลินิก สปก. 15.คลินิกยางพารา 16.คลินิกศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 17.คลินิกศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี 18.คลินิกศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดหนองคาย และ 19.คลินิกประเมินผล 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรง เนื่องจากจังหวัดสกลนครในช่วงนี้มี
อากาศหนาวและลมแรง ประกอบกับยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอไมครอน พร้อม
เชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันโรค ปฏิบัติตนตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด 



 
 
 
วันที่ 22 ธ.ค.64 – ที่สวน I Love Flower Farm ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายภควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม เป็น
ประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มเกษตรกรต้นแบบแปลงใหญ่ไม่ดอกไม้ประดับตำบลเหมืองแก้ว เพ่ือเปิดฤดูกาล
ท่องเที่ยว ครั้งที ่3 ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด I Love Flower Farm Surround Yourself With Flowers ก่อนเปิดให้
นักท่องเที่ยวเข้าชมสวนต่างๆในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นี้ เพ่ือเป็นต้นแบบของการส่งเสริมการปลูกดอกไม้เพ่ือการค้าและการ
ท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดยจะเปิดสวนดอกไม้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปถ่ายภาพ พร้อมชมวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างใกล้ชิดใน
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

โดยในพื้นท่ีอำเภอแม่ริม เป็นแหล่งปลูกไม้ดอกเพ่ือการค้าที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ปลูกมากกว่า 1,300 ไร่ เกษตรกร 
353 ราย ทั้งในพื้นที่ตำบลโป่งแยง และตำบลเหมืองแก้ว โดยที่แต่ละสวนจะมีการปลูกพันธุ์ไม้ดอกที่หลากหลาย ทำให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสสีสันของดอกไม้ที่แตกต่างกัน โดยแต่ละสวนจะมีการจัดตกแต่งพ้ืนที่ภายในสวนอย่างสวยงาม เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและถ่ายภาพ เช่น สวน I Love Flower Farm แกนนำกลุ่ม สวนป้านกเอ้ียง สวนลุงรน สวนลุงอ้ายป้าแหม่ม 
เป็นต้น ตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งดอกไม ้ต้นกล้า และเมล็ดพันธุ์ และสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าชมสวนดอกไม้
สามารถสอบถามรายละเอียดก่อนเข้าชมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของแต่ละสวนได ้โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตั้งแต ่24 ธ.ค.นี้เป็น
ต้นไป ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 



น.ส.ณวิสาร์ มูลทา ประธานแปลงใหญ่ไม่ดอกไม้ประดับ ตำบลเหมืองแก้ว กล่าวว่า หลังจากท่ีมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่
ขึ้นมา โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มอยู่ประมาณ 30 ราย จำนวนพื้นที่รวมประมาณ 130 ไร่ โดยส่งเสริมให้ปลูกคัตเตอร์ และ มาร์กา
เร็ต ซึ่งเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจ ที่ตัดส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศตามออเดอร์ที่ได้รับมา ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาเป็นการ
ท่องเที่ยวสวนดอกไม้มาอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมาเฉลี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียวชมสวนดอกไม้ในวันธรรมดาประมาณ 3,000 
คน และในช่วงวันหยุดมีมากถึงวันละ 10,000 คน ซึ่งในชมุชนตำบลเหมืองแก้วถือเป็นชุมชมที่ใหม่ในเรื่องของการท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวยังไม่รู้จักร้านอาหารและที่พักมากพอ ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการปรับตัว ดว้ยการดึง
จุดเด่นของชุมชนออกมาให้โดดเด่น ด้วยการนำผู้สูงอายุในชุมชนมาถ่ายทอดวิถีชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารที่ทำมา
จากดอกไม้ หรือการนำดอกไม้มาทำเป็นงานศิลปะต่างๆ นำออกจำหน่ายเป็นรายได้ของชุมชนไปด้วย 

สำหรับสวน I Love Flower Farm เป็นต้นแบบสำคัญที่ได้สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวใหม ่เปิดมาได้ 2 ปี ในช่วงที่เกิดการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวลดลงไปอย่างมาก ในปีนี้พอสถานการณ์เริ่มดีมีการผ่อนคลายจึงเน้นความเป็น
ธรรมชาติให้ได้มากท่ีสุด เน้นทำสวนเป็นทุ่งหญ้ากว้างแบบธรรมชาติ สอดแทรกวิถีชีวิตของชาวสวนเป็นเรื่องราว มีจุดถ่ายภาพเก็บ
ความประทับใจได้ทุกจุด และได้นำดอกเดซ่ีที่นำเข้ามาจากฮอล์แลนด์ ซ่ึงเป็นดอกไม้เมืองหนาวนำมาโชว์ในสวนดอกไม้ด้วย 

นอกจากนั้นยังได้ดีไซน์เนอร์จากญี่ปุ่นเข้ามาช่วยออกแบบของที่ระลึก เพื่อให้นักท่องเที่ยวเก็บไว้เป็นความทรงจำ ส่วนการจองเข้า
ชมสวนดอกไม้สามารถจองผ่าน แพล็ตฟอร์มTraveloka ราคา 90 บาท รวม รถรับส่งและเครื่องดื่มที่กระจายรายได้สร้างอาชีพใน
ชุมชนไปพร้อมๆกัน แต่ต้องร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัด ยอมรับว่าผลกระทบหนักตลอด 2 ปีที่เกิดวิกฤต 
ตอนนี้พอดีขึ้นทุกคนต่างคาดหวังเพราะทราบว่าคนไทยก็อยากเท่ียวเป็นช่วงฤดูหนาวเข้าฤดูกาลท่องเที่ยวพอดี อำเภอแม่ริมเป็น
จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและเป็นพ้ืนที่นำร่อง Charming Chiang Mai ด้วย แต่ทั้งนี้ก็อดเป็นห่วงสถานการณ์ที่มีการพบ
สายพันธุ์ใหม่โอมิครอนหากมาระบาดอีกก็น่าวิตกมากกับผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 

 


