
 

สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันท่ี 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565 

 

สวนกลาง 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

พืชสวนโลก 1. ไทยยืนหนึ่งพืชสวนโลกโชวสินคาเกษตรท่ีเนเธอแลนด แนวหนา 

ตลาดเกษตรกร

ออนไลน 

2. เกษตรกรยิ้มแปน 2 ปเว็บตลาดเกษตรกรออนไลนของกรมสงเสริมการเกษตร ทํา

ยอดขายให 400 ลาน 

สยามฮอตไลนนิวส 

3. เกษตรกรยิ้มแปน "ตลาดเกษตรกรออนไลน" ทํายอดขายให 400 ล. สมัครสมาชิก

เช็กเลย! 

กรุงเทพธุรกิจ 

4. เกษตรกรยิ้มแปน 2 ปเว็บตลาดเกษตรกรออนไลนของกรมสงเสริมการเกษตร ทํา

ยอดขายให 400 ลาน 

เทคโนโลยีชาวบาน 

อกม. 5. กรมสงเสริมการเกษตร เดินหนางาน อกม. จัดเวทีประชุมเครือขายฯ สรางกลไก

ขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

เกษตรกาวไกล 

6. กรมสงเสริมการเกษตร เดินหนางานอาสาสมัครเกษตรหมูบาน จัดเวทีประชุม

เครือขายฯ สรางกลไกขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

ผูจัดการออนไลน 

สถาบนัเกษตรกร

ดีเดน 

7. วิสาหกิจชุมชนฯ พืชผักสมุนไพรและผลไม บานโฮง  ควารางวัล “สถาบัน

เกษตรกรดีเดนแหงชาติ ป 65” จากการพัฒนา เนนการมีสวนรวม ใชตลาดนําการ

ผลิต และBCG Model ทําสมาชิกม่ังค่ังอยางยั่งยืน 

เรื่องเลาขาวเกษตร 

8. วิสาหกิจชุมชนฯ พืชผักสมุนไพรและผลไม บานโฮง ควารางวัล “สถาบันเกษตรกร

ดีเดนแหงชาติ ป 65” นําการผลิต BCG Model ทําสมาชิกม่ังค่ังอยางยั่งยืน 

ขาวสดออนไลน 

สวนภูมิภาค 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

เกษตรกรดีเดน 9. เกษตรมอบใบประกาศเกียรติบัตร!!บุคคลดีเดน เกษตรกรดีเดน ระดับจังหวัด Timenews 

คลินิกเกษตร 10. เกษตรจังหวัดพังงา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะหสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ท่ีศาลาอเนกประสงคเทศบาลตําบลบางนายสี 

สํานักขาว 

กรมประชาสัมพันธ 

แหนแดง 11. ชูแหนแดงชวยเกษตรกรลดตนทุน เชียงใหมนิวส 

ทุเรียน 12. นางยักษรณรงคบริโภคทุเรียนเตรียมรับวันแรงงาน คมชัดลึก 

 



 



 



 
เกษตรกรย้ิมแปน 2 ปเว็บตลาดเกษตรกรออนไลนของกรมสงเสริมการเกษตร ทํายอดขายให 400 ลาน 

 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา ตามท่ีกรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการ

จัดทํา และเปดตัวเว็บไซต “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com” ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีออน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยสงเสริม

ใหเกษตรกร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ในความดูแลของกรมสงเสริมการเกษตร ไดมีชองทาง

ประชาสัมพันธและจําหนายสินคาเกษตรผานระบบออนไลน โดยมีเว็บไซตเปนสื่อกลางในการเผยแพร

ประชาสัมพันธใหผูบริโภค รับทราบและสามารถเลือกซ้ือสินคาจากแหลงจําหนายได ซ่ึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง

ใหกับประชาชน และยังสงเสริมชองทางการจําหนายสินคาดานการเกษตรอีกทางหนึ่ง โดยเนนเรื่องความ

ซ่ือสัตยตอตนเองและผูบริโภค ดวยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตร 

 

ท้ังนี้ เว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com ไดมีการจัดรวบรวมสินคาการเกษตรคุณภาพหลากหลาย

ชนิด อาทิ สินคาเกษตรอินทรีย ผลไมตามฤดูกาล ผักปลอดสารพิษ อาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ไมดอกไม

ประดับ ผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากธรรมชาติแทๆ ชุดผาไหม ผาทอมือ ผายอมคราม หนากากผา สินคา

หัตถกรรมสิ่งประดิษฐ และอ่ืน ๆ แบงเปน 9 หมวดหมูสินคา ไดแก ขาวและธัญพืช ผัก ผลไม ไมดอกไม

ประดับ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพรและเครื่องสําอาง ผาและเครื่องแตงกาย หัตถกรรมและ

สิ่งประดิษฐ และอ่ืนๆ 

 

“นับจากวันเริ่มตนถึงวันนี้ เปนเวลา 2 ปพอดี เว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com ไดทําหนาท่ีเปน

สื่อกลางเชื่อมโยงระหวางเกษตรกรและผูบริโภค ภายใตสโลแกนท่ีวา “ตลาดเกษตรกรออนไลน เพียงคุณสั่ง 

เราพรอมสง” ซ่ึงไดรับการตอบรับเปนอยางดี เพราะเปนเปนแหลงรวบรวมสินคาคุณภาพท่ีมาจากการผลิตของ



เกษตรกรโดยตรง อีกท้ังสินคาท่ีนํามาจําหนายในเว็บไซต ตองผานการพิจารณาของคณะทํางานโครงการ

สงเสริมตลาดเกษตรออนไลนระดับจังหวัด โดยคํานึงถึงคุณภาพของสินคา ท่ีจะตองมีมาตรฐานรับรอง และ

เกษตรกรตองดําเนินจําหนายระบบออนไลนอยูแลว จากแนวทางดําเนินงานดังกลาว จึงสงผลใหเกษตรกรเปน

สมาชิกเว็บไซต 941 ราย สินคาท้ังหมดท่ีจําหนายบนเว็บไซต 974 รายการ และมียอดมูลคาการจําหนาย

สะสมรวมถึง 400 ลานบาท โดยหมวดหมูท่ีมีมูลคายอดขายสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก อาหารแปรรูปและ

เครื่องดื่ม 195 ลานบาท ผลไม 62 ลานบาท และขาวและธัญพืช 47 ลานบาท” อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 

กลาว 

 

นายเขมแข็ง กลาวตอไปวา สําหรับเกษตรกร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ท่ีมีความสนใจและตองการ

เขารวมจําหนายสินคาบนเว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com กรมสงเสริมการเกษตรยังเปดกวาง 

และไมเสียคาใชจายใด ๆ โดยสมัครไดดวยตัวเองผานทางเว็บไซต www.ตลาดเกษตรออนไลน.com ในเมนู 

“เขาสูระบบ/สมัครสมาชิก” หรือสามารถดาวนโหลดคูมือการสมัครไดท่ี http://bit.ly/farmer-manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เกษตรกรย้ิมแปน "ตลาดเกษตรกรออนไลน" ทํายอดขายให 400 ล. สมัครสมาชิกเช็กเลย! 

 
 

  วันท่ี 28 เมษายน 2565 นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา ตามท่ี

กรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการจัดทํา และเปดตัวเว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com ตาม

นโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2563 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยสงเสริมใหเกษตรกร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ในความดูแลของกรม

สงเสริมการเกษตร ไดมีชองทางประชาสัมพันธและจําหนายสินคาเกษตรผานระบบออนไลน โดยมีเว็บไซตเปน

สื่อกลางในการเผยแพรประชาสัมพันธใหผูบริโภครับทราบและสามารถเลือกซ้ือสินคาจากแหลงจําหนายได ซ่ึง

เปนอีกทางเลือกหนึ่งใหกับประชาชน และยังสงเสริมชองทางการจําหนายสินคาดานการเกษตรอีกทางหนึ่ง 

โดยเนนเรื่องความซ่ือสัตยตอตนเองและผูบริโภค ดวยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตร 

  ท้ังนี้ เว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com ไดมีการจัดรวบรวมสินคาการเกษตรคุณภาพ

หลากหลายชนิด อาทิ สินคาเกษตรอินทรีย ผลไมตามฤดูกาล ผักปลอดสารพิษ อาหารและเครื่องดื่มเพ่ือ

สุขภาพ ไมดอกไมประดับ ผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากธรรมชาติแทๆ ชุดผาไหม ผาทอมือ ผายอมคราม 

หนากากผา สินคาหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ และอ่ืน ๆ แบงเปน 9 หมวดหมูสินคา ไดแก ขาวและธัญพืช ผัก 

ผลไม ไมดอกไมประดับ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพรและเครื่องสําอาง ผาและเครื่องแตงกาย 

หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ และอ่ืนๆ 

https://www.%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.com/
https://www.%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.com/


   "นับจากวันเริ่มตนถึงวันนี้ เปนเวลา 2 ปพอดี เว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com ไดทํา

หนาท่ีเปนสื่อกลางเชื่อมโยงระหวางเกษตรกรและผูบริโภค ภายใตสโลแกนท่ีวา "ตลาดเกษตรกรออนไลน 

เพียงคุณสั่ง เราพรอมสง" ซ่ึงไดรับการตอบรับเปนอยางดี เพราะเปนเปนแหลงรวบรวมสินคาคุณภาพท่ีมาจาก

การผลิตของเกษตรกรโดยตรง 

   อีกท้ังสินคาท่ีนํามาจําหนายในเว็บไซต ตองผานการพิจารณาของคณะทํางานโครงการสงเสริมตลาด

เกษตรออนไลนระดับจังหวัด โดยคํานึงถึงคุณภาพของสินคา ท่ีจะตองมีมาตรฐานรับรอง และเกษตรกรตอง

ดําเนินจําหนายระบบออนไลนอยูแลว 

 จากแนวทางดําเนินงานดังกลาวจึงสงผลใหเกษตรกรเปนสมาชิกเว็บไซต 941 ราย สินคาท้ังหมดท่ี

จําหนายบนเว็บไซต 974 รายการ และมียอดมูลคาการจําหนายสะสมรวมถึง 400 ลานบาท โดยหมวดหมูท่ีมี

มูลคายอดขายสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม 195 ลานบาท ผลไม 62 ลานบาท และ

ขาวและธัญพืช 47 ลานบาท" อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาว 

   นายเขมแข็ง กลาวตอไปวา สําหรับเกษตรกร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ท่ีมีความสนใจ

และตองการเขารวมจําหนายสินคาบนเว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com กรมสงเสริมการเกษตรยัง

เปดกวาง และไมเสียคาใชจายใด ๆ 

   โดยสมัครไดดวยตัวเองผานทางเว็บไซต www.ตลาดเกษตรออนไลน.com ในเมนู "เขาสูระบบ/สมัคร

สมาชิก" หรือสามารถดาวนโหลดคูมือการสมัครไดท่ี http://bit.ly/farmer-manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.com/
https://www.%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.com/
https://www.%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.com/doc/farmer-manual-dec2020.pdf


 
 เกษตรกรย้ิมแปน 2 ปเว็บตลาดเกษตรกรออนไลนของกรมสงเสริมการเกษตร ทํายอดขายให 400 ลาน 

 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา ตามท่ีกรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการ

จัดทํา และเปดตัวเว็บไซต “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com” ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีออน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยสงเสริม

ใหเกษตรกร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ในความดูแลของกรมสงเสริมการเกษตร ไดมีชองทาง

ประชาสัมพันธและจําหนายสินคาเกษตรผานระบบออนไลน 

 

โดยมีเว็บไซตเปนสื่อกลางในการเผยแพรประชาสัมพันธใหผูบริโภค รับทราบและสามารถเลือกซ้ือสินคาจาก

แหลงจําหนายได ซ่ึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งใหกับประชาชน และยังสงเสริมชองทางการจําหนายสินคาดาน

การเกษตรอีกทางหนึ่ง โดยเนนเรื่องความซ่ือสัตยตอตนเองและผูบริโภค ดวยการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน

สินคาเกษตร 

 

ท้ังนี้ เว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com ไดมีการจัดรวบรวมสินคาการเกษตรคุณภาพหลากหลาย

ชนิด อาทิ สินคาเกษตรอินทรีย ผลไมตามฤดูกาล ผักปลอดสารพิษ อาหารและเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ ไมดอกไม

ประดับ ผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากธรรมชาติแทๆ ชุดผาไหม ผาทอมือ ผายอมคราม หนากากผา สินคา

หัตถกรรมสิ่งประดิษฐ และอ่ืนๆ แบงเปน 9 หมวดหมูสินคา ไดแก ขาวและธัญพืช ผัก ผลไม ไมดอกไมประดับ 

อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพรและเครื่องสําอาง ผาและเครื่องแตงกาย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ และ

อ่ืนๆ 

 

 

 



 

“นับจากวันเริ่มตนถึงวันนี้ เปนเวลา 2 ปพอดี เว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com ไดทําหนาท่ีเปน

สื่อกลางเชื่อมโยงระหวางเกษตรกรและผูบริโภค ภายใตสโลแกนท่ีวา “ตลาดเกษตรกรออนไลน เพียงคุณสั่ง 

เราพรอมสง” ซ่ึงไดรับการตอบรับเปนอยางดี เพราะเปนแหลงรวบรวมสินคาคุณภาพท่ีมาจากการผลิตของ

เกษตรกรโดยตรง อีกท้ังสินคาท่ีนํามาจําหนายในเว็บไซต ตองผานการพิจารณาของคณะทํางานโครงการ

สงเสริมตลาดเกษตรออนไลนระดับจังหวัด โดยคํานึงถึงคุณภาพของสินคา ท่ีจะตองมีมาตรฐานรับรอง และ

เกษตรกรตองดําเนินจําหนายระบบออนไลนอยูแลว จากแนวทางดําเนินงานดังกลาว จึงสงผลใหเกษตรกรเปน

สมาชิกเว็บไซต 941 ราย สินคาท้ังหมดท่ีจําหนายบนเว็บไซต 974 รายการ และมียอดมูลคาการจําหนาย

สะสมรวมถึง 400 ลานบาท โดยหมวดหมูท่ีมีมูลคายอดขายสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก อาหารแปรรูปและ

เครื่องดื่ม 195 ลานบาท ผลไม 62 ลานบาท และขาวและธัญพืช 47 ลานบาท” อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 

กลาว 

 

นายเขมแข็ง กลาวตอไปวา สําหรับเกษตรกร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ท่ีมีความสนใจและตองการ

เขารวมจําหนายสินคาบนเว็บไซต www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.com กรมสงเสริมการเกษตรยังเปดกวาง 

และไมเสียคาใชจายใดๆ โดยสมัครไดดวยตัวเองผานทางเว็บไซต www.ตลาดเกษตรออนไลน.com ในเมนู 

“เขาสูระบบ/สมัครสมาชิก” หรือสามารถดาวนโหลดคูมือการสมัครไดท่ี http://bit.ly/farmer-manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กรมสงเสริมการเกษตร เดินหนางาน อกม. จัดเวทีประชุมเครือขายฯ สรางกลไกขับเคล่ือนในพ้ืนท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 
  นายนวนิตย พลเคน รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย 

ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดใหความสําคัญในการขับเคลื่อนงาน

อาสาสมัครเกษตรหมูบาน และถือเปนนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีจะตองดําเนินการให

เกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม จึงมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท้ัง 16 หนวยงาน 

ดําเนินงานดานอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ในแตละสาขาท่ีหนวยงานนั้น ๆ เปนผูรับผิดชอบ ซ่ึงมีความรู ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยอยูภายใตระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยการบริหารงานอาสาสมัคร

เกษตร พ.ศ. 2563 สําหรับในสวนของการดําเนินงาน อาสาสมัครเกษตรหมูบาน หรือ อกม.ไดมอบหมายให

กรมสงเสริมการเกษตรในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ดําเนินการ

คัดเลือก อกม. และแตงต้ังคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด เพ่ือกําหนด

นโยบายแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรในพ้ืนท่ี โดยไดจัดประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ ภายใตหัวขอ “การจัดทําเวทีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูอาสาสมัครเกษตรระดับเขต” ข้ึน ระหวาง

วันท่ี 27 – 28 เมษายน 2565 ณ แสนปาลม เทรนนิ่ง โฮม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีตัวแทน อก

ม. จาก 8 จังหวัดในพ้ืนท่ีภาคตะวันตก เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานในระดับจังหวัด และผูเก่ียวของ เขารวม 200 

คน และไดรับเกียรติจาก ดร. เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานเปด

การประชุม ในการนี้ ผูเขารวมตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 

(COVID–19) อยางเครงครัด ท้ังการแสดงผลตรวจ ATK เปนลบ ไมเกิน 72 ชั่วโมง และผลการฉีดวัคซีนครบ

ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 

 

 



  “เวทีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูอาสาสมัครเกษตรระดับเขตครั้งนี้ จัดข้ึนเพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติ และ

ประชาสัมพันธผลงานของ อกม. ใหมีขวัญ กําลังใจ ในการปฏิบัติงาน มีระบบการทํางานตามบทบาทหนาท่ี 

สรางบทบาทการมีสวนรวม ในการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี และสามารถเชื่อมโยงกับเครือขาย

ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังกําหนดกิจกรรมดานการเกษตรท่ีจะดําเนินการ และเกิดเครือขายการ

บริการแกเกษตรกรในชุมชนตอไป” รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาว 

 

  สําหรับกิจกรรมท่ีสําคัญประกอบดวย การบรรยายพิเศษ ในหัวขอ “ความสําคัญของ อกม. ตอการ

พัฒนาการเกษตรของประเทศไทย” โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแกผูแทน อกม. จาก 8 จังหวัด การนําเสนอผลการขับเคลื่อนอาสาสมัครเกษตร

หมูบาน เขต 2  ผานวิดิทัศน และนิทรรศการของเครือขาย อกม. หัวขอ “บทบาทหนาท่ีของ อกม. ตอการ

พัฒนาการเกษตร ในภาคตะวันตก” พรอมกันนี้ ยังจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานท้ังกิจกรรมผล

การขับเคลื่อนงานอกม.ระดับจังหวัด กิจกรรมฐานการเรียนรูเครือขายอกม.ระดับเขต และกิจกรรมสรุปราง

แนวทางการดําเนินงานขับเคลื่อน ระดับเขต และการบรรยาย เรื่อง “จิตอาสาพระราชทาน” และ หัวขอ 

“การใช Line Ads ในการติดตอสื่อสารผานกลุมและองคกร เปนตน 

 

  ปจจุบันกรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดตั้ง อกม. ท่ัวประเทศแลวรวม จํานวน 75,095 ราย โดยใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดมุงเนนให อกม. ไดปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทหนาท่ี 5 ขอ ในระเบียบกระทรวง

เกษตรและสหกรณ วาดวยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 อกม. ไดดําเนินการตามภารกิจ

ดังกลาวอยางตอเนื่อง ตามบริบทของพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถแกไขปญหาดานการเกษตรในพ้ืนท่ีไดเปนอยางดี ตาม

แผนงานของกรมสงเสริมการเกษตร 

 

  “กิจกรรมสําคัญ คือ 1) การประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตร ไดขับเคลื่อนงานตาม

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวย การบริหารอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 ในรูปแบบของ

คณะกรรมการชุดตาง ๆ ท่ีมีท้ังสวนราชการและอาสาสมัครเกษตร ตั้งแตระดับสวนกลางและจังหวัด เพ่ือ

กําหนดนโยบาย แนวทางบูรณาการงาน การสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อกม. และแตงตั้ง

คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ตลอดจนแกไขปญหาอุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน และ 2) 

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนากระบวนการประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงาน

เกษตรอําเภอ รวมกันดําเนินการวางแผนจัดทําหลักสูตรการเรียนรู แผนการถายทอดความรู การจัดเวที และ

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแก อกม. เพ่ือใหมีความรู และทักษะดานตางๆ และมีกระบวนการปฏิบัติงาน

ตามโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ รวมท้ัง ประสานความชวยเหลือแกเกษตรกรในหมูบานอยางมีประสิทธิภาพ ” รองอธิบดีกรมสงเสริม

การเกษตร กลาวเพ่ิมเติม 

 



 
กรมสงเสริมการเกษตร เดินหนางานอาสาสมัครเกษตรหมูบาน จัดเวทีประชุมเครือขายฯ สรางกลไก

ขับเคล่ือนในพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

 
วันนี้ (28 เม.ย.) นายนวนิตย พลเคน รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดใหความสําคัญในการ

ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมูบาน และถือเปนนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีจะตอง

ดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม จึงมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท้ัง 16 

หนวยงาน ดําเนินงานดานอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ในแตละสาขาท่ีหนวยงานนั้น ๆ เปนผูรับผิดชอบ ซ่ึงมี

ความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยอยูภายใตระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยการบริหารงาน

อาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 สําหรับในสวนของการดําเนินงาน อาสาสมัครเกษตรหมูบาน หรือ อกม.ได

มอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตรในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร 

ดําเนินการคัดเลือก อกม. และแตงตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด เพ่ือ

กําหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรในพ้ืนท่ี โดยไดจัดประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ ภายใตหัวขอ “การจัดทําเวทีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูอาสาสมัครเกษตรระดับเขต” ข้ึน ระหวาง

วันท่ี 27 - 28 เมษายน 2565 ณ แสนปาลม เทรนนิ่ง โฮม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีตัวแทน อกม. 

จาก 8 จังหวัดในพ้ืนท่ีภาคตะวันตก เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานในระดับจังหวัด และผูเก่ียวของ เขารวม 200 

คน และไดรับเกียรติจาก ดร. เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานเปด

การประชุม ในการนี้ ผูเขารวมตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 

(COVID–19) อยางเครงครัด ท้ังการแสดงผลตรวจ ATK เปนลบ ไมเกิน 72 ชั่วโมง และผลการฉีดวัคซีนครบ

ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 

 



“เวทีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูอาสาสมัครเกษตรระดับเขตครั้งนี้ จัดข้ึนเพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติ และ

ประชาสัมพันธผลงานของ อกม. ใหมีขวัญ กําลังใจ ในการปฏิบัติงาน มีระบบการทํางานตามบทบาทหนาท่ี 

สรางบทบาทการมีสวนรวม ในการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี และสามารถเชื่อมโยงกับเครือขาย

ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังกําหนดกิจกรรมดานการเกษตรท่ีจะดําเนินการ และเกิดเครือขายการ

บริการแกเกษตรกรในชุมชนตอไป" รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาว 

 

สําหรับกิจกรรมท่ีสําคัญประกอบดวย การบรรยายพิเศษ ในหัวขอ “ความสําคัญของ อกม. ตอการพัฒนาการ

เกษตรของประเทศไทย” โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ, พิธีมอบ

เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแกผูแทน อกม. จาก 8 จังหวัด การนําเสนอผลการขับเคลื่อนอาสาสมัครเกษตรหมูบาน 

เขต 2 ผานวิดิทัศน และนิทรรศการของเครือขาย อกม. หัวขอ “บทบาทหนาท่ีของ อกม. ตอการพัฒนาการ

เกษตร ในภาคตะวันตก” พรอมกันนี้ ยังจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานท้ังกิจกรรมผลการ

ขับเคลื่อนงานอกม.ระดับจังหวัด กิจกรรมฐานการเรียนรูเครือขายอกม.ระดับเขต และกิจกรรมสรุปรางแนว

ทางการดําเนินงานขับเคลื่อน ระดับเขต และการบรรยาย เรื่อง “จิตอาสาพระราชทาน” และ หัวขอ “การใช 

Line Ads ในการติดตอสื่อสารผานกลุมและองคกร เปนตน 

 

ปจจุบันกรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดตั้ง อกม. ท่ัวประเทศแลวรวม จํานวน 75,095 ราย โดยในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ไดมุงเนนให อกม. ไดปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทหนาท่ี 5 ขอ ในระเบียบกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ วาดวยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 อกม. ไดดําเนินการตามภารกิจดังกลาวอยาง

ตอเนื่อง ตามบริบทของพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถแกไขปญหาดานการเกษตรในพ้ืนท่ีไดเปนอยางดี ตามแผนงานของ

กรมสงเสริมการเกษตร 

 

“กิจกรรมสําคัญ คือ 1) การประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตร ไดขับเคลื่อนงานตามระเบียบ

กระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวย การบริหารอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 ในรูปแบบของคณะกรรมการ

ชุดตาง ๆ ท่ีมีท้ังสวนราชการและอาสาสมัครเกษตร ตั้งแตระดับสวนกลางและจังหวัด เพ่ือกําหนดนโยบาย 

แนวทางบูรณาการงาน การสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อกม. และแตงตั้งคณะกรรมการ

อาสาสมัครเกษตรจังหวัด ตลอดจนแกไขปญหาอุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน และ 2) กิจกรรมสงเสริม

และพัฒนากระบวนการประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ รวมกัน

ดําเนินการวางแผนจัดทําหลักสูตรการเรียนรู แผนการถายทอดความรู การจัดเวที และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูแก อกม. เพ่ือใหมีความรู และทักษะดานตางๆ และมีกระบวนการปฏิบัติงานตามโครงสรางการ

บริหารงานท่ีชัดเจน สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมท้ัง 

ประสานความชวยเหลือแกเกษตรกรในหมูบานอยางมีประสิทธิภาพ ” รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาว

เพ่ิมเติม 



+  

วิสาหกิจชุมชนฯ พืชผักสมุนไพรและผลไม บานโฮง  ควารางวัล “สถาบันเกษตรกรดีเดนแหงชาติ ป 65” 

จากการพัฒนา เนนการมีสวนรวม ใชตลาดนําการผลิต และBCG Model ทําสมาชิกม่ังคั่งอยางย่ังยืน 

 
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑพืชผัก

สมุนไพรและผลไม ตั้งอยูเลขท่ี 141/1 หมู 3 ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน เกิดข้ึนจากการ

รวมตัวของเกษตรกร ในป พ.ศ. 2548 เพ่ือแกไขปญหาราคาผลผลิตตกตํ่า แลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญา การ

พัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหม ๆ พรอมแกปญหาผลผลิตลนตลาด ดวยการใชตลาดนําการผลิต และผลิตตาม

แนวทาง BCG Model โดยมีสํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน และสํานักงานเกษตรอําเภอบานโฮง เปน

หนวยงานหลักในการสนับสนุน สงผลใหสมาชิก 46 ราย ท่ีปลูกพืชชนิดตาง ๆ แบบเกษตรอินทรีย เชน ลําไย 

มะมวง  สตรอเบอรี่ กระเทียม หอมแดง พืชผัก บนพ้ืนท่ี 530 ไร สามารถสรางผลผลิตรวมถึงสินคาแปรรูปตาง 

ๆ อยางมีคุณภาพ ไดรับรองมาตรฐานท้ัง Organic Thailand, IFOAM, อย., EU และ HALAL เกิดการตอบรับ

จากตลาดเปนอยางดี สงผลใหแตละปสามารถจัดแบงเงินปนผลใหสมาชิกไดถึงรอยละ 35 ขณะท่ีสินทรัพย

ปจจุบัน มีมูลคารวม 10,793,344.51 บาท  

“ จากการขับเคลื่อนกิจกรรมจนมีผลงานเปนท่ีประจักษ ไมวาดานบริหารจัดการ ความคิดสรางสรรคท่ีทันสมัย 

การสรางความรวมมือประสานหนวยงานภาคี สถาบันการศึกษา ท่ีนํามาสูแนวโนมการพัฒนาท่ียั่งยืน วิสาหกิจ



ชุมชนแหงนี้ จึงไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหเขารับรางวัล สถาบันเกษตรกรดีเดน

แหงชาติ ประจําป 2565 ประเภทวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงเปนรางวัลอันทรงคุณคาท่ีมอบให เพ่ือยกยองประกาศ

เกียรติคุณ และเผยแพรผลงานดีเดนใหสาธารณชนท่ัวไปไดรูจักยึดถือเปนแบบอยางตามแนวทางการ

ปฏิบัติงานดานการเกษตร โดยจะเขารับพระราชทานโลรางวัล ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนา

ขวัญ ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง วันท่ี 14 พ.ค.นี้ ” อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาว 

ดาน วาท่ี ร.ต.ชนะ ไชยชนะ ประธานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑพืชผักสมุนไพรและผลไม กลาวเพ่ิมเติม

วา การบริหารจัดการไดยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกําหนดวิสัยทัศน “พัฒนาผลิตภัณฑ  พัฒนา

องคกร สูวิถีเกษตรยั่งยืน” ดวยการใชตลาดนําการผลิต ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดวย

การจัดทําบัญชีขอมูลการผลิต สรางผลผลิตท่ีหลากหลาย และทําไดท้ังป รวมท้ังเพ่ิมมูลคาดวยการแปรรูป และ

เพ่ิมชองทางจัดจําหนาย  

นอกจากนี้ยังนํา BCG Model  เขามารวมการพัฒนา โดยดานเศรษฐกิจรากฐานชีวภาพ เนนใชวัตถุดิบ

หลากหลายผสานภูมิปญญาทองถ่ิน จนเกิดเปนผลิตภัณฑแปรรูปกวา 30 ชนิด เชน กระเทียมดํา หอมแดงดํา 

ผลไมฟรีซดรายท้ังลําไย กลวย มะมวง ดานเศรษฐกิจหมุนเวียน เนนผลิตแบบ Zero waste เชน การทําเยลลี่

มะมวง ถานอัดกอน และดานเศรษฐกิจสีเขียว เนนการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดวยการทําเกษตรอินทรีย  

“ท่ีสําคัญอีกประการ คือ เนนการมีสวนรวมของสมาชิก ท้ังการแสดงความคิดเห็น รวมวางแผนงาน ในรูปแบบ

การประชุมท่ีมีบันทึกการประชุมเปนหลักฐานชัดเจน โดยกําหนดประชุมทุกวันท่ี 2 ของเดือน พรอมจัดตั้งไลน

กลุม เพ่ือแจงขอมูลขาวสารใหรับทราบอยางตอเนื่อง  

พรอมกันนี้ยังสนับสนุนใหทายาทสมาชิกท่ีกลับบาน เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ COVID – 19 เขามา

เปนกําลังสําคัญในการเพ่ิมชองทางตลาด จากเดิมท่ีจําหนายผานพอคา และผานรานในตลาดเกษตรกรท่ีจัดข้ึน

เปนประจําทุกเดือน  โดยเขามาชวยศึกษาเรื่องสงออก การเจรจากับตลาดตางประเทศ การขายออนไลน และ

สรางเว็บไซต เพ่ือใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน สมาชิกไมมีความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ สามารถชําระหนี้สิน 

และมีเงินออม มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน” วาท่ี ร.ต.ชนะ กลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิสาหกิจชุมชนฯ พืชผักสมุนไพรและผลไม บานโฮง ควารางวัล “สถาบันเกษตรกรดีเดนแหงชาติ ป 65” 

นําการผลิต BCG Model ทําสมาชิกม่ังคั่งอยางย่ังยืน 

 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑพืชผัก

สมุนไพรและผลไม ตั้งอยูเลขท่ี 141/1 หมู 3 ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน เกิดข้ึนจากการ

รวมตัวของเกษตรกร ในป พ.ศ. 2548 เพ่ือแกไขปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา แลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญา การ

พัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหม ๆ พรอมแกปญหาผลผลิตลนตลาด ดวยการใชตลาดนําการผลิต และผลิตตาม

แนวทาง BCG Model โดยมีสํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน และสํานักงานเกษตรอําเภอบานโฮง เปน

หนวยงานหลักในการสนับสนุน สงผลใหสมาชิก 46 ราย ท่ีปลูกพืชชนิดตาง ๆ แบบเกษตรอินทรีย เชน ลําไย 

มะมวง สตรอเบอรี่ กระเทียม หอมแดง พืชผัก บนพ้ืนท่ี 530 ไร สามารถสรางผลผลิตรวมถึงสินคาแปรรูปตาง 

ๆ อยางมีคุณภาพ ไดรับรองมาตรฐานท้ัง Organic Thailand, IFOAM, อย., EU และ HALAL เกิดการตอบรับ

จากตลาดเปนอยางดี สงผลใหแตละปสามารถจัดแบงเงินปนผลใหสมาชิกไดถึงรอยละ 35 ขณะท่ีสินทรัพย

ปจจุบัน มีมูลคารวม 10,793,344.51 บาท 

“ จากการขับเคลื่อนกิจกรรมจนมีผลงานเปนท่ีประจักษ ไมวาดานบริหารจัดการ ความคิดสรางสรรคท่ีทันสมัย 

การสรางความรวมมือประสานหนวยงานภาคี สถาบันการศึกษา ท่ีนํามาสูแนวโนมการพัฒนาท่ียั่งยืน วิสาหกิจ

ชุมชนแหงนี้ จึงไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหเขารับรางวัล สถาบันเกษตรกรดีเดน

แหงชาติ ประจําป 2565 ประเภทวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงเปนรางวัลอันทรงคุณคาท่ีมอบให เพ่ือยกยองประกาศ

เกียรติคุณ และเผยแพรผลงานดีเดนใหสาธารณชนท่ัวไปไดรูจักยึดถือเปนแบบอยางตามแนวทางการ

ปฏิบัติงานดานการเกษตร โดยจะเขารับพระราชทานโลรางวัล ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนา

ขวัญ ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง วันท่ี 14 พ.ค.นี้ ” อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาว 

 



 
เกษตรมอบใบประกาศเกียรติบัตร!!บุคคลดีเดน เกษตรกรดีเดน ระดับจังหวัด 

 
 

เกษตรมอบใบประกาศเกียรติบัตร!!บุคคลดีเดน เกษตรกรดีเดน ระดับจังหวัด 

เมษายน 29, 2565ขาวประชาสัมพันธ / ขาวรอบกําแพงเพชร / ขาวสังคม 

เกษตรมอบใบประกาศเกียรติบัตร บุคคลดีเดน เกษตรกรดีเดนและสถาบันเกษตรกรดีเดน ระดับจังหวัด

ประจาํป 2565 

 

ท่ีประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ ประจําเดือนเมษายน  2565 หองประชุมใหญ  ศูนย

ราชการจังหวัดกําแพงเพชร นายเชาวลิตร  แสงอุทัย  ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร มอบใบประกาศเกียรติ

บัตร ใหแกบุคคลดีเดน เกษตรกรดีเดนและสถาบันเกษตรกรดีเดน ระดับจังหวัดประจําป 2565  โดยมีนาย

ศักดิเดชน  แกววิเศษ  เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร  กลาวรายงาน วา กรมสงเสริมการเกษตร มอบหมายให

สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร   คัดเลือกบุคลากรดีเดน  เกษตรกรดีเดน และสถาบันเกษตรกรดีเดน 

เปนประจําทุกป  เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติ  บุคคล ท่ีมีผลงานดีเดน  ใหเปนท่ีประจักรแกสาธารณชน และเปน

การสรางขวัญกําลังใจ ใหผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในการพัฒนาและสรางสรรคผลงานท่ีเปนประโยชนตอ

อาชีพการเกษตร  เพ่ือยกระดับชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรใหดีข้ึนตอไป 

 

 

 

 

 



สําหรับในป 2565 สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชรไดดําเนินการเรียบรอยแลว โดยมีผูเขารับใบประกาศ

เกียรติบัตรในวันนี้ จํานวน 12  ราย ตามลําดับดังนี้    

 

กลุมบุคคลดีเดน ประเภทเกษตรตําบลดีเดน ลําดับท่ี 1 ไดแก นางสาวอลิษา  นาควิสุทธิ์  นักวิชาการสงเสริม

การเกษตร-  ชํานาญการ  สํานักงานเกษตรอําเภอบึงสามัคคี   จังหวัดกําแพงเพชร  ลําดับท่ี 2  ไดแก นางสาว

ปยมาภรณ  เหลาคงถาวร  นักวิชาการสงเสริม-การเกษตรปฏิบัติการ   สํานักงานเกษตรอําเภอคลองขลุง    

จังหวัดกําแพงเพชร 

กลุมบุคคลดีเดน ประเภทเกษตรตําบลดีเดน (พนักงานราชการ) ไดแก นายลิขิต   กลากสิกิจ  นักวิชาการ

สงเสริมการเกษตร  สํานักงานเกษตรอําเภอคลองขลุง   จังหวัดกําแพงเพชร 

เกษตรกรดีเดนสาขาไรนาสวนผสม ไดแก นายสุพจน ภูวิไล บานเลขท่ี 36 หมูท่ี 11 ตําบลคณฑี   อําเภอเมือง   

จังหวัดกําแพงเพชร 

เกษตรกรดีเดนสาขาทําไร ไดแก นายขจรศักด์ิ ศิลปธรรมวานิช  บานเลขท่ี 53  หมูท่ี 11  ตําบลวังชะโอน    

อําเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกําแพงเพชร 

5. เกษตรกรดีเดนสาขาทําสวน   ไดแก นายภานุลักษณ ตันเจริญ  บานเลขท่ี 159    หมูท่ี 1 ตําบลระหาน 

อําเภอ.บึงสามัคคี   จังหวัดกําแพงเพชร 

 

6. กลุมแมบานเกษตรกรดีเดน ไดแก กลุมแมบานเกษตรกรบานมาบคลา  หมูท่ี 9 ตําบลคลองขลุง    อําเภอ

คลองขลุง   จังหวัดกําแพงเพชร 

 

7. กลุมยุวเกษตรกรดีเดน   ไดแก กลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนบานคลองเรือ  ตําบลเทพนคร อําเภอเมือง    

จังหวัดกําแพงเพชร 

 

8. สมาชิกยุวเกษตรกรดีเดน   ไดแก เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงเมล  โรงเรียนบานคลองเรือ ตําบลเทพนคร    

อําเภอเมือง    จังหวัดกําแพงเพชร 

 

9. ท่ีปรึกษากลุมยุวเกษตรกรดีเดน ไดแก นายประจักสิน  บึงมุม   โรงเรียนบานคลองเรือ ตําบลเทพนคร 

อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

 

10. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนดีเดน  ไดแก ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานพงษทองคํา ตําบลระหาน  อําเภอบึง

สามัคคี  จังหวัดกําแพงเพชร 

 

11. ศูนยจัดการดินและปุยชุมชนดีเดน  ไดแก ศูนยจัดการดินและปุยชุมชนบานหนองเสือ ตําบลวังชะโอน  

อําเภอบึงสามัคคี    จังหวัดกําแพงเพชร 

 



 
เกษตรจังหวัดพังงา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ศาลาอเนกประสงคเทศบาลตําบลบางนายส ี

 
เกษตรจังหวัดพังงา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีศาลาอเนกประสงคเทศบาลตําบลบางนาย

สี อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา โดยมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผูวาราชการจังหวัดพังงา เปนประธานใน

พิธีเปด ฯ 

 

นายณรงค แกวพิพัฒน นักวิชาการสงเสริมเกษตรชํานาญชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัด

พังงา กลาววา โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการแกเกษตรกรในการแกไขปญหาการ

ผลิตดานการเกษตรไดอยางรวดเร็ว อยางท่ัวถึงและสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร ซ่ึงมีการบูรณา

การความรวมมือกันระหวางหนวยงานวิชาการ หนวยงานสงเสริมและหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมพัฒนาฟนฟู

เกษตรกร ใหสามารถทําการผลิตทางการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเปนการปฏิบัติงานในเชิง

รุก ท่ีทําใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีมีปญหาใหไดรับบริการทางการเกษตร รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยี

และฝกอบรมความรูการเกษตรเพ่ิมเติมควบคูกันไปดวย 

 

ภายในงานมีกิจกรรม เชน 

คลินิกพืช บริการใหความรูเก่ียวกับการปลูกพืช โรคทางพืชตาง ๆ ศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ ฯลฯ 

คลินิกปศุสัตว บริการทําหมันสุนัขและแมว 

คลินิกประมง บริการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา แจกพันธปลากินพืช ฯลฯ 

คลินิกกฎหมาย บริการใหคําปรึกษาทางดานกฎหมาย ท่ีดิน สปก. 

คลินิกบัญชี บริการใหคําปรึกษาการทําบัญชีครัวเรือน บัญชีรายรับ-จาย 

คลินิกชลประทาน บริการใหคําปรึกษาการใชน้ําของเกษตรกร 



คลินิกใหคําปรึกษาทางดานสุขภาพจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางนายสี บริการตรวจหาสารพิษใน

กระแสเลือด 

 

การจําหนายสินคาจากกลุมเกษตรกร YSF กลุมวิสาหกิจชุมชนและกลุมแมบานเกษตรกร แจกฟรีพันธุปลาน้ํา

จืด สารชีวิภัณฑ จุลินทรียสังเคราะหแสง มวนพิฆาต แหนแดง ปุยยางพารา ตนผักเหมียง ตนมะเขือ ตน

ถ่ัวฝกยาว ตนหมาก เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชูแหนแดงชวยเกษตรกรลดตนทุน 

 
 

“เกษตรเชียงใหมชูแหนแดงชวยเกษตรกรลดตนทุน” 

 

วันท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นายเจริญ พิมพขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม หวงใยพ่ีนองเกษตรกรท่ี

ไดรับผลกระทบจากราคาปจจัยการผลิตท่ีสูงข้ึนโดยเฉพาะปุยเคมี สํานักงานเกษตรจังหวัดตระหนักถึงภาวะ

ดังกลาวมอบหมายให นางกนกวรรณ พรหมตันหัวหนากลุมอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม กําหนดมาตรการ

ชวยเหลือเกษตรกรโดยใหสํานักงานเกษตรอําเภอท้ัง 25 อําเภอสงเสริมเกษตรกรใชและผลิตปุยอินทรีย และ

ปุยชีวภาพ ในการผลิตโดยถายทอดองคความรูพรอมฝกปฏิบัติในชุมชนของเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผานศูนยจัดการ

ดินปุยชุมชนประจําอําเภอ โดยเนนวัสดุท่ีมีตามธรรมชาติ และหาไดงายในพ้ืนท่ี เชน ใบลําไย ถ่ัวเหลือง หรือ

ฟางขาว และอีกหนึ่งชนิดท่ีสําคัญคือ “แหนแดง” เปนเฟรนน้ําขนาดเล็กพบอยูท่ัวไปบริเวณน้ํานิ่ง มีคุณสมบัติ

เปนท้ังปุยพืชสด ปุยชีวภาพ และอาหารสัตว เนื่องจากในใบของแหนแดงมีสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินอาศัยอยู 

ซ่ึงสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได ทําใหแหนแดงเจริญเติบโตไดเร็ว และมีไนโตรเจนเปนองคประกอบสูง

และสามารถสลายตัวไดงายและปลดปลอยไนโตรเจนและธาตุอาหารพืชอ่ืนๆ ออกมาไดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในขาวท่ีตองการไนโตรเจนสูงในการเจริญเติบโตและใหผลผลิต ซ่ึงเกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุไดเอง

ไมยุงยากโดยทานผูท่ีสนใจสามรถสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรจังหวัดโทร. 

0-5311-2478 

 

 

 



 

นางยักษรณรงคบริโภคทุเรียนเตรียมรับวันแรงงาน 

 
  เกษตรจังหวัดระยอง ทํางานเชิงรุก ชวยเกษตรกรกระจายผลผลิตทางการเกษตร ขนทีมงาน แปลง

รางเปนนางยักษ ชวยขายทุเรียน ขณะท่ีแมคาทุเรียนชื่นม่ืนทุเรียนขายดีต้ังแตตนฤดู รอลุนวันแรงงานคาด

นักทองเท่ียวอุดหนุนคึกคัก 

  ท่ีตลาดกลางผลไมตะพง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง นางมาริน สมคิด เกษตรจังหวัดระยองนํา

เจาหนาท่ีเดินรณรงค ใหนักทองเท่ียวบริโภคทุเรียนคุณภาพของจังหวัดระยองซ่ึงในชวงนี้เปนชวงท่ี จังหวัด

ระยอง กําลังมีผลผลิตทุเรียนออกมาเปนจํานวนมาก และใกลชวงเทศกาลวันหยุด วันแรงงานท่ีจะถึง จึงตอง

เรงรณรงคใหผูบริโภคไดซ้ือทุเรียนท่ีกําลังทยอยออกสูทองตลาด ภายใตโครงการ “ทุเรียนดี ตองมีคิวอารโคด” 

  โดยทางเกษตรจังหวัดไดจัดเจาหนาท่ี ถายทําวีทีอารพรอมเดินรณรงคใหนักทองเท่ียวบริโภคทุเรียน

ของจังหวัดระยอง ซ่ึงเปนทุเรียนดีมีคุณภาพราคาไมแพง รสชาติอรอยมีใหเลือกหลายสายพันธ โดยเฉพาะ

ทุเรียนหมอนทองระยองแทๆท่ีข้ึนชื่อ จะมีการการันตีจากเกษตรจังหวัด ดวยคิวอารโคด โดยใหนางสาวฌามา 

รื่นรม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง แตงเปนนางยักษผีเสื้อสมุทร 

เดินชวนเชิญนักทองเท่ียวใหมาบริโภคทุเรียนระยอง และยังชวยแมคาขายทุเรียนตามแผงทุเรียนสรางความ

สนุกสนานคึกคัก งานนี้เจอแมคาทุเรียนใจดีนางยักษก็เลยไดทุเรียนกลับบานไปหลายลูก อีกดวย 

  ดานนางกานมณี บัวสกุล อายุ 53ป เจาของรานทุเรียนนองเพชร ตลาดผลไมตะพง บอกวา ปนี้ทุเรียน

มีเยอะมาก และก็มีคุณภาพท่ีดีเพราะสภาพดินฟาอากาศเอ้ืออํานวย ทําใหขายดีมาก อีกท้ังใกลวันแรงงาน 

เกษตรกรชาวสวน ก็ไดเตรียมทุเรียนคุณภาพสงใหแมคามาเตรียมขายใหกับนักทองเท่ียว ซ่ึงคาดวาจะมี

ประชาชนและนักทองเท่ียว ท้ังในและนอกพ้ืนท่ีมาเท่ียวระยอง และหาซ้ือทุเรียนดีมีคุณภาพไปบริโภคเปน

จํานวนมากแนนอน 
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