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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 2 กันยายน 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
รางวัลเลิศรัฐ 1. กรมส่งเสริมการเกษตร คว้า 13 รางวัลเลิศรัฐ 

ประจ าปี 2565 
Thailand Plus ออนไลน์  

รางวัลเลิศรัฐ 2. กรมส่งเสริมการเกษตร คว้า 13 รางวัลเลิศรัฐ 
ประจ าปี 2565 

เกษตรก้าวไกลออนไลน์ 

รางวัลเลิศรัฐ 3. กรมส่งเสริมการเกษตร คว้า 13 รางวัลเลิศรัฐ 
ประจ าปี 2565 

ส านักข่าวไทยมุงออนไลน์ 

รางวัลเลิศรัฐ 4. กรมส่งเสริมการเกษตร คว้า 13 รางวัลเลิศรัฐ 
ประจ าปี 2565  

บางกอกทูเดย์ออนไลน์  

ส่วนภูมิภาค 
ไม้ผลอัตลักษณ์ 5. ทุเรียนสาลิกา ราชาทุเรียนบ้านภาคใต้ เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์  
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https://www.thailandplus.tv/archives/597985 

 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประกาศรางวัลเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ให้กับ

หน่วยงานที่มีผลการด าเนินการเป็นเลิศทั้งในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วม โดยกรมส่ง เสริม
การเกษตร ได้รับรางวัลจ านวน รวม 13 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลระดับดีเด่น จ านวนรวม 4 รางวัล และระดับดี 
จ านวนรวม 9 รางวัล พร้อมเข้ารับรางวัลในวันที่ 12 กันยายนนี้ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับ 13 
รางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี 2565 โดยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับ
ดีเด่น จ านวน 4 รางวัล  จากผลงาน “มังคุดแก้จนคนท าแปลงใหญ่ มังคุดคิชฌกูฏ” โดยส านักงานเกษตร
จังหวัดจันทบุรี , “วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน ”             
โดยส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูนและส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดล าพูน, “ฟักทองเงินล้าน@สุพรรณบุรี” 
โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี และ “โครงการหนองเม็กโมเดล พลิกวิถีผักอินทรีย์ ร่วมใจแก้จน      
คนอ านาจเจริญ” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ระดับดี จ านวน 8 รางวัล ได้แก่  

1.รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดี จ านวน 4 รางวัล       
จากผลงาน “วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผู้ปลูกไผ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนบ้านอ่างเตย” โดยส านักงานเกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา, “จิ้งหรีดแปลงใหญ่แก้จนแบบคนบุรีรัมย์” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์, “หนองค้าพารวย 
ด้วยศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และ “ท่องเที่ยวเกษตรวิถีใหม่ ขจัดภัย
ยากจนสู่ชุมชนบ้านปรก” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 

2. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี 
จ านวน 4 รางวัล จากผลงาน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุน ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
โดยส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี, โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม้ดอกบ้านตาติด ต.โนนผึ้ง อ.วาริน
ช าราบ จ.อุบลราชธานี โดยส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี , การควบคุมหนอนหัวด ามะพร้าวแบบมีส่วน
ร่วม ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ต้นแบบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ล าพูน โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
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การอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ และรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี จ านวน 1 
รางวัล จากผลงาน “กรมส่งเสริมการเกษตรแก้วิกฤตศัตรูพืชอุบัติใหม่ใบด่างมันส าปะหลัง” โดย กองส่งเสริม
การอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และกองขยายพันธุ์พืช 

3. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ที่มาแห่งความส าเร็จในการได้รับรางวัลครั้งนี้คือ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้ด าเนินการส่งเสริมเกษตรกรตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) โดยถ่ายทอดความรู้ เยี่ยมเยียน สนับสนุน เป็นพ่ีเลี้ยง ตลอดจน 
ส่งเสริมการจัดการข้อมูลเพ่ือให้เกษตรกรร่วมกันวิเคราะห์วางแผนด าเนินงานกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่างกลุ่ม ชุมชน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถท าการเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดปัญหาด้านศัตรูการเกษตรอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผลิตสินค้า
เกษตรที่หลากหลายลดปริมาณผลผลิตเหลือทิ้งอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด 
และตอบสนองต่อ BCG model  ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และชุมชนเกิดความ
ยั่งยืน 
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https://www.kasetkaoklai.com/home/2022/09/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B

9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E

0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3-
%E0%B8%84%E0%B8%A7-2/ 

 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประกาศรางวัลให้กับ

หน่วยงานที่มีผลการด าเนินการเป็นเลิศทั้งในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วม โดยกรมส่งเสริม
การเกษตร ได้รับรางวัลจ านวน รวม 13 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลระดับดีเด่น จ านวนรวม 4 รางวัล และระดับดี 
จ านวนรวม 9 รางวัล พร้อมเข้ารับรางวัลในวันที่ 12 กันยายนนี้ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับ 13 
รางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี 2565 โดยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับ
ดีเด่น จ านวน 4 รางวัล 

จากผลงาน “มังคุดแก้จนคนท าแปลงใหญ่ มังคุดคิชฌกูฏ” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี, 
“วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน” โดยส านักงานเกษตรจังหวัด
ล าพูนและส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดล าพูน, “ฟักทองเงินล้าน@สุพรรณบุรี” โดยส านักงานเกษตรจังหวัด
สุพรรณบุรี และ “โครงการหนองเม็กโมเดล พลิกวิถีผักอินทรีย์ ร่วมใจแก้จน คนอ านาจเจริญ” โดยส านักงาน
เกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ 

พร้อมกันนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี 
จ านวน 8 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดี จ านวน 4 
รางวัล จากผลงาน “วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผู้ปลูกไผ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนบ้านอ่างเตย” โดยส านักงานเกษตร
จังหวัดฉะเชิงเทรา, “จิ้งหรีดแปลงใหญ่แก้จนแบบคนบุรีรัมย์” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์, “หนองค้า
พารวย ด้วยศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และ “ท่องเที่ยวเกษตรวิถีใหม่ 
ขจัดภัยยากจนสู่ชุมชนบ้านปรก” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 2. รางวัลการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี จ านวน 4 รางวัล จากผลงาน การพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนแปลงใหญ่ขนุน ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี, โครงการส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่ไม้ดอกบ้านตาติด ต.โนนผึ้ง อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี โดยส านักงานเกษตรจังหวัด
อุบลราชธานี, การควบคุมหนอนหัวด ามะพร้าวแบบมีส่วนร่วม ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร โดย
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้นแบบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน 
ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ล าพูน โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ และรางวัล
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บริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี จ านวน 1 รางวัล จากผลงาน “กรมส่งเสริมการเกษตรแก้
วิกฤตศัตรูพืชอุบัติใหม่ใบด่างมันส าปะหลัง” โดย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และกอง
ขยายพันธุ์พืช 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ที่มาแห่งความส าเร็จในการได้รับรางวัลครั้งนี้คือ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้ด าเนินการส่งเสริมเกษตรกรตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) โดยถ่ายทอดความรู้ เยี่ยมเยียน สนับสนุน เป็นพ่ีเลี้ยง ตลอดจน 
ส่งเสริมการจัดการข้อมูลเพ่ือให้เกษตรกรร่วมกันวิเคราะห์วางแผนด าเนินงานกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่างกลุ่ม ชุมชน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถท าการเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดปัญหาด้านศัตรูการเกษตรอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผลิตสินค้า
เกษตรที่หลากหลายลดปริมาณผลผลิตเหลือทิ้งอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด 
และตอบสนองต่อ BCG model  ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และชุมชนเกิดความ
ยั่งยืน 
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https://www.thaimungnews.com/?p=31614 

 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประกาศรางวัลเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ให้กับ

หน่วยงานที่มีผลการด าเนินการเป็นเลิศทั้งในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วม โดยกรมส่งเสริม
การเกษตร ได้รับรางวัลจ านวน รวม 13 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลระดับดีเด่น จ านวนรวม 4 รางวัล และระดับดี 
จ านวนรวม 9 รางวัล พร้อมเข้ารับรางวัลในวันที่ 12 กันยายนนี้ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับ 13 
รางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี 2565 โดยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับ
ดีเด่น จ านวน 4 รางวัล 

จากผลงาน “มังคุดแก้จนคนท าแปลงใหญ่ มังคุดคิชฌกูฏ” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี , 
“วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน” โดยส านักงานเกษตรจังหวัด
ล าพูนและส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดล าพูน, “ฟักทองเงินล้าน@สุพรรณบุรี” โดยส านักงานเกษตรจังหวัด
สุพรรณบุรี และ “โครงการหนองเม็กโมเดล พลิกวิถีผักอินทรีย์ ร่วมใจแก้จน คนอ านาจเจริญ” โดยส านักงาน
เกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี จ านวน 8 รางวัล ได้แก่  

1.รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดี จ านวน 4 รางวัล จาก
ผลงาน “วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผู้ปลูกไผ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนบ้านอ่างเตย” โดยส านักงานเกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา, “จิ้งหรีดแปลงใหญ่แก้จนแบบคนบุรีรัมย์” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์, “หนองค้าพารวย 
ด้วยศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และ “ท่องเที่ยวเกษตรวิถีใหม่ ขจัดภัย
ยากจนสู่ชุมชนบ้านปรก” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 

2. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับ ดี 
จ านวน 4 รางวัล จากผลงาน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุน ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
โดยส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี, โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม้ดอกบ้านตาติด ต.โนนผึ้ง อ.วาริน
ช าราบ จ.อุบลราชธานี โดยส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี , การควบคุมหนอนหัวด ามะพร้าวแบบมีส่วน
ร่วม ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ต้นแบบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ล าพูน โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
การอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ และรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี จ านวน 1 
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รางวัล จากผลงาน “กรมส่งเสริมการเกษตรแก้วิกฤตศัตรูพืชอุบัติใหม่ใบด่างมันส าปะหลัง” โดย กองส่งเสริม
การอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และกองขยายพันธุ์พืช  

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ที่มาแห่งความส าเร็จในการได้รับรางวัลครั้งนี้คือ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้ด าเนินการส่งเสริมเกษตรกรตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) โดยถ่ายทอดความรู้ เยี่ยมเยียน สนับสนุน เป็นพ่ีเลี้ยง ตลอดจน 
ส่งเสริมการจัดการข้อมูลเพ่ือให้เกษตรกรร่วมกันวิเคราะห์วางแผนด าเนินงานกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่างกลุ่ม ชุมชน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถท าการเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดปัญหาด้านศัตรูการเกษตรอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผลิตสินค้า
เกษตรที่หลากหลายลดปริมาณผลผลิตเหลือทิ้งอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด 
และตอบสนองต่อ BCG model  ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และชุมชนเกิดความ
ยั่งยืน 
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https://bangkok-today.com/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0% 
b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e
0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7
%e0%b9%89/  

 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประกาศรางวัลเมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2565 ให้กับ
หน่วยงานที่มีผลการด าเนินการเป็นเลิศทั้งในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วม โดยกรมส่งเสริม
การเกษตร ได้รับรางวัลจ านวน รวม 13 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลระดับดีเด่น จ านวนรวม 4 รางวัล และระดับดี 
จ านวนรวม 9 รางวัล พร้อมเข้ารับรางวัลในวันที่ 12 กันยายนนี้ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับ 13 
รางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี 2565 โดยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับ
ดีเด่น จ านวน 4 รางวัล จากผลงาน “มังคุดแก้จนคนท าแปลงใหญ่ มังคุดคิชฌกูฏ” โดยส านักงานเกษตร
จังหวัดจันทบุรี , “วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน”             
โดยส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูนและส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดล าพูน, “ฟักทองเงินล้าน@สุพรรณบุรี” 
โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี และ “โครงการหนองเม็กโมเดล พลิกวิถีผักอินทรีย์ ร่วมใจแก้จน คน
อ านาจเจริญ” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี 
จ านวน 8 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดี จ านวน 4 
รางวัล จากผลงาน “วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผู้ปลูกไผ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนบ้านอ่างเตย” โดยส านักงานเกษตร
จังหวัดฉะเชิงเทรา, “จิ้งหรีดแปลงใหญ่แก้จนแบบคนบุรีรัมย์” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์, “หนองค้า
พารวย ด้วยศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และ “ท่องเที่ยวเกษตรวิถีใหม่ 
ขจัดภัยยากจนสู่ชุมชนบ้านปรก” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 2. รางวัลการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี จ านวน 4 รางวัล จากผลงาน การพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนแปลงใหญ่ขนุน ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี, โครงการส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่ไม้ดอกบ้านตาติด ต.โนนผึ้ง อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี โดยส านักงานเกษตรจังหวัด
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อุบลราชธานี, การควบคุมหนอนหัวด ามะพร้าวแบบมีส่วนร่วม ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดย
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้นแบบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน 
ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ล าพูน โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ และรางวัล
บริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี จ านวน 1 รางวัล จากผลงาน “กรมส่งเสริมการเกษตร     
แก้วิกฤตศัตรูพืชอุบัติใหม่ใบด่างมันส าปะหลัง” โดย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และกอง
ขยายพันธุ์พืช 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ที่มาแห่งความส าเร็จในการได้รับรางวัลครั้งนี้         
คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้ด าเนินการส่งเสริมเกษตรกร
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) โดยถ่ายทอดความรู้ เยี่ยมเยียน สนับสนุน เป็นพ่ีเลี้ยง ตลอดจน 
ส่งเสริมการจัดการข้อมูลเพ่ือให้เกษตรกรร่วมกันวิเคราะห์วางแผนด าเนินงานกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่างกลุ่ม ชุมชน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถท าการเกษตรได้อย่าง      
มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาด้านศัตรูการเกษตรอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผลิตสินค้า
เกษตรที่หลากหลายลดปริมาณผลผลิตเหลือทิ้งอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด 
และตอบสนองต่อ BCG model ท าให้ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และชุมชนเกิด       
ความยั่งยืน 
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https://www.technologychaoban.com/bullet-news-
today/article_227658 

 
จังหวัดพังงา ขับเคลื่อนการพัฒนา “ทุเรียนสาลิกา ราชาทุเรียนบ้านภาคใต้” ภายใต้โครงการ

ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปี 2565 
นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเกษตร

จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับภูมิภาค ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้ตระหนักถึงความส าคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และสังคมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งมี
เรื่องราวแหล่งก าเนิดสินค้า (Story) ที่ท าให้สินค้ามีความแตกต่างจากสินค้าที่ผลิตจากแหล่ง อ่ืนๆ มีความ     
โดดเด่น มีศักยภาพ และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างมูลค่า สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ โดยส านักงาน
เกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
พัฒนาการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต สามารถพัฒนายกระดับผลผลิตเพ่ือเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน
หรือขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indications) ได้ต่อไป 

นางสาววิไลวรรณ สีนา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา   
กล่าวว่า จังหวัดพังงาได้คัดเลือกทุเรียนสาลิกา มาขับเคลื่อนภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปี 2565 โดยทุเรียนสาลิกา ถือเป็นไม้ผลอัตลักษณ์ของจังหวัด
พังงา ที่มีต้นก าเนิดในพ้ืนที่อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา และได้มีการขยายพันธุ์จนมีชื่อเสียงและได้รับความนิยม
ในปัจจุบัน ทุเรียนสาลิกาของแท้ดั้งเดิมนั้น จะมีลักษณะผลค่อนข้างกลม เปลือกบาง เมล็ดลีบ รสชาติหวานมัน 
เนื้อสีเหลือง เนื้อหนาละเอียด มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ และที่ส าคัญบริเวณกลางแกนผลมีสนิมสีแดงทุกผล 
จนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ภายใต้ชื่อ “ทุเรียนสาลิกาพังงา” จากกรมทรัพย์สิน     
ทางปัญญา เมื่อปี พ.ศ. 2561 

จังหวัดพังงา ขับเคลื่อนการพัฒนา “ทุเรียนสาลิกา ราชาทุเรียนบ้านภาคใต้” ผ่านการสนับสนัน
กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปี 
2565 ดังนี้ 
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1. กิจกรรมจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ พ้ืนถิ่น ด าเนินการ           
โดยส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอกะปง และส านักงานเกษตรอ าเภอตะกั่วป่า 
เพ่ือพัฒนาความรู้และเพ่ิมศักยภาพกระบวนการผลิตทุเรียนสาลิกาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถ
แข่งขันทางการตลาดได้ โดยการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคนิคการท าดอกทุเรียน การจัดการสวนทุเรียน 
โดยเฉพาะการตัดแต่งกิ่งทุเรียน ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอกะปงและอ าเภอตะกั่วป่า จ านวน 50 ราย 

2. กิจกรรมจัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลที่มีอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน ด าเนินการโดยส านักงาน
เกษตรจังหวัดพังงา ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอกะปง ได้คัดเลือกแปลงทุเรียนของนายฐิติกร เอ๋ียวสกุล 
(สวนเย็นจิตกะปง) ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 ต าบลท่านา อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา เพ่ือจัดท าเป็นแปลงเรียนรู้ระบบ
การให้ปุ๋ยอัตโนมัติ โดยใช้วิธีการจ่ายปุ๋ยไปกับระบบน้ า และสามารถควบคุมการท างานเปิด -ปิดระบบด้วย
สมาร์ทโฟน ช่วยให้เกษตรกรลดแรงงานในการใส่ปุ๋ย สามารถให้ปุ๋ยและน้ าได้ในเวลาเดียวกัน ประหยัดเวลา 
และท าให้เกษตรกรดูแลสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. กิจกรรมพัฒนาสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์สู่กระบวนการรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา โดยสนับสนุนการด าเนินงานตรวจรับรอง
แปลงของเกษตรกรที่ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้า “ทุเรียนสาลิกาพังงา”     
ทั้งกรณีขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI ครั้งแรก และกรณีขอต่ออายุใช้ตราสัญลักษณ์ GI รวมทั้งสิ้น เกษตรกร 20 ราย 
พ้ืนที่ปลูก 21 แปลง ในพ้ืนที่อ าเภอกะปง รวมทั้งจัดท าป้ายห้อยขั้วผลทุเรียน ที่ระบุข้อมูลแหล่งที่มาของ
ผลผลิต เป็นหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้ เพ่ือสนับสนุนให้กับเกษตรกรที่ได้รับการอนุญาต
ให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสินค้า GI ให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานไม้ผลระดับอ าเภอ เพ่ือน าไปถ่ายทอดและสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ เป็นการเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนายกระดับมังคุด ที่ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดพังงา ภายใต้ชื่อ “มังคุดทิพย์พังงา” ซึ่งมี
ลักษณะโดดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์เข้าสู่การรับรองสินค้า GI โดยมีขอบเขตพ้ืนที่การขอรับรองครอบคลุมทั้ง 8 
อ าเภอของจังหวัดพังงา ต่อไป 

4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทย ด าเนินการโดยส านักงานเกษตร
จังหวัดพังงา โดยจัดงานตัดทุเรียนสาลิกาลูกแรกของภาคใต้ ประจ าปี 2565 (Harvesting of the First 
‘Salika’ Durian in the South, 2022) ณ สวนเย็นจิตกะปง หมู่ที่ 4 ต าบลท่านา อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา 
ซึ่งเป็นแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลที่มีอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน ประจ าปี 2565 ของจังหวัดพังงา พร้อมทั้ง
จัดท าวีดิทัศน์ชมสวนทุเรียนสาลิกาพังงา ณ สวนเย็นจิตกะปง หมู่ที่ 4 ต าบลท่านา อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา 
และสวนลุงอ านวย หมู่ที่ 3 ต าบลกะปง อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ 2 ช่องทาง คือ 
เพจเฟสบุ๊ค เนสตี้ สไปร์ทซี่ และ ยูทูปช่อง Nesty Spicy Channel เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้น
การบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ “ทุเรยีนสาลิกาพังงา” 

5. กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลไม้อัตลักษณ์ ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัด
พังงา โดยจัดท ากล่องบรรจุภัณฑ์ทุเรียนหูหิ้วอเนกประสงค์ สนับสนุนให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอตะกั่วป่า 
อ าเภอคุระบุรี อ าเภอท้ายเหมือง และอ าเภอตะกั่วทุ่ง เพ่ือส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ ช่วยให้การเก็บ
รักษาผลผลิตมีคุณภาพดี สามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของสินค้า รวมทั้งเพ่ิมมูลค่ามากยิ่งขึ้น 

6. กิจกรรมพัฒนาจุดรวบรวมและการจัดชั้นคุณภาพไม้ผลอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรอ าเภอตะกั่วป่า โดยคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนบ้านเชิงปราง หมู่ที่ 1 ต าบลต าตัว 
อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาในการพัฒนาจุดรวบรวมและการจัดชั้นคุณภาพทุเรียนและไม้ผลชนิดอ่ืนๆ รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางในแหล่งผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ในพ้ืนที่ เพ่ือรวบรวมและคัดคุณภาพผลผลิตของสมาชิกใน
การจ าหน่ายออกนอกแหล่งผลิต โดยสนับสนุนลังใส่ผลไม้พลาสติกและเข่งกลมมีหูจับให้กับวิสาหกิจชุมชน
ดังกล่าว 
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นับเป็นผลส าเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาทุเรียนสาลิกา ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปี 2565 ซึ่งสามารถช่วยให้เกษตรกรของจังหวัดพังงา 
มีอาชีพและรายได้เพ่ิมขึ้น จากการจ าหน่ายไม้ผลอัตลักษณ์ สามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้า พัฒนาช่องทางการตลาด 
เกิดการพัฒนาความรู้และศักยภาพในการพัฒนาสินค้าไม้ผลตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาที่เหมาะสม ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นสู่
ผู้บริโภค ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงถิ่นก าเนิด เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการรับรองสินค้า GI ภายใต้ชื่อ 
“ทุเรียนสาลิกาพังงา” 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


