
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 27 เมษายน 2564 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร ่

5ยุทธศาสตร์
เฉลิมชัย 

1.ฝ่าวิกฤติโควิด”เกษตรฯ.”ชูธง ”5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย”ใช้แพลตฟอร์มรูปแบบใหม่
ระบบสั่งซื้อล่วงหน้าออนไลน์เจาะตลาดจีน 1,400 ล้านคน 

สยามโฟกัสไทม์ 

Quick win 2.เปิด Quick win วางแผนพัฒนาคน-ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร บลูชิพ 

3.เกษตรฯ จับมือพาณิชย์ เปิด Quick win ลุยพัฒนาคน-สินค้าเกษตร ตอบโจทย์
ความต้องการตลาด 

สยามรัฐ 

4.เปิด Quick win วางแผนพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรตอบโจทย์ความ
ต้องการของตลาด 

เกษตรก้าวไกล 

ตู้ปันสุข 5.กรมส่งเสริมการเกษตร สนองนโยบายรัฐ ปรับรูปแบบการทำงาน ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมจัดตั้ง 
“ตู้ปันสุข” ปันน้ำใจมอบอาหารและของใช้จำเป็นแก่ประชาชน 

ThailandPlus 

6.กรมส่งเสริมการเกษตร สนองนโยบายรัฐ ปรับรูปแบบการทำงาน ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พร้อมจัดตั้ง 
“ตู้ปันสุข” ปันน้ำใจมอบอาหารและของใช้จำเป็นแก่ประชาชน 

ECO DAY NEWS 

7.กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับรูปแบบการทำงาน ภายใต้สถานการณ์โคโรนา 2019 
(COVID - 19) พร้อมจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ปันน้ำใจมอบอาหารและของใช้จำเป็นแก่
ประชาชน 

เกษตรก้าวไกล 

8.กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับรูปแบบการทำงาน ภายใต้สถานการณ์โคโรนา 2019 
(COVID – 19) พร้อมจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ปันน้ำใจมอบอาหารและของใช้จำเป็นแก่
ประชาชน 

VOICE เสียงประชาชน 

ตู้ปันสุข 9.กรมส่งเสริมการเกษตร รับนโยบายรัฐ ปรับรูปแบบการทำงาน ภายใต้โควิด พร้อม
ตั้ง ‘ตู้ปันสุข’ ปันน้ำใจแก่ประชาชน 

มติชนออนไลน์ 

10.ส่งความห่วงใยผ่านตู้ปันสุข  AM1386 
ธุรกิจดินปุ๋ย 11.เกษตรเผยความคืบหน้าโครงการเงินกู้ ธุรกิจดินปุ๋ยบางส่วนพร้อมให้บริการแล้ว 

ในขณะยกระดับแปลงใหญ่ เกษตรกรยืนยันเข้าร่วมโครงการ 66 % ประกาศเดินหน้า
โครงการเต็มกำลังเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร 
 

ECO DAY NEWS  

12.เฉลิมชัย สั่งเดินหน้ายกระดับแปลงใหญ่และธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน Nation 
13.เกษตรเผยความคืบหน้าโครงการเงินกู้ ธุรกิจดินปุ๋ยบางส่วนพร้อมให้บริการแล้ว 
ในขณะยกระดับแปลงใหญ่ เกษตรกรยืนยันเข้าร่วมโครงการ 66 % ประกาศเดินหน้า
โครงการเต็มกำลังเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร 

ThailandPlus 

14.ก.เกษตรฯ เดินหน้าโครงการเงินกู้ธุรกิจดินปุ๋ย MGR Online 
15.คืบหน้าโครงการเงินกู ้ AM1386 

เกลือทะเล 16.#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “อลงกรณ”์เร่งพัฒนาเกลือทะเลทั้งระบบยกระดับ เดย์ไทม์นิวส์ 



มาตรฐานเกลือทะเลภายใต้”5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย” ผนึก”อพท.”เดินหน้าโครงการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร”เกลือเม็ดสุดท้าย ทรายเม็ดแรก”เส้นทาง”คลองโคน-บ้านแหลม-
ชะอำ”100 กิโลเมตร พร้อมจับมือ”พาณิชย”์ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการและแก้ปัญหา
การตลาดเตรียมประกาศขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเกลือนอกเดือนหน้า 
17.หนุนเกษตรกรขอรับรองมาตรฐานGAPเกลือทะเลไทย ยกระดับการผลิตให้ได้
มาตรฐาน-ปลอดภัย 

แนวหน้า 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร ่
คลินิกพืช 18.สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต เปิดให้บริการคลินิกพืช (Plant Clinic) บริการตรวจ

วินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชในระดับพื้นที่ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการ
ศัตรูพืชที่เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้ 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

อื่น ๆ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร ่
ศพก. 19.สวนคุณลูกหมู นำนวัตกรรมเกษตร 4.0 พัฒนาการผลิต ทุเรียน-มังคุด ส่งออกจีน เทคโนโลยีชาวบ้าน 

โครงการ 9101 20.ปลาดุกร้าสมุนไพร สูตร“เงาะป่าซาไก” ไม่มีสารเจือปน มีสรรพคุณบำรุงร่างกาย 
เป็นเจ้าเดียวและเจ้าแรกของประเทศไทย 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ฝ่าวิกฤติโควิด”เกษตรฯ.”ชูธง ”5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย”ใช้แพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ระบบสั่งซื้อล่วงหนา้ออนไลน์เจาะ
ตลาดจีน 1,400 ล้านคน 

 

ฝ่าวิกฤติโควิด”เกษตรฯ.”ชูธง ”5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย”ใช้แพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ระบบสั่งซื้อล่วงหน้าออนไลน์เจาะ
ตลาดจีน 1,400 ล้านคนพร้อมกลยุทธ์สร้างแบรนด์ทุเรียนไทยสำเร็จเป็นครั้งแรกเตรียมขึ้นเครื่องเช่าเหมาลำล็อตแรก
27 เมษายนนี้ “อลงกรณ์”เผยจะมีการส่งออกแบบพรีออเดอร์อีกหลายประเทศเดือนหน้าพร้อมชื่นชมความร่วมมือ
ระหว่างฟรุ้ทบอร์ด ผู้ประกอบการ สหกรณ์เมืองขลุงและจังหวัดจันทบุร ี
นายอลงกรณ ์พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและบริหารจัดการผลไม้(Fruit Board) เปิดเผยวันนี(้25เม.ย.)ว่า ในวันที ่27 เมษายนนี้จะจัดส่งทุเรียนจาก
สหกรณ์เมืองขลุง จังหวัดจันทบุร ีไปจำหน่ายที่ประเทศจีนโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินเซินเจิ้นแอร์ไลน์ที่
สนามบินสุวรรณภูม ิซึ่งเป็นการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์แบบสั่งซื้อล่วงหน้า( Pre-Order )ที่ลูกค้าจ่ายเงินผ่าน
ระบบออนไลน์มาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 20 ตัน 
 
“เป็นครั้งแรกของการจำหน่ายทุเรียนผ่านระบบ Pre-Orderไปประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่สุดของผลไม้ไทย
โดยเฉพาะทุเรียน เราต้องเจาะตลาดจีนที่มีประชากรกว่า1,400ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีที่แลว้ขายทุเรียนได้กว่า6หมื่น
ล้านบาทด้วยแพลตฟอร์มใหม่ๆบนความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตร กระทรวงพาณิชย ์บริษัทเอกชนและสหกรณ์
ผลไม้เช่นสหกรณ์เมืองขลุง จังหวัดจันทบุรีและยังเป็นทุเรียนชุดแรกที่มีการสร้างแบรนด์ทุเรียนไทยในระดับสหกรณ์
ผลไม(้Cooperative based Branding)ให้เป็นที่รู้จักในสายตาชาวโลกทำให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนและสหกรณ์ขาย
ได้ราคาสูงขึ้นคู่ขนานไปกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนในระบบGAPและGMPภายใต้”5ยุทธศาสตร์เฉลิม
ชัย”และโมเดล”เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด”ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการปฏิรูปไม้ผลทั้งระบบของ ดร.เฉลิมชัย ศรี
อ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม(้Fruit 
Board) และการขับเคลื่อนโมเดล”เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”ร่วมกับนายจุรินทร ์ลักษณวิศิษฐ ์รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีพาณิชย ์
“ถือเป็นความสำเร็จทางนโยบายและการบริหารแบบทำได้ไวทำได้จริง หลังจากคณะกรรมการพัฒนาและบริหาร
จัดการผลไม(้Fruit Board) ครั้งที ่3/2564เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเห็นชอบโครงการจำหน่ายผลไม้บน
แพลตฟอร์มออนไลน์แบบสั่งซื้อล่วงหน้า(Pre-order)เพื่อเป็นกลไกการขายเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศโดยมอบหมาย
ให้คณะอนกุรรมการอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และฝ่ายเลขานุการของฟรุ้
ทบอร์ดคือกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ ์ภาคเอกชนและกระทรวงพาณิชย ์โดยล่าสุด
กรมประชาสัมพันธ์จะมาช่วยเสริมทัพด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อออนไลน์ทั้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ นอกจากนี้จะมีการส่งออกภายใต้ระบบพรีออเดอร์อีกหลายประเทศในเดือนหน้าและขอแสดงความชื่น
ชมความร่วมมือระหว่างฟรุ้ทบอร์ด ผู้ประกอบการ สหกรณ์เมืองขลุงและจังหวัดจันทบุร ีที่สามารถเปิดฉากการส่งออก
ทุเรียนล็อตแรกได้สำเร็จอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง1เดือน 
นายกฤชฐา โภคาสถิตย์ ประธานคณะอนุกรรมการอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ.ได้ประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้าง New Ecosystem ใน



การ “สร้างแบรนด์ผลไม้ไทย” ในการส่งออกไปทั่วโลก 
ผ่านช่องทาง Pre-orderเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจดจำ ในฐานะที่เราเป็นผู้ส่งออกผลไม้ที่มีศักยภาพอันดับต้นๆของโลก 
เราสามารถสร้างแบรนด์ให้แต่ละสวน แต่ละฟาร์มผ่านกลไกสหกรณ ์และมีระบบ Logistics ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำที่
แข็งแรง ผสานเข้ากับ ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการส่งออกผ่านกระบวนการ Pre-Order ทางออนไลน ์ นี่จะ
เป็นมิติใหม่ในการจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าของผลไม้ไทยอย่างยั่งยืน” 
ทางด้านคุณเจียวหลิง ฟาน (Jiaoling Pan) กรรมการผู้จัดการบริษัท รอยัล ฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด กล่าวถึงการเปิดรับ 
Pre-Oder เพื่อจำหน่ายทุเรียนไทยส่งขายไปที่ประเทศจีน ว่า ช่วงนี้เป็นฤดูกาลผลิตทุเรียน ทางบริษัทของเราต้องการ
ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพเพื่อส่งไปขายที่จีน และเมื่อได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในการสร้างแบรนด์ผลไม้ไทย โดยมีพันธมิตรคือสหกรณ์เมืองขลุง จังหวัดจันทบุรีร่วมคัดเลือกทเุรียนพันธุ์หมอนทองที่
ได้คุณภาพ ก็ยิ่งมั่นใจในคุณภาพว่าลูกค้าชาวจีนของเราทุกคนจะได้รับประทานทุเรียนจากเมืองไทยที่มีคุณภาพระดับ
เกรดพรีเมียม รสชาติอร่อย และผ่านการคัดเลือกคัดกรองอย่างมีคุณภาพในทุกขั้นตอน และปลอดจากเชื้อโควิดด้วย 
เรียกว่าเป็นทุเรียนแบรนด์เมืองไทย ที่มาจากการสร้างแบรนด์ของเกษตรกรไทยอย่างแท้จริง 
“เมื่อชาวสวนและสหกรณ์สามารถรับรองคุณภาพทุเรียนให้ได ้เป็นแบรนด์ผลไม้ไทย และเราเป็นเจ้าแรกที่นำเอาผลไม้
ไทยไปขายที่จีน ผ่านระบบ Pre-Order เราก็เลยเห็นว่าแนวทางนี้มีความมั่นคง เรามาถูกทางแล้วเพราะมีภาคและ
สหกรณ์ออกมารับรองคุณภาพด้วย ทำให้เรามั่นใจและสามารถส่งออกผลไม้ไปขายได้อย่างเต็มที่ คุณเจียวหลิง ฟาน 
กล่าว 
ดังนั้น สิ่งที่อยากเห็นมากขึ้นคือการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรเห็นถึงการขายทุเรียน และผลไม้ไทยทุกชนิดผ่าน
ระบบ Pre-Order ที่สามารถทำได้จริง และได้กำไรด้วยเพราะเราสามารถกำหนดราคาขายที่แพงกว่าตลาดได้ หาก
สินค้าที่นำมาขายนั้นมีคุณภาพดีและผ่านการการันต ีหรือได้รับการรับรองจากทางสหกรณ์และภาครัฐแล้ว และการ
ซื้อทุเรียนล็อตนี้ทางบริษัทฯ เราก็ซื้อในราคาที่แพงกว่าราคาที่ขายในท้องตลาดจริงถึง 20 บาทด้วยกัน และถ้าเรา
สามารถประชาสัมพันธ์ให้ต่างชาติรับรู้และเข้าถึงผลไม้ไทยทุกชนิดที่เป็นความต้องการของตลาด ก็จะยิ่งเป็นการเปิด
โอกาสและเป็นการเปิดเส้นทางการขายผลไม้ไทยสู่ตลาดโลกด้วยระบบออนไลน์ผ่านการ Pre-Order ซึ่งจะช่วยให้การ
จำหน่ายผลไม้ไทยเกิดความยั่งยืนด้วย 
คุณเจียวหลิง ฟาน บอกอีกว่ากระแสการสั่งซื้อทุเรียนของไทยผ่านระบบ Pre-Order ในขณะนี้ถือว่าได้รับกระแสการ
ตอบรับที่ดีมาก ซึ่งลูกค้าชาวจีนให้ความสนใจและชื่นชอบทุเรียนจากเมืองไทยอยู่แล้ว และทางบริษัทฯและสหกรณ์
เมืองขลุง ก็ได้มีการรับรองคุณภาพด้วย หากว่าทุเรียนที่ส่งถึงมือลูกค้าไมเ่ป็นไปตามที่ตกลงไว ้ทางบริษัทฯ ก็ยินดี
รับเคลมและจัดส่งทุเรียนให้กับลูกค้าใหม่อีกครั้งเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเรามีระบบการขายและการดูแลลูกค้าที่ได้
มาตรฐาน ซึ่งตลาดลูกค้าชาวจีนนั้นมีมากถึง 1,400 ล้านคนทีเดียว 
ด้านคุณอุไร เปี่ยมคูหา เลขานุการสหกรณ์เมืองขลุง จำกัด จังหวัดจันทบุร ีกล่าวว่าสหกรณ์ของ เรามีสมาชิกกว่า 
2,000 คน ซึ่งมีความตั้งใจที่จะให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางเพื่อการส่งออกและจำหน่ายผลไม้ไทย ร่วมกันสร้างแบรนด์
ผลไม้ไทย โดยสหกรณ์เป็นแกนนำให้สมาชิกได้ขายผลไม้ในราคาที่สูง มีคุณภาพด ีเป็นผลไม้เกรดด ีพรีเมียมและ
สมาชิกสามารถอยู่ได้เพื่อรองรับอนาคตที่ผลไม้จะออกสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งเราอยากมีศูนย์ส่งออกเป็นของตนเอง มี
รัฐบาลคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านต่าง ๆ มีความร่วมมือจากทางจังหวัดและมีบริษัทที่มารับซื้อผลไม้จากเรา
เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าผลไม้ที่ออกมาในแต่ละฤดูกาลจะสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ด ีและมีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาด 
“การขายผ่านระบบออนไลน์ หรือ Pre-Order นี ้นับว่าตอบโจทย์ของเรามากเพราะช่วยให้เกษตรกรและสมาชิกของ
เราสามารถขายผลไม้ได้อย่างยั่งยืน มีตลาดรองรับที่แน่นอน ขอเพียงเราปลูกผลไม้ให้ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ 
ซึ่งปีนี้เราก็ได้บุกเบิกขายทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จันทบุร ีผ่านระบบ Pre-Order เป็นครั้งแรก และเป็นการผลักดัน
ผลไม้แบรนด์ไทย คือทุเรียนให้เป็นที่รู้จักในสายตาชาวโลก” คุณอุไร กล่าวย้ำและว่าบริษัทฯ ที่มารับซื้อมีความตั้งใจ
มาก มีการแจ้งยอด Order เข้ามา และทางสหกรณ์กับสมาชิกก็ยินดีที่จะขายทุเรียนในรูปแบบนี้ เพราะเป็นโอกาสที่ดี
และเราก็อยากจำหน่ายในรูปแบบนี้มานานแล้ว ก็ได้มีการไปตรวจแป้งทุเรียนที่ต้องผ่านเกณฑ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ไว ้นั่นคือต้องมีแป้งไม่น้อยกว่า 32% ขึ้นไป ซึ่งทุเรียนที่เราจำหน่าย 20 ตันในนีม้ีขนาดน้ำหนักแป้งตั้งแต ่33-35% 



ขึ้นไป ซึ่งสมาชิกของเรา 20 คน ที่เป็นแกนในการส่งออกทุเรียน ทุกคนยินดีที่จะทำตามกฎระเบียบของสหกรณ์และ
ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้เพื่อให้ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพด ีรสชาติหวาน และได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ 
ขณะที ่คุณอรทัย เอื้อตระกลู อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนำเข้า-ส่งออกสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต กรมวิชาการ
เกษตร กล่าวว่า การจำหน่ายผลไม้ไทย ผ่านระบบออนไลน์แบบ Pre-Order ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถสร้าง
แบรนด์ผลไม้ไทย และส่งขายผลไม้ไทยได้มากยิ่งขึ้นกับในช่วงที่เกิดโรคระบาดโควิดนี ้แต่หัวใจสำคัญคือระบบโลจิ
สติกส์ที่จะต้องสอดประสานและเป็นสะพานในการเชื่อมต่อระหว่างสินค้าจากเกษตรกรไทยของเรา พี่น้องชาวไร ่
ชาวสวนให้สามารถส่งขายสินค้าไปยังปลายทาง โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศที่มีบริษัทฯ กลางมารับซื้อและจัด
จำหน่ายผ่านการ Pre-Oder ซึ่งวันนี้เราได้เริม่จัดส่งทุเรียนออกขายที่เมืองจีน ผ่านระบบการขนส่งโดยเครื่องบิน ซึ่ง
ถือว่าดีมากเพราะช่วยในเรื่องของการรับประกันคุณภาพทุเรียนได้เมื่อส่งถึงมือผู้บริโภค หรือตลาดตามที่เราได้กำหนด
ไว ้แต่การจัดส่งโดยเครื่องบินก็มีราคาขนส่งที่แพงในระดับหนึ่ง ถ้ามีช่องทางการขนส่งในราคาไม่แพงมากจนเกินไป ก็
จะส่งผลดีต่อการขายทุเรียนและผลไม้ไทยอื่น ๆ ได้อย่างมาก 

“แต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องผลิตสินค้า หรือจำหน่ายผลไม้ไทยที่มีคุณภาพ เกรดพรีเมียมด้วยเพราะเมื่อเป็นการขาย
แบบ Pre-Order เราต้องคัดสินค้าอย่างดีให้กับลูกค้า ประกอบกับการมีระบบการจัดส่งขนส่งที่ด ี มีบริษัทรับซื้อที่
เชื่อถือได้และมีมาตรฐาน เมื่อทุกอย่างดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน เส้นทางการจำหน่ายผลไม้ไทย
ไปสู่ตลาดโลกและเป็นที่ยอมรับของต่างชาต ิ ผ่านการ Pre-Order ก็จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างด”ี คุณอรทัย 
บอกไว้ในตอนท้าย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เปิด Quick win วางแผนพัฒนาคน-ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร 
เฉลิมชัย สั่งเกษตรฯ ผนึกพาณิชย์จับมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ตั้งอนุกรรมการและคณะทำงานจัดทำ
แผนขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ใน 4 กลุ่มสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด และสร้าง
แพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพิ่มความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการ
ตรวจสอบย้อนกลับให้โดนใจผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ  
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ
กระทรวงพาณิชย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต รวมทั้งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย 1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน 
(Single Big Data) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความเชื่อมโยงกัน โดยฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เพื่อใช้วางแผนการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้มี
คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ 2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์ม
กลาง "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" โดยตั้งเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดการซื้อขายสินค้าเกษตรมากขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยและการ
ตรวจสอบย้อนกลับ ตั้งเป้ายกระดับสินค้าเกษตรและอาหารไทยไปสู่ระดับมาตรฐานพื้นฐานตามที่ตลาดต้องการ 4. 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด วางแนวทางพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตร รวมถึงพัฒนาหลักสูตรให้แก่บุคลากร ตอบโจทย์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งแต่ละคณะได้มีการ
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนดังกล่าว และมอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตาม
ความคืบหน้าพร้อมรายงานให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาด
นำการผลิตพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางขยายผลสู่การปฏิบัติจริงต่อไป  
ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในส่วนของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
คนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ได้กำหนดจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ครั้งที่ 
2/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและ
ผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 คณะ ใน 4 กลุ่มสินค้า ประกอบด้วย สินค้าข้าว พืชไร่ และพืชสวน สินค้าผลไม้ สินค้าปศุสัตว์ และ
สินค้าประมง โดยคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว พืชไร่ และพืชสวน 
เห็นชอบกำหนดกลุ่มสินค้าเปา้หมาย จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ สินค้าข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา โดยกำหนดสินค้าข้าว 
และมันสำปะหลังเป็นสินค้านำร่อง (Quick win) ในการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนดังกล่าว เนื่องจากเป็นสินค้าที่มี
การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มีความชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรมได้ในระยะเวลาไม่นานเกินไป ส่วนการกำหนดแนว
ทางการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดในสินค้ากลุ่มนี้ได้วางเป้าหมายไว้ดังนี้ 1) ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรทั้งด้านการผลิต และการประกอบธุรกิจ 2) ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการและผูส้่งออกเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ 3) สร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนการผลิตข้าว 
และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ กำหนดการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ตรงตามความต้องการของตลาด 4) สนับสนุนการนำเทคโนโลยี
มาใช้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกร 5) สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่ หันมาทำการเกษตรมากขึ้น 6) 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตรมาผลิตเป็นสินค้านวัตกรรม 7) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนในสถาบันการศึกษา เพื่อพฒันาทักษะสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์ด้านการตลาดทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ เป็นต้น 



คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้ เห็นชอบกำหนดกลุ่มสินค้าเป้าหมาย 
จำนวน 4 ชนิด คือ ทุเรียน มะม่วง มงัคุด และลำไย โดยได้วางแนวทางการพัฒนาคนให้สามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพได้
มาตรฐานดังนี้ 1) พัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยีด้านการผลิต และการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวของทุเรียน มะม่วง มังคุด และลำไย 2) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
3) พัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร ส่วนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้มีแนวทางดังนี้ 1) 
พัฒนาความรู้และทักษะ ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มและแปรรูปสินค้าเกษตร 2) พัฒนาความรู้และทักษะด้านการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป 3) ส่งเสรมิการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ด้านการแปรรูป
ทุเรียน มะม่วง มังคุด และลำไย 4) พัฒนาความรู้และทักษะให้แก่แรงงาน/บุคลากรที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมแปร
รูปสินค้าเกษตร 5) พัฒนาทักษะด้านการจัดการโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย เช่น ทุเรียน GI มะม่วงแช่
แข็ง น้ำมังคุดพร้อมดื่ม เยลลี่มังคุด มังคุดผงฟรีซดราย พรีไบโอติกส์ และลำไยคุณภาพ 
ทั้งนี้ คณะทำงานฯ กำหนดให้ทุเรียนเป็นสินค้านำร่อง (Quick win) ปี 2564 - 2565 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนดังกล่าว มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด (ภาคตะวันออก) เริ่มตั้งแต่ช่วง
ก่อนฤดูผลไม้ออกจะต้องจัดฝึกอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรชาวสวนทุเรียนทุกระดับทั้งมือตัด มือคัด สถาบัน
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Smart Farmer, Young Smart Farmer, ผู้ประกอบการ (ล้ง) สมาพันธ์ทุเรียนฯ เป็นต้น 
หลักสูตรที่จำเป็น ได้แก่ มาตรฐานสินค้า/ข้อกำหนดทางการค้า การบริหารจัดการสวนทุเรียน การเป็นผู้ประกอบการ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายอาญา ม.271 และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 เป็นต้น ส่วนช่วง
ติดดอก – ผล เริ่มจากการสำรวจติดตามการติดดอก ประมาณการผลผลิต ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเอกภาพ 
ประชุมจัดทำข้อมูลการซื้อขาย การจัดทำแผนบริหารจัดการผลไม้ การปฏิบัติการป้องปรามในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ทุกระดับและเน้นหนัก การแต่งตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจตรวจสอบทุเรียนด้อยคุณภาพทุกระดับ พร้อมอบรมให้
ความรูด้้านกฎหมายและการตรวจหาเปอร์เซ็นต์เนื้อแห้งทุเรียน เป็นต้น และช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรจะต้อง
ตรวจสอบคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยว เช่น พันธุ์หมอนทอง นับจากดอกบาน 120 วัน เนื้อแห้งทุเรียน 32% พันธุ์ชะน,ี พวง
มณี นับจากดอกบาน 110 วัน เนื้อแห้งทุเรียน 30% และพันธุ์กระดุม นับจากดอกบาน 100 วัน เนื้อแห้งทุเรียน 27% 
รวมถึงกระบวนการตัด และคัดทุเรียนที่มีคุณภาพ  
คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ เห็นชอบกำหนดกลุ่มสินค้า
เป้าหมาย จำนวน 6 ชนิด คือ นมโค เนื้อโค เนื้อสุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และเนื้อแพะ โดยได้วางแนวทางการพัฒนาคนให้มีองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ให้มีมูลค่าเพิ่มและตรงตามความต้องการของตลาด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เช่น การวิจัยพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพสายพันธุ์ ระบบการเลี้ยง ระบบการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตนมโค เนื้อ
โค เนื้อสุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และเนื้อแพะ การพัฒนาผลผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตรวมทั้งผลพลอยได้โดยการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ สร้างตราสินค้า 
(Branding) ชุมชน และบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เป็นต้น 
คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าประมง เห็นชอบกำหนดกลุ่มสินค้า
เป้าหมาย จำนวน 2 ชนิด คือ กุ้งขาว และกุ้งก้ามกราม โดยแนวทางการพัฒนาเริ่มจากต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เช่น 
สร้างกลไกการเชื่อมโยงข้อมูลความต้องการผลผลิตระหว่างผู้ผลิต ผู้แปรรูป และตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้าง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกุ้งก้ามกรามที่นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่การผลิต เพิ่มขีดความสามารถการผลิตของเกษตรกรให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่
ระเบียบและกฎหมายกำหนด พัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ
เครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการแปรรูป เพือ่ทดแทนแรงงานคน การเพิ่มช่องทางตลาด ขยายตลาดใหม่
ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น สำหรับเป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งและผลผลิตต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GAP กรมประมงและปลอดภัยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการต้องมีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น 
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีความรู้ด้านการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต เพื่อขยายโอกาสในการจำหน่าย 
ทั้งนี้ มติที่ประชุมมอบหมายให้คณะทำงานฯ ปรับปรุงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น โดยแบ่งกลุ่มคนภาคเกษตรในอนาคตของประเทศไทย ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง/กลุ่ม
พื้นฐาน/กลุ่มอนุรักษ์ 2) กลุ่มคนที่ทำเกษตรแปรรูป 3) กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/ผู้บริโภค และ 4) กลุ่ม
นักวิชาการ ภาคประชาสังคม (NGO) เพื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังคนภาคเกษตรในอนาคตต่อไ 



 

 

เกษตรฯ จับมือพาณิชย์ เปิด Quick win ลุยพัฒนาคน-สินค้า
เกษตร ตอบโจทย์ความต้องการตลาด 

กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกระทรวงพาณิชย ์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ตั้งอนุกรรมการและ
คณะทำงานจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ใน 4 กลุ่มสินค้าเกษตรให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด และสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพิ่มความเชื่อมั่นด้าน
คุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับให้โดนใจผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ 
เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เปิดเผยว่า กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาด
นำการผลิต รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการ
สร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความเชือ่มโยงกัน
และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 2.คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" โดยตั้งเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดการซื้อ
ขายสินค้าเกษตรมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ3.คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นการสร้างความเชื่อมั่น
ด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ ตั้งเป้ายกระดับสินค้าเกษตรและ
อาหารไทยไปสู่ระดับมาตรฐานพื้นฐานตามที่ตลาดต้องการ และ 4.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
คนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด วางแนวทางพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร รวมถึง
พัฒนาหลักสูตรให้แก่บุคลากร ตอบโจทย์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดต่อไป 
ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ ์จำนวน 4 คณะ ใน 4 กลุ่มสินค้า 
ประกอบด้วย 1.สินค้าข้าว พืชไร่และพืชสวน 2.สินค้าผลไม้ 3.สินค้าปศุสัตว์ และ 4.สินค้าประมง ซึ่ง
คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว พืชไร ่และพืชสวน 
เห็นชอบกำหนดกลุ่มสินค้าเป้าหมาย จำนวน 3 ชนิด ได้แก ่สินค้าข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา โดย
กำหนดสินค้าข้าว และมันสำปะหลังเป็นสินค้านำร่อง (Quick win) ในการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
ดังกล่าว และจะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและผู้ส่งออกเพือ่รองรับการค้ายุคใหม ่สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างแรงจูงใจให้คน
รุ่นใหม่หันมาทำการเกษตรมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมการใช้ประโยชนจ์ากวัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตรมา
ผลิตเป็นสินค้านวัตกรรมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะสร้าง
องค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น กลยุทธ์ด้านการตลาดทั้งออฟไลน ์ออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ ์การสร้างแบ
รนด ์เป็นต้น 
ส่วนคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม ้เห็นชอบกำหนด



กลุ่มสินค้าเป้าหมาย จำนวน 4 ชนิด คือ ทุเรียน มะม่วง มังคุด และลำไย โดยวางแนวทางการพัฒนาคนให้
สามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของทุเรียน มะม่วง มังคุด 
และลำไยที่เหมาะสม สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร พัฒนาเกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการด้านการเกษตร มีความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและแปรรูปสินค้าเกษตร และเข้าถึงนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม ่ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้กำหนดให้ทุเรียนเป็นสินค้านำร่อง (Quick win) 
ปี 2564-2565 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนดังกล่าว มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียน
ด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด (ภาคตะวันออก) เริ่มตั้งแต่ช่วงก่อนฤดูผลไม้ออกจะต้องจัดฝึกอบรมพัฒนา
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรชาวสวนทุเรียนทุกระดับทั้งมือตัด มือคัด สถาบันเกษตรกร วสิาหกิจชุมชน Smart 
Farmer,Young Smart Farmer,ผู้ประกอบการ (ล้ง) สมาพันธ์ทุเรียนฯ เป็นต้น 

สำหรับคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว ์
เห็นชอบกำหนดกลุ่มสินค้าเป้าหมาย จำนวน 6 ชนิด คือ นมโค เนื้อโค เนื้อสุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก ่และเนื้อแพะ 
โดยได้วางแนวทางการพัฒนาคนให้มีองค์ความรู ้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้มีมูลค่าเพิ่มและตรงตามความต้องการของตลาด ส่วนคณะทำงาน
จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าประมง เหน็ชอบกำหนดกลุ่มสินค้า
เป้าหมาย จำนวน 2 ชนิด คือ กุ้งขาว และกุ้งก้ามกราม โดยแนวทางการพัฒนาเริ่มจากต้นน้ำ กลางน้ำ และ
ปลายน้ำ เพิ่มขีดความสามารถการผลิตของเกษตรกรให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ระเบียบและ
กฎหมายกำหนด พัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด 

ทั้งนี ้มติที่ประชุมยังได้มอบหมายให้คณะทำงานฯ ปรับปรุงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและ
ผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยแบ่งกลุ่มคนภาคเกษตรในอนาคตของประเทศไทย ออกเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก ่1.กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง/กลุ่มพื้นฐาน/กลุ่มอนุรักษ์ 2.กลุ่มคนที่ทำเกษตรแปรรูป 3.กลุ่มผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/ผู้บริโภค และ 4.กลุ่มนักวิชาการ ภาคประชาสังคม (NGO) เพื่อจัดทำ
แผนพัฒนากำลังคนภาคเกษตรในอนาคตต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เปิด Quick win วางแผนพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรตอบโจทย์ความต้องการของตลาด 
Line 
เฉลิมชัยสั่งเกษตรฯ ผนึกพาณิชย์จับมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ตั้งอนุกรรมการและคณะทำงาน
จัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ใน 4 กลุ่มสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด และ
สร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพิ่มความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย
และการตรวจสอบย้อนกลับให้โดนใจผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วม
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต รวมทัง้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย 1. 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้
มีความเชื่อมโยงกัน โดยฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน เข้าถึงได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว เพื่อใช้วางแผนการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ 2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” 
โดยตั้งเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดการซื้อขายสินค้าเกษตรมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ ตั้งเป้ายกระดับ
สินค้าเกษตรและอาหารไทยไปสู่ระดับมาตรฐานพื้นฐานตามที่ตลาดต้องการ 4. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด วางแนวทางพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร รวมถึงพัฒนา
หลักสูตรให้แก่บุคลากร ตอบโจทย์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งแต่ละคณะได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนดังกล่าว และมอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าพร้อม
รายงานให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางขยายผลสู่การปฏิบัติจริงต่อไป 
ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในส่วนของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ได้กำหนดจัดประชุมผ่านระบบออนไลน ์(Zoom 
Meeting) ครั้งที ่2/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ ์จำนวน 4 คณะ ใน 4 กลุ่มสนิค้า ประกอบด้วย สินค้าข้าว พืชไร ่และพืชสวน 
สินค้าผลไม ้สินค้าปศุสัตว ์และสินค้าประมง โดยคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและ
ผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว พืชไร่ และพืชสวน เห็นชอบกำหนดกลุ่มสินค้าเป้าหมาย จำนวน 3 ชนิด ได้แก ่สินค้าข้าว มัน
สำปะหลัง และยางพารา โดยกำหนดสินค้าข้าว และมันสำปะหลังเป็นสินค้านำร่อง (Quick win) ในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนดังกล่าว เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์มีความชัดเจนเห็นเป็น
รูปธรรมได้ในระยะเวลาไม่นานเกินไป ส่วนการกำหนดแนวทางการพัฒนาคนและผลิตภัณฑใ์ห้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดในสินค้ากลุ่มนี้ได้วางเป้าหมายไว้ดังนี ้1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
ทั้งด้านการผลิต และการประกอบธุรกิจ 2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและผู้ส่งออกเพื่อรองรับ
การค้ายุคใหม่ 3) สร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนการผลิตข้าว และเพิ่มผลผลิตต่อไร ่กำหนดการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวให้ตรงตามความต้องการของตลาด 4) สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน



ให้กับเกษตรกร 5) สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม ่หันมาทำการเกษตรมากขึ้น 6) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือ
ใช้จากทางการเกษตรมาผลิตเป็นสินค้านวัตกรรม 7) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา เพื่อ
พัฒนาทักษะสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์ด้านการตลาดทั้งออฟไลน ์ออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ ์การ
สร้างแบรนด ์เป็นต้น 
คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้ เห็นชอบกำหนดกลุ่มสินค้า
เป้าหมาย จำนวน 4 ชนิด คือ ทุเรียน มะม่วง มังคุด และลำไย โดยได้วางแนวทางการพัฒนาคนให้สามารถผลิตสินค้า
มีคุณภาพได้มาตรฐานดังนี ้1) พัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยีด้านการ
ผลิต และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของทุเรียน มะม่วง มังคุด และลำไย 2) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกร 3) พัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร ส่วนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้มี
แนวทางดังนี ้1) พัฒนาความรู้และทักษะ ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มและแปรรูปสินค้าเกษตร 2) พัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป 3) ส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ด้านการแปรรูปทุเรียน มะม่วง มังคุด และลำไย 4) พัฒนาความรู้และทักษะให้แก่แรงงาน/บุคลากรที่
เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 5) พัฒนาทักษะด้านการจัดการโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ผลิตภัณฑ์
เป้าหมาย เช่น ทุเรียน GI มะม่วงแช่แข็ง น้ำมังคุดพร้อมดื่ม เยลลี่มังคุด มังคุดผงฟรีซดราย พรีไบโอติกส ์และลำไย
คุณภาพ 
ทั้งนี ้คณะทำงานฯ กำหนดให้ทุเรียนเป็นสินค้านำร่อง (Quick win) ปี 2564 – 2565 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนดังกล่าว มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด (ภาคตะวันออก) เริ่มตั้งแต่ช่วง
ก่อนฤดผูลไม้ออกจะต้องจัดฝึกอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรชาวสวนทุเรียนทุกระดับทั้งมือตัด มือคัด สถาบัน
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Smart Farmer, Young Smart Farmer, ผู้ประกอบการ (ล้ง) สมาพันธ์ทุเรียนฯ เป็นต้น 
หลักสูตรที่จำเป็น ได้แก ่มาตรฐานสินค้า/ข้อกำหนดทางการค้า การบริหารจัดการสวนทุเรียน การเป็นผู้ประกอบการ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายอาญา ม.271 และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 เป็นต้น ส่วน
ช่วงติดดอก – ผล เริ่มจากการสำรวจติดตามการติดดอก ประมาณการผลผลิต ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล
เอกภาพ ประชุมจัดทำข้อมลูการซื้อขาย การจัดทำแผนบริหารจัดการผลไม ้การปฏิบัติการป้องปรามในพื้นที่ 
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทุกระดับและเน้นหนัก การแต่งตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจตรวจสอบทุเรียนด้อยคุณภาพ
ทุกระดับ พร้อมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและการตรวจหาเปอร์เซ็นต์เนื้อแห้งทุเรียน เปน็ต้น และช่วงเก็บเกี่ยว
ผลผลิต เกษตรกรจะต้องตรวจสอบคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยว เช่น พันธุ์หมอนทอง นับจากดอกบาน 120 วัน เนื้อแห้ง
ทุเรียน 32% พันธุ์ชะน,ี พวงมณ ีนับจากดอกบาน 110 วัน เนื้อแห้งทุเรียน 30% และพันธุ์กระดุม นับจากดอกบาน 
100 วัน เนื้อแห้งทุเรียน 27% รวมถึงกระบวนการตัด และคัดทุเรียนที่มีคุณภาพ 
คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ เห็นชอบกำหนดกลุ่มสินค้า
เป้าหมาย จำนวน 6 ชนิด คือ นมโค เนื้อโค เนื้อสุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก ่และเนื้อแพะ โดยได้วางแนวทางการพัฒนาคนให้มี
องค์ความรู ้เทคโนโลย ีและนวัตกรรม ที่สามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ให้มีมูลค่าเพิ่มและตรงตามความต้องการของตลาด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เช่น การวิจัยพัฒนา
และปรับปรุงประสิทธิภาพสายพันธุ์ ระบบการเลี้ยง ระบบการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการ
ผลิตนมโค เนื้อโค เนื้อสุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก ่และเนื้อแพะ การพัฒนาผลผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส ์การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตรวมทั้งผลพลอยได้โดยการแปรรูปสินค้าปศุ
สัตว ์สร้างตราสินค้า (Branding) ชุมชน และบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เป็นต้น 
คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าประมง เห็นชอบกำหนดกลุ่มสินค้า
เป้าหมาย จำนวน 2 ชนิด คือ กุ้งขาว และกุ้งก้ามกราม โดยแนวทางการพัฒนาเริ่มจากต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
เชน่ สร้างกลไกการเชื่อมโยงข้อมูลความต้องการผลผลิตระหว่างผู้ผลิต ผู้แปรรูป และตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกุ้งก้ามกรามที่นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่การผลิต เพิ่มขีดความสามารถการผลิตของเกษตรกรให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ผลิตที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด พัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด ศึกษาความเป็นไปได้ใน



การนำเครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการแปรรูป เพื่อทดแทนแรงงานคน การเพิ่มช่องทางตลาด 
ขยายตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น สำหรับเป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งและผลผลิต
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP กรมประมงและปลอดภัยเพิ่มขึ้น นอกจากนี ้ผู้ประกอบการต้องมีประสิทธิภาพใน
การผลิตเพิ่มขึ้น เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีความรู้ด้านการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต เพื่อขยายโอกาสในการ
จำหน่าย 
ทั้งนี้ มติที่ประชุมมอบหมายให้คณะทำงานฯ ปรับปรุงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยแบ่งกลุ่มคนภาคเกษตรในอนาคตของประเทศไทย ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก ่1) กลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียง/กลุ่มพื้นฐาน/กลุม่อนุรักษ ์2) กลุ่มคนที่ทำเกษตรแปรรูป 3) กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/ผู้บริโภค 
และ 4) กลุ่มนักวิชาการ ภาคประชาสังคม (NGO) เพื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังคนภาคเกษตรในอนาคตต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร สนองนโยบายรัฐ ปรับรูปแบบการทำงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ปันน้ำใจมอบอาหารและของใช้จำเป็นแก่ประชาชน 

 
 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพี่น้องประชาชนทุกคนอยู่ในขณะนี ้ประกอบกับที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด และการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคมีประสิทธิภาพสูงสุด กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานใหม ่โดยให้ทุกหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริม

การเกษตร ดำเนินการวางแผนให้บุคลากรปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from Home) หน่วยงานละไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
โดยให้บันทึกการทำงานผ่านแอปพลิเคชนัไลน ์DOAE WORK FROM HOME และให้ปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร 
(Business Continuity Plan : BCP) ต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานอนุมัต ิงานอนุญาต และงานบริการ และได้เน้น
ย้ำให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด คือ 
D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 
M : Mask สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ 
H : Hand ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู ่หรือเจลแอลกอฮอล ์
T : Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว 
T : Thai cha na ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ 
นอกจากนี ้กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องรายได้และค่าครองชีพ จึงจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ณ บริเวณประต ู

1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ประตูด้านติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค ผลผลติ
ทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม ้ข้าวสาร ขนม อาหารแปรรูป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ ่วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปดูแลส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ โดยหวังให้ตู้ปันสุขนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนสู้

ภัย COVID-19 ไปด้วยกัน รวมทั้งยังได้นำ “เมล็ดพันธุ์ปันสุข” 
ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จากโครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ด ีประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจำนวน 5 ชนิด 
ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปราะ กะเพรา ถั่วพูม่วง พริกขี้หน ูมาจัดไว้ในตู้ปันสุขด้วย เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถ
นำไปปลูกเพื่อเป็นพืชอาหาร และนำไปประกอบอาหารรับประทานในครัวเรือนได ้ซึ่งนอกจากประชาชนจะมีผักสดปลอด
สารพิษไว้รับประทานแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อีกด้วย ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดสนใจ อยากร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันสิ่งดีๆ สู่สังคม ก็สามารถนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาใส่เพิ่มเติมในตู้ปันสุขนี้ได้เช่นกัน 
 

 
 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร สนองนโยบายรัฐ ปรับรูปแบบการทำงาน ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พร้อมจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ปัน
น้ำใจมอบอาหารและของใช้จำเป็นแก่ประชาชน 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง และพี่น้องประชาชนทุกคนอยู่ในขณะนี้ ประกอบกับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มี
นโยบายให้หน่วยงานในสังกัดปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด และการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมีประสิทธิภาพสูงสุด กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ปรับรูปแบบการ
ปฏิบัติงานใหม่ โดยให้ทุกหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการวางแผน
ให้บุคลากรปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from Home) หน่วยงานละไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยให้บันทึก
การทำงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ DOAE WORK FROM HOME และให้ปฏิบัติตามแผนบริหารความ
ต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP) ต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะงานอนุมัติ งานอนุญาต และงานบริการ และได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามหลัก DMHTT 
อย่างเคร่งครัด คือ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุก
ครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพืน้ที่สาธารณะ H : Hand ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T 
: Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และ T : Thai cha na ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ 
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องรายได้และค่าครอง
ชีพ จงึจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ณ บริเวณประตู 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ประตูด้านติดกับสถานี
รถไฟฟ้า BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค ผลผลิตทางการเกษตร เช่น 
ผัก ผลไม้ ข้าวสาร ขนม อาหารแปรรูป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ วสิาหกิจชุมชน 
และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปดูแลส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ โดย
หวังให้ตู้ปันสุขนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนสู้ภัย COVID-19 ไปด้วยกัน รวมทั้งยังได้นำ 
“เมล็ดพันธุ์ปันสุข” ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จากโครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี ประกอบด้วย
เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปราะ กะเพรา ถั่วพูม่วง พริกขี้หนู มา
จัดไว้ในตู้ปันสุขด้วย เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถนำไปปลูกเพื่อเป็นพืชอาหาร และนำไปประกอบ
อาหารรับประทานในครัวเรือนได้ ซึ่งนอกจากประชาชนจะมีผักสดปลอดสารพิษไว้รับประทานแล้ว ยังช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อีกด้วย ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดสนใจ อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
แบ่งปันสิ่งดีๆ สู่สังคม ก็สามารถนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาใส่เพิ่มเติมในตู้ปันสุขนี้ได้เช่นกัน 
 
 
 
 



 
 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับรูปแบบการทำงาน ภายใต้สถานการณ์โคโรนา 2019 (COVID - 19) พร้อม
จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ปันน้ำใจมอบอาหารและของใช้จำเป็นแก่ประชาชน 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง และพี่น้องประชาชนทุกคนอยู่ในขณะนี้ ประกอบกับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มี
นโยบายให้หน่วยงานในสังกัดปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด และการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมีประสิทธิภาพสูงสุด กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ปรับรูปแบบการ
ปฏิบัติงานใหม่ โดยให้ทุกหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการวางแผน
ให้บุคลากรปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from Home) หน่วยงานละไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยให้บันทึก
การทำงานผ่านแอปพลเิคชันไลน์ DOAE WORK FROM HOME และให้ปฏิบัติตามแผนบริหารความ
ต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP) ต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะงานอนุมัติ งานอนุญาต และงานบริการ และได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามหลัก DMHTT 
อย่างเคร่งครัด คอื D : Social Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุก
ครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H : Hand ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T 
: Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และ T : Thai cha na ใช้แอปพลิเคชนัไทยชนะ 
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องรายได้และค่าครอง
ชีพ จึงจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ณ บริเวณประตู 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ประตูด้านติดกับสถานี
รถไฟฟ้า BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค ผลผลิตทางการเกษตร เช่น 
ผัก ผลไม้ ข้าวสาร ขนม อาหารแปรรูป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปดูแลส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ โดย
หวังให้ตู้ปันสุขนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนสู้ภัย COVID-19 ไปด้วยกัน รวมทั้งยังได้นำ 
“เมล็ดพันธุ์ปันสุข” ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จากโครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี ประกอบด้วย
เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปราะ กะเพรา ถั่วพูม่วง พริกขี้หนู มา
จัดไว้ในตู้ปันสุขด้วย เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถนำไปปลูกเพื่อเป็นพืชอาหาร และนำไปประกอบ
อาหารรับประทานในครัวเรือนได้ ซึ่งนอกจากประชาชนจะมีผักสดปลอดสารพิษไว้รับประทานแล้ว ยังช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อีกด้วย ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดสนใจ อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
แบ่งปันสิ่งดีๆ สู่สังคม ก็สามารถนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาใส่เพิ่มเติมในตู้ปันสุขนี้ได้เช่นกัน 
 
 
 
 



 

 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับรูปแบบการทำงาน ภายใต้สถานการณ์โคโรนา 
2019 (COVID – 19) พร้อมจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ปันน้ำใจมอบอาหารและของใช้
จำเป็นแก่ประชาชน 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพี่น้อง
ประชาชนทุกคนอยู่ในขณะนี ้ประกอบกับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดปรับระบบ
การทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมีประสิทธิภาพสูงสุด กรม
ส่งเสริมการเกษตรจึงได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานใหม่ โดยให้ทุกหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริม
การเกษตร ดำเนินการวางแผนให้บุคลากรปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from Home) หน่วยงานละไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 โดยให้บันทึกการทำงานผ่านแอปพลิเคชันไลน ์DOAE WORK FROM HOME และให้ปฏิบัติตามแผนบริหาร
ความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP) ต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะงานอนุมัติ งานอนุญาต และงานบริการ และได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามหลัก DMHTT อย่าง
เคร่งครัด คือ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอก
บ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H : Hand ลา้งมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู ่หรือเจลแอลกอฮอล ์T : Testing การตรวจเร็ว 
รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และ T : Thai cha na ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ 
นอกจากนี ้กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องรายได้และค่าครองชีพ จึง
จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ณ บริเวณประตู 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ประตูด้านติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม ้ข้าวสาร 
ขนม อาหารแปรรูป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ ่วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ที่
กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปดูแลส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ โดยหวังให้ตู้ปันสุขนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจ
แก่พี่น้องประชาชนสู้ภัย COVID-19 ไปด้วยกัน รวมทั้งยังได้นำ “เมล็ดพันธุ์ปันสุข” ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 
จากโครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ด ีประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจำนวน 5 ชนิด ได้แก ่กระเจี๊ยบเขียว 
มะเขือเปราะ กะเพรา ถั่วพูม่วง พริกขี้หนู มาจัดไว้ในตู้ปันสุขด้วย เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถนำไปปลูกเพื่อ
เป็นพืชอาหาร และนำไปประกอบอาหารรับประทานในครัวเรือนได้ ซึ่งนอกจากประชาชนจะมีผักสดปลอด
สารพิษไว้รับประทานแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อีกด้วย ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดสนใจ 
อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันสิ่งดีๆ สู่สังคม ก็สามารถนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาใส่เพิ่มเติมในตู้ปันสุขนี้
ได้เช่นกัน 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร รับนโยบายรฐั ปรับรูปแบบการทำงาน ภายใต้
โควิด พร้อมตั้ง ‘ตู้ปันสุข’ ปันน้ำใจแก่ประชาชน 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง และพี่น้องประชาชนทุกคนอยู่ในขณะนี้ ประกอบกับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มี
นโยบายให้หน่วยงานในสังกัดปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด และการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมีประสิทธิภาพสูงสุด กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ปรับรูปแบบการ
ปฏิบัติงานใหม่ โดยให้ทุกหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการวางแผน
ให้บุคลากรปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from Home) หน่วยงานละไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยให้
บันทึกการทำงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ DOAE WORK FROM HOME และให้ปฏิบัติตามแผนบริหาร
ความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP) ต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะงานอนุมัติ งานอนุญาต และงานบริการ และได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามหลัก 
DMHTT อย่างเคร่งครัด คือ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask สวมหน้ากากผ้า/
หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H : Hand ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ 
หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และ T : Thai cha na ใช้
แอปพลิเคชันไทยชนะ 
 

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องรายได้และค่าครอง
ชีพ จึงจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ณ บริเวณประตู 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ประตูด้านติดกับสถานี
รถไฟฟ้า BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค ผลผลิตทางการเกษตร 
เช่น ผัก ผลไม้ ข้าวสาร ขนม อาหารแปรรูป ซึ่งเป็นผลติภัณฑ์จากเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปดูแลส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบ
อาชีพ โดยหวังให้ตู้ปันสุขนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนสู้ภัย COVID-19 ไปด้วยกัน 
 
 

รวมทั้งยังได้นำ “เมล็ดพันธุ์ปันสุข” ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จากโครงการผลิตและขยายพืช
พันธุ์ดี ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปราะ 
กะเพรา ถั่วพูม่วง พริกขี้หนู มาจัดไว้ในตู้ปันสุขด้วย เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถนำไปปลูกเพื่อ
เป็นพืชอาหาร และนำไปประกอบอาหารรับประทานในครัวเรือนได้ ซึ่งนอกจากประชาชนจะมีผักสด
ปลอดสารพิษไว้รับประทานแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อีกด้วย ทั้งนี้หาก
ประชาชนท่านใดสนใจ อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันสิ่งดีๆ สู่สังคม ก็สามารถนำสิ่งของ
อุปโภคบริโภคมาใส่เพิ่มเติมในตู้ปันสุขนี้ได้เช่นกัน 



 
 
 

 
 
 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพีน่้องประชาชนทุกคนอยู่ในขณะนี้ ประกอบกับที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด และการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคมีประสิทธิภาพสูงสุด กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานใหม่ โดยให้ทุกหนว่ยงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริม
การเกษตร ดำเนินการวางแผนให้บุคลากรปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from Home) หน่วยงานละไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยให้บันทึกการทำงาน
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ DOAE WORK FROM HOME และให้ปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP) 
ต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานอนุมัติ งานอนุญาต และงานบริการ และได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามหลัก DMHTT 
อย่างเคร่งครัด คือ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ 
H : Hand ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และ T : Thai cha na ใช้
แอปพลิเคชันไทยชนะ 
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องรายได้และค่าครองชีพ จึงจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ณ บริเวณประตู 1 
อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ประตูด้านติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค ผลผลิตทาง
การเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ ข้าวสาร ขนม อาหารแปรรูป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่
กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปดูแลส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ โดยหวังให้ตู้ปันสุขนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนสูภ้ัย COVID-
19 ไปด้วยกัน รวมทั้งยังได้นำ “เมล็ดพันธุ์ปันสุข” ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จากโครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผัก
สวนครัวจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปราะ กะเพรา ถั่วพูม่วง พริกขี้หนู มาจัดไว้ในตู้ปันสุขด้วย เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถ
นำไปปลูกเพื่อเป็นพืชอาหาร และนำไปประกอบอาหารรับประทานในครัวเรือนได้ ซึ่งนอกจากประชาชนจะมีผักสดปลอดสารพิษไว้รับประทานแล้ว 
ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อีกด้วย ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดสนใจ อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันสิ่งดีๆ  สู่สังคม ก็สามารถ
นำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาใส่เพิ่มเติมในตู้ปันสุขนี้ไดเ้ช่นกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกษตรเผยความคืบหน้าโครงการเงินกู้ ธุรกิจดินปุ๋ยบางส่วนพร้อมให้บริการแล้ว 
ในขณะยกระดับแปลงใหญ่ เกษตรกรยืนยันเข้าร่วมโครงการ 66 % ประกาศเดินหน้า
โครงการเต็มกำลังเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบดำเนินโครงการ
พัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) และโครงการยกระดับแปลง
ใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการแก้ไข ปัญหา เยียวยา และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และโครงการดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ
ชุมชนเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยทั้ง 2 โครงการในขณะนี้ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดิน
และปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) สามารถดำเนินการในภาพรวมได้แล้วถึงร้อยละ 
62.35 และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มี
เกษตรกรสนใจและแจ้งเข้าร่วมโครงการแล้วถึงจำนวน 3,448 แปลง คิดเป็นร้อยละ 66 

จากที่เสนอความต้องการไว ้
ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการพัฒนา
ธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) เป็นโครงการที่ดำเนินการผ่านศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตามความต้องการของเกษตรกร จึงมี ศดปช. สมัครเข้า
ร่วมโครงการมากถึง 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด ซึ่งโครงการนี้จะช่วยเกษตรกรลดภาระ
ต้นทุนปุ๋ยเคมีลงได้จากการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยภาครัฐสนับสนุนชุด
ตรวจวิเคราะห์ดิน แม่ปุ๋ย N P K และเครื่องผสมปุ๋ย ให้แก่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
(ศดปช.) ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน คำแนะนำการจัดการดิน
และการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น จัดหาปุ๋ยคุณภาพดีให้แก่สมาชิก ศดปช. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 
และเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งให้บริการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จากการดำเนินงานที่
ผ่านมาพบว่า สามารถดำเนินการในภาพรวมได้แล้วถึงร้อยละ 62.35 แบ่งเป็นการจัดซื้อ
วัสดุการเกษตรและครุภัณฑ์แล้วเสร็จ ประกอบด้วย ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน จำนวน 185 

ศดปช. แม่ปุ๋ย N P K จำนวน 161 ศดปช. เครื่องผสมปุ๋ย จำนวน 99 ศดปช. ส่วนการเริ่ม



ให้บริการในเชิงธุรกิจ มีการจดทะเบียนการค้าปุ๋ยแล้ว จำนวน 105 ศดปช. จัดทำแผน
ธุรกิจหรือโมเดลธุรกิจบริการดินและปุ๋ยแล้ว จำนวน 209 ศดปช. เปิดให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยแล้ว จำนวน 174 ศดปช. เปิด
จำหน่ายแม่ปุ๋ยพร้อมให้บริการแล้ว จำนวน 36 ศดปช. ให้บริการเครื่องผสมปุ๋ยแล้ว 
จำนวน 26 ศดปช. รวมทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา Platform 

และ Application เพื่อให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย และ Data Base คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อม
ให้บริการในเดือนกันยายน 2564 นี้แน่นอน ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะทำให้เกษตรกร
สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ 20 คิดเป็นมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 250 ล้าน
บาท ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 และปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรเป้าหมายใน
พื้นที่ 1.6 ล้านไร่ ลดลงจากประมาณ 90,000 ตัน เหลือประมาณ 72,000 ตัน 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในส่วนของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มติ ครม. เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการยกระดับ
แปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 5,250 แปลง โดยมีเงื่อนไขกลุ่ม
แปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติ
บุคคล และให้เกษตรกรไปประเมินความพร้อมของกลุ่ม โดยศึกษาทำความเข้าใจ
กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มใน
รูปแบบของนิติบุคคล พร้อมทั้งทบทวนแผนการดำเนินงานของกลุ่มให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของการยกระดับแปลงใหญ่ใน 3 มิติ ทั้งการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพมาตรฐานของสินค้า และการเชื่อมโยงตลาด  

สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด พบว่า มีเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่แจ้งเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลง
ใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดภายในกรอบเวลา จำนวน 3,448 แปลง คิด
เป็นร้อยละ 66 จากที่เสนอความต้องการไว้เดิมจำนวน 5,250 แปลง โดยจดทะเบียนนิติ
บุคคลแล้ว จำนวน 2,812 แปลง อยู่ระหว่างจดทะเบียนนิติบุคคลอีกจำนวน 636 แปลง 
โดยรายละเอียดเป็นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร จากเป้าหมายจำนวน 
2,012 แปลง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,090 แปลง คิดเป็นร้อยละ 54 กรมการข้าว จาก
เป้าหมายจำนวน 2,638 แปลง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,064 แปลง คิดเป็นร้อยละ 78 

กรมปศุสัตว์จากเป้าหมาย จำนวน 185 แปลง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 115 แปลง คิด
เป็นร้อยละ 62 กรมประมง จากเป้าหมายจำนวน 90 แปลง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 29 

แปลง คิดเป็นร้อยละ 32 การยางแห่งประเทศไทย จากเป้าหมายจำนวน 299 แปลง เข้า
ร่วมโครงการ จำนวน 133 แปลง คิดเป็นร้อยละ 45 และกรมหม่อนไหม จากเป้าหมาย



จำนวน 26 แปลง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 แปลง คิดเป็นร้อยละ 65 และในส่วนของ
กลุ่มแปลงใหญ่อีก 1,802 แปลง ที่ยังไม่พร้อมเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขดังกล่าว 
หน่วยงานเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่จะเดินหน้าพัฒนาเพื่อปรับปรุงศักยภาพของกลุ่ม
แปลงใหญ่ต่อไป ทั้งการเชื่อมโยงให้เป็นเครือข่ายกับกลุ่มแปลงใหญ่มีความก้าวหน้า
เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และส่งเสริมความเข้มแข็งให้กันและกัน พร้อมทั้งเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้จัดการแปลงในการวิเคราะห์ และจัดทำแผนของกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อ
รองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้นโยบาย
เร่งรัดให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณของกลุ่มแปลงใหญ่ให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อเบิกจ่ายเงิน
ให้กลุ่มไปจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการพัฒนากิจการของกลุ่มตามแผนให้บร
ลุเป้าหมายต่อไปโดยเร็ว 
ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการทั้งสองโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำงานร่วมกับ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินการโครงการ
ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นไประเบียบบริหารราชการอย่างเคร่งครัด 
สามารถสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเจริญเติบโตให้กับภาค
การเกษตรไทยได้อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เฉลิมชัย สั่งเดินหน้ายกระดับแปลงใหญ่และธุรกิจบริการดินและปุ๋ย
เพื่อชุมชน 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดิน
และปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยทั้ง 2 โครงการ
ดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเกษตรกรอย่างยั่งยืน 
 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อ
ชุมชน (One Stop Service) เป็นโครงการที่ดำเนินการผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตามความ
ต้องการของเกษตรกร จึงมี ศดปช.สมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง 394 ศูนย์ ใน 63 จังหว ั
 
โครงการนี้จะช่วยเกษตรกรลดภาระต้นทุนปุ๋ยเคมีลงได้จากการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยภาครัฐ
สนับสนุนชุดตรวจวิเคราะห์ดิน แม่ปุ๋ย N P K และเครื่องผสมปุ๋ย ให้แก่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่เข้า
ร่วมโครงการ เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น จัดหาปุ๋ย
คุณภาพดีให้แก่สมาชิก ศดปช. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งให้บริการผสมปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน 
จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าสามารถดำเนินการในภาพรวมได้แล้วถึงร้อยละ 62.35 แบ่งเป็นการจัดซื้อ
วัสดุการเกษตรและครุภัณฑ์แล้วเสร็จ ประกอบด้วย ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน จำนวน 185 ศดปช. แม่ปุ๋ย N P K 
จำนวน 161 ศดปช. เครื่องผสมปุ๋ย จำนวน 99 ศดปช. 
ส่วนการเริ่มให้บริการในเชิงธุรกิจ มีการจดทะเบียนการค้าปุ๋ยแล้วจำนวน 105 ศดปช. จัดทำแผนธุรกิจหรือ
โมเดลธุรกิจบริการดินและปุ๋ยแล้วจำนวน 209 ศดปช. เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการ
จัดการดินและปุ๋ยแล้ว จำนวน 174 ศดปช. เปิดจำหน่ายแม่ปุ๋ยพร้อมให้บริการแล้ว จำนวน 36 ศดปช. 
ให้บริการเครื่องผสมปุ๋ยแล้ว จำนวน 26 ศดปช. 
 
 
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา Platform และ Application เพื่อให้คำแนะนำการ
ใช้ปุ๋ย และ Data Base คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในเดือนกันยายน 2564 นี้แน่นอน ซึ่งคาดว่า
โครงการนี้จะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ 20 คิดเป็นมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 
250 ล้านบาท 
และในส่วนของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีเกษตรกรสนใจและแจ้ง



เข้าร่วมโครงการแล้วถึงจำนวน 3,448 แปลง คิดเป็นร้อยละ 66 จากที่เสนอความต้องการไว ้
ส่วนในการบริหารจัดการทั้งสองโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำงานร่วมกับสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) อย่าง
ใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นไประเบียบบริหารราชการ
อย่างเคร่งครัด สามารถสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ภาค
การเกษตรไทยได้อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกษตรเผยความคืบหน้าโครงการเงินกู้ ธุรกิจดินปุ๋ยบางส่วนพร้อมให้บริการแล้ว ในขณะยกระดับแปลงใหญ่ 
เกษตรกรยืนยันเข้าร่วมโครงการ 66 % ประกาศเดินหน้าโครงการเต็มกำลังเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร 

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One 
Stop Service) และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการแก้ไข 
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และโครงการดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเกษตรกรอย่างยั่งยืน 
โดยทั้ง 2 โครงการในขณะนี้ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) สามารถ
ดำเนินการในภาพรวมได้แล้วถึงร้อยละ 62.35 และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด มีเกษตรกรสนใจและแจ้งเข้าร่วมโครงการแล้วถึงจำนวน 3,448 แปลง คิดเป็นร้อยละ 66 จาก
ที่เสนอความต้องการไว้ 
ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและ
ปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) เป็นโครงการที่ดำเนินการผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตาม
ความต้องการของเกษตรกร จึงมี ศดปช. สมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด ซึ่งโครงการนี้
จะช่วยเกษตรกรลดภาระต้นทุนปุ๋ยเคมีลงได้จากการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยภาครัฐสนับสนุน
ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน แม่ปุ๋ย N P K และเครื่องผสมปุ๋ย ให้แก่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่เข้าร่วม
โครงการ เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น จัดหาปุ๋ยคุณภาพดี
ให้แก่สมาชิก ศดปช. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งให้บริการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า สามารถดำเนินการในภาพรวมได้แล้วถึงร้อยละ 62.35 แบ่งเป็นการจัดซื้อ
วัสดุการเกษตรและครุภัณฑ์แล้วเสร็จ ประกอบด้วย ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน จำนวน 185 ศดปช. แม่ปุ๋ย N P K 
จำนวน 161 ศดปช. เครื่องผสมปุ๋ย จำนวน 99 ศดปช. ส่วนการเริ่มให้บริการในเชิงธุรกิจ มีการจดทะเบียน
การค้าปุ๋ยแล้ว จำนวน 105 ศดปช. จัดทำแผนธุรกิจหรือโมเดลธุรกิจบริการดินและปุ๋ยแล้ว จำนวน 209 
ศดปช. เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยแล้ว จำนวน 174 ศดปช. เปิด
จำหน่ายแม่ปุ๋ยพร้อมให้บริการแล้ว จำนวน 36 ศดปช. ให้บริการเครื่องผสมปุ๋ยแล้ว จำนวน 26 ศดปช. รวมทั้ง
กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา Platform และ Application เพื่อให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย 
และ Data Base คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในเดือนกันยายน 2564 นี้แน่นอน ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะ
ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ 20 คิดเป็นมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท 
ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 และปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ 1.6 ล้านไร่ ลดลง
จากประมาณ 90,000 ตัน เหลือประมาณ 72,000 ตัน 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในส่วนของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด มติ ครม. เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยง
ตลาด จำนวน 5,250 แปลง โดยมีเงื่อนไขกลุ่มแปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล และให้เกษตรกรไปประเมินความพร้อมของกลุ่ม โดยศึกษาทำความเข้าใจ



กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มในรูปแบบของนิติบุคคล 
พร้อมทั้งทบทวนแผนการดำเนินงานของกลุ่มให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการยกระดับแปลงใหญ่ใน 3 มิติ 
ทั้งการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพมาตรฐานของสินค้า และการ
เชื่อมโยงตลาด 
สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด พบว่า 
มีเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่แจ้งเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
ภายในกรอบเวลา จำนวน 3,448 แปลง คิดเป็นร้อยละ 66 จากที่เสนอความต้องการไว้เดิมจำนวน 5,250 
แปลง โดยจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว จำนวน 2,812 แปลง อยู่ระหว่างจดทะเบียนนิติบุคคลอีกจำนวน 636 
แปลง โดยรายละเอียดเป็นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร จากเป้าหมายจำนวน 2,012 แปลง เข้า
ร่วมโครงการ จำนวน 1,090 แปลง คิดเป็นร้อยละ 54 กรมการข้าว จากเป้าหมายจำนวน 2,638 แปลง เข้า
ร่วมโครงการ จำนวน 2,064 แปลง คิดเป็นร้อยละ 78 กรมปศุสัตว์จากเป้าหมาย จำนวน 185 แปลง เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 115 แปลง คิดเป็นร้อยละ 62 กรมประมง จากเป้าหมายจำนวน 90 แปลง เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 29 แปลง คิดเป็นร้อยละ 32 การยางแห่งประเทศไทย จากเป้าหมายจำนวน 299 แปลง เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 133 แปลง คิดเป็นร้อยละ 45 และกรมหม่อนไหม จากเป้าหมายจำนวน 26 แปลง เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 17 แปลง คิดเป็นร้อยละ 65 และในส่วนของกลุ่มแปลงใหญ่อีก 1,802 แปลง ที่ยังไม่พร้อม
เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขดังกล่าว หน่วยงานเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่จะเดินหน้าพัฒนาเพื่อปรับปรุง
ศักยภาพของกลุ่มแปลงใหญ่ต่อไป ทั้งการเชื่อมโยงให้เป็นเครือข่ายกับกลุ่มแปลงใหญ่มีความก้าวหน้าเข้มแข็ง 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และส่งเสริมความเข้มแข็งให้กันและกัน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับผู้จัดการแปลง
ในการวิเคราะห์ และจัดทำแผนของกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้นโยบายเร่งรัดให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มแปลงใหญ่ให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2564 
เพื่อเบิกจ่ายเงินให้กลุ่มไปจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการพัฒนากิจการของกลุ่มตามแผนให้บรลุ
เป้าหมายต่อไปโดยเร็ว 
ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการทั้งสองโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำงานร่วมกับสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) อย่าง
ใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินการโครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นไประเบียบบริหารราชการ
อย่างเคร่งครัด สามารถสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเจริญเติบโตให้กับภาค
การเกษตรไทยได้อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก.เกษตรฯ เดินหน้าโครงการเงินกู้ธุรกิจดินปุ๋ย 
 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One 
Stop Service) และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 โดยทั้ง 2 โครงการดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเกษตรกรอย่าง
ยั่งยืน 
 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อ
ชุมชน (One Stop Service) เป็นโครงการที่ดำเนินการผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตามความ
ต้องการของเกษตรกร จึงมี ศดปช.สมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง 394 ศูนย์ ใน 63 จงัหวัด โครงการนี้จะช่วย
เกษตรกรลดภาระต้นทุนปุ๋ยเคมีลงได้จากการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยภาครัฐสนับสนุนชุดตรวจ
วิเคราะห์ดิน แม่ปุ๋ย N P K และเครื่องผสมปุ๋ย ให้แก่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น จัดหาปุ๋ยคุณภาพดีให้แก่สมาชิก 
ศดปช. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งให้บริการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จากการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าสามารถดำเนินการในภาพรวมได้แล้วถึงร้อยละ 62.35 แบ่งเป็นการจัดซื้อวัสดุ
การเกษตรและครุภัณฑ์แล้วเสร็จ ประกอบด้วย ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน จำนวน 185 ศดปช. แม่ปุ๋ย N P K 
จำนวน 161 ศดปช. เครื่องผสมปุ๋ย จำนวน 99 ศดปช. ส่วนการเริ่มให้บริการในเชิงธุรกิจ มีการจดทะเบียน
การค้าปุ๋ยแล้วจำนวน 105 ศดปช. จัดทำแผนธุรกิจหรือโมเดลธุรกิจบริการดินและปุ๋ยแล้วจำนวน 209 ศดปช. 
เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยแล้ว จำนวน 174 ศดปช. เปิดจำหน่าย
แม่ปุ๋ยพร้อมให้บริการแล้ว จำนวน 36 ศดปช. ให้บริการเครื่องผสมปุ๋ยแล้ว จำนวน 26 ศดปช.  
 
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา Platform และ Application เพื่อให้คำแนะนำการ
ใช้ปุ๋ย และ Data Base คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในเดือนกันยายน 2564 นี้แน่นอน ซึ่งคาดว่า
โครงการนี้จะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ 20 คิดเป็นมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 
250 ล้านบาท และในส่วนของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีเกษตรกร
สนใจและแจ้งเข้าร่วมโครงการแล้วถึงจำนวน 3,448 แปลง คิดเป็นร้อยละ 66 จากที่เสนอความต้องการไว้ 
 
ส่วนในการบริหารจัดการทั้งสองโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำงานร่วมกับสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) อย่างใกล้ชิด
เพื่อให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นไประเบียบบริหารราชการอย่างเคร่งครัด 
สามารถสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ภาคการเกษตรไทยได้อย่าง
ยั่งยืน 
 
 



 

 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One 
Stop Service) และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการแก้ไข 
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และโครงการดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเกษตรกรอย่างยั่งยืน 
โดยทั้ง 2 โครงการในขณะนี้ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) สามารถ
ดำเนินการในภาพรวมได้แล้วถึงร้อยละ 62.35 และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด มีเกษตรกรสนใจและแจ้งเข้าร่วมโครงการแล้วถึงจำนวน 3,448 แปลง คิดเป็นร้อยละ 66 จาก
ที่เสนอความต้องการไว้ 
 
ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและ
ปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) เป็นโครงการที่ดำเนินการผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตาม
ความต้องการของเกษตรกร จึงมี ศดปช. สมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด ซึ่งโครงการนี้
จะช่วยเกษตรกรลดภาระต้นทุนปุ๋ยเคมีลงได้จากการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยภาครัฐสนับสนุน
ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน แม่ปุ๋ย N P K และเครื่องผสมปุ๋ย ให้แก่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่เข้าร่วม
โครงการ เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น จัดหาปุ๋ยคุณภาพดี
ให้แก่สมาชิก ศดปช. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งให้บริการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า สามารถดำเนินการในภาพรวมได้แล้วถึงร้อยละ 62.35 แบ่งเป็นการจัดซื้อ
วัสดุการเกษตรและครุภัณฑ์แล้วเสร็จ ประกอบด้วย ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน จำนวน 185 ศดปช. แม่ปุ๋ย N P K 
จำนวน 161 ศดปช. เครื่องผสมปุ๋ย จำนวน 99 ศดปช. ส่วนการเริ่มให้บริการในเชิงธุรกิจ มีการจดทะเบียน
การค้าปุ๋ยแล้ว จำนวน 105 ศดปช. จัดทำแผนธุรกิจหรือโมเดลธุรกิจบริการดินและปุ๋ยแล้ว จำนวน 209 
ศดปช. เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยแล้ว จำนวน 174 ศดปช. เปิด
จำหน่ายแม่ปุ๋ยพร้อมให้บริการแล้ว จำนวน 36 ศดปช. ให้บริการเครื่องผสมปุ๋ยแล้ว จำนวน 26 ศดปช. รวมทั้ง
กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา Platform และ Application เพื่อให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย 
และ Data Base คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในเดือนกันยายน 2564 นี้แน่นอน ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะ



ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ 20 คิดเป็นมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท 
ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 และปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ 1.6 ล้านไร่ ลดลง
จากประมาณ 90,000 ตัน เหลือประมาณ 72,000 ตัน 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในส่วนของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด มติ ครม. เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยง
ตลาด จำนวน 5,250 แปลง โดยมีเงื่อนไขกลุ่มแปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล และให้เกษตรกรไปประเมินความพร้อมของกลุ่ม โดยศึกษาทำความเข้าใจ
กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มในรูปแบบของนิติบุคคล 
พร้อมทั้งทบทวนแผนการดำเนินงานของกลุ่มให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการยกระดับแปลงใหญ่ใน 3 มิติ 
ทั้งการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพมาตรฐานของสินค้า และการ
เชื่อมโยงตลาด 
 
สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด พบว่า 
มีเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่แจ้งเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
ภายในกรอบเวลา จำนวน 3,448 แปลง คิดเป็นร้อยละ 66 จากที่เสนอความต้องการไว้เดิมจำนวน 5,250 
แปลง โดยจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว จำนวน 2,812 แปลง อยู่ระหว่างจดทะเบียนนิติบุคคลอีกจำนวน 636 
แปลง โดยรายละเอียดเป็นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร จากเป้าหมายจำนวน 2,012 แปลง เข้า
ร่วมโครงการ จำนวน 1,090 แปลง คิดเป็นร้อยละ 54  กรมการข้าว จากเป้าหมายจำนวน 2,638 แปลง เข้า
ร่วมโครงการ จำนวน 2,064 แปลง คิดเป็นร้อยละ 78 กรมปศุสัตว์จากเป้าหมาย จำนวน 185 แปลง เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 115 แปลง คิดเป็นร้อยละ 62 กรมประมง จากเป้าหมายจำนวน 90 แปลง เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 29 แปลง คิดเป็นร้อยละ 32  การยางแห่งประเทศไทย จากเป้าหมายจำนวน 299 แปลง เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 133 แปลง คิดเป็นร้อยละ 45 และกรมหม่อนไหม จากเป้าหมายจำนวน 26 แปลง เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 17 แปลง คิดเป็นร้อยละ 65  และในส่วนของกลุ่มแปลงใหญ่อีก 1,802 แปลง ที่ยังไม่พร้อม
เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขดังกล่าว หน่วยงานเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่จะเดินหน้าพัฒนาเพื่อปรับปรุง
ศักยภาพของกลุ่มแปลงใหญ่ต่อไป ทั้งการเชื่อมโยงให้เป็นเครือข่ายกับกลุ่มแปลงใหญ่มีความก้าวหน้าเข้มแข็ง 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และส่งเสริมความเข้มแข็งให้กันและกัน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับผู้จัดการแปลง
ในการวิเคราะห์ และจัดทำแผนของกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ให้นโยบายเร่งรัดให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มแปลงใหญ่ให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อเบิกจ่ายเงินให้กลุ่มไป
จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการพัฒนากิจการของกลุ่มตามแผนให้บรลุเป้าหมายต่อไปโดยเร็ว 
ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการทั้งสองโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำงานร่วมกับสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) อย่าง
ใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินการโครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นไประเบียบบริหารราชการ
อย่างเคร่งครัด สามารถสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเจริญเติบโตให้กับภาค
การเกษตรไทยได้อย่างยั่งยืน 
 
 
 



 
#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน ์“อลงกรณ์”เร่งพัฒนาเกลือทะเลทัง้ระบบยกระดับมาตรฐานเกลือทะเลภายใต้”5ยุทธศาสตร์

เฉลิมชัย” ผนึก”อพท.”เดินหน้าโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร”เกลือเม็ดสุดท้าย ทรายเม็ดแรก”เส้นทาง”คลองโคน-

บ้านแหลม-ชะอำ”100 กิโลเมตร พร้อมจับมือ”พาณิชย”์ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการและแก้ปัญหาการตลาดเตรียม

ประกาศขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเกลือนอกเดือนหน้า 

 

“อลงกรณ์”เร่งพัฒนาเกลือทะเลทั้งระบบยกระดับมาตรฐานเกลือทะเลภายใต”้5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย” ผนึก”อพท.”
เดินหน้าโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร”เกลือเม็ดสุดท้าย ทรายเม็ดแรก”เส้นทาง”คลองโคน-บ้านแหลม-ชะอำ”100 
กิโลเมตร พร้อมจับมือ”พาณิชย”์ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการและแก้ปัญหาการตลาดเตรียมประกาศขึ้นทะเบียนผู้นำเข้า
เกลือนอกเดือนหน้านายอลงกรณ ์พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ในฐานะประธาน
คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย(Salt Board)พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ นายอำพันธุ์ เวฬุตันต ิรองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการเกษตร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการเกลือฯ.ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ ์ผู้แทนสถาบันเกลือทะเลไทย (Salt Academy) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี นายคทาวุธ บุญมา ประธานชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด ผู้แทนสหกรณ์เกลือ ผู้แทนหน่วยงาน
กระทรวงพาณิชย ์ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง และผู้แทนชาวนาเกลอื ผ่านระบบกาารประชุมออนไลน์ (ZOOM Cloud Meeting)แถลงภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยในวันนี ้(22 เม.ย.64) ว่า 
การประชุมบอร์ดเกลือวันนี้ได้พิจารณาวาระสำคัญหลายวาระด้วยกันได้แก ่
1.ความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล 2.สถิติการนำเข้าเกลือ 3.การสร้างมาตรฐานเกลือทะเล 
4.เกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สำหรับเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ 5.งานวิจัยด้านเกลือทะเล 6.การขอ
ขยายระยะเวลาชำระหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรของสหกรณ์นาเกลือ 7.การกระจายผลผลิตเกลือทะเล 8.การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ 9.การส่งเสริมการแปรรูปเกลือทะเล 10.การตรวจเยี่ยมเยือนหน่วยงานภาคี
ภายใต้คณะกรรมการฯ ณ กระทรวงพาณิชย ์เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลค้างสต็อกจาก
ฤดูกาลผลิต2562/2563 และการแก้ไขปัญหาราคาเกลือตกต่ำ 11.การขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเกลือจากต่างประเทศ และ 
ร่างกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าเกลือ 12.แผนการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการด้านเกลือทะเล 
“การยกระดับมาตรฐานเกลือทะเลมีความก้าวหน้าอย่างจากโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(มกอช.) ได้จัดทำ (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) การตรวจรับรองแหล่งผลิต 
GAP นาเกลือทะเล และเกลือทะเลธรรมชาติเสร็จสิ้นแล้ว และจัดอบรมให้แก่เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทั้ง 7 จังหวัด 
จำนวน 262 คน โครงการนำร่องพัฒนาแปลงนาเกลือต้นแบบซึ่งได้คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบเป็นที่เรียบร้อย พร้อม
จัดฝึกอบรมที่ปรึกษาเกษตรกร และผูต้รวจประเมินตามมาตรฐานเกลือทะเล ครบทั้งระบบโดยคาดกรมวิชาการ กรม
ประมงและกรมปศุสัตว์จะออกประกาศกรมแล้วเสร็จในสิ้นเดือนเมษายนนี ้ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียม
ความพร้อมเปิดรับการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว” 
ทั้งนี้ตามข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564 มีเกษตรกรผู้ทำนาเกลือขึ้นทะเบียนในระบบจำนวน 650 ครัวเรือน 1,150 
แปลง เนื้อที ่25,707.88 ไร ่
สำหรับเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินช่วยเหลือ
ร่วมกับกรมบัญชีกลาง ในขณะที่งานวิจัยด้านเกลือโดยสถาบันเกลือทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเป็น
ศูนยA์ICเพชรบุรีได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว2โครงการจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติพร้อมดำเนินการวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหาลดสิ่งปนเปื้อนในเกลือและการลดความชื้นในเกลือเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกลือ 



ด้านการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรของสหกรณ์นาเหลือนั้นคณะอนุกรรมการกองทุนฯ. 
ได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการชำระหนี้ และงดเว้นค่าปรับ โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือ
ทะเลของสถาบันเกษตรกร ด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืนเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำ
รายละเอียดแผนการชำระเงินคืน งบกระแสเงินสด (cash flow) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรพิจารณาต่อไป 
ที่ประชุมยังรับทราบรายงานขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)ซึ่งได้
นำเสนอรายงานการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันตก (Thailand Riviera) เรียบ
ชายฝั่งทะเลจากจังหวัดสมุทรสงครามถึงอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุร ีในการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ตามแผนโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ
เพื่อความยั่งยืนบนเส้นทางสายเกลือ(Salt Road)งบประมาณกว่า 615 ล้านบาทซึ่งจะมีการพัฒนาพื้นที่ตามเส้นทาง
ตั้งแต่ถนนพระราม2ที่คลองโคนผ่านบ้านแหลมท่ายางถึงชะอำระยะทาง100กิโลเมตรเป็นเส้นทางสาย”Salt Road”
เช่นพิพิธภัณฑ์เกลือที่บ้านแหลม จุดชมวิวที่สะพานบางตะบูน จุดเช็คอินที่ปากทะเล บางแก้วและแหลมผักเบี้ยภายใต้
คอนเซ็ปท”์เกลือเม็ดสุดท้าย ทรายเม็ดแรก”ยิ่งกว่านั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรม
ท่องเที่ยวและการโปรโมทโดยจะมีการประชุมร่วมกับที่อพท.และจะเชิญสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติและ
มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมในการพัฒนาแบบแปลนเชิงอัตลักษณ์ในเดือนหน้า” 
นอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบความก้าวหน้าการส่งเสริมการแปรรูปเกลือทะเล ได้มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู ้
เทคโนโลยีในการผลิต แปรรูปสินค้า พร้อมทั้งหลักการคำนวณต้นทุนการผลิต กิจกรรมการทดสอบตลาดจำนวน 2 
ครั้ง พร้อมทั้งสรุปผลการทดสอบตลาด และกิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
สำหรับการแก้ปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำ และปัญหาผลผลิตเกลือทะเลค้างสต็อก ใน 3 จังหวัด ได้แก ่จังหวัด
เพชรบุรี สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม มีปริมาณเกลือคงค้างฤดูการผลิต ปี 2562/63 ปริมาณ 212,608 ตัน 
และ ปี 2563/64 ปริมาณ 197,000 ตัน โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอแผน ได้แก ่
1) การกระจายและเชื่อมโยงสินค้าเกลือทะเลไปยังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2) การกระจายเกลือขาวและดอกเกลือเพื่อจำหน่ายในร้านธงฟ้า 
3) เสนอให้จัดทำโครงการกระจายเกลือทะเลค้างสต็อก ผ่านทางคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร (คบท.)ใช้งบประมาณของกองทุน แนวทางเดียวกับสินค้าเกษตรอื่นๆโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กรม
ส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ 
สำหรับ ร่างกฎหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเกลือจากต่างประเทศ ขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศกระทรวง
พาณิชย ์ได้ส่งร่างดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติพิจารณา โดยให้รับความคิดเห็น
ของกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาดำเนินการต่อไป 
ทางด้านการพัฒนาผู้ประกอบการด้านเกลือทะเล กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการได้แก ่
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการตลาด จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก ่(1.) การเริ่มต้นธุรกิจ (2.) การเงินบัญช ี(3.) วิชา
บัญช ี(4.) การตลาด E-Commerce (5.) การพัฒนากลยุทธ์การตลาด E – Commerce (6.) การพัฒนาธุรกิจใน AEC 
(7.) การพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส ์สมัครได้ที ่http://dbdacademy.dbd.go.th/ 
2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางดิจิทัล จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก ่(1.) หลักสูตรร้านค้าออนไลน ์(E-Commerce) (2.) 
หลักสูตรการพัฒนาหน้าร้านสู่โลกออนไลน ์(Digitize Storefront) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที ่
https://saphandigital.moc.go.th/ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 
“นับเป็นครั้งแรกที่มีการพัฒนาเกลือทะเลทั้งระบบครบวงจรตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การผลิต การแปรรูป การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์และการตลาดผสมผสานการค้าสินค้าและบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรภายใต5้ยุทธศาสตร์ของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และโมเดล”
เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาดซึ่งเป็นความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์และทุกภาคีภาคส่วนแบบบูรณาการใกล้ชิด” 
นายอลงกรณ์กล่าวในที่สุด 



 
 

 

 

หนุนเกษตรกรขอรับรองมาตรฐานGAPเกลือทะเลไทย ยกระดับการผลิตให้ได้

มาตรฐาน-ปลอดภัย 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ประเทศไทยมีอาชีพทำนาเกลือเพื่อผลิตเกลือทะเลใช้ประโยชน์มานาน

แล้ว โดยแหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตกที่ตั้งอยู่ติดกับทะเล แต่เนื่องจากการทำนาเกลือทะเลต้องใช้พื้นที่จำนวน
มาก ปัจจุบันเกษตรกรจึงต้องเช่าที่จากเอกชนเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวน เกษตรกรไม่สามารถควบคุมการผลิตเกลือได้ตาม
มาตรฐาน อีกทั้งมีการแข่งขันสูงเนื่องจากมีเกลือสินเธาว์ และเกลือนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาแย่งตลาด เกษตรกรผู้ทำนาเกลือจึงประสบปัญหา
ต้นทุนการผลิตสูงราคาเกลือทะเลตกต่ำ มีภาระหนี้สินมาก ทำให้ขาดแรงจูงใจสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะมาสืบทอดอาชีพนี ้

ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองอาชีพการทำนาเกลือทะเลให้มีความมั่นคงยั่งยืน และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือ
ทะเล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เกลือทะเลไทย (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ 
1) เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน 2) เกลือทะเลมีตลาดเพิ่มขึ้น 3) เกลือทะเลมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 4) เกษตรกรเกลือทะเลมีรายได้ที่
มั่นคงและยั่งยืน 5) ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการที่ถูกต้องและทันสมัย ประกอบกับในปี พ.ศ. 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรฐาน
สินค้าเกษตร เรื่องเกลือทะเลธรรมชาติ (มกษ.8402-2562) และมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือ
ทะเล (มกษ.9055-2562) ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไป สำหรับใช้ในการส่งเสริมสินค้าเกลือทะเลให้ได้มาตรฐาน ได้คุณภาพและปลอดภัย โดยกรมส่งเสริม
การเกษตรในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือสามารถ
พัฒนาการประกอบอาชีพการทำนาเกลือให้ได้รับมาตรฐานสากลได้ โดยการส่งเสริมความรู้ ทักษะ และเตรียมความพร้อมทั้งในด้านกระบวนการ
ผลิต และขั้นตอนการขอรับมาตรฐาน GAP 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เกษตรกรผู้สนใจขอรับมาตรฐาน GAP เกลือทะเล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อให้การประกอบอาชีพนาเกลือและผลผลิตเกลือพร้อมสำหรับการขอรับมาตรฐาน 
ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือศึกษาคู่มือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562) ที ่http://e-
book.acfs.go.th/Book_view/212 โดยสามารถยื่นขอและตรวจสอบรับรองมาตรฐานได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอที่
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต เปิดให้บริการคลินิกพืช (Plant Clinic) 
บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชในระดับพื้นที่ พร้อมให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืชที่เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้ 

 นายมนตร ีเรืองพันธ์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต รวมกับสำนักงาน
เกษตรอำเภอ ทั้ง 3 อำเภอ เปิดให้บริการคลินิกพืช (Plant Clinic) เพื่อบริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติ
ของพืชในระดับพื้นที่ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืช ที่เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติ
ได ้โดยยึดหลักการจัดการศัตรพูืชด้วยวิธีผสมผสานที่ถูกต้องและเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

    ทั้งนี้ การให้บริการคลินิกพืช (Plant Clinic) จะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ประจำอยู่ที่สำนักงาน
เกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ผ่านการอบรมการเป็นหมอพืช และการดำเนินงานคลินิกพืช ของ
กรมส่งเสริมการเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและการจัดการศัตรูพืช ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการ
วินิจฉัยและการจัดการศัตรูพืช มีความรู ้ความสามารถ ในการวินิจฉัยอาการผิดปกติเบื้องต้นในระดับ
พื้นที่ และให้คำแนะนำการจัดการศัตรูพืช ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ ให้กับเกษตรกร
ได ้

        สำหรับการให้บริการคลินิกพืช เป็นให้บริการครอบคลุมทุกชนิดพืช ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีการปลูก
พืช โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำตัวอย่างพืชที่แสดงอาการผิดปกต ิมาขอรับคำปรึกษาได้
ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต กลุ่มอารักขาพืช เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
โทรศัพท์ 076-222188 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต เปิดให้บริการ ทุกวันพฤหัส เวลา 14.00 -
 16.30 น. โทรศัพท์ 076-215238 สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู ้เปิดให้บริการ ทุกวันศุกร ์เวลา 09.00-
12.00 น. โทรศัพท์ 076-321594 และสำนักงานเกษตรอำเภอถลาง เปิดให้บริการทุกวันศุกร ์เวลา 13.00 -
 15.00 น. โทรศัพท์ 076-311130 เกษตรกรที่ประสงค์ขอรับคำปรึกษาสามารถไปใช้บริการได้ตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สวนคุณลูกหมู นำนวัตกรรมเกษตร 4.0 พัฒนาการผลิต ทุเรียน-มังคุด 

ส่งออกจีน 

 
 

ยุคนี้ ทุเรียน เป็นไม้ผลขายดี ที่ใครๆ ก็อยากปลูก แต่การปลูกทุเรียนให้ประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องง่าย หากใครอยากเรียนรู้

เทคนิคการปลูกดูแลทุเรียนแบบมืออาชีพ ที่ได้มาตรฐาน GAP เกรดส่งออก ขอแนะนำให้แวะไปเรียนรู้กันที่ “ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (ศพก.) เขาคิชฌกูฏ” ของ คุณเปี๊ยก หรือ คุณกิติภูมิ พรเจีย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 90/5 หมู่ที่ 5 

ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีคุณเปี๊ยก เปิดบ้าน เป็น ศพก. เขาคิชฌกูฏ ศูนย์เรียนรู้การผลิตทุเรียน มังคุด 

ผู้ที่เข้าเยี่ยมชม “ศพก. เขาคิชฌกูฏ” จะได้เรียนรู้เรื่อง การผลิตผลไม้มาตรฐาน GAP เกรดส่งออก ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นที่ดำเนินงาน 6 ไร่ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิต การจัดการดินและปุ๋ย การอารักขาพืช ฐาน

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เทคโนโลยีการผลิต 4.0 (เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ) และการจัดการสิ่งแวดล้อม (การคัดแยก

ขยะการเกษตร) เรียกว่า มาสวนคุณลูกหมูแหง่เดียว มีโอกาสเรียนรู้ปลูกดูแลไม้ผลหลากหลายชนิด ทั้ง มังคุด ทุเรียน ลองกอง ฯลฯ คุ้ม

เสียยิ่งกว่าคุ้ม หากอยากรู้เขามีเคล็ดลับและเทคนิคบริหารจัดการอย่างไร …ไปหาคำตอบด้วยกันได้เลย 

 

 



สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินนโนบายเกษตร 4.0 เพื่อเปลี่ยนภาคเกษตรแบบเดิม ไปสู่ด้วยวิถีทางแห่ง นวัตกรรม การเพิ่ม
มูลค่า และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมมือกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค) ได้คัดเลือก “สวนคุณลูกหม”ู เป็นหนึ่งในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่ได้รับการติดตั้ง
สถานวีัดอากาศอัตโนมัติ ซึ่งเป็นอุปกรณ์วัดสภาพอากาศ ประกอบด้วย อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน และ
ทิศทางของแสง โดยบันทึกข้อมูลและแสดงผลแบบ real-time ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถติดตามผลการทำงานของสถานี
วัดอากาศอัตโนมัติ ผ่านทางเว็บไซต ์http://agritronics.nstda.or.th ข้อมูลดังกล่าวเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้าน
การเกษตรของประเทศในอนาคตแปลงปลูกทุเรียนต้นคู ่

ปลูกทุเรียนต้นคู่ ให้ผลตอบแทนสูง 

แนวคิดการปลูกทุเรียนต้นคู่ ของ คุณธีรภัทร อุ่นใจ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี คุ้มค่ากับการปลูกทุเรียนเชิง
การค้า คุณกิติภูมิ พรเจีย หรือ คุณเปี๊ยก จึงหันมาขยายพื้นที่การเพาะปลูก โดยปลูกทุเรียนต้นคู่ซึ่งมีข้อดีหลายประการ เช่น ช่วย
ป้องกันการโค่นล้มของทุเรียนเกิดจากแรงลม หรือภัยธรรมชาติน้อยลง เนื่องจากการปลูกทุเรียนต้นคู่ เกิดการยึดประสานระหว่างกัน
ของราก ทำให้ต้นทุเรียนมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาความสูญเสียของผลผลิตทุเรียน ประการต่อมา การปลูกทุเรียนต้นคู่ต่อหลุม 
เมื่อทุเรียนเจริญเติบโตขึ้นมา จะส่งผลให้ระบบรากสามารถหาอาหารได้ดีขึ้น ทำให้ผลผลิตทุเรียนมีปริมาณมากขึ้นตามไปด้วยคุณกติิภูมิ 
พรเจีย หรือ คุณเปี๊ยก กับ น้องแอน ลูกสาวคนสวยที่เข้ามาช่วยคุณพ่อดูแลกิจการสวนผลไม ้

หนีภัยแล้งด้วยธนาคารน้ำใต้ดิน 

ปัจจุบัน สวนคุณลูกหมู ลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ด้วยการทำธนาคารน้ำใต้ดินกระจายรอบสวน ทำให้ปริมาณน้ำ
เพียงพอสำหรับใช้ดูแลสวนผลไมต้ลอดทั้งปี ซึ่งหลักการทำธนาคารน้ำใต้ดินเริ่มจากจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย ยางรถยนต์เก่า 
หินเบอร์ 2 และหินขนาดใหญ่ ท่อพลาสติก ขนาด 2 นิ้ว ยาว 2.5 เมตร จำนวน 1 ท่อน  และตาข่ายไนล่อน 

ขั้นตอนการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ได้แก ่

1. ขุดหลุม ขนาด 2x2x2 เมตร 
2. ใส่ยางรถยนต์เพื่อป้องกันขอบบ่อพังทลาย 
3. ใส่วัสดุที่หาได้ในพื้นที่ เช่น ขวดน้ำ (ใส่น้ำ 1 ใน 3 ส่วน) ท่อนไม้ หรือหินขนาดใหญ่ให้เต็มช่องว่างด้านนอกยางรถยนต ์
4. นำท่อ PVC มาวางตรงกลางบ่อ เพื่อเป็นช่องระบายอากาศ หินขนาดใหญ่เติมใส่ช่องว่างด้านในให้เต็ม 
5. คลุมด้วยตาข่ายไนล่อน แลว้ทับด้วยก้อนหิน และตามด้วยหินเบอร์ 2 อีกที เพื่อเป็นตัวกรองให้เศษดินหรือขยะไม่ให้เข้า

ไปอุดตันในบ่อสวนคุณลูกหมู หนีภัยแล้งด้วยธนาคารน้ำใต้ดิน 

ข้อดีของธนาคารน้ำใต้ดินคือ ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เป็นแหล่งเก็บน้ำไว้ใน
ดิน แก้ปัญหาน้ำเค็ม เพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืด ฉะนั้น น้ำเค็มจะอยู่ด้านล่าง แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบ
ปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น 

“เนื่องจากทุเรียนไทยได้รับความนิยมสูงจากตลาดจีน ขายได้ราคาดี มีเท่าไรก็ไม่พอขาย สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกทุเรียนกัน
อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี มีการตัดโค่นต้นยางถึง 4,000 ไร่ เพื่อนำมาปลูกทุเรียน ซึ่งคาดว่า ภายใน 3-4 ปีข้างหน้า 
ปริมาณน้ำในแหล่งธรรมชาติและอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะมีไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้งาน ดังนัน้ ปัญหาการขาด
แคลนน้ำจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของจังหวัดจันทบุรี เกษตรกรชาวสวนทุเรียนจึงควรลงทุนขุดสระเก็บน้ำหรือธนาคารน้ำใต้ดินของ
ตัวเอง เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต” คุณเปี๊ยก กล่าวทุเรียนนกหยิบ ของสวนคุณลูกหม ู

“นกหยิบ” ขายดี ทนทานทุกสภาพอากาศ 



คุณเปี๊ยก แนะนำให้เกษตรกรมือใหม่ ปลูก “นกหยิบ” เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการปลูกทุเรียน เนื่องจาก นกหยิบ เป็นทุเรียนพื้นบ้าน
ที่ทนทานต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และทนทานต่อปัญหาโรคพืชของทุเรียนได้เป็นอย่างดี ด้านการปลูกดูแล ก็ไม่
แตกต่างจากการปลูกทุเรียนสายพันธุ์ทั่วไป นกหยิบใช้เวลาปลูกดูแล 5 ปี ก็ให้ผลผลิต โดยมีผลผลิตเฉลี่ยปีละ 50-60 ผล ต่อต้น ที่
สำคัญขายได้ราคาดีกว่าทุเรียนหมอนทองเสียอีก 

“ปัจจุบัน ตลาดจีนสนใจรับซื้อทุเรียนพันธุ์นกหยิบ เพราะมีรสชาติหวานมัน เนื้อเนียน ถูกใจผู้บริโภค เช่นเดียวกับ ทุเรียนมูซงัคิง ซึ่งเป็น
ทุเรียนพื้นบ้านของมาเลเซีย ปีที่ผ่านมา ทุเรียนหมอนทอง ขายได้กิโลกรัมละ 150-180 บาท แต่ทุเรียนพื้นบ้าน เช่น นกหยิบ และพวง
มณี ขายตรงถึงผู้บริโภคผ่านตลาดออนไลน์ ได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 250 บาทแล้ว ทุเรียนพันธุ์นกหยิบปลูกดูแลง่าย ทนทานต่อ
ภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และปัญหาโรคพืชได้ดีกว่าหมอนทอง ซึ่งเป็นทุเรียนสายพันธุ์ลูกผสมเสียอีก นอกจากนี้ หลังเจอ
ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ต้นทุเรียนแตกใบอ่อน ทุเรียนพันธุ์นกหยิบก็ไม่สลัดผลทิ้งเหมือนทุเรียนพันธุ์อื่นๆ อีกด้วย ถือได้ว่า นกหยิบ 
เป็นทุเรียนพื้นบ้านทีท่นทานต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงอากาศได้ดีที่สุด” คุณเปี๊ยก กล่าวแปลงปลูกทุเรียนของสวนคุณลูกหม ู

ตลาดทุเรียน 

คุณเปี๊ยก กล่าวว่า ปีนี้ ไทยมีผลผลิตทุเรียนเข้าสู่ตลาดน้อยลง เพราะได้รับผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนสภาพอากาศ ฝนมาเร็วกว่า
ปกติ และเจอสภาพอากาศร้อนชื้น กระตุน้ให้ต้นทุเรียนที่ติดผลแล้ว แตกใบอ่อนอีกรอบ พร้อมสลัดผลอ่อนทิ้ง 10-30% แม้ใช้สารเคมี
เข้าช่วยแต่ไม่ได้ผล เพราะปริมาณความชื้นในอากาศสูงมาก มังคุดก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศด้วยเช่นกัน 
ทำให้ผลผลิตเสียหายมากถึง 60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปกี่อน 

“ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทำให้มีปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยลง สวนทางกับยอดสั่งซื้อทุเรียนจากจีน 
ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ล้ง 600 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เกิดการแข่งขันด้านราคารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคาที่สูงขึ้น 
แม้กระทั่งทุเรียนผลดำ ผลทุเรียนที่หนอนเจาะ ซึ่งเป็นทุเรียนตกเกรด เดิมเกษตรกรมักขายทิ้งในราคาถูก 10-20 บาท ต่อกิโลกรัม 
แต่ปีนี้ล้งจีนประกาศรับซื้อทุเรียนตกเกรดเหล่านี้ ในราคาประกันขั้นต่ำ กิโลกรัมละ 60 บาท ดังนั้น ปีนี้คงเหลือทุเรียนขายใน
ประเทศไม่มาก และราคาขายแพงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา” คุณเปี๊ยก กล่าวในที่สุดแปลงปลูกมังคุด ของสวนคุณลูกหมูมังคุดเกรดพรีเมี่ยม 
คุณภาพส่งออก 

……………….. 

ทริปพิเศษ ตะลุยสวนผลไม้ให้อิ่มพุงกาง 1 ปี มีครั้งเดียว “เทคโนโลยีชาวบ้าน” อาสาพาทัวร์ตะลุยสวน “ชวนชิม & ช็อปผลไม้ จันทบุร”ี 
วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 

ผู้สนใจ สมัครจองที่นั่งก่อน แล้วโอนเงิน1,800 บาทเข้าธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประชาชื่น เลขที่บัญชี 193-079484-5 บัญชีออม
ทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) Fax (02) 580-2300 เลขที่ผู้เสียภาษี 0107536001451 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
โทร. (02) 580-0021 ต่อ 2335, 2339, 2342, 2343 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปลาดุกร้าสมุนไพร สูตร“เงาะป่าซาไก” ไม่มีสารเจือปน มีสรรพคุณบำรุงร่างกาย เป็น

เจ้าเดียวและเจ้าแรกของประเทศไทย 

 
คุณเพียงเพ็ญ คงแสง ประธานกลุ่มแปรรูปปลาดุกร้าสมุนไพร เงาะป่าซาไก เลขที่ 241 หมู่ที่ 1 บ้าน
ชุมพล ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ชาวบ้านในชุมชนได้รวมตัวกันผลิต 
“ปลาดุกร้าสมุนไพรชุมพล เงาะป่าซาไก ” ปรากฎว่า ได้การตอบรับที่ดี สามารถสร้างรายได้เข้าสู่
ชุมชนได้เป็นจำนวนมากในแต่ละปี  
 
มีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ ในแต่ละวันจะมีคำสั่งซื้อ สั่งจอง มาจากกรุงเทพฯ มหาสารคาม 
กาญจนบุรี นนทบุรี และจังหวัดหนองคาย ฯลฯ และทางภาคใต้ จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง สุ
ราษฎร์ธานี และจังหวัดระนอง บางส่วนสั่งจองเพื่อเข้าห้าง ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่หลายแห่งด้วยกัน 
โดยทำการแปรรูปปลาโดยพลังงานแสงอาทิตย์ตากปลา จะได้ปลาที่มีคุณภาพมาก 
“เนืื่องจากสินค้าของชุมชนได้รับการตอบรับที่ดีมากจากตลาด ทำให้สมาชิกและคนในพื้นที่มีงานทำ มี
ผู้สูงอายุมีงานทำ มีรายได้ได้พิเศษเดือนละ 1,500-2,000 บาท” 
คุณเพียงเพ็ญ ได้บอกเล่าถึงที่มาของอาชีพแปรรูปปลาว่า เดิมนั้นได้รับคำแนะนำจากสำนกังานพัฒนา
ชุมชน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง จึงได้รวบรวมสมาชิกในหมู่บ้านประมาณ 20 คน จัดตั้งกลุ่ม
สัมมาชีพ เมื่อกลางปี 2559 ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ลงมติที่จะแปรรูปปลาดุกร้าสมุนไพรเงาะป่าซาไก 
ดังนั้น ทางสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ได้ทำการส่งตัวแทนกลุ่มเข้ารับการ
ฝึกอบรมการผลิตปลาดุกร้า พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณ และต่อมายังได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มจากกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการ
เกษตรอย่างยั่งยืน นำมาสร้างโรงตากเพิ่มขึ้นอีก 1 โรง นอกจากนัน้ ได้จัดสร้างอาคารและจัดซื้อเครื่อง
ซีนถ ุ
การแปรรูปปลาดุกร้าสูตรสมุนไพรของกลุ่ม จะใช้ปลาดุกบิ๊กอุย รับซื้อปลาจากสมาชิก เพื่อให้คนใน
หมู่บ้านมีรายได้เสริม นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งจะรับซื้อจากตลาดทั่วไป จะเลือกซื้อปลาดุกที่เลี้ยงจากบอ่ดิน 
ปลาจะเนื้อนุ่ม รสชาติอร่อย 
สำหรับวิธีการผลิต จะนำปลาดุกสดประมาณ 50 กิโลกรัม แล้วนำมาแปรรูปเป็นปลาดุกร้า ได้ประมาณ 



16 กิโลกรัม โดยจำหน่ายราคา 250 บาท/กิโลกรัม ในแต่ละเดือนสามารถขายปลาดุกร้าได้กว่า 50,000 
บาท มีกำไรประมาณ 10,000 บาท 
“ปลาดุกร้าสมุนไพรเงาะป่าซาไก ผู้บริโภคเพราะนอกจากจะได้รับโปรตีนจากเนื้อปลาแล้ว ยังได้รับ
สมุนไพรอีกด้วย เป็นปลาดุกร้าไม่มีสารเจือปน เป็นสูตรเฉพาะของเงาะป่าซาไก มีสรรพคุณบำรุงร่างกาย 
และถือว่าเป็นเจ้าเดียวและเจ้าแรกของประเทศไทย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


