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วิสัยทัศน 

       กรมวิชาการเกษตรเปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการวิจัยและพัฒนาดานพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และ

เปนศูนยกลางรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรดานพืชในระดับสากล บนพ้ืนฐานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

 

พันธกิจ 

       ๑. สรางและถายทอดองคความรูจากงานวิจัยดานพืชและเครื่องจักรกลการเกษตร สูกลุมเปาหมาย 

       ๒. กําหนดและกํากับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตพันธุพืชและปจจัยการผลิต พัฒนาระบบ

ตรวจรับรองสินคาการเกษตรดานพืชใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

       3. อนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพดานพืช แมลง และจุลินทรีย 

       4. กํากับ ดูแล และพัฒนากฎหมายท่ีกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ 

 

คานิยม 

ซ่ือสัตย โปรงใส งานวิจัยมีคุณภาพ 

 

วัฒนธรรม 

รักองคกร ทํางานอยางมีเปาหมาย และมุงผลสัมฤทธิ์ 
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ผูบริหารกรมวิชาการเกษตร ปงบประมาณ 2563 

 
 

 

 

 

                                                

 

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

นายสุรเดช ปจฉิมกุล 

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

นางสาวอิงอร ปญญากิจ 

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

 

นางวิไลวรรณ พรหมคํา 

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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อัตรากําลัง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมวิชาการเกษตร มีอัตรากําลังขาราชการ (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563) รวมท้ังสิ้น 2,051 คน จําแนกตามประเภทตําแหนง ดังนี้ 
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อัตราสวนขาราชการกรมวิชาการเกษตรจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

 

 

อัตราสวนอัตรากําลังกรมวิชาการเกษตรประจําปงบประมาณ 2563 
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อัตรากําลังจําแนกตามสวนกลางและภูมิภาค 
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สัดสวนการจัดสรรงบประมาณกรมวิชาการเกษตรประจาปงบประมาณ 2563 จําแนกตามหมวดรายจาย 

 กรมวิชาการเกษตรไดรับจัดสรรงบประมาณในป พ.ศ. 2563 รวม 3,182.4125 ลานบาท สําหรับการ

ดําเนินงานในภารกิจของกรม (งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง) จําแนกเปน งบบุคลากร 2,196.0766 ลานบาท 

งบดําเนินงาน 718.1933 ลานบาท งบลงทุน 259.5877 ลานบาท งบเงินอุดหนุน 5.6688 ลานบาท และงบ

รายจายอ่ืน 2.8860 ลานบาท และมีผลการเบิกจายในภาพรวมคิดเปนรอยละ 99.85 
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การจัดสรรงบประมาณและการใชจายงบประมาณกรมวิชาการเกษตร ประจําปงบประมาณ 2563 จําแนกตามผลผลิต/โครงการหลัก 
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สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามภารกิจกรมวิชาการเกษตรตามยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานความมั่นคง 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

กรมวิชาการเกษตรไดดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต ในพ้ืนท่ี  

3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)  และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา 

(อําเภอนาทวี อําเภอจะนะ อําเภอเทพา และอําเภอสะบายอย) โดยอาศัยการบูรณาการของหนวยงานในพ้ืนท่ี 

และการมีสวนรวมของประชาชน โดยสนับสนุนใหเกษตรกรไดรับการถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตพืชท่ี

เหมาะสม เพ่ือเปนแนวทางท่ีจะเพ่ิมรายได เพ่ิมความม่ันคง ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนใหแกเกษตรกรใน

พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ตามกรอบแนวคิด เปดโอกาสใหเกษตรกรได “เขาใจ เขาถึง” องคความรูดานการผลิตพืช

ท่ีถูกตองและเหมาะสม และมีสวนรวมในการ “พัฒนา” องคความรูใหม ๆ ในการนําไปสูการสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชน ลดรายจาย เพ่ิมรายไดใหแกครัวเรือนเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต และเพ่ือสอดรับกับ

นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการเสริมสรางความม่ันคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย

ในป 2563 ดําเนินการภายใต 13 กิจกรรม โดยเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไดรับการถายทอด ดังนี ้

1. การฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี 11 หลักสูตร เปาหมาย 7,605 ราย ดําเนินการได 7,674 ราย  

 2. จัดทําแปลงตนแบบในศูนยวิจัยเพ่ือเปนแหลงเรียนรู เปาหมาย 48 แปลงดําเนินการได 48 แปลง  

3. แปลงขยายผลเทคโนโลยีการผลิตพืช เปาหมาย 459 ราย ดําเนินการได 459 ราย  

จําแนกผลการดําเนินงานตามกิจกรรมไดดังนี้ 
 

กิจกรรม 

 

การฝกอบรม  

(ราย) 

 

แปลงตนแบบใน

ศูนยวิจัย (แปลง) 

 

เกษตรกรจัดทําแปลง

ขยายผล (ราย) 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัด

ชายแดนภาคใต 
7,605 7,674 48 48 459 459 

(1) กาแฟชายแดนใตทางเลือกใหมสูรายไดท่ียั่งยืน 600 603 3 3 70 70 

(2) ถ่ัวลิสง พืชทางเลือกสูรายไดท่ียั่งยืน 1,385 1,403 6 6 72 72 

(3) ผักปลอดภัย ตลาดสดใส เสริมรายไดใหชุมชน 840 840 5 5 42 42 

(4) การเพ่ิมมูลคาสมุนไพร สรางรายไดท่ียั่งยืน 1,100 1,104 5 5 55 55 

(5) การผลิตหนอพันธุกลวยหินคุณภาพ - - 6 6 - - 

(6) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน 550 556 4 4 50 50 
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กิจกรรม 

 

การฝกอบรม  

(ราย) 

 

แปลงตนแบบใน

ศูนยวิจัย (แปลง) 

 

เกษตรกรจัดทําแปลง

ขยายผล (ราย) 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

(7) การเพ่ิมมูลคาและการแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว 300 309 3 3 15 15 

(8) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน 800 812 5 5 44 44 

(9) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมโอปูโกยะรัง 200 200 1 1 10 10 

(10) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมจุกพืชอัตลักษณ

ชายแดนใต 
50 50 1 1 10 10 

(11) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดหวาน 

พันธุสงขลา 84-1 
1,000 1,009 5 5 50 50 

(12) การผลิตเห็ดเสริมรายได 780 788 4 4 41 41 
 

13. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการ โดยการติดตามประเมินผลระดับความพึงพอใจ

ของเกษตรกรท่ีรวมดําเนินงานแปลงขยายผลเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรในโครงการสงเสริมอาชีพดาน

การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ 2563 ผานแบบสอบถาม จํานวน 459 ราย จําแนกเปน 5 

ดาน ไดแก 1) ดานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 2) ดานเศรษฐกิจ 3) ดานสังคม 4) ดานการดําเนินงานของ

โครงการ และ 5) ดานการนําความรูจากการเขารวมโครงการไปใชประโยชน พบวาเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ

สงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 3 ดาน ไดแก 1) ดาน

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี (ความสามารถในการถายทอดความรู การประสานงาน และการมีมนุษยสัมพันธ) 

2) ดานการดําเนินงานของโครงการ (คําแนะนําเทคโนโลยีการผลิตพืช และการสนับสนุนปจจัยการผลิต) และ 

3) ดานการนําความรูจากการเขารวมโครงการไปใชประโยชน (นําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของ

ตนเองได และนําความรูจากการปฏิบัติไปเผยแพร ถายทอดแกชุมชนได) สวนดานเศรษฐกิจ (รายไดเพ่ิมข้ึน  

ลดรายจายในครัวเรือน) และดานสังคม (ความเขมแข็งของชุมชน แหลงเรียนรูของชุมชน และความสัมพันธใน

ชุมชน) มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

 ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

  ในปงบประมาณ 2563 มีเกษตรกรท่ีรวมจัดทําแปลงขยายผลเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร 

จํานวน 459 ราย พ้ืนท่ี 731 ไร จํานวน 70 โรงเรือน นําองคความรูของกรมวิชาการเกษตรไปพัฒนาเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ไดแก กาแฟชายแดนใตทางเลือกใหมสูรายได ท่ียั่งยืน ถ่ัวลิสง  

พืชทางเลือกสูรายไดท่ียั่งยืน ผักปลอดภัย ตลาดสดใส เสริมรายไดใหชุมชน การเพ่ิมมูลคาสมุนไพรสรางรายได

ท่ียั่งยืน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน การเพ่ิมมูลคาและการแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว  
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การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมโอปูโกยะรัง การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การผลิตสมจุกพืชอัตลักษณชายแดนใต การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดหวานพันธุสงขลา 84-1 และ

การผลิตเห็ดเสริมรายได ในพ้ืนท่ี 4 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหผลผลิตทางการเกษตรในแปลงเกษตรกร 

มีปริมาณและคุณภาพดีข้ึน ดังนี้ 

 กาแฟชายแดนใตทางเลือกใหมสูรายไดท่ีย่ังยืน : ไดสนับสนุนปจจัยการผลิต และใหคําแนะนํา 

การปลูกกาแฟตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร เนื่องจากแปลงกาแฟเปนแปลงปลูกใหม จึงยังไมสามารถ 

เก็บขอมูลผลผลิตได  

 ถั่วลิสง พืชทางเลือกสูรายไดท่ีย่ังยืน : เทคโนโลยีการผลิตถ่ัวลิสงตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 

ทําใหเกษตรกรท่ีรวมทําแปลงขยายผลเทคโนโลยีฯ ไดผลผลิตถ่ัวลิสงเฉลี่ย 560 กิโลกรัมตอไรตอป ซ่ึงให 

ผลผลิตสูงกวาผลผลิตเฉลี่ยในป 2561 โดยใหผลผลิตเฉลี่ย 453 กิโลกรัมตอไรตอป (กรมสงเสริมการเกษตร, 

2562) และทําใหเกษตรกรมีรายไดสุทธิ 14,546 บาทตอไรตอป ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมรายไดใหกับ

เกษตรกรในพ้ืนท่ี  

 ผักปลอดภัย ตลาดสดใส เสริมรายไดใหชุมชน : การพัฒนาการผลิตผักปลอดภัย ตลาดสดใส เสริมรายได

ใหชุมชนตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ทําใหเกษตรกรท่ีรวมทําแปลงขยายผลเทคโนโลยีฯ มีรายได

จากการผลิตผักบุง 14,130 บาทตอไรตอป ผักกวางตุง 6,450 บาทตอไรตอป ผักคะนา 19,620 บาทตอไรตอป 

และผักกาดขาว 10,650 บาทตอไรตอป  

 การเพ่ิมมูลคาสมุนไพร สรางรายไดท่ีย่ังยืน : เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรตามคําแนะนําของ 

กรมวิชาการเกษตร ทําใหเกษตรกรท่ีรวมทําแปลงขยายผลเทคโนโลยีฯ ไดผลผลิตขม้ินชันเฉลี่ย 535 กิโลกรัม

ตอไรตอป มีรายไดสุทธิ 10,922 บาทตอไรตอป ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน : เทคโนโลยีการจัดการสวนปาลมน้ํามันตามคําแนะนํา

ของกรมวิชาการเกษตร ทําใหเกษตรกรท่ีรวมทําแปลงขยายผลเทคโนโลยีฯ ไดผลผลิตทะลายสดปาลมน้ํามัน

เฉลี่ย 3,008 กิโลกรัมตอไรตอป ซ่ึงใหผลผลิตสูงกวาผลผลิตในแปลงเกษตรกร 4 จังหวัดภาคใตตอนลาง  

ท่ีใหผลผลิตทะลายสดเฉลี่ยเพียง 2,229 กิโลกรัมตอไรตอป (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) และทําให

เกษตรกรมีรายไดสุทธิ 6,190 บาทตอไรตอป 

 การเพ่ิมมูลคาและการแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราว : การใช เทคโนโลยีการเพ่ิมมูลคา 

การแปรรูปผลิตภัณฑจากมะพราวตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ทําใหเกษตรกรท่ีรวมทําแปลง 

ขยายผลเทคโนโลยีฯ ไดผลผลิตมะพราวเฉลี่ย 1,188 กิโลกรัมตอไรตอป ซ่ึงใหผลผลิตสูงกวาผลผลิตในแปลง

เกษตรกร 4 จังหวัดภาคใตตอนลาง ท่ีใหผลผลิตมะพราวเฉลี่ยเพียง 688 กิโลกรัมตอไรตอป (สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2562) และทําใหเกษตรกรมีรายไดสุทธิ 10,540 บาทตอไรตอป 
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 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนตามคําแนะนําของ 

กรมวิชาการเกษตร ทําใหเกษตรกรท่ีรวมทําแปลงขยายผลเทคโนโลยีฯ ไดผลผลิตทุเรียนเฉลี่ย 565 กิโลกรัม

ตอไรตอป และทําใหเกษตรกรมีรายไดสุทธิ 39,475 บาทตอไรตอป 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมโอปูโกยะรัง : การใชเทคโนโลยีการผลิตสมโอปูโกยะรังตามคําแนะนํา 

ของกรมวิชาการเกษตร ทําใหเกษตรกรท่ีรวมทําแปลงขยายผลเทคโนโลยีฯ ไดผลผลิตสมโอปูโกยะรังเฉลี่ย 

584 กิโลกรัมตอไรตอป และทําใหเกษตรกรมีรายไดสุทธิ 33,066 บาทตอไรตอป 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมจุกพืชอัตลักษณชายแดนใต : การใชเทคโนโลยีการผลิตสมจุกตาม

คําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ทําใหเกษตรกรไดผลผลิตสมจุก 592 กิโลกรัมตอไรตอป และมีรายไดสุทธิ 

72,515 บาทตอไรตอป 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดหวานพันธุสงขลา 84-1 : การใชเทคโนโลยีการผลิตขาวโพดหวาน

ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ทําใหเกษตรกรท่ีรวมทําแปลงขยายผลเทคโนโลยีฯ ไดผลผลิตเฉลี่ย

ขาวโพดหวาน 1,933 กิโลกรัมตอไรตอป ซ่ึงใหผลผลิตสูงกวาผลผลิตในแปลงเกษตรกร 4 จังหวัดภาคใต

ตอนลาง ท่ีใหผลผลิตขาวโพดหวานเฉลี่ย 1,615 กิโลกรัมตอไรตอป (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) 

และทําใหเกษตรกรมีรายไดสุทธิ 28,670 บาทตอไรตอป ซ่ึงเปนอีกแนวทางหนึ่งในการสรางรายไดใหกับ

เกษตรกร 

การผลิตเห็ดเสริมรายได : การใชเทคโนโลยีการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกตามคําแนะนําของ 

กรมวิชาการเกษตร ทําใหเกษตรกรไดผลผลิตเห็ดเฉลี่ย 120 กิโลกรัมตอโรงเรือน และทําใหเกษตรกรมีรายได

สุทธิ 3,973 บาทตอโรงเรือน ซ่ึงเปนอีกแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

แผนงานยุทธศาสตรเกษตรสรางมูลคา 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร 

กิจกรรม : ผลิตพันธุพืชและปจจัยการผลิตอ่ืน ๆ 

 กรมวิชาการเกษตรไดดําเนินการผลิตพืชพันธุดี ในชั้นพันธุคัด พันธุหลัก พันธุขยาย และพันธุจําหนาย

เพ่ือใหเกษตรกรไดใชพันธุดีและปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพ เปาหมาย 75 ชนิด  (พืชไร 14 ชนิด พืชสวน 45 ชนิด 

และปจจัยการผลิต 16 ชนิด) ดําเนินการได 78 ชนิด โดยมีการกระจายไปสูเกษตรกรกลุมเปาหมายแลว คิดเปน

รอยละ 90.98 ของผลการผลิตท่ีได 

 

พืชไร 14 ชนิด กระจายสูเกษตรกรกลุมเปาหมายแลว คิดเปนรอยละ 86.64 ของผลการผลิตท่ีได 

ชนิดพืช/ปจจัยการผลิต หนวยนับ ปงบประมาณ 63 

 จํานวน

ผลผลิต 

จํานวนพันธุพืชท่ีกระจาย

สูกลุมเปาหมาย 

รอยละการใช

ประโยชน 

พืชไร 

- เมล็ดพันธุ (ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ถ่ัวเขียว 

ข าวโพดเล ี ้ยงส ัตว  ข าวโพดฝ กสด 

ทานตะวัน งา ถั ่วหรั ่ง ฝาย ขาวฟาง 

และ ถ่ัวพุม) 

ตัน 1,863.16 1,860.44 99.85 

- ทอนพันธุ (ออย มันสําปะหลัง) ทอน 24,284,762 22,732,503 93.61 

- ตนพันธุ : ปาลมนํ้ามัน ตน 565,433 375,766 66.46 
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รอยละการใชประโยชนพันธุพืชและปจจยัการผลิต ปงบประมาณ 2563

กรมวิชาการเกษตร
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 พืชสวน 45 ชนิด กระจายสูเกษตรกรกลุมเปาหมายแลว คิดเปนรอยละ 92.20 ของผลการผลิตท่ีได 

ชนิดพืช/ปจจัยการผลิต หนวยนับ ปงบประมาณ 63 

 จํานวน

ผลผลิต 

จํานวนพันธุพืชท่ีกระจาย

สูกลุมเปาหมาย 

รอยละการใช

ประโยชน 

พืชสวน  

- ตนพันธุ (กลุมไมผล: ทุเรียน มะขาม

เปรี้ยว มะนาว มะมวง มังคุด สม ลําไย 

ลิ้นจี่ มะละกอ ฝรั่ง ชมพู กลวย มะไฟ

จีน มะยงช ิด มะขามปอม มะปราง 

ลางสาด)  

กลุมไมเมืองหนาว: บวย ทอ อาโวกาโด 

เกาลัดจีน 

กลุมพืชอุตสาหกรรม: กาแฟ โกโก ชา

จ ีน มะคาเดเม ีย มะม วงห ิมพานต  

สับปะรด มันเทศ มะพราว 

กลุมพืชผัก ไผ สะตอ 

กลุ มพืชสมุนไพร : หมาก พริกไทย 

เจียวกูหลาน ขมิ้น กระวาน รางจืด ขิง 

กลุมพืชทองถิ่น : หอม 

กลุมไมดอก : หนาวัว  

 

 

 

 

 

ตน 

 

 

 

 

 

663,445 

 

 

 

 

 

547,782 

 

 

 

 

 

92.20 

- เมล็ดพันธุ (กลุมพืชผัก: พืชผัก พริก 

ถั่วลันเตา ถั่วฝกยาว มะเขือเทศ มะเขือ

เปราะ มะเข ือยาว คะนา ผ ักบ ุ งจีน 

กวางตุ ง กะเพรา โหระพา กระเจี ๊ยบ

เขียว เมล็ดผักสลัด) 

กิโลกรัม 1,537.07 1,356.34 88.24 

- หนอพันธุ (กลุ มพืชอุตสาหกรรม: 

สับปะรด กลุมไมผล: กลวย สับปะรด) 

หนอ 204,768 200,675 98.00 

 

- ยอดพ ันธุ (กล ุ มพ ืชอ ุตสาหกรรม :  

มันเทศ) 

ยอด 166,620 166,620 100 
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ปจจัยการผลิต 19 ชนิด กระจายสูเกษตรกรกลุมเปาหมายแลว คิดเปนรอยละ 94.10 ของผลการผลิตท่ีได 

ชนิดพืช/ปจจัยการผลิต หนวยนับ ปงบประมาณ 63 

 จํานวน

ผลผลิต 

จํานวนพันธุพืชท่ีกระจาย

สูกลุมเปาหมาย 

รอยละการใช

ประโยชน 

ปจจัยการผลิต 

กลุมชีวินทรียปองกันกําจัดศัตรูพืช      

ไวรัส NPV ลิตร 53.5 53.5 100 

ไสเดือนฝอยศัตรูแมลง กระปอง 704 704 100 

หัวเชื้อไสเดือนฝอย ซอง 8,050 7,886  

ไสเดือนฝอยพันธุไทยและชุดผลิต

ขยายไสเดือนฝอย 

ชุด 64 64 100 

เหยื่อหนูโปรโตซัว กอน 53,750 53,550 99.63 

กลุมแมลงกําจัดศัตรูพืช      

แตนเบียนหนอนกอออย ลานตัว 10.61 8.16 76.91 

แตนเบียนแมลงดําหนาม มัมม่ี 21,230 21,230 100 

แตนเบียนมันสําปะหลัง คู 51,200 51,200 100 

แตนเบียนหนอนหัวดํามะพราว 

แมลงหางหนีบ มวนพิฆาต  

แมลงชางปกใส 

ตัว  109,670 109,670 100 

กลุมชุดตรวจสอบเช้ือจุลินทรีย      

Alflatoxin Test Kit ชุด 64 64 100 

กลุมเช้ือพันธุบริสุทธิ์      

แมพันธุเชื้อเห็ด ขวด 2,172 1,193 54.92 

ตาสมปลอดโรค ตา 14,160 14,160 100 

กลุมปุยชีวภาพ      

ไมโคไรซา แหนแดง หัวเชื้อจุลินทรีย

และไรโซเบียม 

กิโลกรัม 48,616.78 45,688.28 93.97 
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ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

พืชพันธุดีและปจจัยการผลิตทั้ง 78 ชนิด ที่มีคุณภาพ มีการใชประโยชนโดยกระจายสูเกษตรกรแลว  

เปนเกษตรกรรายยอย จํานวน 8,161 ราย กลุมเกษตรกร จํานวน 400 กลุม กลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 17 กลุม 

และสหกรณการเกษตร จํานวน 25 สหกรณ สามารถสนับสนุนพ้ืนท่ีปลูกไดไมนอยกวา 124,859 ไร 
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รอยละการใชประโยชน ปจจัยการผลิต ปงบประมาณ 2563

กรมวิชาการเกษตร

มันสําปะหลัง ถั่วลิสง ออย 

กาแฟ เห็ดนางฟา 
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กิจกรรม : พัฒนาการเปนศูนยกลางการผลิตเมล็ดพันธุพืชเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub 

Center) 

กรมวิชาการเกษตรมีแผนผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง (Hub) เมล็ดพันธุเขตรอนของเอเชีย 

เพ่ือเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับเมล็ดพันธุท้ังระบบ และเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุพืชสําหรับ

ปรับเปลี่ยนใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีมีเมล็ดพันธุดีและเหมาะสมในการเพาะปลูก   

ผลการดําเนินงาน 

1. ผลิตเมล็ดพันธุ พืชพันธุ ดี เ พ่ือใชภายในประเทศ เปาหมาย 140 ตัน (2 ชนิดพืช ไดแก   

ถ่ัวเหลืองชั้นพันธุขยาย จํานวน 80 ตัน และถ่ัวเขียวชั้นพันธุขยาย จํานวน 60 ตัน) ดําเนินการได 137.29 ตัน 

(ถ่ัวเหลือง จํานวน 80.14 ตัน และ ถ่ัวเขียว จํานวน 57.15 ตัน) 

2. เมล็ดพันธุท่ีไดรับการตรวจสอบมาตรฐานเพ่ือออกใบรับรอง เปาหมาย 1,200 ตัวอยาง ดําเนินการ

ได 9,956 ตัวอยาง (ตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุตามพรบ.พันธุ พืช จํานวน 8,432 ตัวอยาง  

การตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุตามมาตรฐาน ISTA จํานวน 7 ตัวอยาง และ ตรวจสอบสุขอนามัยพืช 

จํานวน 1,517 ตัวอยาง) 

 

 ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

เมล็ดพันธุพืชพันธุดมีีการกระจายสูเกษตรกรแลว เปนเกษตรกรรายยอย จํานวน 118 ราย และสหกรณ

การเกษตร จํานวน 1 สหกรณ โดยสนับสนุนพ้ืนท่ีปลูกไดไมนอยกวา 2,900 ไร  

 

กิจกรรม : แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรใหไดมาตรฐาน 

เพ่ือยกระดับคุณภาพวัตถุดิบใหไดมาตรฐาน ซ่ึงเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการสรางการยอมรับสมุนไพร

ไทยและผลิตภัณฑ อีกท้ังเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมในตลาด

ตางประเทศ กรมวิชาการเกษตรไดจัดทําโครงการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรใหไดมาตรฐาน โดยนําเทคโนโลยี 

องคความรู เครื่องมือเครื่องจักร ถายทอดใหแกเกษตรกรผูปลูกสมุนไพรและผูเก่ียวของเพ่ือควบคุมคุณภาพ 

ทุกข้ันตอนการผลิต ตั้งแตกระบวนการปลูก การเก็บเก่ียว การแปรรูป การเก็บรักษา ชวยใหเกษตรกรสามารถ

ลดตนทุนการผลิต ลดปญหาผลผลิตสดลนตลาดและมีราคาตกต่ําในชวงฤดูกาลเก็บเก่ียว รวมถึงการจัดทํา

มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรซ่ึงเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการสรางการยอมรับท่ีตองควบคูไปกับการสงเสริมให

มีการผลิตวัตถุดิบท่ีเหมาะสม เพ่ือแกปญหาคุณภาพวัตถุดิบอันเปนปญหาพ้ืนฐานท่ีสําคัญของผลิตภัณฑ

สมุนไพรไทยท่ีมีคุณภาพ โดยในป 2563 กรมวิชาการเกษตรมีเปาหมายในการพัฒนาศูนยแปรรูปสมุนไพร 

จํานวน 7 แหง ดําเนินการได 7 แหง แบงออกเปน พัฒนาในพ้ืนท่ีภาครัฐ จํานวน 4 แหง ไดแก   

1) ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย 2) ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 3) โรงพยาบาลแพทยแผนไทยขุนหาญ จังหวัด 

ศรีสะเกษ และ 4) โรงพยาบาลเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาในพ้ืนท่ีของกลุมเกษตรกร จํานวน 3 แหง 

ไดแก 1) กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร Highland Herb อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 2) กลุมวิสาหกิจชุมชน
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บานเขานาใน ตําบลตนยวน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี และ 3) กลุมวิสาหกิจชุมชนและเกษตร 

แปลงใหญปลูกพืชผักและสมุนไพร (ไรสดใส) ตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี

รายละเอียด ดังนี้  
 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

กิจกรรม/เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

(1) สถาบันวิจัยพืช

สวน 

1. การผลิตตนกลาฟาทะลายโจรเพ่ือ

กระจายพันธุสูเกษตรกร 

- ผลิตตนกลาฟาทะลายโจร จํานวน 1,200 ตน 

และสนับสนุนตนฟาทะลายโจรใหหนวยงานภาครัฐ 

และประชาชนผูสนใจ ท้ังสิ้น 1,100 ตน ดังนี้   

1) สงมอบตนฟาทะลายโจรตามความรวมมือระหวาง

กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และ 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก จํานวน 700 ตน  

2 )  ประชาสัม พันธ กิ จกรรมการสนับสนุนต น 

ฟาทะลายโจรให กับประชาชนเ พ่ือนํ า ไปปลูก

ขยายพันธุ จํานวน 300 คน/400 ตน และอีก 100 

ตน เก็บไวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุตอไป 

2. พัฒนาตนแบบการผลิตสมุนไพรท่ีใช

ประโยชนจากรากในระบบปด โดยจะเนน

การสรางสารทุติยภูมิและสามารถเก็บ

เก่ียวผลผลิตไดเร็วข้ึน 

- อยูระหวางดําเนินการเคลื่อนยายอุปกรณในการ

จัดทําหองตนแบบการผลิตสมุนไพรท่ีใชประโยชน

จากรากในระบบปด และเซ็ตอุปกรณ/เครื่องมือให

พรอมในการดําเนินงาน เพ่ือเปนแหลงเรียนรูการ

ผลิตสมุนไพรท่ีใชประโยชนจากรากในระบบปด

สําหรับเกษตรกร ผูสนใจ และผูประกอบการ 

3. พัฒนาการผลิตโสมตังกุย หรือโกฐเชียง

ในระบบ root culture เพ่ือใหสรางสาร

ทุติยภูมิสูง 

- ไดวิธีการฟอกชิ้นสวนตนโกฐเชยีง และเลี้ยงใน

อาหารแข็งใหเกิดราก 

- อยูระหวางดําเนินการยายรากมาเลี้ยงในอาหาร

แข็งรวมกับการใชเชื้อ Agrobacterium rhizogenes 

เพ่ือกระตุนใหรากโกฐเชยีงสราง hairy root ข้ึน 

4. พัฒนาผลิตสารสําคัญจากบัวบกใน

รูปแบบ Ecology botanical plant 

เพ่ือใหไดสารทุติยภูมิสูงและลดการ

ปนเปอนโลหะหนกั 

- ผลผลิตบัวบกท่ีไดจากการปลูกในระบบท่ีมีการ

ควบคุมอุณหภูมิ แสง สารอาหาร ฯลฯ (plant 

factory) มีการเจริญเติบโตเร็วกวาการปลูกในแปลง

ปลูกมากกวารอยละ 20 สามารถเก็บผลผลิตไดเร็ว

กวาการปลูกในแปลงปลูก และผลผลิตท่ีไดมีปริมาณ
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หนวยงาน

รับผิดชอบ 

กิจกรรม/เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

สูงกวาการปลูกในแปลงปลูกในพ้ืนท่ีขนาดเทากันถึง 

3 เทา 

5. พัฒนาผลิตภัณฑจากการแปรรูปราก

โสมไทยเพ่ือเปนอาหารบํารุงสุขภาพ 

- ไดผลิตภัณฑแปรรูปจากรากโสมไทย 2 ผลิตภัณฑ 

คือ แป งจากรากโสมไทย และ โสมดองเหลา  

เปนผลิตภัณฑท่ีชวยบํารุงสุขภาพ โดยอยูระหวางรอ

การทดสอบทางประสาทสัมผั ส เ พ่ือประ เ มิน

ความชอบ 

6. การฝกอบรม/ถายทอดองคความรูเรื่อง 

- การผลิตโสมตังกุย หรือโกฐเชียงในระบบ 

root culture เพ่ือการผลิตวัตถุดิบของ

เครือขายอยางมีประสิทธิภาพ 

  

- ถายทอดองคความรู เรื่อง การปลูกพืชสมุนไพรใน

รูปแบบ Ecology botanical plant โดยจัดเปนการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การผลิตพืชสมุนไพร

ด ว ย เ ทค โ น โ ล ยี  plant factory artificial light : 

PFAL” ใหนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 

25 ราย 

- การแปรรูปรากโสมไทยเพ่ือเปนอาหาร

บํารุงสุขภาพ 

 

- เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) ทําใหไมสามารถดําเนินการ

จัดฝกอบรมไดตามแผน จึงไดจัดทําเอกสารเผยแพร 

“โสมไทยสมุนไพรใกลตัว และการแปรรูปเพ่ือสราง

มูลคา” ขณะนี้อยูระหวางรวบรวมเอกสารขอมูล 

และรอผลการทดสอบการแปรรูป 

- เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพร

ดวยวิธี TLC 

- ถายทอดองคความรู เรื่อง เทคนิคการควบคุม

คุณภาพพืชสมุนไพรดวยวิธี TLC ใหนักวิจัยของ 

กรมวิชาการเกษตร จํานวน 30 ราย 

- การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับบุก

ไข 

-  ถ ายทอดองคความรู  เ รื่ อ ง  การปฏิบั ติทา ง

การเกษตรท่ีดีสําหรับบุกไข ใหกับเกษตรกรผูผลิตบุก

ไขในพ้ืนท่ี อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 20 

ราย 

7. การเผยแพรองคความรู - จัดทําคูมือการปฏิบัติทางการ เกษตรท่ีดีสําหรับบุก

ไข (การปลูก เทคโนโลยีการผลิตและดูแลรักษา ท่ีได

คุณภาพตามมาตรฐาน GAP หรือ อินทรีย) และองค

ความรูและประโยชนของสมุนไพร บุกไข โกฐเซียง 

โสมไทย และจัดทําเอกสารวิชาการวิธีการขยายพันธุ
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หนวยงาน

รับผิดชอบ 

กิจกรรม/เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้ันตน โดยอยูระหวาง

ตรวจแกไขขอมูลทางวิชาการ และจัดทํารูปเลม 

8. จัดทําฐานขอมูลสมุนไพร - ไดสํารวจการผลิตมะขามปอมในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด 

ไดแก ปราจีนบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี 

พบวา มีเกษตรกรผูผลิตสมุนไพร จํานวน 70 ราย  

มีพ้ืนท่ีการผลิตท้ังหมด ประมาณ 951 ไร  

 

- ไดสํารวจการผลิตบุกไขในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ไดแก 

ตาก แมฮองสอน และเชียงใหม พบวา มีเกษตรกร

ผูผลิตบุกไข จํานวน 39 ราย พ้ืนท่ีการผลิตท้ังหมด 

292 ไร 

-  นําฐานขอมูล เกษตรกร ท่ี ไดจากการสํ ารวจ  

มา เชื่อมโยงผาน website ของกรมวิชาการเกษตร 

(http://info.doa.go.th/herb) เพ่ือใชสําหรับสืบคน

เก่ียวกับสถานการณสมุนไพรในแตละฤดูกาลผลิต 

แหลงผลิตและแหลงจําหนายสมุนไพรท่ีสํา คัญ 

ในประเทศไทย  

(2) ศูนยวิจัยพืช

สวนเชียงราย 

1. ผลิตตนเนื้อเยื่อขม้ินชันพันธุตรัง 1 และ 

ตรัง 84-2/วานไตวาย/วานนางคํา/ผลิตตน

กลาฟาทะลายโจรเพ่ือกระจายพันธุ 

สูเกษตรกร 

- ไดตนเนื้อเยื่อขม้ินชันพันธุตรัง 1 และ ตรัง 84-2 

จํ านวน 6 ,000 ตน โดยจะนํา ไปสนับสนุนให

เกษตรกรเครือขาย จํานวน 5,000 ตนในชวงเดือน

กุมภาพันธ 2564 และท่ีเหลืออีก 1,000 ตน เก็บไวเพ่ือ

ขยายพันธุตอไป 

- ไดตนเนื้อเยื่อวานไตวาย จํานวน 6,000 ตน และได

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวานนางคํา จํานวน 500 ตน คาดวาจะ

สามารถนําหัวพันธุ  สนับสนุนให กับเกษตรกร 

ผูปลูกท่ีตองการพันธุไดในป 2565 

-  ผลิตตนกลาฟาทะลายโจร และสนับสนุนให

เกษตรกรรายยอย กลุมวิสากิจชุมชน และผูสนใจ

ท่ัวไปในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย จํานวน 111 ราย/552 ตน 

2. สรางเครือขายผูผลิตหัวพันธุขม้ินชัน 

เพ่ือกระจายพันธุดีสูเกษตรกร 

- สนับสนุนหัวพันธุขม้ินชันตรัง 1 และตรัง 84-2 ท่ี

เก็บเก่ียวไดในชวงฤดูกาล 2562/2563 จํานวน 

about:blank
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หนวยงาน

รับผิดชอบ 

กิจกรรม/เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

5,000 หัว ใหกับเกษตรกรตนแบบในพ้ืนท่ีอําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 2 กลุม กลุมละ 1 

แปลง ท่ีจะปลูกขม้ินชันในฤดูกาลใหม 2563/2564 

3. พัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบ

สมุนไพรใหไดมาตรฐาน GMP 

- พัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรและ

ปรับปรุงโครงสรางอาคารในพ้ืนท่ีศูนยวิจัยพืชสวน

เชียงรายเพ่ือใหไดมาตรฐาน GMP ซ่ึงยังตองพัฒนา

ในสวนของผนังและหลังคาบนพ้ืนท่ีคอนกรีตเพ่ือเปน

จุดรับและลางวัตถุดิบข้ันตนกอนนําเขาสูพ้ืนท่ีผลิต 

4. บริการแปรรูปวัตถุดิบ สมุนไพรใหกับ

เกษตรกรในเครือขาย และฝกอบรม

เผยแพรการแปรรูปสมุนไพรเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

- มีผูใชบริการแปรรูปวัตถุดบิสมุนไพร จํานวน 6 ราย 

โดยใชบริการเครื่ อง มือ ดั งนี้  1 )  ตู อบลมรอน 

อบมะขามปอมพันธุปาและพันธุอินเดีย จํานวน 450 

กิโลกรัม ไพล จํานวน 263 กิโลกรัม บอระเพ็ด 

จํานวน 52 กิโลกรัม ดอกเห็ดถังเชาสีทอง จํานวน  

68.50 กิโลกรัม ฐานเห็ดถังเชาสีทอง จํานวน 129 

กิโลกรัม ลําไย จํานวน 30 กิโลกรัม อบมะคาเดเมียท้ัง

กะลา จํานวน 243.60 กิโลกรัม รวมท้ังสิ้น 1,236.10 

กิโลกรัม 2) เครื่องหั่นซอยขา จํานวน 350 กิโลกรัม  

ซอยขม้ิน จํานวน 100 กิโลกรัม ไพล จํานวน 263 

กิโลกรัม บอระเพ็ด จํานวน 52 กิโลกรัม รวมท้ังสิ้น 

765 กิโลกรัม 3) บริการโรงตาก ตากขา จํานวน 350 

กิโลกรัม และขม้ิน จํานวน 100 กิโลกรัม ไพล 

จํานวน 263 กิโลกรัม บอระเพ็ด จํานวน 52 กิโลกรัม 

รวมท้ังสิ้น 765 กิโลกรัม 4) เครื่องตีปนเพ่ือทํา 

ผงแหง ขม้ิน จํานวน 33 กิโลกรัม ไพล จํานวน 291 

กิโลกรัม บอระเพ็ด จํานวน 52 กิโลกรัม รวมท้ังสิ้น 

376 กิโลกรัม 

5. พัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปพืชสมุนไพร ให

ไดการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  

- ผลิตภัณฑวานหางจระเข จํานวน 1 ผลิตภัณฑ  

ของกลุมวิสาหกิจชุมชนโฮมเฮิรบ บานเวียงสอง 

อําเภอเทิง จงัหวัดเชียงราย เขาสูกระบวนการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)  
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หนวยงาน

รับผิดชอบ 

กิจกรรม/เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

- ไดตนแบบผลิตภัณฑจากขม้ินชันและกระเจี๊ยบแดง 

รวม 2 ผลิตภัณฑ  ไดแก ขาวเกรียบปลาขม้ิน และ

ลิปบาลมกระเจี๊ยบแดง และถายทอดองคความรู

ใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนโฮมเฮิรบ บานเวียงสอง 

อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

-  ได ตนแบบผลิตภัณฑลู กประคบ  จํ านวน 1 

ผลิตภัณฑ และถายทอดองคความรู ให กับกลุม

วิสาหกิจชุมชน อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

(3) ศูนยวิจัยเกษตร

ท่ีสูงเพชรบูรณ 

1. อนุรักษสายพันธุกระชายดําเพ่ือพัฒนา

พันธุ 

- รวบรวมพันธุกระชายดําบนพ้ืนท่ีสูงท่ีมีมูลคาทาง

เศรษฐกิจ ขยายพันธุและปลูกดวยเทคโนโลยี 

การผลิตของกรมวิชาการเกษตรในพ้ืนท่ีศูนยวิจัย

เกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ จํานวน 1 แปลง 

2. สรางเครือขายผูผลิตกระชายดําแบบ 

GAP หรือ เกษตรอินทรีย 

- ไดแปลงตนแบบของเกษตรกรเพ่ือผลิตกระชายดํา 

จํานวน 2 แปลง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ และ 

จํานวน 1 แปลง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย 

3. พัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบ

สมุนไพรใหไดมาตรฐาน GMP 

- พัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรใหได

มาตรฐาน GMP ของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน

สมุนไพร Highland Herb อําเภอเขาคอ จังหวัด

เพชรบูรณ ปจจุบันอยูระหวางจัดเตรียมเอกสาร 

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือประกอบคําขอการตรวจรับรอง 

(4) ศูนยวิจัยเกษตร

หลวงเชียงใหม 

1. การอนุรักษสายพันธุมะแขวน และ

หญาหวาน เพ่ือพัฒนาการผลิตทางการคา 

- ไดแปลงรวบรวมสายพันธุมะแขวนและหญาหวาน 

ในพ้ืนท่ีศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (แมจอน

หลวง) ชนิดพืชละ 0.5 ไร เพ่ือใชในการปรับปรุงพันธุ

ใหตรงกับความตองการของตลาด 

2. ผลิตพันธุมะแขวน/หญาหวาน/ 

ฟาทะลายโจร/พูลคาวเพ่ือกระจายพันธุดี 

สูเกษตรกร 

- สนับสนุนตนกลาสมุนไพรพันธุดีใหเกษตรกรท้ังสิ้น 

55 ราย ในพ้ืนท่ีอําเภอแมแตง และอําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ มะแขวน จํานวน 500 ตน 

หญาหวาน จํานวน 1,500 ตน ฟาทะลายโจร จํานวน 

300 ตน และพลูคาว จํานวน 300 ตน 
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หนวยงาน

รับผิดชอบ 

กิจกรรม/เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

3. พัฒนาการจัดการผลผลิตมะแขวนใหได

มาตรฐาน และถายทอดองคความรูสูกลุม

ผูปลูก  

- ไดวิธีการจัดการผลผลิตมะแขวน จํานวน 1 วิธี 

ไดแก การสกัดน้ํามันจากผลผลิตมะแขวน และ

ถายทอดองคความรูผานการสาธิตใหสมาชิกกลุม

แปรรูปสมุนไพรมีทักษะในการจัดการผลผลิต ท้ังสิ้น 

30 ราย รวมถึงเผยแพรเอกสารวิชาการ เรื่อง วิธี

จัดการผลผลิตมะแขวนใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน

หรื อตาม ท่ีตล าดต อ งกา ร  ผ านทา ง เ ว็ บ ไซต  

http://www.doa.go.th/hc/cmrarc/?p=5416 

4. พัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปและบรรจุ

ภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคามะแขวนและหญา

หวาน 

- ไดผลิตภัณฑตนแบบจากหญาหวาน จํานวน 2 

ผลิตภัณฑ ไดแก คุกก้ีหญาหวาน และหญาหวาน

แบบผง ผลิตภัณฑตนแบบจากมะแขวน จํานวน 5 

ผลิตภัณฑ ไดแก น้ํามันเหลืองมะแขวน ยาหมอง

น้ํามันมะแขวน น้ําพริกมะแขวน สบูน้ํามันมะแขวน  

และสเปรยไลแมลงน้ํามันมะแขวน โดยผลิตภัณฑ

ตนแบบท้ัง 7 ผลิตภัณฑไดการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชนแลว และไดถายทอดองคความรู

ใหกับสมาชิกกลุมแปรรูปสมุนไพรผานการสาธิต 

ท้ังสิ้น 30 ราย  

5. จัดทําฐานขอมูลสมุนไพร - ไดสํารวจการผลิตสมุนไพรของเกษตรกรในพ้ืนท่ี

จั งหวัดเชียงใหม เ พ่ือปรับปรุ งฐานขอมูล ดังนี้ 

1) เกษตรกรผูผลิตมะแขวนในพ้ืนท่ีอําเภอแมแตง 

จํานวน 30 ราย 2) เกษตรกรผูผลิตหญาหวาน 

ในพ้ืนท่ีอําเภอสะเมิง จํานวน 25 ราย 

 

(5) ศูนยวิจัยพืช

สวนศรีสะเกษ 

1. การผลิตพันธุขม้ินชัน/ไพลปลอดโรค/

บุกไขมะขามปอม/กระเจี๊ยบแดงเพ่ือ

สนับสนุนเกษตรกรผูปลูกสมุนไพร 

- ดําเนินการผลิตสมุนไพรและสนับสนุนใหเกษตรกร

ตนแบบ ดังนี้ 1) ผลิตตนเนื้อเยื่อขม้ินชัน จํานวน 

40,000 ตน (รอเก็บเก่ียวในป 2564) และสนับสนุน

หัวพันธุขยายใหเกษตรกรตนแบบท้ังสิ้น 10,000 หัว 

2) ผลิตตนเนื้อเยื่อไพล จํานวน 10,000 ตน (รอเก็บ

เก่ียวในป 2564) และสนับสนุนหัวพันธุไพลท้ังสิ้น 

20,000 หัว 3) ผลิตตนเนื้อเยื่อบุกไดหัวสําหรับใชทํา
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หนวยงาน

รับผิดชอบ 

กิจกรรม/เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

พันธุขยายตอไป จํานวน 2,000 หัว 4) ผลิตตนตอ

ตนมะขามปอม จํานวน 500 ตน และสนับสนุนให

เกษตรกรท้ังสิ้น 500 ตน และ 5) ผลิตเมล็ดกระเจี๊ยบ

แดง จํานวน 5 กิโลกรัม และสนับสนุนใหเกษตร

ท้ังสิ้น 5 กิโลกรัม 

2. สรางเครือขายผูผลิตพืชแบบ GAP และ

เกษตรอินทรีย 

-  จัดทําแปลงตนแบบการผลิตส มุนไพร ตาม

มาตรฐาน GAP และอินทรีย รวมกับเจาหนา ท่ี

สาธารณสุขจังหวัดเพ่ือกําหนดเปนเขตปลูกสมุนไพร

เพ่ือแปรรูปเปนยาของเกษตรกร จํานวน 100 ราย/

12 แปลง ใน พ้ืน ท่ีจั งหวัดศรี สะ เกษ สุ ริ นทร  

อํ านาจ เจริญ  มหาสารคาม  มุกดาหาร  และ

อุบลราชธานี 

3. การสงเสริมเกษตรกรผูปลูกสมุนไพรให

ไดรับรองมาตรฐาน GAP และเกษตร

อินทรีย 

- จัดทําแปลงตนแบบระบบการปลูกพืชสมุนไพร 

ตามมาตรฐาน GAP และอินทรีย รวม 100 ราย 

ใน พ้ืน ท่ี  4  จั งหวั ด  ได แก  จั งหวั ดศรี ส ะ เ กษ 

มหาสารคาม อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี โดย

แบงเปน แปลงตนแบบระบบการปลูกพืชตาม

มาตรฐาน GAP พ้ืน ท่ี  0.125 ไร ต อราย  ใน พืช 

ขม้ินชัน ไพล กระเจี๊ยบแดง และมะขามปอม และ

แปลงตนแบบระบบการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตร

อินทรีย พ้ืนท่ี 0.125 ไรตอราย ในพืช ขม้ินชัน และ

ฟาทะลายโจร 

4. การฝกอบรมเจาหนาท่ีเมืองสมุนไพร - ถายทอดองคความรู หลักสูตร การผลิตสมุนไพร

ตามการพัฒนาการของพืช ใหเจาหนาท่ีของกรม

วิชาการเกษตรในโครงการเมืองสมุนไพร จํานวน 20 

ราย  

5. บริการแปรรูปวัตถุดิบ สมุนไพรใหกับ

เกษตรกรในเครือขาย และวิเคราะห

คุณภาพวัตถุดิบ 

- มีผูใชบริการตูอบลมรอน อบขม้ินชัน มะขามปอม 

ไพล ขม้ินออย หอมแดง และกระเจี๊ยบแดง จํานวน 

870 กิโลกรัม  

6. พัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบ

สมุนไพรใหไดมาตรฐาน GMP 

- ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ บูรณาการรวมกับ

สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนากระบวนการ
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หนวยงาน

รับผิดชอบ 

กิจกรรม/เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

ผลิตวัตถุดิบสมุนไพรใหไดมาตรฐาน 2 แหง ไดแก 

โรงพยาบาลแพทยแผนไทยขุนหาญ และโรงพยาบาล

เบญจลักษ  โดย ดํา เนินการจัด ซ้ือวัสดุสํ าหรับ

ปรับปรุงกระบวนการผลิต (ใชงบประมาณกลุม

จังหวัด ป 2563) และอีก 1 แหง ไดแก อาคารแปรรูป

ในพ้ืนท่ีศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ซ่ึงอยูระหวางการ

เตรียมความพรอมของพ้ืนท่ีตามคําแนะนําของ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กอนยื่นขอ

การรับรอง 

7. จัดทําฐานขอมูลสมุนไพร - ไดสํารวจการผลิตสมุนไพรของเกษตรกรเพ่ือจัดทํา

ฐานขอมูล ดังนี้  1) การผลิตขม้ินและไพล ของ

เกษตรกรในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด คือ จังหวัดศรีสะเกษ 

มหาสารคาม อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี ได

ขอมูลเกษตรกรผูปลูกขม้ิน จํานวน 48 ราย ปลูกไพล 

จํานวน 36 ราย 2) การผลิตอัญชัญ ฟาทะลายโจร 

และมะขามปอม ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 

ไดขอมูลเกษตรกรผูปลูกอัญชัน จํานวน 5 ราย  

ฟาทะลายโจร จํานวน 1 ราย และมะขามปอม 

จํานวน 1 ราย 3) การผลิตพริก ของเกษตรกรใน

พ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม ไดขอมูลเกษตรกรผูปลูก

พริก จํานวน 16 ราย 

(6) ศูนยวิจัยพืช

สวนยะลา 

1. จัดทําแปลงศูนยเรียนรูพืชสมุนไพรเพ่ือ

สนับสนุนการปลูกเชิงพาณิชย 

- จัดหาหัวพันธุขม้ินชัน จํานวน 300 กิโลกรัม และ

ตะไคร ใหกับกลุมเกษตรกรปลูกสมุนไพรบานแปน  

ท่ีมีสมาชิก 24 ราย และติดตอประสานงานเกษตรกร

ในอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ี 

2. พัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรใหได

มาตรฐาน 

 

- ประสานงานวางแผนปฏิบัติงาน เลือกเทคโนโลยี 

และออกแบบปรับปรุงบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑใหม

ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด  

-  พัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรใหม ผลิตภัณฑรวมกับ

กลุมปลูกสมุนไพรบานแปน จังหวัดปตตานี 
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หนวยงาน

รับผิดชอบ 

กิจกรรม/เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

- การวิเคราะหคุณภาพผลผลิตจากแปลงปลูกใน

กิจกรรมแปรรูป ท่ี ตําบลบานแปน อําเภอสายบุรี  

จังหวัดปตตานี ไดผลผลิตขม้ินออยมีสาร Total 

Curcuminoid Content (UV) 6.24 เปอรเซ็นต มี

คุ ณ ภ า พ สู ง ก ว า ม า ต ร ฐ า น  ( 5 เ ป อ ร เ ซ็ น ต ) 

เปรียบเทียบกับขม้ินงูเหลือมท่ีเปนพันธุทองถ่ิน 

ท่ีเกษตรกรปลูกใน ตําบลบานแปน อําเภอสายบุรี  

จั ง ห วั ด ป ต ต า นี  มี ส า ร  Total Curcuminoid 

Content (UV) 4.3 เปอรเซ็นต มีคุณภาพตํ่ากวา

มาตรฐาน (5 เปอรเซ็นต) 

3. ถายทอดองคความรูเรื่องการแปรรูป

สมุนไพรเบื้องตน 

- กําหนดจัดทําหลักสูตรและขออนุมัติฝกอบรม  

ในเดือนกรกฎาคม 2563 แตเนื่องจากสถานการณ

การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID–19) จึงมีมาตรการหามเดินทางขามจังหวัด 

ทําใหยกเลิกการดําเนินกิจกรรม 

(7) ศูนยวิจัยพืช

สวนตรัง 

1. ผลิตพันธุมะขามปอม เพ่ือกระจายพันธุ

ดีสูเกษตรกร 

- ผลิตตนกลามะขามปอมพันธุลูกใหญได จํานวน 

500 ตน และสนับสนุนใหเกษตรกรเครือขายท้ังสิ้น 

20 ราย รายละ 25 ตน 

2. อนุรักษสายพันธุกระทอมเพ่ือพัฒนา

งานวิจัย 

- ไดสํารวจรวบรวมสายพันธุพืชสกุลกระทอม จํานวน 

11 แหล ง  ใน พ้ืน ท่ีจั งหวัดสุ ร าษฎร ธ านี  และ

นครศรีธรรมราช เพ่ือจัดทําฐานขอมูลลักษณะทาง

พฤกษศาสตรของตนกระทอมท่ีคัดเลือกและการใช

ประโยชนของชุมชน โดยอยูในระหวางการจัดทํา

รายงานและเอกสารวิชาการ จํานวน 2 เรื่อง คือ 

1) การสํารวจพันธุพืชสกุลกระทอมในพ้ืนท่ีตาง ๆ 

2) สายพันธุและลักษณะทางพฤกษศาสตรและทาง

เคมีของพืชสกุลกระทอม 

3. สรางเครือขายผูผลิตสมุนไพรใน

ครัวเรือนแบบ GAP และเกษตรอินทรีย 

- จัดทําแปลงตนแบบในพ้ืนท่ีเกษตรกรจังหวัดตรัง 

และกระบี่ รวม 6 แปลง โดยเปนแปลงพืชสมุนไพร

แบบ GAP จํานวน 4 แปลง และแบบอินทรีย จํานวน 

2 แปลง  
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หนวยงาน

รับผิดชอบ 

กิจกรรม/เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

4 . การสงเสริมเกษตรกรผูปลูกสมุนไพร

ใหไดรับรองมาตรฐาน GAP และเกษตร

อินทรีย 

- ถายทอดองคความรูการปลูกสมุนไพรใหไดรับรอง

มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรียใหเกษตรกร

ตนแบบ จํานวน 3 ราย โดยอยูระหวางกระบวนการ

การตรวจรับรองพืชตามระบบการผลิตพืชปลอดภัย 

5. พัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบ

สมุนไพรใหไดมาตรฐาน GMP 

- พัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรใหได

มาตรฐาน GMP ของวิสาหกิจชุมชนบานเขานาใน 

ตําบลตนยวน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี 

ปจจุบันอยูระหวางกระบวนการตรวจรับรองของ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธาน ี

(8) ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร

มหาสารคาม 

1. พัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบ

สมุนไพรใหไดมาตรฐาน GMP 

- พัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรใหได

มาตรฐาน GMP ของกลุมวิสาหกิจชุมชนและเกษตร

แปลงใหญปลูกพืชผักและสมุนไพร (ไรสดใส)  

บานเขวาคอ ตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัด

มหาสารคาม พรอมสนับสนุนวัสดุอุปกรณเครื่องมือ

ในการแปรรูปสมุนไพรท่ีจําเปนเบื้องตนใหกับกลุมฯ 

ตามความเหมาะสม และประสานงานใหกลุม 

ผูผลิตภัณฑแปรรูปสมุนไพรของชุมชนเตรียมการเขา

สูมาตรฐาน GMP เพ่ือขอรับรองมาตรฐาน GMP  

จนผานการประเมิน 

(9) ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร

ตาก 

1. อนุรักษสายพันธุบุกไขเพ่ือพัฒนาการ

ผลิตทางการคา 

- ไดแปลงรวบรวมบุกไข 0.5 ไร จํานวน 1 แปลง ใน

พ้ืนท่ีสถานีทดลองพืชสวนพบพระศูนยยอย ศูนยวิจัย

และพัฒนาการเกษตรตาก 

2. สรางเครือขายผูผลิตสมุนไพรใน

ครัวเรือนแบบ GAP และเกษตรอินทรีย 

- จัดทําแปลงตนแบบในพ้ืนท่ีเกษตรกร จํานวน 1 

ราย โดยคัดเลือกจากกลุมผูปลูกบุกไข ซ่ึงมีสมาชิก 

20 ราย ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก  

(10) ศูนยวิจัย

เกษตรวิศวกรรม

ขอนแกน 

1. ทดสอบการปลูกขม้ินชันในลักษณะ

แนวตั้งภายในโรงเรือนท่ีควบคุม

สภาพแวดลอม 

- รวบรวมขอมูลปจจัย ท่ีเหมาะสมตอการปลูก

ขม้ินชันในโรงเรือนและออกแบบระบบควบคุมท่ีจะ

ใชในการติดตั้ง โดยไดติดตั้งระบบวัดอุณหภูมิภายใน

โรงเรือนเพ่ือควบคุมการ ปด-เปด ระบบสเปรยน้ํา 

สรางระบบพรางแสงอัตโนมัติ และติดต้ังทดสอบการ

ใชระบบพรางแสงอัตโนมัติตามคาความแรงของแสง
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หนวยงาน

รับผิดชอบ 

กิจกรรม/เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

ท่ีตั้งคาไว ปจจุบันอยูระหวางเตรียมการยายตนกลา

ขม้ินชันเขามาเก็บไวในโรงเรือนท่ีทดสอบ 

 

ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

1. ลดปญหาการขาดแคลนพันธุดีปลอดโรคใหกับเกษตรกรผูปลูกสมุนไพร การปลูกขม้ินชันโดยใช

พันธุแนะนําท่ีผานกระบวนการขยายพันธุใหปลอดโรค จะทําใหไดผลผลิตและมีสารสําคัญท่ีสูงกวาพันธุท่ีไดมา

จากการขยายพันธุแบบท่ัวไป 1 - 3 เทา ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสายพันธุและระยะชวงเวลาปลูกท่ีเหมาะสม อีกท้ังอัตรา

การเกิดโรคเหี่ยวในแปลงปลูกมีนอย เกิดโรคพืชไมเกิน 4 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีพันธุขม้ินชันท่ีนํามาปลูกนั้นมา

จากการขยายพันธุแบบท่ัวไป มีโรคพืชระบาด เกิดโรคสูง 10 – 25 เปอรเซ็นต ดังนั้นจึงสงผลใหเกษตรกรท่ีใช

พันธุปลอดโรคสามารถลดคาใชจายท่ีเปนตนทุนการผลิตได โดยไดผลผลิตเพ่ิมข้ึน หัวพันธุขยายท่ีปลอดโรค 

ซ่ึงผลิตเพ่ือสนับสนุนกลุมเกษตรกรจะสรางรายไดจากการขายผลผลิตสดเปนเงิน 1.2 - 2.5 ลานบาท (ราคา 

10 - 20 บาทตอกิโลกรัม) 

2. กระจายพันธุดี/พันธุแนะนํา ของกรมวิชาการเกษตรใหกับเกษตรกร คือ ขม้ินชันพันธุตรัง 1 (ขม้ิน

ทอง) และพันธุตรัง 84-2 (ขม้ินดวง) ใหผลผลิตสูง เฉลี่ย 2.23 และ 2.59 ตันตอไร และใหสารสําคัญสูง 10.6 - 

11.0 เปอรเซ็นต สวนพันธุพ้ืนเมืองใหผลผลิตต่ํา เฉลี่ย 1.5 ตันตอไร ซ่ึงพันธุแนะนําทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิม

สูงข้ึน 10,000 - 20,000 บาทตอไร (ราคา 10 - 20 บาทตอกิโลกรัม)  

3. สนับสนุนเกษตรกรปลูกเพ่ือผลิตพันธุรับรองสําหรับใชเองหรือขายใหเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ในปตอไป

โดยศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย ไดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขม้ินชันพันธุตรัง 1 และ

พันธุตรัง 84-2 เพ่ือผลิตพันธุหลัก รวม 46,000 ตน และนําไปผลิตหัวพันธุขยาย ไดหัวพันธุน้ําหนัก 1,840 

กิโลกรัม คิดเปนคามูลคาหัวพันธุ 55,000 บาท โดยมีนักวิชาการเกษตรใหคําแนะนําในการผลิตพันธุเพ่ือใหได

พันธุขม้ินชันท่ีปลอดโรค ตรงตามพันธุ ทําใหเกษตรกรผูผลิตพันธุจะมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการจําหนายพันธุ 

อีกทางหนึ่ง 

4. สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพใหกับกลุมเกษตรกร โดยเฉพาะพืชสมุนไพรท่ีมีความ

หลากหลายทางชีวภาพและเปนจุดแข็งของประเทศ นํามาปลูกและแปรรูปสมุนไพรเพ่ือเพ่ิมมูลคาและผลักดัน

เปนสินคาชุมชน และกอใหเกิดการสรางเศรษฐกิจชุมชน 

5. เปนการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพร เพ่ือใหไดสมุนไพรท่ีมีคุณภาพสมํ่าเสมอ ปลอดสารพิษ

ตกคาง และกระบวนการผลิตเปนท่ียอมรับ จะทํารายไดใหแกประเทศมหาศาล นวัตกรรมการผลิตพืชสมุนไพร 

เชน การผลิตพืชในระบบปด หรือก่ึงปด ซ่ึงเปนองคความรูเทคโนโลยีข้ันสูง ท้ังนี้เพ่ือใหไดสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ 

สามารถแขงขันในตลาดตางประเทศได อีกท้ังเปนการตอยอดสรางเศรษฐกิจของประเทศและชวยขับเคลื่อน

ประเทศสูการเปนผูนําอันดับตน ๆ ของโลกในดานสมุนไพร 
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6. กระจายพันธุฟาทะลายโจรใหกับประชาชน และเกิดความรวมมือระหวางกรมวิชาการเกษตร  

กรมสงเสริมการเกษตร และกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยสถาบันวิจัยพืชสวน 

กรมวิชาการเกษตร สงมอบตนฟาทะลายโจร รวมท้ังสิ้นจํานวน 700 ตน ใหกับท้ัง 2 หนวยงาน เพ่ือใชแจกจาย

ใหกับประชาชนเพ่ือนําไปปลูกขยายพันธุ และใชประโยชนในการปองกันตนเองและคนในครอบครัว 

ในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงสามารถลดคาใชจายในการดูแล

สุขภาพและการปองกันการติดเชื้อลงได 

7. การพัฒนาการรับรองคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร ท่ีเพ่ิมเติมจากการรับรองแปลง GAP โดยนํารอง 

ในพ้ืนท่ี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกลเคียง โดยเริ่มดําเนินการในป 2562 - 2563 และสงตัวอยางวิเคราะห

คุณภาพ (ขม้ินชัน) ภายใตโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ซ่ึงทําใหทราบวา 

มีพ้ืนท่ีใดท่ีปลูกขม้ินชันแลวไดวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพทางสารสําคัญ อีกท้ังมีการพัฒนาบุคลากรของกรมวิชาการเกษตร 

ใหมีความรูดานสารสําคัญท่ีเปนตัวกําหนดคุณภาพสมุนไพร โดยฝกอบรมหลักสูตร เทคนิคการควบคุมคุณภาพ

พืชสมุนไพรดวยวิธี TLC จํานวน 30 คน โดยไดรับความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยมหิดลเปนวิทยากร และ

หนังสือคูมือ ทีแอลซี: วิธีอยางงายในการวิเคราะหคุณภาพเครื่องยาไทย 408 หนา จากกรมพัฒนาการแพทย

แผนไทยและการพัฒนาการแพทยทางเลือก  

8. สนับสนุนใหเกษตรกรไดเขาถึงความรูและเครื่องมือในการแปรรูปผลผลิตสมุนไพรเปนวัตถุดิบแหง 

เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับผลผลิตทางการเกษตรไดสูงข้ึน และทําใหเก็บรักษาไดยาวนานข้ึน เชน ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย

ไดใหบริการเกษตรกร/กลุมแปรรูป จากผลผลิตสด 7,000 กิโลกรัม ไดวัตถุดิบสมุนไพรแหงท่ีมีมูลคา 700,000 

บาท เปนตน 

 

   

กิจกรรมสํารวจรวบรวมพันธุบกุไขในพื้นที่ 

อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

สนับสนุนตนฟาทะลายโจรใหกับประชาชน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสตูร “การผลติพืชสมุนไพรดวยเทคโนโลยี plant factory artificial light : PFAL”  

ใหนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 25 ราย 
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2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร 

เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตตลอดหวงโซการผลิตสินคา โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกร

ผลิตสินคาตามแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติท่ีดีทางการเกษตร การใชสารเคมีอยางถูกตองและเหมาะสม 

ตามหลักวิชาการ โรงงานผลิตสินคาพืชมีกระบวนการผลิตท่ีไดมาตรฐานและไดการรับรองจากหนวยรับรอง

โรงงานผลิตสินคาพืช ท่ีไดการยอมรับจากกรมวิชาการเกษตร การพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบ 

ตามมาตรฐานสากล ประกอบกับการสรางความตระหนักรูของผูผลิตและผูบริโภคถึงความปลอดภัยอาหาร  

ในป 2563 กรมวิชาการเกษตร ไดดําเนินการภายใต 2 กิจกรรม มีเปาหมายและผลการดําเนินงาน ดังนี ้

กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน  
  

การตรวจรับรอง หนวยนับ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

(1) ตรวจรับรองแหลงผลิตพืชในระบบ GAP 

  

 

แปลง 

 

25,000 110,788 แปลง/97,825ราย/810,493.68 ไร 

(ไดรับรองแลว 99,302 แปลง/86,704 ราย/

740,928 ไร) 

(2) ตรวจรับรองโรงคัดบรรจุ/แปรรูปสินคาเกษตร

ดานพืชในระบบ GMP/HACCP/GFP 

- โรงงานคัดบรรจุ 

- โรงงานผลิตเช้ือเห็ด 

- โรงงานแปรรูป 

- โรงคัดบรรจุ EL 

- โรงรมซัลเฟอรไดออกไซด 

- โรงรมเมทิลโบรไมด 

- โรงคัดบรรจุ โรงงานแปรรปู โรงรมซัลเฟอร 

ไดออกไซด ท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 

โรง 450 1,292 (ไดรับรองแลว 1,269 โรงงาน) 

 

959 (ไดรับรองแลว 937 โรงงาน) 

32 (ไดรับรองแลว 32 โรงงาน) 

5 (ไดรับรองแลว 5 โรงงาน) 

32 (ไดรับรองแลว 32 โรงงาน) 

81 (ไดรับรองแลว 81 โรงงาน) 

80 (ไดรับรองแลว 80 โรงงาน) 

77 (ไดรับรองแลว 77 โรงงาน) 

 

กลุมวิสาหกิจชุมชน บานสมุนไพรใจทิพย จังหวัดเชียงราย ใชบริการตูอบลมรอนลมรอน 

อบมะขามปอมพันธุอินเดยี 300 กิโลกรมั 

ติดตามแปลงปลูกไพลและขมิ้นชัน อําเภอกัญทรลักษ อําเภอศรรีัตนะ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรสีะเกษ  
เพ่ือสรางเกษตรกรเครือขายใหโรงพยาบาลหวยทับทัน และโรงพยาบาลแพทยแผนไทยขุนหาญ 
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การตรวจรับรอง หนวยนับ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

- การแจงเตือนจากตางประเทศ 

- ติดตามโรงคัดบรรจุ/โรงงานแปรรูป รวมกับ

เจาหนาท่ีตางประเทศ 

- หนวยรับรองโรงงานผลิตสินคาพืช 

16 (ไดรับรองแลว 15 โรงงาน) 

4 (ไดรับรองแลว 4 โรงงาน) 

 

6 (ไดรับรองแลว 6 หนวยรับรอง) 

(3) พัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสอบสินคาเกษตรและ

ผลิตภัณฑ 

หอง 48 48 

 

ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

1. ผูประกอบการท่ีไดใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ในผักสดและผลไม และสินคาเกษตร

แปรรูปเพ่ือการสงออก สามารถสงออกพืชผัก ผลไม และสินคาเกษตรได (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 

ปริมาณ 1.17 ลานตัน คิดเปนมูลคาการสงออก 30,500.5707 ลานบาท 

2. ผูประกอบการสามารถท่ีไดใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ในผลผลิตสินคา

เกษตรดานพืชเพ่ือการสงออก สามารถสงออกผลผลิตสินคาเกษตรได (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ปริมาณ 

21.91 ลานตัน คิดเปนมูลคาการสงออก 656,447.2699 ลานบาท   

3. แหลงผลิตพืชท่ีผานมาตรฐาน GAP รวมท้ังสิ้น 99,302 แปลง/86,704 ราย/740,928 ไร สงผลให

ในปจจุบันมีแหลงผลิตพืชท่ีไดมาตรฐาน GAP ท่ัวประเทศ รวม 210,461 แปลง/167,839 ราย/1,382,369.03 ไร  

4. โรงงานผานการรับรองท้ังสิ้น 1,269 โรงงาน จําแนกเปน โรงคัดบรรจุ 937 โรงงาน โรงงานผลิต 

เชื้อเห็ด 32 โรงงาน โรงงานแปรรูป 5 โรงงาน โรงคัดบรรจุ EL 32 โรงงาน โรงรมซัลเฟอรไดออกไซด 81 โรงงาน 

โรงรมเมทิลโบรไมด 80 โรงงาน โรงคัดบรรจุ โรงงานแปรรูป โรงรมซัลเฟอรไดออกไซดท่ีข้ึนทะเบียนกับ 

กรมวิชาการเกษตร 77 โรงงาน การแจงเตือนจากตางประเทศ 15 โรงงาน ติดตามโรงคัดบรรจุ/โรงงานแปรรูป 

รวมกับเจาหนาท่ีตางประเทศ 4 โรงงาน และหนวยรับรองโรงงานผลิตสินคาพืช 6 หนวยรับรอง 

 

 

 

 

 

 

 

  

แหลงผลิตพืช GAP 

โรงคัดบรรจ/ุโรงงานแปรรูป พัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสอบสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ 
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กิจกรรม : พัฒนาและขยายผลการลดการใชสารเคมีเพ่ือการเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร ไดดําเนินกิจกรรมพัฒนาและขยายผลการลดการใชสารเคมีเพ่ือการเกษตร เพ่ือ

ควบคุมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชมีผลกระทบตอเกษตรกรผูใช ผูรับจางพน ผูขาย ผูนําเขา ผูผลิต 

รวมถึงลดผลกระทบท่ีมีตอผูบริโภค และสิ่งแวดลอม กรมวิชาการเกษตร ไดดําเนินการจัดทําแผนและมาตรการ 

การจํากัดการใชวัตถุอันตราย อบรม/ประชาสัมพันธ/สรางความรับรูเพ่ือใหเกษตรกรและผูท่ีเก่ียวของใช

สารเคมีเพ่ือการผลิตพืชอยางถูกตองและเหมาะสม รวมถึงอบรมสารวัตรเกษตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานและมีทิศทางเดียวกันท้ังเจาหนาท่ีสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

(1) ตรวจสินคาจากแหลงผลิต   

(โรงงานผูผลิตปุย/โรงงานผูผลิตวัตถุ

อันตราย/สถานท่ีรวบรวมเมล็ดพันธุ) 

ครั้ง 404 

 

617 

 

(2) ตรวจและเก็บตัวอยางตาม

เบาะแส (ปุย/วัตถุอันตราย/พันธุพืช) 

ตัวอยาง 187 154 

3) อบรมผูควบคุมการขายวัตถุ

อันตรายทางการเกษตร (ทบทวนราย

เกา/รายใหม) 

ราย 7,650 6,987 

4) อบรมสารวัตรเกษตรท่ีมีคุณภาพ 

Q Inspector  

ราย 120 112 
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ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

1. มีรานคาท่ีไดรับใบอนุญาตจําหนาย 3 สาร (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอรไพริฟอส) ใช

แอพพิเคชั่น DOA SHOP จํานวน 22,988 ราย 

2. มีผูรับจางพนท่ีเขารับการอบรมและผานการสอบ จํานวน 16,506 ราย 

3. ปริมาณการนําเขา 3 สาร ลดลง เม่ือเทียบกับป 2562 รอยละ 100 โดยในป 2562 มีปริมาณการ

นําเขา 3 สาร จํานวน 36,067 ตัน ในป 2563 ไมมีการนําเขา 3 สาร 

4. มีเกษตรกรผูใช 3 สารเขารับการอบรมและผานการสอบ จํานวน 481,905 ราย 
 

3. โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 

กรมวิชาการเกษตร รวมบูรณาการดําเนินงานโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญโดยการ

ถายทอดองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม สาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงการเลี้ยงขยายชีวินทรีย 

นําไปใชเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชใหแกกลุมเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ และยกระดับผลผลิตพืช  

ของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญใหไดมาตรฐาน โดยรวมบูรณาการ 

ในพื้นทีแ่ปลงใหญกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีไดรับการรับรองเปนแปลงใหญ ในป 2561 – 2563 หรือพื้นที่

ที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด 

(Chief of Operation : CoO) โดยมีกิจกรรม ถายทอดองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม สาธิตการใช

เครื่องจักรกล ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP แหลงผลิตพืชในพื้นท่ีแปลงใหญ รวมถึงการเลี้ยงขยายชีวินทรียและ

ผลิตปจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนเกษตรกรตนแบบซ่ึงเปนสมาชิกแปลงใหญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จํานวน 73 แปลง โดยจําแนกเปน 1) แปลงใหญ ป 2561 จํานวน 37 แปลง 2) แปลงใหญป 2562 จํานวน 27 แปลง 

และแปลงใหญป 2563 จํานวน 9 แปลง พื้นที่แปลงตนแบบและแปลงสาธิต 913 ไร (73 แปลง) (พืชไร ไมผล ผัก 

ขาว และพืชสมุนไพร) กระจายใน 52 จังหวัด ไดแก เชียงราย พิษณุโลก กําแพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ 

พิจิตร ขอนแกน หนองบัวลําภู กาฬสินธุ ชัยภูมิ นครพนม มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี 

อุบลราชธานี มหาสารคาม อํานาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย ยโสธร รอยเอ็ด สุรินทร สระบุรี อางทอง ชัยนาท 

พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค ลพบุรี ปทุมธานี ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี นครปฐม นนทบุรี 

จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง กระบี่ พังงา ชุมพร สตูล นราธิวาส ปตตานี ตรัง พัทลุง และ ยะลา  

มีรายละเอียด ดังนี ้

  1. ถายทอดองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการผลิตใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ

ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ตลอดจนถึงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานโครงการ โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับ

เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ซ่ึงไดจากผลงานการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร เชน การผลิต

สินคาเกษตรตามระบบมาตรฐานผลิตพืช GAP การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การใชสารเคมีทางการเกษตร 
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ใหถูกตองปลอดภัย การใชชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช สถานการณโรค แมลงศัตรูพืชและการปองกันกําจัด 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเกษตร เปนตน 

  2. จัดทําแปลงตนแบบในพ้ืนท่ีของเกษตรกรตนแบบ (พ้ืนท่ีอยูในโครงการแปลงใหญ) สนับสนุน

เทคโนโลยีผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช (เชน พันธุพืช การเขตกรรม 

ปจจัยการผลิต เครื่องจักรกลการเกษตร เปนตน) โดยเกษตรกรตนแบบจะเปนผูปฏิบัติเอง แปลงตนแบบสามารถ

ใชเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเกษตรกรขางเคียงท่ีสนใจ  

  3. การสนับสนุนปจจัยการผลิต/เลี้ยงขยายชีวินทรียท่ีเปนเทคโนโลยีของกรมฯ ใหเกษตรกร

กลุมแปลงใหญ จํานวน 13 ชนิด ไดแก ปุยชีวภาพ PGPR I II III ปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต ปุยหมักเติมอากาศ  

ปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา แหนแดง ราเขียวเมตาไรเซียม เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี Bacillus subtilis (BS) 

Bacillus thuringiensis (BT) แมลงหางหนีบ ไสเดือนฝอยสายพันธุไทย มวนพิฆาต แตนเบียนกําจัดศัตรูพืช 

สนับสนุนพ้ืนท่ีแปลงใหญ 

 

 กิจกรรม หนวย แผน ผลการ

ดําเนนิงาน 

ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

(1) กรมวิชาการเกษตรรวม

บูรณาการในแปลงใหญ  

แปลง 73 73     พ้ืนท่ีแปลงใหญไดรับการพัฒนาแลว 73 แปลง (เกษตรกร

ไดรับการพัฒนาความรูการผลิตพืช และมีแปลงตนแบบ

ถายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช) และ

เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญไดพัฒนากระบวนการผลิตพืช  

ตามมาตรฐานการรับรองแหลงผลิตพืช GAP 

(2) อบรม/เสวนา ถายทอด

เทคโนโลยีการผลติพืช 

ราย 1,090 1,257     เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญไดรับการถายทอดองคความรู 

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช รอยละ 115.32 ของแผนท่ี

วางไว  โดยเกษตรกรท่ีผานการฝกอบรม รอยละ 94.24  

มีความรูเพ่ิมข้ึนและมีผลการประเมินผานเกณฑ (ไดคะแนนการ

ประเมินผลไมนอยกวารอยละ 70) หลังไดรับการถายทอด 

องคความรู 

(3) จัดทําแปลงตนแบบ

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช 

- แปลงตนแบบการผลิตพืช 

- สาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร 

แปลง 

 

ไร 

ไร 

73 

 

636 

227 

73 

 

682 

462 

    ไดแปลงตนแบบถายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตพืชซึ่งสามารถใชเปนแหลงเรียนรูใหแกสมาชิกแปลง

ใหญในพ้ืนท่ีขางเคียง เพ่ือสรางความมั่นใจใหแกเกษตรกร 

ท่ีไดรับการถายทอดองคความรู ซึ่งตลอดชวงฤดูกาลผลิตจะมี

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบออกติดตามและใหคําแนะนํา/แกไขปญหา

ใหเกษตรกรอยางสม่ําเสมอ 
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 กิจกรรม หนวย แผน ผลการ

ดําเนนิงาน 

ผลสัมฤทธิก์ารดําเนินงาน 

(4) การจัดทําเอกสารวิชาการ

คูมือการผลิตพืชเศรษฐกิจ 

เลม 1,000 15,000 ไดจัดทําเอกสารวิชาการ จํานวน 15,000 เลม และแจกจายให

หนวยงานนําไปใชประโยชนในการดําเนินงานโครงการฯ

เรียบรอยแลว เพ่ือนําไปสนับสนุนใหแกเกษตรกรตอไป 

(5) ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 

แหลงผลิตพืช 

แปลง 401 453 ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP แหลงผลิตพืชในพ้ืนท่ีแปลงใหญ  

ซึ่งเปนตัวช้ีวัดรวม (Joint KPI) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สามารถเขาดําเนินการตรวจรับรองท้ังสิ้น 453 แปลง คิดเปน

รอยละ 112.97 ของเปาหมาย ซึ่งสูงกวาเปาหมายท่ีตั้งไว โดยมี

1) แปลงผานการรับรอง จํานวน 407 แปลง 

2) ไมผานการรับรอง จํานวน 13 แปลง 

3) ยกเลิกคําขอ จํานวน 13 แปลง 

4) อยูระหวางตรวจรับรอง จํานวน 20 แปลง 

 

การสนับสนุนปจจัยการผลิตท่ีเปนเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ใหเกษตรกรกลุมแปลงใหญ

ปงบประมาณ 2563 

ชนิด ผลงาน ป 2563 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

(1) Bacillus subtilis (BS) แผน/ผล : 105/105 กิโลกรัม รวมบูรณาการในแปลงใหญ จํานวน 4 แปลง จังหวัด : ขอนแกน 

อุบลราชธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 

(2) Bacillus thuringiensis 

(BT) 

แผน/ผล : 25/25 ลิตร รวมบูรณาการในแปลงใหญ จํานวน 6 แปลง จังหวัด : ขอนแกน 

ราชบุร ี

(3) เห็ดเรืองแสงสริินรัศม ี แผน/ผล : 2,000/2,000 กอน รวมบูรณาการในแปลงใหญ จํานวน 2 แปลง จังหวัด : อุบลราชธานี  

(4) ปุยชีวภาพ PGPR   แผน/ผล : 608/623 กิโลกรัม รวมบูรณาการในแปลงใหญ จํานวน 34 แปลง จังหวัด : 

กําแพงเพชร อุตรดิตถ ขอนแกน หนองคาย บึงกาฬ กาฬสินธุ 

ชัยภูมิ สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี อํานาจเจริญ รอยเอ็ด 

มหาสารคาม นครราชสีมา ยโสธร ชัยนาท สระบุร ี

พระนครศรีอยุธยา อางทอง ราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี 

นครสวรรค ปทุมธานี ลพบุรี นครปฐม นนทบุรี พัทลุง 

(5) ปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต แผน/ผล : 325/325 กิโลกรัม รวมบูรณาการในแปลงใหญ จํานวน 11 แปลง จังหวัด : พิจิตร 

นครพนม อางทอง กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา สตลู 

นราธิวาส 

(6) ปุยหมักเติมอากาศ แผน/ผล : 20,000/20,000 

กิโลกรมั 

รวมบูรณาการในแปลงใหญ จํานวน 8 แปลง จังหวัด : ยโสธร 

รอยเอ็ด 
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ชนิด ผลงาน ป 2563 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

(7) ราเขียวเมตาไรเซียม แผน/ผล : 65/228 กิโลกรมั รวมบูรณาการในแปลงใหญ จํานวน 3 แปลง จังหวัด : กาญจนบุรี 

ฉะเชิงเทรา ตรัง 

(8) ปุยชีวภาพอารบัสคูลาร 

ไมคอรไรซา 

แผน/ผล : 11/11 กิโลกรมั รวมบูรณาการในแปลงใหญ จํานวน 3 แปลง จังหวัด : อางทอง 

ระยอง 

(9) มวนพิฆาต แผน/ผล : 2,000/2,010 ตัว รวมบูรณาการในแปลงใหญ จํานวน 1 แปลง จังหวัด : ราชบุรี 

(10) แตนเบียนไข 

ไตรโคแกรมมา 

แผน/ผล : 

4,000,000/4,000,800 ตัว 

รวมบูรณาการในแปลงใหญ จํานวน 7 แปลง จังหวัด : นครสวรรค 

ราชบุรี  

(11) แมลงหางหนีบ แผน/ผล : 40,750/48,750 ตัว รวมบูรณาการในแปลงใหญ จํานวน 21 แปลง จังหวัด : 

มหาสารคาม สระบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค 

ราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี นครปฐม นนทบุร ี

(12) แหนแดง แผน/ผล : 18/18 บอ รวมบูรณาการในแปลงใหญ จํานวน 18 แปลง จังหวัด : หนองคาย 

บึงกาฬ รอยเอ็ด พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา กระบ่ี พัทลุง 

(13) ไสเดือนฝอยสายพันธุไทย แผน/ผล : 3,950/4,190 ถุง/ชุด รวมบูรณาการในแปลงใหญ จํานวน 8 แปลง จังหวัด : ขอนแกน 

พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม นนทบุร ี
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การขยายผลเครือขายผลิตชีวภัณฑ/ปุยชีวภาพในกลุมเกษตรกรแปลงใหญ 

ในป 2563 กรมวิชาการเกษตรไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ/ปุยชีวภาพสูกลุมเกษตรกร

แปลงใหญ จํานวน 13 ชนิด ในพ้ืนท่ี 43 กลุมแปลงใหญ ซ่ึงผลจากการดําเนินงาน มีกลุมเกษตรกรแปลงใหญ 

จํานวน 9 กลุมแปลงใหญ เกษตรกร 18 ราย สามารถผลิต เลี้ยงขยายแมลงตัวห้ําตัวเบียน/ชีวภัณฑ/ปุยชีวภาพไดเอง  

ลําดับ

ท่ี 

ชนิดชีวภัณฑ/ปุย

ชีวภาพ 

กลุมแปลงใหญ ชื่อเกษตรกรท่ีผลิต 

1 แหนแดง ขาว อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย ป 2561  

ตําบลวังหลวง อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย 

นางนิตยา เหงาแกว 

นางสมหมาย ไชยลือชา 

นาแปลงใหญ หมู 2 ตําบลวังชมภ ูอําเภอพรเจริญ 

จังหวัดบึงกาฬ 

นายนิพัฒน คํามุงคุณ 

นายประเสริฐ วรอินทร 

วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญบานแจมอารมณ หมู 7  

ตําบลดงครั่งใหญ อําเภอเกษตรวิสัย จงัหวัดรอยเอ็ด 

นางบัวลา นํ้าคํา 

นายสุบิน นามเคน 

นายออน แกวทอง 

นายสม สาแกว 

นายสุภาส แกวทอง 

กลุมขยายเมล็ดพันธุขาว หมู 14 ตําบลดินดํา  

อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด 

นายคําพีร สุวรรณศร ี

แปลงใหญปาลมนํ้ามันตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบ่ี  

จังหวัดกระบ่ี 

นายชัชพงษ เอ่ียนเลง 

2 เห็ดเรืองแสงสิรินรัศม ี แปลงใหญพริก ตําบลสาํโรง อําเภอสําโรง  

จังหวัดอุบลราชธานี 

นายประชัน คุมหินลาด  

3 ไสเดือนฝอยสายพันธุ

ไทย 

แปลงใหญผัก หมู 13 ตําบลบอสพุรรณ  

อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

นางรัตนา ราชวงศ 

น.ส.สมคิด  ผิวเกลี้ยง 

4 แมลงหางหนีบ แปลงใหญพืชผัก หมู 3 ตําบลหนองงูเหลือม  

อําเภอเมืองนครปฐม จงัหวัดนครปฐม 

นางสาวรัญธิดา ริ้วทองชุม 

นางทองปน ทองยี่สุน 

แปลงใหญพืชผัก ตําบลบานใหม อําเภอบางใหญ  

จังหวัดนนทบุร ี

นางยุพิน เกตุแกว 

นางสาวทิพยสิมนต บุญเขียว 
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การสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีเปนเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ใหเกษตรกรกลุมแปลงใหญ  

ในปงบประมาณ 2563 

ชนิดเครื่องจักรกลการเกษตร แผนการ

ดําเนนิงาน(ไร) 

ผลการ

ดําเนนิงาน 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ไถระเบิดดินดาน 100 100 รวมบูรณาการในพ้ืนท่ีแปลงใหญ 3 แปลง  

จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุทัยธาน ี

เครื่องกําจัดวัชพืช 30 30 รวมบูรณาการในพ้ืนท่ีแปลงใหญ 1 แปลง  

จังหวัดอุบลราชธานี 

เครื่องหยอดแมปุยแบบผสมในตัวเอง 2 2 รวมบูรณาการในพ้ืนท่ีแปลงใหญ 1 แปลง  

จังหวัดมหาสารคาม 

เครื่องผาตอ(ออยตอ) 30 195 รวมบูรณาการในพ้ืนท่ีแปลงใหญ 1 แปลง  

จังหวัดราชบุรี 

เครื่องสับใบและเศษซากออย 30 100 รวมบูรณาการในพ้ืนท่ีแปลงใหญ 1 แปลง  

จังหวัดราชบุรี 

เครื่องใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 10 10 รวมบูรณาการในพ้ืนท่ีแปลงใหญ 1 แปลง  

จังหวัดกาญจนบุรี 

ไถปนตอ 25 25 รวมบูรณาการในพ้ืนท่ีแปลงใหญ 1 แปลง  

จังหวัดอุทัยธานี 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1. เนื่องจากเกิดสถานการณการระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา (COVID-19) สงผลใหการดําเนินงาน

ของหนวยงานมีความลาชา ตองเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป แตอยางไรก็ตาม หนวยงานสามารถ

ดําเนินการไดครบตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

2. เนื่องจากกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปมีความลาชา สงผลใหในบางพ้ืนท่ีไม

สามารถดําเนินการตามแผนท่ีเสนอไวไดทันตามฤดูกาล ทําใหตองพิจารณาปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเปาหมายใหม  

3. ในป 2563 ในหลายพ้ืนท่ีประสบปญหาภัยแลงสงผลใหพืชใหผลผลิตนอยกวาสภาพปกติ 

4. เกษตรกรยังขาดประสบการณในการผลิตชีวภัณฑ ทําใหยังไมสามารถผลิตใชไดเอง ซ่ึงหนวยงานควร

ดําเนินการตอเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะใหเกษตรกร ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรสามารถผลิตใชเองไดในอนาคต 

5. การรวมกลุมของเกษตรกรบางพ้ืนท่ียังไมมีความเขมแข็งเทาท่ีควร และมักมีการยกเลิกแปลงภายหลัง

ท่ีกรมฯไดอนุมัติแผนงานโครงการฯไปแลว สงผลใหหนวยงานตองปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีดําเนินการใหมเพ่ือ

มิใหกระทบเปาหมายการดําเนินงานท่ีตั้งไว 
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ผลการเปล่ียนแปลงตนทุนการผลิต ผลผลิต รายได ของเกษตรกรตนแบบ จําแนกตามชนิดสินคา 

ชนิดพืช ผลการผลิตตามวิธีเกษตรกร ผลผลิตตามเทคโนโลยีแปลงตนแบบ ผลตาง รอยละ หมายเหตุ 

ตนทุนการผลิต ผลผลิต รายไดสุทธ ิ ตนทุนการผลิต ผลผลิต รายไดสุทธ ิ ตนทุนการผลิต ผลผลิต รายได

สุทธ ิ

ตนทุนการผลิต ผลผลิต รายได

สุทธ ิ

(บาท/ไร) (กิโลกรัม/ไร) (บาท/ไร) (บาท/ไร) (กิโลกรัม/ไร) (บาท/ไร) (บาท/ไร) (กิโลกรัม/ไร) (บาท/ไร) (บาท/ไร) (กิโลกรัม/ไร) (บาท/ไร) 

ลําไย 6,307.00  850.00  8,193.00  5,605.00  900.00  8,863.00  -702.00  50.00  670.00  -11.13  5.88  8.18    

มะมวง 7,470.00  250.00  5,030.00  6,966.00  270.00  6,534.00  -504.00  20.00  1,504.00  -6.75  8.00  29.90    

ทุเรียน     15,557.00        990.00    80,723.00      17,085.00      1,075.00    87,584.00 1,528.00 85.00 6,861.00 9.82 8.62 8.50   

สมโอ 20,000.00  3,600.00  88,000.00  20,000.00  3,600.00  88,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00    

หวาย 15,760.00  10,109.00  24,676.00  16,900.00  12,649.00  33,696.00  1,140.00  2,540.00  9,020.00  7.23  25.22  37.01    

เสาวรส 8,385.00  1,272.00  25,440.00  7,293.00  1,326.00  26,520.00  -1,092.00  54.00  1,080.00  -13.02  4.25  4.25    

แกวมังกร 8,900.00  3,494.67  52,421.67  9,150.00  3,835.33  57,530.33  250.00  340.67  5,108.67  2.81  9.75  9.75    

มะพราว 5,495.80  2,520.00  16,200.00  6,747.60  2,520.00  16,200.00  1,251.80  0.00  0.00  22.78  0.00  0.00    

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 3,650.13  1,139.00  3,416.00  3,504.00  1,107.63  4,975.02  -146.13  -31.38  1,559.02  -4.00  -2.75  45.64    

ปาลมน้ํามัน 3,238.33  1,513.33  2,261.17  3,096.33  1,616.83  2,750.17  -142.00  103.50  489.00  -4.38  6.84  21.63    

พืชผัก 27,189.35  1,527.90  21,947.79  27,016.43  1,870.30  35,448.88  -172.92  342.41  13,501.08  -0.64  22.41  61.51    

งาดํา 2,964.00  84.60  1,942.80  3,074.00  99.90  2,719.20  110.00  15.30  776.40  3.71  18.09  39.96    

ขาว  3,522.50  711.17  5,421.60  3,028.00  827.33  6,472.27  -494.50  116.17  1,050.67  -14.04  16.33  19.38    

พืชหลังนา 3,956.13  257.88  3,873.57  5,565.86  378.91  7,769.16  1,609.73  121.03  3,895.60  40.69  46.93  100.57  สนับสนุนการผลิตพืช

หลังฤดูทํานาในแปลง

ใหญขาวทําใหมีรายได

เพ่ิมขึ้น 

 

หมายเหตุ : สมเขียวหวาน  สับปะรด มันสําปะหลัง ออย และสมุนไพร อยูระหวางดูแลรักษา รอเก็บเก่ียวผลผลิต (ขอมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563) 
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ตัวอยางผลสัมฤทธิ์การดําเนนิงานป 2563 

แปลงใหญผัก หมู 13 ตําบลบอสุพรรณ  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

สํารวจการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช      
 

ติดตามและใหคําแนะนําและบันทึกขอมูล 

  

ผลิตไสเดือนฝอยสําหรับกําจัดแมลงศัตรูพืช 

  
ผักคะนา    ผักสลัด 

 

 

เทคโนโลยีกรม                 วิธีเกษตรกร เทคโนโลยีกรม                 วิธีเกษตรกร 
 

การเปรียบเทียบผลผลิตตามเทคโนโลยีของกรม (แปลงตนแบบ) กับวิธีเกษตรกร 
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4. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เปนแนวคิดในการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาผสมผสานกับ 

งานดานการเกษตรเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือลดการ

สูญเสียปจจัยการผลิตและผลผลิต รูปแบบของเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับเกษตรอัจฉริยะ เชน หุนยนตและโดรน

เพ่ือการเกษตร การเกษตรแมนยําสูง (Precision Agriculture) ระบบสารสนเทศสําหรับจัดการการเกษตร 

(Farm Management Information System : FMIS) ระบบจัดการน้ําอัจฉริยะ การตรวจวัดและพยากรณ

สภาพอากาศ เทคโนโลยีการรับรู ระยะใกล-ไกล (Proximal-Remote Sensing) และเทคโนโลยี เ พ่ือ 

การตัดสินใจ (Crop Models and Decision Support System) เปนตน  

แปลงตนแบบแปลงใหญ (งา ) บานตะเคียน หมู 8 ตําบลกระสัง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย ไดรับ 

คําแนะนําวิธีการผลิต และสนับสนุนพันธุงาดําพันธุอุบลราชธานี 3 เปนพันธุแนะนําจากกรม และปรับฤดูปลูก 

ใหเร็วข้ึนสามารถยกระดับผลผลิตสูงถึง 100 กิโลกรัมตอไร ซ่ึงสามารถเพ่ิมผลผลิตได รอยละ 18 และ

สามารถเพ่ิมรายไดถึง รอยละ 40 เกษตรกรใหการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตของกรมวิชาการเกษตร 

เปนอยางด ี
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แนวทางการดําเนินงานดานเกษตรอัจฉริยะของกรมวิชาการเกษตรตั้งอยูบนแนวคิดของการทําเกษตร

โดยใชทรัพยากรอยางถูกตองแมนยํา ตรงตามความตองการของพืชเพ่ือใหเกิดการใชปจจัยการผลิตอยางมี

ประสิทธิภาพ เปนการเปลี่ยนปจจัยการผลิต (Input) ไปเปนผลผลิต (Output) โดยมีตนทุนท่ีต่ําท่ีสุด ในการ

ดําเนินงานโครงการไดมีการถายทอดองคความรูเทคโนโลยีการผลิตพืชอยางถูกตองเหมาะสมและสาธิต 

การผลิตพืชดวยเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือสรางการรับรูใหเกษตรกรเขาใจและเขาถึงระบบผลิตพืชสมัยใหม 

พรอมท้ังพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะใหเหมาะสมกับระบบการเกษตรของประเทศไทย 

 

การดําเนินงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ปงบประมาณ 2563  

ในปงบประมาณ 2563 กรมวิชาการเกษตรไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร

อัจฉริยะ จํานวน 9,063,200 บาท โดยไดจัดทําแปลงเรียนรูเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในพ้ืนท่ีแปลงเกษตรกร 

ท่ีเขารวมโครงการ พ้ืนท่ีขนาด 10 – 50 ไร จํานวน 7 แปลง และโรงเรือนผลิตพืช จํานวน 1 โรงเรือน (ตารางท่ี 1) 

และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะใหกับเกษตรกร นักวิชาการ เจาหนาท่ีของรัฐ 

ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผูประกอบการ จํานวน 466 ราย  เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในการ

พัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีดานเกษตรอัจฉริยะใหเหมาะสมกับระบบการเกษตรของประเทศไทย  
 

ตารางท่ี 1 แผนการดําเนนิงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะปงบประมาณ 2563 
 

ลําดับ 

ชนิดพืช/ 

แปลงเรียนรูเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

เปาหมายการดําเนินงาน 

กิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (ราย) แปลงเรียนรู (ไร) 

แผน ผล แผน ผล 

1 มันสําปะหลัง จงัหวัดกําแพงเพชร 100 116 50 50 

2 มันสําปะหลัง จังหวัดระยอง 50 54 50 50 

3 ออยโรงงาน จังหวัดนครราชสีมา 50 50 100 100 

4 ขาวโพดหลังนา จังหวัดนครสวรรค 35 35 30 30 

5 ปาลมน้ํามัน จังหวัดกระบี ่ 50 61 50 50 

6 มะมวง จังหวัดชัยภูมิ 30 40 10 10 

7 มะมวง จังหวัดอุดรธาน ี 30 35 10 10 

8 โรงเรือนปลูกผักอัจฉรยิะ จังหวัดระยอง 75 75 1 1 

 รวม 420 466 300 300 
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ในการดําเนินงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไดกําหนดใหมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม 

ไดแก การจัดทําแปลงเรียนรู และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ  

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เปนกิจกรรมท่ีจัดในรูปแบบของการอบรม 

เชิงปฏิบัติการซ่ึงมีการสาธิตการใชเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม และการเสวนาเพ่ือ

แลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการและประสบการณระหวางนักวิชาการเกษตรกับเกษตรกร สถาบนัการศึกษา และ

ภาคเอกชน เพ่ือรวมกันพัฒนาองคความรู/ประยุกตเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะใหเหมาะสมกับระบบการผลิต

พืชและบริบทของภาคเกษตรไทย  

2. การจัดทําแปลงเรียนรูดานเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในพ้ืนท่ีของเกษตรกร โดยนักวิชาการของ  

กรมวิชาการเกษตรเขาไปรวมวางแผนการผลิตพืช โดยจัดทําแผนท่ีแปลง การเก็บตัวอยางดินวิเคราะห  

เพ่ือจัดทําแผนท่ีความอุดมสมบูรณของดิน กําหนดข้ันตอน กรรมวิธีการปลูก ดูแลรักษา และเก็บเก่ียวผลผลิต 

เปนลักษณะของการจัดทําแปลงก่ึงสาธิต โดยมีการเปรียบเทียบกับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร แบงเปน  

2 แปลงยอย โดยวิธีเกษตรอัจฉริยะดําเนินการตามคําแนะนําทางวิชาการของแตละชนิดพืช ใหความสําคัญกับ

การทําการเกษตรท่ีมีความแมนยําสูง (Precision Agriculture) เชน ใสปุยตามคาวิเคราะหดินของแตละกริดให

ตรงกับชวงเวลาตามความตองการของพืช ระบบการใหน้ําอัตโนมัติ สาธิตใชโดรนฉีดพนสารปองกันกําจัด

ศัตรูพืช ติดตั้งสถานีวัดสภาพอากาศ และพัฒนาระบบการตรวจติดตามสุขภาพพืชและประเมินผล 

การเจริญเติบโตดวยภาพถายจากอากาศยานไรคนขับ (ระบบติดตามสุขภาพพืช คือ การประเมินความสมบูรณของพืช  

เชน สีใบ ปริมาณธาตุอาหารในใบพืช ขนาดทรงพุม อาการขาดธาตุอาหาร และการเขาทําลายของโรคแมลง 

ซ่ึงสัมพันธกับผลผลิต โดยประมวลผลจากภาพถายโดยใชอากาศยานไรคนขับ) เพ่ือจะสามารถเขาไปแกปญหา

หรือจัดการศัตรูพืชไดอยางรวดเร็วและเฉพาะเจาะจง ตลอดจนใชเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจเพ่ือการบริหาร

จัดการแปลงปลูกพืช ในปงบประมาณ 2563 ไดจัดทําแปลงเรียนรู/โรงเรือน ใน 6 ชนิดพืช มีผลการดําเนินงาน

โดยสรุปดังนี้  

1. แปลงเรียนรูการผลิตมันสําปะหลัง  

ดําเนินการในพ้ืนท่ีเกษตรกรจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดระยอง โดยจัดสาธิตการใชเครื่องจักรกล

เกษตร เชน การไถระเบิดดินดานแบบ 3 ขา โดรนฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช การใชเครื่องจักรแบบลอ

ยกสูงกําจัดวัชพืชและใสปุย จากการจัดทําแผนท่ีความอุดมสมบูรณของดินเพ่ือกําหนดการใสปุยแบบแมนยํา 

ตามพิกัดกริด จะเห็นไดวาในพ้ืนท่ีแปลงปลูกขนาดใหญไมจําเปนตองใสปุยสูตรเดียวกันเหมือนกันท้ังแปลง การใช

ปุยตามคาวิเคราะหดินโดยใชพิกัดกริดสามารถลดตนทุนลงไดรอยละ 9.24 ผลผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 17.11   
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ภาพท่ี 1 เครื่องใสปุยบนเครื่องยกรองปลูกทดแทนการหวานและเครื่องจักรแบบลอยกสูงกําจัดวัชพืชและใสปุย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แผนท่ีความอุดมสมบูรณของดินตามพิกัดกริด 
 

2. แปลงเรียนรูการผลิตออย 

แปลงเรียนรูการผลิตออยโรงงานโดยใชเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมีกรอบการดําเนินงาน 3 ป 

ระหวางป 2562 - 2564 โดยไดจัดทําแผนท่ีแปลงปลูก แผนท่ีความอุดมสมบูรณของดินเพ่ือกําหนดการใสปุย

แบบแมนยํา โดยในป 2563 ไดดูแลรักษาตอเนื่อง (ออยตอ 1) จากการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารในดิน 

ตามพิกัดกริด ขนาดพ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง 7.84 ไร แสดงใหเกษตรกรและผูประกอบการเห็นวา การใชปุยในแปลง

ขนาดใหญไมจําเปนตองใชในอัตราเดียวกันท้ังแปลง เพ่ือการลดตนทุนการผลิตภายใตการใชปจจัยการผลิต

อยางแมนยํา จากการวิเคราะหตนทุนวิธีการใสปุยของเกษตรกร มีตนทุน 850 บาทตอไร การใสปุยออยตาม 

คาวิเคราะหดินแบบแมนยําตามพิกัดกริด มีตนทุน 684 บาทตอไร ซ่ึงสามารถลดตนทุนปุยลงไดรอยละ 19.53 

การพัฒนาระบบการตรวจสุขภาพออยโดยใชอากาศยานไรคนขับเพ่ือใชประเมินความ

สมบูรณของพ้ืนท่ีปลูกออยขนาดใหญและใชประโยชนในการบริหารจัดการแปลงปลูก จากผลการทดสอบ 

การวิเคราะหภาพถายจากอากาศยานไรคนขับสามารถจําแนกตนหรือกอออยและพ้ืนท่ีได เม่ือนําขอมูล
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ดังกลาวมาจัดทําสมการเพ่ือทํานายความสัมพันธระหวางความเขมขนของไนโตรเจนในใบออยมีคาสัมประสิทธิ์

การตัดสินใจอยูท่ี R2 = 61 (คาความสัมพันธอยูรอยละ 61) ซ่ึงจะตองมีการพัฒนาสมการใหมีความนาเชื่อถือมากข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แผนท่ีความอุดมสมบูรณของดิน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4   แสดงนับจํานวนกอออยโดยใชภาพถายจากโดรน 
 

3. แปลงเรียนรูการผลิตขาวโพดหวาน 

ไดเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะหและจัดทําแผนท่ีความอุดมสมบูรณของดินและแนะนําใหใส

ปุยตามคาวิเคราะหดินรวมกับการใชปุยชีวภาพ PGPR II ติดตั้งอุปกรณตรวจวัดความชื้นดิน คา pH และ  

คา EC ของดิน และพัฒนาระบบควบคุมการปด-เปดน้ําและปุย ซ่ึงสามารถติดตามรายงานขอมูลและสั่งงาน

ผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี และไดเปรียบเทียบระบบการใชน้ําตามวิธีของเกษตรกร (ปลอยใหน้ําทวมแปลง) และ

การใหน้ําดวยเทคโนโลยีอัจฉริยะ การใหน้ําแบบเทคโนโลยีอัจฉริยะสามารถลดการใชน้ําได 953,788 ลิตรตอไร 

หรือ 4.5 เทา ลดคาใชจายดานพลังงาน ไรละ 392 บาท ผลผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 31.9 จากวิเคราะหตนทุน 

ดานเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมข้ึน พบวา เกษตรกรจะมีตนทุนเพ่ิมข้ึนจํานวน 11,194 บาทตอไร ในพ้ืนท่ีท่ีปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตว 2 รอบตอป จะมีจุดคุมทุน 2 ป สําหรับขาวโพดหวานท่ีมีรอบการผลิต 3 รอบตอป จะมีจุดคุมทุนท่ี 1 ป 

จากการสอบถามความพึงพอใจและการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการจํานวน 50 ราย  

รอยละ 90 ใหการยอมรับเทคโนโลยี มีเกษตรกรประมาณ รอยละ 10 ท่ีมองวาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

ยังมีตนทุนสูง เขาถึงยากและมีข้ันตอนปฏิบัติท่ียุงยากกวาเดิม   
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ภาพท่ี 5 แสดงระบบการใหน้ําหยดและปุยไปพรอมกับระบบน้ํา และหนาจอแสดงขอมูลความชื้นดินในแปลง   

           ปริมาณน้ําคงเหลือในถัง ปริมาณน้ําท่ีให และเมนูสําหรับสั่งปด-เปดน้ําผานมือถือหรือคอมพิวเตอร 
 

4. แปลงเรียนรูการผลิตปาลมน้ํามัน  

แปลงเรียนรูการผลิตปาลมน้ํามันโดยใชเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมีกรอบการดําเนินงาน 3 ป 

ระหวางป 2562 - 2564 โดยรวมกับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการ

พัฒนาระบบตรวจสอบสุขภาพปาลมน้ํามันและการจัดการปาลมน้ํามันแบบรายตน ผานเครือขาย web-portal 

ซ่ึงเปนระบบติดตามความสมบูรณของพืช เพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับสวนปาลมน้ํามัน 

และจัดทําแผนท่ีความเหมาะสมสําหรับการปลูกปาลมน้ํามันและระบบการคาดการณผลผลิตปาลมน้ํามัน 

โดยใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อากาศยานไรคนขับ และการวิเคราะหภาพถายความละเอียดสูง 

ดําเนินการจัดทําแผนท่ีทางอากาศและแผนผังตนปาลมน้ํามันในแปลงเรียนรูฯ จํานวน  

2 แปลง ไดแก แปลงเรียนรูฯ จังหวัดสุราษฎรธานี และแปลงเรียนรูฯ จังหวัดกระบี่ โดยแบงแปลงทดสอบและ

เก็บขอมูล เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาระบบการตรวจวัดสุขภาพปาลมน้ํามันและการจัดการปาลมน้ํามันแบบ

รายตนผานเครือขายเว็บทา (web-portal) โดยเก็บขอมูลรายละเอียดประจําตนปาลมน้ํามันภาคสนามใน

แปลง BMPs (BMPs : Oil Palm Best Management Practices ) ไดแก ความสมบูรณ อาการขาดธาตุ การ

เข า ทําลายของโรคและแมลง เปนตน และนําขอ มูล ท่ี ได จากการสํ ารวจจัด ทําแผน ท่ีประกอบ 

การวางแผนการจัดการสวนตามหลัก BMP โดยมีการปรับการใชธาตุอาหารใหตรงตามความตองการของ

ปาลมน้ํามันและจัดการธาตุอาหารเปนรายตนในตนท่ีแสดงอาการขาดธาตุอาหารรุนแรง นอกจากนี้ มีการ

ปรับรอบการเก็บเก่ียวใหถ่ีข้ึนเพ่ือการเก็บทะลายปาลมน้ํามันท่ีสุกตามมาตรฐาน มีการควบคุมทางใบ และ

จัดการทางใบท่ีตัดโดยปูรอบพ้ืนสวนเพ่ือกักเก็บความชื้นและเพ่ิมอินทรียวัตถุใหกับดิน  

จากการดําเนินงานและเก็บขอมูลผลผลิต ตนทุน และรายไดสุทธิของแปลงเรียนรูฯ โดย

แบงเปนแปลงทดสอบ (จัดการสวนตามหลัก BMP) และแปลงอางอิง (จัดการสวนโดยวิธีเดิมของเกษตรกร) 

พบวา ในป 2562 แปลงทดสอบ จังหวัดสุราษฎรธานี และ จังหวัดกระบี่ ใหผลผลิตมากกวาแปลงอางอิง  

รอยละ 6.10 และรอยละ 23.85 ตามลําดับ และมีรายไดสุทธิมากกวาแปลงอางอิง รอยละ 1.74 และรอยละ 

1.22 ตามลําดับ ในขณะท่ีมีตนทุนการผลิตมากกวาแปลงอางอิง รอยละ 22.36 และรอยละ 34.06 เนื่องจากมี
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การจัดการสวนท่ีเพ่ิมข้ึน และการใชปุยในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนใหตรงตามความตองการของปาลมน้ํามันทําใหมี

ตนทุนเพ่ิมข้ึนแตก็สงผลใหไดรับผลผลิตและรายไดเพ่ิมข้ึนเชนกัน 
 

 
 

ภาพ 6 ตัวอยางผลลัพธตนปาลมท่ีสอดคลองกันระหวางตนปาลมน้ํามันท่ีสุขภาพไมดีท่ีแบบจําลองทํานายได

กับตนปาลมน้ํามันท่ีสุขภาพไมดีจากการลงสํารวจภาคสนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7  ข้ันตอนการดําเนินงานประมวลผลสุขภาพใบปาลมน้ํามัน 
 

5. แปลงเรียนรูการผลิตมะมวง 

จากการวิเคราะหขอมูลสภาพพ้ืนท่ีและกระบวนการผลิตมะมวงรวมกับเกษตรกรพบวา 

เกษตรกรใชปุยเกินความจําเปน แหลงน้ําและการชักนําใหมะมวงออกดอกนอกฤดูไมสามารถคาดเดา

สภาพแวดลอมซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการชักนําการออกดอกได จึงไดเก็บขอมูลดิน เพ่ือจัดแผนท่ี

ความอุดมสมบูรณของดิน และติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศ เซ็นเซอรตรวจวัดความชื้นดิน  พรอมท้ังพัฒนา

ระบบการติดตามการเจริญเติบโตและสุขภาพพืชโดยใชอากาศยานไรคนขับ เพ่ือนําไปใชประโยชนในการ

จัดการแปลง 

ในเบื้องตนจัดทําแปลงสาธิตการใชปุยตามคาวิเคราะหและวิธีการดูแลรักษามะมวง ซ่ึงอยู

ระหวางการดูแลรักษาแปลงและคาดวาจะเริ่มเก็บผลผลิตในชวงเดือนพฤศจิกายน ในการประเมินผลความพึงพอใจ 

และการยอมรับเทคโนโลยีเบื้องตนเกษตรกรรอยละ 90  ใหความสนใจตอเทคโนโลยีการตรวจติดตาม 

การเจริญเติบโตของมะมวงโดยใชอากาศยานไรคนขับ โดยคาดหวังวาจะสามารถตรวจความผิดปกติของมะมวงกอน

เกิดความเสียหายในวงกวาง และการนําขอมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศมาเปนแนวทางในการผลิตมะมวงนอกฤดู 

 

 ตนปาลมที่สุขภาพไมดีที่แบบจาํลองทํานายได     

 ตนปาลมที่สุขภาพไมดีจริงจากการสํารวจ 

 

ขอมลจาก spectrometer ภาพถายจากกลองหลายชวงคล่ืน 

 

ตั ว อ ย า ง ใ บ ป า ล ม นํ้า มั น ท่ี ข า ด ธ า ต
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ภาพท่ี 8  แผนท่ีแปลงปลูกความละเอียดสูงและ การติดตั้งเครื่องตรวจวัดอากาศแบบอัตโนมัติ 
 

6. โรงเรือนปลูกผักอัจฉริยะ 

การปลูกพืชในโรงเรือนปจจัยทางสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของการปลูกพืช 

คือ อุณหภูมิ ความชื้น และความเขมแสง ซ่ึงไดพัฒนาระบบปดตาขายพรางแสงอัตโนมัติ เม่ือความเขมแสง

ภายนอกโรงเรือนสูงกวา 30,000 ลักซ สามารถรักษาอุณหภูมิภายในโรงเรือนไมใหตางกับอุณหภูมิภายนอก

โรงเรือนมากดังเชนโรงเรือนธรรมดาท่ัวไป และพัฒนาระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ ในกรณีท่ีอุณหภูมิและ

ความชื้นสัมพัทธภายในโรงเรือนสูงกวา 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธต่ํากวา 60 เปอรเซ็นต พบวา 

ระบบทําความชื้นจะทํางานอัตโนมัติสามารถควบคุมความชื้นในโรงเรือนชวงกลางวัน (9.00 - 18.00 น.) ใหอยู

ประมาณ 60 เปอรเซ็นต   

  โรงเรือนปลูกผักอัจฉริยะดําเนินการภายในพ้ืนท่ีศูนยบริการพัฒนาปลวกแดงตาม

พระราชดําริ จังหวัดระยอง มีเกษตรกรเขาเยี่ยมชมและใหความสนใจในการนําระบบปดตาขายพรางแสงและ

ระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติไปปรับใชและเสนอใหมีการทดสอบการปลูกผักท่ีมีมูลคาสูง เชน โหระพาอิตาลี 

และการปลูกพืชแนวตั้งในโรงเรือนเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีในโรงเรือนสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 ติดตั้งโครงสรางสําหรับตาขายพรางแสง และติดตั้งเครื่องทําความชื้น 
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5. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก  

(Agri - Map) 

 ในปงบประมาณ 2563 กรมวิชาการเกษตรไดรับงบประมาณโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคา

เกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map) จํานวน 7,500,000 บาท มีแผนดําเนินงาน

จัดทําแปลงตนแบบการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ 

เชิงรุก (Agri Map) จํานวน 502 ไร โดยปรับเปลี่ยนจากการปลูกยางพาราและขาวเปนพืชอ่ืน จํานวน 5 ชนิด 

ไดแก ออยโรงงาน เกษตรผสมผสาน ปาลมน้ํามัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมะพราว ดําเนินการในพ้ืนท่ี  

17 จังหวัด ไดแก ขอนแกน หนองบัวลําภู กาฬสินธุ ชัยภูมิ นครพนม มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองคาย  

บึงกาฬ อุบลราชธานี รอยเอ็ด มหาสารคาม บุรีรัมย ลพบุรี สุราษฎรธานี และสงขลา รวมถึงอบรมและสาธิต 

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชใหแกเกษตรกรดานการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี จํานวน 

756 ราย 

ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรม ผลงาน ป 2563 ผลสัมฤทธิ์ ป 2562 

(1) ปรับเปลี่ยนจาก 

นาขาวเปนออย 

แปลงตนแบบ แผน/ผล : 135/135 ไร 

เกษตรกรตนแบบ แผน/ผล : 27/42 ราย 

อบรม แผน/ผล : 136/136 ราย 

จังหวัด : กาฬสินธุ  ชัยภูมิ มุกดาหาร เลย 

สกลนคร หนองคาย มหาสารคาม บุรีรัมย  

เทคโนโลยี : 

1. การเตรียมดิน 

2. พันธุออยขอนแกน 3 (ทอนพันธุสะอาด)    

3. ปุยตามคาวิเคราะหดิน 

4. การใชปุยชีวภาพ PGPR III 

5. การปองกันกําจัดโรค (ใบขาว กําจัดแมลง

พาหะ) 

6. แมลงหางหนีบวงแหวนกําจัดหนอนกอออย 

7. แตนเบียนไขไตรโคแกรมมากําจัดไขหนอน

ผีเสื้อของหนอนกอออย 

ผลสัมฤทธิ์ :  

1. เกษตรกรมีรายไดสุทธิตอไรเพ่ิมข้ึน 1,557 

บาทตอไร คิดเปนรอยละ 169 

2. ไดพันธุออยสะอาดเพ่ือขยายผลไปยังพ้ืนท่ี

ใกลเคียง 

(2) ปรับเปลี่ยนจาก 

น า ข า ว เ ป น เ กษตร

ผสมผสาน 

แปลงตนแบบ แผน/ผล : 142/142 ไร 

เกษตรกรตนแบบ แผน/ผล : 71/84 ราย 

อบรม แผน/ผล : 300/348 ราย 

เทคโนโลยี :  

1. พืชผสมผสาน (มะนาว ฝรั่ง ขนุน มะมวง 

ลิ้นจี่ ผักหวานปา)  

2. การปลูก ระยะปลูก 
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จังหวัด : ขอนแกน รอยเอ็ด หนองบัวลําภู 

นครพนม สกลนคร บึงกาฬ มหาสารคาม 

บุรีรัมย 

3. การดูแลรักษา 

4. ปจจัยการผลิต (ไตรโคเดอรมา ปุยชีวภาพ 

PGPR I PGPR III BS-DOA 24 และแหนแดง) 

ผลสัมฤทธิ์ : 

เนื่องจากพืชท่ีปลูก คือ ไมผล ไมยืนตน ไมใช

สอย ยังไมใหผลผลิต อยูระหวางการติดตาม

ผลผลิตและรายไดสุทธิในแปลงตนแบบ 

 

(3) ปรับเปลี่ยนจาก

ยางพาราเปนเกษตร

ผสมผสาน 

แปลงตนแบบ แผน/ผล : 25/34 ไร 

เกษตรกรตนแบบ แผน/ผล : 5/7 ราย 

อบรม แผน/ผล : 50/50 ราย 

จังหวัด : สงขลา 

เทคโนโลยี :  

1. พืชผสมผสาน (พริกไทย กระวาน และ

มะนาว) 

2. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

3. การใชปุยหมักเติมอากาศ 

4. การใชแหนแดงทดแทนปุยไนโตรเจน 

ผลสัมฤทธิ์ : 

เกษตรกรมีรายไดสุทธิตอไรเพ่ิมข้ึน  8,400 

บาทตอไร คิดเปนรอยละ78  

หมายเหตุ : พริกไทยราคา 200 บาทตอ

กิโลกรัม กระวานราคา 60 บาทตอกิโลกรัม 

และมะนาวราคา 40 บาทตอกิโลกรัม   

(4) ปรับเปลี่ยนจาก

ยางพาราเปนปาลม

น้ํามัน 

แปลงตนแบบ แผน/ผล : 25/25 ไร 

เกษตรกรตนแบบ แผน/ผล : 5/5 ราย 

อบรม แผน/ผล : 25/25 ราย 

จังหวัด : สุราษฎรธานี 

เทคโนโลยี :  

1. การเตรียมพ้ืนท่ีปลูกและปรับปรุงดิน 

2. พันธุปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี 7 

3. การใชปุยเชิงเดี่ยวตามคาวิเคราะหใบ 

4. การคลุมดินโดยใชทะลายเปลาและทางใบ

ปาลมน้ํามัน 

5. การปองกันกําจัดศัตรูปาลมน้ํามัน 

6. การใชปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต และ  

ปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา 
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ผลสัมฤทธิ์ : 

เนื่องจากพืชท่ีปลูกยังไมใหผลผลิต  

อยูระหวางการติดตามผลผลิตและรายไดสุทธิ

ในแปลงตนแบบ 

(5)  ปรับเปลี่ยนจาก

ขาวเปนปาลมน้ํามัน 

แปลงตนแบบ แผน/ผล : 50/51 ไร 

เกษตรกรตนแบบ แผน/ผล : 10/11 ราย 

อบรม แผน/ผล : 75/75 ราย 

จังหวัด : สงขลา สุราษฎรธานี 

เทคโนโลยี :  

1. การเตรียมพ้ืนท่ีปลูกและปรับปรุงดิน 

2. พันธุปาลมน้ํามัน พันธุสุราษฎรธานี 2 และ 

พันธุสุราษฎรธานี 7 

3. การใชปุยเชิงเดี่ยวตามคาวิเคราะหใบ   

4. การคลุมดินโดยใชทะลายเปลาและทางใบ

ปาลมน้ํามัน 

5. การปองกันกําจัดศัตรูปาลมน้ํามัน 

6. การใชปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต และ  

ปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา 

ผลสัมฤทธิ์ : 

เนื่องจากพืชท่ีปลูกยังไมใหผลผลิต  

อยูระหวางการติดตามผลผลิตและรายไดสุทธิ

ในแปลงตนแบบ 

(6)  ปรับเปลี่ยนจาก

ขาวเปนขาวโพดเลี้ยง

สัตว 

แปลงตนแบบ แผน/ผล : 100/102 ไร 

เกษตรกรตนแบบ แผน/ผล : 20/24 ราย 

อบรม แผน/ผล : 120/120 ราย 

จังหวัด : ชัยภูมิ อุบลราชธานี ลพบุรี 

เทคโนโลยี :  

1. การเตรียมดิน 

2. พันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว พันธุนครสวรรค 3 

หรือ พันธุการคาในพ้ืนท่ี ในกรณีท่ีพันธุ

นครสวรรค 3 ไมเหมาะสม  

3. การใชปุยชีวภาพ PGPR I 

4. การบํารุงดินดวยการใชปุยอินทรีย   

5. การใชปุยเชิงเดี่ยวตามคาวิเคราะหดินและ

อายุพืชท่ีเหมาะสม 

6. แมลงหางหนีบขาวงแหวนกําจัดหนอน

เจาะลําตนขาวโพด 

ผลสัมฤทธิ์ : 

เกษตรกรมีรายไดสุทธิตอไรเพ่ิมข้ึน 253 บาท

ตอไร คิดเปนรอยละ 25 



55 

 

กิจกรรม ผลงาน ป 2563 ผลสัมฤทธิ์ ป 2562 

(7) ปรับเปลี่ยนจาก

ขาวเปนมะพราว 

แปลงตนแบบ แผน/ผล : 25/28 ไร 

เกษตรกรตนแบบ แผน/ผล : 5/8 ราย 

อบรม แผน/ผล : 50/50 ราย 

จังหวัด : สงขลา 

เทคโนโลยี :  

1. การเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับปลูกมะพราว  

2. มะพราวน้ําหอม 

3. การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

4. การปองกันกําจัดศัตรูมะพราว 

ผลสัมฤทธิ์ : 

เนื่องจากพืชท่ีปลูกยังไมใหผลผลิต  

อยูระหวางการติดตามผลผลิตและรายไดสุทธิ

ในแปลงตนแบบ 

 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

1. บางพ้ืนท่ีเกิดการระบาดของศัตรูพืช สงผลใหไมสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได 

2. ปญหาการใช Agri-Map ในบางพ้ืนท่ี เนื่องจากสัญญาณอินเตอรเน็ต และเจาหนาท่ียังไมมีความชํานาญ 

ในการทํางาน 

3. มีการปรับปรุงขอมูลในโปรแกรม Agri-Map จึงทําใหระดับความเหมาะสม (ความเหมาะสมมาก (S1) 

เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม (N)) ในบางพ้ืนท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

สงผลใหผลการดําเนินงานมีความคลาดเคลื่อนจากเดิม  
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6. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 

เพ่ือเปนการพัฒนาเกษตรกรรมใหเกิดความยั่งยืน มีความม่ันคงดานอาหารและความปลอดภัยตอ

สุขภาพ ไมทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สอดคลองกับกระแสความตองการผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย 

ท้ังในและตางประเทศ และสนองนโยบายคณะรัฐมนตรีซ่ึงใหจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย

แหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรียใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม ตั้งแต

กระบวนการผลิต การรับรองมาตรฐาน การตอยอดเปนผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย การสงเสริมการบริโภคและ

สรางเครือขายเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน ตลอดจนผลักดันสินคาเกษตรอินทรียไทยใหมีมาตรฐานไดรับการยอมรับ

ในระดับนานาชาติ ในป 2563 กรมวิชาการเกษตรไดดําเนินงานภายใตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  

โดยการตรวจสอบรับรองมาตรฐานแหลงผลิตตามระบบเกษตรอินทรียในพืชชนิดตาง ๆ ไดแก พืชผสมผสาน 

พืชผัก ไมผล สมุนไพร เห็ด ชา กาแฟ และพืชไร ปจจุบันมีแหลงผลิตพืชท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย มกษ.9000 เลม 1-2552 แลวท้ังสิ้น 1,857 แปลง คิดเปนพ้ืนท่ี 13,201.48 ไร 

 

การตรวจรับรอง หนวยนับ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

(1) ตรวจรับรองแหลงผลิตพืชอินทรีย แปลง 1,500 4,181 แปลง/23,839.82 ไร 

(ผานการรับรอง 2,739 แปลง/16,031.29 ไร) 

(2) ตรวจรับรองการคัดบรรจุและ 

การแปรรูปพืชอินทรีย 

 

โรง 54 59 

(ผานการการรับรอง 50 โรง) 

(3) ตรวจติดตามเฝาระวังแหลงผลิตพืช

อินทรีย 

ตัวอยาง 85 85 

(ผลผาน 73 ตัวอยาง) 

(4) ตรวจสอบการใชใบรับรอง/เคร่ืองหมาย

รับรองพืชอินทรีย 

ตัวอยาง 25 34 

(ผลผาน 18 ตัวอยาง) 

(5) สุมตรวจตัวอยางวิเคราะหสารพิษ/

โลหะหนัก/จุลินทรีย/GMOs 

ตัวอยาง 781 636 

(ผลผาน 578 ตัวอยาง) 

(6) ตรวจติดตามกรณีแจงเตือน คร้ัง 28 9 

(ผลผาน 7 คร้ัง) 
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ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

1. มีแหลงผลิตพืชอินทรียท่ัวประเทศจากการดําเนินงานตรวจรับรองของกรมวิชาการเกษตร  

รวม 2,739 แปลง คิดเปนพ้ืนท่ี 16,031.29 ไร 

2. การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตรอินทรีย เชื่อมโยงสูอุตสาหกรรม 

2.1 มันสําปะหลังอินทรีย 

- บูรณาการรวมกับเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม และกลุมบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ดําเนินการในพ้ืนท่ี 10 อําเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี 

ไดแก อําเภอนาเยีย วารินชําราบ พิบูลมังสาหาร สวางวีระวงศ สิรินธร ตระการพืชผล โพธิ์ไทร โขงเจียม  

ศรีเมืองใหม และตาลสุม 

  - การเขาสูระบบเกษตรอินทรียในป 2559 – 2562 เปนการขอรับรองตามมาตรฐานเกษตร

อินทรีย มกษ.9000 เลม 1-2552 NOP & USDA และ EU Regulation 

2559 2560 2561 2562 

รับรอง  

(ราย/แปลง) 

พ้ืนท่ี  

(ไร) 

รับรอง  

(ราย/แปลง) 

พ้ืนท่ี  

(ไร) 

รับรอง  

(ราย/แปลง) 

พ้ืนท่ี  

(ไร) 

ปรับเปล่ียน

(ราย) 

พ้ืนท่ี  

(ไร) 

9/9 30 23/25 97.45 23/25 486.68 108 607.62 

  

- ราคามันสําปะหลังอินทรีย 3.75 บาทตอกิโลกรัม (ราคาท่ัวไปขาย 2.30 บาทตอกิโลกรัม) ท่ี 25 

เปอรเซ็นตแปง (คาเฉลี่ยราคามันสําปะหลังท่ัวไปป 2562)  

- ราคาแปงมันสําปะหลังอินทรียของบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ขายปลีกราคา 500 กรัม 87.50 บาท  

- ราคาเฉลี่ยท่ีจําหนายของบริษัทอุบลไบโอเอทานอลซ่ึงขายสงแบบกระสอบ 1,000 กิโลกรัม  

ของแปงมันสําปะหลังอินทรีย เทากับ 22.81 บาทตอกิโลกรัม (แปงมันสําปะหลังท่ัวไป เทากับ 13.58 บาทตอ

กิโลกรัม) 

  2.2 ออยอินทรียวังขนาย 

- ดําเนินการในพ้ืนท่ี อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

  - ผลการเขาสูระบบเกษตรอินทรยีตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย มกษ.9000 เลม 1-2552  

ในป 2560 - 2562 

2560 2561 2562 

รับรอง  

(ราย/แปลง) 

พ้ืนท่ี  

(ไร) 

รับรอง  

(ราย/แปลง) 

พ้ืนท่ี  

(ไร) 

รับรอง  

(ราย/แปลง) 

พ้ืนท่ี  

(ไร) 

90/177 1,502.62 68/139 1,188.98 56/116 100.83 
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  - เกษตรกรไดรับคาตอบแทนในกรณีท่ีไดรับรองออยอินทรีย ดังนี้ 1) เกษตรกรท่ีอยูในข้ัน

ปรับเปลี่ยน ไดผลตอบแทนเพ่ิม 50 บาทตอตัน 2) เกษตรกรท่ีไดรับรอง ไดผลตอบแทนเพ่ิม 100 บาทตอตัน 

โดยโรงงานสนับสนุนคาไถเปดแรกฟรี และ Filtercake ฟรี (ขนเอง) 

- ราคาน้ําตาลทรายอินทรีย 28 บาทตอกิโลกรัม (ราคาท่ัวไป 25 บาทตอกิโลกรัม) 

 

7. โครงการพัฒนาการผลิตเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมกาแฟอัตลักษณไทย 

อุตสาหกรรมกาแฟของประเทศไทยสวนใหญเปนการแปรรูปข้ันตนท่ีนํากาแฟสดมาแปรรูป 

ใหเหมาะสมสําหรับนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑกาแฟ และปญหาท่ีสําคัญตออุตสาหกรรมและ

การสงออกของประเทศไทย คือปญหาการผลิตกาแฟใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน รวมถึงกาแฟท่ีมีคุณลักษณะ

เฉพาะ (กาแฟคุณภาพ/กาแฟพรีเม่ียม) เกษตรกรขาดทักษะ/องคความรูในการค่ัวกาแฟคุณภาพปราศจาก

สารพิษ Ochratoxin (OTA), Acrylamide, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) ซ่ึงเปนสารกอ

มะเร็ง จากปญหาดังกลาวสามารถนําเทคโนโลยีองคความรูจากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเขาไปใชแกไข

ปญหา ตั้งแตตนน้ํา (แปลงปลูกกาแฟ) กลางน้ํา (การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังเก็บเก่ียว) ปลายน้ํา (โรงงาน 

แปรรูปค่ัวบดผลิตภัณฑกาแฟ) เพ่ือใหไดกาแฟท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย ยกระดับเปนกาแฟพรี เ มียม 

สรางอัตลักษณเพ่ิมมูลคาใหกับกาแฟไทย 

 ผลการถายทอดเทคโนโลยี 

1. การถายทอดเทคโนโลยีผานการอบรม เปาหมาย จํานวน 320 ราย ดําเนินการอบรมเกษตรกรไดท้ังสิ้น  

331 ราย คิดเปนรอยละ 103.44 

2. การถายทอดเทคโนโลยีผานการปฏิบัติจริง โดยใหเกษตรกรนําผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร

ไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีของตนเองซ่ึงเปนการดําเนินการในรูปแบบ “เกษตรกรตนแบบ และแปลงตนแบบ” เพ่ือให

แปลงตนแบบท่ีดําเนินการสามารถเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงานของเกษตรกรเครือขายอ่ืนตอไปได 

: เปาหมาย เกษตรกรตนแบบ จํานวน 6 ราย แปลงตนแบบ จํานวน 6 ไร โรงงานตนแบบ จํานวน 6 โรงงาน 

ความกาวหนาผลการดําเนินงานไดเกษตรกรตนแบบ จํานวน 7 ราย แปลงตนแบบ จํานวน 7 ไร โรงงาน

ตนแบบ จํานวน 6 คิดเปนรอยละ 116 116 และ 100 ตามลําดับ 

 

ช่ือโครงการ ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

1. โครงการพัฒนาการ

ผลิตเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม

กาแฟอัตลักษณไทย  

อบรม : แผน/ผล (ราย) 

: 320/331 

เกษตรกรตนแบบ : 

แผน/ผล (ราย) : 6/7 

แปลงตนแบบ : แผน/

ผล (ไร) : 6/7 

1. ผลผลิตกาแฟตามวิธีกรมฯ ไดผลผลิต 147.14 

กิโลกรัมตอไร (วิธีเกษตรกร 128.28 กิโลกรัมตอไร)   

2. คุณภาพเมล็ดกาแฟอาราบิกา และโรบัสตา ตามวิธี

กรม ไดคะแนน 81.85 (วิธีเกษตรกรไดคะแนน 70.85)  

3. การ ค่ัวกาแฟตามวิธีกรมฯ พบสารกลุม PAHs  

นอยกวา 0.01 Ug/kg (วิธี เกษตรกร พบ สาร PAH 
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ช่ือโครงการ ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

โรงงานตนแบบ : แผน/

ผล (ไร) : 6/6 

จังหวัด : เชียงใหม 

เชียงราย เพชรบูรณ 

ชุมพร สตูล ตาก เลย 

มากกวา 0.01 Ug/kg) ตามมาตรฐานตองไมเกิน 2 

Ug/kg  

4. ราคาสารกาแฟตามวิธีกรมฯ ราคา 200 บาทตอ

กิโลกรัม (วิธีเกษตรกร 80 บาทตอกิโลกรัม) กาแฟค่ัว 

1,200 บาทตอกิโลกรัม (วิธีเกษตรกร  

300 บาทตอกิโลกรัม)  

 

 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

โครงการเพ่ิมศักยภาพดานสินคาเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

จากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 เปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

ทางเศรษฐกิจของอาเซียน สงผลตอการเคลื่อนยายสินคาและบริการในบริเวณชายแดนท่ีติดประเทศเพ่ือนบาน 

โอกาสในการขยายการนําเขา - สงออกสินคามากข้ึน รวมท้ังสินคาทางการเกษตร โดยเฉพาะสินคาท่ีเปนพืชและ

ผลิตผลพืช จึงตองมีการควบคุมการเคลื่อนยายสินคาดังกลาว กรมวิชาการเกษตรซ่ึงมีภารกิจตามกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวของในการควบคุมการนําเขา – สงออกสินคาดานพืช เพ่ือปองกันไมใหมีการแพรระบาดของศัตรูพืช 

จากการเคลื่อนยายพืชและเพ่ือเปนการสรางความเชื่อม่ันในสินคาของไทย จึงไดดําเนินการพัฒนาดานตรวจพืช

ดานการเกษตร ใหมีมาตรฐานท้ังดานสถานท่ีปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณ เพ่ือใหมีความเหมาะสมตอ

ปริมาณงานและจุดท่ีมีสินคาเขา - ออกท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยในป 2563 มีเปาหมายพัฒนาดานตรวจพืชดาน

การเกษตร จํานวน 14 แหง โดยการจัดซ้ือครุภัณฑวิทยาศาสตรสําหรับใชในการตรวจสอบสินคาเกษตร รวมถึง

สิ่งกอสราง และยานพาหนะ เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานไดอยางมีศักยภาพในการตรวจสอบสินคานําเขา – 

สงออก สามารถเคลื่อนยายสินคาดวยความรวดเร็ว และอํานวยความสะดวกในการออกใบรับรองการนําเขา

และสงออกสินคาเกษตรดานพืชตามมาตรฐานสากล ดําเนินการพัฒนาดานตรวจพืชดานการเกษตร 14 แหง 

ในพ้ืนท่ี 10 จังหวัด ดังนี้ 

1. จังหวัดเชียงราย ดานตรวจพืชเชียงแสน  ดานตรวจพืชแมสาย  และดานตรวจพืชเชียงของ 

2. จังหวัดหนองคาย ดานตรวจพืชหนองคาย 

3. จังหวัดมุกดาหาร ดานตรวจพืชมุกดาหาร 

4. จังหวัดนครพนม ดานตรวจพืชนครพนม 

5. จังหวัดตราด  ดานตรวจพืชทาเรือคลองใหญ 

6. จังหวัดสระแกว ดานตรวจพืชอรัญประเทศ 

7. จังหวัดตาก  ดานตรวจพืชแมสอด 

8. จังหวัดกาญจนบุรี ดานตรวจพืชสังขละบรุี 
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9. จังหวัดสงขลา  ดานตรวจพืชสะเดา  และดานตรวจพืชปาดังเบซาร 

10. จังหวัดนราธิวาส ดานตรวจพืชทาเรือตากใบ  และดานตรวจพืชสุไหงโก-ลก 

 

ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

1. มิติการนําเขา มีปริมาณการนําเขา นําผานสินคาพืช และผลิตผลพืชจํานวน 101,417 ครั้ง เพ่ิมข้ึน

รอยละ 9.46 จากป 2562  นอกจากนี้ยังมีการนําเขา – สงออกปุยและวัตถุอันตรายทางการเกษตร จํานวน 

7,696 ครั้ง เนื่องจากทุกดานตรวจพืชใชระบบ NSW มีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 

กับกรมศุลกากร และเพ่ิมการอํานวยความสะดวกในการตรวจปลอยสินคา เชื่อถือได และมีความปลอดภัย

ยิ่งข้ึน โดยดานตรวจพืชสามารถสงผลตรวจรวมทางอิเล็กทรอนิกสไปยังดานศุลกากรทําใหไมตองเรียกดู

เอกสารแบบกระดาษ 

2. มิติการสงออก มีปริมาณการสงออกพืชเพ่ิมมากข้ึน มีสถิติการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับ

สงออกจํานวน 111,710 ฉบับ ลดลงรอยละ 20.59 จากป 2562 โดยไมมีสถิติการแจงเตือนการตรวจพบ

ศัตรูพืชหรือการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการนําเขาจากประเทศปลายทางแตอยางใด  

3. จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหการ

ควบคุมกํากับดูแลการนําเขา นําผาน สงออกสินคา เปนไปไดงายข้ึน เนื่องจากมีการกําหนดจุดนําเขาท่ีชัดเจน 

และจํากัดจุดนําเขาใหนอยลงเหลือจังหวัดละ 1 - 2 ดาน ดังนั้นปญหาขอจํากัดในการเดินทาง และ 

ขาดอัตรากําลังของเจาหนาท่ีจึงลดลง  

4. ดานตรวจพืชไดรับการสนับสนุนอุปกรณท่ีทันสมัย และเพียงพอตอการปฏิบัติงานทําใหสามารถ

ตรวจสอบศัตรูพืช และเก็บรักษาตัวอยางใหอยูในสภาพดีกอนนําสงไปวิเคราะหยังหองปฏิบัติการ ลดปญหา 

และขอโตแยงของผูรับบริการไดเปนอยางดี 

5. เจาหนาท่ีไดรับสวัสดิการในการทํางานท่ีดีข้ึน มีอาคารสํานักงาน/อาคารปฏิบัติงานเปนหลักแหลง

ของตนเอง และเปนสัดสวน มีท่ีพักของหนวยงานโดยไมตองไปเชา สามารถลดภาระคาใชจายจึงมีความสุข 

ในการปฏิบัติงาน แตท้ังนี้หลายดานตรวจพืชก็ยังขาดแคลนอาคารสํานักงาน และท่ีพักอาศัย เนื่องจาก 

ขาดแคลนงบประมาณ หรือบางแหงมีพ้ืนท่ีจํากัด หรือไมมีพ้ืนท่ี หรือไมสามารถขยายเพ่ิมพ้ืนท่ีได 
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แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค เนนการพัฒนารายสินคาเกษตร เชน ภาคเหนือมุงเนน    

การผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย ภาคตะวันออก เนนการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดน 

ภาคตะวันออกดานอุตสาหกรรม การคาและการลงทุน ภาคใตมุงเนนการพัฒนาสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร

ตลอดหวงโซคุณคาและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน ปาลมน้ํามัน มะพราว และภาคใตชายแดนมุงเนนการ

พัฒนาศักยภาพการผลิตดานการเกษตร ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรใหมีความปลอดภัย เชน ทุเรียน 

มะพราว ลองกอง กรมวิชาการเกษตรไดรวมบูรณาการในแผนบูรณาการภาค ซ่ึงจัดอยูในสวนของตนทาง โดย

การนําเทคโนโลยีองคความรูจากงานวิจัย เชน ชีวภัณฑ ปุยชีวภาพ และเทคโนโลยีการผลิตพืช ไปถายทอดให

เกษตรกรเพ่ือนําไปพัฒนารายสินคาเกษตรใหมีคุณภาพและมีความปลอดภัยหรือสินคาอินทรีย รวมถึงการ

ถายทอดองคความรูเพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได เปนการสรางความยั่งยืนและเขมแข็ง 

ใหภาคเกษตร และเพ่ืออํานวยความสะดวกในการออกใบรับรองการนําเขาและสงออกสินคาเกษตรดานพืช 

ตามมาตรฐานสากล โดยในป 2563 ไดดําเนินการภายใตแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค จํานวน  

4 โครงการ ไดแก 1) โครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย (ภาคเหนือตอนบน) 2) โครงการพัฒนาและสงเสริมการ

ผลิตสินคาเกษตร (ภาคใต) 3) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตดานการเกษตร (ภาคใตชายแดน)  

4) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออกดานอุตสาหกรรม การคาและการลงทุน  

(ภาคตะวันออก) มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการถายทอดเทคโนโลยี 

1. การถายทอดเทคโนโลยีผานการอบรมเกษตรกร เปาหมาย จํานวน 605 ราย ดําเนินการอบรมเกษตรกรได

ท้ังสิ้น 634 ราย คิดเปนรอยละ 104.79 

2. การถายทอดเทคโนโลยีผานการปฏิบัติจริง โดยใหเกษตรกรนําผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร

ไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีของตนเองซ่ึงเปนการดําเนินการในรูปแบบ “เกษตรกรตนแบบ และแปลงตนแบบ” เพ่ือให

แปลงตนแบบท่ีดําเนินการสามารถเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษา ดูงานของเกษตรกรเครือขายอ่ืนตอไปได    

โดยมีเปาหมายเกษตรกรตนแบบ จํานวน 235 ราย และแปลงตนแบบ จํานวน 795 ไร ความกาวหนาผลการดําเนินงาน 

ไดเกษตรกรตนแบบ จํานวน 243 ราย แปลงตนแบบ จํานวน 802 ไร คิดเปนรอยละ 103.40 และ 100.80 ตามลําดับ 
 

ช่ือโครงการ ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน ปญหา-อุปสรรค 

ภาคเหนือตอนบน

1. โครงการ 

สงเสริมเกษตร

อินทรีย 

1.1 กิจกรรม : 

สงเสริมเกษตรกรใช 

ชีวภัณฑ 

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช

และขยายชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืชให

เกษตรกร 

อบรม : แผน/ผล (ราย) : 100/102 

เกษตรกรตนแบบ : แผน/ผล (ราย) : 

40/47 

1. เกษตรกรท่ีไดรับการ

ถายทอดความรู  ไดรูจัก

และเขาใจวิธีการใช 

ชีวภัณฑ/ปุยชีวภาพ 

2. เกษตรกรใหความสนใจ

ในการผลิตขยายชีวภัณฑ

ใชเอง เชน ไสเดือนฝอย  

- 
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แปลงตนแบบ  : แผน/ผล (ไร) : 

40/47 

จังหวัด : เชียงใหม ลําพูน 

ไตรโคเดอรมา  

1.2 กิจกรรม : 

ตรวจรับรองแหลง

ผลิตพืชอินทรีย 

ตรวจรับรองแหลงผลิตพืชอินทรีย : 

แผน/ผล (ฟารม) : 750/767 

ตรวจรับรองโรงคัดบรรจพืุชอินทรีย 

: แผน/ผล (โรงงาน) : 10/8 

สุมตรวจตัวอยางวิเคราะหสารพิษ

ตกคาง : แผน/ผล (ตัวอยาง) : 

100/102 

จังหวัด : เชียงราย เชียงใหม ลําปาง 

ลําพูน นาน พะเยา แมฮองสอน 

- มีแหลงผลิตพืชท่ีผานการ

รับรอง 605 แปลง คิดเปน

พ้ืนท่ี 1,590.18 ไร 

- เกษตรกรสามารถปรับ

ระบบการผลิตเขาสูเกษตร

อินทรียมากข้ึน แตยังอยู

ในระดับเกษตรอินทรีย

ต า ม วิ ธี พ้ื น บ า น  ซ่ึ ง มี

แนวโนมจะมีการขยายสู

เชิงพาณิชยมากยิ่งข้ึน 

- 

ภาคใต 

2. โครงการพัฒนา

และสงเสริมการ

ผลิตสินคาเกษตร  

2.1 กิจกรรม : การ

ถายทอดและ

สนับสนุนชีวภัณฑ

ในการกําจัดศัตรูพืช 

(มะพราว มังคุด 

ทุเรียน)  

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช

และขยายชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช

และปุยชีวภาพใหเกษตรกร 

อบรม : แผน/ผล (ราย) : 200/204 

เกษตรกรตนแบบ : แผน/ผล (ราย) : 

120/121 

แปลงตนแบบ : แผน/ผล (ไร) : 

600/600  

จังหวัด : สุราษฎรธานี ชมุพร 

นครศรีธรรมราช 

 

1. ไดศูนยตนแบบถายทอด

ชี ว ภั ณ ฑ / ปุ ย ชี ว ภ า พ  

จํานวน 6 แหง  

2. เกษตรกรท่ีไดรับการ

ถายทอดความรู  ไดรูจัก

แ ล ะ เ ข า ใ จ วิ ธี ก า ร ใ ช 

ชวีภัณฑ/ปุยชีวภาพ 

1. การแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให

หนวยงานดําเนินการผลิตแตนเบียนไม

ทันภายใน ปงบประมาณ 2563 จึงได

ขออนุมัติขยายเวลาในการผลิตใหแลว

เสร็จภายใน ปงบประมาณ 2564 โดย

ใชวงเงินงบประมาณเดิม  

2. การดําเนินงานไมสามารถเห็นผล

ภายในระยะเวลา 1 ป เชน การใชปุย

ชีวภาพในไมผล 

2.2 กิจกรรม : การ

พัฒนารูปแบบการ

ผลิตพืชผสมผสาน 

(สวนสมรม)  

ในสวนปาลมน้ํามัน

พ้ืนท่ีภาคใต 

การนําเทคโนโลยีการผลิตพืชของ

กรมวิชาการเกษตรไปปรับใช ใน

แปลงตน แบบการผลิตพืชผสมผสาน 

(สวนสมรม) รวมกับสวนปาลมน้ํามัน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ

คุณภาพของผลผลิต  

1. เทคโนโลยีการผลิตปาลมน้ํามัน   

2. เทคโนโลยีการผลิตไมผล   

1.การผลิตพืชผสมผสานใน

สวนปาลมน้ํามัน สามารถ

แบงได 16 รูปแบบ  

2. เกษตรกรตนแบบไดรับ

การรับรองมาตรฐาน GAP 

แลว จํานวน 11 ราย ไดรับ

ก า ร รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น

เกษตรอินทรีย 2 รายและ

- 
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3. เทคโนโลยี ป องกันกําจัดแมลง

ศัตรูพืช  

4. เทคโนโลยีปุยชีวภาพ  

5. ความรูการผลิตพืชตามมาตรฐาน 

GAP แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น  Organic 

Thailand 

อบรม : แผน/ผล (ราย) : 200/223  

แปลงตนแบบ  : แผน/ผล (แปลง) : 

20/20 

จังหวัด : สุราษฎรธานี ชุมพร 

ระนอง นครศรีธรรมราช พังงา 

กระบี่ ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา 

อ ยู ร ะ ห ว า ง ข อ รั บ ร อ ง

มาตรฐาน GAP จํานวน 

7 ราย  

ภาคใตชายแดน 

3. โครงการพัฒนา

ศักยภาพการผลิต

ดานการเกษตร  

: มะพราวแกง 

ทุเรียน ลองกอง  

การถายทอดเทคโนโลยีการเ พ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตพืชและการ

ขยายชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืชและ

การใชปุยชีวภาพใหเกษตรกร 

อบรม : แผน/ผล (ราย) : 105/105  

เกษตรกรตนแบบ : แผน/ผล (ราย) : 75/75 

แปลงตนแบบ : แผน/ผล (ไร) : 135/135 

จังหวัด : ยะลา นราธิวาส ปตตานี 

หมายเหตุ : ศวพ.รือเสาะ ไดรับอนุมัติให

ดําเนินงานโครงการมะพราวเพ่ิมเติม ซึ่ง

เกินจาก KPI โดยใหการอบรมเกษตรกร

จํานวน 20 ราย เกษตรกรตนแบบ จํานวน 

10 ราย พ้ืนท่ี 10 ไร ท้ังน้ีการรายงานไมได

นําขอมูลไปรวมไวในการสรุปรายงาน 

1 .  ได ศูนยตนแบบการ

ถ า ยทอดชี ว ภัณฑ / ปุ ย

ชีวภาพ จํานวน 4 แหง  

2. เกษตรกรท่ีไดรับการ

ถายทอดความรู  ไดรูจัก

และเขาใจวิธีการใช 

ชีวภัณฑ/ปุยชีวภาพ 

 

- การดําเนินงานไมสามารถเห็นผล

ภายในระยะเวลา 1 ป เชน การใชปุย

ชีวภาพในไมผล 

ภาคตะวันออก 

4. โครงการพัฒนา

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

ชายแดนภาค

ตะวันออกดาน

อุตสาหกรรม 

พัฒนาดานตรวจพืชดานการเกษตร 

: แผน/ผล (แหง) : 1/1 

พัฒนาดานตรวจพืชดานการเกษตร 

จํานวน ๑ แหง (ดานตรวจพืชจันทบุรี) 

โดยการกอสรางอาคารปฏิบัติงาน ลง

นามสัญญา เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2563 

เ จ า ห น า ท่ี ส า ม า ร ถ

ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด อ ย า ง มี

ศักยภาพในการตรวจสอบ

สินคานํา เขา  – สงออก 

และอํานวยความสะดวก

ในการออกใบรับรองการ

- 
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การคาและการ

ลงทุน  

วงเงิน 3.9000 ลานบาท กําหนดสง

มอบงาน รวมท้ังสิ้น 4 งวด ปจจุบัน

ตรวจรับงานงวดท่ี 4 เรียบรอยแลว 

เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 

นําเขาและสงออกสินคา

เ ก ษ ต ร ด า น พื ช ต า ม

มาตรฐานสากล รวมถึง

ปองกันไม ให มีการแพร

ระบาดของศัตรู พืชจาก

การเคลื่อนยายพืช เ พ่ือ

เปนการสรางความเชื่อม่ัน

ในสินคาของไทยไม ให มี

การระบาดของศัตรู พืช

จากตางประเทศเขามาใน

ประเทศ 

 

แผนงานบูรณาการพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส 

โครงการออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชผานระบบ NSW 

การพัฒนาใหระบบ NSW เปนระบบท่ีสมบูรณสอดคลองกับแผน/พันธกิจแผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัล

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณระยะ 3 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือใหระบบการออกใบรับรอง  ใบอนุญาต  

ดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phyto Sanitary Certificate) สําหรับประกอบการนําเขา 

สงออก และนําผานพืช ผลิตผลพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังประกาศและ

ระเบียบท่ีเก่ียวของกับมาตรการ SPS ของกรมวิชาการเกษตรมีประสิทธิภาพ ใหสามารถตอบสนองความตองการ 

และ อํานวยความสะดวกใหผูใชบริการในเรื่องการนําเขา สงออก นําผาน และโลจิสติกส สามารถทําธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส กับหนวยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกสแบบปลอดภัยและไรเอกสาร (Paperless) 

รวมถึงตอบสนองการใชงานของเจาหนาท่ีผูใชงานระบบ NSW ในป 2563 กรมวิชาการเกษตรมีเปาหมายในการ

ออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชผานระบบ NSW 1 ระบบ เพ่ือ

ออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรับรองอิเล็กทรอนิกสสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ( e-Sanitary and Phyto 

Sanitary Certificate ) ผานระบบ NSW รวมท้ังการเชื่อมโยงขอมูลคําขอระหวางภาคธุรกิจกับภาครัฐบาล (B2G) 

ขอมูลใบรับรับรองอิเล็กทรอนิกสสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ( e-Sanitary and Phyto Sanitary Certificate ) 

ระหวางหนวยงานภาครัฐ ภายในประเทศ และระหวางประเทศ เพ่ือเพ่ิมชองทางใหเกษตรกรและผูประกอบการมี

ทางเลือกการใชบริการนําเขา – สงออก สินคาเกษตรผานเครือขายอินเตอรเน็ตไดงาย ประหยัดเวลาและคาใชจาย 

และสามารถติดตามผลในทุก ๆ ข้ันตอนของการดําเนินงานนําเขา สงออก และการอนุมัติตาง ๆ ตลอดเวลา 24 

ชั่วโมง ปจจุบันไดผูรับจางเรียบรอยแลว ลงนามสัญญา เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 วงเงิน 7.4998 ลานบาท 
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สงมอบงาน รวมท้ังสิ้น 4 งวด ปจจุบันได ตรวจรับงานงวดท่ี 2 เรียบรอยแลว กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาเดือน

พฤษภาคม 2564 

 

แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน) 

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชทองถิ่น 

เพ่ือใหไดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร ดําเนินการวิจัยและพัฒนาภายใต

แผนปฏิบัติการดานการวิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตร ป 2559 - 2564 โดย ป 2563 ไดดําเนินการ

ภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและ 

พืชทองถ่ิน โดยดําเนินการวิจัยในพืชเศรษฐกิจและพืชทองถ่ินเฉพาะพ้ืนท่ี และสาขาวิชาเฉพาะดานสนับสนุน

งานวิจัย จํานวน 30 แผนบูรณาการวิจัย 191 โครงการวิจัย  ซ่ึงดําเนินการวิจัยการปรับปรุงพันธุพืช วิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและเพ่ิมมูลคาผลผลิตพืชเพ่ือการแขงขัน และเพ่ือหาแนวทางหรือวิธีการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตพืช ตลอดจนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือแกปญหาเรงดวน  มีผลการดําเนินการ ดังนี้ 

1. เครื่องจักรกลการเกษตร  

กรมวิชาการเกษตรไดทําการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือใหเกษตรกรมีเครื่องจักรกล
การเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียของผลผลิต และระยะเวลา รวมท้ังทดแทนแรงงานคนท่ีขาดแคลน  
จํานวน 7 ตนแบบ  

 

ลําดับ ชนิด ประสิทธิภาพการทํางาน 

(1) เครื่องสางใบออยสําหรับออยตัดทํา

พันธุโดยใชระบบไฮดรอลิค 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ใชความเร็วแทรกเตอร 2.09 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

• ความสามารถในการทํางาน 1.88 กิโลเมตรตอ

ชั่วโมง 

• ประสิทธิภาพการทํางานเชิงพ้ืนท่ี 69.97 เปอรเซ็นต  

• มีอัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 2.36 ลิตรตอไร  

• ไดงานมากกวาแรงงานคนเฉลี่ย 8.56 ไรตอวัน และ

มีคาใชจายนอยกวาเฉลี่ย 650 บาทตอวัน   

• เครื่องสางใบออยตนแบบมีราคา 134,000 บาท 

และคาจางสางใบออยสําหรับออยตัดทําพันธุ 300 

บาทตอไร ทํางาน 8 ชั่วโมงตอวัน  

• มีจุดคุมทุนท่ี 175.61 ไร 
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ลําดับ ชนิด ประสิทธิภาพการทํางาน 

(2) เครื่องฉีดพนสารแบบน้ํานอยเพ่ือ

ปองกันศัตรูขาว 
• ตนแบบเครื่ องพนแบบ อุโมงคลมสํ าหรั บ รถ

แทรกเตอรตีนตะขาบ  

• ประสิ ทธิ ภ าพ เครื่ อ งพ น ในนาข า ว  ด ว ยวิ ธี  

Colorimetric Method ใชน้ํา 20 ลิตรตอไร 

• ประสิ ท ธิ ภ าพกา ร ทํ า ง าน  9 5  เ ปอร เ ซ็ น ต  

ความสามารถในการทํางาน 21.1 ไรตอชั่วโมง  

• สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง 0.38 ลิตรตอไร  

• การพนดวยคานหัวฉีดแบบใชแรงลมชวยสามารถ

ลดอัตราการใชสารเคมีและน้ําได 20  เปอรเซ็นต 

 

 

(3) เครื่องจักรกลหลังการเก็บเก่ียวและ

แปรรูปกาแฟระดับเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนแบบเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดยวิธีรูด   

• มีความสามารถในการทํางานเฉลี่ย 30.54 กิโลกรัม

ตอชั่วโมง  

• สูญเสียกระเด็นออกนอกท่ีรองรับ รอยละ 1.33 

• เครื่องมีความสามารถในการทํางานมากกวาคนเก็บ 

2.04 เทา  

• มีเกษตรกรนําไปใชงาน 3 ราย จังหวัดเชียงใหม 2 

ราย จังหวัดเชียงราย 1 ราย 
เครื่องคัดแยกกาแฟผลออน  

• สามารถคัดผลออนออกมาได 90.50 เปอรเซ็นต 

• ความสามารถการทํางานเฉลี่ย 929.62 กิโลกรัมตอ

ชั่วโมง  

• ใชมอเตอร 1.5 แรงมาเปนตนกําลัง 

• ยังไมมีเกษตรกรนําไปใชงาน 
เครื่องขัดลางเมือกกาแฟอาราบิกา  

• มีอัตราการทํางานในการขัดเมล็ดกะลาเมือก 701 

กิโลกรัมตอชั่วโมง  

• คิดเปนผลสดประมาณ 1,300 กิโลกรัมตอชั่วโมง 

• เปอรเซ็นตแตกหลังจากขัดเมือก 1.9 เปอรเซ็นต 

ตนแบบเคร่ืองมือเก็บเก่ียวผลกาแฟ 

ตนแบบเคร่ืองมือเก็บเก่ียวผลกาแฟ 
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ตนแบบเคร่ืองมือเก็บเก่ียวผลกาแฟ 

ลําดับ ชนิด ประสิทธิภาพการทํางาน 

 

 

 

• มีเกษตรกรนําไปใชงาน 3 ราย จังหวัดเชียงใหม 1 

ราย จังหวัดลําปาง 2 ราย 

ตนแบบชุดเครื่องจักรแปรรูปกาแฟผลสดอาราบิกา 

• ประกอบดวย เครื่องลอกเปลือกผลสด เครื่องคัดแยก

เมล็ดกะลาเมือก และเครื่องขัดลางเมือกกาแฟ  

• มีความสามารถทํางานเฉลี่ย 802.65 กิโลกรัมผลสด

ตอชั่วโมง  

• มีการแตกหักหลังขัดเมือก 2.63 เปอรเซ็นต  

• ปริมาณการใชน้ําเฉลี่ย 1.65 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 

• ยังไมมีเกษตรกรนําไปใชงาน 
 

 

(4) เครื่องตัดข้ึนรูปและเครื่องอบแหง

สําหรับกระบวนการผลิตชาฝรั่ง 

 

 

 

  

 

 

 

ตนแบบเครื่องตัดข้ึนรูปชาฝรั่ง  

• ความสามารถในการตัดข้ึนรูปชาฝรั่ง 91.22 กิโลกรัม

ตอชั่วโมง และ 69.53 กิโลกรัมตอชั่วโมง  
 

เครื่องอบแหงชาฝรั่งแบบตูส่ีเหล่ียม  

• หลังอบแหงมีความชื้นเฉลี่ย 4.8 เปอรเซ็นต 

• ผลผลิตผงชาฝรั่งท่ีไดมีสีน้ําชาออกน้ําตาลแดงเขม 

เม่ือชงชามีสีน้ําชาออกสีแดงหมากสุก  
  

เครื่องอบแหงชาฝรั่งแบบถังครึ่งวงกลม  

• หลังอบแหงมีความชื้นเฉลี่ย 9.7 เปอรเซ็นต 

• ผลผลิตผงชาฝรั่งท่ีไดมีสีน้ําชาออกน้ําตาลแดงเขม 

• เม่ือชงชามีสีน้ําชาออกสีแดงหมากสุก 

 

เคร่ืองอบแหงชาฝร่ังแบบตูส่ีเหล่ียม 

เคร่ืองตัดข้ึนรูปชาฝร่ัง 

เคร่ืองอบแหงชาฝร่ังแบบถังคร่ึงวงกลม 

เคร่ืองจักรแปรรูปกาแฟผลสดอาราบิกา 
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ลําดับ ชนิด ประสิทธิภาพการทํางาน 

(5) 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องปูพลาสติกสําหรับสตรอวเบอรรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

• โดยใชรถไถเดินตามเครื่องยนตดีเซล 11 แรง เปนตน

กําลัง  

• สามารถข้ึนรองไดกวาง 60 เซนติ เมตร สูง  20 

เซนติเมตร (สามารถปรับไดกวางสุด 90 เซนติเมตร)  

• ความสามารถในการทํางานเฉลี่ย 1.4 ไรตอชั่วโมง 

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ท ฤ ษ ฎี  1.6 ไ ร ต อ ชั่ ว โ ม ง 

ประสิทธิภาพการทํางาน 87.5 เปอรเซ็นต 

• เครื่องตนแบบราคา 12,000 บาท  

• มีจุดคุมทุน ท่ี 43.23 ไรตอป เม่ืออายุการใชงาน 5 ป 

(6) เครื่องคัดน้ําหนักผลสตรอวเบอรร ี • ประสิทธิภาพการคัดแยกขนาดผลโดยน้ําหนักท่ี

ระดับความเร็วเชิงเสนของจานปอน มีอัตราการปอน 

1,920 ผลตอชั่วโมง  

• ประสิทธิภาพการคัดเฉลี่ย 100 เปอรเซ็นต  

• มีจุดคุมทุนท่ี 30,301.20  กิโลกรัมตอป  

• ระยะเวลาคืนทุน 1.4 ป 

 

(7) เครื่องมือผลิตวัสดุเพาะเห็ดแบบ 

กอนยาวดวยเกลียวอัดจากก่ิงไม 

 

 

• สามารถอัดกอนเพาะเห็ดจากก่ิงไมหั่นยอยกับข้ีเลื่อย

ไมยางพารา  

• สามารถอัดกอนเพาะเห็ดแบบกอนยาวเฉลี่ย 213.84 

และ 203.96 กอนตอชั่วโมง  

• สามารถอัดกอนเพาะเห็ดแบบกอนสั้น 310.13 และ 

302.03 กอนตอชั่วโมง  

• มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงกวา 80 เปอรเซ็นต  

• สามารถอัดกอนสูงกวา 14 เทา เม่ือเทียบกับการใช

แรงงานคน 
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2. เทคโนโลยีการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมศักยภาพการสงออก

สินคาเกษตรจํานวน 15 เทคโนโลย ี

ลําดับ เทคโนโลยี รายละเอียด 

(1) การผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองคุณภาพดี

ระดับชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย    
• ป 60/61 เกษตรกร 24 รายสามารถผลิตเมล็ด

พันธุไวใชเองจํานวน 4,000 กิโลกรัม รักษาพ้ืนท่ี

ปลูกโดยใชเมล็ดพันธุดีได 267 ไร และจําหนาย 

จํานวน 6,000 กิโลกรัม สรางรายได 150,000 

บาท ในป 2562 ขยายพ้ืนท่ีปลูกไปยังชุมชน

ใกลเคียง 400 ไร 

• เทคโนโลยีท่ีใช ไดแก การคลุกเมล็ดดวยไรโซเบียม 

คลุกสารปองกันโรค พนสารปองกันหนอนเจาะ 

ลําตน ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การคัดพันธุปนใน

ระยะกลาและออกดอก 

• ไดผลผลิตสู งกว าวิ ธีของเกษตรกรเฉลี่ย  51 

กิโลกรัมตอไร ไดเมล็ดพันธุสูงกวาวิธีของเกษตรกร

เฉลี่ย 40 กิโลกรัมตอไร (ฤดูแลง) 

• เกษตรกรตนแบบสามารถผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง

ไดตามมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ หมุนเวียนใช 

จํ าหนายใน พ้ืน ท่ี ใกล เ คียง และเปนตัวแทน

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง

คุณภาพดีสูกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุและวิสาหกิจ

ชุมชน เปนการลดตนทุนการผลิต เพ่ิมรายไดใหกับ

ครอบครัว สงผลใหชุมชนเขมแข็งและพ่ึงพาตนเอง

ได สรางความม่ันคงทางอาหารของประเทศตอไป 

(2) วิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ 

 

 

 

 

 

 

 

• ไดวิธีตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุเพ่ือประเมิน

ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง  

ถ่ัวลิสง และขาวโพดหวาน  

• ได วิ ธี ทดสอบความงอกเมล็ด พันธุ กาแฟใน

หองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ  

รวมถึงได เทคนิคมัลติ เพล็กซ พีซีอารและการ

ตรวจสอบเชื้อ Pospiviroid ในเมล็ดพันธุพืชเพ่ือ
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ลําดับ เทคโนโลยี รายละเอียด 

 

 

 

การนําเขา-สงออกดวยเทคนิคทางชีวโมเลกุล เปน

วิธีการตรวจสอบท่ีรวดเร็วและมีความถูกตองสูง 

เหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการตรวจรับรองการ

ปลอดศัตรูพืชสําหรับการนําเขา-สงออก 

• ศูนยวิ จั ยและพัฒนาเมล็ดพันธุ พืชพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก  ไดชุดตรวจสอบ ELISA kit เชิง

พาณิชย  เพ่ือใชตรวจสอบและคัดกรองวัตถุดิบ

เมล็ดถ่ัวเหลือง และในแปลงเกษตรกร 

(3) รูปแบบการใชปุยทุเรียนในการผลิต 

เชิงการคา 

 

 

• ตนแบบแนวทางการใชปุยตามคาวิเคราะหดินและ

ผลผลิตพืชสําหรับทุเรียน สามารถใชงานในระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตได  web application DOA 

Durian Fertilizer Guide โปรแกรมจะแสดงผล

เปนอัตราปุย ท่ีควรใสใหทราบ และเปนแนว

ทางการใหบริการวิชาการดานดินและปุยไดอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพไดดียิ่งข้ึน 

• เกษตรกรผูปลูกทุเรียนไดรับคําแนะนําการใสปุย

รูปแบบใหม ท่ีสามารถนําไปใชเปนแนวทางการลด

คาใชจายปุยเคมีไดอยางนอยรอยละ 10 โดยไม

สงผลกระทบตอปริมาณผลผลิต และคุณภาพการ

บริโภค ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงความอุดม

สมบูรณของดิน 

 

 

(4) การจัดการดินปุยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตพืช 

 

 

 

 

 

 

เทคโนโลยีการจัดการดิน ปุย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตขาวโพดหวานในกลุมดินเหนียว-รวนเหนียว  

และดินทราย-รวนทราย 

• การใสปุยอินทรีย (ปุยหมักกากตะกอนหมอกรอง

ออย) อัตรา 350 - 1,040 กิโลกรัมน้ําหนักแหงตอ

ไร รวมกับการใสปุยเคมีอัตรา 20-5-5 และ 20-5-

10 N-P2O5-K2O กิโลกรัมตอไร (ตามคาวิเคราะห

ดิน)  
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ลําดับ เทคโนโลยี รายละเอียด 

 

 

 

• การใสปุยอินทรีย (ปุยหมักกากตะกอนหมอกรอง

ออย) อัตรา 350 - 1,040 กิโลกรัมน้ําหนักแหงตอ

ไร รวมกับการใสปุยเคมีอัตรา 15-5-5 และ 15-5-

10  N-P2O5-K2O กิโลกรัมตอไร สามารถชวยลด

การใชปุยเคมีไนโตรเจนลงได 25 เปอรเซ็นต 

• การใชวัสดุอินทรียท่ีมีสารแทนนิน จํานวนวัสดุ

อินทรีย 13 ชนิด ไดแก เปลือกมังคุด เปลือกสละ 

เปลือกสับปะรด เปลือกมะละกอ เปลือกทุเรียน 

เปลือกกลวย เปลือกสมโอ ใบฝรั่ง ใบชาอูหลง  

เบอร  12 ใบชาอัสสัม ใบชาเม่ียง ใบชา และ 

ใบยาสูบ สามารถชวยลดการใชปุยเคมีไนโตรเจน

ลงได 25 เปอรเซ็นต 

(5) เทคโนโลยีการผลิตในระบบการปลูกพืช

ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการผลิตขาว-ถั่วลิสง จงัหวัดลําปาง 

• นําเทคโนโลยีการใชปุยเคมีรวมกับการใชปุย

ชีวภาพ PGPR II ในแปลงขาว การใชปุยชีวภาพ 

ไรโซเบียมถ่ัวลิสงในแปลงถ่ัวลิสง  และใสยิปซ่ัม

ปรับปรุงดิน   

• สามารถลดตนทุนคาปุยเคมีได รอยละ 23   

• เพ่ิมผลผลิตถ่ัวลิสงเพ่ิมข้ึน รอยละ 11 

• รายไดสุทธิสูงกวาการผลิตแบบเดิมของเกษตรกร 

รอยละ 75 

• ขยายผลสูเกษตรกรท้ังหมด 257 ราย พ้ืนท่ี 570 

ไร กลุมเกษตรกรตําบลวังเ งิน  อําเภอแมทะ 

อําเภอเถิน อําเภอวังเหนือ และ อําเภอแมพริก 

จังหวัดลําปาง  

ระบบขาว-ถั่วเหลือง จงัหวัดเชียงใหม 

• ใช อัตราปุยตามคาวิ เคราะหธาตุอาหารในดิน 

รวมกับการใสปุยชีวภาพ PGPR II   

• ใชเครื่องปลูกถ่ัวเหลืองติดรถไถเดินตาม สามารถ

ลดตนทุนการผลิตจากการปลูกดวยแรงงานคน 

400 - 700 บาทตอไร 

ระบบการผลิตขาว-ถัว่ลิสง 

ระบบขาว-ถัว่เหลือง 
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• ถายทอดเทคโนโลยีใหกับ ศพก.บานรองน้ํา ตําบล

มะขามหลวง  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 

เกษตรกร 100 ราย 

ระบบการผลิตขาว-กระเทียม-ผัก จังหวัดลําพูน 

• ใชปุยเคมีรวมกับการใชปุยชีวภาพ PGPR II ใน

แปลงขาว การใชปุยตามคาวิเคราะหดินในแปลง

ปลูกกระเทียม 

• ในขาวสามารถลดตนทุนคาปุยเคมีได รอยละ 

36.04    

• ในกระเทียม สามารถลดตนทุนคาปุยเคมีได 

รอยละ 34.84 

• BCR เทากับ 2.45     

• ถายทอดเทคโนโลยีใหกับ เกษตรกรแปลงใหญ

กระเทียม ตําบลศรีวิชัย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน   

จํานวน 100 ราย และ ศพก. หมู 1 ตําบลปาไผ 

อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เกษตรกร จํานวน 100 ราย 

(6) เทคโนโลยีการผลิตใบตองกลวยตานี 

 

 

การใชไสเดือนฝอยควบคุมดวงเตากินใบกลวย 

• ไสเดือนฝอยสายพันธุไทย สามารถทําลายตัวเต็มวัย

ของดวงเตากินใบกลวยได 

• การพนไสเดือนฝอย อัตรา 60 ลานตัว มีตนทุน 

640 บาทตอไรตอครั้ง  

• ถาเกษตรกรผลิตใชเองจะทําใหตนทุนลดลงเหลือ 

160 บาทตอไรตอครั้ง 

การใสปุย 

• ใสปุย 46-0-0 ปริมาณ 7.5 กิโลกรัมตอไร เก็บเก่ียว

ผลผลิตใบตองในระยะเวลา 4 เดือน ๆ ละ 1 ครั้ง

ไดผลผลิตรวม 1,189 กิโลกรัมตอไร 

 

 

ระบบการผลิตขาว- 

กระเทียม-ผัก 
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การเก็บรักษาผลผลิตใบตอง 

• เก็บรักษาใบตองกลวยตานีท่ีอุณหภูมิต่ํา  5 องศา

เซลเซียส เก็บรักษาใบตองสดไดนาน 30 วัน เก็บ

รักษาในถุง PP ท่ีเจาะรู ขนาดรูเข็ม จํานวน 16 รู 

ชวยยืดอายุการเก็บรักษาใบตองสดท่ีเก็บเก่ียวใน

ฤดูรอนและฤดูฝนไดนานสูงสุดถึง 23 และ 30 วัน 

(7) การปลูกผักเพ่ือลดไนเตรทภายใตสภาพ

โรงเรือน 

 

 

• ใชหลักการออกแบบเพ่ือลดไนเตรทดวยระบบ

ระบายน้ําออกจากวัสดุปลูกอยางรวดเร็ว ใหราก

ไดรับอากาศ ใชอัตราการใหปุย และการหยุดให

ปุยท่ีเหมาะสม และการกําจัดจุลินทรียดินเพ่ือลด

กระบวนการไนติฟเคชั่น ดวยแสง UV 

• โรงเรือนใหพ้ืนแปลงมีความสูง 75 - 90 เซนติเมตร 

ความสูงพ้ืนแปลงถึงหลังคา 150 เซนติเมตร รวม

ความสูง 280 เซนติเมตร 

•  หลังคาเมทัลชีทโปรงแสง 3 แผน และทึบแสง 

บุฉนวนหนา 5 มิลลิเมตร 2 แถว  

• พ้ืนแปลงลาดเอียง 2 เปอรเซ็นต ก้ันโดยรอบดวย

มุ ง กันแมลงขนาด 20 ชองตอนิ้ ว  หลอด UV  

อยูเหนือถังเก็บสารละลายปุยใตแปลงปลูก 

• วัสดุปลูกชั้นลางหิน 1/2 นิ้ว ปดชองวางดวยหิน

เกล็ดรวมหนา 4 เซนติเมตร ชั้นกลางดินรวนปน

ทรายหนา 12 เซนติเมตร และชั้นบนกรวดเล็ก

ขนาด 2 - 4 มิลลิเมตร หนา 3 - 4 เซนติเมตร  

• ใหปุยเวลา 6:00 12:00 16:00 และ 24:00 นาฬิกา 

ครั้งละ 20 นาที ใหชุมชื้นตลอดท้ังแปลงควบคุม

ดวยเครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ 

• สรางโรงเรือนตนแบบ ใหกับโรงเรียนสมัยศึกษา 

ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตําบลเขารูปชาง 

อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา   
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(8) การลดการตกคางของซัลเฟอร 

ไดออกไซดในลําไยเพ่ือการสงออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือลดปญหาการตกคางของซัลเฟอรไดออกไซด 

(SO2) และยืดอายุการเก็บรักษาลําไยเพ่ือการสงออก 

•  การแช HCl ความเขมขน 5 เปอรเซ็นต รวมกับ 

SMS ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต นาน 5 นาที 

สามารถใชยืดอายุลําไยสงออกไปประเทศสิงคโปร

ได พบคาตกคาง SO2 ท้ังผล มีคา 11.74 – 16.04 

ppm และสามารถรักษาคุณภาพผล ไดแก สีผิว

เปลือก สีเนื้อ และเปอรเซ็นตการเกิดโรคยังอยูใน

เกณฑท่ียอมรับไดนานเพียงพอตลอดเวลาการ

ขนสงและวางจําหนายนาน 14 วัน ท่ีอุณหภูมิ 5 

องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 85 เปอรเซ็นต 

โดยมีอายุการวางจําหนายนาน 5 วัน 

• การวิ เคราะหดวยเครื่องตรวจ SO2 แบบเร็ว

สามารถใชในการวิเคราะหคัดกรอง (Screening) 

เบื้องตนกับตัวอยางลําไยท่ีผานการรม SO2 ได 

และเครื่องตนแบบมีตนทุนประมาณ 50,000 บาท 

โดยจุดคุมทุนของตนแบบเครื่องตรวจ SO2 แบบ

เร็วทดแทนการไทเทรต อยูท่ี 179 ตัวอยาง 

• นําไปใชในโรงรมของผูประกอบการ 

(9) การจัดการหลังการเก็บเก่ียวตลอด

กระบวนการผลิตของผลิตผลสด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําไย  

• บรรจุภัณฑท่ีเหมาะสมในการบรรจุลําไยท่ีผานการ

รมซัลเฟอรไดออกไซด คือ ถุงตาขายและถุง PE 

เจาะรู ลําไยยังมีคุณภาพดีและสามารถเก็บรักษา

ลําไยไดนาน 25 วัน ท่ีอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส 

สวนในลําไยท่ีไมผานการรมซัลเฟอรไดออกไซด 

คือ ถุง PE OPP และ PP สามารถยืดอายุการเก็บ

รักษาลําไยไดนาน 10 วัน ท่ีอุณหภูมิ 10 องศา

เซลเซียส 

 

 

 

บรรจุในถุง 

PE  

บรรจุในถุง 

OPP 

บรรจุใน

ถุง PP 

บรรจุในถุงตาขาย 
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  มังคุด 

• บรรจุภัณฑท่ีใชสําหรับการขนสงจากสวนหรือจุด

รวบรวมไปยังตลาดกลางคาสง  โดยบรรจุผลมังคุด

ในตะกราพลาสติกแบบหูเหล็ก ท่ีมีการรองและ

คลุมผลดวยกระดาษและฟองน้ําเปยก สามารถ

ชวยปองกันกระแทก และลดอุณหภูมิภายในผล

มังคุดระหวางการขนสง ชะลอการเปลี่ยนแปลงสี

เปลือกและกลีบเลี้ยง ลดการเกิดผลช้ําหรือผลบุบ 

• บรรจุภัณฑแบบขายปลีก บรรจุในบรรจุภัณฑ

ถุงพลาสติก Polypropylene (PP) ท่ีมีการเจาะรู

ขนาดรูเข็ม ระยะ 1X1 นิ้ว วางจําหนายผลมังคุด

สดท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส คุณภาพผลเปนท่ี

ยอมรับเม่ือเก็บรักษานาน 12 วัน  

ดาหลา  

• การเก็บเก่ียวท่ีระยะดอกบาน 50 เปอรเซ็นต และ

เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส สามารถ

ยืดอายุการเก็บรักษาไดนาน 14 วัน  

• การยืดอายุการปกแจกันดอกดาหลา การปก

แ จ กั น ใ น ส า ร ล ะ ล า ย  8-HQS 200 ppm + 

sucrose 2.0 เปอรเซ็นต ปรับ pH 3 ท่ีอุณหภูมิ 

25 องศา เซล เ ซียส   (ความชื้ นสัม พัทธ  80 

เปอรเซ็นต) สามารถยืดอายุการปกแจกันไดนาน 

10 วัน  

ดอกกระเจียวสม  

• เก็บเก่ียวท่ีระยะดอกบาน 50 เปอรเซ็นต และเก็บ

รักษาท่ีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส สามารถยืด

อายุการเก็บรักษาไดนาน 11 วัน  

• การทํา Pulsing โดยแชกานดอกในสารละลาย

กรดซิตริก ความเขมขน 400 ppm ระยะเวลา 30 

นาที สามารถยืดอายุการปกแจกันไดนานข้ึน 17 

วัน 
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(10) การจัดการหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือรักษา

คุณภาพเงาะพันธุโรงเรียน 

 

 

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

• ระยะการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม ควรเก็บเก่ียวเงาะ

ในระยะสามสี ท่ีเปลือกยังเปนสีแดงออนและขน

เงาะยังเปนสีเขียว สามารถเก็บผลเงาะไดนานข้ึน 

• ตัดข้ัวผลดวยกรรไกรท่ีสะอาดใหชิดผลหรือยาว

ประมาณ 0.2 เซนติเมตร สามารถลดการเขา

ทําลายของเชื้อราสาเหตุของการเกิดโรคผลเนา

ของเงาะ 

• ลางผลเงาะดวยน้ําสะอาดและแชในชีวภัณฑ

แบคทีเรีย  Bacillus amyloliquefaciens DL9 

อัตรา  100 กรัมตอน้ํ า  10 ลิตร  นาน  5 นาที  

สามารถลดการเกิดโรคผลเนาของเงาะในระหวาง

การเก็บรักษาได 

การจัดการเงาะเพ่ือการสงออก 

• บ ร ร จุ ใ น ถุ ง พ ล า ส ติ ก ช นิ ด  Low Density 

Polyethylene (LDPE) ความหนา 25 ไมครอน 

• ชวยลดการคายน้ําของผลเงาะและลดอาการ

เปลือกสีน้ําตาลของเปลือกและขนเงาะไดดี สามารถ

เก็บรักษาผลเงาะไดนานข้ึน  

• อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการขนสงและเก็บรักษา

เงาะคือ อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส ความชื้น

สัมพัทธ 90 - 95 เปอรเซ็นต 

(11) การกําจัดแมลงวันผลไมชนิด 

Bactrocera dorsalis (Hendel)   

ในมะมวงเพ่ือการสงออก 

 

 

 

 

 

 

• จากการไดรับการแจงเตือนเรื่องตรวจพบแมลงวัน

ผลไมในมะมวงผลสดจากไทยบอยครั้งจากทาง

กลุมสหภาพยุโรป ประกอบกับกลุมสหภาพยุโรปมี

เง่ือนไขใหมเก่ียวกับปญหาศัตรูพืชจึงกําหนดให

ประเทศไทยตองเสนอวิธีการกําจัดแมลงวันผลไม

กอนการสงออก ดังนั้นกรมวิชาการเกษตรจึงเสนอ

วิธีการแชน้ํารอนสําหรับกําจัดแมลงวันผลไมชนิด 

B. dorsalis ใ น ม ะ ม ว ง พั น ธุ น้ํ า ด อ ก ไ ม เ พ่ื อ 

การส ง ออก ให กลุ ม สหภาพยุ โ รป พิจารณา  
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ซ่ึ งวิธีการแชน้ํ ารอน (Hot Water Immersion 

Treatment) ท่ี 46 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที 

ตนทุนการผลิตถูก และผูประกอบการโรงคัดบรรจุ

ผักและผลไมสดขนาดเล็กสามารถทําไดเอง ราคา

อางแชน้ํารอนขนาด 350 กิโลกรัม (ขนาดกลาง) 

ราคาประมาณ 480,000 บาท ทําใหผูประกอบการ

โรงคัดบรรจุผักและผลไมสดขนาดเล็กสามารถ

ลงทุนทําได เอง จึงสงผลใหมะมวงผลสดจาก

ประเทศไทยมีตนทุนในการผลิตไมสูงและสามารถ

แขงขันกับประเทศอ่ืน ๆ ในตลาดได         

• มี โ รงงานแชน้ํ า ร อน ท่ี ได รั บการรับรองจาก 

กรมวิชาการเกษตรแลว 7 โรง จากขอมูลการ

สงออกมะมวงผลสดระหวางวันท่ี 1 กันยายน 

2562 - 12 มกราคม 2563 และมีการสงออก

มะมวงผลสดท่ีผานการแชน้ํารอนตามขอกําหนด

ของกลุมสหภาพยุโรปและสวิตเซอรแลนด รวม 13 

ประเทศ จํานวน 40,892 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 

1,926,872 บาท ในจํานวนนี้ไมพบการแจงเตือน

ตรวจพบศัตรูพืชติดไปกับผลมะมวงสด 

(12) เทคนิคการตรวจสอบพืชดัดแปร

พันธุกรรม 

 

 

• ไดวิธีการทดสอบของวิธีการสกัดดีเอ็นเอและ

ผลิตภัณฑ และวิธีการตรวจวิเคราะหพืชดัดแปร

พันธุกรรม นํามาตรวจรับรองสินคาพืชดัดแปร

พันธุกรรมใหไดตามมาตรฐานสากล และรับรอง

ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ ห เ ป น ม า ต ร ฐ า น ข อ ง 

ISO/IEC17025 แ ล ะ เ พ่ิ ม ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร

ตรวจสอบรับรองสินคาเกษตรเพ่ือการสงออกและ

นําเขาสินคาเกษตร เพ่ือใหประเทศคูคาเกิดความ

ม่ันใจในการออกใบรับรอง ของหองปฏิบัติการ 

กรมวิชาการเกษตร 

• ไดชุดตรวจสอบ ELISA kit เชิงพาณิชย เพ่ือใช

ตรวจสอบและคัดกรองวัตถุดิบเมล็ดถ่ัวเหลือง 

ชุดตรวจสอบ ELISA kit 

การตรวจจาํแนกขาวโพด
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ลําดับ เทคโนโลยี รายละเอียด 

• มีผูมาใชบริการเปนภาครัฐ 6 ราย ภาคเอกชน 19 

ราย 

(13) การใชเทคนิค Lateral Flow 

Immunochromatographic Strip 

Test ตรวจดีเอ็นเอแยกเพศอินทผลัม

แบบรวดเร็ว 

 

 

• ชุดตรวจสอบดีเอ็นเอแยกเพศอินทผลัมแบบ

ภาคสนามในเชิงพาณิชย  

• ใชตรวจแยกเพศอินทผลัม สําหรับงานวิจัย

ปรับปรุงพันธุ การปลูกในแปลงเกษตรกร มีความ

รวดเร็ว งายในการแปลผล  

• LFICS ท่ีไดจากการทดลองสามารถประยุกตใชใน

การตรวจสอบดีเ อ็นเอ เชน การตรวจสอบ 

สายพันธุพืช เชื้อสาเหตุโรคพืช หรือศัตรูพืช

กักกัน เปนตน   

(14) การพัฒนาและตรวจสอบความใชได

ของวิธีวิเคราะหสารพิษตกคาง 

 Amitraz และสารอนุพันธในพริก 

• นําผลการทดสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหไป

ขยายขอบขายเพ่ือขอการรับรองหองปฏิบัติการ

ต า ม ม า ต ร ฐ า น  ISO/IEC 17025:2017 ข อ ง

หองปฏิบัติการกลุ ม งานวิจัยสารพิษตกค า ง  

กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร  

กรมวิชาการเกษตร ในป 2564 

• เพ่ือใชเปนวิธีการในการตรวจวิเคราะหสารพิษ

ตกคาง Amitraz ในพริก ของหองปฏิบัติการกลุม

งานวิจัยสารพิษตกคาง กองวิจัยพัฒนาปจจัยการ

ผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และ

สามารถประยุกตใชกับตัวอยางท่ีมีความคลายคลึง

กัน ในรูปของปริมาณเม็ดสี (Pigment) และน้ํามัน

หอมระเหย (Essential Oil) สูง 

• สามารถถายทอดและเผยแพรวิธีการวิเคราะหให

หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางท่ีอยู
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ลําดับ เทคโนโลยี รายละเอียด 

ภายใตกรมวิชาการเกษตรและหนวยงานท่ีสนใจ 

เพ่ือนําไปทดสอบและใชในการปฏิบัติงานจริงได 

(15) การเพาะเห็ดเศรษฐกิจจากงานวิจัยสู

เกษตรกรในพ้ืนท่ีรอบศูนยศึกษาการ

พัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ อําเภอสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม 

 

• เกษตรกรผูเพาะเห็ดในพ้ืนท่ีศูนยศึกษาการพัฒนา

หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพ้ืนท่ี

ใกลเคียงสามารถจัดแผนการผลิตเห็ดท่ีมีความ

สอดคลองกับลักษณะภูมิสังคมของตนเองไดโดยมี

ขอมูลจากงานทดสอบและศึกษาในพ้ืนท่ีเปน

แนวทาง (ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการผลิต เห็ดหอม 

ตุลาคม - กุมภาพันธ เห็ดขอนขาว มีนาคม - 

ตุลาคม เห็ดหัวลิง กรกฎาคม – พฤศจิกายน 

เห็ดภูฐาน เห็ดหลินจือ พฤษภาคม - กันยายน  

เปนตน) 

• เกษตรกรผูเพาะเห็ดมีความม่ันใจในการใชข้ีเลื่อย

ไมจามจุรี มาเปนวัสดุสําหรับการเพาะเห็ดในพ้ืนท่ีได 

• เกษตรกรท่ีสนใจสามารถเขามาศึกษาดูงานการ

เพาะเห็ดจากโรงเรือนตนแบบของศูนยศึกษาการ

พัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

เพ่ือหาขอมูลเพ่ิมเติมและแนวทางประกอบการ

ตัดสินใจในการทําอาชีพการเพาะเห็ด  

• การขยายผลสูเกษตรกรรายใหม จากการเขารวม

เปนสมาชิกของกลุมวิสาหกิจชุมชนการผลิตเห็ด 

สามารถเพ่ิมรายไดและสรางความเขมแข็งดานการ

ผลิตและการตลาดเห็ดใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี

รับรองแหลงผลิตเห็ด GAP และเห็ดอินทรีย   

แกเกษตรกรในพ้ืนท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮอง

ไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
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ลําดับ เทคโนโลยี รายละเอียด 

ชวยยกระดับมาตรฐานการผลิตเห็ดทําใหเกิดความ

เชื่อม่ันตอผูผลิตและผูบริโภค 

 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑใหม เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร จํานวน 2 ผลิตภัณฑ 

ลําดับ ชนิด รายละเอียด 

(1) การพัฒนาผลิตภัณฑมะพราว 

 

 

 

 

 

• พัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีมีสวนผสมจาก

มะพราวกะทิ นําไปเปนสวนผสมของสูตรตนตํารับ

สูตรแชมพู สูตรสบูเหลว สูตรโลชั่น และ สูตรเจล 

ลางหนา คือ รอยละ 20 โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ

ท้ังทางเคมีและกายภาพ ยังมีความคงตัว จะมีอายุ

การใชงานนาน 2 ป 

• สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพราวออน ในเปลือก

สวนนอกใหปริมาณแทนนินเฉลี่ยในปริมาณ 207.6 

กรัมตอกิโลกรัม และในเปลือกสวนใน 104.0 กรัมตอ

กิ โ ลกรั ม  ซ่ึ ง ส า รแทนนิ นส ามารถยั บยั้ ง ก า ร

เจริญเติบโตของแมลงศัตรูมะพราว ไดแก หนอนหัว

ดํามะพราว และแมลงดําหนามมะพราว 

• สารแทนนินท่ีสกัดไดจากเปลือกมะพราวในการ

บําบัดคุณภาพน้ําท้ิงจากโรงงานแปรรูปมะพราว 

อัตราสวนระหวางสารสกัดแทนนินจากเปลือก

ม ะ พ ร า ว อ อ น ต อ น้ํ า ท้ิ ง  ท่ี เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ 

มีประสิทธิภาพการบําบัดน้ําท้ิงไดดีท่ีสุด คือ 1 ตอ 100 

(2) การผลิต Startup Ingredients 

สําหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ

สุขภาพ 

 

 

 

 

 

การผลิตสารใหกล่ินรสจากน้ําผลไมเขมขนพรีไบโอติก

สูง 

• ไดเอนแคปซูเลทน้ําสับปะรดเขมขนพรีไบโอติกสูง 

• มีอายุการเก็บรักษาไดนานกวา 12 เดือน  

• มีตนทุนการผลิตท่ี 10.59 บาทตอกรัม  

 

 
น้ําสับปะรดเขมขน 
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ลําดับ ชนิด รายละเอียด 

 

 

 

การผลิตสารยับย้ังเอนไซมแอลฟา-กลูโคซิเดส (ชะลอ

การเพ่ิมระดับน้ําตาลในกระแสเลือด) 

• ไดสารสกัดจากหอมแดงท่ีสามารถยับยั้งเอนไซม 

แอลฟา-กลูโคซิเดส 

• มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซมแอลฟา-กลูโคซิเดส 

ในหลอดทดลองไดเฉลี่ย 43.02 เปอรเซ็นต  

• ตนทุนการผลิต 28.98 บาทตอสารสกัด 1 กรัม 

• ไดผลิตเปนแคปซูลเอนแคปซูเลทสารยับยั้งเอนไซม

แอลฟากลูซิเดส  ใน 1 เม็ดมีสารยับยั้งเอนไซม 

แอลฟากลูซิเดส 0.5 กรัม  

• มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซมแอลฟา-กลูโคซิเดส 

ในหลอดทดลองไดเฉลี่ย 42 เปอรเซ็นต  

• มีตนทุนการผลิตเม็ดละ 0.46 บาท  

การผลิตเนยเมล็ดมะมวงเพ่ือใชในผลิตภัณฑ

เครื่องสําอาง 

• ไดผลิตภัณฑเนยเมล็ดมะมวง จากมะมวงแกวขม้ิน 

• สามารถตานอนุมูลอิสระ 61.33 mgAA /100 g  

• สามารถยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซมไทโรซิเนส 0.47 

mg/ml 

• ไดผลิตภัณฑเนยเมล็ดมะมวงในรูปแบบเกล็ด 

(Flake) เพ่ือสะดวกตอการใชเปนสวนผสมใน

เครื่องสําอาง  

• ตนทุน 1,472.5 บาทตอเนยเมล็ดมะมวง 1 กิโลกรัม 

• สามารถใชเปนสารประกอบในเครื่องสําอางเพ่ือ

ทดแทนการใชเนยเชียท่ีเปนสารใหความชุมชื้นท่ีตอง

นําเขาจากตางประเทศและมีราคาแพงได 

• บริษัท เบล เอ็นเอ็น บริลเลียน จํากัด รับเทคโนโลยี

การผลิตเนยเมล็ดมะมวงไปใชทดลองทําผลิตภัณฑ

เครื่องสําอาง 

 

เนยเมล็ดมะมวงในรูปแบบเกล็ดโอติกสูง 

เอนแคปซูเลทน้ําสับปะรดเขมขนพรีไบโอติกสูง 

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่มีเนยเมล็ดมะมวงเปน
สวนประกอบ 
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ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

 1. เกษตรกรไดรับพันธุดีในการผลิตพืช ทําใหไดผลผลิตมีคุณภาพ และปริมาณเพ่ิมข้ึน สงผลให

เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน  ไดแก 

  - กลุมเกษตรกรผูปลูกถ่ัวเหลืองในจังหวัดเชียงราย เกษตรกรตนแบบสามารถผลิตเมล็ดพันธุ

ถ่ัวเหลืองไดตามมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ  หมุนเวียนใช จําหนายในพ้ืนท่ีใกลเคียง และเปนตัวแทน

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองคุณภาพดีสูกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุและวิสาหกิจชุมชน เปนการ

ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว สงผลใหชุมชนเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได สรางความม่ันคงทาง

อาหารของประเทศ  ปจจุบันสามารถผลิตเมล็ดพันธุไวใชเองจํานวน 4,000 กิโลกรัม รักษาพ้ืนท่ีปลูกโดยใช

เมล็ดพันธุดีได 267 ไร และจําหนาย 6,000 กิโลกรัม สรางรายได 150,000 บาท ขยายพ้ืนท่ีปลูกไปยังชุมชน

ใกลเคียง 400 ไร 

- ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ไดชุดตรวจสอบ ELISA kit 

เชิงพาณิชย  เพ่ือใชตรวจสอบและคัดกรองวัตถุดิบเมล็ดถ่ัวเหลือง และในแปลงเกษตรกร 

  2. กลุมเกษตรกร/เกษตรกร ใชเครื่องจักรกลท่ีสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ลดระยะเวลา แรงงาน ลดตนทุนการผลิต ทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน ไดแก  เครื่องมือเก็บเก่ียวผลกาแฟ มีเกษตรกร

ในจังหวัดเชียงใหม นําไปใชงาน 2 ราย และจังหวัดเชียงราย 1 ราย เครื่องขัดลางเมือกกาแฟ มีเกษตรกรใน

จังหวัดเชียงใหม นําไปใชงาน 1 ราย และจังหวัดลําปาง 2 ราย 

  3. เกษตรกรไดรับปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพ ไดแก  

    - หนวยงานภายในกรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชนตาง ๆ ท่ีใหบริการ

ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ  มีหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุและสุขอนามัยเมล็ดพันธุพืชท่ีได

มาตรฐาน ซ่ึงจะสงผลใหเกษตรกรไดรับเมล็ดพันธุพืชท่ีมีคุณภาพ  

  - นักวิจัยปรับปรุงพันธุ มีเครื่องมือท่ีทันสมัยใชในการปรับปรุงพันธุพืช ไดแก ชุดตรวจสอบ 

ดีเอ็นเอแยกเพศอินทผลัมแบบภาคสนามในเชิงพาณิชย ท่ีมีความรวดเร็ว งายในการแปลผล  และยังสามารถ

ประยุกตใชในการตรวจสอบสายพันธุพืช เชื้อสาเหตุโรคพืช หรือศัตรูพืชกักกัน  

  4. เกษตรกรไดรับความรูในการผลิตพืชท่ีเหมาะสม ทําใหผลผลิตมีคุณภาพ ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

ทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหผลผลิตมวลรวมของประเทศเพ่ิมข้ึน ไดแก  

    - เทคโนโลยีการผลิตในระบบการปลูกพืชในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน   

    ระบบขาว- ถ่ัวลิสง เกษตรกรนําเทคโนโลยีไปใช  257 ราย พ้ืนท่ี 570 ไร ไดแก  

กลุมเกษตรกรตําบลวังเงิน  อําเภอแมทะ อําเภอเถิน อําเภอวังเหนือ และ อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง  

    ระบบขาว-ถ่ัวเหลือง ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)   

บานรองน้ํา ตําบลมะขามหลวง  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม เกษตรกรเขารวม 100 ราย 
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           ระบบการผลิตขาว-กระเทียม-ผัก เกษตรกรแปลงใหญกระเทียม ตําบลศรีวิชัย อําเภอลี้ 

จังหวัดลําพูน เกษตรกรเขารวม 100 ราย และศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

หมู 1 ตําบลปาไผ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  เกษตรกรเขารวม 100 ราย  

- เกษตรกรผูปลูกทุเรียนไดรับคําแนะนําการใชปุยผานทางเว็บไซต  Web Application DOA 

Durian Fertilizer Guide ซ่ึงเปนชองทางท่ีสะดวก โปรแกรมจะแสดงผลเปนอัตราปุยท่ีควรใสใหทราบ 

เกษตรกรสามารถวางแผนการใชปุยไดสะดวก รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของพืช และความ 

อุดมสมบูรณของดินไดดียิ่งข้ึน สามารถลดคาใชจายปุยเคมีไดอยางนอยรอยละ 10   

- โรงเรียนสมัยศึกษา ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  นําตนแบบเทคโนโลยีไปใชโดยสรางโรงเรือน เพ่ือใช 

ในการปลูกพืชผักไวเปนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน 

5. มีหองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐานสากล เพ่ิมศักยภาพในการตรวจสอบรับรองสินคาเกษตร

เพ่ือการสงออกและนําเขาสินคาเกษตร 

- หองปฏิบัติการกลุมงานวิจัยสารพิษตกคาง กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร ไดรับการรับรองหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 วิธีการตรวจ

วิเคราะหสารพิษตกคาง Amitraz ในพริก 

- หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสินคาพืชดัดแปรพันธุกรรม มีผูใชบริการ ไดแก ภาครัฐ 6 ราย 

(กลุมวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลินทรียดัดแปรพันธุกรรม สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช สํานัก

ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช กรมวิชาการเกษตร/สํานัก

เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ/กรมวิทยาศาสตรสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข) และ

ภาคเอกชน 19 ราย  ไดแก 1) บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด 2) บริษัท ริเวอรแควอินเตอรเนชั่น

แนลอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด 3) บริษัท กาญจนคอรน จํากัด 4) บริษัท โอ.วี. อินเตอรเนชั่นแนล อิมปอรต-

เอ็กซปอรต จํากัด 5) บริษัท ซันสวีท จํากัด (มหาชน) 6) บริษัท ชางอวอดส (1959) จํากัด 7) บริษัท พรีเมียร

เมล็ดพันธุ จํากัด 8) บริษัท ซี.พี.อินเตอรเทรด จํากัด 9) บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด 10) บริษัท 

เชียงรายโฟรเซนฟูดส จํากัด 11) บริษัท สยามเดลมองเต จํากัด 12) บริษัท เจริญโภคภัณฑ โปรดิ๊วส จํากัด 

13) บริษัท เอ็นซีเอ.เอ็นเตอรไพรส จํากัด 14) บริษัท ฝางอินเตอรฟูดส จํากัด 15) บริษัท อาหารภาคเหนือ 

จํากัด 16) บริษัท ซินตง หยาง ฟูดส จํากัด 17) Good Job Express 18) บริษัท แปซิฟคเมล็ดพันธุ จํากัด และ 

19) บริษัท เกาลี่ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
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6. กลุมเกษตรกร/ภาคเอกชน มีเทคโนโลยีการการเพ่ิมมูลคาจากผลิตผลทางการเกษตร 

ไดแก  

- บริษัท เบล เอ็นเอ็น บริลเลียน จํากัด ไดรับเทคโนโลยีการผลิตเนยเมล็ดมะมวงไปใชทดลอง

ทําผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 

- วิทยาลัยการอาชีพทาแซะ จังหวัดชุมพร นําเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑมะพราว 

ไปสอนนักศึกษา และจัดอบรมใหบุคลากรและบุคคลท่ัวไป เชน การทําสบูเหลว และนักศึกษาทําผลิตภัณฑเขา

แขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมโครงการวิทยาศาสตร และการประกวดไดรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และ 

ไดเหรียญทองแดงระดับภาค  

- บริษัท โอทอป-มาดเท จํากัด จังหวัดชุมพร นําเทคโนโลยีไปประยุกตใชในการผลิตโลชั่น

จากน้ํามะพราว 

  7. การสงออกสินคาเกษตรมีคุณภาพและไมถูกแจงเตือนจากประเทศคูคา  

- การแกปญหาการสงออกมะมวงผลสดไปสหภาพยุโรป ปจจุบันมีโรงงานแชน้ํารอนท่ีไดรับการ

รับรองจากกรมวิชาการเกษตรแลว 7 โรง มีการสงออกมะมวงผลสดท่ีผานการแชน้ํารอนตามขอกําหนดของกลุม

สหภาพยุโรปและสวิตเซอรแลนด รวม 13 ประเทศ (กันยายน 2562 - มกราคม 2563) จํานวน 40,892 กิโลกรัม  

คิดเปนมูลคา 1,926,872 บาท  

- การแกปญหาการเกิดสีน้ําตาลของเปลือกและผลเงาะ รวมท้ังผลเนาเร็วของการสงออกเงาะ  

เกษตรกรและผูประกอบการสงออกเงาะ มีวิธีการจัดการหลังการเก็บเก่ียวและยืดอายุการเก็บรักษาเงาะเพ่ือ

การสงออก 
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แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ผลผลิตงานวิจัยดานพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 

กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ 

เพ่ือรวบรวม เก็บรักษา  และอนุรักษเชื้อพันธุกรรมพืช จุลินทรีย เห็ด และแมลง และปองกันการสูญพันธุ 

(Genetic Erosion) การเสื่อมพันธุ (Genetic Drift) และใชประโยชนทางการเกษตรอยางยั่งยืนและเปนฐาน

พันธุกรรมพืชท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุพืชพันธุใหม ใหบริการดานพืชในการถายทอด

เทคโนโลยีใหภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษาดูงาน และประชาชนท่ัวไป และเปนการปองกันการเสื่อมพันธุและ 

สูญพันธุท้ังในสภาวะปกติและเม่ือเกิดภัยพิบัติ กรมวิชาการเกษตรไดดําเนินกิจกรรมการบริหารความหลากหลาย

ทางชีวภาพ โดยในป 2563 มีเปาหมายอนุรักษพันธุกรรมพืช จุลินทรีย เห็ด แมลงท่ีอนุรักษไวใชประโยชน จํานวน 

20,000 สายพันธุ ดําเนินการอนุรักษเชื้อพันธุกรรมพืช เห็ด จุลินทรีย เห็ด และแมลง รวม 21,211 สายพันธุ 

จําแนกไดดังนี้ 

1. การอนุรักษเชิงพันธุกรรมพืชไวในธนาคารเชื้อพันธุพืช (Gene Bank) จํานวน 650 สายพันธุ   

570 เชื้อพันธุ และ 14,690 ตัวอยางพันธุ  

2. การอนุรักษจุลินทรียไวในแหลงเก็บรักษาจุลินทรีย (Culture Collection) จํานวน 488 สายพันธุ 

2,559 ไอโซเลท และ 1,435 ตัวอยาง  

3. การอนุรักษตัวอยางพืช วัชพืช และแมลงไวในพิพิธภัณฑ จํานวน 2 สายพันธุ 187,080 ตัวอยาง 520 

ภาพ และ 1 นิทรรศการ  

4. การอนุรักษพันธุพืชไวในแปลงรวบรวมพันธุ (Field Gene Bank/Field Collection) และการอนุรักษ

ไวในถ่ินเดิม จํานวน 16,642 สายพันธุ 3,834 ตน 300 โคลนพันธุ/พันธุ และ 410 ชนิด เปนพ้ืนท่ี 3,489.50 ไร 

 

กิจกรรม : การขับเคล่ือนผลงานวิจัยสูการใชประโยชน 

การถายทอดเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชใหไดผลผลิตท่ีดีข้ึน

ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังสามารถลดตนทุนการผลิต รวมถึงการแกปญหาการผลิตของเกษตรกร 

ในดานอ่ืน ๆ   

ปงบประมาณ 2563 กรมวิชาการเกษตรไดถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสูการใชประโยชน 

จํานวน 8 โครงการ โดยถายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เนนการปฏิบัติจริงใหกับ

เกษตรกร โดยใหนําไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีเพาะปลูกของตนเอง เพ่ือเปนตนแบบการขยายผลเทคโนโลยีใหเกษตรกร

ขางเคียง  

กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี 

1. การถายทอดเทคโนโลยีผานการอบรม โดยการนําผลงานวิจัยไปถายทอดใหกับเจาหนาท่ีหนวยงาน

ภาครัฐ/เกษตรกร : เปาหมายจํานวน 1,250 ราย ความกาวหนาผลการดําเนินงาน 1,387 ราย คิดเปนรอยละ 

110.96  
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2. การถายทอดเทคโนโลยีผานการปฏิบัติจริง โดยใหเกษตรกรนําผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร

ไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีของตนเองซ่ึงเปนการดําเนินการในรูปแบบ “เกษตรกรตนแบบ และแปลงตนแบบ” เพ่ือให

เปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษา ดูงานของเกษตรกรเครือขายอ่ืนตอไปได : เปาหมาย เกษตรกรตนแบบ 

117 ราย แปลงตนแบบ 295 ไร ความกาวหนาผลการดําเนินงานไดเกษตรกรตนแบบ 133 ราย แปลงตนแบบ 

358 ไร คิดเปนรอยละ 113.67 และ 121.35 ตามลําดับ 

3. แอปพลิเคชั่นการจัดการดินและปุย ในขาวโพด มันสําปะหลัง และออย จํานวน 1 แอปพลิเคชั่น  

4. ศูนยเรียนรูการยกระดับผลิตปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

จํานวน 20 ไร ผลการดําเนินงาน 20 ไร คิดเปนรอยละ 100 
 

ช่ือโครงการ ผลการดําเนินงาน  ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน ปญหา-อุปสรรค และ

แนวทางแกไข 

(1) การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต

อาโวกาโด  

ถ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ พ่ิ ม

ประสิทธิภาพการผลิตอาโวกาโดให

เกษตรกร โดยการเปลี่ยนเปนยอดพันธุดี 

การตัดแต ง ก่ิ ง  การผสมปุ ย ใช เอง       

การปองกันกําจัดเพลี้ยไฟและโรคราก

เนาโคนเนา  

อบรม (ราย) : แผน/ผล : 100/100  

เกษตรกรตนแบบ (ราย) : แผน/ผล : 

10/24 

แปลงตนแบบ  : แผน/ผล : 20/29 

จังหวัด : เพชรบูรณ ตาก 

 

-  การออกดอกติดผลเ พ่ิม ข้ึน  

รอยละ 20 

- การเปลี่ยนเปนยอดพันธุดีแทน

พันธุ พ้ืนเมือง ใหผลผลิตสูงกวา

แ ล ะ ไ ด รั บ ก า ร ย อ ม รั บ จ า ก

ผูบริโภค 

 

 

- 

 

(2) การจัดการสวน

กลวยหินปลอดโรคใน

พ้ืนท่ีเกิดโรคระบาด  

(โรคเหี่ยว) 

ถายทอดเทคโนโลยีการฟนฟูสภาพ

พ้ืนท่ีปลูกกลวยหินท่ีไดรับผลกระทบ

จากโรคเหี่ยวโดยการใชสารชีวภัณฑ

บาซิลลัส ซับทิลิส สายพันธุ BS-DOA 

24 จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการ

เกษตร เพ่ือปองกันและยับยั้งโรคเหี่ยว

ในแปลงกลวยหินเดิมของเกษตรกรใน

พ้ืนท่ีจังหวัดยะลา และการปฏิบัติตาม

คําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร  

อบรม (ราย) : แผน/ผล : 30/32 

- สวนกลวยหินปลอดโรคเหี่ยว 

และเปนแหลงพันธุสะอาด 

-  เ กษตรกรสามารถป อง กัน

ควบคุมโรคเหี่ยวในพ้ืนท่ีได 

- กรมสงเสริมการเกษตร ไดรับ

การถายทอดไปขยายผลในกลุม

เกษตรกร เ พ่ือชวยกันปองกัน

ควบคุมโรคเหี่ยวในกลวยหิน 

- 
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ช่ือโครงการ ผลการดําเนินงาน  ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน ปญหา-อุปสรรค และ

แนวทางแกไข 

เกษตรกรตนแบบ (ราย) : แผน/ผล : 

30/30 

แปลงตนแบบ (ไร) : แผน/ผล : 

30/30 

จังหวัด : ยะลา 

(3) การพัฒนาตนแบบ

การเก็บเก่ียวออยสด

เขาโรงงานเพ่ือลด

ตนทุนการผลิตและ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

การเผาออยทําใหเกิดมลพิษและความ

ห ว า น ข อ ง น้ํ า ต า ล ใ น อ อ ย ล ด ล ง 

ก ร ม วิ ช า ก า ร เ ก ษ ต ร ไ ด พั ฒ น า

เครื่องจักรกลเพ่ือลดการเผาในไรออย 

- เครื่องสับใบและกลบเศษซากออย 

- เครื่องสับใบและเศษซากออยระหวาง

แถวออยตอ 

- เครื่องสางใบออยกอนเก็บเก่ียว  

โดยถ ายทอดเทคโนโลยี ให โรงงาน

น้ําตาล เกษตรกร เจาหนาท่ีภาครัฐ  

งานวันถายทอดเทคโนโลยี : แผน/ผล 

(ราย) : 800/884 

เกษตรกรตนแบบ : แผน/ผล (ราย) : 

4/6 

แปลงตนแบบ  : แผน/ผล (ไร) : 

40/48  

จังหวัด : กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 

ราชบุรี และ นครสวรรค 

- ลดการเผาใบออยท่ีกอใหเกิด

ปริมาณฝุน PM 2.5 ในบรรยากาศ  

- ลดการเตรียมดินปลูกออยเหลือ

เพียง 2 ข้ันตอน (ใชเครื่องสับใบ

และกลบเศษซากออย 1 รอบ และ

ใชเครื่องมือเตรียมดินปลูกออย

แบบลดการไถพรวนสไตรพ ทิล

เ ลจ  ( S t r i pe  T i l l a ge )    ซ่ึ ง

ประกอบดวยริปเปอรท่ีทําหนาท่ี

ระเบิดดินดาน และจอบหมุน

สําหรับพรวนดินใหละเอียด) จาก

เดิมเกษตรกรจะเผาใบและเตรียม

ดินโดยไถบุกเบิกดวยผาล 3 หรือ 

ผาล 4 ทําใหดินเกาะกันเปนกอน

ใหญ จึงตองไถพรวนดวยผาน 7 

และลงริปเปอร 2 ครั้ง และไถ

พรวนดวยผาน 7 ใหดินละเอียด

จึงปลูกออย 

- เกษตรกรไมถูกหักเงินจากการ

ตัดออยไฟไหม 30 บาท/ตัน 

-  ป ญ ห า ก า ร เ ข า ถึ ง

เทคโนโลยีของเกษตรกร

เนื่ อ งจาก เครื่ อ ง มื อ มี

ราคาแพงและมีขอจํากัด

ใ น ก า ร ใ ช อ า จ ทํ า ใ ห

เกษตรกรไมสามารถซ้ือ

มาใชเองได 

- โรงงานน้ําตาล หรือ

ภ า ค รั ฐ  ค ว ร ใ ห ก า ร

สนับสนุนกับเกษตรกร 
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ช่ือโครงการ ผลการดําเนินงาน  ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน ปญหา-อุปสรรค และ

แนวทางแกไข 

(4) การสรางเครือขาย

การผลิตปุยชีวภาพพีจี

พีอารและการใช

ประโยชนในสวนภูมิภาค 

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุย

ชีวภาพพีจีพีอารเพ่ือสงตอใหกลุม

เกษตรกรสามารถผลิตปุยชีวภาพพีจีพีอาร

ใชเองในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

อบรม : แผน/ผล (ราย) : 60/97 

เกษตรกรตนแบบ : แผน/ผล (ราย) : 

30/30 

แปลงตนแบบ  : แผน/ผล (ไร) : 

30/76  

จังหวัด : ลําปาง พิษณุโลก กาฬสินธุ 

อุบลราชธาน ีชยันาท ระยอง  

- ลดข้ันตอนการผลิต ขยายหัว

เชื้อในขวดอาหารหมักเชื้อ และ

การผสมในวัสดุพา ของหนวยงาน

สวนภูมิภาค 

- ลดตนทุนคาวัสดุพา (วัสดุพา

กิโลกรัมละ 10 บาท)  

- อัตรา ใช ในรู ป เชื้ อสด  100 

มิลลิลิตรตอพ้ืนท่ี 1 ไร อัตราใช

นอยกวาผสมวัสดุพา (เชื้อสด 

12.8 ลิตรตอวัสดุพา 25 กิโลกรัม 

ผสมได 38 กิโลกรัม ใชในขาว 

ขาวโพดได 76 ไร)  

-  เ กษตรกรสามารถผลิ ตปุ ย

ชีวภาพพีจีพีอารผานเกณฑตาม

พระราชบัญญัติปุย และผลิตใชใน

ชุมชนได 

- ขอจํากัด เชื้อสดเก็บรักษาได    

7 วัน  

 

- 

(5) การถายโอนภารกิจ

การตรวจรับรองเพ่ือ

ข้ึนทะเบียนโรงรม

เมทิลโบรไมด (ผลิตผล

พืชสด) 

โรงรมในการกําจัดศัตรูพืชเพ่ือการ
ส ง ออก พืชและผลผลิ ต พืช ส ด ไ ป
ตางประเทศ โดยเฉพาะดอกกลวยไม 
หนอไมฝรั่ งและมังคุด ท่ีตองรมยา
กําจัดศัตรูพืชตามเง่ือนไขขอกําหนด
ของประเทศปลายทาง ปจจุบัน มี
ผูประกอบการโรงรมท่ีไดรับการข้ึน

การดําเนินการยังคงเหลือข้ันตอน

การถ าย โอนภาร กิจและการ

ประเมินผลการถายโอนภารกิจ  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

- ถายโอนภารกิจดานการตรวจ

รับรองตามประกาศกรมวิชาการ

- การแพรระบาดของ

โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) 

ทํ า ใ ห ไ ม ส า ม า ร ถ

ถายทอดเทคโนโลยี ได

ตามแผนท่ีกําหนดไว 

เลี้ยงเช้ือบรสิุทธ์ิ 2-4 วัน 

เลี้ยงหัวเช้ือ (starter)  
(3-4 วัน)  

ขยายหัวเช้ือ ในขวด

อาหาร (3-4 วัน)  

ขยายหัวเช้ือในขวด

อาหาร หมักเช้ือ 3-4 วัน   

นําไปใชประโยชน  

หรือ ผสมกับวัสดุพา 

หนวยงาน

สวนกลางผลิต 

หนวยงาน

ภูมิภาค ผลติ 

เกษตรกรผลติ 
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ช่ือโครงการ ผลการดําเนินงาน  ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน ปญหา-อุปสรรค และ

แนวทางแกไข 

ทะเบียนฯ แลวจํานวน 82 ราย รวม 

116 โรงรม และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป 

เพ่ือใหการข้ึนทะเบียนโรงรมเมทิล 
โบรไมด มีประสิทธิภาพและรองรับการ
ขยายตัวของปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
จึงไดถายโอนภารกิจการตรวจรับรอง
ในข้ันตอนของการรับคํารองขอรับรอง 
ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น โ ร ง ร ม  ก า ร
ปฏิบัติการรมยากําจัดศัตรู พืชของ
ผูประกอบการโรงรม และการพิจารณา
ผลการตรวจประเมินและใหการรับรอง
โรงรม ใหกับหนวยรับรองภาคเอกชนท่ี
ไดรับการข้ึนทะเบียน 
หนวยตรวจรับรองเอกชน : แผน/ผล 

(ราย) : 2/0 

โรงรมท่ีไดรับการรับรองจากหนวย

ตรวจรับรองเอกชน : แผน/ผล (โรง) : 5/0 

เกษตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 

แล ะ เ ง่ื อน ไ ขก า ร ขอแล ะ ข้ึ น

ทะเบียนรับรองโรงรมเมทิลโบรไมด 

พ.ศ. 2551 ใหกับหนวยรับรอง

ภาคเอกชน(CB) 

-  เปนตนแบบในการถายโอน

ภาร กิจการตรวจรับรองตาม

ประกาศ  กรมฯ ฉบับอ่ืนตอไป 

 

 

(6) การจัดทํา

แอปพลิเคชั่นการ

จัดการดินและปุย ใน

ขาวโพด มันสําปะหลัง 

และออย 

เทคโนโลยีการใชปุยตามคาวิเคราะห

ดิน เปนวิธีการใชปุยเพ่ือใหเกิดความ

สมดุลและความเหมาะสมกับสภาพดิน

ของแตละพ้ืนท่ี และชนิดของพืชท่ีปลูก 

ซ่ึงเปนการใสปุยเฉพาะพ้ืนท่ี ตรงกับความ

ตองการปริมาณธาตุอาหารของพืช ชวย

ใหผลผลิตสูงข้ึน ตนทุนการผลิตลดลง 

และชวยอนุรักษดินและน้ํา โดยมีข้ันตอน 

ดังนี้ 

1. การวิเคราะหสมบัติบางประการของ

ดินและปริมาณธาตุอาหารในดิน 

2. ตองทราบความตองการธาตุอาหาร

ของพืชในแตละชวงการเจริญเติบโต

และใหผลผลิต 

3. ใชแมปุยในการใหธาตุอาหารแกพืช 

- แอปพลิเคชั่นการจัดการดินปุย

ในพืช มันสําปะหลัง ออย และ

ขาวโพด เพ่ือใชในการบริหาร

จัดการคําแนะนําการใชปุย ผู ท่ี

ต อ ง ก า ร นํ า ไ ป ใ ช ป ร ะ โ ยช น

สามารถดาวนโหลดฟรี มีคําขอ

แปลผลคาวิเคราะหดิน 2,181  

คําขอ (ณ ตุลาคม 2563) 

 

- 
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ช่ือโครงการ ผลการดําเนินงาน  ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน ปญหา-อุปสรรค และ

แนวทางแกไข 

4. ใชปุยใหถูกท่ีและถูกเวลา 

เพ่ือนําขอมูลมาจัดทําแอปพลิเคชั่น   

(7) การขยายผล

เทคโนโลยีถ่ัวลิสงพันธุ

ขอนแกน 9 และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต

ถ่ัวลิสงระดับชุมชน 

หมายเหตุ 

ไดรับรองพันธุเม่ือวันท่ี 

15 สิงหาคม 2562 

ถายทอดเทคโนโลยีใหเกษตรกร 

-ถ่ัวลิงสงพันธุขอนแกน 9 มีผลผลิตฝก

แหงสูงกวาพันธุการคา (ไทนาน 9 และ

ขอนแกน 5) ขนาดเมล็ดโต และ

ตานทานตอโรคโคนเนาขาว 

-การผลิตเมล็ดพันธุ เพ่ือหมุนเวียนใช

ใหเพียงพอตลอดท้ังป   

อบรม : แผน/ผล (ราย) : 50/50 

เกษตรกรตนแบบ : แผน/ผล (ราย) : 

10/10 

แปลงตนแบบ : แผน/ผล (ไร) : 

10/10  

จังหวัด : ขอนแกน 

-  การผลิ ต เมล็ ด พันธุ ถ่ั วลิ ส ง

สามารถจําหนายได 45 บาทตอ

กิโลกรัม (เกษตรกรผลิตสําหรับ

บริโภคจําหนายได 30 บาทตอ

กิโลกรัม)  

- เกษตรกรตนแบบมีรายไดสุทธิ

สูงสุดคือ 4,945 บาทตอไร (วิธี

เกษตรกรท่ีมีรายไดสุทธิสูงสุด 

2,205 บาทตอไร)  

- เกษตรกรสามารถนําไปผลิต

และกระจายเมล็ดพันธุ ให กับ

เกษตรกรเครือขายท่ีตองการได  

- ปญหาฝนท้ิงชวงระยะ

เวลานานมีผลตอการติด

ฝ ก แ ล ะ พั ฒ น า เ ม ล็ ด 

สงผลใหไดผลผลิตนอย 

ทําใหเกษตรกรตนแบบ

บางรายขาดทุนตอการ

ผลิตถ่ัวลิสง 

(8) การผลิตปาลม

น้ํามัน 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลม

น้ํ า มันอยางยั่ งยืนและเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

อบรม : แผน/ผล (ราย) : 210/224 

เกษตรกรตนแบบ : แผน/ผล (ราย) : 

33/33 

แปลงตนแบบ : แผน/ผล (ไร) : 

165/165  

จั ง ห วั ด  : ชุ ม พ ร  สุ ร า ษ ฎ ร ธ า นี  

นครศรีธรรมราช กระบี่ ระนอง พังงา  
 

- ความรวมมือพัฒนาการยกระดับผลิต

ปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมอยาง

ยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

การผลิตปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม

อยางยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

สูมาตรฐานสากลในเกษตรกรรายยอย 

- ตนทุนการผลิตแปลงตนแบบ 

3,293 บาท (วิธีเกษตรกร 3,552 

บาท)  

- ผลผลิตแปลงตนแบบ 2,457 

กิ โลกรัมตอไร  ( วิ ธี เ กษตรกร 

2 ,316 กิโลกรัมตอไร )  ขอมูล

เ ก ษ ต ร ก ร ต น แ บ บ ข อ ง  

ศวพ.นครศรีธรรมราช และศวพ.

กระบี่  

 
 

- ศูนย เรียนรูการยกระดับผลิต

ปาลมน้ํ า มันและน้ํ า มันปาลม

อย า ง ยั่ ง ยื น และ เป น มิ ต รต อ

สิ่งแวดลอม เพ่ือเปนแหลงเรียนรู

ใหเจาหนาท่ีภาครัฐ เกษตรกร 

- 
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ช่ือโครงการ ผลการดําเนินงาน  ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน ปญหา-อุปสรรค และ

แนวทางแกไข 

ตามมาตรฐาน รวมกับ GIZ และ กรม

สงเสริมการเกษตร โดยมี 8 หลักการ 

ดังนี้ 

1. มีความโปรงใส 

2. ทําตามกฎหมายและระเบียบ 

3. สรางความม่ันคงทาง ดานเศรษฐกิจ

ในระยะยาว 

4. การจัดการสวนตามหลัก Best 

Management Practice : BMP 

5. ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  

6. รับผิดชอบตอลูกจางและชุมชน 

7. ปลูกปาลมใหมอยางมีความ

รับผิดชอบ 

8. พัฒนาสวนปาลมน้ํามันอยางตอเนื่อง

เพ่ือถายทอดใหกลุมเกษตรกรสามารถ

นําไปผลิตเพ่ือนําไปใชขอการรับรอง 

RSPO โดยใช ศูนย เ รี ยนรู ของกรม

วิชาการเกษตรเปนแหลงถายทอด

เทคโนโลยี  

ศูนยเรียนรู : แผน/ผล (ไร) : 20/20 

จังหวัด : สุราษฎรธานี กระบี่ 

แ ล ะ ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร  โ ด ย

ดําเนินการรวมกับกรมสงเสริม

ก า ร เ ก ษ ต ร เ พ่ื อ ถ า ย ท อ ด

เทคโนโลยีใหกับเจาหนาท่ีภาครัฐ 

และเกษตรกรกาวหนาจํานวน 

120 ราย เ พ่ือเปนวิทยากรใน

พ้ื น ท่ี ข ย า ย ผ ล สู เ ก ษ ต ร ก ร

เครือขาย จํานวน 1,000 ราย โดย

มีเปาหมายใหกลุมเกษตรกรไดรับ

การรับรอง RSPO   
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ผลผลิตสินคาเกษตรมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

 กรมวิชาการเกษตรมีภารกิจในการ ควบคุม กํากับ ดูแล และพัฒนากฎหมายท่ีกรมวิชาการเกษตร

กํากับดูแล จํานวน 6 ฉบับ ดังนี้ พ.ร.บ.พันธุพืช พ.ศ. 2518 พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. ควบคุมยาง  

พ.ศ. 2542 พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.ปุย พ.ศ. 2518 เพ่ือใหการ

ควบคุม กํากับดูแล ตาม พ.ร.บ. ดังกลาวมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอผูบริโภค เกษตรกร และ

ผูประกอบการ ในป 2563 กรมวิชาการเกษตรจึงไดพัฒนา ทบทวน/ยกเลิกกฎหมายท่ีลาสมัย หรือปรับปรุง

แกไขกฎหมายเพ่ือใหสอดคลองกับการปรับปรุงกระบวนการในการนําเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนงานบริการ 

และในการดําเนินใหเปนไปตามเจตนารมณตาม พ.ร.บ. ท้ัง 6 ฉบับ รวมถึงดําเนินการตรวจรับรองแหลงผลิต 

ปจจัยการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑเกษตรใหมีคุณภาพปลอดภัยตอผูบริโภคตามมาตรฐานและสอดคลอง

ตาม พ.ร.บ. ท่ีกรมวิชาการเกษตรกํากับดูแล เพ่ือใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน

ปลอดภัย โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1. ตรวจรับรองแหลงผลิต ปจจัยการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑเกษตรใหมีคุณภาพ 
 

การตรวจรับรอง หนวยนับ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

ปจจัยการผลติ ผลผลิตและผลิตภณัฑ

เกษตรท่ีตรวจรับรองตามมาตรฐานท่ี 

กรมวิชาการเกษตรกํากับดูแล 

ตัวอยาง 75,000 166,866 

(ตรวจสิ่งเจือปนในสินคาเกษตรและ 

ปจจัยการผลติ) 

ราย 26,000 216,854 

(ตรวจปจจัยการผลิตนําเขา และสนิคาจากผู

จําหนายปุย วัตถุอันตราย เมลด็พันธุ) 

ฉบับ 231,500 651,635 

(ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง สุขอนามัย 

สุขอนามัยพืช และ พ.ร.บ.) 
 

 2. การปองกันและปราบปรามคดีตามกฎหมายในกํากับดูแลของกรมวิชาการเกษตร 

 2.1 การออกใบอนุญาต  
 

พ.ร.บ. เปาหมาย (ฉบับ) ผลการดําเนินงาน (ฉบับ) 

(1) พ.ร.บ.ปุย พ.ศ. 2518 12,032 47,838 

(2) พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 7,499 28,500 

(3) พ.ร.บ.พันธุพืช พ.ศ. 2518 9,039 35,944 

(4) พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 1,200 5,765 

(5) พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 12 85 

(6) พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ. 2542   14,138 65,216 

รวม 43,920 183,348 
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2.2 การตรวจสอบปจจัยการผลิตทางการเกษตร 
 

รายการสินคานําเขา เปาหมาย 

(รายการ) 

ผลการดําเนินงาน 

(รายการ) 

(1) ปุย 760 2,179 

(2) วัตถุอันตราย 180 4,670 

(3) พืช 24,300 187,680 

(4) เมล็ดพันธุ 480 3,851 

รวม 25,720 198,380 

 

2.3 การตรวจสอบรานคาจําหนายปจจัยการผลิตภายในประเทศ (สําหรับผูประกอบการท่ีขออนุญาต

ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ปุย และพันธุพืช) 

• การตรวจรานคาผูจําหนายปจจัยการผลิต (ปุย วัตถุอันตราย เมล็ดพันธุ) มีเปาหมายในการตรวจ

รานคาผูจําหนายปจจัยการผลิตท่ัวประเทศ จํานวน 7,458 รานคา ดําเนินการไดท้ังสิ้น 16,771 รานคา และ

เปาหมายในการเก็บตัวอยาง ปุย วัตถุอันตราย เมล็ดพันธุ จํานวน 835 ตัวอยาง ดําเนินการไดท้ังสิ้น 863 

ตัวอยาง โดยแบงเปนปุย (เคมี อินทรีย ชีวภาพ) จํานวน 338 ตัวอยาง วัตถุอันตราย จํานวน 234 ตัวอยาง 

เมล็ดพันธุควบคุม 199 ตัวอยาง ตัวอยางท่ีตองวิเคราะหซํ้า จํานวน 92 ตัวอยาง และดําเนินการอายัดปุย วัตถุ

อันตราย เมล็ดพันธุท้ังสิ้น 2,746.50 กิโลกรัม 904.60 ลิตร 

• การตรวจราน Q-Shop มีเปาหมายในการตรวจราน Q-Shop ท่ัวประเทศ จํานวน 556 รานคา 

ดําเนินการไดท้ังสิ้น 1,086 รานคา และเปาหมายการเก็บตัวอยาง ปุย วัตถุอันตราย เมล็ดพันธุ จํานวน 317

ตัวอยาง ดําเนินการไดท้ังสิ้น 281 ตัวอยาง โดยแบงเปนปุย (เคมี อินทรีย ชีวภาพ) จํานวน 110 ตัวอยาง วัตถุอันตราย 

จํานวน 70 ตัวอยาง และเมล็ดพันธุพืช จํานวน 101 ตัวอยาง 

  

2.4 การยกระดับรานคา และผูผลิต 

• โครงการรานจําหนายปจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ (Q-Shop) ปจจุบันมีราน

จําหนายปจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ (Q-Shop) แลวท้ังสิ้น 3,718 ราย เปนรานท่ียังมีอายุอยู

จํานวน 1,895 ราย และเปนรานท่ีอยูระหวางดําเนินการขอตออายุ จํานวน 1,823 ราย 

• โครงการผูผลิตวัตถุ อันตรายทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ (Q-Factory) ปจจุบันมีผูผลิต 

วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ (Q-Factory) แลวท้ังสิ้น 9 ราย และอยูในกระบวนการตรวจประเมิน 

จํานวน 2 ราย 
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• โครงการผูรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมท่ีมีคุณภาพ (Q-Factory) ปจจุบันอยูระหวางเสนอปรับปรุง  

แกไข หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ตอคณะกรรมการดําเนินการผูผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุย และ

ผูรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมท่ีมีคุณภาพ พิจารณา 

• โครงการผูผลิตปุยท่ีมีคุณภาพ (Q-Factory) ปจจุบันอยูระหวางเสนอปรับปรุง แกไข หลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไข ตอคณะกรรมการดําเนินการผูผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุย และผูรวบรวมเมล็ด

พันธุควบคุมท่ีมีคุณภาพ พิจารณา 

 

2.6 การบังคับใชกฎหมาย 

• การตรวจตามเบาะแส ตามการรองเรียน สําหรับผูประกอบการท่ีขออนุญาตและไมไดขอ

อนุญาตตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย ปุย และพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร โดยสารวัตรเกษตร รวมกับเจาหนาท่ี

ตํารวจกรมสอบสวนคดีพิเศษ เขาจับกุมดําเนินคดีกับผูฝาฝนกฎหมาย จํานวน 18 คดี ในพ้ืนท่ี 10 จังหวัด  

ยึดของกลางปริมาณ 250.15 ตัน และ 60,710.15 ลิตร มูลคารวม  53.82 ลานบาท โดยจําแนกเปน 
 

 

วันท่ี 
 

จังหวัด 
 

ของกลาง 
ปริมาณ มูลคา 

(บาท) กิโลกรัม ลิตร 

9 ต.ค. 62 กทม. วัตถุอันตราย - 10 7,500 

16 ต.ค. 62 ปทุมธานี ปุย - 7 6,650 
 

7 พ.ย. 62 
ปทุมธานี วัตถุอันตราย - 118 47,200 

ปทุมธานี ปุย - 115 132,250 

14 พ.ย. 62 

นนทบุรี 
วัตถุอันตราย - 159.65 

210,000 
ปุย 101.72 46.5 

ปทุมธานี 
วัตถุอันตราย - 20,094 

24,000,000 
ปุย - 20,054 

นครราชสีมา 
วัตถุอันตราย  4,000 

1,300,000 
ปุย  2,700 

นครราชสีมา 
วัตถุอันตราย 44 262 

6,100,000 
ปุย - 9,363 

9 เม.ย. 63 หนองคาย วัตถุอันตราย - 6 4,000 

- พ.ค. 63 อุบลราชธานี ปุย 250,000 - 2,000,000 

5 พ.ค. 63 สระบุรี วัตถุอันตราย - 3 7,500 

4 มิ.ย. 63 ชุมพร 
วัตถุอันตราย - 7 - 

ปุย - 4 - 



95 

 
 

วันท่ี 
 

จังหวัด 
 

ของกลาง 
ปริมาณ มูลคา 

(บาท) กิโลกรัม ลิตร 

22 ก.ค. 63 เชียงใหม วัตถุอันตราย - 3,761 20,000,000 

22 ก.ค. 63 อุตรดิตถ - - - - 

รวม 10 จังหวัด/ 14 คดี 250,145.72 60,710.15 53,815,100 

 

• ขอมูลคดีท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักนิติการ กรมวิชาการเกษตร  

 
 

ประเภท 
ป พ.ศ. 2563 (คดี) 

อยูระหวางการพิจารณาฯ 

พ.ร.บ.กักพืชฯ - 

พ.ร.บ.ปุยฯ  17 

พ.ร.บ.พันธุพืชฯ - 

พ.ร.บ.วัตถุอันตรายฯ 20 

รวม 37 
        ขอมูล ณ 25 กันยายน 2563 

 

หมายเหตุ  :  1. อยูระหวางการพิจารณา คือ คดีที่อยูในระหวางรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม คดีที่ผานคณะทํางานเพื่อพิจารณากล่ันกรองฯ คดีที่อยู

ระหวางเสนอกรมฯ และคดีที่ผานความเห็นชอบกรมฯ รอดําเนินการไปกลาวโทษรองทุกข 

    สิ้นสุดแลว คือ คดีท่ีกรมฯ เห็นชอบเพื่อยุติ คดีที่สงเร่ืองไปใหพนักงานสอบสวนและอยูระหวางการพิจารณาของพนักงาน

สอบสวน คดีที่อยูระหวางการพิจารณาของอัยการ คดีที่อัยการแจงคําส่ังไมฟอง คดีที่อยูระหวางการพิจารณาของศาล และคดีที่

ศาลมีคําพิพากษา 

2. ขอมูลคดีที่อยูในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร โดยสํานักนิติการ (พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน) 

    - พ.ร.บ.กักพืชฯ  จํานวน 87 คดี 

    - พ.ร.บ.ปุยฯ   จํานวน 1,480 คดี 

    - พ.ร.บ.พันธุพืชฯ  จํานวน 449 คดี 

    - พ.ร.บ.วัตถุอันตรายฯ จํานวน 992 คดี 

         รวม 3,008 คดี 
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2.7 การศึกษาและปรับปรุงกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร 
 

พระราชบัญญัติ แกไขเพ่ิมเติม สถานะ 

(1) พระราชบัญญัติกัก

พืช พ.ศ. 2507 

1. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 

2. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 

อยูระหวางเสนอ 

รมว.กษ. พิจารณา 

(2) พระราชบัญญัติปุย 

พ.ศ. 2518 

 

1. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

2. มาตรา 72/5 แกไขเพิ ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแกไข

เพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทาง

อาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 

อยูระหวางเสนอ 

รมว.กษ. พิจารณา  

 

(3) พระราชบัญญัติ

พันธุพืช พ.ศ. 2518 

1. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 

2. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550 

ยังไม มีการเสนอแก ไข

เพ่ิมเติม  

 

(4) พระราชบัญญัติวัตถุ

อันตราย พ.ศ. 2535 

1. เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2544  

2. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 

2551 

3. มาตรา 87/2 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม

บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของ

ผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 

4. แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2562 

อยู ระหว า งกระทรวง

อุตสาหกรรมเสนอแกไข

เพ่ิมเติม 

 

(5) พระราชบัญญัติ

ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 

ยังไมมีการแกไขเพ่ิมเติม 

 

อยูระหวางรอนําเสนอ

สภาผูแทนราษฎรเพ่ือ

บรรจุเปนวาระ 

(6) พระราชบัญญัติ

คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 

2542 

มาตรา 69 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเ พ่ิมเติม

บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของ

ผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 

ยังไม มีการเสนอแก ไข

เพ่ิมเติม 

 

  

ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

1) จํานวนปจจัยการผลิตสุมตรวจจากรานคาจําหนายปจจัยการผลิต (ปุย วัตถุอันตราย เมล็ดพันธุ) 

และรานคา Q-Shop ผานมาตรฐานรอยละ 93.40 

2) สงผลใหการกํากับควบคุมดูแลเปนไปอยางตอเนื่องสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ควบคุมดูแล

ไดตามกฎหมาย และสามารถทําใหพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติตาง ๆ สามารถทํางานในเรื่อง  
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เก่ียวกับกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเพ่ือคุมครองเกษตรกรและ

ประชาชนผูมีสวนเก่ียวของ รวมถึงพนักงานเจาหนาท่ี 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

กรมวิชาการเกษตรนําองคความรูจากผลงานวิจัยดานพืชและปจจัยการผลิตทางการเกษตรตาง ๆ  

ท่ีผานการศึกษาวิจัยและพัฒนาจนประสบความสําเร็จของกรมไปขยายผลผานแปลงตนแบบการผลิตพืช 

รวมท้ังการใหความรูดานพืชผานการฝกอบรม เพ่ือปรับใชใหเกิดความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี โดยใชปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และตรงตามความตองการของเกษตรกรตามเง่ือนไขสภาพปญหาการผลิตพืช เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและพัฒนาการผลิตพืชผานการดําเนินงานภายใตโครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ โดยในป 2563 ดําเนินการภายใตโครงการพระราชดําริ จํานวน 252 โครงการ ในพ้ืนท่ี 75  

จังหวัด โดยมีเปาหมาย พัฒนาศักยภาพเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการในหลักสูตรตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับสภาพ

พ้ืนท่ีและตามความตองการของเกษตรกร  

ผลการดําเนินงาน  

- การถายทอดเทคโนโลยีจํานวน 12,000 ราย ดําเนินการได 10,785 ราย  

- จัดทําแปลงเรียนรู/แปลงตนแบบ เปาหมาย 2,500 ไร ดําเนินการได 2,500 ไร ท้ังในพ้ืนท่ีโครงการ

และพ้ืนท่ีของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือเปนแหลงศึกษาดูงานและแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรและผูท่ี

สนใจ  

- บริการความรูโดยผานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรมีศูนยทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

ดานการเกษตรควบคูไปกับการเรียนรูเรื่องการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม” รวม 22 แหง ซ่ึงใน

ป 2563 ท่ีผานมาไดใหบริการประชาชนผูสนใจไปแลว รวม 251,878 ราย  

- สนับสนุนวิชาการเฉพาะดานในโครงการพระราชดําริ จํานวน 7 เรื่อง ไดแก 1) เทคโนโลยีการ

ปองกันกําจัดปลวก 2) เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรและไมผล 3) เทคโนโลยีการจัดการระบบสงน้ํา 

สปริงเกอรและงานอ่ืน ๆ 4) โรงคัดบรรจุผักฯ ระบบการผลิตท่ีดี (GMP) 5) สนับสนุนเมล็ดพันธุผักไฮโดรโป

นิกสและวัสดุปลูก 6) การผลิตพืชผักปลอดภัย 7) การปลูกไมผลเศรษฐกิจ ไมผลพ้ืนเมือง และไมดอก 

ไมประดับ 

 

ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน  

ผลท่ีไดจากการถายทอดเทคโนโลยีโดยการฝกอบรมผานแปลงเรียนรู ทําใหเกษตรกรและผูท่ีสนใจ

นําไปปรับใชในพ้ืนท่ีของตนเอง ทําใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดในวิถีทางเศรษฐกิจพอเพียง  
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แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

1. โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ข้ึน 

เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชนและเปนศูนยถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร สูเกษตรกร 

กรมวิชาการเกษตรเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีอยูภายใตกลุมภารกิจดานพัฒนาการผลิต  

มีภารกิจหลักในดานการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และกํากับดูแลกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

ปจจัยการผลิตทางการเกษตร จึงไดรวมบูรณาการจัดทําโครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร (ศพก.) ข้ึน เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชใหม ๆ สูเกษตรกรโดยดําเนินกิจกรรมในการ

ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยผานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

(ศพก.) โดยในปงบประมาณ 2563 กรมวิชาการเกษตรไดรวมบูรณาการพัฒนา ศพก.หลักและเครือขายจํานวน 

286 ศพก. โดยมีกิจกรรมดังนี้  

 

 กิจกรรม 
แผนการดําเนนิงาน 

แผน ผล หนวยนับ 

(1) อบรมถายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมการผลิตพืชท่ีถูกตองเหมาะสมและสราง

การรับรูเรื่องศัตรูพืชอุบัติใหมใหกับเจาหนาท่ีภาครัฐ เกษตรกรในเครือขาย ศพก.  

      โดยในการประเมินผลการถายเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช

ผานการอบรมและสาธิตผานแปลงตนแบบพบวาเกษตรกรรอยละ 94.80  

มีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีการผลิตพืชอยางถูกตองและเหมาะสมเพ่ิม

สูงข้ึนผานเกณฑท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนดไว (รอยละ 70) ซ่ึงจะนําความรูท่ีได

ไปประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

7,500 7,891 ราย 

(2) พัฒนาฐานเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 - สนับสนุนปจจัยการผลิตเพ่ือใชจัดทําฐานเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตตาม

คําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรในพ้ืนท่ี ศพก. และเครือขาย 

 - สนับสนุนชุดตรวจดินอยางงาย (test kit) (1 ชุดตรวจดินได 50 ตัวอยาง) 

 

 

200 

 

60 

 

200 

 

60 

 

ศพก. 

 

ชุด 

(3) การผลิตขยายปุยชีวภาพและชีวภัณฑ 19 ชนิด  

 - ผลิตขยายปุยชีวภาพและชีวภัณฑ 19 ชนิด ไดแก 1) ปุยชีวภาพอาบัสคูลา 

ไมโคไรซา  2) PGPR I II III 3) ปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต  4 )  แหนแดง  

5) แตนเบียน Goniozus nephantidis 6) แตนเบียน Asecodes hispinarum 

7) แตนเบียนดักแด Tetrastichus brontispae 8) แมลงหางหนีบ 9) แมลงชาง

ปกใส  10) มวนพิฆาต 11) แตนเบียนไขไตรโครแกรมมา 12) NPV 13) ไตรโคเดอรมา 

14) ราเขียวเมตาไรเซียม 15) บาซิลลัส ซับทิลิส (BS) 16) บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (BT)  

 

19 

 

 

19 

 

 

ชนิด 
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 กิจกรรม 
แผนการดําเนนิงาน 

แผน ผล หนวยนับ 

17) เห็ดเรืองแสง 18) ไสเดือนฝอยสายพันธุไทย 19) ปุยหมักเติมอากาศ 

สนับสนุนเกษตรกรในพ้ืนท่ี ศพก. และเครือขาย  

(4) ประชาสัมพันธเผยแพรองคความรูทางการเกษตร  

  - คูมือการผลิตไสเดือนฝอยสายพันธุไทย 

  - โปสเตอรหนอนชอนใบมะเขือเทศ 

  - แผนพับการใชไสเดือนฝอยสายพันธุไทยควบคุมศัตรูพืช 

  - แผนพับหนอนชอนใบมะเขือเทศ 

  - ติดตั้ง smart box สนับสนุนศูนยเรียนรู 

  - แจงเตือนภัยศัตรูพืช  

 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

70 

882 

 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

70 

882 

ศพก. 

เลม 

แผน 

แผน 

แผน 

ศพก. 

ศพก. 

 

ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน  

1. ในการประเมินผลการถายเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผานการอบรมและสาธิตผาน

แปลงตนแบบ พบวา เกษตรกรรอยละ 94.80 มีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีการผลิตพืชอยางถูกตองและ

เหมาะสมเพ่ิมสูงข้ึน ผานเกณฑท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนดไว (รอยละ 70) ซ่ึงจะนําความรูท่ีไดไปประยุกตใช

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

2. ศพก. ท่ีไดรับการพัฒนาฐานเรียนรูจํานวน 286 ศพก. สามารถใหบริการถายทอดองคความรู 

ดานเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  

 3. ผลการวิเคราะหตนทุนการผลิตพืชตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรในปงบประมาณ 2562 

พบวาการปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรในไมผล พืชไร พืชผัก เกษตรกรมีตนทุนและผลผลิต

เพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

ชนิดพืช ตนทุนตนแบบเปรียบเทียบ 

      กับวิธีเกษตรกร 

ผลผลิตแปลงตนแบบเปรียบเทียบ 

กับวิธีเกษตรกร 

ไมผล ในชวง 5.14% - 30.66% ในชวง 4.86% - 37.50% 

1. มะมวง เพ่ิมข้ึน 5.14% (373 บาท/ไร) เพ่ิมข้ึน 12.41% (115 กก./ไร) 

2. มังคุด เพ่ิมข้ึน 6.67% (606 บาท/ไร) เพ่ิมข้ึน 10.98% 100 กก./ไร 

3. สับปะรด เพ่ิมข้ึน 7.27% (1,450 บาท/ไร) เพ่ิมข้ึน 7.14% (200 กก./ไร) 

4. มะพราว เพ่ิมข้ึน 8.32% (334 บาท/ไร) เพ่ิมข้ึน 37.50% (300 กก./ไร) 

5. ทุเรียน เพ่ิมข้ึน 28.69% (3,816 บาท/ไร) เพ่ิมข้ึน 4.86% (59 กก./ไร) 

6. ลองกอง เพ่ิมข้ึน 30.66% (1,271 บาท/ไร) เพ่ิมข้ึน 8.13% (9,635 กก./ไร) 

พืชไร ในชวง 2.88% - 4.36% ในชวง 13.05% - 22.23% 

1. ขาวโพดเลี้ยงสัตว เพ่ิมข้ึน 2.88% (98 บาท/ไร) เพ่ิมข้ึน 13.73% (158 กก./ไร) 

2. ปาลมนํ้ามัน เพ่ิมข้ึน 4.34% (223 บาท/ไร) เพ่ิมข้ึน 13.05% (392 กก./ไร) 
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ชนิดพืช ตนทุนตนแบบเปรียบเทียบ 

      กับวิธีเกษตรกร 

ผลผลิตแปลงตนแบบเปรียบเทียบ 

กับวิธีเกษตรกร 

3. ออย เพ่ิมข้ึน 4.34% (388 บาท/ไร) เพ่ิมข้ึน 20.10% (2,625 กก./ไร) 

4. มันสําปะหลัง เพ่ิมข้ึน 4.36% (186 บาท/ไร) เพ่ิมข้ึน 22.23% (1,014 กก./ไร) 

พืชผัก ในชวง 1.17% - 5.67% ในชวง 7.60% – 13.21% 

1. ผักตระกูลกะหล่ํา เพ่ิมข้ึน 1.17% (105 บาท/ไร) เพ่ิมข้ึน 13.21% (440 กก./ไร) 

2. พริก เพ่ิมข้ึน 5.67% (1,045 บาท/ไร) เพ่ิมข้ึน 7.60% (168 กก./ไร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

อบรมเกษตรกรเครือขาย ศพก.  อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด จํานวน 30 ราย  

หลักสตูร  การใชปุยชีวภาพละลายฟอสเฟตในการผลติทุเรยีน  

เกษตรกรเครือขาย ศพก. อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุและผูสนใจ จํานวน 18 ราย 
หลักสตูร การใชสารชีวภณัฑและปุยชีวภาพในการผลิตพืช 

แปลงตนแบบมังคุดของเกษตรกรในพ้ืนท่ี ศพก. อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จํานวน 1 ราย 3 ไร 
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2. โครงการสงเสริมและสรางทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร (เกษตรทฤษฎีใหม) 

กรมวิชาการเกษตร ดําเนินโครงการสงเสริมและสรางทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาค

เกษตร (โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ถวายในหลวง) ในป 2563 ตอเนื่องจากป 2560 – 

2562 ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือนอมเกลานอมกระหมอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคัดเลือกเกษตรกรเขารวม

โครงการรายเดิมท่ีมีความสมัครใจท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเองใหเปนแปลงตนแบบท่ีเปนตัวอยางแกเกษตรกร

รายอ่ืนและผูท่ีสนใจ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 

กิจกรรม หนวยนับ แผน ผล 

(1)  เกษตรกรเขารวมโครงการ ราย 250 289 

(2) การสงเสริมความรู เ ชิงปฏิบัติการ  

โดยการจัดทําแปลงตนแบบทฤษฎีใหม 

ไร 1,250 2,516 

(3) การสงเสริมความรูเชิงปฏิบัติการ โดย

การอบรมใหความรูตามความตองการของ

กลุม 

ราย 250 289 

(4) จํานวนเกษตรกรในความรับผิดชอบ

ของกรมท่ีไดรับการสนับสนุนปจจัยการ

ผลิต 

ราย 250 289 

โดยสนับสนุนพันธุพืชและปจจัยการผลิต ดังน้ี  

1) กลาไมผล เชน ฝรั่งกิมจู สมไรเมล็ด สมโอ เชอรี่ 

มะละกอ มะขามเทศ ขนุน มะมวง มะนาว จํานวน 

943 ตน 2) เมล็ดพันธุผัก เชน ถ่ัวฝกยาว คะนา 

กวางตุง ผักบุง ถ่ัวเขียว พริก มะเขือ ผักจิงจูฉาย 

อัญชัน จํานวน 33 กิโลกรัม 3) ปจจัยการผลิต เชน 

ปุยคอก แหนแดง ปุยหมักเติมอากาศ จํานวน 

4,210 กิโลกรัม 

(5) เกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุนถายทอด

ความรู  ด านอ่ืน ๆ เชน การรวมกลุ ม  

การแปรรูป ฯลฯ 

ครั้ง - 95 

 

ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 289 ราย สามารถเปนตนแบบ เปนจุดเรียนรูในการทําการเกษตร

ทฤษฎีใหมแกเกษตรกรและประชาชนท่ัวไปท่ีมาเยี่ยมชม 
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สวนท่ี 2 การถายทอดเทคโนโลยีเชิงสังคมและเชิงพาณิชย ปงบประมาณ 2563 

1. การถายทอดเทคโนโลยีเชิงสังคม 
 

ลําดับ เทคโนโลยี ผูรับการถายทอด

เทคโนโลยี/ 

ผูนําไปใชประโยชน 

การใชประโยชน/

ปริมาณการผลิต ป 

2563 

ขอมูลสรุปโดยยอ หมายเหตุ 

(1) อากาศยานไร

คนขับเพ่ือการฉีด

พนสารชีวินทรีย 

บริษัท ดีจีไอ โปรดักช่ัน 

จํากัด 

84 เครื่อง สามารถทํางานได 3 - 5 นาทีตอ

ไร  หากใชแรงงานคนพนด วย

เครื่องแบบสะพายหลังใชเวลา 30 

นาทีตอไร จึงมีความรวดเร็วกวา 6 

- 10 เทา ใชพนชีวินทรีย เชน 

Bacillus subtilis Bacillus 

thuringiensis 

ผลิตจําหนาย

ใหเกษตรกร 

(2) เครื่องขุดมัน

สําปะหลัง 

บริษัท บี.ที. โอโตพารต 

จํากัด 

15 เครื่อง เครื่องขุดมันสําปะหลังแบบไถ 

หั วหมู สํ าหรับแทรกเตอร  50 

แรงมา สามารถทํางานได 1.4 ไร

ตอช่ัวโมง สามารถขุดเก็บเก่ียว

ผลผลิตมันสําปะหลังไดมากกวา 

10 ไรตอวัน มีความรวดเร็วกวา

แ ร ง ง า น ค น  2  -  2 . 5  เ ท า 

(แรงงานคนเก็บเก่ียวได 4 - 5 ไร

ตอวัน) 

ผลิตจําหนาย

ใหเกษตรกร 

บริษัท พรเจรญิ  

(ชางคิด) 2014 จํากัด 

5 เครื่อง 

(3) เครื่องเก็บผล

ปาลมรวงแบบ

ตะกรอ 

บริษัท จักรวาลคาร  

เซ็นเตอร จาํกัด 

20  เครื่อง เครื่องมือเก็บผลปาลมรวงแบบ

ต ะ ก ร อ  เ ห ม า ะ ส ม สํ า ห รั บ

เกษตรกรรายยอย มีอัตราการเก็บ

ผลปาลมรวงเฉลี่ยท่ี 1.32 กิโลกรัม

ต อ น า ที  ห า ก ใ ช แ ร ง ง า น ค น

ส า ม า ร ถ เ ก็ บ ไ ด เ ฉ ลี่ ย  2 . 0 1 

กิโลกรัมตอนาที แมวาการทํางาน

ของ เ ค รื่ อ ง จ ะช า ก ว า ก า ร ใ ช

แรงงานคน แตการกมลงเก็บของ

เกษตรกรเปนเวลานาน อาจทําให

มีผลเสียตอสุขภาพในระยะยาว 

 

 
 

ผลิตจําหนาย

ใหเกษตรกร 

บริษัท คํา-วี การเกษตร 

จํากัด 

15  เครื่อง 

เกษตรกร 200 เครื่อง ขอพิมพเขียว

ไปผลิตใชเอง 
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ลําดับ เทคโนโลยี ผูรับการถายทอด

เทคโนโลยี/ 

ผูนําไปใชประโยชน 

การใชประโยชน/

ปริมาณการผลิต ป 

2563 

ขอมูลสรุปโดยยอ หมายเหตุ 

(4) อุปกรณชวยปน

ตนมะพราว 

บริษัท จักรวาลคาร  

เซ็นเตอร จาํกัด  

10 ชุด อุปกรณช วยปนตนมะพราวมี

นํ้ า ห นั ก ข อ ง ชุ ด อุ ป ก ร ณ  1 0 

กิโลกรัม (ขางละ 5 กิโลกรัม) มี

ความเร็วในการข้ึนตนมะพราว 

0.13 เมตรตอวินาที ความเร็วใน

การลง 0.12 เมตรตอวินาที ท่ี

ความสูงตนมะพราวเฉลี่ย 5.7 

เมตร จึงเปนทางเลือกใหเกษตรกร

ในการ ข้ึนตนมะพร าว โดยใช

อุปกรณชวย 

ผลิตจําหนาย

ใหเกษตรกร

ราคาชุดละ 

5,000 – 

8,000 บาท 

ข้ึนอยูกับวัสดุ

ท่ีนํามาผลิต 

บริษัท คํา-วี การเกษตร 

จํากัด 

8 ชุด 

(5) หองเย็นสําหรับ

การเก็บรักษา

เมลด็พันธุพืช 

ความจุ 5 ตัน 

(กวาง 3 x ยาว 4 

x สูง 3 เมตร) 

บริษัท คูลลิ่ง มูฟ จํากัด  2 หอง สามารถควบคุมไดท้ังอุณหภูมิและ

ความช้ืนสัมพัทธ โดยไมตองใช

เครื่องลดความช้ืน ซึ่งหองเย็นของ

กรมวิชาการเกษตรมีราคาตนทุน

เครื่องละ 750,000 บาท ถูกกวา

หองเย็นท่ีใชกันอยูท่ัวไปท่ีตองนํา

เครื่องลดความช้ืนมาใชรวมดวย 

ราคาประมาณ 1,500,000 บาท 

ชวยลดตนทุนถึงรอยละ 50 

การวิเคราะหความคุมคาทาง

เศรษฐศาสตรสําหรับการเก็บ

รักษาเมล็ดพันธุพืชในหองเย็น

ต นแบบ น้ี  โ ดยมี ร าคาตน ทุน

เครื่องจักร 750,000 บาท และมี

อายุการใชงาน 15 ป คาซอมบํารุง

ประจําปเฉลี่ย 3,000 บาทตอป 

ใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 0.46 หนวย

ตอช่ัวโมง คิดคาไฟฟาเฉลี่ย 3.5 

บาทตอหนวย (1,100 บาทตอ

เดือน) เมื่อประเมินความคุมคาท่ี

เก็บเมล็ดพันธุพืชจํานวน 5 ตันตอป 

จะมีคาใชจายเทากับ 1.1 บาทตอ

กิโลกรัมตอเดือน  

ผูผลิต 

จําหนาย และ

ติดตั้ง  
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ลําดับ เทคโนโลยี ผูรับการถายทอด

เทคโนโลยี/ 

ผูนําไปใชประโยชน 

การใชประโยชน/

ปริมาณการผลิต ป 

2563 

ขอมูลสรุปโดยยอ หมายเหตุ 

(6) เทคโนโลยีการ

เพาะเหด็รางแห

สายพันธุไทย (K8) 

กรมสงเสรมิการเกษตร

(สํานักงานสงเสริมและ

พัฒนาการเกษตรท่ี 5 

จังหวัดสงขลา) 

19 ชุด คัดเลือกเห็ดรางแหในประเทศ

ไทย และพัฒนาเทคโนโลยีการ

ผลิต เ พ่ือใหสามารถผลิตเปน 

เชิงการคาได 

(หัวเช้ือ 1 ชุด 

ขยายได 11 

กอน กระบะ

ขนาด 

60x200x30 

เซนติเมตร ใช

หัวเช้ือ 8 ชุด 

(7) ไถระเบิดดินดาน หางหุนสวนจํากัด  

ศรีกําแพงแสนมอเตอร 

30 ตัว เ ป น อุ ป ก ร ณ พ ว ง ท า ย ร ถ

แทรก เ ตอร ใ ช ไ ถ เ พ่ื อ ร ะ เ บิด 

ช้ันดินดานหรือดินช้ันลางท่ีถูกอัด

แนน เน่ืองจากการใชเครื่องจักรกล

การเกษตรอยางตอเ น่ืองเปน

เวลานาน หรือเครื่องทุนแรงท่ีมี

นํ้าหนักมากเคลื่อนท่ีผานบอย ๆ 

ทําให เ กิดการอัดตัวของช้ันดิน 

เปนอุปสรรคตอการชอนไชของ

รากพืช การไหลซึมของนํ้า และ

การถายเทอากาศไมดี เกิดการ

ทวมขังของนํ้าและกอใหเกิดการ

ระบาดของโรค กระทบตอการ

เจริญเติบโตและการใหผลผลิต

ของพืช ประสิท ธิภาพในการ

ทํางานสามารถไถไดท่ีความลึก

เฉลี่ย 41 เซนติเมตร ทํางานเฉลี่ย 

2 . 41  ไ ร ต อ ช่ั ว โม ง  ใช นํ้ ามั น

เช้ือเพลิงเฉลี่ย 3.52 ลิตรตอไร 

ผลิตจําหนาย

ใหเกษตรกร 

(8) เครื่องกําจัดวัชพืช

ติดรถไถเดินตาม

แบบจานพรอมลอ

เหล็กหนาแคบ

แบบปรับได 

 

 

บริษัท เอส ที ขอนแกน 

 

20 เครื่อง/100 ตัว 

(ลอเหล็ก) 

เปนผาลไถสําหรับพวงตอกับรถไถ

เดิ นตามสํ าหรั บ กํ าจั ด วั ช พื ช 

สามารถทดแทนแรงงานและ 

การใชสารเคมีในการกําจัดวัชพืช 

 

 

ผลิตจําหนาย

ใหเกษตรกร 
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ลําดับ เทคโนโลยี ผูรับการถายทอด

เทคโนโลยี/ 

ผูนําไปใชประโยชน 

การใชประโยชน/

ปริมาณการผลิต ป 

2563 

ขอมูลสรุปโดยยอ หมายเหตุ 

(9) จอบหมุนกําจัด

วัชพืชในรองออย

พวงรถแทรกเตอร

ขนาดเล็ก 

บริษัท คูโบตา ก.แสงยนต 

ลูกแก-กาญจนบุรี จํากัด 

50 ตัว การใชจอบหมุนเพ่ือพรวนดินและ

สับกลบใบออย ลดความเสี่ยง 

เน่ืองจากเกิดไฟไหมในแปลงออย

และยังชวยพรวนดิน เปนการเพ่ิม

อินทรียวัตถุและปริมาณอากาศ 

ในดินดวย สําหรับจุดคุมทุนอยูท่ี 

7 ป 

 

นําตนแบบไป

ผลิตและ

จําหนายใหกับ

เกษตรกรใน

เขตพ้ืนท่ีภาค

กลาง 

(10) เครื่องหยอดเมลด็

พืชหลังนา 

บริษัท สยามอิมพลีเมน 

จํากัด 

 

8 เครื่อง ใชหยอดเมล็ดขาวโพด ถ่ัวเขียว 

และถ่ัวเหลือง ทํางานไดรวดเร็ว

ข้ึน ลดตนทุนดานแรงงาน และลด

อั ต ร า ก า ร ใ ช เ ม ล็ ด พั น ธุ ไ ด  

ประสิทธิภาพในการทํางาน 3.47-

6.01 ไรตอช่ัวโมง ใชปริมาณเมล็ด

เฉลี่ย 5.6 กิโลกรัมตอไร จากเดิม

ใชเมล็ดเฉลี่ย 12 กิโลกรัมตอไร 

ซึ่งสามารถลดตนทุนเมล็ดพันธุได

ประมาณรอยละ 53 

 

ผลิตจําหนาย

ใหเกษตรกร 

(11) เครื่องกะเทาะ

เปลือกเขียวเมลด็

มะคาเดเมยี 

นายดนัย ชัยวงค 30 เครื่อง ลดตนทุนแรงงาน ทํางานไดเร็ว

กวาใชแรงงานคน 30 เทา 

 

 

ผลิตจําหนาย

ใหเกษตรกร 

(12) เครื่องกะเทาะ

กะลาเมลด็มะคา

เดเมยี 

นายประพัฒน ทอง

จันทน 

45 เครื่อง ลดตนทุนแรงงาน ไดเ น้ือเมล็ด 

มะคาเดเมียเต็มเมล็ดรอยละ 70 

ก ะ เ ท า ะ เ ร็ ว ก ว า ใ ช ค อ น ทุ บ

แบบเดิม 20 เทา 

 

 

 

ผลิตจําหนาย

ใหเกษตรกร 

(13)   ชุดตรวจสอบดิน

อยางงาย (Soil 

Test Kit) 

ถายทอดเทคโนโลยีการ

ใชชุดตรวจดินอยางงาย

ใหเกษตรกรใน 16 

จังหวัด คือ ยะลา 

60 ชุด ตรวจสอบดินอยางงายท่ีสามารถ

ใ ช ต ร ว จ ส อ บ อิ น ท รี ย วั ต ถุ  

ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมใน

(1 ชุด ตรวจ

ได 50 

ตัวอยาง) 
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ลําดับ เทคโนโลยี ผูรับการถายทอด

เทคโนโลยี/ 

ผูนําไปใชประโยชน 

การใชประโยชน/

ปริมาณการผลิต ป 

2563 

ขอมูลสรุปโดยยอ หมายเหตุ 

ขอนแกน บุรีรัมย 

มหาสารคาม อุตรดติถ 

อุดรธานี สตลู 

นครสวรรค ศรสีะเกษ 

กาฬสินธุ สุรินทร 

เพชรบูรณ พิจติร 

หนองคาย ปทุมธานี 

สุโขทัย 

ดิน โดยไมตองนําสงตัวอยางดินไป

ตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 

 

หมายเหตุ : ถายทอดเทคโนโลยีเชิงสังคม หมายถึง การนําเทคโนโลยี งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐท่ีเกิดจากการคดิคนข้ึนมาใหม

นําไปขยายผลงานสูกลุมเปาหมาย โดยไมคิดคาแบงปนผลประโยชนอันเกิดจากการใชประโยชนในเทคโนโลยี งานวิจัย หรือ

สิ่งประดิษฐดังกลาว 
 

2. การถายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย 
 

ลําดับ เทคโนโลยี ผูรับการถายทอด

เทคโนโลยี/ 

ผูนําไปใชประโยชน 

การใชประโยชน/

ปริมาณการผลิต ป 

2563 

ขอมูลสรุปโดยยอ หมายเหตุ 

(1) สูตรและกรรมวิธี

การผลิตปุย

ชีวภาพพีจีพีอาร

สําหรับขาว 

ขาวโพดและขาว

ฟาง ออยและมัน

สําปะหลัง 

บริษัท อินโนฟารม  

ไบโอเทค จํากัด 

(สูตร 2) 

* - ปุ ย ชีวภาพพีจี พีอารหรื อ ปุ ย

ชีวภาพแบคทีเรียสง เสริมการ

เจริญเติบโตของพืช (Plant 

 Growth Promoting 

Rhizobacteria or PGPR)  

ประกอบดวยแบคทีเรียท่ีอาศัยอยู

ในดินบริเวณรอบรากพืช และชวย

สงเสริมการเจริญเติบโตของพืชได 

โ ด ย แ บ ค ที เ รี ย ก ลุ ม น้ี มี

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ต รึ ง

ไ น โ ต ร เ จ น  เ พ่ิ ม ค ว า ม เ ป น

ประโยชนของธาตุอาหารพืชและ

ส า ม า ร ถ ส ร า ง ฮ อ ร โ ม น พื ช 

(Phytohormones) เชน ฮอรโมน

กลุ มออกซิน (Auxins) ซึ่ งช วย

กระตุนการยืดตัวของเซลลและ

เพ่ิมจํานวนเซลล  

 

* ลงนามวันท่ี 

17 มกราคม 

2563 และอยู

ระหวางการ

ขอข้ึน

ทะเบียนเพ่ือ

ผลิตจําหนาย 

บริษัท อะโกรไบโอเมท 

จํากัด  (3 สูตร) 

บริษัท ไบโอฟล 

เทคโนโลยี จํากัด 

(สูตร 2) 
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ลําดับ เทคโนโลยี ผูรับการถายทอด

เทคโนโลยี/ 

ผูนําไปใชประโยชน 

การใชประโยชน/

ปริมาณการผลิต ป 

2563 

ขอมูลสรุปโดยยอ หมายเหตุ 

- ปุยชีวภาพพีจีพีอารจะชวยเพ่ิม

ปริมาณรากรอยละ  15  –  20  

เพ่ิมผลผลิตรอยละ 5 - 10 และ

ลดการใชปุยเคมีรอยละ 10 – 25  

 

หมายเหตุ : ถายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย หมายถึง การนําเทคโนโลยี งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐท่ีเกิดจากการคดิคนข้ึนมา

ใหมนําไปขยายผลงานสูภาคเอกชน โดยมีการคิดคาแบงปนผลประโยชนอันเกิดจากการตอยอดขยายผลเทคโนโลยี งานวิจัย 

หรือสิ่งประดิษฐดังกลาว 
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สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

1. การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัตใินพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย  

กรมวิชาการเกษตรรวมกับหนวยงานในพื้นท่ี ในการใหความชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ 

จากปญหานํ้าทวมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยการสํารวจพื้นที่ที่ไดรับความเสียหายดานพืชและแจกถุงยังชีพ

ในชวงประสบภัยพิบัติ พรอมทั้งดําเนินการอบรมใหความรูดานพืชแกเกษตรกรในชวงกอน ระหวางและหลัง 

ประสบภัยพิบัติ นอกจากนั้นไดมีการจัดงาน “รวมใจ สรางความสุข ผูประสบอุทกภัย” ณ สหกรณนิคม 

ศรีสําโรง จํากัด ตําบลสามเรือน อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ) เปนประธานในพิธีและไดมอบพืชพันธุดีที่มาจากผลงานวิจัยของกรม 

จํานวน 7 ชนิด เปนเมล็ดพันธุ ขาวโพดเทียน ผักบุง ถั่วฝกยาว อัญชัน  จํานวน 2,519 กิโลกรัม ยอดพันธุมันเทศ 

จํานวน 25,000 ยอด ตนพันธุ มะนาวและสมโอ จํานวน 1,000 ตน เพื ่อบรรเทาความเดือนรอนและ 

ลดคาใชจายในการยังชีพ ใหแกเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติ จํานวน 500 ราย โดยคาดวาสามารถสนับสนุน 

พ้ืนท่ีปลูกไดไมนอยกวา 650 ไร 
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2. การแกไขปญหาศัตรูพืชอุบัติใหม 

กรมวิชาการเกษตรดําเนินการเฝาระวังสถานการณหรือแกไขปญหาการระบาดของศัตรูพืช โดยการ 

ออกมาตรการควบคุมหรือคําแนะนําเม่ือไดรับการแจงเตือน เพ่ือใหเกษตรกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของนํา

มาตรการหรือคําแนะนําไปปฏิบัติ ท้ังสิ้น 6 เรื่อง ไดแก  1) การปองกันกําจัดหนอนกระทูขาวโพดลายจุด   

2) การสํารวจ เฝาระวังศัตรูพืชและวิธีการปองกันกําจัด รวมท้ังออกมาตรการการควบคุมหนอนผีเสื้อชอนใบ

มะเขือเทศ (Tuta absoluta (Meyrick))  3) คําแนะนําการติดตั้งและการบันทึกขอมูล การสํารวจผีเสื้อ 

หนอนชอนใบมะเขือเทศ (Tuta absoluta (Meyrick)) โดยใชกับดักฟโรโมน  4) การเฝาระวังตั๊กแตนไผ 

(Yellow-spined bamboo locust) ในประเทศไทย  5) การเฝาระวังตั๊กแตนทะเลทราย (Desert locust)  

ในประเทศไทย  6) หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ (Tomato Leafminer)  

ความสําเร็จจากการดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนด สามารถยับยั้งการระบาดหรือควบคุมพ้ืนท่ี 

การระบาดของศัตรูพืช 4 ชนิด ไดแก  1) หนอนกระทูขาวโพดลายจุด โดยการออกคําแนะนําใหเกษตรกรและ

ผูผลิตเมล็ดพันธุขาวโพด ทําใหสามารถควบคุมการระบาดไมใหเกิดความเสียหายได  2) หนอนผีเสื้อชอนใบ

มะเขือเทศ (Tuta absoluta (Meyrick)) โดยการติดตั้งกับดักเพ่ือเฝาระวังหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ 

(Tuta absoluta (Meyrick)) บริเวณดานตรวจพืช 48 ดาน ท่ัวประเทศไทยอยางตอเนื่อง ทําใหสามารถ

ปองกันความเสียหายจากการเขาทําลายของผีเสื้อหนอนชอนใบมะเขือเทศได  3) ตั๊กแตนไผ (Yellow-spined 

bamboo locust) และ  4) ต๊ักแตนทะเลทราย (Desert locust) โดยการออกมาตรการเฝาระวังและ 

จัดทําอินโฟกราฟก ทําใหสามารถปองกันความเสียหายจากการเขาทําลายได   

 

หนอนกระทูขาวโพดลายจุด 
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หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตั๊กแตนไผ 

 

 

 

 

 

 

 

 ตั๊กแตนทะเลทราย 
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สวนท่ี 4 ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดานตาง ๆ 

1. งานการตางประเทศ 

 1) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบและรับรอง 

มาตรฐานสินคาพืช ไดรับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในการเปน

ประธานเปดการสัมมนาเชิงปฏิบัต ิการ AFACI Program Workshop on Basic Agriculture, Food Crops, and 

Animal Science ซึ ่งกรมวิชาการเกษตรเปนเจาภาพจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ รวมกับ Asian Food and 

Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) เพื่อติดตามความกาวหนา และผลการดําเนินงานของโครงการ ภายใต

แผนงาน Basic Agriculture, Food Crops, Animal Science พรอมติดตามผลการดําเนินโครงการผลสําเร็จ และ

ประเมินผลการดําเนินโครงการของประเทศสมาชิก ภายใตกรอบความรวมมือของ AFACI จํานวน 14 

ประเทศ ณ โรงแรม รามา การเดนส กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ใหการตอนรับ 

Mr. Takashi Inoue, CEO Inoue Calcium Corporation ประเทศญ่ีปุน ณ กรมวิชาการเกษตร เพ่ือรวม

หารือแนวทางและความเปนไปไดในการจัดทําความรวมมือในการลดภาวะ pm 2.5 ท่ีเกิดจากการเผา 

ในภาคการเกษตร เพื ่อเปนแนวทางในการเสนอโครงการความรวมมือภายใต Japan International 

Cooperation Agency (JICA) ในป 2563 
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3) เ ม่ือวัน ท่ี  16  ตุลาคม 2562  นางวลัยกร รัตนเดชากุล ผู เชี่ ยวชาญดานระบบควบคุม 

การนําเขา-สงออกสินคาพืชและปจจัยการผลิต กรมวิชาการเกษตร เปนผูแทนกรมวิชาการเกษตรในการกลาว

ตอนรับ (Welcome Remarks) ในการสัมมนานานาชาติ เรื่อง Phytosanitary Controls and Certification 

Systems ซ่ึงมีผูแทนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนของไทย และสหภาพยุโรป เขารวมการสัมมนาฯ  

โดยการสัมมนาดังกลาว มีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลประสบการณดาน Phytosanitary Controls 

and Certification Systems ระหวางหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของสหภาพยุโรปและประเทศไทย 

พรอมสรางความสัมพันธทางการคาระหวางประเทศไทยและสหภาพยุโรป ณ โรงแรม Conrad Bangkok 

กรุงเทพมหานคร 

 

 4) เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ใหการตอนรับ 

Mr. Alexande Bouchot, Agricultural Counsellor for South East Asia สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส 

ประจําประเทศเวียดนาม ซ่ึงเปนผูปฏิบัติหนาท่ี Agricultural Counsellor ในประเทศไทยดวย ในโอกาสนี้เขาเยี่ยม

คารวะและหารือประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเปดตลาดสินคาเกษตรรวมกัน ณ กรมวิชาการเกษตร 
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 5) เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ใหการตอนรับ 

Ms. Wolf-Martin Maier, Senior Expert of the Agriculture, Fisheries and Sanitary and Phytosanitary (SPS) 

Market Access, European Commission's Directorate-Genereal for Trade และ Ms. Syvie Coulon, Policy 

Officer (Thailand Desk Officer), DG SANTE พรอมดวยคณะผูแทนจากประเทศสมาชิก EU (ประเทศเบลเยียม 

เนเธอรแลนด และสเปน) และรวมหารือในประเด็นความรวมมือดานสุขอนามัยพืชและการเปดตลาดสินคาเกษตร ณ 

กรมวิชาการเกษตร 

 

 

 6) เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ใหการตอนรับ 

นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ อัครราชทูตท่ีปรึกษา (ฝายการเกษตร) สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ 

ประจํากรุงจาการตา เขาเยี่ยมคารวะ เพ่ือแนะนําตัวในโอกาสเขารับตําแหนง และรับมอบนโยบายการ

ดําเนินงานดานการเกษตรตางประเทศ รวมท้ังหารือในประเด็นท่ีเก่ียวของ ณ กรมวิชาการเกษตร 
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7) เม่ือวันท่ี 6 พฤศจกิายน 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให 

นายสนอง จรินทร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ใหการตอนรับ Ms. Qiong Li Professor / Director of 

Analytical and Testing Center (ATC) และคณะ จากศูนยวิเคราะหและทดสอบ (ATC) ภายใตสถาบัน

วิทยาศาสตรการเกษตรเขตรอนแหงประเทศจีน (Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences : 

CATAS) เขาเยี่ยมคารวะและหารือแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับวิกฤตดินเสื่อมโทรม (ดินเปรี้ยวและดินเค็ม) 

คุณภาพและความปลอดภัยของผลไมเขตรอน ณ กรมวิชาการเกษตร 

 

8) เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให 

นายศรุต สุทธิอารมณ นักกีฏวิทยาชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ใหการตอนรับ Dr. Ilona 

Stobutzki อัครราชทูตท่ีปรึกษาดานการเกษตรออสเตรเลีย และเจาหนาท่ีสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

ประจําประเทศไทย เพ่ือสงมอบเอกสารขอมูลเก่ียวกับอาโวกาโด และหารือในประเด็นเง่ือนไขการนําเขา 

อาโวกาโดพันธุ Hass จากออสเตรเลียมายังประเทศไทย ณ กรมวิชาการเกษตร 

  

 9) เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ใหการ

ตอนรับ Dr. Ilona Stobutzki อัครราชทูตท่ีปรึกษาดานการเกษตรออสเตรเลีย (Counsellor (Agriculture))  

และเจาหนาท่ีสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย เพ่ือหารือเก่ียวกับรายละเอียดการจัดงานศิษย

เกาออสเตรเลีย และออสเตรเลียขอทราบขอมูลเก่ียวกับการยกเลิกการใช 3 สารเคมี (พาราควอต คลอรไพริฟอส 

และไกลโฟเซต) ในประเทศไทย ณ กรมวิชาการเกษตร 
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 10) เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 กรมวิชาการเกษตรเปนเจาภาพรวมกับองคกรความรวมมือระหวาง

ประเทศของเยอรมัน (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)) และสํานักงาน

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ในการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “National 

Project End Workshop: Facilitating Trade for Agricultural Goods in ASEAN (FTAG)” ณ โรงแรม รามา 

การเดนส กรุงเทพมหานคร โดยมีผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมการสัมมนาฯ 

 

 
 

11) เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 นางสาวอิงอร ปญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปนประธาน 

เปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "The Regional Consultation Workshop on Crop Insurance Promotion in ASEAN" 

ณ หองประชุมชั้น 11 โรงแรม อีสติน แกรนด สาทร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจัดข้ึนโดย GIZ โครงการ ASEAN Sustainable 

Agrifood Systems (ASEAN SAS) (Extension-Crop Insurance) เพ่ือเปนเวทีใหคณะทํางานดานพืชอาเซียน และ

ผูแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงรับผิดชอบเรื่องการประกันพืชผล ตลอดจนผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของได

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและหารือในรายละเอียดและเนื้อหาของรางโครงการความรวมมืออาเซียนตอไป 
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12) วันท่ี 19 ธันวาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให นายสุรกิตติ 

ศรีกุล ผูทรงคุณวุฒิดานการผลิตพืช ผูอํานวยการสํานักผูเชี่ยวชาญ เปนผูแทนในนามกรมวิชาการเกษตร  

ใ ห ก า ร ต อ น รั บ แ ล ะ ร ว ม ห า รื อ กั บ  Mr. Tamás Amer, Economic and Commercial Counsellor  

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการปีระจําประเทศไทย ในประเด็นเรื่องความเปนไปไดในการทําความรวมมือ

ในสาขาการวิจัยสิ่งแวดลอมการเกษตร (agro-environmental reserch) เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 

วิศวกรรมการเกษตรและการวิจัยพืชไร ณ กรมวิชาการเกษตร 

 

13) วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ใหการตอนรับ  

H.E. Mr. Aziz Aliev กงสุลใหญ สถานกงสุลใหญสาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจําประเทศไทย ณ กรมวิชาการเกษตร 

เพ่ือเขาเยี่ยมคารวะและหารือในประเด็น Plant Quarantine 

 

14) เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2563  นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ไดตอนรับ 

Ms. Almudena Mingues Matorras, Counsellor Agriculture and Fisheries and Food for South East 

Asia ซ่ึงประจําอยูท่ีสถานทูตสเปน ประจําประเทศสิงคโปร เพ่ือเขาพบอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและหารือ 

ในประเด็นการสงออกเชอรรี่ แพร และองุน จากสเปนมายังไทย ณ กรมวิชาการเกษตร 
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15) เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2563 นายสุรเดช ปจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปนประธาน 

ในการประชุมคณะทํางานโครงการสุนัขดมกลิ่นในงานกักกันพืช ณ กรมวิชาการเกษตร เพ่ือพิจารณาแนวทาง 

การดําเนินการโครงการสุนัขดมกลิ่นในงานกักกันพืช โดยความรวมมือกับ Department of Agriculture ของ

เครือรัฐออสเตรเลียและบทบาทและความรับผิดชอบของหนวยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร 

 

16) เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให 

นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืชเปนหัวหนา 

คณะผูแทนไทย ในการประชุม Informal contact group ระหวางกรมวิชาการเกษตร และคณะผูแทนสหภาพยุโรป

ประจําประเทศไทย ครั้งท่ี 5 เพ่ือหารือในเรื่องสถานการณเปดตลาดสินคาเกษตรระหวางไทยและประเทศสมาชิก

สหภาพยุโรป ณ กรมวิชาการเกษตร 
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17) เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 นางจินตวี ไทยงาม ผูอํานวยการกลุมเกษตรตางประเทศ กรมวิชาการเกษตร 

ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ใหรวมประชุม คณะกรรมการประสานงานกับองคการอาหารและ

เกษตรแหงสหประชาชาติและการเกษตรตางประเทศครั้งท่ี 1/2563 โดยมีนายพิศาล พงศาพิชณ รองปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ เปนประธานในการประชุม ณ กรมวิชาการเกษตร เพ่ือพิจารณาทาทีประเทศไทย 

สําหรับการประชุมสมัชชาองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : 

FAO) ประจําภูมิภาคและเอเชียแปซิฟก (FAO Regional Conference for Asia and the Pacific ครั้งท่ี 35) 
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18) เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและ  

H.E. Mr. Kees Rade, The Netherlands Ambassador รวมกันเปนสักขีพยานในพิธีลงนามขอตกลง 

ความเปนหุนสวนระหวางกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทย และ

สํานักงานความปลอดภัยอาหารและสินคาบริโภค กระทรวงเกษตร ธรรมชาติ และคุณภาพอาหารแหงราชอาณาจักร

เนเธอรแลนดวาดวยการรับรองอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ืออํานวยความสะดวกทางการคาของสินคาพืช

และผลิตภัณฑพืช รวมถึงเปนการสงเสริมการคาแบบดิจิทัลระหวางไทยและเนเธอรแลนด โดยมีนางสาวอิงอร 

ปญญากิจ รองอธิบดี ก ร ม วิ ช า ก า ร เ กษตร  แล ะ  Mr. Willem Schoustra, Agricultural Counsellor  

The Netherlands Embassy เปนผูลงนามในขอตกลงฯ ณ กรมวิชาการเกษตร 

 

19) เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รวมประชุม 

หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ H.E. Mr. Christian Rehren เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจําประเทศไทย 

พรอมดวย Mr. Fernando Balart ผูชวยทูตฝายเกษตร ณ กรมวิชาการเกษตร ในประเด็นเก่ียวกับความรวมมือ 

ดานการเกษตร และความคืบหนาการเจรจาเปดตลาดผลสาลี่สดและอัลมอนดจากสาธารณรัฐชิลีมายังไทย

และการเปดตลาดลําไยและมังคุดผลสดจากไทยไปสาธารณรัฐชิลี 
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20) เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ใหการตอนรับ

และรวมหารือกับ Mr. AR. Subbia Director, Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System 

for Africa and Asia (RIMES) และ Asian Institute of Technology (AIT) ในการสรางความรวมมือกับ 

กรมวิชาการเกษตร เพ่ือใหประเทศสมาชิกสามารถเรียนรูการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีและการพัฒนาดาน

การเกษตรจากกรมวิชาการเกษตร โดยในขณะเดียวกัน RIMES และ AIT จะสามารถสนับสนุนกรมวิชาการเกษตร 

ในดานท่ีตองการ โดยเฉพาะการใช SESAME และ FARM เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรไทย ณ หองประชุมใหญ  

ชั้น 2 อาคารศูนยปฏิบัติการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร 

21) เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ใหการตอนรับ 

Dr. Ilona Stobutzki อัครราชทูตท่ีปรึกษาดานการเกษตรออสเตรเลีย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย 

ประจําประเทศไทย เพ่ือขอบคุณในความรวมมือสนับสนุนความสัมพันธดานการเกษตรระหวางสองประเทศ 

ท้ังในดานการเปดตลาดสินคาเกษตรและกิจกรรมตาง ๆ มาโดยตลอด ณ หองประชุมผูบริหาร อาคารศูนย

ปฏิบัติการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร  
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2. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

1) โครงการทหารพันธุดี 

เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ คายวชิรปราการ มณฑลทหารบก 

ท่ี 310 ตําบลน้ํารึม อําเภอเมืองตาก โดยมีนางสาวอิงอร ปญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผูวาราชการ

จังหวัดตาก ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 310 ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตากและขาราชการ เฝาฯ รับเสด็จ  

ในการนี้ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการดําเนินงานของโครงการทหารพันธุดี คายวชิรปราการ อาทิ การเลี้ยงไก

สบายดี การเลี้ยงเปดสบายใจ แปลงผักปลอดภัยและแปลงสมุนไพร แปลงผลิตก่ิงพันธุไมผลพระราชทาน  

ทรงปลูกตนมะมวงน้ําดอกไมเบอร 4 โดยมูลนิธิชัยพัฒนาจัดถวาย และทรงพระราชทานเมล็ดพันธุผัก 

แกผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 310 และผูบังคับการกรมทหารราบท่ี 14 เพ่ือใหนําไปปลูกในโครงการทหาร

พันธุดี  

 

 

 

2) ศูนยเรียนรูปาวังจันทร จังหวัดระยอง 

เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินติดตามความกาวหนาศูนยเรียนรูปาวังจันทร จังหวัดระยอง และ 

ทรงปลูกตนทุเรียนพันธุหมอนทอง จากศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี ในการนี้ นางสาวอิงอร ปญญากิจ รองอธิบดี

กรมวิชาการเกษตร กราบบังคมทูลถวายรายงานความกาวหนาในการเตรียมพ้ืนท่ีปลูกไมผล บนพ้ืนท่ี 40 ไร  

ในปาวังจันทร โดยจะไดปลูกทุเรียนพันธุการคา และพันธุพ้ืนเมือง ขนุน เงาะ มังคุด กาแฟ สะตอ มะมวงหิมพานต 

และพืชสมุนไพร เม่ือเตรียมพ้ืนท่ีเรียบรอยแลวในโอกาสตอไป พรอมกันนี้ไดทูลเกลา ถวายผลผลิตพริกไทย 

จากแปลงเกษตรกร GAP และจากแปลงอินทรีย 
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3) โครงการเพาะและขยายกิ่งพันธุไมผลพันธุดี ตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการดําเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา โครงการเพาะและขยายก่ิงพันธุ

ไมผลพันธุดี ตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนสถานท่ีเพาะ

และขยายพันธุไมผลพันธุดีใหแกราษฎร และเปนแหลงเรียนรูสําหรับเกษตรกร โอกาสนี้ นางสาวเสริมสุข 

สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสุมนา งามผองใส ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพืชไรและพืชทดแทน

พลังงาน นายธีรภัทร เข็มทอง ผู อํานวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

นางสาวปริญญา ศรีบุญเรือง รักษาการผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค เฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ 

โดยในป 2563 นี้ โครงการฯ จะดําเนินการขยายก่ิงพันธุไมผลพันธุดี เพ่ือทูลเกลาฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพระราชทานแกเกษตรกรตอไป 

 

 

 

 

4) งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธ 

เลิศหลานภาลัย 

เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาเปนองคประธานในงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราช

สมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

นภาลัย (อุทยาน ร.2) อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดี 

กรมวิชาการเกษตร พรอมดวยนายปญญา พุกสุน ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 และ

ขาราชการกรมวิชาการเกษตร รวมเฝาฯ รับเสด็จ ซ่ึงภายในงานนี้ กรมวิชาการเกษตรไดจัดแสดงนิทรรศการ 

เรื่อง พริกบางชาง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทูลเกลาถวายรายงาน เรื่อง การอนุรักษพริกบางชาง และจะได

นําวิธีการปองกันกําจัดโรคแอนแทรคโนสในพริกบางชาง โดยใชสารชีวภัณฑบาซิลัส ซับทิลิส ซ่ึงเปนเทคโนโลยี

ของกรมวิชาการเกษตร มาใชในการปลูกพริกบางชาง 
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5) ศูนยวิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามัน 

เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ ในโอกาสนี้ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

และคณะทํางานของกรมวิชาการเกษตร กราบบังคมทูลรายงานเรื่อง การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย และสารชีวภัณฑ 

เพ่ือใชปองกัน กําจัดศัตรูพืช ในโครงการของศูนยวิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามัน อําเภอแมสาย จังหวัด

เชียงราย 

 

 

 

 

6) ศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชพระราชทาน "เพ่ือนชวยเพ่ือน" พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง 

เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน ศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชพระราชทาน "เพ่ือนชวยเพ่ือน" พ้ืนท่ี

ภาคเหนือตอนลาง โดยมีนายสุรเดช ปจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กราบบังคมทูลถวายรายงานผล

การดําเนินการสนับสนุนกิจกรรมภายในโครงการของกรมวิชาการเกษตร ณ บริเวณคายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

กองทัพภาคท่ี 3 อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

 

 

 

 

  

 7) โครงการแปลงสาธิตปลูกพริกไทยคางยอปา 

เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กราบบังคมทูล

ถวายรายงานการดําเนินงาน "โครงการแปลงสาธิตปลูกพริกไทยคางยอปา" พรอมดวยขาราชการและเจาหนาท่ี

เฝารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนยศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชกรณียกิจใน

พ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลาและสงขลา ระหวางวันท่ี 21 - 24 กันยายน 2563  
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ท้ังนี้ "การปฏิบัติงานศูนยศึกษาการพัฒนาและโครงการพระราชดําริ เปนการนอมนําศาสตรพระราชา

ไปสูการปฏิบัติและประยุกตใหสอดคลองเหมาะสมกับชุมชนและพ้ืนท่ี ชวยใหเกษตรกรและประชาชนในพ้ืนท่ี

ไดรับประโยชนมากข้ึนบนพ้ืนฐานทรัพยากรของทองถ่ินนั้น ๆ กรมวิชาการเกษตรจะมุงสรางอาชีพ สรางความ

ม่ันคงทางอาหาร ทําใหชุมชนยั่งยืน กรมวิชาการเกษตรจะพัฒนางานดานวิชาการใหเกิดประโยชนแกเกษตรกร

ยิ่งข้ึนและภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งในการสนองพระราชดําริ ตอไป  

 

 

 

 

7) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเย่ียมและใหกําลังใจผูปฏิบัติงาน โครงการศูนยพัฒนาไมผล

ตามพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี 

 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและให

กําลังใจผูปฏิบัติงาน โครงการศูนยพัฒนาไมผลตามพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี ตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม 

จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีโครงการพิเศษท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณมอบหมายให กรมวิชาการเกษตรเปน

หนวยงานหลักรับผิดชอบ โดยมีนายชลธี นุมหนู ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จันทบุรี 

ทําหนาท่ีเปนผูจัดการโครงการฯ และเปนผูรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการ และบูรณาการหนวยงานตาง ๆ 

ภายใตความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอํานวยการและคณะทํางานศูนยพัฒนาไมผลฯ ซ่ึงมีหนวยงาน

บูรณาการในจังหวัดจันทบุรีรวมเปนคณะทํางานฯ ในพ้ืนท่ี 109 ไร 
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3. งานประชุมวิชาการและการถายทอดเทคโนโลยี 

 1) งานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field day) 

เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2563 นางวิไลวรรณ พรหมคํา รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปนประธาน 

ในการเปดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field day) เรื่อง “การจัดการใบและเศษซากออยหลังเก็บเก่ียวออยสด” 

เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการจัดการใบและเศษซากออยหลังเก็บเก่ียวออยสดและกอนเตรียมดินปลูกออย  

ตามโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสูการใชประโยชน กรมวิชาการเกษตร ปงบประมาณ 2563 ซ่ึงจัดโดย

ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไรและพืชทดแทนพลังงาน รวมกับสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เขตท่ี 5 จังหวัดชัยนาท ณ ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผูรวมงานประกอบดวย 

เกษตรกร นักวิชาการเกษตร เจาหนาท่ีภาครัฐ และเอกชน จํานวน 127 คน 

2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรางการรับรูนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2563 นางวิไลวรรณ พรหมคํา รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พรอมดวย 

นายชลธี นุมหนู ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จันทบุรี นางรัตนติยา พวงแกว 

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา นายพินิจ กัลยาศิลปน ผูอํานวยการศูนยวิจัย 

และพัฒนาการเกษตรจันทบุรี นายปราโมทย นุยศรี ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง  

ไดรับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ใหติดตาม นางสาวมนัญญา  

ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานในพิธีเปดโครงการประชุม 

เชิงปฏิบัติการ สรางการรับรูนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ณ สหกรณนิคมชุมแสงจันทร จํากัด  

อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง ท้ังนี้ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณพรอมคณะผูบริหาร

กระทรวงเกษตรและสหกรณมอบเอกสารสิทธิในท่ีดินทํากิน กสน.3, กสน.5 แกสมาชิกนิคมสหกรณ จํานวน 

60 ราย และมอบใบรับรองแหลงผลิตพืช GAP ใหกับเกษตรกร จํานวน 5 ราย เพ่ือใหเกษตรกรใชประโยชน 

ในท่ีดินทํากินสําหรับการทําการเกษตรได  

 

 



126 

 

 3) การสัมมนาระดมความเห็นตอรางมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง ขอปฏิบัติสําหรับการบรรจุหีบ

หอและการขนสงผักและผลไมสด 

 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 นางสาวอิงอร ปญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปนประธาน 

ในการอภิปราย รางมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง ขอปฏิบัติสําหรับการบรรจุหีบหอและการขนสงผักและผลไมสด 

ในการสัมมนาระดมความเห็นตอรางมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง ขอปฏิบัติสําหรับการบรรจุหีบหอและ 

การขนสงผักและผลไมสด ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 4) การอบรมเชิงปฏิบัติการ "สัมมนาเกษตรกรตนแบบกาแฟพรีเม่ียม ทดสอบกาแฟพรีเม่ียมและ 

แถลงผลการดําเนินงาน" 

 เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2563 นางวิไลวรรณ พรหมคํา รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ไดรับมอบหมาย

จากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ใหเปนประธานในพิธีเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

"สัมมนาเกษตรกรตนแบบกาแฟพรีเม่ียม ทดสอบกาแฟพรีเม่ียมและแถลงผลการดําเนินงาน" พรอมมอบ

เทคโนโลยีสูเกษตรกรพรีเม่ียมตนแบบ จํานวน 7 ราย โดยมีนายชูชาติ วัฒนวรรณ ผูอํานวยการกองวิจัย 

และพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กลาวรายงานความสําคัญของโครงการ

กาแฟพรีเม่ียม ณ Cafe' Noir Co-working Space งามวงศวาน 44 กรุงเทพมหานคร 
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4. กิจกรรมในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

1) มาตรการเฝาระวังปองกันและเตรียมความพรอมในการรองรับสถานการณ การระบาดของโรค 

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

 กรมปศุสัตว รวมกับกรมวิชาการเกษตรบูรณาการรวมตานเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  

ฉีคพนน้ํายาฆาเชื้อโรค เพ่ือควบคุม ปองกันโรค ตามมาตรการเฝาระวังปองกันและเตรียมความพรอมในการ

รองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยทําการฉีคพนน้ํายาฆาเชื้อ 

บริเวณ หองโถง หองประชุม หองทํางาน ลิฟต หองน้ํา และบริเวณรอบลานจอดรถ โอกาสนี้ คณะผูบริหาร

กรมวิชาการเกษตร ใหกําลังใจเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน เพ่ือสรางความม่ันใจและสุขภาพอนามัย 

ของบุคลากรและบุคคลภายนอกท่ีมาติดตอราชการกับกรมวิชาการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) เจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตรรวมกันผลิตหนากากปองกันใบหนา (Face Shield) 

 เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให 

นางวิไลวรรณ พรหมคํา รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พรอมดวยเจาหนาท่ีจิตอาสากรมวิชาการเกษตร รวมกัน

ผลิตหนากากปองกันใบหนา (Face Shield) ท่ีทํามาจากแผนใส ฟองน้ํา กระดาษกาว จํานวน 1,000 ชิ้น  

เพ่ือมอบใหกับ สถาบันบําราศนราดูร จํานวน 800 ชิ้น โรงพยาบาลศิริราช จํานวน 100 ชิ้น และ โรงพยาบาล

ราชวิถี จํานวน 100 ชิ้น ณ หองประชุมสํานักงานเลขานุการกรม ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร 
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 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให 

นางวิไลวรรณ พรหมคํา รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พรอมดวยเจาหนาท่ีจิตอาสากรมวิชาการเกษตร รวมกัน

ผลิตหนากากปองกันใบหนา (Face Shield) ท่ีทํามาจากแผนใส ฟองน้ํา กระดาษกาว จํานวน 3,000 ชิ้น  

ณ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร เพ่ือสงมอบใหกับบุคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาลตาง ๆ ท่ัวประเทศ 

ในวันนั้นเองนางวิไลวรรณ พรหมคํา รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ไดสงมอบความหวงใยไปกับ Face Shield 

ถึงมือคุณหมอ และพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร รังสิต แลวจํานวน 200 ชิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 3) การประชุมเพ่ือหารือแนวทางการดําเนินงานของศูนยประสานการปฏิบัติภายใตสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 นายสําราญ สารบรรณ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

เปนประธานในการประชุมเพ่ือหารือแนวทางการดําเนินงานของศูนยประสานการปฏิบัติภายใตสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมท้ัง

วิเคราะหสถานการณผลกระทบและความเสี่ยงดานการเกษตร การดําเนินการเวนระยะหางทางสังคม โดยการ

ทํางานท่ีบาน ปรับลดเวลาและวันทํางาน และการกําหนดแนวทางในการชวยเหลือเกษตรกร ผลการปฏิบัติงาน

และผลการใชจายงบประมาณ รายการงบกลาง ประจําปงบประมาณ 2562 - 2563 พรอมท้ังติดตามผล 

การดําเนินงานภายใต 8 นโยบาย รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผานระบบ 

Web Conference ในโอกาสนี้ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให 

นางสาวอิงอร ปญญากิจ และนางวิไลวรรณ พรหมคํา รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พรอมคณะผูบริหาร 

กรมวิชาการเกษตร รวมการประชุมดังกลาวดวย ณ หองประชุมอาคารศูนยปฏิบัติการฝกอบรมและถายทอด

เทคโนโลย ีกรมวิชาการเกษตร 
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 4) ตู DOA ปนน้ําใจสูภัยโควิด-19 

 เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 นางวิไลวรรณ พรหมคํา รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เติมสิ่งของ

บริโภคใสตู DOA ปนน้ําใจสูภัยโควิด-19 ณ บริเวณดานหนาสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 

เพ่ือชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของบุคคลากรรวมท้ังประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

 

 5) การติดตามผลการดําเนินงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงานภายใตภารกิจกรมวิชาการ

เกษตร ในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามผล 

การดําเนินงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงานภายใตภารกิจกรมวิชาการเกษตร ในชวงการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ใหแกเจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตร ในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน  

ณ หองประชุมสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 7 อําเภอกาญจนดิษฐ  จังหวัดสุราษฎรธานี   

โดยนายวิรัตน ธรรมบํารุง ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 7 และหนวยงานในพ้ืนท่ีภาคใต

ตอนบน กรมวิชาการเกษตร รวมใหการตอนรับ 

 

 

 

 

 

 

5. วันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 47 ป 

 เมื ่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พรอมดวย 

นางสาวอิงอร ปญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ใหการตอนรับผูแทนหนวยงานราชการ และคณะบุคคล

เขารวมแสดงความยินดีในโอกาสวันคลายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 47 ป และรวมบริจาค

สมทบทุนโครงการจัด ซื้อเครื่องมือแพทยเพื่อ "อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ 150 ป" สภากาชาดไทย ณ บริเวณ

หองโถงอาคารศูนยปฏิบัติการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร 
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6. พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานกรมวิชาการเกษตร ประจําป 2562 

 เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปนประธานในพิธี

ถวายผาพระกฐินพระราชทานกรมวิชาการเกษตร ประจําป 2562 โดยมีขาราชการในสังกัดกรมวิชาการเกษตร 

และประชาชนในจังหวัดสระบุรี รวมในพิธี ณ วัดเขาแกววรวิหาร ตําบลตนตาล อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี 

และในโอกาสนี้ไดมีพิธีมอบทุนการศึกษาใหโรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัดสระบุรีดวย โดยมียอดกฐินรวมท้ังสิ้น 

1,740,826 บาท 

7. วันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2562 

  เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รวมพิธีถวาย 

พานพุมดอกไมและพิธีถวายบังคม หนาพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 
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8. รางวัลเครือขายเกษตร PIM ดีเดนประจําป 2562 

 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให 

นางสาวอิงอร ปญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รับรางวัลเครือขายเกษตร PIM ดีเดนประจําป 2562 

จากอธิการบดี สถาบันจัดการปญญาภิวัฒน ณ สถาบันจัดการปญญาภิวัฒน ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางตลาด 

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รางวัลเครือขายเกษตรเปนรางวัลท่ียกยองเชิดชูเกียรติเครือขายเกษตร 

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีความโดดเดนในเรื่องการบริการจัดการดานเกษตรท่ีมีการพัฒนาตนเองและธุรกิจ

การเกษตรอยางสมํ่าเสมอ ทําคุณประโยชนใหกับชุมชนและสังคม อีกท้ังใหความอนุเคราะหสนับสนุน 

ดานองคความรู ทุนการศึกษา สถานท่ีปฏิบัติงานและบรรจุงานใหกับนักศึกษาคณะนวัตกรรมการเกษตรอยาง

ตอเนื่อง 

 

 

 

 

9. โครงการสงความสุขปใหม มอบใหเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ป พ.ศ. 2563 

 กรมวิชาการเกษตรรวมบูรณาการกับหนวยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดกิจกรรมในโครงการสง

ความสุขปใหม มอบใหเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ป พ.ศ. 2563 โดยกิจกรรมหลักท่ีกรมวิชาการเกษตร 

รวมจัดมี 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

 1. กิจกรรม มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช มีรายไดพอเพียง 

  1) จัดกิจกรรมสนับสนุนพันธุพืชเสริมรายได ฝกทักษะการขยายพันธุพืช การผลิตชีวภัณฑ 

และมอบปจจัยการผลิต เชน ตนกลาพริก คะนา กะเพรา มะเขือ มะเขือเทศ ตนพันธุสมโอ มะมวง กาแฟ  

มะคาเดเมีย มะนาว มะขาม กระวาน หมอน สะตอขาว เมล็ดพันธุถ่ัวลิสง ถ่ัวเขียว ถ่ัวฝกยาว กระเจี๊ยบเขียว 

พริก คะนา กวางตุง ปุยชีวภาพ PGPR ปุยหมักเติมอากาศ แหนแดง เอกสารวิชาการ พรอมใหคําแนะนํา 

ในการปลูกและการดูแลรักษา รวมถึงใหบริการเครื่องดื่ม มีเกษตรกรและประชาชนสนใจเขารวมงาน จํานวน 

6,246 ราย โดยดําเนินงานในพ้ืนท่ี 21 จังหวัด 21 แหง ดังนี้ 

  ศูนยวิจัยพืชไร 1 แหง ไดแก ศูนยวิจัยปาลมกระบี่  
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  ศูนยวิจัยพืชสวน 7 แหง ไดแก ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม ศูนยวิจัยพืชสวนเลย ศูนยวิจัย

พืชสวนตรัง ศูนยวิจัยพืชสวนยะลา ศูนยวิจัยพืชสวนสุโขทัย ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ศูนยวิจัยเกษตรท่ีสูง

เพชรบูรณ 

  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร 12 แหง ไดแก ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรลําปาง 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรท่ีสูงเชียงราย ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรนครพนม ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรรอยเอ็ด ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรจันทบุรี ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล ศูนยวิจัย

และพัฒนาการเกษตรพัทลุง ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร 

  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 1 แหง ไดแก สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 

จังหวัดชัยนาท 

 

 

 

 

 

 

 

  

ศูนยวิจัยพืชสวนศรสีะเกษ สนับสนุนตนพันธุพริกหัวเรือเบอร 13 ตนพันธุพริกหัวเรือเบอร 25 ตนพันธุ 

มะเขือเทศศรีสะเกษ 1 ใหแกเกษตรกรท่ีเขาเยี่ยมชมศูนยและมาเท่ียวงานเทศกาลปใหมสี่เผาไทยศรสีะเกษประจําป 2563 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรรีัมย สนับสนุนเมลด็พันธุ ถ่ัวลิสง ถ่ัวเขียว กระเจี๊ยบเขียว ถ่ัวฝกยาว ขาวโพดเทียน 
และปจจยัการผลติแหนแดง และคูมือการปลูกพืช 
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2) จัดกิจกรรมสนับสนุนเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ  

โดยศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม จัดกิจกรรมสนับสนุนน้ําเตาหู ผลิตภัณฑแปรรูปจากถ่ัวเหลือง  

ณ วัดหวยเก๋ียง ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม และมอบไอศครีมถ่ัวเหลือง ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ใหกับประชาชน เด็กนักเรียน เกษตรกร ท่ีมาเยี่ยมชมนิทรรศการของ

กรมวิชาการเกษตรในงานวันเกษตรแหงชาติ ป 2563 รวมมีผูรวมงานท้ังสิ้น 300 ราย 

 

 

 

 

 

 

2. กิจกรรม เพ่ิมพลังปใหม จําหนายสินคาราคาพิเศษ สินคาเกษตรคุณภาพ 

โดยจัดกิจกรรมตลาดนัดรานคาชุมชนใหเกษตรกร ประชาชนนําผลิตภันฑพ้ืนบานมาจําหนาย จัดพ้ืนท่ี

ตนแบบตลาดสินคาปลอดภัย จําหนายใหกับประชาชนบุคคลท่ัวไปในราคาท่ีถูกกวาทองตลาด จําหนายสินคา

ผลิตภัณฑแปรรูปของศูนยฯ ในราคาท่ีถูกกวารานท่ัวไป จําหนายพืช ผัก และผลผลิตทางการเกษตร เชน มะระหวาน 

เสาวรส ยอดฟกแมว กาแฟสด มะคาเดเมีย อาโวกาโด จัดเตรียมบานพักราคาถูกกวารีสอรทขางเคียง  

มีเกษตรกรและประชาชนสนใจเขารวมงาน จํานวน 6,189 ราย โดยดําเนินงานในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด 3 แหง ไดแก 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรท่ีสูงเชียงราย ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม และศูนยวิจัยเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ 

  

มอบไอศครมีถ่ัวเหลือง ใหกับประชาชน เด็กนักเรียน เกษตรกร ท่ีมาเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมวิชาการเกษตร 
ในงานวันเกษตรแหงชาติ ป 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ีจังหวัดนครราชสีมา 
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3. กิจกรรม ปใหมเท่ียวท่ัวไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินการใน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

 1) เปดสถานท่ีราชการ ปรับภูมิทัศนรองรับนักทองเท่ียว  

 ดําเนินการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษดานการเกษตร และศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนว

พระราชดําริทฤษฎีใหม โดยเปดใหประชาชนเขาเยี่ยมชมเครื่องมือทางการเกษตร พิพิธภัณฑ ท่ีจัดแสดงไว

บริเวณสวนทางเขาศูนยฯ เปดใหเขาเยี่ยมชมแปลงเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตพืช พืชสมุนไพรปลอดภัย ศึกษา

เรียนรูการผลิตชีวภัณฑ ปุยหมักเติมอากาศ เปดใหเยี่ยมชมแปลงไมผลเมืองหนาว ไมดอกเมืองหนาว โรงเรือน

แสดงพรรณท่ีหายาก เดินศึกษาธรรมชาติและเทศกาลกินผักเมืองหนาว แหลงอนุรักษความหลากหลายของ

พันธุไม ไมดอกไมประดับ ไมผล พุทธอุทยาน บอน้ําศักดิ์สิทธิ์ พรอมใหบริการหองพักสําหรับนักทองเท่ียวท่ี

ตองการพักคางคืน เปนตน มีเกษตรกรและประชาชนสนใจเขารวมงาน จํานวน 29,767 ราย โดยดําเนินงานใน

พ้ืนท่ี 19 จังหวัด 23 แหง ดังนี้  

ศูนยวิจัยพืชไร 1 แหง ไดแก ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม  

  ศูนยวิจัยพืชสวน 9 แหง ไดแก ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี ศูนยวิจัยเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ 

ศูนยวิจัยพืชสวนสุโขทัย ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (ขุนวางและแมจอนหลวง) ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง 

ศูนยวิจัยพืชสวนเลย ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร 10 แหง ไดแก ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแมฮองสอน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เชียงใหม ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรท่ีสูงเชียงราย ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย ศูนยพัฒนา 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรท่ีสงูเชียงราย จัดตลาดนัดรานคาชุมชนใหเกษตรกรประชาชนนําผลิตภนัฑพ้ืนบาน 

มาจําหนาย จําหนายสินคาผลิตภณัฑแปรรูปของศูนยฯ ในราคาท่ีถูกกวารานท่ัวไป บานพักราคาถูกกวารีสอรท
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การเกษตรภูสิงหอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรนครปฐม ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ 

  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 3 แหง ไดแก สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2  

(สถานีทดลองพืชสวนรมเกลา) สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 จังหวัดอุบลราชธานี สํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จังหวัดจันทบุรี  

 

 

 

 

 

 

 

2) จุดบริการประชาชน 

ดําเนินการบริการประชาชนท่ีเดินทางชวงเทศกาลปใหม เชน หองน้ํา ขนม กาแฟสด เครื่องดื่ม รวมถึง

สนับสนุนเมล็ดพันธุถ่ัวเขียว บวบหอม ตนพันธุมะพราว มะมวง หนอกลวย ผลสมโอ และเอกสารวิชาการ 

ดําเนินการในพ้ืนท่ี 28 จังหวัด 33 จุด ท่ัวประเทศ 

  

ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (ขุนวางและแมจอนหลวง) ปรับภูมิทัศนรองรับนักทองเท่ียวทุกฤดูกาล 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี จัดตั้งศูนยบริการประชาชน แจกตนไม และบริการนํ้าดื่ม บริเวณหนาศูนยฯ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี จัดกิจกรรม (แจกนํ้าดืม่) ชวงวันหยุดเทศกาลปใหม บริเวณหนาศูนยฯ 



136 

 

10. งานวันเด็กแหงชาติป 2563 

 เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พรอมดวย  

นายสุรเดช ปจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอุทัย นพคุณวงศ อดีตรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

พรอมคณะ มอบผาหมกันหนาวจํานวน 500 ผืน และอุปกรณการเรียนการสอน ในงานสงความสุขปใหมมอบ

ใหเกษตรกรและงานวันเด็กแหงชาติป 2563 ณ ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (ขุนวาง) อําเภอแมวาง  

จังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

11. ผูบริหารกรมวิชาการเกษตรลงพ้ืนท่ีติดตามผลการดําเนินโครงการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญออย  

และเย่ียมชมงานวิชาการเกษตร โครงการมูลนิธิชัยพัฒนาบานกุดแห 

เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2563 นายสุรเดช ปจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พรอมดวย 

นายจักรพรรดิ์ วุนสีแซง ผู อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 จังหวัดอุบลราชธานี  

นายบุญธรรม ศรีหลา ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร และคณะผูบริหารในสังกัดสํานักวิจัย

และพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 ลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ (ออย) 

อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พรอมท้ังมอบทอนพันธุออยพันธุขอนแกน 3 และปุยชีวภาพพีจีพีอาร-ทรี  

ใหแกเกษตรกรสมาชิกกลุมแปลงใหญออย จํานวน 33 ราย จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมงานวิชาการเกษตร 

โครงการมูลนิธิชัยพัฒนาบานกุดแห ตําบลกุดแห อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี ดร.ศักดิ์พงษ หอมหวล 

ผูจัดการโครงการและคณะเจาหนาท่ีใหการตอนรับ พรอมนําคณะเยี่ยมชมงานในโครงการฯ 
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12. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ พบปะสมาชิกสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด 

 เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2563 นางสาวอิงอร ปญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ไดรับมอบหมาย

จากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ใหติดตามนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีชวย

วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ พบปะสมาชิกสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด และเยี่ยมชมแปลง

สาธิต อนุรักษพันธุกรรมและพืชเศรษฐกิจ (แปลงอินทรีย) ซ่ึงไดรับการสนับสนุนวิทยากร และนักวิชาการจาก

หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณใหคําแนะนําเก่ียวกับการบริหารจัดการและการบํารุงรักษาภายในแปลง 

 

 

 

 

13 พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปนประธาน 

ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 

กรกฎาคม 2563 และพิธี ถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราขการท่ีดีและพลังของแผนดิน ประจําป 2563 โดยมี

นายสุรเดช ปจฉิมกุล นางสาวอิงอร ปญญากิจ นางวิไลวรรณ พรหมคํา รองอธิบดี พรอมดวยผูทรงคุณวุฒิ  

ผูบริหาร และผูเชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร รวมในพิธี ณ บริเวณโถงชั้นลาง อาคารศูนยปฏิบัติการฝกอบรม

และถายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร 
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14. ผูบริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว 

เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พรอมดวยคณะ

ผูบริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หองแดง อาคารหนวยราชการ

ในพระองค 904 ในพระบรมมหาราชวัง  

 

 

 

 

15. พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปนประธานในพิธี

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนายสุรเดช ปจฉิมกุล นางวิไลวรรณ พรหมคํา รองอธิบดี 

พรอมดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร และผูเชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร รวมในพิธี ณ บริเวณโถงชั้นลาง อาคาร

ศูนยปฏิบัติการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร 
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16. ผูบริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ 

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พรอมดวยคณะ

ผูบริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ประจําป

พุทธศักราช 2563 โดยมีนายอนันต  สุวรรณรัตน  ปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณเปนประธาน  

ณ หองประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

 

 

 

17. งานแถลงขาวประจําสัปดาหกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 นางณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล นักวิชาการโรคพืชชํานาญการพิเศษ 

สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เปนผูแทนกรมวิชาการเกษตรรวมงานแถลงขาวประจําสัปดาหกระทรวง

เกษตรและสหกรณ รวมกับกรมการขาว และกรมชลประทาน โดยกรมวิชาการเกษตร แถลงขาวประเด็น 

“สถานการณการแพรระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง” ซ่ึงปจจุบันพบการระบาดใน 29 จังหวัด รวมพ้ืนท่ี

การระบาดท้ังหมด จํานวน 295,344 ไร โดยย้ําเตือนใหเกษตรกรปลูกมันสําปะหลังพันธุท่ีมีผลงานวิจัยรองรับ

วามีความทนทานตอการเกิดโรคใบดาง จํานวน 3 พันธุ คือ พันธุระยอง 72 พันธุ KU 50 และพันธุหวยบง 60  

เพ่ือควบคุมและปองกันไมใหพ้ืนท่ีการระบาดขยายเปนวงกวางเพ่ิมข้ึน ณ หองประชุม 112 กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 
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18. นายกรัฐมนตรีเย่ียมชมตลาดสินคาครบวงจร เทศบาลบานเพ 

 เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รวมตอนรับ  

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม พรอมดวยคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ในการเดินทางมาเยี่ยมชมตลาดสินคาครบวงจร เทศบาลบานเพ และใหขอมูลกลุมวิสาหกิจชุมชนดีเดน

จังหวัดระยอง พรอมรับฟงปญหาความเดือดรอนของประชาชน โดยประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการ

นอกสถานท่ี ครั้งท่ี 2/2563 ณ ตลาดสินคาครบวงจร เทศบาลบานเพ (ตลาด 100 เสา) จังหวัดระยอง 

 

 

 

 

19. ขาราชการกรมวิชาการเกษตร เขาเฝาฯ กราบถวายบังคมลา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสท่ีจะเกษียณอายุราชการ 

เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราช กุมา รี  พระราชทานพระบรมราชว โ รกาส ให  ข า ร าชการกรมวิ ช าการ เ กษตร  

เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสท่ีจะเกษียณอายุราชการ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนา

พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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