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สูง” หวังผลักดันอะโวคาโดเป็นพืชเศรษฐกิจหลักบนพื้นที่สูง 
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เกษตรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “อะโวคาโด ไม้ผลทางเลือก สู่ทางรอด บนพ้ืนที่สูง” หวังผลักดันอะโวคาโด
เป็นพืชเศรษฐกิจหลักบนพ้ืนที่สูง 

นายนวนิตย ์พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตรเลง็เห็นความส าคญั 

ของการสร้างความมัน่คงและยัง่ยนืใหก้บัพี่นอ้งเกษตรกรบนพื้นท่ีสูง จึงไดม้อบหมายใหศู้นยส่์งเสริมและ
พฒันาอาชีพการเกษตร จงัหวดัพะเยา จดักิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การเกษตรบนพื้นท่ีสูง ในประเด็น 
“อะโวคาโด ไมผ้ลทางเลือก สู่ทางรอด บนพื้นท่ีสูง” ภายใตโ้ครงการพฒันาพื้นท่ีโครงการหลวง ณ ศูนย์
ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร 

 
จงัหวดัพะเยา (เกษตรท่ีสูง) ต าบลผาชา้งนอ้ย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา เม่ือวนัท่ี 2-4 มีนาคม 2565 

ร่วมกบัผูแ้ทน 

จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และหน่วยงานภาคี เพื่อร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียบรู้ ประสบการณ์ 
แนวคิด และขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงจะท าใหเ้กษตรกรมีความเขา้ใจ เกิดแนวคิดในการต่อยอดอาชีพ และสามารถ
น าความรู้เทคโนโลยกีารเกษตรบนพื้นท่ีสูงไปใชอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี น าไปสู่กระบวนการ
ขบัเคล่ือนการส่งเสริมการปลูกอะโวคาโดใหเ้ป็นพืชเศรษฐกิจหลกับนพื้นท่ีสูง ต่อไป ส าหรับกิจกรรม



ภายในงาน ยงัจดัใหมี้กิจกรรมสร้างการรับรู้เทคโนโลยกีารเกษตรบนพื้นท่ีสูงใหแ้ก่เกษตรกร โดยศูนย์
ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร (เกษตรท่ีสูง) ทั้ง 8 ศูนย ์ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 
ล าพูน พะเยา ตาก เลย และกาญจนบุรี ไดน้ าเทคโนโลยกีารผลิตท่ีประสบความส าเร็จมาถ่ายทอดใหก้บั
เกษตรกร ประกอบดว้ย การปลูกอะโวคาโดคุณภาพในพื้นท่ีโครงการหลวง วิธีขยายพนัธุ์อะโวคาโด การ
ผลิตและแปรรูปกาแฟอราบิกา้ การผลิต มะคาเดเมีย กญัชง การปลูกและการแปรรูปบุกเพื่อการคา้ การศึกษา
ผลผลิตบุกภายใตร่้มเงาไมผ้ล 2 ชนิด และระบบการให้น ้าพืชทางการเกษตร รวมถึงมีการจดัแสดง
นิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายและเกษตรกรร่วมดว้ย 

รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าวอีกวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในโครงการพฒันาพื้นท่ี
โครงการหลวง มีพื้นท่ีด าเนินการจ านวน 39 แห่ง ในพื้นท่ี 6 จงัหวดั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนไทยเช้ือสายมง้ 
กะเหร่ียง และมูเซอ โดยด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกบัสถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) 
และหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อขยายผลองคค์วามรู้ กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยขีองการพฒันา
พื้นท่ีโครงการหลวงไปสู่พื้นท่ีสูงอ่ืน ๆ ของประเทศ ผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบั
บริบทสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นท่ี เพื่อสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและการฟ้ืนฟูป่าตน้
น ้าล าธาร โดยอาศยัหลกัการด าเนินงานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตน้แบบการพฒันาพื้นท่ี
สูงอยา่งย ัง่ยนื โดยวิธีการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยดีา้นการผลิตพืชท่ีเหมาะสมใหแ้ก่เกษตรกรชาวไทย
ภูเขาท่ีอาศยัอยูบ่นพื้นท่ีสูง เพื่อแกไ้ขปัญหาการปลูกพืชเสพติด การบุกรุกตดัไมท้ าลายป่า การท าไร่เล่ือน
ลอย การท าลายแหล่งตน้น ้าล าธาร ลดการใชส้ารเคมีบนพื้นท่ีสูง เพื่อใหชุ้มชนบนพื้นท่ีสูงมีคุณภาพชีวิต
และส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีความมัน่คงทางอาหาร มีรายไดท่ี้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต และสามารถอยูร่่วมกบั
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 
 
 

 



 

เกษตรจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ “อะโวคาโด ไมผ้ลทางเลือก สู่ทางรอด 
บนพื้นท่ีสูง” ผลกัดนัเป็นพืชเศรษฐกิจหลกับนพื้นท่ีสูง 

= 

 

 

วนัน้ี (7 มี.ค.) นายนวนิตย ์พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเลง็เห็นความส าคญั

ของการสร้างความมัน่คงและยัง่ยืนให้กบัพ่ีนอ้งเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูง จึงไดม้อบหมายใหศู้นยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพ

การเกษตร จงัหวดัพะเยา จดักิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง ในประเด็น “อะโวคาโด ไมผ้ลทางเลือก สู่

ทางรอด บนพ้ืนท่ีสูง” ภายใตโ้ครงการพฒันาพ้ืนท่ีโครงการหลวง ณ ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัพะเยา 

(เกษตรท่ีสูง) ต าบลผาชา้งนอ้ย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา เม่ือวนัท่ี 2-4 มีนาคม 2565 ร่วมกบัผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน เกษตรกร และหน่วยงานภาคี เพื่อร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียบรู้ ประสบการณ์ แนวคิด และขอ้มลูข่าวสาร ซ่ึงจะท าให้

เกษตรกรมีความเขา้ใจ เกิดแนวคดิในการต่อยอดอาชีพ และสามารถน าความรู้เทคโนโลยีการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงไปใชอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี น าไปสู่กระบวนการขบัเคล่ือนการส่งเสริมการปลูกอะโวคาโดให้เป็นพืชเศรษฐกิจหลกั

บนพ้ืนท่ีสูง ต่อไป 

 

ส าหรับกิจกรรมภายในงาน ยงัจดัให้มีกิจกรรมสร้างการรับรู้เทคโนโลยีการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงให้แก่เกษตรกร 

โดยศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร (เกษตรท่ีสูง) ทั้ง 8 ศูนย ์ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าพูน 

พะเยา ตาก เลย และกาญจนบุรี ไดน้ าเทคโนโลยีการผลิตท่ีประสบความส าเร็จมาถ่ายทอดให้กบัเกษตรกร ประกอบดว้ย 

การปลูกอะโวคาโดคุณภาพในพ้ืนท่ีโครงการหลวง วิธีขยายพนัธ์ุอะโวคาโด การผลิตและแปรรูปกาแฟอราบิกา้ การผลิตมะ



คาเดเมีย กญัชง การปลูกและการแปรรูปบุกเพื่อการคา้ การศึกษาผลผลิตบุกภายใตร่้มเงาไมผ้ล 2 ชนิด และระบบการใหน้ ้า

พืชทางการเกษตร รวมถึงมีการจดัแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายและเกษตรกรร่วมดว้ย 

 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในโครงการพฒันาพ้ืนท่ี

โครงการหลวง มีพ้ืนท่ีด าเนินการจ านวน 39 แห่ง ในพ้ืนท่ี 6 จงัหวดั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนไทยเช้ือสายมง้ กะเหร่ียง และ

มูเซอ โดยด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกบัสถาบนัวิจยัและพฒันาพ้ืนท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) และหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือขยายผลองคค์วามรู้ กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีของการพฒันาพ้ืนท่ีโครงการหลวงไปสู่พ้ืนท่ีสูงอ่ืน ๆ ของ

ประเทศ ผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือสร้าง

ความเขม้แขง็ของชุมชนและการฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าล าธาร โดยอาศยัหลกัการด าเนินงานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และตน้แบบการพฒันาพ้ืนท่ีสูงอยา่งย ัง่ยืน โดยวิธีการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีดา้นการผลิตพืชท่ีเหมาะสมให้แก่

เกษตรกรชาวไทยภูเขาท่ีอาศยัอยูบ่นพ้ืนท่ีสูง เพ่ือแกไ้ขปัญหาการปลูกพืชเสพติด การบุกรุกตดัไมท้  าลายป่า การท าไร่เล่ือน

ลอย การท าลายแหล่งตน้น ้าล าธาร ลดการใชส้ารเคมีบนพ้ืนท่ีสูง เพ่ือให้ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงมีคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

มีความมัน่คงทางอาหาร มีรายไดท่ี้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต และสามารถอยูร่่วมกบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “อะโวคาโด ไม้ผลทางเลือก สู่ทางรอด บนพื้นที่สูง” หวังผลักดันอะโวคาโดเป็นพืช
เศรษฐกิจหลักบนพื้นที่สูง 

มี.ค.7 

ข่าว ๕ เหล่าทัพ  

นายนวนิตย ์พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นความส าคญั 

ของการสร้างความมัน่คงและยัง่ยนืให้กบัพี่นอ้งเกษตรกรบนพื้นท่ีสูง จึงไดม้อบหมายใหศู้นยส่์งเสริมและพฒันา
อาชีพการเกษตร จงัหวดัพะเยา จดักิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การเกษตรบนพื้นท่ีสูง ในประเด็น “อะโวคาโด ไม้
ผลทางเลือก สู่ทางรอด บนพื้นท่ีสูง” ภายใตโ้ครงการพฒันาพื้นท่ีโครงการหลวง ณ ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพ
การเกษตร 

 

จงัหวดัพะเยา (เกษตรท่ีสูง) ต าบลผาชา้งนอ้ย อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา เม่ือวนัท่ี 2-4 มีนาคม 2565 ร่วมกบั

ผูแ้ทน 

จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และหน่วยงานภาคี เพื่อร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียบรู้ ประสบการณ์ แนวคิด 

และขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงจะท าใหเ้กษตรกรมีความเขา้ใจ เกิดแนวคิดในการต่อยอดอาชีพ และสามารถน าความรู้

เทคโนโลยกีารเกษตรบนพื้นท่ีสูงไปใชอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี น าไปสู่กระบวนการขบัเคล่ือนการ

ส่งเสริมการปลูกอะโวคาโดใหเ้ป็นพืชเศรษฐกิจหลกับนพื้นท่ีสูง ต่อไป 

ส าหรับกิจกรรมภายในงาน ยงัจดัใหมี้กิจกรรมสร้างการรับรู้เทคโนโลยกีารเกษตรบนพื้นท่ีสูงใหแ้ก่เกษตรกร 

โดยศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร (เกษตรท่ีสูง) ทั้ง 8 ศูนย ์ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน ล าพูน พะเยา ตาก เลย และกาญจนบุรี ไดน้ าเทคโนโลยกีารผลิตท่ีประสบความส าเร็จมาถ่ายทอดใหก้บั

เกษตรกร ประกอบดว้ย 

https://www.5forcenews.com/?m=20220307
https://www.5forcenews.com/?m=20220307
https://www.5forcenews.com/?cat=17


 

การปลูกอะโวคาโดคุณภาพในพื้นท่ีโครงการหลวง วิธีขยายพนัธ์ุอะโวคาโด การผลิตและแปรรูปกาแฟอราบิกา้ 

การผลิต 

มะคาเดเมีย กญัชง การปลูกและการแปรรูปบุกเพื่อการคา้ การศึกษาผลผลิตบุกภายใตร่้มเงาไมผ้ล 2 ชนิด และ

ระบบ 

การใหน้ ้าพืชทางการเกษตร รวมถึงมีการจดัแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายและเกษตรกรร่วมดว้ย 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในโครงการ

พฒันาพื้นท่ีโครงการหลวง มีพื้นท่ีด าเนินการจ านวน 39 แห่ง ในพื้นท่ี 6 จงัหวดั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนไทยเช้ือ

สายมง้ กะเหร่ียง และมูเซอ โดยด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกบัสถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) 

และหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อขยายผลองคค์วามรู้ กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยขีองการพฒันาพื้นท่ี

โครงการหลวงไปสู่พื้นท่ีสูงอ่ืน ๆ ของประเทศ ผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทสภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นท่ี เพื่อสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและการฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าล าธาร โดยอาศยั

หลกัการด าเนินงานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตน้แบบการพฒันาพื้นท่ีสูงอยา่งย ัง่ยนื โดยวิธีการ

ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยดีา้นการผลิตพืชท่ีเหมาะสมใหแ้ก่เกษตรกรชาวไทยภูเขาท่ีอาศยัอยูบ่นพื้นท่ีสูง เพื่อ

แกไ้ขปัญหาการปลูกพืชเสพติด การบุกรุก 

 

ตดัไมท้ าลายป่า การท าไร่เล่ือนลอย การท าลายแหล่งตน้น ้าล าธาร ลดการใชส้ารเคมีบนพื้นท่ีสูง เพื่อใหชุ้มชนบน

พื้นท่ีสูงมีคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีความมัน่คงทางอาหาร มีรายไดท่ี้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต และสามารถ

อยูร่่วมกบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้“อะโวคาโด ไมผ้ลทางเลือก 

สู่ทางรอด บนพ้ืนทีสู่ง” หวงัผลกัดนัอะโวคาโดเปน็พืช

เศรษฐกิจหลกับนพ้ืนทีสู่ง 

 

นายนวนติย ์พลเคน รองอธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริม

การเกษตรเล็งเห็นความส าคัญของการสร้างความมั่นคงและยั่งยนืให้กบัพ่ีน้อง

เกษตรกรบนพ้ืนที่สูง จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดพะเยา จัดกจิกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรยีนรู้การเกษตรบนพ้ืนที่สูง ใน

ประเดน็ “อะโวคาโด ไมผ้ลทางเลอืก สู่ทางรอด บนพ้ืนทีสู่ง” ภายใตโ้ครงการ

พัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง ณ ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

พะเยา (เกษตรที่สูง) ต าบลผาช้างน้อย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 2-4 

มีนาคม 2565 ร่วมกบัผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และ

หน่วยงานภาคี เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียบรู้ ประสบการณ์ แนวคดิ และข้อมูล

ข่าวสาร ซ่ึงจะท าให้เกษตรกรมีความเข้าใจ เกิดแนวคิดในการต่อยอดอาชีพ และ

สามารถน าความรู้เทคโนโลยีการเกษตรบนพ้ืนที่สูงไปใช้อย่างถูกตอ้ง เหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนที่ น าไปสู่กระบวนการขับเคล่ือนการส่งเสริมการปลูกอะโวคาโดให้เปน็พืช

เศรษฐกจิหลักบนพ้ืนที่สูง ต่อไป 



 

 

ส าหรับกจิกรรมภายในงาน ยังจัดใหม้ีกจิกรรมสร้างการรับรู้เทคโนโลยีการเกษตร

บนพ้ืนที่สูงให้แก่เกษตรกรโดยศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่

สูง) ทั้ง 8 ศูนย์ ได้แก ่จังหวัดเชยีงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าพูน พะเยา ตาก 

เลย และกาญจนบุรี ได้น าเทคโนโลยีการผลิตทีป่ระสบความส าเร็จมาถ่ายทอดใหก้ับ

เกษตรกร ประกอบด้วยการปลูกอะโวคาโดคณุภาพในพ้ืนที่โครงการหลวง วิธี

ขยายพันธุ์อะโวคาโด การผลิตและแปรรูปกาแฟอราบิก้า การผลิตมะคาเดเมยี กัญ

ชง การปลูกและการแปรรูปบกุเพ่ือการค้า การศึกษาผลผลิตบุกภายใต้ร่มเงาไม้ผล 

2 ชนิด และระบบการให้น ้าพืชทางการเกษตร รวมถึงมีการจัดแสดงนิทรรศการ

ของหน่วยงานภาคีเครอืข่ายและเกษตรกรร่วมด้วย 

 

https://www.thailandplus.tv/archives/493349/00_%e0%b8%a3%e0%b8%98%e0%b8%aa-%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%992
https://www.thailandplus.tv/archives/493349/04-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2


 

รองอธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินงาน

ส่งเสริมการเกษตรในโครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง มีพ้ืนทีด่ าเนินการจ านวน 

39 แห่ง ในพ้ืนที่ 6 จงัหวัด ซ่ึงส่วนใหญ่เปน็คนไทยเชื้อสายม้ง กะเหรี่ยง และมูเซอ 

โดยด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกบัสถาบนัวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การ

มหาชน) และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือขยายผลองค์ความรู ้กระบวนการ

เรียนรู้และเทคโนโลยีของการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวงไปสู่พ้ืนทีสู่งอื่น ๆ ของ

ประเทศ ผสานกับภูมปิญัญาท้องถิ่น ปรบัใช้ให้เหมาะสมกบับริบทสภาพทาง

เศรษฐกจิและสังคมของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนและการฟื้ นฟู

ป่าต้นน ้าล าธาร โดยอาศัยหลักการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง และตน้แบบการพัฒนาพ้ืนที่สูงอยา่งยั่งยืน โดยวิธกีารถา่ยทอดความรู้ 

เทคโนโลยีด้านการผลิตพืชทีเ่หมาะสมให้แก่เกษตรกรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บน

พ้ืนที่สูง เพ่ือแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด การบุกรกุตัดไม้ท าลายป่า การท าไร่

เล่ือนลอย การท าลายแหล่งต้นน ้าล าธาร ลดการใช้สารเคมีบนพ้ืนทีสู่ง เพ่ือให้

ชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีคณุภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมที่ดี มีความมัน่คงทางอาหาร มี

รายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกบัส่ิงแวดล้อมได้อย่าง

ยั่งยืน 
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เกษตร จัดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ “อะโวคาโด ไม้ผลทางเลือก สู่
ทางรอด บนพืน้ที่สูง” หวงัผลกัดันอะโวคาโดเป็นพืชเศรษฐกจิ
หลกับนพื้นที่สูง 
นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตร เลง็เห็นความส าคญั
ของการสร้างความมัน่คงและยัง่ยนืใหก้บัพี่นอ้งเกษตรกรบนพื้นท่ีสูง จึงไดม้อบหมายใหศู้นยส่์งเสริมและ
พฒันาอาชีพการเกษตร จงัหวดัพะเยา จดักิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การเกษตรบนพื้นท่ีสูง ใน
ประเด็น “อะโวคาโด ไม้ผลทางเลือก สู่ทางรอด บนพื้นท่ีสูง” ภายใตโ้ครงการพฒันาพื้นท่ีโครงการหลวง ณ 
ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร จงัหวดัพะเยา (เกษตรท่ีสูง) ต าบลผาชา้งนอ้ย อ าเภอปง จงัหวดั
พะเยา เม่ือวนัท่ี 2-4 มีนาคม 2565 ร่วมกบัผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และ
หน่วยงานภาคี เพื่อร่วมกนัแลกเปลี่ยนเรียบรู้ ประสบการณ์ แนวคิด และขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงจะท าใหเ้กษตรกร
มีความเขา้ใจ เกิดแนวคิดในการต่อยอดอาชีพ และสามารถน าความรู้เทคโนโลยกีารเกษตรบนพื้นท่ีสูงไปใช้
อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี น าไปสู่กระบวนการขบัเคล่ือนการส่งเสริมการปลูกอะโวคาโดใหเ้ป็น
พืชเศรษฐกิจหลกับนพื้นท่ีสูง ต่อไป 

 



ส าหรับกิจกรรมภายในงาน ยงัจดัใหมี้กิจกรรมสร้างการรับรู้เทคโนโลยกีารเกษตรบนพื้นท่ีสูงใหแ้ก่
เกษตรกร โดยศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร (เกษตรท่ีสูง) ทั้ง 8 ศูนย ์ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าพูน พะเยา ตาก เลย และกาญจนบุรี ไดน้ าเทคโนโลยกีารผลิตท่ีประสบความส าเร็จ
มาถ่ายทอดใหก้บัเกษตรกร ประกอบดว้ย การปลูกอะโวคาโดคุณภาพในพื้นท่ีโครงการหลวง วิธี
ขยายพนัธุ์อะโวคาโด การผลิตและแปรรูปกาแฟอราบิกา้ การผลิต มะคาเดเมีย กญัชง การปลูกและการแปร
รูปบุกเพื่อการคา้ การศึกษาผลผลิตบุกภายใตร่้มเงาไมผ้ล 2 ชนิด และระบบการใหน้ ้าพืชทางการเกษตร 
รวมถึงมีการจดัแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายและเกษตรกรร่วมดว้ย 

 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรใน
โครงการพฒันาพื้นท่ีโครงการหลวง มีพื้นท่ีด าเนินการจ านวน 39 แห่ง ในพื้นท่ี 6 จงัหวดั ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นคนไทยเช้ือสายมง้ กะเหร่ียง และมูเซอ โดยด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกบัสถาบนัวิจยัและพฒันา
พื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) และหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อขยายผลองคค์วามรู้ กระบวนการเรียนรู้และ
เทคโนโลยขีองการพฒันาพื้นท่ีโครงการหลวงไปสู่พื้นท่ีสูงอ่ืน ๆ ของประเทศ ผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นท่ี เพื่อสร้างความเขม้แขง็ของ
ชุมชนและการฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าล าธาร โดยอาศยัหลกัการด าเนินงานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และตน้แบบการพฒันาพื้นท่ีสูงอยา่งย ัง่ยนื โดยวิธีการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยดีา้นการผลิตพืชท่ี
เหมาะสมใหแ้ก่เกษตรกรชาวไทยภูเขาท่ีอาศยัอยูบ่นพื้นท่ีสูง เพื่อแกไ้ขปัญหาการปลูกพืชเสพติด การบุกรุก
ตดัไมท้ าลายป่า การท าไร่เล่ือนลอย การท าลายแหล่งตน้น ้ าล าธาร ลดการใชส้ารเคมีบนพื้นท่ีสูง เพื่อให้
ชุมชนบนพื้นท่ีสูงมีคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีความมัน่คงทางอาหาร มีรายไดท่ี้เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต และสามารถอยูร่่วมกบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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เกษตรจงัหวดักระบ่ี พฒันาและขยายผลการพฒันาการเกษตรฐานรากดว้ยนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ตาม

รูปแบบกระบ่ีโมเดล ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตปาลม์น ้ามนั และลดตน้ทุนดว้ยนวตักรรมใหม่ 
 

 

นายช านาญ นุ่นด า เกษตรจังหวัดกระบ่ี กล่าวถึงการส่งเสริม เพิ่มผลผลิตปาลม์น ้ามนั และลด
ตน้ทุนดว้ยนวตักรรมใหม่วา่ ์์ขณะน้ีจงัหวดักระบ่ีไดมี้การขยายผลการพฒันาการเกษตรฐาน
รากดว้ยนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบกระบ่ีโมเดลเพื่อเป็นการพฒันาเศรษฐกิจฐาน
ราก เป็นส่ิงส าคญัในการพฒันาและยกระดบัเกษตรกรในประเทศใหมี้รายไดสู้งข้ึน มีการ
กระจายรายไดอ้ยา่งทัว่ถึง เป็นการวางฐานรากท่ีมัน่คงใหก้บัเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดยการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจระดบัชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็สามารถพึ่งพาตนเองไดแ้ละมีศกัยภาพในการ
แข่งขนั ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการยกระดบัมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยูข่องประชาชนใน
ชุมชนใหดี้ข้ึน น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาความยากจนไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

จังหวัดกระบี่ จึงได้ร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัและหน่วยงานที่เกีย่วข้องด าเนินโครงการพฒันาและ
ขยายผลการพฒันาการเกษตรฐานรากดว้ยนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ตารมรูปแบบกระบ่ี
ส่งเสริมการผลิตปาลม์น ้ามนัและตน้ทุนดว้ยนวตักรรมใหม่ จดัใหมี้การบรรยายเร่ืองธรรมชาติ
ของปาลม์น ้ามนัเพื่อการจดัการใหต้รงตามความตอ้งการของพืช การจดัการธาตุอาหารและการ
ใชปุ๋้ยในปาลม์น ้ามนั การสาธิตและฝึกปฏิบติัเร่ืองเทคนิคเชิงปฏิบติัการในการเพิ่มผลผลิตปาลม์
น ้ามนัอยา่งยัง่ยนื ณ อ าเภออ่าวลึก อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอเขาพนมและอ าเภอคลองท่อมจงัหวดั
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กระบ่ี เป็นโครงการท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นตน้แบบการสร้างนวตักรรมชุมชนเพื่อพฒันา
เศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 โดยโครงการดงักล่าวมุ่งเนน้การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครัวเรือนในกลุ่ม
ผูผ้ลิตปาลม์น ้ามนั แพะ สาหร่ายขนนก เห็ดร่างแห และผา้บาติก โดยมีกรรมาธิการวิทยาศาสตร์
ฯ สภาผูแ้ทนราษฎรเขา้มาสนบัสนุน ผลกัดนัในรูปแบบของงานวิจยั ซ่ึงสามารถส่งเสริม
เศรษฐกิจระดบัชุมชน ใหมี้ความเขม้แขง็ และมีศกัยภาพในการแข่งขนัได ้

จังหวัดกระบี่ มพืีชเศรษฐกจิที่ส าคัญคือยางพาราและปาล์มน ้ามัน โดยเฉพาะปาลม์น ้ามนัเป็น
พืชเศรษฐกิจหลกัท่ีส าคญั มีพื้นท่ีปลูก 1,151,415 ไร่ พื้นท่ีปลูกท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ 
1,106,941 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 3,166 กก./ไร่/ปี 

การส่งเสริมการเพิ่มผลผลติปาล์มน ้ามันและลดต้นทุนด้วยนวัตกรรมใหม่ จึงเป็นกิจกรรมหน่ึง
ภายใตโ้ครงการพฒันาและขยายผลการพฒันาการเกษตรฐานรากดว้ยนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์
ตามรูปแบบกระบ่ีโมเดล มุ่งหวงัท่ีจะใหเ้กษตรกรชาวสวนปาลม์น ้ามนัไดน้ าเอานวตักรรม
สมยัใหม่มาใชใ้นการปฏิบติัดูแลรักษาสวนปาลม์น ้ ามนัของตนเอง ทั้งในเร่ืองของการจดัการดิน 
การใชปุ๋้ยท่ีถูกตอ้งเหมาะสมตรงตามความตอ้งการของพืช การปฏิบติัเพื่อเพิ่มผลผลิตปาลม์
น ้ามนั รวมถึงการเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีถูกตอ้ง 

การส่งเสริมการเพิ่มผลผลติปาล์มน ้ามันและลดตน้ทุนดว้ยนวตักรรมใหม่ ถือเป็นอีกหน่ึง
กิจกรรม ท่ีเกษตรกรสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ฏิบติัในสวนปาลม์น ้ามนัของตนเอง สามารถ
ท่ีจะเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได ้อีกทั้งจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตปาลม์น ้ามนัไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

 



 

 


