
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 11 มีนาคม 2565 
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ไตรโคเดอร์มา 1. เกษตรเมืองยาง โคราช ส่งเสริมใช้ไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคในพริก TNN 
วิสาหกิจชุมชน 2. เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรอยพระพุทธบาทป่ากล้วย เชียงใหม่นิวส์ 
คลินิกเกษตร 3. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่!!ในพระราชานุเคราะห์ อ าเภอบึงสามัคคี TimeNews 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกษตรเมืองยาง โคราช ส่งเสริมใช้ไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคในพริก 
https://www.youtube.com/watch?v=48Ba4T5-sUA  

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=48Ba4T5-sUA


 

เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรอยพระพุทธบาทป่ากล้วย 

 
 
วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.00น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัด เชียงใหม่ พร้อมนายเจษฎา กาพย์
ไชย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรอยพระพุทธบาท
ป่ากล้วยโดยนางผุสดีวรรณ บุญเรือง เกษตรอ าเภอสะเมิงนางแพรวเพ็ญ แก้วมา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ร่วมให้ข้อมูลด าเนินการ ณ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรอยพระพุทธบาทป่ากล้วยเกิดจากกรรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่น า
ผลผลิตกล้วยจากเกษตรกรในพ้ืนที่มาแปรรูเพ่ิมมูลค่า เป็นกล้วยฉาบ กล้วยอบ กล้วยทอด ยกระดับพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ และรสชาติ ที่แตกต่างเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้บริโภค ซึ่งที่ผ่านมาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยใน
พ้ืนที่อ าเภอสะเมิงได้เป็นอย่างดี ทางกลุ่มกล่าวว่าจากกล้วยราคาหวีละประมาณ 5-10 บาท แปรรูปเป็นกล้วย
อบ จ าหน่ายราคาที่ลูกละประมาณ 5 บาท ปริมาณการรับซื้อต่อวันของทางกลุ่มอยู่ที่ประมาณ 3,000 หวี ซึ่ง
สามรถสร้างรายได้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาทางกลุ่มประสบปัญหาทางด้านการตลาดจึงปรับตัว
เพ่ิมช่องทางจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมเติมผ่านทางออนไลน์ โดยผู้ที่สนใจสินค้าสามารถติดต่อได้ทีส านักงานเกษตร
อ าภอสะเมิง หรือเบอร์โทร 053-487116 
 
 
 



 

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่!!ในพระราชานุเคราะห์ อ าเภอบึงสามัคคี 

 

นายสุวิทย์  สันตติวงศ์ไชย  ปลัดจังหวัดก าแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายศักดิเดชน์  แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร กล่าวรายงาน 
และนายสุรพล ระลอก นายอ าเภอบึงสามัคคี กล่าวต้อนรับ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจั งหวัดของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หัวหน้าส่วนราชการของอ าเภอบึงสามัคคี พร้อมผู้น าชุมชน
ร่วมเป็นเกียรติ  มีเกษตรกรร่วมงาน จ านวน  100  ราย ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี  ต าบลระหาน  
อ าเภอบึงสามัคคี  จังหวัดก าแพงเพชร 

นายศักดิเดชน์  แก้ววิเศษ  เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร กล่าวว่าในปี 2565  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้ก าหนดให้แต่ละจังหวัดด าเนินการ จัด  4  ครั้ง ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนอง
พระราชด าริ และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 
กรกฎาคม 2565และ เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตร และได้รับการ
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน ตลอดจนเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ใน
การให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตร       กิจกรรมด้านคลินิกเกษตรที่เปิดให้บริการในครั้งนี้  ได้แก่ 

คลินิกดิน ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้านวิเคราะห์ ตรวจสอบดินและปุ๋ย โดย
ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดก าแพงเพชร,. คลินิกพืช ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการด้าน
โรคและแมลง ศัตรูพืช วัชพืชการเก็บเกี่ยวพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ การทดสอบความงอก การ
ขาดธาตุอาหารพืช สารพิษตกค้าง วัตถุมีพิษทางการเกษตร การขอใบรับรองพืชมาตรฐานการผลิตพืช GAP 
และเกษตรอินทรีย์ โดยส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, คลินิกปศุสัตว์ ให้ค าปรึกษา 
ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคและการตรวจรักษา พยาบาลสัตว์ การให้วัคซีน ท าหมันสัตว์ การผสมเทียม การ



ควบคุมโรคระบาดในสัตว์ การเลี้ยงสัตว์  การเลี้ยงสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดก าแพงเพชร 

คลินิกประมง ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาโรคในสัตว์น้ า การควบคุมโรคระบาดใน
สัตว์น้ า การตรวจคุณภาพน้ า และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ในพ้ืนที่น้ าน้อยโดย
ส านักงานประมงจังหวัดก าแพงเพชร , คลินิกชลประทาน ให้ค าปรึกษา แนะน าการบริหารจัดการน้ า การ
พัฒนาแหล่งน้ า และการให้น้ า แก่พืช การท าระบบน้ าหยด โดยส านักงานชลประทานจังหวัดก าแพงเพชร , 
คลินิกสหกรณ์  ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดตั้งสหกรณ์ การบริหารงานในสหกรณ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดก าแพงเพชร, คลินิกบัญชี ให้ค าปรึกษา 
แนะน าการจัดท าบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน โดยส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดก าแพงเพชร 

คลินิกกฎหมายที่ดิน ให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานความรู้ด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดก าแพงเพชร, คลินิกข้าว ให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคที่เกิด
ในข้าว การป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูข้าว การก าจัดวัชพืชในนาข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้ข้าว
พันธุ์ดี การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การบริการตรวจรับรอง GAP ข้าว การแปรรูปและการใช้
ประโยชน์จากข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวก าแพงเพชร, คลินิกหม่อนไหม ให้ค าปรึกษา แนะน าการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม พันธุ์หม่อนที่ควรปลูก การตัดแต่งก่ิงและการดูแลรักษาแปลงหม่อน การป้องกันก าจัดโรคและแมลง
ศัตรูหม่อน การดูแลรักษาผลหม่อนสุก และการท าชาใบหม่อน โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ตาก 

คลินิกอ่ืน ๆ ได้แก่ คลินิกการให้บริการสารชีวภัณฑ์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดก าแพงเพชร, คลินิกยางพารา โดยส านักงานการยางแห่งประเทศไทย สาขาก าแพงเพชร  คลินิกด้าน
การเงิน โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์อ าเภอบึงสามัคคี   และคลินิกให้ค าปรึกษาด้าน เกษตรพันธ
สัญญา  กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืม ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดก าแพงเพชร การจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก และกิจกรรม
การหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตรของส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร   นอกจากนี้ยังมีบริษัทภาคเอกชน
มาร่วมจัดนิทรรศการ  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน น าสินค้าการเกษตรมาร่วมจ าหน่าย 


