
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 21 เมษายน 2564 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ไม้ผล 1.เกษตรฯ เผยสถานการณ์ผลผลิตและการเก็บเกี่ยวผลไม้ภาคตะวันออก ปี 64 
ผลผลิตลด ราคาพุ่ง 

เกษตรก้าวไกล 

2.เกษตรฯ เผยสถานการณ์ผลผลิตและการเก็บเกี่ยวผลไม้ภาคตะวันออก ปี’64 ราคา
พุ่ง 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

3.ข่าวดี!! สถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออกปีนี้ ราคาพุ่งขึ้น 
 

สยามรัฐ 

4.เกษตรฯ เผยสถานการณ์ผลผลิตและการเก็บเกี่ยวผลไม้ภาคตะวันออก ปี’64 ราคา
พุ่ง 
 

เกษตรก้าวไกล 

แปลงใหญจ่ิ้งหรีด 5.กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับแปลงใหญ่จิ้งหรีด เพิ่มศักยภาพที่แข็งแกร่ง ด้วย
เกษตรสมัยใหม่ พุ่งเป้าเจาะตลาดนอก 

สยามรัฐ 

ทุเรียนอ่อน 6.คุมเข้มทุเรียนอ่อนเห็นผลสำเร็จ! เตรียมถอดโมเดลขยายผล สยามรัฐ 
7.เฉลิมชัย คุมเข้มทุเรียนอ่อนเห็นผล เตรียมถอดโมเดลขยายผล ThailandPlus 

โรคและแมลง
ศัตรูพืช 

8.กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรเฝ้าระวัง “โรคและแมลงศัตรูพืช” ในฤดูแล้ง ThailandPlus 

ระบบประกันภัย
ทางภูมิอากาศ 

9.อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ 3 ภาคี แบ่งปันฐานข้อมูลเพื่อสร้างระบบประกันภัยทาง
ภูมิอากาศให้เกษตรกรไทย 

Brandage online 

10.อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ 3 ภาคี ร่วมแบ่งปันฐานข้อมูลเพื่อสร้างระบบประกันภัย
ทางภูมิอากาศให้เกษตรกรไทย 

Advancw business 
magazine 

11.อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ 3 ภาคี ร่วมแบ่งปันฐานข้อมูลเพื่อสร้างระบบประกันภัย
ทางภูมิอากาศให้เกษตรกรไทย 

Green life 

12.อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ 3 ภาคี ร่วมแบ่งปันฐานข้อมูลเพื่อสร้างระบบประกันภัย
ทางภูมิอากาศให้เกษตรกรไทย 

Post today 

13.อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ 3 ภาค ีร่วมแบ่งปันฐานข้อมูลเพื่อสร้างระบบประกันภัย
ทางภูมิอากาศให้เกษตรกรไทย 

ข่าว 24 ชั่วโมง 

14.อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ 3 ภาค ีร่วมแบ่งปันฐานข้อมูลเพื่อสร้างระบบประกันภัย
ทางภูมิอากาศให้เกษตรกรไทย 

กรุงเทพธุรกิจ 

15.อายิโนะโมะโต๊ะจับมือ 3 ภาคี ร่วมแบ่งปันฐานข้อมูลเพื่อสร้างระบบประกันภัย
ทางภูมิอากาศให้เกษตรกรไทย 

MGR online 

16.อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ 3 ภาค ีร่วมแบ่งปันฐานข้อมูลเพื่อสร้างระบบประกันภัย
ทางภูมิอากาศให้เกษตรกรไทย 

ข่าวสด 



แปลงใหญผ่ัก 17.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท สนับสนุนเกษตรกรจับมือ
รวมกันเป็นแปลงใหญ่ หนุนผลิตผักปลอดภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุน 

ข่าว 24 ชั่วโมง 

18.สสก.1 ชัยนาท หนุนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย หวังสร้างมั่นใจให้ผู้บริโภค ไทยรัฐ 
แปลงใหญ่กาแฟ 19.กาแฟสะบ้าย้อย ฟื้นถิ่นกำเนิดกาแฟโรบัสต้าแห่งแรกของไทย พร้อมสู่โครงการ

ยกระดับแปลงใหญ่ฯ 
คมชัดลึก 

20.ผู้ว่าฯ สงขลา หนุนกลุ่มแปลงใหญ่ฯ กาแฟสะบ้าย้อย ชูต้นแรกของไทยอยู่ที่นี่ ไทยรัฐ 

21.กาแฟสะบ้าย้อย ฟื้นถิ่นกำเนิดกาแฟโรบัสต้าแห่งแรกของไทย พร้อมยกระดับสู่
แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ 

สยามรัฐ 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แปลงใหญ่เห็ด 22.แปลงใหญ่เห็ดฟางโรงเรือน ชูลดต้นทุน เน้นการตลาด สร้างรายได้ 

 
ไทยรัฐ 

แม่บ้านเกษตรกร 23.เกษตรภาคใต้ปลื้ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดสตูล คว้าที่ 1 ระดับประเทศ 
 

ไทยแหลมทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เกษตรฯ เผยสถานการณ์ผลผลิตและการเก็บเกี่ยวผลไม้ภาคตะวันออก ปี 64 ผลผลิตลด ราคาพุ่ง 

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยสถานการณ์ผลผลิตและการเก็บเกี่ยวผลไม้ภาคตะวันออก ป ี2564 ผลผลิตลด
จากปีที่แล้วร้อยละ 10 เหตุเพราะสภาพอากาศไม่เอือ้อำนวย ประกอบกับได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน 
ส่งผลให้ราคาไม้ผลปีนี้ปรับตัวสูงขึ้น 
 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า จากการสำรวจข้อมูลเอกภาพไม้ผลภาค
ตะวันออก (ระยอง จันทบุรี ตราด) ปี 2564 (ข้อมูล ณ 19 เมษายน 2564) โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) กรมส่งเสริมการเกษตร พบว่า ไม้ผลทั้ง 4 ชนิด ได้แก ่ทุเรียน 
มังคุด เงาะ และลองกอง มีผลผลิตรวม 900,126 ตัน ลดลงจากปี 2563 ที่มีจำนวน 995,501 ตัน (ลดลง 
95,375 ตัน หรือร้อยละ 10) เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หนาวเย็นนาน สลับกับมีฝนตกในช่วง
ปลายปี 2563 จนถึงต้นปี 2564 ทำให้ออกดอกได้น้อย ไม่เต็มต้น โดยทุเรียน ให้ผลผลิต 575,542 ตัน มังคุด 
106,796 ตัน เงาะ 197,708 ตัน และลองกอง 20,080 ตัน ทั้งนี้ ผลผลิตทั้ง 4 ชนิดจะออกมากช่วงเดือน
พฤษภาคม 2564 สำหรับประมาณการผลผลิตรายจังหวัดมีดังนี 
ทุเรียน ได้แก ่จังหวัดระยอง 120,080 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 20,842 ตัน (ร้อยละ 17.36) จันทบุรี 398,618 ตัน 
เก็บเกี่ยวแล้ว 68,898 ตัน (ร้อยละ 17.28 ตัน) ตราด 56,844 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 19,190 ตัน (ร้อยละ 33.76) 
ภาพรวมทุเรียนภาคตะวันออก ประมาณการผลผลิต 575,542 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 108,930 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
18.93 โดยทุเรียนเกรด A ราคา 113.33 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์ ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 
12.25 บาท/กิโลกรั 
มังคุด ได้แก ่จังหวัดระยอง 12,724 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 472 ตัน (ร้อยละ 3.71) จันทบุรี 71,695 ตัน เก็บเกี่ยว
แล้ว 1,622 ตัน (ร้อยละ 2.26 ตัน) ตราด 22,377 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 1,198 ตัน (ร้อยละ 5.35) ภาพรวมมังคุด
ภาคตะวันออก ประมาณการผลผลิต 106,796 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 3,292 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.08 โดยมังคุด
เกรด A ราคา 196.67 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 11.94 บาท/กิโลกรั 
เงาะ (โรงเรียน) ได้แก ่จังหวัดระยองให้ผลผลิต 5,350 ตัน จันทบุรี 99,179 ตัน ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวทั้ง 2 จังหวัด 
ตราด 93,179 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 8,763 ตัน (ร้อยละ 9.40) ภาพรวมเงาะ (โรงเรียน) ภาคตะวันออก ประมาณ
การผลผลิต 197,708 ตัน เกบ็เกี่ยวแล้ว 8,763 ตัน คิดเป็นร้อยละ 4.43 โดยเกรด A ราคา 55 บาท/กิโลกรัม 
ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 8.95 บาท/กิโลกรัม 
ลองกอง ประมาณการผลผลิตภาคตะวันออก 20,080 ตัน ขณะนี้ยังไม่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยต้นทุนการ
ผลิตอยู่ที่ 21.26 บาท/กิโลกรัม 
ขณะที่ลิ้นจี่ (นครพนม 1) ของภาคเหนือ ได้แก ่จังหวัดเชียงใหม่ให้ผลผลิต 19,937 ตัน เชียงราย 3,059 ตัน 
น่าน 3,708 ตัน ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวทั้ง 3 จังหวัด พะเยา 4,012 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 3 ตัน (ร้อยละ 0.07) ภาพรวม
ลิ้นจี่ภาคเหนือ ประมาณการผลผลิต 30,716 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 3 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.01 โดยเกรด AA ราคา 
100 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 17.43 บาท/กิโลกรั 
สำหรับแนวทางการรับซื้อทุเรียนในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคมที่ผ่านมา ล้งและพ่อค้าผู้ส่งออกตั้งราคารับซื้อ



แบบเหมาสวน ซึ่งมีการจัดแบ่งตามเกรดส่งออกตามมาตรฐาน GAP และ GMP ที่ประเทศจีนกำหนด ราคาอยู่
ระหว่างกิโลกรัมละ 130 – 190 บาท ทั้งนี้ ราคารับซื้อแบบเหมาสวนล่วงหน้า ทุเรียนเกรดมาตรฐานส่งออก
เกรด AB ล้งรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 160 บาท เนื่องจากปีนี้กำลังซื้อจากจีนเพิ่มมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่
ฟื้นตัวหลังจากโควิด-19 ซึ่งนับว่าเป็นราคาที่อยู่ในเกณฑ์สูง เกษตรกรพึงพอใจมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของป ี2563 ประกอบกับความต้องการบริโภคทุเรียนในประเทศยังมีต่อเนื่อง เห็นได้จากจำนวนล้งที่รับซื้อ
ทุเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปีนี้ผลผลิตทุเรียนได้รับความเสียหายเยอะช่วงก่อนเก็บผลผลิต เนื่องจากมี
พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นทำให้ทุเรียนใกล้เก็บเกี่ยวพลัดหล่นจากต้นเสียหายจำนวนมาก จนผลิตไม่พอต่อความ
ต้องการ ส่งผลให้ราคาทุเรียนพุ่งสูงขึ้นและยังคงอยู่ในระดับสูงต่ออีกป 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ความสำคัญ

กับคุณภาพของทเุรียน และไม่ตัดทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพออกจำหน่าย ซึ่งหากมีการลักลอบตัดทุเรียน

อ่อนจะมีบทลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการยึดใบ GAP ของเกษตรกร และใบ GMP ของ

ผู้ประกอบการด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เกษตรฯ เผยสถานการณ์ผลผลติและการเกบ็เกี6ยวผลไม้ภาคตะวนัออก ปี’64 
ราคาพุ่ง 

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยสถานการณ์ผลผลิตและการเกบ็เกี8ยวผลไมภ้าคตะวนัออก ปี 2564 
ผลผลิตลดจากปีที8แลว้ ร้อยละ 10 เหตุเพราะสภาพอากาศไม่เอืIออาํนวย ประกอบกบัไดรั้บ
ผลกระทบจากพายฤุดูร้อน ส่งผลใหร้าคาไมผ้ลปีนีIปรับตวัสูงขึIน 

 
 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ จากการสาํรวจขอ้มูลเอกภาพไมผ้ล
ภาคตะวนัออก (ระยอง จนัทบุรี ตราด) ปี 2564 (ขอ้มูล ณ 19 เมษายน 2564) โดยฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board) กรมส่งเสริม
การเกษตร พบวา่ ไมผ้ลทัIง 4 ชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน มงัคุด เงาะ และลองกอง มีผลผลิตรวม 
900,126 ตนั ลดลงจากปี 2563 ที8มีจาํนวน 995,501 ตนั (ลดลง 95,375 ตนั 
หรือ ร้อยละ 10) 
 
เนื8องจากสภาพอากาศไม่เอืIออาํนวย หนาวเยน็นาน สลบักบัมีฝนตกในช่วงปลายปี 2563 จนถึง
ตน้ปี 2564 ทาํใหอ้อกดอกไดน้อ้ย ไม่เตม็ตน้ โดยทุเรียน ใหผ้ลผลิต 575,542 ตนั มงัคุด 
106,796 ตนั เงาะ 197,708 ตนั และลองกอง 20,080 ตนั ทัIงนีI ผลผลิตทัIง 4 ชนิด 
จะออกมากช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 สาํหรับประมาณการผลผลิตรายจงัหวดัมีดงันีI ทุเรียน 



ไดแ้ก่ จงัหวดัระยอง 120,080 ตนั เกบ็เกี8ยวแลว้ 20,842 ตนั (ร้อยละ 17.36) จนัทบุรี 
398,618 ตนั เกบ็เกี8ยวแลว้ 68,898 ตนั (ร้อยละ 17.28 ตนั) ตราด 56,844 ตนั 
เกบ็เกี8ยวแลว้ 19,190 ตนั (ร้อยละ 33.76) ภาพรวมทุเรียนภาคตะวนัออก ประมาณการ
ผลผลิต 575,542 ตนั เกบ็เกี8ยวแลว้ 108,930 ตนั คิดเป็น ร้อยละ 18.93 โดยทุเรียน
เกรด A ราคา 113.33 บาท/กิโลกรัม 
 
ซึ8 งเป็นราคาเฉลี8ยรายสปัดาห์ ตน้ทุนการผลิตอยูที่8 12.25 บาท/กิโลกรัม มงัคุด ไดแ้ก่ จงัหวดั
ระยอง 12,724 ตนั เกบ็เกี8ยวแลว้ 472 ตนั (ร้อยละ 3.71) จนัทบุรี 71,695 ตนั เกบ็
เกี8ยวแลว้ 1,622 ตนั (ร้อยละ 2.26 ตนั) ตราด 22,377 ตนั เกบ็เกี8ยวแลว้ 1,198 ตนั 
(ร้อยละ 5.35) ภาพรวมมงัคุดภาคตะวนัออก ประมาณการผลผลิต 106,796 ตนั เกบ็เกี8ยว
แลว้ 3,292 ตนั คิดเป็น ร้อยละ 3.08 โดยมงัคุดเกรด A ราคา 196.67 บาท/กิโลกรัม 
ตน้ทุนการผลิตอยูที่8 11.94 บาท/กิโลกรัม เงาะ (โรงเรียน) ไดแ้ก่ จงัหวดัระยอง ใหผ้ลผลิต 
5,350 ตนั จนัทบุรี 99,179 ตนั ยงัไม่ไดเ้กบ็เกี8ยวทัIง 2 จงัหวดั ตราด 93,179 ตนั เกบ็
เกี8ยวแลว้ 8,763 ตนั (ร้อยละ 9.40) ภาพรวมเงาะ (โรงเรียน) ภาคตะวนัออก ประมาณการ
ผลผลิต 197,708 ตนั เกบ็เกี8ยวแลว้ 8,763 ตนั คิดเป็น ร้อยละ 4.43 
 
โดยเกรด A ราคา 55 บาท/กิโลกรัม ตน้ทุนการผลิตอยูที่8 8.95 บาท/กิโลกรัม ลองกอง 
ประมาณการผลผลิตภาคตะวนัออก 20,080 ตนั ขณะนีIยงัไม่มีการเกบ็เกี8ยวผลผลิต โดยตน้ทุน
การผลิต อยูที่8 21.26 บาท/กิโลกรัม ขณะที8ลิIนจี8 (นครพนม 1) ของภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดั
เชียงใหม่ ใหผ้ลผลิต 19,937 ตนั เชียงราย 3,059 ตนั น่าน 3,708 ตนั ยงัไม่ไดเ้กบ็เกี8ยว
ทัIง 3 จงัหวดั พะเยา 4,012 ตนั เกบ็เกี8ยวแลว้ 3 ตนั (ร้อยละ 0.07) ภาพรวมลิIนจี8
ภาคเหนือ ประมาณการผลผลิต 30,716 ตนั เกบ็เกี8ยวแลว้ 3 ตนั คิดเป็น ร้อยละ 0.01 โดย
เกรด AA ราคา 100 บาท/กิโลกรัม ตน้ทุนการผลิตอยูที่8 17.43 บาท/กิโลกรัม 
= 
สาํหรับแนวทางการรับซืIอทุเรียนในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ที8ผา่นมา ลง้และพอ่คา้ผูส่้งออกตัIง
ราคารับซืIอแบบเหมาสวน ซึ8 งมีการจดัแบ่งตามเกรดส่งออกตามมาตรฐาน GAP และ GMP ที8
ประเทศจีนกาํหนด ราคาอยูร่ะหวา่ง กิโลกรัมละ 130-190 บาท ทัIงนีI ราคารับซืIอแบบเหมา
สวนล่วงหนา้ ทุเรียนเกรดมาตรฐานส่งออกเกรด AB ลง้รับซืIอในราคากิโลกรัมละ 160 บาท 
เนื8องจากปีนีIกาํลงัซืIอจากจีนเพิ8มมากขึIนตามภาวะเศรษฐกิจที8ฟืI นตวัหลงัจากโควดิ-19 
 



ซึ8 งนบัวา่เป็นราคาที8อยูใ่นเกณฑสู์ง เกษตรกรพึงพอใจมากเมื8อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2563 
ประกอบกบัความตอ้งการบริโภคทุเรียนในประเทศยงัมีต่อเนื8อง เห็นไดจ้ากจาํนวนลง้ที8รับซืIอทุเรียน
มีจาํนวนเพิ8มขึIน โดยเฉพาะปีนีIผลผลิตทุเรียนไดรั้บความเสียหายเยอะช่วงก่อนเกบ็ผลผลิต เนื8องจาก
มีพายฤุดูร้อนเกิดขึIนทาํใหทุ้เรียนใกลเ้กบ็เกี8ยวพลดัหล่นจากตน้เสียหายจาํนวนมาก จนผลิตไม่พอต่อ
ความตอ้งการ ส่งผลใหร้าคาทุเรียนพุง่สูงขึIนและยงัคงอยูใ่นระดบัสูงต่ออีกปี 
 
อย่างไรกต็าม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรและผู้ประกอบการให้

ความสําคญักบัคุณภาพของทุเรียน และไม่ตดัทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพออกจาํหน่าย ซึ6งหากมกีาร

ลกัลอบตดัทุเรียนอ่อนจะมบีทลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถงึการยดึใบ GAP ของ

เกษตรกร และใบ GMP ของผู้ประกอบการด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข่าวด!ี! สถานการณ์ผลไม้ภาคตะวนัออกปีนีR ราคาพุ่งขึRน 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร เผยสถานการณ์ผลผลติและการเกบ็เกี6ยวผลไม้ภาคตะวนัออก ปี 2564 
ผลผลติลดจากปีที6แล้วร้อยละ 10 เหตุเพราะสภาพอากาศไม่เอืRออาํนวย ประกอบกบัได้รับผลกระทบ
จากพายุฤดูร้อน ส่งผลให้ราคาไม้ผลปีนีRปรับตวัสูงขึRน 
เมื8อวนัที8 20 เม.ย. นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยวา่ จากการสาํรวจ
ขอ้มูลเอกภาพไมผ้ลภาคตะวนัออก (ระยอง จนัทบุรี ตราด) ปี 2564 (ขอ้มูล ณ 19 เมษายน 
2564) โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board) กรม
ส่งเสริมการเกษตร พบวา่ ไมผ้ลทัIง 4 ชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน มงัคุด เงาะ และลองกอง มีผลผลิตรวม 
900,126 ตนั ลดลงจากปี 2563 ที8มีจาํนวน 995,501 ตนั (ลดลง 95,375 ตนั หรือ
ร้อยละ 10) เนื8องจากสภาพอากาศไม่เอืIออาํนวย หนาวเยน็นาน สลบักบัมีฝนตกในช่วงปลายปี 
2563 จนถึงตน้ปี 2564 ทาํใหอ้อกดอกไดน้อ้ย ไม่เตม็ตน้ โดยทุเรียน ใหผ้ลผลิต 575,542 
ตนั มงัคุด 106,796 ตนั เงาะ 197,708 ตนั และลองกอง 20,080 ตนั ทัIงนีI ผลผลิตทัIง 
4 ชนิดจะออกมากช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 สาํหรับประมาณการผลผลิตรายจงัหวดัมีดงันีI 
ทุเรียน ไดแ้ก่ จงัหวดัระยอง 120,080 ตนั เกบ็เกี8ยวแลว้ 20,842 ตนั (ร้อยละ 17.36) 
จนัทบุรี 398,618 ตนั เกบ็เกี8ยวแลว้ 68,898 ตนั (ร้อยละ 17.28 ตนั) ตราด 56,844 
ตนั เกบ็เกี8ยวแลว้ 19,190 ตนั (ร้อยละ 33.76) ภาพรวมทุเรียนภาคตะวนัออก ประมาณการ
ผลผลิต 575,542 ตนั เกบ็เกี8ยวแลว้ 108,930 ตนั คิดเป็นร้อยละ 18.93 โดยทุเรียนเกรด 
A ราคา 113.33 บาท/กิโลกรัม ซึ8 งเป็นราคาเฉลี8ยรายสปัดาห์ ตน้ทุนการผลิตอยูที่8 12.25 
บาท/กิโลกรัม 
มงัคุด ไดแ้ก่ จงัหวดัระยอง 12,724 ตนั เกบ็เกี8ยวแลว้ 472 ตนั (ร้อยละ 3.71) จนัทบุรี 
71,695 ตนั เกบ็เกี8ยวแลว้ 1,622 ตนั (ร้อยละ 2.26 ตนั) ตราด 22,377 ตนั เกบ็เกี8ยว
แลว้ 1,198 ตนั (ร้อยละ 5.35) ภาพรวมมงัคุดภาคตะวนัออก ประมาณการผลผลิต 
106,796 ตนั เกบ็เกี8ยวแลว้ 3,292 ตนั คิดเป็นร้อยละ 3.08 โดยมงัคุดเกรด A ราคา 
196.67 บาท/กิโลกรัม ตน้ทุนการผลิตอยูที่8 11.94 บาท/กิโลกรัม 
เงาะ (โรงเรียน) ไดแ้ก่ จงัหวดัระยองใหผ้ลผลิต 5,350 ตนั จนัทบุรี 99,179 ตนั ยงัไม่ไดเ้กบ็



เกี8ยวทัIง 2 จงัหวดั ตราด 93,179 ตนั เกบ็เกี8ยวแลว้ 8,763 ตนั (ร้อยละ 9.40) ภาพรวม
เงาะ (โรงเรียน) ภาคตะวนัออก ประมาณการผลผลิต 197,708 ตนั เกบ็เกี8ยวแลว้ 8,763 ตนั 
คิดเป็นร้อยละ 4.43 โดยเกรด A ราคา 55 บาท/กิโลกรัม ตน้ทุนการผลิตอยูที่8 8.95 บาท/
กิโลกรัม 
ลองกอง ประมาณการผลผลิตภาคตะวนัออก 20,080 ตนั ขณะนีIยงัไม่มีการเกบ็เกี8ยวผลผลิต โดย
ตน้ทุนการผลิตอยูที่8 21.26 บาท/กิโลกรัม 
ขณะที8ลิIนจี8 (นครพนม 1) ของภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ใหผ้ลผลิต 19,937 ตนั เชียงราย 
3,059 ตนั น่าน 3,708 ตนั ยงัไม่ไดเ้กบ็เกี8ยวทัIง 3 จงัหวดั พะเยา 4,012 ตนั เกบ็เกี8ยวแลว้ 
3 ตนั (ร้อยละ 0.07) ภาพรวมลิIนจี8ภาคเหนือ ประมาณการผลผลิต 30,716 ตนั เกบ็เกี8ยวแลว้ 
3 ตนั คิดเป็นร้อยละ 0.01 โดยเกรด AA ราคา 100 บาท/กิโลกรัม ตน้ทุนการผลิตอยูที่8 
17.43 บาท/กิโลกรัม 
สาํหรับแนวทางการรับซืIอทุเรียนในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคมที8ผา่นมา ลง้และพอ่คา้ผูส่้งออกตัIงราคา
รับซืIอแบบเหมาสวน ซึ8 งมีการจดัแบ่งตามเกรดส่งออกตามมาตรฐาน GAP และ GMP ที8ประเทศ
จีนกาํหนด ราคาอยูร่ะหวา่งกิโลกรัมละ 130-190 บาท ทัIงนีI ราคารับซืIอแบบเหมาสวนล่วงหนา้ 
ทุเรียนเกรดมาตรฐานส่งออกเกรด AB ลง้รับซืIอในราคากิโลกรัมละ 160 บาท เนื8องจากปีนีIกาํลงั
ซืIอจากจีนเพิ8มมากขึIนตามภาวะเศรษฐกิจที8ฟืI นตวัหลงัจากโควดิ-19 ซึ8 งนบัวา่เป็นราคาที8อยูใ่นเกณฑสู์ง 
เกษตรกรพึงพอใจมากเมื8อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2563 ประกอบกบัความตอ้งการบริโภคทุเรียน
ในประเทศยงัมีต่อเนื8อง เห็นไดจ้ากจาํนวนลง้ที8รับซืIอทุเรียนมีจาํนวนเพิ8มขึIน โดยเฉพาะปีนีIผลผลิต
ทุเรียนไดรั้บความเสียหายเยอะช่วงก่อนเกบ็ผลผลิต เนื8องจากมีพายฤุดูร้อนเกิดขึIนทาํใหทุ้เรียนใกลเ้กบ็
เกี8ยวพลดัหล่นจากตน้เสียหายจาํนวนมาก จนผลิตไม่พอต่อความตอ้งการ ส่งผลใหร้าคาทุเรียนพุง่สูงขึIน
และยงัคงอยูใ่นระดบัสูงต่ออีกปี 
อย่างไรกต็าม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรและผู้ประกอบการให้
ความสําคญักบัคุณภาพของทุเรียน และไม่ตดัทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพออกจาํหน่าย ซึ6งหากมกีาร
ลกัลอบตดัทุเรียนอ่อนจะมบีทลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถงึการยดึใบ GAP ของ
เกษตรกร และใบ GMP ของผู้ประกอบการด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกษตรฯ เผยสถานการณ์ผลผลิตและการเก็บเกีย่วผลไม้ภาคตะวันออก 
ป’ี64 ราคาพุ่ง 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยสถานการณ์ผลผลิตและการเก็บเกี่ยวผลไม้ภาคตะวันออก ปี 
2564 ผลผลิตลดจากปีที่แล้วร้อยละ 10 เหตุเพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ประกอบกับ
ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ส่งผลให้ราคาไม้ผลปีนี้ปรับตัวสูงขึ้น 
 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า จากการสำรวจข้อมูล
เอกภาพไม้ผลภาคตะวันออก (ระยอง จันทบุรี ตราด) ปี 2564 (ข้อมูล ณ 19 เมษายน 2564) 
โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) กรมส่งเสริม
การเกษตร พบว่า ไม้ผลทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง มีผลผลิตรวม 
900,126 ตัน ลดลงจากปี 2563 ที่มีจำนวน 995,501 ตัน (ลดลง 95,375 ตัน หรือร้อยละ 
10) เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หนาวเย็นนาน สลับกับมีฝนตกในช่วงปลายปี 2563 
จนถึงต้นปี 2564 ทำให้ออกดอกได้น้อย ไม่เต็มต้น โดยทุเรียน ให้ผลผลิต 575,542 ตัน 
มังคุด 106,796 ตัน เงาะ 197,708 ตัน และลองกอง 20,080 ตัน ทั้งนี้ ผลผลิตทั้ง 4 ชนิดจะ
ออกมากช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 สำหรับประมาณการผลผลิตรายจังหวัดมีดังนี ้

 

ทุเรียน ได้แก่ จังหวัดระยอง 120,080 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 20,842 ตัน (ร้อยละ 17.36) 
จันทบุรี 398,618 ตัน เก็บเกีย่วแล้ว 68,898 ตัน (ร้อยละ 17.28 ตัน) ตราด 56,844 ตัน เก็บ
เกี่ยวแล้ว 19,190 ตัน (ร้อยละ 33.76) ภาพรวมทุเรียนภาคตะวันออก ประมาณการผลผลิต 
575,542 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 108,930 ตัน คิดเป็นร้อยละ 18.93 โดยทุเรียนเกรด A ราคา 
113.33 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์ ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 12.25 บาท/
กิโลกรัม 
มังคุด ได้แก่ จังหวัดระยอง 12,724 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 472 ตัน (ร้อยละ 3.71) จันทบุรี 
71,695 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 1,622 ตัน (ร้อยละ 2.26 ตัน) ตราด 22,377 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 
1,198 ตัน (ร้อยละ 5.35) ภาพรวมมังคุดภาคตะวันออก ประมาณการผลผลิต 106,796 ตัน 
เก็บเกี่ยวแล้ว 3,292 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.08 โดยมังคุดเกรด A ราคา 196.67 บาท/กิโลกรัม 
ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 11.94 บาท/กิโลกรัม 



เงาะ (โรงเรียน) ได้แก่ จังหวัดระยองให้ผลผลิต 5,350 ตัน จันทบุรี 99,179 ตัน ยังไม่ได้เก็บ
เกี่ยวทั้ง 2 จังหวัด ตราด 93,179 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 8,763 ตัน (ร้อยละ 9.40) ภาพรวมเงาะ 
(โรงเรียน) ภาคตะวันออก ประมาณการผลผลิต 197,708 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 8,763 ตัน คิด
เป็นร้อยละ 4.43 โดยเกรด A ราคา 55 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 8.95 บาท/
กิโลกรัม 
ลองกอง ประมาณการผลผลิตภาคตะวันออก 20,080 ตัน ขณะนี้ยังไม่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
โดยต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 21.26 บาท/กิโลกรัม 
ขณะที่ลิ้นจี่ (นครพนม 1) ของภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ให้ผลผลิต 19,937 ตัน 
เชียงราย 3,059 ตัน น่าน 3,708 ตัน ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวทั้ง 3 จังหวัด พะเยา 4,012 ตัน เก็บ
เกี่ยวแล้ว 3 ตัน (ร้อยละ 0.07) ภาพรวมลิ้นจี่ภาคเหนือ ประมาณการผลผลิต 30,716 ตัน 
เก็บเกี่ยวแล้ว 3 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.01 โดยเกรด AA ราคา 100 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนการ
ผลิตอยู่ที่ 17.43 บาท/กิโลกรัม 
 
สำหรับแนวทางการรับซื้อทุเรียนในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคมที่ผ่านมา ล้งและพ่อค้าผู้
ส่งออกตั้งราคารับซื้อแบบเหมาสวน ซึ่งมีการจัดแบ่งตามเกรดส่งออกตามมาตรฐาน GAP 
และ GMP ที่ประเทศจีนกำหนด ราคาอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ 130 – 190 บาท ทั้งนี้ ราคารับ
ซื้อแบบเหมาสวนล่วงหน้า ทุเรียนเกรดมาตรฐานส่งออกเกรด AB ล้งรับซื้อในราคากิโลกรัม
ละ 160 บาท 
 
เนื่องจากปีนี้กำลังซื้อจากจีนเพิ่มมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟืน้ตัวหลังจากโควิด-19 ซึ่ง
นับว่าเป็นราคาที่อยู่ในเกณฑ์สูง เกษตรกรพึงพอใจมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 
ประกอบกับความต้องการบริโภคทุเรียนในประเทศยังมีต่อเนื่อง เห็นได้จากจำนวนล้งที่รับซื้อ
ทุเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปีนี้ผลผลิตทุเรียนได้รับความเสียหายเยอะช่วงก่อนเก็บ
ผลผลิต เนื่องจากมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นทำให้ทุเรียนใกล้เก็บเกี่ยวพลัดหล่นจากต้นเสียหาย
จำนวนมาก จนผลิตไม่พอต่อความต้องการ ส่งผลให้ราคาทุเรียนพุ่งสูงขึ้นและยังคงอยู่ใน
ระดับสูงต่ออีกป ี
อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรและผู้ประกอบการให้
ความสำคัญกับคุณภาพของทุเรียน และไม่ตัดทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพออกจำหน่าย ซึ่ง
หากมีการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนจะมีบทลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการยึดใบ 
GAP ของเกษตรกร และใบ GMP ของผู้ประกอบการด้วย 
********************************** 
 
 



 

 
 

กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดบัแปลงใหญ่จิRงหรีด เพิ6มศักยภาพที6แขง็แกร่ง ด้วย
เกษตรสมยัใหม่ พุ่งเป้าเจาะตลาดนอก 
สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที8 1 จงัหวดัชยันาท มีแปลงใหญ่ในพืIนที8ความรับผดิชอบรวม 
371 แปลง มีสินคา้ที8หลากหลายชนิด เช่น ขา้ว พืชผกั สมุนไพร ไมผ้ล ไมด้อกไมป้ระดบั พืชไร่ 
ประมง ปศุสตัว ์และที8น่าจบัตามองในตอนนีI คือ แปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ อยา่งจิIงหรีด 
นายชูชีพ นาคสาํฤทธิ[  ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการ
เกษตรที8 1 จงัหวดัชยันาท เปิดเผยวา่ จากการที8กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายผลกัดนัให้
ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการผลิตสินคา้แมลงโลก หรือ “ฮบัแมลงโลก” กรมส่งเสริมการเกษตร โดย
สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที8 1 จงัหวดัชยันาท จึงไดน้าํนโยบายดงักล่าวมาขบัเคลื8อน โดย
ส่งเสริมใหเ้กษตรกรเลีIยงจิIงหรีด เพื8อเป็นทางเลือกในการสร้างรายไดใ้นภาคเกษตร ซึ8 งกลุ่มเกษตรแปลง
ใหญ่จิIงหรีด หมู่ที8 4 ตาํบลท่าหลวง อาํเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี เป็นเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ8ง ที8
รวมตวักนัเพื8อหารายไดเ้สริมจากการประกอบอาชีพทาํไร่ ซึ8 งเป็นอาชีพที8ทาํกนัอยูใ่นพืIนที8ตัIงแต่บรรพ
บุรุษ เช่น การทาํไร่มนัสาํปะหลงั ไร่ออ้ย และไร่ขา้วโพด เป็นตน้ บางครัI งไดรั้บผลกระทบจากสภาพ
อากาศที8แปรปรวน ทาํใหผ้ลผลิตเสียหาย หรือบางฤดูกาลราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ8า และมีรายได้
เพยีง 1-2 ครัI ง/ปี ทาํใหเ้กษตรกรมีรายไดไ้ม่มั8นคง 
จนกระทั8ง นางสาวพรพรรณ พรรณราย ไดเ้ริ8มนาํจิIงหรีดมาเลีIยง และแปรรูปจาํหน่าย ในนามวสิาหกิจ
ชุมชนใบหม่อนฟาร์ม จากความตอ้งการของตลาดที8ยงัมีอยูม่าก จึงตอ้งมีการขยายกาํลงัการผลิต 
วสิาหกิจชุมชนใบหม่อนฟาร์มจึงไดข้ยายกาํลงัการผลิต โดยสร้างโอกาส สร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน 
ดว้ยการรวมกลุ่มเกษตรกรที8เลีIยงจิIงหรีดอยูแ่ลว้ และที8สนใจจะเลีIยงจิIงหรีด เพื8อเขา้ร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสาํนกังานเกษตรจงัหวดัลพบุรี และ
สาํนกังานเกษตรอาํเภอท่าหลวง ไดเ้ขา้ไปเป็นพี8เลีIยง ใหค้วามรู้ดา้นการผลิต และเป็นผูป้ระสานงานกบั
หน่วยงานราชการต่างๆ ที8จะเขา้มาสนบัสนุน และร่วมขบัเคลื8อนแปลงใหญ่จิIงหรีดแห่งนีI ซึ8 งปัจจุบนัมี
สมาชิก 31 ราย มีพืIนที8เลีIยง 477 บ่อ เกษตรกรแต่ละรายมีจาํนวนบ่อที8เลีIยง ตัIงแต่ 4 บ่อ จนถึง 
100 บ่อ ขึIนอยูก่บัขอ้จาํกดัเรื8องพืIนที8 ของแต่ละราย โดยรวมแลว้สามารถผลิตจิIงหรีดได ้36 ตนั/ปี 
โดยมีนางกานติมา อินทร์ประเสริฐ เป็นประธานแปลงใหญ่ 
 



 
หลงัจากการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ทาํใหก้ารบริหารจดัการภายในกลุ่มเป็นระบบขึIน คณะกรรมการ
และสมาชิกมีการประชุมใหค้วามรู้ พฒันาคุณภาพ และแลกเปลี8ยนองคค์วามรู้ในการเลีIยงจิIงหรีดใหไ้ด้
มาตรฐาน มีการวางแผนการผลิตร่วมกนัเพื8อใหมี้สินคา้ส่งจาํหน่ายตลอดทัIงปี ซึ8 งสายพนัธุ์ที8กลุ่มเลีIยงจะ
เป็นจิIงหรีดในกลุ่มสายพนัธุ์ทองแดง ในพืIนที8จะเรียกอีกชื8อหนึ8งคือ “จิIงโกร่ง” ผลจากการที8รวมกลุ่ม
เป็นแปลงใหญ่ ทาํใหเ้กษตรกรสามารถตน้ทุนการผลิต จาก 6,590 บาท/บ่อ/รอบ ลดลงไปจากเดิม 
495 บาท/บ่อ/รอบ และไดผ้ลผลิตเพิ8มขึIน จากเดิมผลิตได ้15 กิโลกรัม/บ่อ/รอบ เพิ8มขึIนเป็น 18 
กิโลกรัม/บ่อ/รอบ (เลีIยง 5 รอบ/บ่อ/ปี) โดยผลผลิตทัIงหมดจะส่งขายใหก้บัวสิาหกิจชุมชนใบหม่อน
ฟาร์ม โดยรับซืIอกิโลกรัมละ 140 บาท เพื8อนาํไปแปรรูปเป็นจิIงหรีดทอดกรอบรสต่างๆ และผง
โปรตีนจิIงหรีด ซึ8 งมีโปรตีนสูง แลว้ส่งขายในตลาดเพื8อนบา้น เช่น กมัพชูา จีน เวยีดนาม และพม่า 
รวมถึงจาํหน่ายผา่นช่องทางตลาดเกษตรกรออนไลน ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร และกลุ่มแปลงใหญ่
จิIงหรีดตาํบลท่าหลวงกาํลงัอยูร่ะหวา่งการพฒันาผลิตภณัฑแ์ปรรูปธญัพืชผสมผงจิIงหรีดเป็น ซีเรียลบาร์ 
อาหารเพื8อคนรักสุขภาพ และผูช้อบออกกาํลงักาย และคาดวา่จะไดอ้อกวางจาํหน่ายในอีกไม่ชา้นีI 
สาํหรับผูส้นใจผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากจิIงหรีดเพื8อนาํไปรับประทาน หรือนาํไปจาํหน่ายสามารถติดต่อไดที้8 
วสิาหกิจชุมชนใบหม่อนฟาร์ม โทร 094 3475040 
"สําหรับผู้ที6สนใจการเลีRยงจิRงหรีด ในส่วนของสํานักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที6 1 จงัหวดั
ชัยนาท โดยศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัลพบุรี จะเป็นศูนย์กลางในการขยายพนัธ์ุ
แมลงเศรษฐกจิ โดยมจุีดเรียนรู้แมลงเศรษฐกจิ เป็นแหล่งส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร ดาํเนิน
กจิกรรมเพาะเลีRยงแมลง ได้แก่ จิRงหรีดสายพนัธ์ุทองดาํ แมงสะดิRง และจิRงโกร่ง โดยมเีป้าหมายส่งเสริม
และถ่ายทอดความรู้ ฝึกอบรมอาชีพให้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพทาง
การเกษตรในพืRนที6รับผดิชอบ รวมทัRงผู้สนใจทั6วไป นําความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน 
นอกจากนีRยงัมบีริการแนะนํา ให้คาํปรึกษาในการเลีRยงแมลงแก่เกษตรกร และสนับสนุนปัจจยัการผลติ 
ได้แก่ ขนัไข่จิRงหรีด ให้เกษตรกรนําไปเพาะเลีRยง เพื6อลดต้นทุนการผลติ ซึ6งผู้ที6สนใจสามารถตดิต่อ
ขอรับได้ที6ศูนย์ฯ โดยนําบัตรประชาชน มายื6นขอรับบริการได้โดยไม่มค่ีาใช้จ่ายใดๆทัRงสิRน หากต้องการ
ข้อมูลเพิ6มเตมิสามารถโทรศัพท์ตดิต่อได้ที6เบอร์ 036 461038"นายชูชีพ กล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

คุมเข้มทุเรียนอ่อนเห็นผลสําเร็จ! เตรียมถอดโมเดลขยายผล 
รมว.เกษตรฯ จบัมือภาค ีคุมเข้มทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดได้เป็นผลสําเร็จ เตรียมถอดเป็นโมเดลป้องกนั
ทุเรียนอ่อนในภาคใต้ต่อไป 
เมื8อวนัที8 20 เม.ย. ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวา่ 
ตามที8มกัจะเกิดปัญหาการเร่งตดัทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาดมากในช่วงตน้ฤดูกาล 
เพื8อจาํหน่ายทาํกาํไร ซึ8 งส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียนทัIงตลาดในประเทศและต่างประเทศ เกิด
ภาพลกัษณ์ที8ไม่ดีต่อทุเรียนไทยในสายตาผูบ้ริโภค รวมทัIงเกษตรกรไดรั้บความเดือดร้อนเมื8อถูกกดราคา
จากผูรั้บซืIอ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยในเรื8องคุณภาพ และปัญหาดา้นการตลาดของ
ทุเรียนดงักล่าว จึงไดส้ั8งการใหห้น่วยงานที8เกี8ยวขอ้ง ดาํเนินการป้องกนัปัญหาทุเรียนอ่อน โดยเฉพาะใน
ภาคตะวนัออกซึ8งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ และไดม้อบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกบัหน่วยงาน
ภาคี ไดแ้ก่ กรมวชิาการเกษตร กระทรวงมหาดไทย สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก สมาคม
ทุเรียนไทย ผูป้ระกอบการส่งออก ภายใตก้ารกาํกบัของผูว้า่ราชการจงัหวดั ร่วมกนัวางมาตรการเพื8อ
ควบคุมและป้องกนัปัญหาทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) พร้อมจดัตัIงชุดเฉพาะกิจเพื8อช่วยกนัสกดั
กัIนทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน)ในจงัหวดัแหล่งผลิตที8สาํคญัของภาคตะวนัออก คือ จงัหวดั
จนัทบุรี ระยอง และจงัหวดัตราด และไดม้อบหมายใหส้าํนกังานเกษตรอาํเภอในพืIนที8ใหบ้ริการ
ตรวจสอบความสุกแก่ของทุเรียนใหไ้ดม้าตรฐานตามที8กาํหนด 
โดยยดึเกณฑด์งันีI พนัธุ์หมอนทอง เปอร์เซ็นตแ์ป้งตอ้งได ้32% ของนํIาหนกัแหง้ขึIนไป พนัธุ์ชะนี 
เปอร์เซ็นตแ์ป้งตอ้งได ้30 % ของนํIาหนกัแหง้ขึIนไป พนัธุ์กระดุม เปอร์เซ็นตแ์ป้งตอ้งได ้27 % 
ของนํIาหนกัแหง้ขึIนไป และพนัธุ์พวงมณี เปอร์เซ็นตแ์ป้งตอ้งได ้30% ของนํIาหนกัแหง้ขึIนไป เมื8อ
ทุเรียนที8ผา่นการตรวจสอบแลว้ สาํนกังานเกษตรอาํเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซ็นตน์ํI าหนกัแหง้ของเนืIอ
ทุเรียนเฉพาะตวัอยา่งแนบไปกบัรถขนส่งทุเรียนเขา้โรงคดับรรจุพร้อมสาํเนาใบรับรองแหล่งผลิต 
GAP พืช เพื8อคุมเขม้สกดักัIนไม่ใหทุ้เรียนอ่อนออกนอกพืIนที8 และสร้างความมั8นใจใหก้บัผูรั้บซืIอ 
รวมทัIงกาํหนดประกาศดีเดยใ์หว้นัที8 10 เมษายน 2564 ที8ผา่นมาเป็น “วนัทุเรียนแก่” เพื8อเป็น
สญัลกัษณ์วนัเริ8มตน้ที8ทุเรียนคุณภาพจะออกสู่ตลาด 

 
ดา้นนายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ สาํหรับผลการวางมาตรการเพื8อ



ควบคุมและป้องกนัทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ภาคตะวนัออกนีI พบวา่ มาตรการดงักล่าวส่งผล
ดีต่อทัIงเกษตรกรในการเตรียมความพร้อมการเกบ็เกี8ยวผลผลิต ปี 2564 ผูป้ระกอบการ ลง้ มือตดั
ทุเรียนสามารถกาํหนดระยะเวลาการตดั และปริมาณผลผลิตที8พอดีกบัความตอ้งการของตลาดได ้ซึ8 งจะ
ทาํใหผู้บ้ริโภคมั8นใจไดว้า่จะไดรั้บประทานทุเรียนที8มีคุณภาพ รวมทัIงเกิดความร่วมมือจากผูร้วบรวมเพื8อ
การส่งออก (ลง้) ผูซื้Iอ-ขายในตลาดกลาง ผูจ้าํหน่ายทุเรียนริมทาง ตลาดนดั ผูป้ระกอบการธุรกิจ
ท่องเที8ยวเชิงเกษตรและเกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนในการปฏิบติัตามตามประกาศจงัหวดั 
รวมทัIงเจา้หนา้ที8ไดน้าํองคค์วามรู้ไปปฏิบติัจริงร่วมกบัชุดปฏิบติัการตรวจสอบทุเรียนดอ้ยคุณภาพ มีบา้ง
ที8เกษตรกรบางรายยงัไม่ยอมรับในผลการตรวจ เนื8องจากใชค้วามรู้สึกเกี8ยวกบัสีของเนืIอทุเรียนมา
เปรียบเทียบ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี เนื8องจากเห็นวา่เป็น
แนวทางการเริ8มตน้ที8ดีที8จะทาํใหทุ้เรียนมีคุณภาพมากขึIนและมีตลาดที8ดีในอนาคต ดงันัIนในภาพรวมถือ
ไดว้า่ มาตรการดงักล่าวประสบความสาํเร็จดว้ยดีสามารถควบคุมทุเรียนอ่อนไดใ้นระดบัที8น่าพอใจมาก 
และจากผลสาํเร็จที8เกิดขึIนกบัมาตรการป้องกนัทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ภาคตะวนัออก กรม
ส่งเสริมการเกษตรจะนาํมาถอดเป็นโมเดล เพื8อเตรียมการขยายผลไปสู่ทุเรียนภาคใต ้ที8จะมีผลผลิตออก
ในช่วงเดือนกรกฎาคมที8จะมาถึงอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เฉลิมชัย คุมเข้มทุเรียนอ่อนเห็นผล เตรียมถอดโมเดลขยายผล 

 
 

รมว.เกษตรฯ จับมือภาคี คุมเข้มทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดได้เป็นผลสำเร็จ เตรียมถอดเป็น
โมเดลป้องกันทุเรียนอ่อนในภาคใต้ต่อไป ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่มักจะเกิดปัญหาการเร่งตัดทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียน
อ่อน) ออกสู่ตลาดมากในช่วงต้นฤดูกาล เพื่อจำหน่ายทำกำไร ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียน
ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อทุเรียนไทยในสายตาผู้บริโภค 
รวมทั้งเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเมื่อถูกกดราคาจากผู้รับซื้อ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีความห่วงใยในเรื่องคุณภาพ และปัญหาด้านการตลาดของทุเรียนดังกล่าว 
  
จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อน โดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ และได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ
หน่วยงานภาคี ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงมหาดไทย สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาค
ตะวันออก สมาคมทุเรียนไทย ผู้ประกอบการส่งออก ภายใต้การกำกับของผู้ว่าราชการ
จังหวัด ร่วมกันวางมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) 
พร้อมจัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน)ในจังหวัดแหล่ง
ผลิตที่สำคัญของภาคตะวันออก คือ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และจังหวัดตราด และได้
มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ให้บริการตรวจสอบความสกุแก่ของทุเรียนให้ได้
มาตรฐานตามที่กำหนด 
โดยยึดเกณฑ์ดังนี้ พันธุ์หมอนทอง เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 32% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธุ์
ชะนี เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 30 % ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธุ์กระดุม เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 
27 % ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป และพันธุ์พวงมณี เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 30% ของน้ำหนักแห้ง
ขึ้นไป เมื่อทุเรียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจะออกใบรับรอง
เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนเฉพาะตัวอย่างแนบไปกับรถขนส่งทุเรียนเข้าโรงคัด
บรรจุพร้อมสำเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เพื่อคุมเข้มสกัดกั้นไม่ให้ทุเรียนอ่อนออกนอก
พื้นที่ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับซื้อ รวมทั้งกำหนดประกาศดีเดย์ให้วันที่ 10 เมษายน 
2564 ที่ผ่านมาเป็น “วันทุเรียนแก่” เพื่อเป็นสัญลักษณ์วันเริ่มต้นที่ทุเรียนคุณภาพจะออกสู่
ตลาด 
 



ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับผลการวาง
มาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ภาคตะวันออกนี้ พบว่า 
มาตรการดังกล่าวส่งผลดีต่อทั้งเกษตรกรในการเตรียมความพร้อมการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปี 
2564 ผู้ประกอบการ ล้ง มือตัดทุเรียนสามารถกำหนดระยะเวลาการตัด และปริมาณผลผลิต
ที่พอดีกับความต้องการของตลาดได้ 
ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับประทานทุเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งเกิดความร่วมมือ
จากผู้รวบรวมเพื่อการส่งออก (ล้ง) ผู้ซื้อ-ขายในตลาดกลาง ผู้จำหน่ายทุเรียนริมทาง ตลาด
นัด ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในการปฏิบัติตามตาม
ประกาศจังหวัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ได้นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติจริงร่วมกับชุดปฏิบัติการ
ตรวจสอบทุเรียนด้อยคุณภาพ มีบ้างที่เกษตรกรบางรายยังไม่ยอมรับในผลการตรวจ 
เนื่องจากใช้ความรู้สึกเกี่ยวกับสีของเนื้อทุเรียนมาเปรียบเทียบ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
เนื่องจากเห็นว่าเป็นแนวทางการเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้ทุเรียนมีคุณภาพมากขึ้นและมีตลาดที่ดี
ในอนาคต ดังนั้นในภาพรวมถือได้ว่า มาตรการดังกล่าวประสบความสำเร็จด้วยดีสามารถ
ควบคุมทุเรียนอ่อนได้ในระดับที่น่าพอใจมาก และจากผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับมาตรการป้องกัน
ทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ภาคตะวันออก กรมส่งเสริมการเกษตรจะนำมาถอดเป็น
โมเดล เพื่อเตรียมการขยายผลไปสู่ทุเรียนภาคใต้ ที่จะมีผลผลิตออกในช่วงเดือนกรกฎาคมที่
จะมาถึงอีกด้วย 
……………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรเฝา้ระวัง “โรคและแมลงศัตรูพืช” ใน
ฤดูแล้ง 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรให้เฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชในช่วงฤดูแล้งอย่าง
เข้มงวด เน้นการป้องกันควบคุมอย่างถูกวิธี พร้อมให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงปลูกเพื่อ
ป้องกันและกำจัดโรคหรือแมลงศตัรูพืชได้อย่างทันท่วงที 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า หลังจากที่ประเทศ
ไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่ส่วน
ใหญ่ของประเทศไทยมี อุณหภูมิสูงขึ้นตั้งแต่ 35 องศาเซลเซียสขึ้นไป อากาศร้อนอบอ้าว 
ความชื้นในอากาศมีน้อย และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ด้วย
เหตุนี้จึงทำให้พืชผัก หรือผลิตผลทางการเกษตรมีโอกาสสูงที่จะโดนแดดเผาไหม้จนถึงขั้นยืน
ต้นตาย รวมไปถึงการเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายสร้างความเสียหายให้กับผลผลิต 
ฉะนั้นจึงอยากจะฝากเตือนให้เกษตรกรมีการเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูร้อนนี้ เพราะด้วย
สภาพอากาศที่มีความชื้นต่ำติดต่อกันยาวนานหลายเดือน นับเป็นสภาวะที่เหมาะสมสำหรับ
ศัตรูพืชเจ้าประจำที่ส่วนใหญ่จะเป็นแมลงในกลุ่มปากดูดต่าง ๆ อย่างเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน 
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (ทีม่ักระบาดในนาข้าวช่วงอากาศร้อน) แมลงหวี่ขาว และกลุ่มไรแดง 
เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับพืชที่ปลูกได้เป็นจำนวนมาก ส่วนโรคพืชใน
หน้าแล้งที่ต้องระวัง คือ โรคพืชจากเชื้อไวรัส ที่มาพร้อมกับแมลง ปากดูดเหล่านี้ที่เป็นพาหะ
แพร่กระจายโรค 
ทั้งนี้ แมลงปากดูดจำพวกเพลี้ยต่าง ๆ รวมถึงเพลี้ยไฟและไรต่าง ๆ เป็นศัตรูพืชที่พบระบาด
มากในช่วงหน้าแล้ง ฝนทิ้งช่วง สามารถทำลายพืชโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน ยอด
อ่อน ตาใบ ตาดอก ของพืชหลายชนิด เช่น แตงโม มะเขือเปราะ มะเขือยาว แตงกวา มะระ 
ฟักเขียว ถั่วฝักยาว หน่อไม้ฝรั่ง ไม้ผล เช่น มะม่วง ส้มโอ มะนาว ส้มเขียวหวาน องุ่น พืชไร่ 
เช่น ฝ้าย ยาสูบ งา ทานตะวัน ข้าวโพด นอกจากนี้ ยังพบเป็นปัญหาสำคัญในการเพาะปลูก
ไม้ดอกหลายชนิด เช่น กล้วยไม้ เบญจมาศ กุหลาบ เยอร์บีร่า มะลิ ดาวเรือง อีกด้วย 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า การป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชในช่วง
หน้าแล้ง กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำให้เกษตรกรใช้วิธีเขตกรรมที่เหมาะสม เพื่อเป็นการ
สร้างความแข็งแรงให้ต้นพืชให้สามารถทนทานและป้องกันการเข้าทำลายของโรคและแมลง
ศัตรูพืช ได้แก่ เลือกใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรคและแมลงศัตรูพืชมาปลูก 
หมั่นทำความสะอาดแปลง บำรุงดูแลต้นพืชให้แข็งแรง โดยการใส่ปุ๋ยให้น้ำที่เหมาะสม กำจัด



วัชพืชที่เป็นแหล่งอาศัยของโรคและแมลงศัตรูพืช รวมถึงการสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ 
เพื่อที่จะควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชได้ทันเวลา และหากพบการเข้าทำลาย ก็ทำการควบคุม
โดยใช้ชีวภัณฑ์ หรือ สารสกัดธรรมชาติ หรือสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่เหมาะสม
ตามลำดับ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผลผลิต ตัวเกษตรกร และผู้บริโภคเป็นสำคัญ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

อายโินะโมะโต๊ะ จบัมือ 3 ภาค ีแบ่งปันฐานข้อมูลเพื6อสร้างระบบประกนัภยั

ทางภูมอิากาศให้เกษตรกรไทย 
 
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือ 3 ภาคี ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแบ่งปันฐานข้อมูลเพื่อสร้างระบบประกันภัยทางภูมิอากาศ เพื่อ
แบ่งปันข้อมูลสำหรับการสร้างระบบประกันภัยทางภูมิอากาศให้กับเกษตรกรไทยต่อไป โดย
มี เกศยา ชัยชาญชีพ กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จำกัด, คะซุยุกิ นะกะมุ
ระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด, กุลฤดีพัฒนะอิ่ม รองอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร และ เดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ กรรมการ บริษัท ซมโปะ ประกันภัย(ประเทศ
ไทย) จำกัด มหาชน เป็นตัวแทนร่วมลงนามฯ ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ สำนักงาน
ใหญ่ กรุงเทพฯ 
  
ทั้งนี้ ในปัจจุบันพบว่า "สภาพภูมิอากาศ" เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกร
ไทย ซึ่งไม่สามารถคาดเดาหรือควบคุมได้ จึงส่งผลให้ในบางครั้ง การเพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตรไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทำให้รายได้ของเกษตรกรไม่แน่นอนและมั่นคง โดยบริษัท
ฯ เชื่อว่าโปรเจคดังกล่าวจะสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับเกษตรกรไทย และจะทำให้เกิด
ความยั่งยืนและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่มัน
สำปะหลัง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (The Ajinomoto 
Group Creating Shared Value) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ 3 ภาคี ร่วมแบ่งปัน
ฐานข้อมูลเพื่อสร้างระบบประกันภัยทางภูมิอากาศให้
เกษตรกรไทย 

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือ 3 ภาค ีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการ
แบ่งปันฐานข้อมูลเพื่อสร้างระบบประกันภัยทางภูมิอากาศ เพื่อแบ่งปันข้อมูลสำหรับการสร้างระบบประกันภัยทาง
ภูมิอากาศให้กับเกษตรกรไทยต่อไป โดยมี เกศยา ชัยชาญชีพ (2 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ 
(ประเทศไทย) จำกัด มร.คะซุยุก ินะกะมุระ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ ่บริษัท เอฟ ด ีกรีน (ประเทศไทย) 
จำกัด กุลฤด ีพัฒนะอิ่ม (2 จากขวา) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ เดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ (ขวาสุด) 
กรรมการ บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน เป็นตัวแทนร่วมลงนามฯ ณ บริษัท อายิโนะโมะ
โต๊ะ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 
ทั้งนี ้ในปัจจุบันพบว่า “สภาพภูมิอากาศ” เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกรไทย ซึ่งไม่สามารถ
คาดเดาหรือควบคุมได ้จึงส่งผลให้ในบางครั้ง การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรไม่เป็นไปตามแผนทีว่างไว ้ทำให้
รายได้ของเกษตรกรไม่แน่นอนและมั่นคง โดยบริษัทฯ เชื่อว่าโปรเจคดังกล่าวจะสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับ
เกษตรกรไทย และจะทำให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกร
ชาวไร่มันสำปะหลัง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (The Ajinomoto Group 
Creating Shared Value) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ 3 ภาคี ร่วมแบ่งปันฐานข้อมูลเพ่ือ
สร้างระบบประกันภัยทางภูมิอากาศให้เกษตรกรไทย 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด จับมือ 3 ภาคี ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแบ่งปันฐานข้อมูลเพ่ือสร้างระบบประกันภัย
ทางภูมิอากาศ เพ่ือแบ่งปันข้อมูลสําหรับการสร้างระบบประกันภัยทางภูมิอากาศให้กับ
เกษตรกรไทยต่อไป โดยมี เกศยา ชัยชาญชีพ (2 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท อายิ
โนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด มร.คะซุยุกิ นะกะมุระ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จํากัด กุลฤดี พัฒนะอิ่ม (2 จากขวา) รอง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ เดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ (ขวาสุด) กรรมการ บริษัท 
ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน เป็นตัวแทนร่วมลงนามฯ ณ บริษัท 
อายิโนะโมะโต๊ะ สํานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 
ทั้งนี้ ในปัจจุบันพบว่า “สภาพภูมิอากาศ” เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต
ของเกษตรกรไทย ซึ่งไม่สามารถคาดเดาหรือควบคุมได้ จึงส่งผลให้ในบางครั้ง การ
เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทําให้รายได้ของเกษตรกรไม่
แน่นอนและมั่นคง โดยบริษัทฯ เชื่อว่าโปรเจคดังกล่าวจะสามารถสร้างคุณประโยชน์
ให้กับเกษตรกรไทย และจะทําให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่มันสําปะหลัง ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัทในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (The 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อายโินะโมะโต๊ะ จบัมือ 3 ภาค ีร่วมแบ่งปันฐานข้อมูลเพื?อสร้าง

ระบบประกนัภยัทางภูมิอากาศให้เกษตรกรไทย 
 
เมื6อเร็วๆ นีR บริษทั อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จาํกดั จบัมือ 3 ภาค ีร่วมลงนามบันทกึข้อตกลงความ

ร่วมมือว่าด้วยการแบ่งปันฐานข้อมูลเพื6อสร้างระบบประกนัภยัทางภูมอิากาศ เพื6อแบ่งปันข้อมูลสําหรับ

การสร้างระบบประกนัภยัทางภูมอิากาศให้กบัเกษตรกรไทยต่อไป โดยม ีเกศยา ชัยชาญชีพ (2 จากซ้าย) 
กรรมการ บริษทั อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จาํกดั มร.คะซุยุก ินะกะมุระ (ซ้ายสุด) กรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ บริษทั เอฟ ด ีกรีน (ประเทศไทย) จาํกดั กลุฤด ีพฒันะอิ6ม (2 จากขวา) รองอธิบดกีรม
ส่งเสริมการเกษตร และ เดือนเด่น ชื6นจติต์ศิริ (ขวาสุด) กรรมการ บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศ

ไทย) จาํกดั มหาชน เป็นตวัแทนร่วมลงนามฯ ณ บริษทั อายโินะโมะโต๊ะ สํานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 
ทัIงนีI  ในปัจจุบนัพบวา่ "สภาพภูมิอากาศ" เป็นปัจจยัหลกัที8ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกรไทย ซึ8 งไม่สามารถคาดเดาหรือ

ควบคุมได ้จึงส่งผลใหใ้นบางครัI ง การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรไม่เป็นไปตามแผนที8วางไว ้ทาํใหร้ายไดข้องเกษตรกรไม่

แน่นอนและมั8นคง โดยบริษทัฯ เชื8อวา่โปรเจคดงักล่าวจะสามารถสร้างคุณประโยชนใ์หก้บัเกษตรกรไทย และจะทาํใหเ้กิดความ

ย ั8งยนืและพฒันาชีวติความเป็นอยูข่องเกษตรกรใหดี้ยิ8งขึIน โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่มนัสาํปะหลงั ซึ8 งเป็นไปตามนโยบายของ

บริษทัในการสร้างคุณค่าร่วมกบัสงัคม (The Ajinomoto Group Creating Shared Value) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
อายโินะโมะโต๊ะ จบัมือ 3 ภาค ีร่วมแบ่งปันฐานข้อมูลเพื6อสร้างระบบประกนัภยัทาง

ภูมอิากาศให้เกษตรกรไทย 
บริษทั อายโินะโมะโตะ๊ (ประเทศไทย) จาํกดั จบัมือ 3 ภาคี ร่วมลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย

การแบ่งปันฐานข้อมูลเพื6อสร้างระบบประกนัภยัทางภูมอิากาศ เพื8อแบ่งปันขอ้มูลสาํหรับการสร้างระบบ
ประกนัภยัทางภูมิอากาศใหก้บัเกษตรกรไทยต่อไป โดยมี เกศยา ชัยชาญชีพ (2 จากซา้ย) กรรมการ บริษทั 

อายโินะโมะโตะ๊ (ประเทศไทย) จาํกดั มร.คะซุยุก ินะกะมุระ (ซา้ยสุด) กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั เอฟ 

ดี กรีน (ประเทศไทย) จาํกดั กลุฤด ีพฒันะอิ6ม (2 จากขวา) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ เดือน
เด่น ชื6นจติต์ศิริ (ขวาสุด) กรรมการ บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน เป็นตวัแทน

ร่วมลงนามฯ ณ บริษทั อายโินะโมะโตะ๊ สาํนกังานใหญ่ กรุงเทพฯ 
ทัIงนีI  ในปัจจุบนัพบวา่ "สภาพภูมิอากาศ" เป็นปัจจยัหลกัที8ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกรไทย ซึ8 งไม่

สามารถคาดเดาหรือควบคุมได ้จึงส่งผลใหใ้นบางครัI ง การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรไม่เป็นไปตาม

แผนที8วางไว ้ทาํใหร้ายไดข้องเกษตรกรไม่แน่นอนและมั8นคง โดยบริษทัฯ เชื8อวา่โปรเจคดงักล่าวจะสามารถ

สร้างคุณประโยชนใ์หก้บัเกษตรกรไทย และจะทาํใหเ้กิดความย ั8งยนืและพฒันาชีวติความเป็นอยูข่อง

เกษตรกรใหดี้ยิ8งขึIน โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่มนัสาํปะหลงั ซึ8 งเป็นไปตามนโยบายของบริษทัในการสร้าง

คุณค่าร่วมกบัสงัคม (The Ajinomoto Group Creating Shared Value) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อายโินะโมะโตะ๊ จบัมือ 3 ภาคี ร่วมแบ่งปันฐานขอ้มูลเพื8อสร้าง
ระบบประกนัภยัทางภูมิอากาศใหเ้กษตรกรไทย 
เศรษฐกิจ 
 
เมื8อเร็วๆ นีI บริษทั อายโินะโมะโตะ๊ (ประเทศไทย) จาํกดั จบัมือ 3 ภาคี ร่วมลงนาม
บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือวา่ดว้ยการแบ่งปันฐานขอ้มูลเพื8อสร้างระบบประกนัภยัทาง

ภูมิอากาศ เพื8อแบ่งปันขอ้มูลสาํหรับการสร้างระบบประกนัภยัทางภูมิอากาศใหก้บัเกษ 
เมื8อเร็วๆ นีI บริษทั อายโินะโมะโตะ๊ (ประเทศไทย) จาํกดั จบัมือ 3 ภาคี ร่วมลงนามบนัทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือวา่ดว้ยการแบ่งปันฐานขอ้มูลเพื8อสร้างระบบประกนัภยัทางภูมิอากาศ เพื8อ
แบ่งปันขอ้มูลสาํหรับการสร้างระบบประกนัภยัทางภูมิอากาศใหก้บัเกษตรกรไทยต่อไป โดยมี 
เกศยา ชยัชาญชีพ (2 จากซา้ย) กรรมการ บริษทั อายโินะโมะโตะ๊ (ประเทศไทย) จาํกดั 
มร.คะซุยกิุ นะกะมุระ (ซา้ยสุด) กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) 
จาํกดั กลุฤดี พฒันะอิ8ม (2 จากขวา) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ เดือนเด่น ชื8น
จิตตศิ์ริ (ขวาสุด) กรรมการ บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน เป็น
ตวัแทนร่วมลงนามฯ ณ บริษทั อายโินะโมะโตะ๊ สาํนกังานใหญ่ กรุงเทพฯ 
ทัRงนีR ในปัจจุบันพบว่า "สภาพภูมอิากาศ" เป็นปัจจยัหลกัที6ส่งผลกระทบต่อผลผลติของ
เกษตรกรไทย ซึ6งไม่สามารถคาดเดาหรือควบคุมได้ จงึส่งผลให้ในบางครัRง การเพาะปลูกพืชผล
ทางการเกษตรไม่เป็นไปตามแผนที6วางไว้ ทาํให้รายได้ของเกษตรกรไม่แน่นอนและมั6นคง โดย
บริษทัฯ เชื6อว่าโปรเจคดงักล่าวจะสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กบัเกษตรกรไทย และจะทาํให้
เกดิความยั6งยืนและพฒันาชีวติความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดยีิ6งขึRน โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่
มนัสําปะหลงั ซึ6งเป็นไปตามนโยบายของบริษทัในการสร้างคุณค่าร่วมกบัสังคม (The 
Ajinomoto Group Creating Shared Value) 
 
 
 
 
 



 

 
 
อายิโนะโมะโต๊ะจับมือ 3 ภาคี ร่วมแบ่งปันฐานข้อมูล
เพ่ือสร้างระบบประกันภัยทางภูมิอากาศให้เกษตรกร
ไทย 
 
 
เมื8อเร็วๆ นีI บริษทั อายโินะโมะโตะ๊ (ประเทศไทย) จาํกดั จบัมือ 3 ภาคีร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลง
ความร่วมมือวา่ดว้ยการแบ่งปันฐานขอ้มูลเพื8อสร้างระบบประกนัภยัทางภูมิอากาศ เพื8อแบ่งปันขอ้มูล
สาํหรับการสร้างระบบประกนัภยัทางภูมิอากาศใหแ้ก่เกษตรกรไทยต่อไป โดยมี เกศยา ชยัชาญชีพ (2 
จากซา้ย) กรรมการ บริษทั อายโินะโมะโตะ๊ (ประเทศไทย) จาํกดั มร.คะซุยกิุ นะกะมุระ (ซา้ยสุด) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จาํกดั กลุฤดี พฒันะอิ8ม (2 จากขวา) รอง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ เดือนเด่น ชื8นจิตตศิ์ริ (ขวาสุด) กรรมการ บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นตวัแทนร่วมลงนามฯ ณ บริษทั อายโินะโมะโตะ๊ สาํนกังานใหญ่ 
กรุงเทพฯ 
 
ทัRงนีR ในปัจจุบันพบว่า "สภาพภูมอิากาศ" เป็นปัจจยัหลกัที6ส่งผลกระทบต่อผลผลติของเกษตรกรไทย ซึ6ง
ไม่สามารถคาดเดาหรือควบคุมได้ จงึส่งผลให้ในบางครัRงการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรไม่เป็นไปตาม
แผนที6วางไว้ ทาํให้รายได้ของเกษตรกรไม่แน่นอนและมั6นคง โดยบริษทัฯ เชื6อว่าโปรเจกต์ดงักล่าวจะ
สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรไทย และจะทาํให้เกดิความยั6งยืนและพฒันาชีวติความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรให้ดยีิ6งขึRน โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่มนัสําปะหลงั ซึ6งเป็นไปตามนโยบายของบริษทัในการสร้าง
คุณค่าร่วมกบัสังคม (The Ajinomoto Group Creating Shared Value) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
อายโินะโมะโต๊ะ จบัมือ 3 ภาค ีร่วมแบ่งปันฐานข้อมูลเพื6อสร้าง
ระบบประกนัภยัทางภูมอิากาศให้เกษตรกรไทย 
ข่าวประชาสมัพนัธ์ 

 
เมื8อเร็วๆ นีI บริษทั อายโินะโมะโตะ๊ (ประเทศไทย) จาํกดั จบัมือ 3 ภาคี ร่วมลงนามบนัทึก
ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแบ่งปันฐานข้อมูลเพื6อสร้างระบบประกนัภยัทางภูมอิากาศ 
เพื8อแบ่งปันขอ้มูลสาํหรับการสร้างระบบประกนัภยัทางภูมิอากาศใหก้บัเกษตรกรไทยต่อไป 
โดยมี เกศยา ชัยชาญชีพ (2 จากซา้ย) กรรมการ บริษทั อายโินะโมะโตะ๊ (ประเทศไทย) 
จาํกดั มร.คะซุยุก ินะกะมุระ (ซา้ยสุด) กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั เอฟ ดี กรีน (ประเทศ
ไทย) จาํกดั กลุฤด ีพฒันะอิ6ม (2 จากขวา) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ เดือนเด่น 
ชื6นจติต์ศิริ (ขวาสุด) กรรมการ บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน 
เป็นตวัแทนร่วมลงนามฯ ณ บริษทั อายโินะโมะโตะ๊ สาํนกังานใหญ่ กรุงเทพฯ 
 
ทัRงนีR ในปัจจุบันพบว่า “สภาพภูมอิากาศ” เป็นปัจจยัหลกัที6ส่งผลกระทบต่อผลผลติของ
เกษตรกรไทย ซึ6งไม่สามารถคาดเดาหรือควบคุมได้ จงึส่งผลให้ในบางครัRง การเพาะปลูกพืชผล
ทางการเกษตรไม่เป็นไปตามแผนที6วางไว้ ทาํให้รายได้ของเกษตรกรไม่แน่นอนและมั6นคง โดย
บริษทัฯ เชื6อว่าโปรเจคดงักล่าวจะสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กบัเกษตรกรไทย และจะทาํให้
เกดิความยั6งยืนและพฒันาชีวติความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดยีิ6งขึRน โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่
มนัสําปะหลงั ซึ6งเป็นไปตามนโยบายของบริษทัในการสร้างคุณค่าร่วมกบัสังคม (The 
Ajinomoto Group Creating Shared Value) 
 
 
 
 
 
 



 
สํานักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที6 1 จ.ชัยนาท สนับสนุนเกษตรกรจบัมือรวมกนั
เป็นแปลงใหญ่ หนุนผลติผกัปลอดภยั เพื6อพฒันาคุณภาพผลผลติ ลดต้นทุน 
 
สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที8 1 จ.ชยันาท สนบัสนุนเกษตรกรจบัมือรวมกนัเป็น
แปลงใหญ่ หนุนผลิตผกัปลอดภยั เพื8อพฒันาคุณภาพผลผลิต ลดตน้ทุน 
เมื8อวนัที8 19 เม.ย.64 นายวรีะชยั เขม็วงษ ์ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการ
เกษตรที8 1 จ.ชยันาท เปิดเผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สสก.1 จ.ชยันาท ไดน้าํ
นโยบายระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มาขบัเคลื8อน ในพืIนที8 9 จงัหวดัภาคกลาง 
ประกอบดว้ย ชยันาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยธุยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี 
และกรุงเทพมหานคร ซึ8 งในปี 2564 มีแปลงใหญ่ จาํนวน 371 แปลง เกษตรกรที8เป็น
สมาชิกแปลงใหญ่ 20,144 ราย รวมพืIนที8 435,457 ไร่ ในภาพรวมของกลุ่มแปลง
ใหญ่ มีการผลิตพืชเศรษฐกิจสาํคญั เช่น ขา้ว ขา้วโพดเลีIยงสตัว ์มนัสาํปะหลงั ไมผ้ล พืชผกั
และสมุนไพร ในพืIนที8 9 จงัหวดั ภาคกลางมีแปลงใหญ่พืชผกัและสมุนไพร จาํนวน 26 
แปลง เกษตรกร 1,184 ราย พืIนที8 8,833.88 ไร่ 
ข่าวแนะนาํ 
 
สาํหรับแปลงใหญ่ผกัปลอดภยั ต.บา้นใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เป็นแปลงใหญ่ที8เกิดขึIน
จากการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายยอ่ยในพืIนที8 ทัIงที8มีอาชีพทาํนา และบางรายมีอาชีพปลูกผกั
ขายอยูแ่ลว้ แต่เป็นแบบต่างคนต่างปลูก ต่างคนต่างขาย แต่ปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจเปลี8ยนไป 
ทาํใหเ้กษตรกรตอ้งการหารายไดที้8มั8นคงเพียงพอ จึงรวมกลุ่มกนัเป็นแปลงใหญ่ เพื8อประโยชน์
ในการร่วมกนัซืIอปัจจยัการผลิต และร่วมกนัขายเพื8อใหมี้อาํนาจต่อรอง ปัจจุบนั มีสมาชิก 47 
ราย พืIนที8ดาํเนินการ 190 ไร่ มีนางจารุณี นุชมี เป็นประธานกลุ่ม สินคา้หลกั คือ ผกักินใบ 
เช่น คะนา้ กวางตุง้ ผกับุง้ ผกักาดหอม กะเพรา ฯลฯ และจาํพวกผกัรับประทานผล เช่น 
มะนาว มะเขือเปราะ แตงกวา ถั8วฝักยาว เป็นตน้ 
 
ดา้น นายสมพร นามพิลา เกษตรจงัหวดันนทบุรี กล่าววา่ กลุ่มแปลงใหญ่ผกัปลอดภยั ต.บา้น
ใหม่ มีความโดดเด่นอยูที่8การรวมกลุ่มกนัอยา่งเหนียวแน่นและเขม้แขง็ เพื8อผลิตผกัใหไ้ด้



คุณภาพ ปลอดภยั และมีระบบรับรองมาตรฐาน GAP สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้สร้าง
ความมั8นใจใหก้บัผูบ้ริโภค นอกจากนีIผลผลิตที8ไดย้งัเกิดจากความตัIงใจ และความรักของ
เกษตรกรที8ตอ้งการส่งมอบผกัที8มีคุณภาพ ปลอดภยั เพื8อสุขภาพที8ดีของผูบ้ริโภค ในส่วนของ
สาํนกังานเกษตร จ.นนทบุรี และสาํนกังานเกษตรอ.บางใหญ่ จะเป็นพี8เลีIยงช่วยเหลือดา้น
วชิาการ การบริหารจดัการ การรวมกลุ่ม องคค์วามรู้ เพื8อลดตน้ทุนการผลิต และเพิ8มผลผลิต 
จากเดิมตน้ทุนปลูกผกัเฉลี8ย อยูที่8 24,550 บาท/ไร่/ปี หลงัจากเป็นแปลงใหญ่ลดลงเหลือ 
22,095 บาท/ไร่/ปี โดยผลิตสารชีวภณัฑ ์(ไตรโครเดอร์มา) ใชเ้อง ใชฟ้างที8เหลือจากนา
ขา้วมาคลุมแปลงผกั ผลิตปุ๋ยหมกัและปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้อง ใชเ้มลด็พนัธ์ุผกัคุณภาพดี ใชปุ๋้ยและ
สารเคมีตามหลกัวชิาการ และปฏิบติัตามมาตรฐาน GAP ส่งผลให ้มีผลผลิตเพิ8มขึIน จาก
เดิม 2,000 กก./ไร่/รอบการผลิต เพิ8มขึIนเป็น 2,200 กก./ไร่/รอบการผลิต (1 ปี ทาํ
ได ้3-4 รอบการผลิต) 
 
กลุ่มฯ ยงัมกีารวางแผนการผลติสินค้าตามความต้องการตลาดอกีด้วย และมเีป้าหมายเพิ6ม
จาํนวนสมาชิกที6ได้รับรองมาตรฐาน GAP จนครบทุกคน ซึ6งผลผลติที6ได้ กลุ่มฯ ได้ทาํ
บันทกึข้อตกลงจาํหน่ายในตลาดจริงใจ TOPS เซ็นทรัล เวสต์เกต และเซ็นทรัล แจ้งวฒันะ 
ทาํบันทกึข้อตกลงซืRอขายกบัตลาดไท ในตลาดร่วมใจ จาํหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภยัได้
มาตรฐาน GAP อกีทัRงยงัจาํหน่ายในตลาดท้องถิ6น ตลาดเกษตรกร ตลาดบางใหญ่ ตลาดนัด
ชุมชน และบางส่วนมพ่ีอค้าคนกลางมารับซืRอในพืRนที6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สสก.1 ชัยนาท หนุนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย หวังสร้างมั่นใจให้
ผู้บริโภค 
 
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท สนับสนุนเกษตรกรจับมือรวมกันเป็นแปลงใหญ่ หนุน
ผลิตผักปลอดภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุน 
Advertisment 

 
เมื่อวันที่ 19 เม.ย.64 นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท 
เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สสก.1 จ.ชัยนาท ได้นำนโยบายระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
มาขับเคลื่อน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปี 2564 มีแปลงใหญ่ จำนวน 371 แปลง 
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ 20,144 ราย รวมพื้นที่ 435,457 ไร่ ในภาพรวมของกลุ่มแปลงใหญ่ มีการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ไม้ผล พืชผักและสมุนไพร ในพื้นที่ 9 
จังหวัด ภาคกลางมีแปลงใหญ่พืชผักและสมุนไพร จำนวน 26 แปลง เกษตรกร 1,184 ราย พื้นที่ 8,833.88 ไร ่
 
  
สำหรับแปลงใหญ่ผักปลอดภัย ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เป็นแปลงใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ ทั้งที่มีอาชีพทำนา และบางรายมีอาชีพปลูกผักขายอยู่แล้ว แต่เป็นแบบต่างคนต่าง
ปลูก ต่างคนต่างขาย แต่ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไป ทำให้เกษตรกรต้องการหารายได้ที่มั่นคงเพียงพอ 
จึงรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันซื้อปัจจัยการผลิต และร่วมกันขายเพื่อให้มีอำนาจ
ต่อรอง ปัจจุบัน มีสมาชิก 47 ราย พื้นที่ดำเนินการ 190 ไร่ มีนางจารุณี นุชมี เป็นประธานกลุ่ม สินค้าหลัก คือ 
ผักกินใบ เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักกาดหอม กะเพรา ฯลฯ และจำพวกผักรับประทานผล เช่น มะนาว 
มะเขือเปราะ แตงกวา ถั่วฝักยาว เป็นต้น 
 
ด้าน นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า กลุ่มแปลงใหญ่ผักปลอดภัย ต.บ้านใหม่ มีความโดด
เด่นอยู่ที่การรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นและเข้มแข็ง เพื่อผลิตผักให้ได้คุณภาพ ปลอดภัย และมีระบบรับรอง
มาตรฐาน GAP สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ผลผลิตที่ได้ยังเกิด
จากความตั้งใจ และความรักของเกษตรกรที่ต้องการส่งมอบผักที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีของ
ผู้บริโภค ในส่วนของสำนักงานเกษตร จ.นนทบุรี และสำนักงานเกษตรอ.บางใหญ่ จะเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือด้าน
วิชาการ การบริหารจัดการ การรวมกลุ่ม องค์ความรู้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต จากเดิมต้นทุน
ปลูกผักเฉลี่ย อยู่ที่ 24,550 บาท/ไร่/ปี หลังจากเป็นแปลงใหญ่ลดลงเหลือ 22,095 บาท/ไร่/ปี โดยผลิตสารชีว
ภัณฑ์ (ไตรโครเดอร์มา) ใช้เอง ใช้ฟางที่เหลือจากนาข้าวมาคลุมแปลงผัก ผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ใช้



เมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดี ใช้ปุ๋ยและสารเคมีตามหลักวิชาการ และปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ส่งผลให้ มีผลผลิต
เพิ่มขึ้น จากเดิม 2,000 กก./ไร่/รอบการผลิต เพิ่มขึ้นเป็น 2,200 กก./ไร่/รอบการผลิต (1 ปี ทำได้ 3-4 รอบ
การผลิต) 
 
 
 
กลุ่มฯ ยังมีการวางแผนการผลิตสินค้าตามความต้องการตลาดอีกด้วย และมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนสมาชิกที่
ได้รับรองมาตรฐาน GAP จนครบทุกคน ซึ่งผลผลิตที่ได้ กลุ่มฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงจำหน่ายในตลาดจริงใจ 
TOPS เซ็นทรัล เวสต์เกต และเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายกับตลาดไท ในตลาดร่วมใจ 
จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP อีกทั้งยังจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น ตลาดเกษตรกร ตลาดบาง
ใหญ่ ตลาดนัดชุมชน และบางส่วนมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อในพื้นที่. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
กาแฟสะบา้ยอ้ย ฟืI นถิ8นกาํเนิดกาแฟโรบสัตา้แห่งแรกของไทย พร้อมสู่
โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ฯ 
 
นายชนะ มณีอ่อน ประธานแปลงใหญ่วสิาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา 
เปิดเผยวา่ เมื8อปี 2447 ชาวตาํบลบา้นโหนด อาํเภอสะบา้ยอ้ย ไดน้าํเมลด็กาแฟพนัธุ์โรบสัตา้
จากประเทศมาเลเซีย มาปลูกในพืIนที8อาํเภอสะบา้ยอ้ยเป็นตน้แรกของไทย และมีการปลูกกนั
แพร่หลาย ต่อมาพืIนที8ปลูกเริ8มลดนอ้ยลง จนเกือบจะหายไป เนื8องจากมียางพาราเขา้มาเป็นพืช
เศรษฐกิจแทน 
  
ในปี 2560 นายทรงพล สวาสดิ[ ธรรม ผูว้า่ราชการจงัหวดัสงขลา ซึ8 งมีพืIนเพเป็นชาวสะบา้ยอ้ย 
ไดมี้แนวคิดอนุรักษก์าแฟสะบา้ยอ้ยไว ้จึงใหส้าํนกังานเกษตรจงัหวดัจดัทาํโครงการ เพื8อขยาย
พืIนที8ปลูก โดยสนบัสนุนตน้พนัธุ์ และการแปรรูปผลผลิตกาแฟ เกษตรกรจึงไดร้วมกลุ่มจดัตัIง
เป็นวสิาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสะบา้ยอ้ยขึIน แรกเริ8มใชชื้8อแบรนดว์า่ “โกปีc ” 
ประเทศ และอากาศเฉพาะเหมาะแก่การปลูกกาแฟโรบสัตา้ จากนัIนมีการพฒันามาอยา่งต่อเนื8อง 
และไดจ้ดัตัIงเป็นแปลงใหญ่ ในปี 2563 มีการพฒันาที8ชดัเจนใน 5 ดา้น คือ การลดตน้ทุน 
เพิ8มผลผลิต การพฒันาคุณภาพ การบริหารจดัการ และการตลาด เดิมมีตน้ทุนการผลิตค่อนขา้งสูง 
และผลผลิตดอ้ยคุณภาพ กระบวนการแปลงใหญ่ช่วยสนบัสนุนในการผลิตกาแฟคุณภาพดี 
การลดตน้ทุนโดยเพิ8มองคค์วามรู้การใชปุ้๋ ยตามค่าวเิคราะห์ดิน เนน้การผสมปุ๋ ยใชเ้อง และใชปุ้๋ ย
อินทรียร่์วมกบัปุ๋ ยเคมี ซึ8 งการใชปุ้๋ ยอินทรียอ์ยา่งเดียวอาจไม่เหมาะกบัการกระตุน้การเจริญเติบโต
ของกาแฟ จึงจาํเป็นตอ้งใชปุ้๋ ยเคมีร่วมดว้ย และมีธาตุอาหารเสริม ส่งผลใหก้ลุ่มลดตน้ทุนการผลิต
ลงได ้จากเดิมเฉลี8ย 4,000 บาทต่อไร่ ปัจจุบนัเหลือเพียง 2,000 บาทต่อไร่ และการผลิต
พชืปลอดภยัไดม้าตรฐาน กลุ่มมีเป้าหมายใหส้มาชิกไดรั้บการรับรอง GAP ทุกแปลง ปัจจุบนั
มีพืIนที8ปลูกประมาณ 300 ไร่ ไดต้ัIงเป้าหมายเพิ8มพืIนที8ใหไ้ด ้600 ไร่ เนื8องจากผลผลิตไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด ซึ8 งเป็นที8ตอ้งการสูงมาก  
 



 
การทาํผลิตภณัฑใ์นอดีตมีเพียงคั8วเมลด็กาแฟแบบ คั8วอ่อน คั8วกลาง คั8วเขม้ เท่านัIน ปัจจุบนัได้
พฒันาผลิตภณัฑห์ลากหลายมากขึIน มีการพฒันาเพิ8มเป็นกาแฟคั8วบด มีทัIงคั8วอ่อน คั8วกลาง คั8ว
เขม้ และยงัมีชาจากดอกกาแฟอีกดว้ย ผลิตภณัฑข์องกลุ่ม อาทิ กาแฟดริป ขนาด 250 กรัม 
ราคากล่อง 200 บาท คั8วเมลด็ขนาด 250 กรัม ราคา 200 บาท คั8วบดขนาด 250 กรัม
ราคา 180 บาท ซึ8 งตอนนีI เป็นที8นิยมสาํหรับคอกาแฟ เนื8องจากมีกลิ8นเฉพาะคลา้ยนํIาตาลโตนด 
และกลิ8นกหุลาบผสมกนั   
 
นายสุพทิ จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที8 5 จงัหวดัสงขลา ให้
ขอ้มูลวา่ แปลงใหญ่วสิาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสะบา้ยอ้ย มีการพฒันาตามแนวทางแปลงใหญ่
ในดงันีI 
1) การลดตน้ทุนและการเพิ8มประสิทธิภาพการผลิต ไดแ้ก่ การคดัเลือกพนัธุ์ดี การตดัฟืI นตน้
กาแฟ การเปลี8ยนพนัธุ์ดีในตน้กาแฟเดิมดว้ยวธีิเสียบยอด การวเิคราะห์ดินและการปรับปรุงดิน
ตามค่าวเิคราะห์ดิน การเลือกและใชปั้จจยัการผลิตที8เหมาะสม การทาํปุ๋ ยหมกัจากเปลือกกาแฟ 
2) การผลิตที8มีคุณภาพ เช่น การดูแลบาํรุงรักษาและจดัการสวนกาแฟ การป้องกนัและกาํจดั 
ศตัรูพืช 
3) การพฒันาคุณภาพ เช่น การเกบ็เกี8ยวผลผลิตที8เหมาะสม การจดัการหลงัการเกบ็เกี8ยว เช่นการ
บ่ม การตาก การคดัแยก การผลิตสารกาแฟ การคั8ว การบรรจุ การกาํหนด มาตรฐานกาแฟตาม
สายพนัธุ์การลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตและแปรรูป ตลอดจนการปรับปรุง กระบวนการ
ผลิตใหเ้ป็นมิตรกบัสิ8งแวดลอ้ม 
 
4) ดา้นการตลาดและเชื8อมโยงการตลาด มีการจดัทาํแผนธุรกิจ เพื8อเตรียมความพร้อมใหก้บักลุ่ม
เขา้ถึงแหล่งเงินทุน หรือสินเชื8อต่างๆ ได ้การเพิ8มช่องทางการจาํหน่ายผา่นระบบสารสนเทศ และ
ประเดน็สุดทา้ยคือ การส่งเสริมการจดัทาํแปลงเรียนรู้เพิ8มประสิทธิภาพการผลิต โดยบูรณาการกบั
หน่วยงานวชิาการในพืIนที8 
ซึ8 งกรมส่งเสริมการเกษตรไดส่้งเสริมการผลิตกาแฟคุณภาพ ภายใตร้ะบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ในพืIนที8ต่างๆ มาตัIงแต่ปี 2559 ปัจจุบนัดาํเนินการแลว้รวม 54 แปลง โดยใน
ภาคใตมี้จาํนวน 15 แปลง 
ประกอบดว้ย จงัหวดัสงขลา ตรัง กระบี8 นครศรีธรรมราช จงัหวดัละ 1 แปลง จงัหวดัชุมพร 3 
แปลง และจงัหวดัระนอง 8 แปลง โดยการพฒันาแปลง มุ่งเนน้การถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกร 



โดยสนบัสนุนใหมี้การบริหารจดัการร่วมกนั โดยรวมกนัผลิต และรวมกนัจาํหน่าย มีตลาดรองรับ
ที8แน่นอน โดยใชแ้นวทางการพฒันา Smart Group  
นายชนะ มณีอ่อน กล่าวทิIงทา้ยวา่ ผมขอขอบคุณกรมส่งเสริมการเกษตร ที8ช่วยผลกัดนัใหก้ลุ่มได้
เขา้ร่วมโครงการยกระดบัเกษตรแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเชื8อมโยงตลาด ซึ8 งรัฐบาลจะ
สนบัสนุนงบประมาณวงเงิน 3 ลา้นบาท โดยจะนาํไปต่อยอดในการแปรรูป พฒันาผลิตภณัฑ ์
เชื8อมโยงตลาด และจดัหาเครื8องจกัรกลไวใ้ชใ้นกลุ่ม และพฒันาผลิตภณัฑใ์หไ้ดเ้ป็นสินคา้ GI 
เพื8อการส่งออก 
นอกจากนีRแปลงใหญ่เรายงัได้เชื6อมโยงกบัการท่องเที6ยวเชิงเกษตรในชุมชน เพื6อให้ความเป็นอยู่
ของคนในชุมชนดขีึRนต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผู้ว่าฯ สงขลา หนุนกลุ่มแปลงใหญ่ฯ กาแฟสะบ้าย้อย ชูต้นแรก
ของไทยอยู่ที6นี6 
 
ผูว้า่ฯ สงขลา หนุนพฒันาผลิตภณัฑก์าแฟ โรบสัตา้สะบา้ยอ้ย เพราะจากปัญหา
สถานการณ์ยางพาราราคาตกตํ8า มีหน่วยงานภาครัฐไดเ้ขา้มาส่งเสริมปลูกพืชชนิดอื8นๆ 
และไดต้น้พนัธ์ุกาแฟมาปลูกในชุมชน จึงเกิดเป็น 
ผูว้า่ฯ สงขลา หนุนพฒันาผลิตภณัฑก์าแฟ โรบสัตา้สะบา้ยอ้ย เพราะจากปัญหาสถานการณ์
ยางพาราราคาตกตํ8า มีหน่วยงานภาครัฐไดเ้ขา้มาส่งเสริมปลูกพืชชนิดอื8นๆ และไดต้น้พนัธ์ุ
กาแฟมาปลูกในชุมชน จึงเกิดเป็นกลุ่มแปลงใหญ่วสิาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสะบา้ยอ้ย โดยชู
สญัลกัษณ์ตน้กาแฟโรบสัตา้ที8เป็นตน้แรกของประเทศไทยปลูกอยูที่8นี8 และขยายผลต่อจากเดิม 
300 ไร่ เป็น 600 ไร่ และต่อยอดสู่โรงคั8วที8ไดม้าตรฐาน GMP 
เมื8อวนัที8 19 เม.ย.64 นายชนะ มณีอ่อน ประธานกลุ่มแปลงใหญ่วสิาหกิจชุมชนแปรรูป
กาแฟสะบา้ยอ้ย จ.สงขลา เปิดเผยวา่ เริ8มแรกสมาชิกไดต้ัIงกลุ่มใชชื้8อแบรนดว์า่ “โกปีc ” 
หลงัจากนัIน 2 ปีกวา่ เริ8มคิดกนัใหม่วา่ ทาํอยา่งไรใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงกลุ่ม และทาํใหก้าแฟเป็น
เอกลกัษณ์ประจาํทอ้งถิ8น จึงเปลี8ยนมาใชค้าํวา่ “กาแฟโรบสัตา้ สะบา้ยอ้ย” และไดมี้การพฒันา
ผลผลิตมาเรื8อยๆ พร้อมสร้างจุดเด่นใหก้บัผลิตภณัฑม์ากยิ8งขึIน ซึ8 งในอดีตมีเพียงคั8วเมลด็กาแฟ
แบบ คั8วอ่อน คั8วกลาง คั8วเขม้ แต่ปัจจุบนัมีการพฒันาเพิ8มเป็นกาแฟคั8วบด ซึ8 งจะมีทัIงคั8วอ่อน 
คั8วกลาง คั8วเขม้ และยงัมีชาจากดอกกาแฟอีกดว้ย ผลิตภณัฑข์องกลุ่ม อาทิ กาแฟดริปขนาด 
250 กรัม ราคากล่อง 200 บาท คั8วเมลด็ขนาด 250 กรัม ราคา 200 บาท คั8วบด
ขนาด 250 กรัมราคา 180 บาท ซึ8 งตอนนีI ที8เป็นที8นิยมสาํหรับคอกาแฟ คือ กาแฟคั8วบด 
ทัIงแบบชงกาแฟสด และ กาแฟดริป เอาใจผูบ้ริโภค เพื8อความสนุกในการเลือกซืIอ 
ข่าวแนะนาํ 
นายจารุวฒัน ์เกลีIยงเกลา ผวจ.สงขลา กล่าววา่ ปีนีI ไดมี้การสนบัสนุนการพฒันาผลิตภณัฑ์
กาแฟ โรบสัตา้สะบา้ยอ้ย เป็นที8ถูกใจของคอกาแฟทัIงหลาย กาแฟสามารถปลูกไดทุ้กที8 
แมก้ระทั8งในสวนยางพารากส็ามารถปลูกไดต้ามความเหมาะสม ไม่จาํเป็นตอ้งปลูกแต่กาแฟ



อยา่งเดียว ยงัสามารถปลูกพืชชนิดอื8นๆ เสริมได ้เพราะฉะนัIนเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่
วสิาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสะบา้ยอ้ย จ.สงขลา ไม่ตอ้งกงัวลวา่ จะขาดรายไดใ้นช่วงระหวา่ง
การปลูกกาแฟ จงรักษาพฒันาสายพนัธ์ุกาแฟใหมี้คุณภาพ เป็นที8ตอ้งการของตลาด และพฒันา
เพื8อการส่งออกต่อไป 
ดา้นนางวไิลวรรณ เกืIอก่อบุญ เกษตรอาํเภอสะบา้ยอ้ย จ.สงขลา กล่าววา่ ระบบส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่ โดยเนน้เป้าหมายการพฒันาพืIนที8 เกษตรกร และสินคา้ ตัIงแต่ตน้นํIา 
กลางนํIา และปลายนํIา โดยใหก้ลุ่มพฒันา 5 ดา้น คือ ลดตน้ทุน เพิ8มผลผลิต เพิ8มคุณภาพของ
ผลผลิต บริหารจดัการและการตลาด ซึ8 งกลุ่มแปลงใหญ่ฯสะบา้ยอ้ย จ.สงขลา เดิมทีมีตน้ทุน
การผลิตค่อนขา้งสูง แต่ผลผลิตที8ไดย้งัไม่มีคุณภาพเท่าที8ควร กระบวนการแปลงใหญ่ตรงนีI จึง
เขา้มาช่วยสนบัสนุนส่งเสริมทัIงหมด ไม่วา่จะเป็นการลดตน้ทุน โดยเพิ8มองคค์วามรู้การใชปุ๋้ย
ตามค่าวเิคราะห์ดิน เนน้การใชปุ๋้ยผสมใชเ้อง และใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี ซึ8 งการใชปุ๋้ย
อินทรียอ์ยา่งเดียวอาจไม่เหมาะกบัการกระตุน้การเจริญเติบโตของกาแฟ จึงตอ้งจาํเป็นที8จะมีเคมี
เขา้ร่วมดว้ย แต่เคมีที8ใช ้คือ เป็นเคมีที8มีสูตรโดยไม่ตอ้งผสมดินผสมทราย มีธาตุอาหารเสริม 
ส่งผลใหก้ลุ่มลดตน้ทุนการผลิตลงได ้ซึ8 งจากเดิมเฉลี8ย 4,000 บาทต่อไร่ แต่ปัจจุบนัเหลือ
เพียง 2,000 บาทต่อไร่ และเนน้องคค์วามรู้การผลิตพืชปลอดภยัไดม้าตรฐาน GAP ทุก
รายต่อไป นอกจากนีIกรมส่งเสริมการเกษตร จะช่วยผลกัดนัใหก้ลุ่มสร้างจุดเด่นจนผลิตภณัฑ์
ไดเ้ป็น GI เพื8อการส่งออกและการเป็นอยูที่8ดีขึIนของคนในชุมชนต่อไป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กาแฟสะบ้าย้อย ฟืR นถิ6นกาํเนิดกาแฟโรบัสต้าแห่งแรกของไทย 

พร้อมยกระดบัสู่แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมยัใหม่ 
 
เมื8อวนัที8 20 เม.ย. นายชนะ มณีอ่อน ประธานแปลงใหญ่วสิาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสะบา้ยอ้ย 
จงัหวดัสงขลา เปิดเผยวา่ เมื8อปี 2447 ชาวตาํบลบา้นโหนด อาํเภอสะบา้ยอ้ย ไดน้าํเมลด็กาแฟพนัธุ์
โรบสัตา้จากประเทศมาเลเซีย มาปลูกในพืIนที8อาํเภอสะบา้ยอ้ยเป็นตน้แรกของไทย และมีการปลูกกนั
แพร่หลาย ต่อมาพืIนที8ปลูกเริ8มลดนอ้ยลง จนเกือบจะหายไป เนื8องจากมียางพาราเขา้มาเป็นพืชเศรษฐกิจ
แทน ในปี 2560 นายทรงพล สวาสดิ[ ธรรม ผูว้า่ราชการจงัหวดัสงขลา ซึ8 งมีพืIนเพเป็นชาวสะบา้ยอ้ย 
ไดมี้แนวคิดอนุรักษก์าแฟสะบา้ยอ้ยไว ้จึงใหส้าํนกังานเกษตรจงัหวดัจดัทาํโครงการ เพื8อขยายพืIนที8ปลูก 
โดยสนบัสนุนตน้พนัธุ์ และการแปรรูปผลผลิตกาแฟ เกษตรกรจึงไดร้วมกลุ่มจดัตัIงเป็นวสิาหกิจชุมชน
แปรรูปกาแฟสะบา้ยอ้ยขึIน แรกเริ8มใชชื้8อแบรนดว์า่ “โกปีc ” ต่อมาเปลี8ยนมาใชค้าํวา่“กาแฟโรบสัตา้ 
สะบา้ยอ้ย” เพื8อเป็นอตัลกัษณ์ของพืIนที8 ซึ8 งมีสภาพภูมิประเทศ และอากาศเฉพาะเหมาะแก่การปลูก
กาแฟโรบสัตา้ จากนัIนมีการพฒันามาอยา่งต่อเนื8อง และไดจ้ดัตัIงเป็นแปลงใหญ่ 
 
ในปี 2563 มีการพฒันาที8ชดัเจนใน 5 ดา้น คือ การลดตน้ทุน เพิ8มผลผลิต การพฒันาคุณภาพ การ
บริหารจดัการ และการตลาด เดิมมีตน้ทุนการผลิตค่อนขา้งสูง และผลผลิตดอ้ยคุณภาพ กระบวนการ
แปลงใหญ่ช่วยสนบัสนุนในการผลิตกาแฟคุณภาพดี การลดตน้ทุนโดยเพิ8มองคค์วามรู้การใชปุ๋้ยตามค่า
วเิคราะห์ดิน เนน้การผสมปุ๋ยใชเ้อง และใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี ซึ8 งการใชปุ๋้ยอินทรียอ์ยา่งเดียวอาจ
ไม่เหมาะกบัการกระตุน้การเจริญเติบโตของกาแฟ จึงจาํเป็นตอ้งใชปุ๋้ยเคมีร่วมดว้ย และมีธาตุอาหาร
เสริม ส่งผลใหก้ลุ่มลดตน้ทุนการผลิตลงได ้จากเดิมเฉลี8ย 4,000 บาทต่อไร่ ปัจจุบนัเหลือเพียง 
2,000 บาทต่อไร่ และการผลิตพืชปลอดภยัไดม้าตรฐาน กลุ่มมีเป้าหมายใหส้มาชิกไดรั้บการรับรอง 
GAP ทุกแปลง ปัจจุบนัมีพืIนที8ปลูกประมาณ 300 ไร่ ไดต้ัIงเป้าหมายเพิ8มพืIนที8ใหไ้ด ้600 ไร่ 
เนื8องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด ซึ8 งเป็นที8ตอ้งการสูงมาก 
การทาํผลิตภณัฑใ์นอดีตมีเพียงคั8วเมลด็กาแฟแบบ คั8วอ่อน คั8วกลาง คั8วเขม้ เท่านัIน ปัจจุบนัไดพ้ฒันา
ผลิตภณัฑห์ลากหลายมากขึIน มีการพฒันาเพิ8มเป็นกาแฟคั8วบด มีทัIงคั8วอ่อน คั8วกลาง คั8วเขม้ และยงัมี
ชาจากดอกกาแฟอีกดว้ย ผลิตภณัฑข์องกลุ่ม อาทิ กาแฟดริป ขนาด 250 กรัม ราคากล่อง 200 
บาท คั8วเมลด็ขนาด 250 กรัม ราคา 200 บาท คั8วบดขนาด 250 กรัมราคา 180 บาท ซึ8 ง
ตอนนีI เป็นที8นิยมสาํหรับคอกาแฟ เนื8องจากมีกลิ8นเฉพาะคลา้ยนํIาตาลโตนด และกลิ8นกหุลาบผสมกนั



นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที8 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูล
วา่ 
แปลงใหญ่วสิาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสะบา้ยอ้ย มีการพฒันาตามแนวทางแปลงใหญ่ ดงันีI 1.การลด
ตน้ทุนและการเพิ8มประสิทธิภาพการผลิต ไดแ้ก่ การคดัเลือกพนัธุ์ดี การตดัฟืI นตน้กาแฟ การเปลี8ยน
พนัธุ์ดีในตน้กาแฟเดิมดว้ยวธีิเสียบยอด การวเิคราะห์ดินและการปรับปรุงดินตามค่าวเิคราะห์ดิน การ
เลือกและใชปั้จจยัการผลิตที8เหมาะสม การทาํปุ๋ยหมกัจากเปลือกกาแฟ 2.การผลิตที8มีคุณภาพ เช่น การ
ดูแลบาํรุงรักษาและจดัการสวนกาแฟ การป้องกนัและกาํจดั ศตัรูพืช 3.การพฒันาคุณภาพ เช่น การ
เกบ็เกี8ยวผลผลิตที8เหมาะสม การจดัการหลงัการเกบ็เกี8ยว เช่นการบ่ม การตาก การคดัแยก การผลิตสาร
กาแฟ การคั8ว การบรรจุ การกาํหนด มาตรฐานกาแฟตามสายพนัธุ์การลดการสูญเสียจากกระบวนการ
ผลิตและแปรรูป ตลอดจนการปรับปรุง กระบวนการผลิตใหเ้ป็นมิตรกบัสิ8งแวดลอ้ม 4.ดา้นการตลาด
และเชื8อมโยงการตลาด มีการจดัทาํแผนธุรกิจ เพื8อเตรียมความพร้อมใหก้บักลุ่มเขา้ถึงแหล่งเงินทุน หรือ
สินเชื8อต่างๆ ได ้
การเพิ8มช่องทางการจาํหน่ายผา่นระบบสารสนเทศ และประเดน็สุดทา้ยคือ การส่งเสริมการจดัทาํแปลง
เรียนรู้เพิ8มประสิทธิภาพการผลิต โดยบูรณาการกบัหน่วยงานวชิาการในพืIนที8 ซึ8 งกรมส่งเสริมการเกษตร
ไดส่้งเสริมการผลิตกาแฟคุณภาพ ภายใตร้ะบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพืIนที8ต่างๆ มา
ตัIงแต่ปี 2559 ปัจจุบนัดาํเนินการแลว้รวม 54 แปลง โดยในภาคใตมี้จาํนวน 15 แปลง 
ประกอบดว้ย จงัหวดัสงขลา ตรัง กระบี8 นครศรีธรรมราช จงัหวดัละ 1 แปลง จงัหวดัชุมพร 3 
แปลง และจงัหวดัระนอง 8 แปลง โดยการพฒันาแปลง มุ่งเนน้การถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกร โดย
สนบัสนุนใหมี้การบริหารจดัการร่วมกนั โดยรวมกนัผลิต และรวมกนัจาํหน่าย มีตลาดรองรับที8แน่นอน 
โดยใชแ้นวทางการพฒันา Smart Group 
นายชนะ มณีอ่อน กล่าวทิIงทา้ยวา่ ขอขอบคุณกรมส่งเสริมการเกษตร ที8ช่วยผลกัดนัใหก้ลุ่มไดเ้ขา้ร่วม
โครงการยกระดบัเกษตรแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเชื8อมโยงตลาด ซึ8 งรัฐบาลจะสนบัสนุน
งบประมาณวงเงิน 3 ลา้นบาท โดยจะนาํไปต่อยอดในการแปรรูป พฒันาผลิตภณัฑ ์เชื8อมโยงตลาด 
และจดัหาเครื8องจกัรกลไวใ้ชใ้นกลุ่ม และพฒันาผลิตภณัฑใ์หไ้ดเ้ป็นสินคา้ GI เพื8อการส่งออก 
นอกจากนีIแปลงใหญ่เรายงัไดเ้ชื8อมโยงกบัการท่องเที8ยวเชิงเกษตรในชุมชน เพื8อใหค้วามเป็นอยูข่องคน
ในชุมชนดีขึIนต่อไป 
 
 
 
 
 
 



สมาชิกแปลงใหญ่ครึ6งร้อย ขอรับการสนับสนุนโครงการยกระดบัแปลง

ใหญ่ด้วยเกษตรสมยัใหม่ 
 

 
วนัที8 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00น. หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
คณะกรรมการระดบัจงัหวดัเชียงใหม่ประชุมพิจารณาโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และ

เชื8อมโยงตลาด เป็นโครงการภายใตแ้ผนงานโครงการที8มีวตัถุประสงคเ์พื8อฟืI นฟูเศรษฐกิจ และสงัคมตาม
บญัชีแนบทา้ย พ.ร.ก. ใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพื8อการแกไ้ขปัญหา เยยีวยา และฟืI นฟูเศรษฐกิจ
และสงัคมที8ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชืIอไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.
2563 โดยนายสาํเริง ไชยเสน รองผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม นางเขมวรรณ 
ดวงจนัทร์ เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ พร้อมหวัหนา้ส่วนราชการร่วมประชุม กาํหนดพิจารณาโครงการ 3 
วนั คือระหวา่ง วนัที8 20-22 เมษายน 2564 
 
โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมยัใหม่ และเชื6อมโยงตลาด มวีตัถุประสงค์เพื6อพฒันาภาค
การเกษตรผ่านกลุ่มเกษตรกรที6มศัีกยภาพ และเป็นกลุ่มนิตบุิคคลตามระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่โดย
ส่งเสริมสนับสนุนใช้นวตักรรมทคโนโลยพีฒันาการผลติและการบริหารร่วมจดัการผลติเพื6อเพิ6ม

ประสิทธิภาพการผลติ ลดต้นทุน บริหารจดัการการผลติสมดุลระหว่างอปุสงค์อปุทาน โดยมกีลุ่มแปลง
ใหญ่ที6เสนอขอสนับสนุนงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรครอบคลมุ 77 จงัหวดั จาํนวน 
5,250 แปลง ซึ6งจงัหวดัเชียงใหม่มกีลุ่มแปลงใหญ่ขอรับการสนับสนุนโครงการ 25 อาํเภอ จาํนวน 
54 แปลง วงเงนิงบประมาณ 152,126,416 บาท ผ่านการพจิารณาอนุมตัโิครงการระดบัอาํเภอ 



โดยมนีายอาํเภอเป็นประธาน และสํานักงานเกษตรอาํเภอเป็นเลขานุการ ซึ6งเป็นการทาํงานภายใต้กรม
ส่งเสริมการเกษตร,กรมการข้าว กรมปศุสัตว์กรมประมง การยางแห่งประเทศไทย พร้อมหน่วยงานบูรณา
การภายใต้สังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที6ร่วมเป็นที6ปรึกษาแก่กลุ่มเกษตรกร เพื6อร่วมพฒันาใช้
เทคโนโลยยีกระดบัสินค้าเกษตรให้มคุีณภาพมาตรฐานสอดคล้องความต้องการภาคอตุสาหกรรมสร้าง

รายได้แก่เกษตรกรอย่างยั6งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แปลงใหญ่มงัคุดตาํบลคมบาง รวมกลุ่มสร้างตลาดประมูลมงัคุด

คุณภาพ ต่อยอดแปรรูปผลติภณัฑ์ สร้างรายได้งาม 
 

กลุ่มแปลงใหญ่มงัคุดตาํบลคมบาง อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี เกิดจากการรวมตวักนัของกลุ่มเกษตรกร
ผูป้ลูกมงัคุด ตามนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของรัฐบาล ตัIงแต่ปี 2561 พืIนที8
ของตาํบลคมบางมีความโดดเด่นในเรื8องของมงัคุดร้อยปี การปลูกมงัคุดเป็นรายไดห้ลกัของเกษตรกรใน
ชุมชน 
การรวมกลุ่มเกิดจากที8เกษตรกรมีปัญหาเหมือนกนั คือ เดิมทาํการเกษตรแบบต่างคนต่างขาย ทาํใหผ้ล
ผลิตที8ไดไ้ม่มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของตลาด และถูกกดราคาจากพอ่คา้คนกลาง ทาํใหร้าคา
มงัคุดตกตํ8า จึงเกิดการรวมตวักนัเพื8อเพิ8มพนูทกัษะ และองคค์วามรู้ ทัIงในดา้นการผลิต การตลาด และ
การแปรรูป โดยไดรั้บการสนบัสนุนองคค์วามรู้ต่างๆ จากกรมส่งเสริมการเกษตร สาํนกังานเกษตร
จงัหวดัจนัทบุรี สาํนกังานเกษตรอาํเภอเมือง เพื8อใหเ้กษตรกรสามารถผลิตมงัคุดที8มีคุณภาพ ตรงกบั
ความตอ้งการของตลาดทัIงในประเทศและต่างประเทศ 
ปัจจุบนัมีสมาชิกจาํนวน 72 ราย พืIนที8การผลิตมงัคุดของสมาชิกมีจาํนวน 437 ไร่ มี นายกมล 
ไพบูลย ์เป็นผูจ้ดัการแปลงใหญ่ โดยดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนื8อง ภายใตก้ารรวบรวม คดัแยก และการ
ดาํเนินกิจกรรมดา้นการตลาด เพื8อสร้างมูลค่าเพิ8มใหแ้ก่มงัคุด โดยเนน้การประมูลมงัคุดเป็นหลกั จนใน
กระทั8งปี 2563 จึงเกิดแนวคิดที8จะต่อยอดดา้นผลิตภณัฑง์านแปรรูปและดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนื8อง
ตลอดทัIงปี 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มแปลงใหญ่มงัคุด คือ 1.เพื8อพฒันารูปแบบการดาํเนินการ การบริหารจดัการ การ
คดัแยก การตลาดใหมี้ประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด 2.เพื8อพฒันา ต่อยอดผลิตภณัฑ ์
เพิ8มมูลค่าและเชื8อมโยงตลาดทัIงภายในและภายนอกประเทศ 3.เพื8อลดตน้ทุน และเพิ8มรายไดใ้หแ้ก่
สมาชิกและคนในชุมชน 4.เพื8อเสริมสร้างความเขม้แขง็และการมีส่วนร่วมของสมาชิก 5.เพื8อพฒันา
ต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกร นกัเรียน นกัศึกษา และบุคคลทั8วไปที8มีความสนใจในกระบวนการ
ดา้นการผลิตมงัคุด 
รวมไปถึงการสร้างผลผลิตมูลค่าเพิ8มจากมงัคุดจึงเกิดแนวคิดการพฒันาและการแปรรูปผลผลิต เนื8องจาก
ในแต่ละปีนัIน มีผลผลิตตกคา้ง อาทิเช่น มงัคุดตกเกรด ตกดิน แตกที8ไม่สามารถนาํออกจาํหน่ายได ้
ดงันัIนทางกลุ่มจึงมีการสร้างมูลค่าเพิ8ม นาํมงัคุดมาแปรรูปเป็นสินคา้ต่างๆ ซึ8 งปัจจุบนันัIนกลุ่มแปลงใหญ่
มงัคุดตาํบลคมบาง มีผลิตภณัฑที์8มีจากเปลือกมงัคุด ดงัรายการต่อไปนีI เปลือกมงัคุดบดผง,สารสกดั



เขม้ขน้จากเปลือกมงัคุด,นํIาสม้สายชูหมกัจากมงัคุด,สครัปทาํความสะอาดผวิหนา้และผวิกายจากสาร
สกดัเปลือกมงัคุด,สเปรยฆ์่าเชืIอจากสารสกดัมงัคุด,ยา่มมงัคุดและยา่มแฟชั8น เป็นตน้ โดย มงัคุด ถือวา่
เป็นรายไดห้ลกัๆ ของเกษตรกรผูป้ลูกมงัคุดในชุมชนตาํบลคมบางและพืIนที8ใกลเ้คียง 
 
กลุ่มแปลงใหญ่ดาํเนินงานด้านการตลาด โดยเน้นขายมงัคุดผลสด ใช้กลยุทธ์การจดัประมูลมงัคุด ซึ6ง
เป็นการคดัสรรมงัคุดตามระดบัชัRนคุณภาพ ในช่วงฤดูกาลผลติปีที6ผ่านมา ปริมาณรวม 
254,384.10 กโิลกรัม คดิเป็นมูลค่า 8,994,744.84 บาท เทยีบมูลค่าจากตลาดทั6วไป 
6,488,940.75 บาท คดิเป็นมูลค่าเพิ6ม 2,455,804.08 บาท หรือ มมูีลค่าเพิ6มคดิเป็น
ร้อยละ 9.65 ทัRงนีRกลุ่มได้รับการคดัเลือกเข้าเป็นหนึ6งในห้ากลุ่ม ภายใต้ “โครงการจนัทบุรีโมเดล” 
เพื6อต่อยอดผลติภณัฑ์ พร้อมทัRงเชื6อมโยงตลาดทัRงภายในและนอกประเทศ โดยมเีป้าหมายเพื6อเพิ6ม
รายได้ให้คนในชุมชนเพิ6มขึRน 10,000 บาทต่อเดือน ต่อครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แปลงใหญ่เห็ดฟางโรงเรือน ชูลดต้นทุน เน้นการตลาด สร้าง
รายได้ 
 

 
แปลงใหญ่เห็ดฟางโรงเรือน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้าน
หนองหว้า นำเกษตรกรผู้ปลูกเห็ดเข้าร่วมแปลงใหญ่เห็ด กับกรมส่งเสริมการเกษตร ปลื้มได้รับความรู้ ลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม 

 
เมื่อวันที่ 19 เม.ย.64 นายบัญชา ฉานุ ประธานกลุ่มวิสาหกิจเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า กล่าวว่า 
ปัจจุบันมีพื้นที่ 118.75 ไร่ จำนวน 180 โรงเรือน เกษตรกรภายในกลุ่มมีคุณภาพผลผลิตมาตรฐาน GAP ได้รับ
มาตรฐานแล้ว จำนวน 18 ราย อยู่ระหว่างการขอรับรอง จำนวน 13 ราย ตั้งเป้าหมายการรับรองต่อไปอีก 
จำนวน 7 ราย มีสมาชิก 40 ราย สามารถผลิตเห็ดออกมารวม 340 ตัน/ปี เฉลี่ย 255 กก./รุ่น/โรงเรือน โดย
ต้นทุนการผลิต เฉลี่ย 6,500 บาท/รุ่น/โรงเรือน การบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ของที่นี่จะมีการรับซื้อเห็ด
ฟางสดจากเกษตรกร ไปส่งขายที่ตลาดใหม่ชลบุรี ในราคา กก.ละ 120 บาท และจะมีการประกันราคา ซื้อ
หมด จ่ายสด คือรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรที่นำเห็ดมาส่งทั้งหมด ไม่มีปล่อยทิ้ง เป็นตลาดนำการผลิต และ
เมื่อเกษตรกรนำเห็ดมาส่งจะมีการรับซื้ออยู่ที่กก.ละ 80 บาท และจะออมเงินให้เกษตรกรที่ส่งผลผลิต กก.ละ 3 
บาท เป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร สำหรับการลดต้นทุนจะใช้เครื่องจักรช่วยในการผลิตเห็ดอัดก้อน ปัจจุบัน
ทำใช้กันในกลุ่ม และในอนาคตจะมีการส่งขายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้านี้อีกด้วย ในราคาก้อนละ 8 บาท 
นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมายและแผนปฏิบัติ
งานที่ชัดเจน ซึ่งเป้าหมายและแผนในการปฏิบัติงาน 5 ด้านดังนี้ 1. ลดต้นทุนการผลิตมีเป้าหมาย ลดต้นทุน 
ร้อยละ 15 จาก 7,606 บาท/รุ่น/โรงเรือน เป็น 6,465 บาท/รุ่น/โรงเรือน ดำเนินการได้เกินร้อยละ 80 ของ
สมาชิก ด้วยการยกเลิกอาหารเสริมบางชนิด เช่น ปุ๋ยเคมี ฮอร์โมน และใช้สารธรรมชาติ/สารชีวภัณฑ์ ในการ
ป้องกันกำจัดศัตรูเห็ด ได้แก่ เชื้อจุลินทรีย์พลายแก้ว 2. เพิ่มผลผลิตแปลงใหญ่เห็ดฟางโรงเรือนมีเป้าหมาย 
เพิ่มผลผลิต ร้อยละ 20 จาก 200 กก./รุ่น/โรงเรือน เป็น 240 กก./รุ่น/โรงเรือน (1 ปี เฉลี่ย 8 รุ่น) ดำเนินการ
ได้เกินร้อยละ 80 ด้วยวิธี เพิ่มเวลาในการอบโรงเรือนเพื่อฆ่าเชื้อ จะทำให้ศัตรูเห็ดลดลง ใช้วิธีเพิ่มอุณหภูมิ
ในช่วงที่อากาศหนาวเย็น ใช้สารธรรมชาติ/สารชีวภัณฑ์ ป้องกันกำจัดศัตรูเห็ด ได้แก่เชื้อจุลินทรีย์พลายแก้ว 
3. คุณภาพผลผลิตดำเนินการรับรองแปลง GAP ให้ครบทุกราย 4. การตลาด มีตลาดรองรับ โดยผลผลิต
ทั้งหมด จำหน่ายได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะแปลงใหญ่เห็ดฟางโรงเรือน มีแผงร้านค้าของกลุ่มเอง ที่ตลาดใหม่
ชลบุรี และตลาดไท (ตลาด GAP) นอกจากนี้ยังมีเป้าหมาย เพิ่มช่องทางการตลาดไปสู่ห้างสรรพสินค้าต่างๆ 
เนื่องจากกลุ่มได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยืดอายุการเก็บรักษาเห็ดฟาง และ 5. การบริหารจัดการกลุ่ม ซึ่งกลุ่มดูแล
กันอย่างดี 
นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง กล่าวว่า ในพื้นที่
ปลูก(เพาะ) เห็ดนี้ในอดีตจะมีโรงเรือนเลี้ยงหมูอยู่แล้ว เมื่อเลิกเลี้ยงโรงหมูจึงว่างจึงนำมาปลูกเห็ดแทน 
กรมส่งเสริมการเกษตรมาส่งเสริมให้เลี้ยงเห็ด และได้จดเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดย



มีรัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก ตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้ 3 ปี ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต และขยายช่องทางตลาด นอกจากนี้กรมฯ ยังได้มาอบรมเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ ให้
รู้ถึงวิธีการเพาะเห็ดที่ถูกต้อง และการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งวัสดุที่เหลือจากการเพาะเห็ด ที่หมดอายุ
แล้วกลุ่มยังสามารถนำมาทำปุ๋ยโดยใช้เครื่องจักรเพื่อลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกษตรภาคใต้ปลืRม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจงัหวดัสตูล คว้าที6 1 ระดบัประเทศ 
 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศผลการคดัเลือกเกษตรกร สถาบนัเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติ ประจาํปี 2563 โดย กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจกัสานตน้คลุม้บา้นวงัตง เลขที8 3 หมู่ที8 4 ต.นา
ทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล ไดรั้บการคดัเลือกที8 1 ระดบัประเทศ 
            นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที8 5 จงัหวดัสงขลา 
กล่าววา่ ตามที8กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายใหห้น่วยงานในสงักดัดาํเนินการคดัเลือกเกษตรกร 
สถาบนัเกษตรกรและสหกรณ์ที8มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ เพื8อยกยอ่งประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้
สาธารณชนทั8วไปไดรู้้จกั และยดึถือเป็นแบบอยา่งแนวทางในการปฏิบติังาน ซึ8 งจะก่อใหเ้กิดผลดีต่อ
ประเทศ โดยเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติที8ไดรั้บการคดัเลือก จะไดเ้ขา้รับ
พระราชทานโล่รางวลัในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั แต่ในปีนีI เกิดสถานการณ์ 
COVID-19 จึงจดัใหมี้การรับพระราชทานโล่รางวลัหนา้พระบรมฉายาลกัษณ์ รัชกาลที8 10 ณ 
กรุงเทพมหานคร 
            นางสาวอรุณี เกาะกลาง ประธานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจกัสานตน้คลุม้บา้นวงัตง ใหข้อ้มูลวา่ 
ไดจ้ดัตัIงกลุ่ม เมื8อวนัที8 29 สิงหาคม พ.ศ.2555 ที8ตัIงกลุ่มเลขที8 3 หมู่ 4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.
สตูล โดยมีความคิดริเริ8มในการจดัตัIงกลุ่มขึIนมา เนื8องจากสภาพพืIนที8ของหมู่ที8 4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ 
จ.สตูล มีอากาศร้อนชืIน ทาํใหต้น้คลุม้ซึ8 งพบมากในสวนยางพารา เจริญเติบโตไดดี้ ประกอบกบัผูเ้ฒ่าผูแ้ก่
ในหมู่บา้นไดมี้การนาํตน้คลุม้มาจกัสานเป็นภาชนะเครื8องใชใ้นครัวเรือน เช่น ฝาชี และตะกร้า ซึ8 งมีความ
คงทน ทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายในการซืIอเครื8องใชใ้นครัวเรือน นอกจากนีI เกษตรกรส่วนใหญ่ในพืIนที8
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาํสวนยางพารา โดยในช่วงปี พ.ศ.2555 ราคายางพาราตกตํ8า และใน
พืIนที8มีฝนตกชุกตลอดปี ทาํใหร้ายไดจ้ากการประกอบอาชีพทาํสวนยางพาราลดลงอยา่งต่อเนื8อง รายไดไ้ม่
เพียงพอกบัรายจ่าย แม่บา้นจึงรวมกลุ่มกนัเพื8อแกไ้ขปัญหารายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย โดยการสร้างอาชีพ
เสริมใหก้บัครัวเรือน ซึ8 งไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ที8สาํนกังานเกษตรอาํเภอทุ่งหวา้ เขา้มาเป็นพี8เลีIยง 
และจดัตัIงกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรโดยใชชื้8อวา่ “กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจกัสานตน้คลุม้บา้นวงัตง” ต่อมาในปี 
พ.ศ.2560 ไดจ้ดทะเบียนวสิาหกิจชุมชน โดยใชชื้8อวา่ “วสิาหกิจชุมชนจกัสานตน้คลุม้บา้นวงัตง” และ
พฒันาเป็นสินคา้ OTOP 
 
            นางสาวอรุณี เกาะกลาง ใหข้อ้มูลเพิ8มเติมวา่ ผลิตภณัฑจ์ากตน้คลุม้เป็นสินคา้ที8ขายดีมาก 
เนื8องจากผลิตจากวสัดุธรรมชาติ มีความสวยงาม คงทน และเป็นที8นิยมของตลาด จึงมีคนในพืIนที8มาสมคัร



เป็นสมาชิกเพิ8มขึIน จากเดิมมีสมาชิก 10 คน ปัจจุบนัมีสมาชิกทัIงหมด 68 คน สมาชิกมีรายไดโ้ดยเฉลี8ย
ประมาณ 5,000-30,000 บาท ต่อคน/ต่อเดือน ผลิตภณัฑเ์ด่นของกลุ่มไดแ้ก่ ฝาชี ตะกร้ากลม 
ตะกร้าเหลี8ยม กระจาดผลไม ้กล่องใส่ทิชชู โคมไฟ ช่องทางการจาํหน่าย มีการขายออนไลน ์ทางเพจชื8อ
เพจ “จกัสานตน้คลุม้บา้นวงัตง” ผา่นทางเฟซบุก๊ ชื8อ “อรุณี เกาะกลาง” และ “กาญจนา พยคัวลัย”์ และ
ทางเวบ็ไซตต์ลาดเกษตรกรออนไลน ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผูส้นใจ ประชาชนทั8วไป สามารถเขา้ไป
เยี8ยมชมการดาํเนินกิจกรรมกลุ่ม เลือกซืIอผลิตภณัฑ ์หรือติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ8มเติมไดที้8 คุณอรุณี เบอร์
โทร 062- 6540788. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


