
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่29 เมษายน 2564 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ทุเรียนอ่อน 1 เตือนซ้ือขายทุเรียนอ่อนผิดกฏหมาย นสพ.เกษตรกร

กา้วหนา้ 

โครงการพฒันาธุรกิจ

บริการดินและปุ๋ยเพื่อ

ชุมชน 

2 เกษตรฯ เดินหนา้โครงการเงินกูธุ้รกิจดินปุ๋ยเพื่อชุมชน แนวหนา้ออนไลน์ 

3 เกษตรฯ เดินหนา้โครงการเงินกูธุ้รกิจดินปุ๋ยเพื่อชุมชน ข่าว 24 ชม. 

4 เกษตรฯ เดินหนา้โครงการเงินกูธุ้รกิจดินปุ๋ยเพื่อชุมชน นสพ.แนวหนา้ 

5 เกษตรเผยความคืบหนา้โครงการเงินกู ้ธุรกิจดินปุ๋ยบางส่วนพร้อม

ใหบ้ริการแลว้ ประกาศเดินหนา้โครงการเตม็ก าลงัเพื่อประโยชน์ของ

เกษตรกร 

นสพ.ข่าวสด 

6 ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จ.สงขลา ขบัเคล่ือน 

ศดปช. ผลกัดนัเป็นธุรกิจบริการดินและปุ๋ยของชุมชนเพื่อลด 

ตน้ทุนการใชปุ๋้ยในแปลงใหญ่ภาคใต ้

ฟาร์มชาแนล 

เกลือทะเลไทย 7 กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเกษตรกรขอรับรองมาตรฐาน GAP 

เกลือ เพื่อยกระดบัการผลิตเกลือทะเลไทยใหไ้ดม้าตรฐาน-ปลอดภยั 

นสพ.ข่าวสด 

ไหวค้นัไถ 8 กระทรวงเกษตรฯ จดังานไหวค้นัไถ ปี 2564 เพจเสริฟ์จากฟาร์ม 

9 จดัพิธีไหวค้นัไถใชใ้นพระราชพิธีแรกนาขวญั สยามรัฐออนไลน์ 

แปลงใหญ่ 10 แปลงใหญ่ออ้ยชยัภูมิ หนุนสมาชิกใชเ้ทคโนโลย ีลดตน้ทุนเพิ่ม

ผลผลิต 

ไทยรัฐออนไลน์ 

11 แปลงใหญ่ออ้ยชยัภูมิ หนุนสมาชิกใชเ้ทคโนโลย ีลดตน้ทุนเพิ่ม

ผลผลิต 

ไลน์ทูเดย ์

12 เล้ียงผึ้งจ๋ิวในสวนผลไมส้ร้างรายได ้ นสพ.เดลินิวส์ 

13 แปลงใหญ่ชนัโรงสมุทรสงคราม เล้ียงผึ้งจ๋ิวในสวนผลไม ้ 

สร้างรายได ้2 ต่อ 

นสพ.ข่าวสด 

14 แปลงใหญ่สับปะรดจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ขยายหน่อพนัธ์ุผลผลิตดี 

สร้างรายไดเ้สริมอยา่งย ัง่ยนื 

เพจเกษตรแปลงใหญ่ 

15 แปลงใหญ่แตงโม สู่คุณภาพพรีเมียม NBT ยะลา 



 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

อ่ืนๆ 

Fruit board 16 ฟรุ้ทบอร์ดเหินฟ้าบุกตลาดจีน ส านกัข่าว 

เดอะไทยเพรส 

ยทุธศาสตร์ 17 ชูธง'5ยทุธศาสตร์เฉลิมชยั ใชร้ะบบสั่งซ้ือล่วงหนา้ออนไลน์ 

เจาะตลาดจีน 

นสพ.แนวหนา้ 

18 ชูธง'5ยทุธศาสตร์เฉลิมชยั ใชร้ะบบสั่งซ้ือล่วงหนา้ออนไลน์ 

เจาะตลาดจีน 

แนวหนา้ออนไลน์ 

ความร่วมมือ 19 แมค็โครช่วยระบายขา้วโพดหวานลน้ตลาค นสพ.เกษตรกร

กา้วหนา้ 

ดินปุ๋ย 20 การผสมดินปลูกตน้ไมข้าย น่าจะเป็นทางเลือกให้เกิดธุรกิจในชุมชน

ได?้ 

เกษตรกา้วไกลไป

ดว้ยกนั 





 

เกษตรฯเดินหนา้โครงการเงินกูธุ้รกิจดินปุ๋ยเพื่อชุมชน 

 
 
 ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดม้อบหมายให้
กรมส่งเสริมการเกษตรรับผดิชอบด าเนินโครงการพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) และโครงการ
ยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาดซ่ึงเป็นโครงการแกไ้ข ปัญหา เยยีวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยทั้ง 2 โครงการดงักล่าวพุง่เป้าไปท่ีการพฒันา
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเกษตรกรอยา่งย ัง่ยนื 
 
 ดา้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ โครงการพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน 
(One Stop Service) เป็นโครงการท่ีด าเนินการผา่นศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตามความตอ้งการของเกษตรกร จึงมี ศดปช. 
สมคัรเขา้ร่วมโครงการมากถึง 394 ศูนย ์ใน 63 จงัหวดั ซ่ึงโครงการน้ีจะช่วยเกษตรกรลดภาระตน้ทุนปุ๋ยเคมีลงไดจ้ากการใชปุ๋้ยท่ี



ถูกตอ้งตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยภาครัฐสนบัสนุนชุดตรวจวเิคราะห์ดิน แม่ปุ๋ย N P K และเคร่ืองผสมปุ๋ย ใหแ้ก่ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ย
ชุมชน (ศดปช.) ท่ีเขา้ร่วมโครงการ เพื่อใหบ้ริการตรวจวเิคราะห์ดิน ค าแนะน าการจดัการดินและการใชปุ๋้ยเบ้ืองตน้ จดัหาปุ๋ย
คุณภาพดีใหแ้ก่สมาชิก ศดปช. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทัว่ไป รวมทั้งให้บริการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 
 จากการด าเนินงานท่ีผา่นมาพบวา่ สามารถด าเนินการในภาพรวมไดแ้ลว้ถึงร้อยละ 62.35 แบ่งเป็นการจดัซ้ือวสัดุ
การเกษตรและครุภณัฑแ์ลว้เสร็จ ประกอบดว้ยชุดตรวจวเิคราะห์ดิน จ านวน 185 ศดปช. แม่ปุ๋ย N P K จ านวน 161 ศดปช. เคร่ือง
ผสมปุ๋ย จ านวน 99 ศดปช. ส่วนการเร่ิมใหบ้ริการในเชิงธุรกิจ มีการจดทะเบียนการคา้ปุ๋ยแลว้ จ  านวน 105 ศดปช. จดัท าแผน
ธุรกิจหรือโมเดลธุรกิจบริการดินและปุ๋ยแลว้ จ  านวน 209 ศดปช. เปิดใหบ้ริการตรวจวเิคราะห์ดินและใหค้  าแนะน าการจดัการดิน
และปุ๋ยแลว้ จ  านวน 174 ศดปช. เปิดจ าหน่ายแม่ปุ๋ยพร้อมใหบ้ริการแลว้ จ  านวน 36 ศดปช. ใหบ้ริการเคร่ืองผสมปุ๋ยแลว้ จ  านวน 
26 ศดปช. รวมทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรอยูร่ะหวา่งด าเนินการพฒันา Platform และ Application เพื่อใหค้  าแนะน าการใชปุ๋้ย และ 
Data Base คาดวา่จะแลว้เสร็จพร้อมใหบ้ริการในเดือนกนัยายน 2564 น้ีแน่นอน ซ่ึงคาดวา่โครงการน้ีจะท าใหเ้กษตรกรสามารถ
ลดตน้ทุนการใชปุ๋้ยเคมีไดเ้ฉล่ียร้อยละ 20 คิดเป็นมูลค่ารวมไม่ต ่ากวา่ 250 ลา้นบาท และในส่วนของโครงการยกระดบัแปลงใหญ่
ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด มีเกษตรกรสนใจและแจง้เขา้ร่วมโครงการแลว้ถึงจ านวน 3,448 แปลง คิดเป็นร้อยละ 66 
จากท่ีเสนอความตอ้งการไว ้
 
 ทั้งน้ี ในการบริหารจดัการทั้งสองโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตรไดท้  างานร่วมกบัส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
(สตง.) และส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) อยา่งใกลชิ้ดเพื่อใหก้ารด าเนินการ
โครงการประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์เป็นไปตามระเบียบบริหารราชการอยา่งเคร่งครัด สามารถสร้างความเขม้แขง็แก่
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเจริญเติบโตใหก้บัภาคการเกษตรไทยไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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 จากการด าเนินงานท่ีผา่นมาพบวา่ สามารถด าเนินการในภาพรวมไดแ้ลว้ถึงร้อยละ 62.35 แบ่งเป็นการจดัซ้ือวสัดุ
การเกษตรและครุภณัฑแ์ลว้เสร็จ ประกอบดว้ยชุดตรวจวเิคราะห์ดิน จ านวน 185 ศดปช. แม่ปุ๋ย N P K จ านวน 161 ศดปช. เคร่ือง
ผสมปุ๋ย จ านวน 99 ศดปช. ส่วนการเร่ิมใหบ้ริการในเชิงธุรกิจ มีการจดทะเบียนการคา้ปุ๋ยแลว้ จ  านวน 105 ศดปช. จดัท าแผน
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เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเจริญเติบโตใหก้บัภาคการเกษตรไทยไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
  









 คิดกนัต้ืนๆแบบน้ีแหละ วา่แลว้ก็ขอน าตวัอยา่งการผสมดินสูตรอาจารยรั์ฐพล ฉตัรบรรยงค ์อาจารยป์ระจ าภาควชิาพืช
สวน คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มาใหดู้เป็นแนวทางไปพลางๆ แต่ยงัไม่สมบูรณ์เสียทีเดียว เรียกวา่ดูกนัแบบดิบๆ 
ฉบบัเตม็ๆ จะตดัต่ออีกคร้ังและจะน ามาเผยแพร่ใหดู้ชมเร็วๆน้ี  
อน่ึง คลิปน้ีถ่ายมาจากการสาธิตผสมดินปลูกไมผ้ลในเข่ง (เรียนเม่ือ 27/8/63) ขอบคุณอาจารยผ์ูส้าธิตและผูเ้รียนทุกท่าน ถือวา่เป็น
การแบ่งปันความรู้ใหก้ระจายออกไป ช่วยกนัยามโควิดระบาด ถา้ความรู้ระบาดเม่ือไรคนไทยเราคงไดแ้ขง็แรงในอาชีพทุกคน
ครับ 
 
#วธีิผสมดินปลูกตน้ไม ้#การปลูกไมผ้ลในเข่ง #อาจารยรั์ฐพลฉตัรบรรยงค ์#เกษตรกรอยูร่อดประเทศไทยอยูไ่ด ้#ลุงพรเกษตร
กา้วไกล #ธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน 
  



 
 
ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จ.สงขลา ขบัเคล่ือน ศดปช. ผลกัดนัเป็นธุรกิจบริการดินและปุ๋ยของชุมชนเพื่อลด
ตน้ทุนการใชปุ๋้ยในแปลงใหญ่ภาคใต ้ 
  





 
กระทรวงเกษตรฯ จดังานไหวค้นัไถ ปี 2564 

 
. 
การปลูกขา้วเป็นอาชีพหลกัของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ขา้วเป็นพืชส าคญัแก่การด ารงชีวติความเป็นอยูแ่ละเศรษฐกิจของ
ประเทศทุกสมยั ในอดีตคนัไถเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเตรียมดินก่อนปลูกขา้ว โดยใชแ้รงงานสัตวใ์นการขบัเคล่ือน ซ่ึงถูกน ามาใช้
ประกอบพิธีไถหวา่นในพระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั  
. 
พระราชพิธีฯ มีมาแต่โบราณตั้งแต่กรุงสุโขทยัเป็นราชธานีจนกระทัง่กรุงรัตนโกสินทร์ ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ไดโ้ปรดเกลา้ โปรด
กระหม่อมใหมี้พิธีสงฆ ์จึงมีพิธีพืชมงคลรวมกบัพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัเป็นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนา
ขวญัตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา  



. 
พระราชพิธีดงักล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นตวัอยา่งแก่ราษฎรในการท านา ชกัน าใหมี้ความมัน่ใจความเป็นสิริมงคลและบ ารุงขวญั
ในแก่เกษตรกร ก าหนดจดัข้ึนในเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมของทุกปี วนัท่ีตามฤกษย์ามท่ีเหมาะสมตามประเพณี ซ่ึงเป็น
ระยะเวลาเหมาะสมแก่การเร่ิมตน้การท านาของทุกปี 
. 
ทั้งน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดม้อบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตร จดัเก็บ ดูแลรักษา ซ่อมแซมปรับปรุงคนัไถ ตลอดจน 
จดัเตรียมคนัไถเพื่อเขา้ร่วมวนัซอ้มยอ่ย วนัซอ้มใหญ่และวนังานพระราชพิธีฯ ซ่ึงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  
. 
และในช่วงเดือนเมษายนก่อนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัของทุกปี กรมส่งเสริมการเกษตร จะด าเนินการ
ซ่อมแซมปรับปรุงคนัไถใหมี้สภาพสมบูรณ์พร้อมใชง้าน และจดังานไหวค้นัไถเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวญัก าลงัใจแก่
เจา้หนา้ท่ีและผูป้ฏิบติังาน  
. 
ซ่ึงปี 2564 ไดก้ าหนดจดังานไหวค้นัไถ ในวนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564 ณ บริเวณปะร าพิธีอาคารเก็บรักษาคนัไถ กรมส่งเสริม
การเกษตร ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานใน
พิธี พร้อมดว้ย นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คณะผูบ้ริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูบ้ริหาร 
หวัหนา้หน่วยงาน ขา้ราชการ และเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานไหวค้นัไถในคร้ังน้ีดว้ย 
. 
ส าหรับชุดองคป์ระกอบคนัไถน้ี ถูกสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2539 โดยเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมหนองโพ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 
นอ้มเกลา้นอ้มกระหม่อมสร้างถวายพระบาทสมเด็จ  พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซ่ึงมีชุด
องคป์ระกอบ ดงัน้ี  
. 
1.คนัไถ ขนาดความสูงวดัจากพื้นถึงเศียรนาค 2.26 เมตร และยาวจากเศียรนาคถึงปลายไถ 6.59 เมตร ทาสีแดงชาดตลาดคนัไถ หวั
คนัไถท าเป็นเศียรพญานาคลงรักปิดทอง ลวดลายประดบัคนัไถเป็นลายกระจงัตาออ้ยลงรักปิดทองตลอดคนั ปลายไถหุม้ผา้ขาว
ขลิบทองส าหรับมือจบั 
. 
2.แอกเทียมพระโค ยาว 1.55 เมตร ตรงกลางแอกประดบัดว้ยรูปครุฑยดุนาคหล่อดว้ยทองเหลืองลงรักปิดทองอยูบ่นฐานบวั ปลาย
แอกทั้งสองดา้นแกะสลกัเป็นรูปเศียรพญานาคลงรักปิดทอง ลวดลายประดบัเป็นลาย กระจงัตาออ้ยลงรักปิดทองตลอดคนั ปลาย
แอกแต่ละดา้นมีลูกแอกทั้งสองดา้นส าหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทาม 
. 
3.ฐานรอง เป็นท่ีส าหรับรองรับคนัไถพร้อมแอก ท าดว้ยไมเ้น้ือแขง็ทาดว้ยสีแดงชาด มีลวดลายประดบัเป็นลายกระจงัตาออ้ยลง
รักปิดทองทั้งดา้นหวัไถและปลายไถ 
. 



4.ธงสามชาย เป็นธงประดบัคนัไถติดตั้งอยูบ่นเศียรนาคท าดว้ยกระดาษและผา้สักหลาด เขียนลวดลายลงรักปิดทองประดบัดว้ย
กระจกแวว มีพูสี่ขาวประดบัเป็นเคร่ืองสูงชนิดหน่ึงเพื่อประดบัพระเกียรติ ธงสามชายมีลกัษณะเป็นรูปสามเหล่ียม ฐานยาว 41 
เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร และเสาธงยาว 72 เซนติเมตร 
. 
ซ่ึงปีน้ี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควดิ-19 ท าใหก้ารจดัพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั
นั้นไม่สามารถด าเนินการจดัไดต้ามปกติ ในการน้ี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกลา้เจา้อยูห่วั พระราชทานพระมหากรุณา โปรดเกลา้ฯ ให ้พลเอก สุรยทุธ์ จุลานนท ์ประธานองคมนตรี ปฏิบติัหนา้ท่ีประธาน
ฝ่ายฆราวาสในพิธีปลุกเสกเมล็ดพนัธ์ุขา้วพระราชทาน ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2564 และ
พิธีหวา่นขา้วในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา โดยมี ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผูห้วา่นขา้ว 
ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 
#พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั #ชาวนา #ขา้ว #นาขา้ว #ชาวนา 
  



 

จดัพิธีไหวค้นัไถใชใ้นพระราชพิธีแรกนาขวญั 

 

 ปัจจุบนั ขา้วเป็นพืชส าคญัแก่การด ารงชีวติความเป็นอยูแ่ละเศรษฐกิจของประเทศทุกสมยั ในอดีตคนัไถเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้

ในการเตรียมดินก่อนปลูกขา้ว โดยใชแ้รงงานสัตวใ์นการขบัเคล่ือน ซ่ึงถูกน ามาใชป้ระกอบพิธีไถหวา่นในพระราชพิธีจรดพระ

นงัคลัแรกนาขวญั พระราชพิธีฯ มีมาแต่โบราณตั้งแต่กรุงสุโขทยัเป็นราชธานีจนกระทัง่กรุงรัตนโกสินทร์ ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ได้

โปรดเกลา้ โปรดกระหม่อมใหมี้พิธีสงฆ ์จึงมีพิธีพืชมงคลรวมกบัพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัเป็นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ

นงัคลัแรกนาขวญัตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา พระราชพิธีดงักล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นตวัอยา่งแก่ราษฎรในการท านา ชกัน าใหมี้

ความมัน่ใจความเป็นสิริมงคลและบ ารุงขวญัในแก่เกษตรกร ก าหนดจดัข้ึนในเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมของทุกปี วนัท่ีตาม

ฤกษย์ามท่ีเหมาะสมตามประเพณี ซ่ึงเป็นระยะเวลาเหมาะสมแก่การเร่ิมตน้การท านาของทุกปี 

 ทั้งน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดม้อบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตร จดัเก็บ ดูแลรักษา ซ่อมแซมปรับปรุงคนัไถ 

ตลอดจน จดัเตรียมคนัไถเพื่อเขา้ร่วมวนัซอ้มยอ่ย วนัซอ้มใหญ่และวนังานพระราชพิธีฯ ซ่ึงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนั และในช่วงเดือนเมษายนก่อนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัของทุกปี กรมส่งเสริมการเกษตร จะ

ด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงคนัไถใหมี้สภาพสมบูรณ์พร้อมใชง้าน และจดังานไหวค้นัไถเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวญั



ก าลงัใจแก่เจา้หนา้ท่ีและผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงปี 2564 ไดก้  าหนดจดังานไหวค้นัไถ ในวนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564 ณ บริเวณปะร าพิธี

อาคารเก็บรักษาคนัไถ กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน กรุงเทฯ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ ปลดักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมดว้ย นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คณะผูบ้ริหารกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ผูบ้ริหาร หวัหนา้หน่วยงาน ขา้ราชการ และเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานไหวค้นัไถในคร้ังน้ีดว้ย 

 ส าหรับชุดองคป์ระกอบคนัไถน้ี ถูกสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.2539 โดยเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมหนองโพ อ าเภอโพธาราม จงัหวดั

ราชบุรี นอ้มเกลา้นอ้มกระหม่อมสร้างถวายพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ซ่ึงมีชุดองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 1.คนัไถ ขนาดความสูงวดัจากพื้นถึงเศียรนาค 2.26 เมตร และยาวจากเศียรนาคถึงปลายไถ 6.59 เมตร ทาสีแดงชาดตลาด

คนัไถ หวัคนัไถท าเป็นเศียรพญานาคลงรักปิดทอง ลวดลายประดบัคนัไถเป็นลายกระจงัตาออ้ยลงรักปิดทองตลอดคนั ปลายไถ

หุม้ผา้ขาวขลิบทองส าหรับมือจบั 

 2.แอกเทียมพระโค ยาว 1.55 เมตร ตรงกลางแอกประดบัดว้ยรูปครุฑยดุนาคหล่อดว้ยทองเหลืองลงรักปิดทองอยูบ่นฐาน

บวั ปลายแอกทั้งสองดา้นแกะสลกัเป็นรูปเศียรพญานาคลงรักปิดทอง ลวดลายประดบัเป็นลาย กระจงัตาออ้ยลงรักปิดทองตลอด

คนั ปลายแอกแต่ละดา้นมีลูกแอกทั้งสองดา้นส าหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทาม 

 3.ฐานรอง เป็นท่ีส าหรับรองรับคนัไถพร้อมแอก ท าดว้ยไมเ้น้ือแขง็ทาดว้ยสีแดงชาด มีลวดลายประดบัเป็นลายกระจงัตา

ออ้ยลงรักปิดทองทั้งดา้นหวัไถและปลายไถ 

 4.ธงสามชาย เป็นธงประดบัคนัไถติดตั้งอยูบ่นเศียรนาคท าดว้ยกระดาษและผา้สักหลาด เขียนลวดลายลงรักปิดทอง

ประดบัดว้ยกระจกแวว มีพูสี่ขาวประดบัเป็นเคร่ืองสูงชนิดหน่ึงเพื่อประดบัพระเกียรติ ธงสามชายมีลกัษณะเป็นรูปสามเหล่ียม 

ฐานยาว 41 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร และเสาธงยาว 72 เซนติเมตร 

 ซ่ึงปีน้ี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควดิ-19 ท าใหก้ารจดัพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลั

แรกนาขวญันั้นไม่สามารถด าเนินการจดัไดต้ามปกติ ในการน้ี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลง

กรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั พระราชทานพระมหากรุณา โปรดเกลา้ฯ ให ้พล.อ.สุรยทุธ์ จุลานนท ์ประธานองคมนตรี ปฏิบติั

หนา้ท่ีประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลุกเสกเมล็ดพนัธ์ุขา้วพระราชทาน ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ในวนัท่ี 9 

พฤษภาคม 2564 และพิธีหวา่นขา้วในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา โดยมี ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ ปลดักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เป็นผูห้วา่นขา้ว ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564  



 
แปลงใหญ่ออ้ยชยัภูมิหนุนสมาชิกใชเ้ทคโนโลย ีลดตน้ทุนเพิ่มผลผลิต 

 
  
 กลุ่มแปลงใหญ่ออ้ยชยัภูมิ ส่งเสริมใหส้มาชิกใชเ้ทคโนโลยลีดตน้ทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
ใหเ้กษตรกร 
 
 วนัท่ี 27 เม.ย.64 นายดิลก ภิญโญศรี ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ออ้ย หมู่ 5 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชยัภูมิ เปิดเผยวา่ 
กลุ่มแปลงใหญ่ออ้ย ต.หนองคอนไทย เกิดข้ึนจากการรวมตวัของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยในหมู่บา้นเดียวกนั เม่ือปี 2560 จ านวน
สมาชิก 34 ราย พื้นท่ีรวมกนัประมาณ 1,000 ไร่ ไดรั้บการสนบัสนุนองคค์วามรู้ เทคโนโลย ีปัจจยัการผลิต จากกรมส่งเสริม
การเกษตรและหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงโรงงานน ้าตาลในพื้นท่ี ส่งผลใหส้มาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ได้
น าความรู้ตามหลกัวชิาการไปปรับใชใ้นพื้นท่ีของตนเอง จากเดิมท่ีต่างคนต่างปลูกโดยใชค้วามเคยชินปลูกตามประสบการณ์ท่ีสั่ง
สมมา ใส่ปุ๋ยตามใจฉนั ก็ปรับมาเป็นมีการตรวจวเิคราะห์ดิน ใชปุ๋้ยตามความเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี ใส่ปุ๋ยและสารก าจดัศตัรูพืช
อยา่งถูกตอ้งในเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อลดตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 
 “เกษตรกรท่ีน่ีถือวา่เป็นชาวไร่ออ้ยมืออาชีพอยูแ่ลว้ แต่พอมีกลุ่มแปลงใหญ่ก็ท าใหมี้จุดศูนยก์ลางท่ีเปิดโอกาสใหส้มาชิก
ไดเ้ขา้ถึงแหล่งขอ้มูลความรู้เทคโนโลย ีการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือการประสานงานกบัโรงงานน ้าตาลท าไดดี้ยิง่ข้ึน 



ซ่ึงผมในฐานะประธานกลุ่มแปลงใหญ่ไม่ไดเ้นน้เร่ืองรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนเป็นหลกั แต่มองเร่ืองคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของสมาชิกกลุ่ม
มากกวา่ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัมีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่คือสมาชิกไม่ไดป้ลูกออ้ยแบบเดิมๆ มีหลกัวชิาการมากข้ึน รู้จกั
บริหารจดัการพื้นท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งพื้นท่ีบางส่วนมาปลูกพืชผกั ขดุบ่อน ้าไวใ้ชใ้นไร่ และเล้ียงปลาควบคู่กนัไป 
เพราะปลูกออ้ยอยา่งเดียวมีรายไดแ้ค่ปีละคร้ัง ตอ้งปลูกพืชอ่ืนท่ีสามารถเอาไวกิ้นเอง เหลือก็ขายเป็นรายไดร้ายวนัอีกทางหน่ึง ซ่ึง
ปัจจุบนักลุ่มและสมาชิกยดึแนวทางการท าเกษตรผสมผสานและหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหอ้ยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืและมีความสุข” 
นายดิลก กล่าว 
 
 ส าหรับออ้ยเป็นพืชไร่ท่ีไม่มีปัญหาดา้นราคา มี พ.ร.บ.ออ้ยและน ้าตาลทรายควบคุม ดงันั้น เกษตรกรรายใดท่ีสามารถลด
ตน้ทุนการผลิตไดม้ากกวา่ รายไดจ้ะเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย กลุ่มแปลงใหญ่ออ้ยหมู่ 5 ต.หนองคอนไทย จึงมุ่งเนน้ส่งเสริมสมาชิก
กลุ่มใหใ้ชเ้ทคโนโลยเีพื่อลดตน้ทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งการปรับพื้นท่ีเตรียมแปลงรองรับรถตดัออ้ย เพื่อทดแทนการใช้
แรงงาน เป็นการแกปั้ญหาแรงงานขาดแคลนและยงัลดตน้ทุนไดด้ว้ย เน่ืองจากค่าจา้งแรงงานคิดเป็นค่าตดัและค่าขนข้ึนรถรวม
แลว้ประมาณ 240 บาทต่อตนั ขณะท่ีรถตดัออ้ยอยูท่ี่ 190 บาทต่อตนั การใชร้ถตดัออ้ยในการเก็บเก่ียวยงัช่วยใหอ้อ้ยสด สะอาด มี
ใบคลุมดิน จดัการออ้ยตอไดร้วดเร็ว ท่ีส าคญัลดการเผาใบซ่ึงสร้างปัญหาฝุ่ นควนัและมลพิษ อีกทั้งการปลูกออ้ยระยะห่างระหวา่ง
ร่องมากข้ึน จากเดิม 1-1.5 ม. มาเป็น 1.85 ม. จะช่วยลดการใชท้่อนพนัธ์ุ จาก 1.5 ตนั เหลือ 1.2 ตนั แมจ้  านวนร่องปลูกจะลดลงแต่
สามารถบริหารจดัการแปลงไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 
 
 อยา่งไรก็ตาม ปัญหาท่ีส าคญัของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยคือแหล่งน ้า หากไม่มีแหล่งน ้าในแปลงรอแต่น ้าฝนเส่ียงมากท่ีจะ
ไม่ไดผ้ลผลิตเท่าท่ีควร ทางกลุ่มแปลงใหญ่พยายามท่ีจะประสานไปยงัโรงงานน ้าตาลขอสนบัสนุนเจาะบ่อน ้าในราคาสินเช่ือต ่า 
รวมทั้งขอแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือบ่อจ๋ิวของกรมพฒันาท่ีดิน เพื่อให้สมาชิกกลุ่มไดมี้แหล่งน ้าในแปลง พร้อม
กบัส่งเสริมใหท้ าระบบน ้าหยด ซ่ึงประหยดัน ้าและใหน้ ้าไดเ้ร็วกวา่น ้าราด. 
  



 
 

แปลงใหญ่ออ้ยชยัภูมิหนุนสมาชิกใชเ้ทคโนโลย ีลดตน้ทุนเพิ่มผลผลิต 
 

 
  
 กลุ่มแปลงใหญ่ออ้ยชยัภูมิ ส่งเสริมใหส้มาชิกใชเ้ทคโนโลยลีดตน้ทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
ใหเ้กษตรกร 
 
 วนัท่ี 27 เม.ย.64 นายดิลก ภิญโญศรี ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ออ้ย หมู่ 5 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชยัภูมิ เปิดเผยวา่ 
กลุ่มแปลงใหญ่ออ้ย ต.หนองคอนไทย เกิดข้ึนจากการรวมตวัของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยในหมู่บา้นเดียวกนั เม่ือปี 2560 จ านวน
สมาชิก 34 ราย พื้นท่ีรวมกนัประมาณ 1,000 ไร่ ไดรั้บการสนบัสนุนองคค์วามรู้ เทคโนโลย ีปัจจยัการผลิต จากกรมส่งเสริม
การเกษตรและหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงโรงงานน ้าตาลในพื้นท่ี ส่งผลใหส้มาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ได้
น าความรู้ตามหลกัวชิาการไปปรับใชใ้นพื้นท่ีของตนเอง จากเดิมท่ีต่างคนต่างปลูกโดยใชค้วามเคยชินปลูกตามประสบการณ์ท่ีสั่ง
สมมา ใส่ปุ๋ยตามใจฉนั ก็ปรับมาเป็นมีการตรวจวเิคราะห์ดิน ใชปุ๋้ยตามความเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี ใส่ปุ๋ยและสารก าจดัศตัรูพืช
อยา่งถูกตอ้งในเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อลดตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 



 “เกษตรกรท่ีน่ีถือวา่เป็นชาวไร่ออ้ยมืออาชีพอยูแ่ลว้ แต่พอมีกลุ่มแปลงใหญ่ก็ท าใหมี้จุดศูนยก์ลางท่ีเปิดโอกาสใหส้มาชิก
ไดเ้ขา้ถึงแหล่งขอ้มูลความรู้เทคโนโลย ีการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือการประสานงานกบัโรงงานน ้าตาลท าไดดี้ยิง่ข้ึน 
ซ่ึงผมในฐานะประธานกลุ่มแปลงใหญ่ไม่ไดเ้นน้เร่ืองรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนเป็นหลกั แต่มองเร่ืองคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของสมาชิกกลุ่ม
มากกวา่ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัมีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่คือสมาชิกไม่ไดป้ลูกออ้ยแบบเดิมๆ มีหลกัวชิาการมากข้ึน รู้จกั
บริหารจดัการพื้นท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งพื้นท่ีบางส่วนมาปลูกพืชผกั ขดุบ่อน ้าไวใ้ชใ้นไร่ และเล้ียงปลาควบคู่กนัไป 
เพราะปลูกออ้ยอยา่งเดียวมีรายไดแ้ค่ปีละคร้ัง ตอ้งปลูกพืชอ่ืนท่ีสามารถเอาไวกิ้นเอง เหลือก็ขายเป็นรายไดร้ายวนัอีกทางหน่ึง ซ่ึง
ปัจจุบนักลุ่มและสมาชิกยดึแนวทางการท าเกษตรผสมผสานและหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหอ้ยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืและมีความสุข” 
นายดิลก กล่าว 
 
 ส าหรับออ้ยเป็นพืชไร่ท่ีไม่มีปัญหาดา้นราคา มี พ.ร.บ.ออ้ยและน ้าตาลทรายควบคุม ดงันั้น เกษตรกรรายใดท่ีสามารถลด
ตน้ทุนการผลิตไดม้ากกวา่ รายไดจ้ะเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย กลุ่มแปลงใหญ่ออ้ยหมู่ 5 ต.หนองคอนไทย จึงมุ่งเนน้ส่งเสริมสมาชิก
กลุ่มใหใ้ชเ้ทคโนโลยเีพื่อลดตน้ทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งการปรับพื้นท่ีเตรียมแปลงรองรับรถตดัออ้ย เพื่อทดแทนการใช้
แรงงาน เป็นการแกปั้ญหาแรงงานขาดแคลนและยงัลดตน้ทุนไดด้ว้ย เน่ืองจากค่าจา้งแรงงานคิดเป็นค่าตดัและค่าขนข้ึนรถรวม
แลว้ประมาณ 240 บาทต่อตนั ขณะท่ีรถตดัออ้ยอยูท่ี่ 190 บาทต่อตนั การใชร้ถตดัออ้ยในการเก็บเก่ียวยงัช่วยใหอ้อ้ยสด สะอาด มี
ใบคลุมดิน จดัการออ้ยตอไดร้วดเร็ว ท่ีส าคญัลดการเผาใบซ่ึงสร้างปัญหาฝุ่ นควนัและมลพิษ อีกทั้งการปลูกออ้ยระยะห่างระหวา่ง
ร่องมากข้ึน จากเดิม 1-1.5 ม. มาเป็น 1.85 ม. จะช่วยลดการใชท้่อนพนัธ์ุ จาก 1.5 ตนั เหลือ 1.2 ตนั แมจ้  านวนร่องปลูกจะลดลงแต่
สามารถบริหารจดัการแปลงไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 
 
 อยา่งไรก็ตาม ปัญหาท่ีส าคญัของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยคือแหล่งน ้า หากไม่มีแหล่งน ้าในแปลงรอแต่น ้าฝนเส่ียงมากท่ีจะ
ไม่ไดผ้ลผลิตเท่าท่ีควร ทางกลุ่มแปลงใหญ่พยายามท่ีจะประสานไปยงัโรงงานน ้าตาลขอสนบัสนุนเจาะบ่อน ้าในราคาสินเช่ือต ่า 
รวมทั้งขอแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือบ่อจ๋ิวของกรมพฒันาท่ีดิน เพื่อให้สมาชิกกลุ่มไดมี้แหล่งน ้าในแปลง พร้อม
กบัส่งเสริมใหท้ าระบบน ้าหยด ซ่ึงประหยดัน ้าและใหน้ ้าไดเ้ร็วกวา่น ้าราด. 
  









 
 
  



 
  



 

 
 

ฟรุ้ทบอร์ดเหินฟ้าบุกตลาดจีน 

 
ฝ่าวกิฤติโควดิ “เกษตรฯ” ชูธง “5 ยทุธศาสตร์เฉลิมชยั” ใชแ้พลตฟอร์มรูปแบบใหม่ระบบสั่งซ้ือล่วงหนา้ออนไลน์เจาะตลาดจีน 
1,400 ลา้นคน พร้อมกลยทุธ์สร้างแบรนดทุ์เรียนไทยส าเร็จเป็นคร้ังแรก จดัส่งข้ึนเคร่ืองเช่าเหมาล าล็อตแรกแลว้ 27 เมษายนท่ีผา่น
มา “อลงกรณ์”เผยจะมีการส่งออกแบบพรีออเดอร์อีกหลายประเทศเดือนหนา้พร้อมช่ืนชมความร่วมมือระหวา่งฟรุ้ทบอร์ด 
ผูป้ระกอบการ สหกรณ์เมืองขลุงและจงัหวดัจนัทบุรี 
 
28เม.ย.64/ นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานท่ีประชุมคณะกรรมการ
พฒันาและบริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board) เปิดเผยวา่ ในวนัท่ี 27 เมษายนท่ีผา่นมา ไดจ้ดัส่งทุเรียนจากสหกรณ์เมืองขลุง 
จงัหวดัจนัทบุรี ไปจ าหน่ายท่ีประเทศจีนโดยเคร่ืองบินเช่าเหมาล าของสายการบินเซินเจ้ินแอร์ไลน์ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงเป็น
การจ าหน่ายผา่นระบบออนไลน์แบบสั่งซ้ือล่วงหนา้ (Pre-Order) ท่ีลูกคา้จ่ายเงินผา่นระบบออนไลน์มาเรียบร้อยแลว้ จ  านวน 20 
ตนั 



 
“เป็นคร้ังแรกของการจ าหน่ายทุเรียนผา่นระบบ Pre-Order ไปประเทศจีนซ่ึงเป็นตลาดใหญ่สุดของผลไมไ้ทยโดยเฉพาะทุเรียน 
เราตอ้งเจาะตลาดจีนท่ีมีประชากรกวา่ 1,400 ลา้นคน เพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ขายทุเรียนไดก้วา่ 6 หม่ืนลา้นบาท ดว้ยแพลตฟอร์ม
ใหม่ๆบนความร่วมมือระหวา่งกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย ์บริษทัเอกชนและสหกรณ์ผลไม ้เช่น สหกรณ์เมืองขลุง 
จงัหวดัจนัทบุรี และยงัเป็นทุเรียนชุดแรกท่ีมีการสร้างแบรนดทุ์เรียนไทยในระดบัสหกรณ์ผลไม ้(Cooperative based Branding)
ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในสายตาชาวโลกท าใหเ้กษตรกรชาวสวนทุเรียนและสหกรณ์ขายไดร้าคาสูงข้ึนคู่ขนานไปกบัการพฒันาคุณภาพ
มาตรฐานของทุเรียนในระบบGAP และ GMP ภายใต ้“5 ยทุธศาสตร์เฉลิมชยั” และโมเดล “เกษตรผลิต-พาณิชยต์ลาด” ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงในนโยบายการปฏิรูปไมผ้ลทั้งระบบของ ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม(้Fruit Board) และการขบัเคล่ือนโมเดล “เกษตรผลิต พาณิชยต์ลาด” 
ร่วมกบั นายจุรินทร์ ลกัษณวศิิษฐ ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย”์ นายอลงกรณ์ กล่าว 
 
ทั้งน้ี ถือเป็นความส าเร็จทางนโยบายและการบริหารแบบท าไดไ้วท าไดจ้ริง หลงัจากคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการ
ผลไม ้(Fruit Board) คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือตน้เดือนเมษายนท่ีผา่นมา เห็นชอบโครงการจ าหน่ายผลไมบ้นแพลตฟอร์มออนไลน์แบบ
สั่งซ้ือล่วงหนา้ (Pre-order) เพื่อเป็นกลไกการขายเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศโดยมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการอนุกรรมการ
ขบัเคล่ือน E-Commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และฝ่ายเลขานุการของฟรุ้ทบอร์ด คือกรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการ
ร่วมกบักรมส่งเสริมสหกรณ์ ภาคเอกชนและกระทรวงพาณิชย ์โดยล่าสุด กรมประชาสัมพนัธ์จะมาช่วยเสริมทพัดา้นการส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์และการผลิตส่ือออนไลน์ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ นอกจากน้ีจะมีการส่งออกภายใตร้ะบบพรีออเดอร์
อีกหลายประเทศในเดือนหนา้และขอแสดงความช่ืนชมความร่วมมือ ระหวา่ง ฟรุ้ทบอร์ด ผูป้ระกอบการ สหกรณ์เมืองขลุงและ
จงัหวดัจนัทบุรี ท่ีสามารถเปิดฉากการส่งออกทุเรียนล็อตแรกไดส้ าเร็จอยา่งรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง 1 เดือน 
 
นายกฤชฐา โภคาสถิตย ์ประธานคณะอนุกรรมการอนุกรรมการขบัเคล่ือน E-Commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ 
คณะอนุกรรมการฯ ไดป้ระสานความร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้าง New Ecosystem ในการ “สร้างแบรนด์ผลไมไ้ทย” 
ในการส่งออกไปทัว่โลก ผา่นช่องทาง Pre-order เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดการจดจ า ในฐานะท่ีเราเป็นผูส่้งออกผลไมท่ี้มีศกัยภาพอนัดบั
ตน้ๆ ของโลก เราสามารถสร้างแบรนดใ์ห้แต่ละสวน แต่ละฟาร์มผา่นกลไกสหกรณ์ และมีระบบ Logistics ตั้งแต่ตน้น ้าถึงปลาย
น ้าท่ีแขง็แรง ผสานเขา้กบัผูป้ระกอบการท่ีมีความพร้อมในการส่งออกผา่นกระบวนการ Pre-Order ทางออนไลน์ ซ่ึงจะเป็นมิติ
ใหม่ในการจ าหน่ายและเพิ่มมูลค่าของผลไมไ้ทยอยา่งย ัง่ยนื 
  





 
ชูธง‘5ยทุธศาสตร์เฉลิมชยั’ ใชร้ะบบสั่งซ้ือล่วงหนา้ออนไลน์เจาะตลาดจีน 

 
 ฝ่าวกิฤติโควดิ “เกษตรฯ” ชูธง “5 ยทุธศาสตร์เฉลิมชยั” ใชแ้พลตฟอร์มรูปแบบใหม่ระบบสั่งซ้ือล่วงหนา้ออนไลน์เจาะ
ตลาดจีน 1,400 ลา้นคน พร้อมกลยทุธ์สร้างแบรนดทุ์เรียนไทยส าเร็จเป็นคร้ังแรกเผยจะมีการส่งออกแบบพรีออเดอร์อีกหลาย
ประเทศเดือนหนา้พร้อมช่ืนชมความร่วมมือระหวา่งฟรุ้ทบอร์ด ผูป้ระกอบการ สหกรณ์เมืองขลุงและจงัหวดัจนัทบุรี 
 
นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานท่ีประชุมคณะกรรมการพฒันาและ
บริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board) เปิดเผยวา่จะจดัส่งทุเรียนจากสหกรณ์เมืองขลุง จงัหวดัจนัทบุรี ไปจ าหน่ายท่ีประเทศจีนโดย
เคร่ืองบินเช่าเหมาล าของสายการบินเซินเจ้ินแอร์ไลน์ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงเป็นการจ าหน่ายผา่นระบบออนไลน์แบบสั่งซ้ือ
ล่วงหนา้ (Pre-Order) ท่ีลูกคา้จ่ายเงินผา่นระบบออนไลน์มาเรียบร้อยแลว้ จ านวน 20 ตนั 
 
“เป็นคร้ังแรกของการจ าหน่ายทุเรียนผา่นระบบ Pre-Order ไปประเทศจีนซ่ึงเป็นตลาดใหญ่สุดของผลไมไ้ทยโดยเฉพาะทุเรียน 
เราตอ้งเจาะตลาดจีนท่ีมีประชากรกวา่ 1,400 ลา้นคน เพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ขายทุเรียนไดก้วา่ 6 หม่ืนลา้นบาท ดว้ยแพลตฟอร์ม
ใหม่ๆบนความร่วมมือระหวา่งกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย ์บริษทัเอกชนและสหกรณ์ผลไม ้เช่น สหกรณ์เมืองขลุง 
จงัหวดัจนัทบุรี และยงัเป็นทุเรียนชุดแรกท่ีมีการสร้างแบรนดทุ์เรียนไทยในระดบัสหกรณ์ผลไม ้(Cooperative based Branding)
ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในสายตาชาวโลกท าใหเ้กษตรกรชาวสวนทุเรียนและสหกรณ์ขายไดร้าคาสูงข้ึนคู่ขนานไปกบัการพฒันาคุณภาพ
มาตรฐานของทุเรียนในระบบ GAP และ GMP ภายใต ้“5 ยทุธศาสตร์เฉลิมชยั” และโมเดล “เกษตรผลิต-พาณิชยต์ลาด” ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงในนโยบายการปฏิรูปไมผ้ลทั้งระบบของ ดร.เฉลิมชยัศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม(้Fruit Board) และการขบัเคล่ือนโมเดล “เกษตรผลิต พาณิชยต์ลาด” 
ร่วมกบั นายจุรินทร์ ลกัษณวศิิษฎร์องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย”์ นายอลงกรณ์ กล่าว 
 
ทั้งน้ี ถือเป็นความส าเร็จทางนโยบายและการบริหารแบบท าไดไ้วท าไดจ้ริง หลงัจากคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการ
ผลไม ้(Fruit Board) คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือตน้เดือนเมษายนท่ีผา่นมา เห็นชอบโครงการจ าหน่ายผลไมบ้นแพลตฟอร์มออนไลน์แบบ
สั่งซ้ือล่วงหนา้ (Pre-order) เพื่อเป็นกลไกการขายเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศโดยมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการอนุกรรมการ
ขบัเคล่ือน E-Commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และฝ่ายเลขานุการของฟรุ้ทบอร์ด คือกรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการ
ร่วมกบักรมส่งเสริมสหกรณ์ ภาคเอกชนและกระทรวงพาณิชย ์โดยล่าสุด กรมประชาสัมพนัธ์จะมาช่วยเสริมทพัดา้นการส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์และการผลิตส่ือออนไลน์ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
 



นายกฤชฐา โภคาสถิตย ์ประธานคณะอนุกรรมการอนุกรรมการขบัเคล่ือนE-Commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ 
คณะอนุกรรมการฯ ไดป้ระสานความร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้าง New Ecosystem ในการ “สร้างแบรนด์ผลไมไ้ทย” 
ในการส่งออกไปทัว่โลก ผา่นช่องทาง Pre-order เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดการจดจ า ในฐานะท่ีเราเป็นผูส่้งออกผลไมท่ี้มีศกัยภาพอนัดบั
ตน้ๆ ของโลก เราสามารถสร้างแบรนดใ์หแ้ต่ละสวน แต่ละฟาร์มผา่นกลไกสหกรณ์ และมีระบบ Logistics ตั้งแต่ตน้น ้าถึงปลาย
น ้าท่ีแขง็แรง ผสานเขา้กบัผูป้ระกอบการท่ีมีความพร้อมในการส่งออกผา่นกระบวนการ Pre-Order ทางออนไลน์ ซ่ึงจะเป็นมิติ
ใหม่ในการจ าหน่ายและเพิ่มมูลค่าของผลไมไ้ทยอยา่งย ัง่ยนื 





 
 

การผสมดินปลูกตน้ไมข้าย น่าจะเป็นทางเลือกให้เกิดธุรกิจในชุมชนได?้ 
 

 
 

 เม่ือเดือนก่อนโนน้ไดมี้โอกาสไปงานแถลงข่าวท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงวนันั้นไดแ้ถลงทิศทางในปี 2564 มีอยูเ่ร่ือง
หน่ึงท่ีเกิดความสนใจเป็นการส่วนตวันัน่คือ การจดัตั้งศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จ  านวน 882 ศูนย ์
https://youtu.be/aPwoK1YkgLA ผมวา่น่ีน่าจะเป็นเร่ืองท่ีดีในแง่ท่ีวา่จะท าใหค้นในชุมชนรู้จกัดินและปุ๋ยมากข้ึน เพราะตอ้ง
ยอมรับวา่ดินของเราเส่ือมสภาพลงทุกวนั และถา้เราจะท าเร่ืองดินและปุ๋ยใหเ้กิดเป็นธุรกิจในชุมชนไดก้็น่าจะเป็นเร่ืองท่ีดี (ตอนน้ี
มีโครงการพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ดว้ยแลว้) โดยเฉพาะในยคุท่ีโควดิตอ้นใหพ้ลโลกเขา้มุม
เขียว (ไม่ใช่มุมแดงและมุมน ้ าเงิน) คือกลบัไปอยูก่บัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพราะฉะนั้นการคิดสร้างงานในชุมชนจึงเป็นเร่ือง
ส าคญัท่ีสุดในยามน้ี 
 ผมคงไม่พูดคุยในเร่ืองวชิาการ ตรงน้ีใหเ้ป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานราชการหรือนกัวชิาการ และก็จะไม่แตะเร่ืองปุ๋ย(ยกไว้
ก่อน) ขอแตะเร่ืองดิน ดินท่ีวา่คือดินผสมท่ีใชป้ลูกตน้ไม ้ซ่ึงผมซ้ือมาใชอ้ยูเ่นืองนิจ ตั้งแต่ราคา 5 ถุง 100 ไปจนถึง 7 ถุง 100 บาท 
มีขายกนัหลายยีห่อ้ ตรงน้ีผมคิดวา่ถา้ใครท่ีคิดจะผลิตดินผสมและสร้างแบรนดข์องชุมชนข้ึนมาก็น่าจะมีโอกาสความเป็นไปได้
สูง เพราะหน่ึงนั้นหนา้ดินก็หาซ้ือหรือหาขดุในชุมชน แกลบ ข้ีววั เศษไม ้ใบไม ้ก็หาไดง่้ายในชุมชน เพียงแต่ให้รู้วา่ดินหรือวสัดุ
ท่ีผสมมีธาตุอาหารอยา่งไรบา้ง ซ่ึงวชิาการเด่ียวน้ีก็แพร่หลาย อีกทั้งเคร่ืองผสมดินตรงน้ีก็มีคนไทยคิดประดิษฐก์นัมาก เร่ืองบรรจุ
ภณัฑก์็ไม่ตอ้งห่วง คงห่วงแต่เร่ืองการตลาด จะท าอยา่งไรใหดิ้นของเรามีอตัลกัษณ์ ตรงน้ีผมนึกถึงทุเรียนภูเขาไฟวา่เพราะเป็นดิน
จากภูเขาไฟเม่ือก่ีลา้นปีมาแลว้ จึงท าใหไ้ดร้สชาติทุเรียนท่ีอร่อยกวา่ท่ีใดๆ เร่ืองดินผสมปลูกตน้ไมก้็เช่นกนัผมวา่ให้ลองคน้หาดู
วา่ดินท่ีชุมชนไหนปลูกพืชแลว้ข้ึนงอกงามบา้ง 
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