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ประเด็น ลำดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ประกวดน้ำผึ้งโพรง
คุณภาพดี ปี 2565” 

1 ครั้งแรกของไทย กรมส่งเสริมการเกษตรจัดเต็ม “ประกวดน้ำผึ้ง
โพรงคุณภาพดี ปี 2565” ใช้เกณฑ์ตัดสินระดับโลก ตรวจหาน้ำตาล
ปลอมปนในน้ำผึ้ง ด้วยเทคนิคไอโซโทปเสถียร 

บางกอกทูเดย์ 

2 ครั้งแรกของไทย กรมส่งเสริมการเกษตรจัดเต็ม “ประกวดน้ำผึ้ง
โพรงคุณภาพดี ปี 2565” ใช้เกณฑ์ตัดสินระดับโลก ตรวจหาน้ำตาล
ปลอมปนในน้ำผึ้ง ด้วยเทคนิคไอโซโทปเสถียร 

19Link news 

3 ครั้งแรกของไทย กรมส่งเสริมการเกษตรจัดเต็ม “ประกวดน้ำผึ้ง
โพรงคุณภาพดี ปี 2565” ใช้เกณฑ์ตัดสินระดับโลก ตรวจหาน้ำตาล
ปลอมปนในน้ำผึ้ง ด้วยเทคนิคไอโซโทปเสถียร 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

4 ครั้งแรกของไทย ประกวดน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดี ปี 2565 "กรม
ส่งเสริมการเกษตร" จัดเต็ม 

กรุงเทพธุรกิจ 

ข้าวเหนียว 5 จังหวัดนครพนม เดินหน้าขับเคลื่อน “โครงการยกระดับรายได้และ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวเหนียวด้วยเกษตรสมัยใหม่บน
เส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (BCG - Naga Belt Road) ชู !! 
ข้าวเหนียวหอมนาคา ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 

สำนักข่าวประชาสัมพันธ์ 

6 เดินหน้าขับเคลื่อน “โครงการยกระดับรายได้ด้วยเกษตรสมัยใหม่
บนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ชู !! ข้าวเหนียวหอมนาคา ช่วย
เพ่ิมรายได้ 

Talk news 

มะม่วงน้ำดอกไม้ 7 ชวนซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้เชียงใหม่ไปไกลถึงสิงคโปร์ เชียงใหม่นิวส์ 
ลิ้นจี่ 8 เกษตรชูลิ้นจี่เชียงใหม่เป็นพืชอัตลักษณ์ เชียงใหม่นิวส์ 
แปลงใหญ่ 9 เชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับฯ เชียงใหม่นิวส์ 
วิสาหกิจชุมชน 10 เกษตรร่วมพัฒนางานวิสาหกิจชุมชน เชียงใหม่นิวส์ 



 
ครั้งแรกของไทย กรมส่งเสริมการเกษตรจัดเต็ม “ประกวดน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดี ปี 2565” ใช้เกณฑ์ตัดสิน
ระดับโลก ตรวจหาน้ำตาลปลอมปนในน้ำผึ้ง ด้วยเทคนิคไอโซโทปเสถียร 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ผึ้งโพรง เป็นผึ้งพันธุ์พ้ืนเมือง

ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในทุกภาคของประเทศ ถือเป็นหนึ่งในแมลงเศรษฐกิจสำคัญที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้
ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันในประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า ที่ให้ความสำคัญกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า  และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบกับประเทศ
ไทยมีนโยบายที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ สินค้าแมลงเศรษฐกิจเป็นสินค้าเกษตรที่
มีโอกาสทางการตลาด 
 “ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงกำหนดจัดให้มีกิจกรรม “การประกวดน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดี ปี 
2565” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดีและปลอดภัย สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ผลผลิตน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดีให้ผู้บริโภคและบุคคลทั่วไปได้
ทราบถึงคุณลักษณะของน้ำผึ้งโพรงที่มีกระบวนการผลิตตามธรรมชาติอย่างทั่วถึง  และที่สำคัญยังเป็นการจัด
ประกวดน้ำผึ้งโพรงเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยใช้หลักเกณฑ์ตัดสินการประกวดตามมาตรฐานสากล คือ 
การประเมินผลคุณภาพของน้ำผึ้งด้วยการตรวจวิเคราะห์น้ำผึ้งในห้องปฏิบัติการ เพ่ือใช้ผลทางวิทยาศาสตร์
ยืนยันในคุณภาพของน้ำผึ้งโพรง ซึ่งเป็นน้ำผึ้งที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นธรรมชาติและเป็นผลผลิตที่ได้จากผึ้ง
โพรง” นายเข้มแข็ง กล่าว 



 สำหรับการประกวดจะแบ่งการตัดสินออกเป็น 2 รอบ โดยรอบแรกเป็นการตรวจสอบคุณภาพของ
น้ำผึ้งด้วยการประเมินที่ใช้เทคนิคการตรวจหาน้ำตาลปลอมปนในน้ำผึ้งด้วยเทคนิคไอโซโทปเสถียร โดยสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันทั่วโลกในการตรวจหาน้ำตาลที่
ปลอมปนมากับน้ำผึ้ง และการประเมินโดยตรวจหาจุลินทรีย์ปนเปื้อนในน้ำผึ้ง โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบในระดับสากล ภายใต้วิธีวิเคราะห์มาตรฐาน AOAC 998.12-
1998 “C-4 plant sugars in honey. Internal standard stable carbon isotope ratio method” เพ่ือ
ตรวจสอบว่าน้ำผึ้งมีการเจือปนน้ำตาลจากอ้อยและข้าวโพดหรือไม่ โดยค่าอัตราส่วนไอโซโทปเสถียรของ
คาร์บอนในน้ำผึ้ง จะต้องมีค่าไม่มากกว่า -23.5 % ถึงจะผ่านเกณฑ์ประเมิน ส่วนการประเมินโดยการตรวจหา
จุลินทรีย์ปนเปื้อนในน้ำผึ้ง ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์ ซึ่งจะต้องพบเชื้อราและยีสต์ ไม่เกิน 10 
โคโลนี ต่อ น้ำผึ้ง 1 กรัม และเชื้อแบคทีเรียจะต้องไม่เกิน 500 โคโลนี ต่อ น้ำผึ้ง 1 กรัม ถึงจะผ่านเกณฑ์
ประเมิน 



  



 
ครั้งแรกของไทย กรมส่งเสริมการเกษตรจัดเต็ม “ประกวดน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดี ปี 2565” ใช้เกณฑ์ตัดสิน
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ไทยมีนโยบายที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ สินค้าแมลงเศรษฐกิจเป็นสินค้าเกษตรที่
มีโอกาสทางการตลาด“ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงกำหนดจัดให้มีกิจกรรม “การประกวดน้ำผึ้งโพรง
คุณภาพดี ปี 2565” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดีและปลอดภัย 
สร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ผลผลิตน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดีให้ผู้บริโภคและ
บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงคุณลักษณะของน้ำผึ้งโพรงที่มีกระบวนการผลิตตามธรรมชาติอย่างทั่วถึง  และที่สำคัญ
ยังเป็นการจัดประกวดน้ำผึ้งโพรงเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยใช้หลักเกณฑ์ตัดสินการประกวดตาม
มาตรฐานสากล คือ การประเมินผลคุณภาพของน้ำผึ้งด้วยการตรวจวิเคราะห์น้ำผึ้งในห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ผล
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ส่วนรอบที่ 2 ซึ่งเป็นรอบตัดสิน กรมส่งเสริมการเกษตรจะนำน้ำผึ้งที่ผ่านการประเมินในรอบแรก มา
ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ความชื้น รสชาติ สี และกลิ่น โดยผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในน้ำผึ้ง
โพรง ทั้งนี้ การตัดสินการประกวดน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดี ปี 2565 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงผึ้ง
โพรงและทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งโพรงที่สำคัญในพ้ืนที่ภาคใต้และภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ 

“ ส่วนการประกาศผล พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ 
เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับ โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 
3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับ โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท และรางวัลชมเชย 
จำนวน 2 รางวัล ได้รับ โล่ เกยีรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท  จะจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ซ่ึง
ตรงกับวันผึ้งโลก โดยงานวันผึ้งโลก ครั้งท่ี 5  กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดจัดขึ้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผึ้ง
ร่มไทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook กรมส่งเสริมการเกษตร
ตลอดการจัดงาน ” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 



 
ครั้งแรกของไทย ประกวดน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดี ปี 2565 "กรมส่งเสริมการเกษตร" จัดเต็ม 

 
 

ครั้งแรกของไทย กรมส่งเสริมการเกษตรจัดเต็ม “ประกวดน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดี ปี 2565” ใช้เกณฑ์
ตัดสินระดับโลก ตรวจหาน้ำตาลปลอมปนในน้ำผึ้ง ด้วยเทคนิคไอโซโทปเสถียร 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ผึ้งโพรง เป็นผึ้งพันธุ์พ้ืนเมือง
ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในทุกภาคของประเทศ ถือเป็นหนึ่งในแมลงเศรษฐกิจสำคัญที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้
ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันในประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า ที่ให้ความสำคัญกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า  และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบกับประเทศ
ไทยมีนโยบายที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ สินค้าแมลงเศรษฐกิจเป็นสินค้าเกษตรที่
มีโอกาสทางการตลาด  

“ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงกำหนดจัดให้มีกิจกรรม “การประกวดน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดี ปี 
2565” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดีและปลอดภัย สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ผลผลิตน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดีให้ผู้บริโภคและบุคคลทั่วไปได้
ทราบถึงคุณลักษณะของน้ำผึ้งโพรงที่มีกระบวนการผลิตตามธรรมชาติอย่างทั่วถึง  และที่สำคัญยังเป็นการจัด
ประกวดน้ำผึ้งโพรงเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยใช้หลักเกณฑ์ตัดสินการประกวดตามมาตรฐานสากล คือ 
การประเมินผลคุณภาพของน้ำผึ้งด้วยการตรวจวิเคราะห์น้ำผึ้งในห้องปฏิบัติการ เพ่ือใช้ผลทางวิทยาศาสตร์
ยืนยันในคุณภาพของน้ำผึ้งโพรง ซึ่งเป็นน้ำผึ้งที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นธรรมชาติและเป็นผลผลิตที่ได้จากผึ้ง
โพรง” นายเข้มแข็ง กล่าว 



สำหรับการประกวดจะแบ่งการตัดสินออกเป็น 2 รอบ โดยรอบแรก เป็นการตรวจสอบคุณภาพของ
น้ำผึ้งด้วยการประเมินที่ใช้เทคนิคการตรวจหาน้ำตาลปลอมปนในน้ำผึ้งด้วยเทคนิคไอโซโทปเสถียร โดยสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันทั่วโลกในการตรวจหาน้ำตาลที่
ปลอมปนมากับน้ำผึ้ง และการประเมินโดยตรวจหาจุลินทรีย์ปนเปื้อนในน้ำผึ้ง โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบในระดับสากล 

ภายใต้วิธีวิเคราะห์มาตรฐาน AOAC 998.12-1998 “C-4 plant sugars in honey. Internal 
standard stable carbon isotope ratio method” เพ่ือตรวจสอบว่าน้ำผึ้งมีการเจือปนน้ำตาลจากอ้อย
และข้าวโพดหรือไม่ โดยค่าอัตราส่วนไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนในน้ำผึ้ง จะต้องมีค่าไม่มากกว่า -23.5 % ถึง
จะผ่านเกณฑ์ประเมิน ส่วนการประเมินโดยการตรวจหาจุลินทรีย์ปนเปื้อนในน้ำผึ้ง ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา 
และยีสต์ ซึ่งจะต้องพบเชื้อราและยีสต์ ไม่เกิน 10 โคโลนี ต่อ น้ำผึ้ง 1 กรัม และเชื้อแบคทีเรียจะต้องไม่เกิน 
500 โคโลนี ต่อ น้ำผึ้ง 1 กรัม ถึงจะผ่านเกณฑ์ประเมิน  

ส่วนรอบที่ 2 ซึ่งเป็นรอบตัดสิน กรมส่งเสริมการเกษตรจะนำน้ำผึ้งที่ผ่านการประเมินในรอบแรก มา
ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ความชื้น รสชาติ สี และกลิ่น โดยผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในน้ำผึ้ง
โพรง ทั้งนี้ การตัดสินการประกวดน้ำผึ้งโพรงคุณภาพดี ปี 2565 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงผึ้ง
โพรงและทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งโพรงที่สำคัญในพ้ืนที่ภาคใต้และภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ  

“ ส่วนการประกาศผล พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ 
เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับ โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 
3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับ โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท และรางวัลชมเชย 
จำนวน 2 รางวัล ได้รับ โล่ เกยีรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท  จะจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่ง
ตรงกับวันผึ้งโลก โดยงานวันผึ้งโลก ครั้งท่ี 5  กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดจัดขึ้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผึ้ง
ร่มไทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook กรมส่งเสริมการเกษตร
ตลอดการจัดงาน ” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 



 
จังหวัดนครพนม เดินหน้าขับเคลื่อน “โครงการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว
เหนียวด้วยเกษตรสมัยใหม่บนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (BCG - Naga Belt Road) ชู !! ข้าวเหนียว
หอมนาคา ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 

 
ที่โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา 

เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการอบรมองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะการเป็น
วิทยากร ภายใต้ “โครงการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวเหนียวด้วยเกษตร
สมัยใหม่บนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (BCG - Naga Belt Road) เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ยกระดับการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้รับการรับรองมาตรฐาน ช่วยเพิ่มรายได้
ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวในพ้ืนที่ ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพด้านการแข่งขันที่สูงเพิ่มขึ้น ซึ่งเน้น
การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้และสร้างอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น ต่อยอดไปสู่ ?Digital Marketing ในอนาคต 
 นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม เป็น 1 ใน 4 
จังหวัด ที่ดำเนินการขับเคลื่อน “โครงการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวด้วย
เกษตรสมัยใหม่บนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (BCG - Naga Belt Road) โดยมีการดำเนินงานแบบ
บูรณาการหลายภาคส่วนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเกษตรกร ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัด
นครพนม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งร่วมกันผลักดันการใช้ BCG Model ซึ่งเป็นการนำเอาองค์ความรู้และนวัตกรรม BCG ไป
ปรับใช้ในการพัฒนาทรัพยากรและสินค้า ตลอดห่วงโซ่อุปสงค์ - อุปทาน เพ่ือยกระดับและความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวของจังหวัดนครพนมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้สิ่งสำคัญในการผลักดัน 



BCG Model เพ่ือเน้นให้เกิดการขับเคลื่อนในชุมชนที่มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าแบบครบวงจร โดยมีการ
ร่วมบูรณาการด้านการผลิตพืช การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
ในชุมชน ด้วยการเชื่อมโยงทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ข้าวเหนียวเป็นพื้นถิ่น ก่อให้เกิดการต่อยอด
ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่เกิดรายได้และอาชีพของคนในชุมชนอย่างแท้จริง 
 สำหรับการขับเคลื่อนโครงการฯ ในพ้ืนที่จะมีทีมผู้ช่วยนักวิจัย นักวิจัยชุมชน และผู้ช่วยนกัวิจัยชุมชน
ในแต่ละพ้ืนที่คอยติดตามและให้คำแนะนำ ในการเพาะปลูกข้าว การดูแลรักษา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต
และการบันทึกข้อมูล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ และฝึกทักษะให้กับผู้ที่เข้าร่วม ได้แก่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP seed 
มกษ.4406-2560 การผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP และเกษตรอินทรีย์ การวินิจฉัยโรคข้าว 
การใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือเกษตรและการผลิตข้าวลดโลกร้อนด้วยการผลิตข้าวร่วมกับแหน
แดง และเทคนิคการเก็บข้อมูลด้านงานวิจัยและวัฒนธรรม และทักษะการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในสว่น
ของแผนจัดฝึกอบรมเกษตรกรในจังหวัดนครพนม มีเป้าหมาย จำนวน 800 ราย ที่ต้องการจะพัฒนาและ
ยกระดับเกษตรกรที่ปลูกข้าวเหนียวในพ้ืนที่ให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มี
คุณภาพและมาตรฐานใช้เอง เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ด้วยการเพ่ิมมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรแบบครบวงจร ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องเกษตรกรชาวนครพนมได้ดียิ่งขึ้น 



 
เดินหน้าขับเคลื่อน “โครงการยกระดับรายได้ด้วยเกษตรสมัยใหม่บนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ชู !! ข้าว
เหนียวหอมนาคา ช่วยเพิ่มรายได้ 

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565) ที่โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธาน เปิดการประชุมโครงการ อบรมองค์ความรู้ 
และพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร ภายใต้ “โครงการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว
เหนียวด้วยเกษตรสมัยใหม่บนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (BCG – Naga Belt Road) เพ่ือเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ยกระดับการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้รับการรับรอง
มาตร ฐาน ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวในพ้ืนที่ ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพด้านการ
แข่งขันที่สูงเพ่ิมข้ึน ซึ่งเน้นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้และสร้างอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น ต่อยอดไปสู่ Digital 
Marketing ในอนาคต 
 นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม เป็น 1 ใน 4 
จังหวัดที่ดำเนินการขับเคลื่อน “โครงการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตร กรผู้ปลูกข้าวเหนียวด้วย
เกษตรสมัยใหม่บนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (BCG – Naga Belt Road) โดยมีการดำเนินงานแบบ
บูรณาการหลายภาคส่วนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเกษตรกร ได้แก่ สำนัก งานเกษตรจังหวัด
นครพนม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งร่วมกันผลักดันการใช้ BCG Model ซึ่งเป็นการนำเอาองค์ความรู้และนวัต กรรม BCG ไป
ปรับใช้ในการพัฒนาทรัพยากรและสินค้า ตลอดห่วงโซ่อุปสงค์ – อุปทาน เพ่ือยกระดับและความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวของจังหวัดนครพนมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้สิ่งสำคัญในการผลักดัน 
BCG Model เพ่ือเน้นให้เกิดการขับเคลื่อนในชุมชนที่มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าแบบครบวงจร โดยมีการ



ร่วมบูรณาการด้านการผลิตพืช การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
ในชุมชน ด้วยการเชื่อมโยงทรัพยากรและภูมิปัญ ญาท้องถิ่นที่ใช้ข้าวเหนียวเป็นพื้นถิ่น ก่อให้เกิดการต่อยอด
ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่เกิดรายและและอาชีพของคนในชุมชนอย่างแท้จริง 
 สำหรับการ ขับเคลื่อนโครงการฯ ในพ้ืนที่จะมีทีมผู้ช่วยนักวิจัย นักวิจัยชุมชน และผู้ช่วยนกัวิจัยชุมชน
ในแต่ละพ้ืนที่คอยติดตามและให้คำแนะนำ ในการเพาะปลูกข้าว การดูแลรักษา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต
และการบันทึกข้อมูล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ และฝึกทักษะให้กับผู้ที่เข้าร่วม ได้แก่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP seed 
มกษ.4406-2560 การผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP และเกษตรอินทรีย์ การวินิจฉัยโรคข้าว 
การใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือเกษตรและการผลิตข้าวลดโลกร้อนด้วยการผลิตข้าวร่วมกับแหน
แดง และเทคนิคการเก็บข้อมูลด้านงานวิจัยและวัฒนธรรม และทักษะการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในสว่น
ของแผนจัดฝึกอบรมเกษตรกรในจังหวัดนครพนม มีเป้าหมาย จำนวน 800 ราย ที่ต้องการจะพัฒนาและ
ยกระดับเกษตรกรที่ปลูกข้าวเหนียวในพ้ืนที่ให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มี
คุณภาพและมาตรฐานใช้เอง เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ด้วยการเพ่ิมมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรแบบครบวงจร ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องเกษตรกรชาวนคร พนมได้ดียิ่งขึ้น. 



 
ชวนซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้เชียงใหม่ไปไกลถึงสิงคโปร์ 

 
วันที่ 9พฤษภาคม2565 เวลา 11.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมว่าที่ร้อย

ตรีอโนทัย เกื้อปัญญา เกษตรอำเภอแม่แตง ติดตามสถานการณ์การรับซื้อผลผลิต ณ จุดรับซื้อวิสาหกิจชุมชน
ชมรมผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดยนายบรรจบ เกษมศรี ที่ตั้งจุดรับซื้อ เลขท่ี 191 หมู่ 9 ตำบล
ขี้เหล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ รับซื้อจากสมาชิก 30 ราย ได้รับจัดสรรปริมาณผลผลิตมะม่วงจาก
โครงการบริหารจัดการผลไม้ (มะม่วง) เพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดเชียงใหม่ปี 2565 จำนวน 200 
ตันส่งตลาดไอยรา (ส่งออกสิงคโปร์) และสหกรณ์ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (ส่งออกจีน,เกาหลี)ราคารับซื้อ ณ 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เกรด A ขนาดผล 300 กรัมข้ึนไป สีผิวสวย กิโลกรัมละ 30 บาท, เกรด B ขนาดผล 
300 กรัมขึ้นไป กิโลกรัมละ 20 บาท, เกรด S ขนาดผล 250 – 299 กรัม กิโลกรัมละ 18 บาท, ตกเกรดแยก
เป็น 4 ประเภท จัมโบ้ ผิวสวย กิโลกรัมละ 13 บาท, จัมโบ้ ผิวลาย กิโลกรัมละ 10 บาท, ใหญ่ 6 บาท และเล็ก 
3 บาท ทั้งนี้ปัจจุบันมะม่วงน้ำดอกไม้จังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่รปลูก 72,757 ไร่ คาดว่าให้ผลผลิตจำนวน 
65,332ตัน ด้วยระยะนี้ผลผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดมากท่ีสุดในเดือนมิถุนายนนี้ และด้วยสภาพภูมิประเทศและ
อากาศค่อนข้างหนาวเย็นทำให้การสุกแก่ของมะม่วงเชียงใหม่ล่าช้ากว่าและให้รสชาติที่ดี 
 ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมเกษตรกรผลิตตามระบบ
ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ตามระบบคุณภาพมาตรฐานGAP ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ จึงขอเชิญชวน
ผู้บริโภคท่ีสนใจซื้อมะม่วงคุณภาพจากเกษตรกรแปลงใหญ่จังหวัดเชียงใหม่หรือสอบถามได้ที่เพ่ิมเติมได้
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่โทร 053112478 
 



 
เกษตรชูลิ้นจี่เชียงใหม่เป็นพืชอัตลักษณ์ 

 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการ

บริโภค ลิ้นจี่คุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ โดยลงพ้ืนที่ ตำบลขุนช้างเคี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนาย
รัตน์ ผุสดี เกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้ข้อมูลดำเนินการ  

จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่การผลิตลิ้นจี่ 43,806 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตปี 2565 ประมาณ 32,090 ตัน 
พันธุ์ที่นิยมปลูกได้แก่ จักรพรรดิ ฮงฮวย และให้ผลผลิตในเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 
 นายวิรัช ยั่งยืนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผลผลิตลิ้นจี่อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ ที่กำลังออกสู่ตลาดเป็นแหล่งแรกของจังหวัด โดยการจำหน่ายผลผลิตนั้น ได้รับการช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่,สหกรณ์ประตูป่า ,สำนักงานพาณิชย์, เทส
โก้ โลตัสฯ ปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณลิ้นจี่ กิโลกรัมละ 17 บาท ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ประสาน
จัดหาสถานที่จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะสวนบอกหาด ตลาดเกษตรกร และส่งเสริมการบริโภคลิ้นจี่
ผ่านโครงการงเสริมพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่อีกช่องทางหนึ่งด้วย 



 
เชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับฯ 

 
“แปลงใหญ่ข้าวชุมชนร้องตีมีดยกระดับการผลิตต่อยอดเพ่ิมมูลค่าสร้างรายได้อย่างยั่งยืน” 
 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาลเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการ
ดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด พ้ืนที่อำเภอสันป่าตองโดยนาย
ฉัตรติพงศ์ เปอะปิน เกษตรอำเภอสันป่าตองร่วมให้ข้อมูลดำเนินงานแปลงใหญ่ข้าวตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสัน
ป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกข้าว ซึ่งเป็นพืชและอาชีพหลักของเกษตรกรในตำบลทุ่ง
สะโตก จัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2561 โดยมีนางสาวอัฉรา จุมภูก๋า เป็นประธาน มีจำนวนสมาชิก 49 ราย พ้ืนที่ 
เข้าร่วมโครงการกว่า 343 ไร่  ผลผลิตข้าวที่คาดว่าจะได้รับทั้งปีประมาณ 400 ตัน 

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้การผลิตข้าว ให้ได้คุณภาพ การลด
ต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต และมีอำนาจในการต่อรองกับผู้ประกอบการค้าข้าว การรวบรวมการซื้อปัจจัย
การผลิตให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ข้าวตำบลทุ่งสะโตก ดำเนินกิจกรรมตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
 ซึ่งทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด เป็นวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ โดรนเพื่อการเกษตร รถดำนานั่งขับ เครื่องเกี่ยวนวดข้าว เครื่องสีข้าว 
โดยนำมาใช้ภายในกลุ่มสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่นำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกษตรกรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม การใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่ในการพัฒนาการผลิต 
แปรรูปเพิ่มมูลค่าแก่สินค้า สามารถเพ่ิมช่องทางและโอกาสทางการค้าผ่านรับระบบตลาดออฟไลน์และ
ออนไลน์ จนสามารถสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง ภายใต้ชื่อ “ข้าวชุมชนบ้านร้องตีมีด”สร้างรายได้แก่
เกษตรกรอย่างยั่งยืน 
 



 
“เกษตรร่วมพัฒนางานวิสาหกิจชุมชน” 

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา14.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบทะเบียน

วิสาหกิจชุมชน แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านสารภีโดยนางอุไร วงค์แสนสี เกษตรอำเภอแม่วาง ร่วมกล่าวต้อนรับและ
ให้ข้อมูลดำเนินงาน วิสาหกิจชุมชนการเกษตรบ้านสารภี ตั้งอยู่ที่ 62 หมูท่ี่ 5 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายแสง ไชยสุวรรณ เป็นประธานกลุ่ม ประกอบด้วยสมาชิกตำนวน 97 ราย ร่วมกัน
ประกอบกิจกรรมการเกษตรดังนี้ 

1. ผลิตลำไยคุณภาพดี 
2. เลี้ยงผึ้ง 
3. ปลูกและแปรรูปสมุนไพร 
4. ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 
5. ออมทรัพย์ 
ซึ่งกิจกรรมต่างๆเป็นไปอย่างเกื้อกูล ทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้ มีเงินทุนหมุนเวียนแก่สมาชิก พร้อม

ปันผลกำไรอย่างเที่ยงธรรม อีกท้ังทางกลุ่มยังต้องการยกระดับกลุ่มโดยใช้หลักการบริหารจัดการกลุ่มแปลง
ใหญ่กับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือเติมเต็มกิจกรรมให้เกิดการพัฒนาย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
และในโอกาสนี้ทางกลุ่มได้ขอบคุณทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตร
จังหวัดที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มเสมอมา 
 
 


