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Fruit Board กางแผนชว่ยเหลอืเกษตรกรและผู้ประกอบการ 

แกไ้ขปญัหาผลไมเ้ศรษฐกิจลว่งหนา้ทัง้ระบบ 

 

Fruit Board กางแผนชว่ยเหลอืเกษตรกรและผูป้ระกอบการ แกไ้ขปัญหาผลไม้

เศรษฐกจิลว่งหนา้ทั้งระบบ พรอ้มวางแนวทางการบริหารจดัการผลไมร้ะดบั 

Area based ผลไมภ้าคเหนอื 

นายอลงกรณ ์พลบตุร ทีป่รกึษารฐัมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการ

ผลไม้ครั้ง ที่ 1/2565 ว่า คณะท างานจัดท าแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจ

ล่วงหน้าท้ังระบบมีมติเห็นชอบร่างแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้า

ทั้งระบบ ปี 2565 กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ จ านวน 5 มาตรการ 21 โครงการ 

ตามข้อเสนอของคณะท างานจัดท าแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้า

ทั้งระบบ ประกอบไปด้วย มาตรการป้องกันเพ่ือเตรียมรองรับเหตุการณ์ไม่ปกติ 

มาตรการช่วยเหลือในการกระจายสินค้า ควบคุมคุณภาพ และกระตุ้นการบริโภค

ผลไม้ มาตรการช่วยเหลือสนับสนุนการส่งออกผลไม้ไทย มาตรการแปรรูปสร้าง

มูลค่าเพ่ิมผลไม้ และมาตรการช่วยเหลือเยียวยา และฟื้ นฟูเกษตรกรที่ได้รับ

ผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่ปกติ ทั้งนี้ มีโครงการท่ีต้องการขอรับสนับสนุน

งบประมาณจากเงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร จ านวน 4 โครงการ 

 

ประกอบด้วย โครงการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ตลอด supply 

chain (ทุเรียน ล าไย) โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้เพ่ือยกระดับราคา

ไม่ให้ตกต ่าของสถาบันเกษตรกร โครงการรวบรวมและกระจายผลไม้ออกจาก

แหล่งผลิต และโครงการเร่งด าเนินการตรวจรับรองแปลง GAP และโรงคัด

บรรจุ GMP โดยมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพหลักแต่ละโครงการประสานงานกับ

กรมการค้าภายใน เพ่ือด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

เงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีค าส่ังแต่งต้ัง



คณะท างานศึกษาโครงการมหานครผลไม้ และการขนส่งผลไม้ผ่านสนามบิน

จันทบุรี ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนโครงการศูนย์

บริหารจัดการมหานครผลไม้และการพัฒนาสนามบินสู่สนามบินเชิงพาณิชย์ 

ตลอดจนเชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร เพ่ือมา

ให้ข้อมูลและข้อคิดเหน็ท่ีจ าเป็นต่อคณะท างาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารจัดการผลไม้มอบหมาย 

ด้าน นายขจร เราประเสรฐิ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า 

กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหาร

จัดการผลไม้ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดประชุมเฉพาะกิจแนวทางการ

บริหารจัดการผลไม้ระดับ Area based ผลไม้ภาคเหนือ รวมกับภาคีเครือข่าย

ภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีสาระส าคัญ คือระดบั Area based ภาคเหนือ มี

ข้อคิดเห็นด้านแรงงาน ให้จังหวัดมีการผ่อนผันการเคลื่อนย้ายแรงงาน และมี

คณะกรรมการระดับต าบลท าการข้ึนทะเบียนแรงงาน เช่น ผู้แทนองค์การบริหาร

ส่วนต าบล เกษตรต าบล เป็นต้น 

ด้านผู้ประกอบการ (ลง้) ให้ร่วมกันก าหนดราคาข้ันต ่าในการรับซ้ือผลผลิตในแต่

ละเกรด และสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ 

ด้านการบริหารจัดการ ขอให้ภาครัฐสนับสนุนการเปิดตลาดต่างประเทศใหม่ 

ก าหนด Model การค้าเพ่ือให้เกิดระบบการค้าท่ีเป็นธรรม (Fair Trade) และ

การน าเทคโนโลยี Smart Farming มาใช้ในการพัฒนา Packaging และสร้าง

แบรนด์ ส่วนเรือ่งของ Product based : ล าไย มีข้อคิดเห็น ดา้นการแปรรูป/

ผลิตภัณฑ์ใหม่ (สดช่อ/รูดร่วง/อบแห้งเนื้อสีทอง) ให้ศึกษาแนวทางการรับรอง

พ้ืนท่ีไม่มีเอกสารสิทธิเ์พ่ือใหส้ามารถส่งออกได้ และมีการตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) ส าหรับล าไยทุกแปลงเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค ด้าน

การตลาด ผู้ประกอบการควรมีการก าหนดราคาข้ันต ่าในการรับซ้ือล าไย เพ่ือให้

ภาครัฐน างบประมาณไปใช้ในการพัฒนาผลผลิต หรอืเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ ทดแทน

การช่วยเหลือเยียวยา โดยมติท่ีประชุมเห็นควรให้มีการจัดท า Model การค้า

ต้นแบบท่ีจังหวัดล าพูน โดยมอบหมายให้หน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี ได้แก่ 

คณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเน่ืองมาจากผลิตผลการเกษตร

ระดับจังหวัด (คพจ.) ผู้ประกอบการ(ล้ง) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัด และคณะอนุกรรมการความ



ร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กร.

กอ.) ภาคเหนือ บูรณาการท างานร่วมกัน 

 

ทั้งนี้ คณะท างานพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสตกิส์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้

รายงานสถานการณ์ผลไม้ในพ้ืนท่ีภาคเหนือพบว่า ขณะนี้ล าไยผลผลิตจะออก

มากในเดือนสิงหาคม ส่วนลิ้นจี่ผลผลิตจะออกมากในเดือนเมษายนถึงเดือน

มิถุนายน ซึ่งผลไม้ทั้ง 2 ชนิด คาดการณ์ผลผลิตเพ่ิมข้ึน แต่ยังต้องติดตาม

สถานการณ์เนื่องจากหากระทบแล้งช่วงเดือนเมษายน จะท าให้ดอกและผลอ่อน

ร่วง และสลดัลูกท้ิงได้ ด้านสถานการณ์ผลไม้ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ทุเรียนคาด

ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม โดยจะ

ออกกระจุกตัวมากสุดในเดือนพฤษภาคม  มังคุดคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาด

ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนกรกฎาคม โดยจะออกกระจุกตัวมากสุด

ในเดือนพฤษภาคม เงาะคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดอืนเมษายนถึง

กลางเดือนสิงหาคม โดยจะออกกระจุกตัวมากสุดในเดอืนพฤษภาคมต่อเนื่องถึง

ต้นเดือนมิถุนายน และลองกองคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดตั้งแต่กลางเดือน

เมษายนถึงกลางเดือนกันยายน โดยจะออกกระจุกตัวมากสุดในเดือนกรกฎาคม 

 



 

 

เกษตรจังหวดั จดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพ่ือเร่ิมต้นฤดูกาลผลติ
ใหม่ (Field Day) และเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน ปี 2565  

   

 

 เมื่อเวลา 10.00 น. วนัท่ี 15 ก.พ. 65 นายชรินทร์ ทองสุข รองผูว่้าราชการจงัหวดันครราชสีมา เป็นประธานจดังานวนัถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพ่ือเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม ่(Field Day) และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น ปี 2565 ท่ีสวนพีแอนดเ์อน็ 
เมลอน (P&N Melon Farm) บา้นดอนตะหนินใหญ่ หมู่ท่ี 5 ต าบลสระจระเข ้อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา จดัโดย 
ส านกังานเกษตรจงัหวดันครราชสีมา โดยมีนายคณกร ทองสุขนอก เกษตรจงัหวดันครราชสีมา นายสงกรานต ์จูมทอง ผูอ้  านวยการการยางแห่ง
ประเทศไทยจงัหวดันครราชสีมา นางชิดชนก วุฒิพงศพ์ะยอม นกัวิชาการตรวจบญัชีสหกรณ์ ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์นครราชสีมา นาย
สุริยา จงโยธา ประมงจงัหวดันครราชสีมา นายเมธี กาญจนสุนทร นายอ าเภอด่านขนุนทด นายวิสิทธ์ิ พิทยาภรณ์ ส.ส.นครราชสีมา เขต 13 
นายธวฒัน์ ศิริปริญญานนัต ์ส.อบจ.นครราชสีมา อ.ด่านขนุทด เขต 2 นายสมชาย เลง็สุวรรณ เกษตรอ าเภอด่านขนุทด หน.ส่วนราชการ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ผูน้ าชุมชน เกษตรกรจากอ าเภอสายท่ี 1 จ านวน 



8 อ าเภอ ๆ ละ 40 คน รวมทั้งส้ิน 320 คน ประกอบดว้ย อ าเภอด่านขุนทด พระทองค า ขามทะเลสอ สีคิ้ว สูงเนิน ปากช่อง โนนไทย และ 
อ าเภอเทพารักษ ์เขา้ร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน 

  

 

ทั้งน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกดั ร่วมกนัจดักิจกรรมวนัถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ 
(Field Day) เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรไดเ้ขา้มาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด ขอ้มูลข่าวสาร การ
เลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี ตลอดจนไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัเกษตรกรดว้ยกนัเอง รวมทั้งนกัวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละ
สาขา ซ่ึงเป็นตวัแทนจากหน่วยงานต่างๆ การจดังาน Field day ใชศู้นยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร หรือ ศพก. เป็น
สถานท่ีจดังานและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ท่ีมีเกษตรกรผูน้ า เป็นผูบ้ริหารจดัการ ภายใตก้ารสนบัสนุนของทุกหน่วยงานในสังกดั
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจดังาน Field day จึงเป็นสัญญาณของการเร่ิมตน้ฤดูการผลิตใหม่ท่ีเหมาะสมของเกษตรกร 

   



   

 

ส าหรับการจดังานวนั Field Day ณ ศพก. เครือข่าย หมู่ท่ี 5 บา้นดอนตะหนินใหญ่ ต าบลสระจระเข ้อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดั
นครราชสีมา ไดม้ีการจดัสถานีเรียนรู้เพ่ือให้เกษตรกรไดเ้รียนรู้ จ านวน 5 สถานี ดงัน้ี สถานีเรียนรู้ท่ี 1 : เร่ืองการจดัการโรคใบด่างมนั
ส าปะหลงั โดยศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรนครราชสีมา สถานีเรียนรู้ท่ี 2 : เร่ืองดินดี ชีวีมัน่คง โดยสถานีพฒันาท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
สถานีเรียนรู้ท่ี 3 : เร่ืองสารชีวภณัฑ์ท าเองได ้ใชง่้าย ปลอดภยั โดยศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดา้นอารักขาพืชจงัหวดันครราชสีมา 
สถานีเรียนรู้ท่ี 4 : เร่ือง: เร่ืองรู้เท่าทนั ป้องกนัโรคในสัตว ์โดย ปศุสัตวจ์งัหวดันครราชสีมา สถานีเรียนรู้ท่ี 5 : เร่ืองสร้างแหล่งอาหาร
โปรตีนคุณภาพดี มีรายได ้โดยส านกังานประมงจงัหวดันครราชสีมา 

 



  

 

นอกจากน้ี ยงัมีการจดักิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ไดแ้ก่ 1 การจดันิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี 2 การจดันิทรรศการของกลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ 3 การจดันิทรรศการของกลุ่มส่งเสริมและพฒันา
เกษตรกร 4 การจดันิทรรศการของกลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต 5 การจดันิทรรศการของกลุ่มอารักขาพืช จงัหวดันครราชสีมา 6 ตลาด
เกษตรกร (การแสดงและจดัจ าหน่ายสินคา้ สถาบนัเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน YSF ฯลฯ 7 จุดแสดงเทคโนโลยีการเกษตรจากภาคเอกชน 

   



  

 

ทางดา้น รองผูว่้าราชการจงัหวดันครราชสีมา เปิดเผยว่า การจดังานวนัเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่วนัน้ี ถือว่าเป็นงานส าคญัมาก เพราะมีหน่วยงาน
เก่ียวกบัการเกษตรทุกหน่วยงาน มาให้ความรู้กบัเกษตรกรทุกเร่ือง ทั้งเร่ืองดิน เร่ืองน ้า เมลด็พนัธุ์ เร่ืองเทคโนโลยีใหม่ๆ ซ่ึงเกษตรทั้งจงัหวดั 
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ๆละ 8 อ าเภอ ก็จะไดจ้ดังานเช่นน้ีอีก 7 คร้ัง เพราะวนัน้ีเป็นคร้ังแรก ท่ีสวนเมลอนฟาร์มแห่งน้ี ท่ีให้การเอ้ือเฟ้ือ
สถานท่ี และนบัว่าท่ีน่ีท าการเกษตรออแกนิกส์ไดอ้ยา่งดีเย่ียม สามารถสีงขายไดท้ัว่ประเทศ มีทั้งผกัผลไมพ้ื้นบา้น และพืชผลสมยัใหม่ ท าได้
อยา่งมีคุณภาพมาก “จากท่ีเดินชมสวนแห่งน้ี สังเกตเห็นว่าประชาชนท่ีทาร่วมงาน ต่างก็เดินชมสวนจ านวนมากเช่นกนั รวมทั้งเก็บใส่ตะกร้า ไป
ชัง่น ้าหนกัเพ่ือจ่ายเงิน น ากลบัไปรับประทานท่ีบา้นอยา่งสนุกยิม้แยม้แจ่มใสทุกคน” นายชรินทร์ กล่าว 

 
 
 
 
 
 



 

จงัหวดัสกลนคร เปิดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ ใหบ้ริการดา้น
การเกษตรเชิงรุก ท่ีอ าเภอพงัโคน 

 

 
 
จังหวัดสกลนคร เปิดโครงการคลนิิกเกษตรเคล่ือนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร คร้ังท่ี 2 ใหบ้ริการดา้นการเกษตรเชิงรุก รวมกนั ณ จุดเดียว
ในพื้นท่ีอ าเภอพงัโคน 

วันนี ้(17 ก.พ.65) ท่ีหอประชุมท่ีว่าการอ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร นายพิสิษฐ ์แร่ทอง 
รองผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร เป็นประธานเปิดกรวยถวายเคร่ืองราชสักการะ หนา้พระบรม
ฉายาลกัษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี เน่ืองใน
โอกาสท่ีจงัหวดัสกลนคร โดยหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคี
เครือข่าย จดัโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซ่ึงเป็นการออกใหบ้ริการดา้น
การเกษตรเชิงรุก แกไ้ขปัญหาดา้นการเกษตรให้กบัเกษตรกร และประชาชน ณ จุดเดียว 

โดยมีการมอบส่ิงของให้กับผู้แทนเกษตรกร มอบพนัธุ์พืชผกัและสารชีวภณัฑ ์เมลด็พนัธุ์พืชไร่ 
และพนัธุ์ปลา พร้อมเปิดใหบ้ริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี จากหน่วยงานภาครัฐในสังกดั
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน จ านวน 23 คลินิก ไดแ้ก่ 1.คลินิกส่งเสริม
การเกษตร 2.คลินิกพืช 3.คลินิกขา้ว 4.คลินิกหม่อนไหม 5.คลินิกปศุสัตว ์6.คลินิกศูนยว์ิจยั
และบ ารุงพนัธ์ุสัตว ์7.คลินิก ศูนยว์ิจยัและพฒันาอาหารสัตว ์8.คลินิกประมง 9.คลินิก
ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืด 10.คลินิกดิน 11.คลินิกชลประทาน 12.คลินิกสหกรณ์ 
13.คลินิกตรวจบญัชี 14.คลินิกกฎหมาย สปก. 15.คลินิกยางพารา 16.คลินิกศูนยศึ์กษา
การพฒันาภูพานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 17.คลินิกศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 10 จงัหวดั
อุดรธานี 18.คลินิกศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัหนองคาย 19. คลินิก
เศรษฐกิจการเกษตร 20. คลินิกสภาเกษตรกร 21. คลินิก หจก.ยนัมาร์ 22.คลินิก บริษทั คู
โบตา้ และ 23. คลินิกประเมินผล 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ไดข้อใหป้ระชาชนดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองใหแ้ขง็แรง 
เน่ืองจากจงัหวดัสกลนครในช่วงน้ีมีอากาศหนาวและลมแรง ประกอบกบัยงัมีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะสายพนัธ์ุโอไมครอน พร้อมเชิญชวนให้
ประชาชนฉีดวคัซีนเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัโรค ปฏิบติัตนตามมาตรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกษตรจังหวัดกระบี่เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

 
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตร
เคล่ือนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการ
จังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านบากัน หมู่ที่ 2 ตำบล
อ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีนายชำนาญ นุ่นดำ เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าว
รายงาน 
 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรที่
ประสบปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับความรู้ด้าน
วิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ในคราวเดียวกัน เป็นการสร้าง
ภาพพจน์ และภาพลักษณ์ด้านวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชน 
 
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ จำนวน 18 คลินิก 
ได้แก่ คลินิกดิน, คลินิกพืช, คลินิกปศุสัตว,์ คลินิกประมง, คลินิกสหกรณ์, คลินิกกฎหมายส.ป.ก., 
คลินิกบัญช,ี คลินิกชลประทาน, คลินิกข้าว , คลินิกยางพารา คลินิกส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ



การเกษตร, คลินิกอารักขาพืช, คลินิกสุขภาพของเกษตรกร, คลินิกสภาเกษตรกร, คลินิก
ประเมินผล, ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ศูนย์ปฎิบัติการฝน
หลวงภาคใต้ และคลินิกอื่นๆ และเพ่ือเป็นการลดช่องว่างระหว่างส่วนราชการ กับประชาชน จึง
บูรณาการร่วมกับส่วนราชการระดับจังหวัด มาให้บริการถึงพื้นที่ มาร่วมคิด ร่วมหาทางออกและ
ร่วมแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน ของจังหวัดกระบี่ 
ให้มีศักยภาพพร้อมรับการก้าวไปสู่การเป็นเมืองคุณภาพ สามารถรับมือกับโอกาสและการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบันได้ 
 
กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการจัดนิทรรศการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร นิทรรศการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ การฝึกอาชีพ การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร 
และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทาง
การเกษตรประมาณ 350 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผูว้า่ฯเปิดงานคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี จ.กระบ่ี ให้บริการความรู้ 18 เร่ือง พร้อม

ฝึกอาชีพและขายสินคา้ 

 
วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2565 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิก
เกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการจงัหวดักระบ่ี
เคล่ือนท่ี คร้ังท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบา้นบากนั หมู่ท่ี 2 ต าบลอ่าวลึกนอ้ย อ าเภออ่าวลึก จงัหวดั
กระบ่ี 

นายช านาญ นุ่นด า เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ฯ มีวตัถุประสงค ์
เพื่อให้เกษตรกรท่ีประสบปัญหาดา้นการเกษตร สามารถเขา้ถึงบริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ไดรั้บความรู้ดา้นวิชาการ และ
ไดรั้บการแกไ้ขปัญหาดา้นการเกษตรอยา่งครบวงจร ในคราวเดียวกนั เป็นการสร้างภาพพจน์ และภาพลกัษณ์ดา้นวิชาการ 
นวตักรรม และเทคโนโลยขีองหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชน โดยกิจกรรมภายในงาน
ประกอบดว้ย การใหบ้ริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี จ านวน 18 คลินิก ไดแ้ก่ คลินิกดิน, คลินิกพืช, คลินิกปศุสัตว,์ 
คลินิกประมง, คลินิกสหกรณ์, คลินิกกฎหมายส.ป.ก., คลินิกบญัชี, คลินิกชลประทาน, คลินิกขา้ว , คลินิกยางพารา 
คลินิกส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร, คลินิกอารักขาพืช, คลินิกสุขภาพของเกษตรกร, คลินิกสภาเกษตรกร, 
คลินิกประเมินผล, ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนักระบ่ี, ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรกระบ่ี ศูนยป์ฏิบติัการฝนหลวงภาคใต ้และ
คลินิกอ่ืนๆ 

และเพื่อเป็นการลดช่องว่างระหวา่งส่วนราชการ กบัประชาชน จึงบูรณาการร่วมกบัส่วนราชการระดบัจงัหวดั มาให้บริการ
ถึงพ้ืนท่ี มาร่วมคิด ร่วมหาทางออกและร่วมแกไ้ขปัญหาของพ่ีนอ้งประชาชน พร้อมทั้งมุ่งเนน้การพฒันาชุมชน หมู่บา้น 
ของจงัหวดักระบ่ี ให้มีศกัยภาพพร้อมรับการกา้วไปสู่การเป็นเมืองคุณภาพ สามารถรับมือกบัโอกาสและการเปล่ียนแปลงท่ี
รวดเร็วในปัจจุบนัได ้



นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดันิทรรศการส่งเสริมอาชีพดา้นการเกษตร นิทรรศการแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ี การฝึกอาชีพ การจ าหน่าย
สินคา้คุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และการให้บริการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คาดว่าจะมีเกษตรกร
มาร่วมงานและเขา้รับบริการทางการเกษตร ไม่นอ้ยกว่า 350 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เกษตรนครพนม เปิดเวทีถ่ายทอดความรู้ผา่นระบบออนไลน ์หวงัต่อยอดสู่เกษตรกร
ในพื้นท่ี ปรับตวัในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

 

 
 

 

วันนี ้(17 ก.พ.65) เวลา 09.30 น. ท่ีศูนยส์ารสนเทศยางพารา ส านกังานเกษตรจงัหวดั
นครพนม เปิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัอ าเภอ (DW) คร้ังท่ี 1/2565 เพื่อขบัเคล่ือนศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรและถ่ายทอดความรู้แก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน
ในพื้นท่ี ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีจากส านกังานเกษตรอ าเภอ 12 อ าเภอ เขา้ร่วมประชุมผา่นระบบ
ออนไลน์ในแต่ละพื้นท่ี เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้การจดัประชุม
ในระบบออนไลน์ไดอ้ยา่งเขา้ใจและสามารถปรับใชใ้นการท างานส่งเสริมการเกษตรใน
สถานการณ์โควิด-19 ใหมี้ประสิทธิภาพและปลอดภยั 

นางสาวกญัณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยวา่ ส าหรับในการจดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัอ าเภอ (DW) คร้ังท่ี 1 เป็นการด าเนินงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์การการท างาน และรับการถ่ายทอด
ความรู้เทคนิคการเป็นผูจ้ดัประชุมและจดัการฝึกอบรมแบบออนไลน์ รวมทั้งเทคนิคในการ
จดัท าแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ท่ีสามารถน าไปต่อยอดการใชป้ระโยชน์ในการส่งเสริม
การเกษตรในพื้นท่ีตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป และในปัจจุบนัการด าเนินงานตามระบบ
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ส่งเสริมการเกษตร ไดมี้การปรับรูปแบบในการด าเนินงานโดยเนน้การใชช่้องทางผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์เพิ่มมากยิง่ข้ึน จึงท าใหเ้จา้หนา้ท่ีเองจะตอ้งมีการปรับตวัและใชส่ื้อเทคโนโลยใีห้
เกิดประโยชน์สูงสุดกบัเกษตรกรในการส่งเสริมการเกษตร โดยในการจดัเวทีในคร้ังน้ีนอกจาก
เจา้หนา้ท่ีจะไดร่้วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างกนัแลว้ยงัไดเ้รียนรู้ถึงขั้นตอนและวิธีการ
ในการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยใีนการช่วยเหลือและร่วมขบัเคล่ือนภาคการเกษตรในพื้นท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


