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ดันตอ! แผนเงินกูสูโควิด “1 ตําบล 1 กลุมทฤษฎีใหม” 3.5 พันลาน แมถูก สตง.ช้ีเปา พบทบทวน 6 รอบ 

เกษตรกรรวม 2.9 หม่ืนคน 

 

 

 

ดันตอ! แผนเงินกูสูโควิด-19 ก.เกษตรฯ “1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม” วงเงิน 3.5 พันลาน แมถูก 

สตง.ช้ีเปามีความเส่ียงไมบรรลุวัตถุประสงค พบทบทวนแลว 6 รอบ ส้ินเดือน เม.ย. เกษตรกรเขารวม 2.9 

หม่ืนคน จากเปา 3.2 หม่ืนคน คัดเลือก “แรงงาน” รวมโครงการแลว 1.3 หม่ืนคน จากเปา 1.6 หม่ืนคน 

ดันเขากระบวนการฝกอบรมตามคําส่ัง ศบค.ไปจนถึงเดือน มิ.ย.นี้ 

  วันนี้ (30 เม.ย. 64) มีรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณเปดเผยวา นายทองเปลว กองจันทร 

ปลัดเกษตรฯ ไดแจงถึงความกาวหนา “โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม” หนึ่งในโครงการเงินกู 

ตาม พ.ร.ก.ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด-19 พ.ศ. 2563 ตามกรอบเงินกู 1 ลานลานบาท วงเงิน 3,550.9 ลาน

บาท ในกํากับของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สป.กษ.) 

  ลาสุดขอมูล ณ วันท่ี 28 เม.ย. 64 พบวามีเกษตรกรท่ีผานการคัดเลือกเขารวมโครงการฯ (รอบ 6) 

แลว จํานวน 29,813 ราย จากเปาหมาย 32,000 ราย (จาก 4,009 ตําบล) และมีแรงงานไดรับคัดเลือกเขา

รวมโครงการแลวจํานวน 13,370 ราย จากเปาหมาย 16,000 ราย 

  “มีการฝกอบรมกระบวนการเรียนรูครั้งท่ี 1 ใหเกษตรกรในหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

การพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม เปนเวลา 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง โดยดําเนินการอบรมเสร็จแลว 19 จังหวัด อยู

ระหวางดําเนินการอีก 52 จังหวัด และจะขยายระยะเวลาการอบรมเกษตรกรไปจนถึงเดอืน มิ.ย. 2564 โดยใน

จังหวัดท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีการแพรระบาดโควิด-19 การอบรมเกษตรกรจะดําเนินการโดยคํานึงตามประกาศ 

มาตรการ แนวทาง ขอกําหนดของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) และ



ประกาศของแตละจังหวัด” 

  ปลัดเกษตรฯ ยังยอมรับวาการ “ขุดสระเก็บกักน้ํา” ในพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการฯ กรมพัฒนาท่ีดิน 

(พด.) ไดอนุมัติใหสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดดําเนินการขุดสระเก็บกักน้ํา รอบท่ี 1 จํานวน 19,098 ราย ซ่ึงขุด

สระแลวเสร็จ 1,129 บอ และคาดวาจะเสร็จท้ังหมดภายในเดือน มิ.ย.นี้ โดยเปนสระกักเก็บน้ําตามรูปแบบ

มาตรฐานของกรมพัฒนาท่ีดิน มีรูปทรงของสระท่ีเหมาะสมกับขนาดพ้ืนท่ีของเกษตรกรซ่ึงสามารถตรวจนับ

ปริมาณดินขุดได โดยใหมีปริมาณดินขุดตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

 สําหรับการสงเสริมองคความรูและสนับสนุนปจจัยการผลิตในการทําเกษตรทฤษฎีใหม ทราบวากรม

สงเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว และกรมพัฒนาท่ีดิน ไดจัดทําคูมือการดําเนินโครงการฯ สงให

หนวยงานระดับจังหวัด เพ่ือสํารวจความตองการของเกษตรกรท่ีไดรับการขุดสระเก็บกักน้ําแลว 70% โดย

ระยะตอไปไดเตรียมพรอมใหการสนับสนุนปจจัยการผลิตแกเกษตรกร 24,241 ราย และรอรับการสนับสนุน

งบประมาณเพ่ิมเติมใหแกเกษตรกรอีก 4,205 รายในอนาคต 

  สุดสัปดาหท่ีแลว สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) มีหนังสือถึงเลขาธิการสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู แจงถึงโครงการ

ท่ีมีความเสี่ยงท่ีอาจทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคโดยเฉพาะ “โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม” เปน

โครงการท่ีไดรับการจัดสรรวงเงินชากวาท่ีกําหนดไว 1 เดือน เนื่องจากเจาของหนวยงานขาดความพรอม 

หลังจากพลาดเปาในการรับสมัครผูเขารวมโครงการไดเพียง 21,556 ราย จากเปาหมาย 64,144 ราย 

  “ซ่ึงในโครงการนี้มีการจํากัดอายุของเกษตรกรท่ีอายุเกิน 60 ป และยังมีเง่ือนไขเรื่องท่ีเกษตรกรตอง

ยินยอมใหใชประโยชนท่ีดินไมนอยกวา 5 ป ทําใหเกษตรกรจํานวนหนึ่งไมยอมเขารวมโครงการ” 

  เชนเดียวกัน ยังพบวาโครงการนี้เจาของหนวยงานมีการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดและเปาหมายของ

โครงการเปนระยะๆ สะทอนถึงความไมพรอมในการดําเนินโครงการในทันทีภายหลังจากท่ี ครม.อนุมัติ เชน 

การปรับเปลี่ยนจํานวนเกษตรกรเปาหมาย ซ่ึงทําใหโครงการอาจไมสามารถบรรลุผลสําเร็จได 

  หลังจากมีการ “ทบทวนโครงการ” ไดเปดรับสมัครเพ่ิมเติม (รอบท่ี 5) จนถึง 31 มี.ค. 64 จากขอมูล 

มีเกษตรกรท่ีผานการคัดเลือกเขารวมโครงการแลวจํานวน 28,265 ราย จากเปาหมาย 32,000 ราย มีการจาง

งานเกษตรทฤษฎีใหมระดับตําบลไปแลวประมาณ 13,000 ราย จากเปาหมาย 16,000 ราย ยังเหลืออัตราวาง

ประมาณ 3,000 ราย 

 

 

 

 



 
 

จับเกษตรกร32,000รายไปไหน…? 

 

ปลัดเกษตรฯ เผยความกาวหนาโครงการ ๑ ตําบล ๑ กลุมเกษตรทฤษฎีใหม เผยเกษตรกรผาน

การคัดเลือกเขารวมโครงการฯ แลว จํานวน 29,813 ราย จากเปาหมาย 32,000 ราย (จาก 

4,009 ตําบล) และมีแรงงานไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการแลว จํานวน 13,370 ราย จาก

เปาหมาย 16,000 ราย 

1พ.ค.64/ ดร.ทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยถึงความกาวหนาการ

ดําเนินงานโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม วา ความกาวหนาโครงการ 1 ตําบล 1 กลุม

เกษตรทฤษฎีใหม (ขอมูล ณ วันท่ี 28 เม.ย. 64) มีเกษตรกรท่ีผานการคัดเลือกเขารวมโครงการฯ แลว 

จํานวน 29,813 ราย จากเปาหมาย 32,000 ราย (จาก 4,009 ตําบล) และมีแรงงานไดรับคัดเลือกเขา

รวมโครงการแลว จํานวน 13,370 ราย จากเปาหมาย 16,000 ราย 

กระทรวงเกษตรฯ ไดดําเนินการฝกอบรมกระบวนการเรียนรูครั้งท่ี 1 ใหเกษตรกร ในหลักสูตรปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม เปนเวลา 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง โดยดําเนินการ

อบรมเสร็จแลว 19 จังหวัด อยูระหวางดําเนินการอีก 52 จังหวัด และจะขยายระยะเวลาการอบรม

เกษตรกรไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2564 โดยในจังหวัดท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 การอบรมเกษตรกรจะดําเนินการโดยคํานึงตามประกาศ มาตรการ แนวทาง 

ขอกําหนดของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) และประกาศของแต

ละจังหวัด 

สวนความกาวหนาในการดําเนินงานขุดสระเก็บกักน้ําในพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการฯ กรมพัฒนาท่ีดิน

อนุมัติใหสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดดําเนินการขุดสระเก็บกักน้ํา รอบท่ี 1 จํานวน 19,098 ราย ในขณะ

นี้ดําเนินการขุดสระเสร็จแลวจํานวน 1,129 บอ ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการขุดสระแลวเสร็จท้ังหมด



ภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยเปนสระกักเก็บน้ําตามรูปแบบมาตรฐานของกรมพัฒนาท่ีดิน มีรูปทรงของ

สระท่ีเหมาะสมกับขนาดพ้ืนท่ีของเกษตรกรซ่ึงสามารถตรวจนับปริมาณดินขุดได โดยใหมีปริมาณดิน

ขุดตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

สําหรับการสงเสริมองคความรูและสนับสนุนปจจัยการผลิตในการทําเกษตรทฤษฎีใหม แบงเปน ดาน

พืช ประมง ปศุสัตว และการปรับปรุงบํารุงดินนั้น ขณะนี้ กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุ

สัตว และกรมพัฒนาท่ีดิน ไดจัดทําคูมือการดําเนินโครงการฯ สงใหหนวยงานระดับจังหวัดแลว และ

สํารวจความตองการปจจัยการผลิตของเกษตรกรท่ีไดรับการขุดสระเก็บกักน้ําแลว 70% ซ่ึงการ

ดําเนินงานระยะตอไปไดเตรียมพรอมใหการสนับสนุนปจจัยการผลิตแกเกษตรกร จํานวน 24,241 

ราย และรอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมใหแกเกษตรกรอีก 4,205 ราย ในระยะตอไป 

อยางไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ยังคงเรงดําเนินงานโครงการฯ อยางตอเนื่อง เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคของโครงการฯ ท้ังนี้ หากเกษตรกรตองการติดตามขอมูลขาวสารโครงการ 1 ตําบล 1 

กลุมเกษตรทฤษฎีใหม สามารถติดตามไดทางเว็บไซต ntag.moac.go.th หรือ Facebook “๑ตําบล

๑กลุมเกษตรทฤษฎีใหม” หรือสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอใกลบาน

ทานไดอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เซียนทุเรียนพรอม! เจียไต เปดจองหมอนทองเกรดพรีเมียมสวนจันทบุรี 

 

  เจียไต รวมขับเคลื่อนผลผลิตทุเรียน สงเสริมการขายผานชองทางใหมๆ เจาะตรงถึงกลุมเปาหมาย 

ลาสุด เปดจองทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเม่ียม จากสวนจันทบุรี ผานเฟสบุคและไลน ดานกรมสงเสริม

การเกษตร เผย ผลผลิตทุเรียนปนี้อยูท่ี 579,542 ตัน แบงกระจายในประเทศ 115,279 ตัน แปรรูป 55,030 

ตัน และสงออก 409,233 ตัน 

  นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา กรมสงเสริมการเกษตรไดเรง

ขับเคลื่อนงานสงเสริมและพัฒนาไมผลภาคตะวันออก ป 2564 โดยคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการ

ผลไม (Fruit Board) ไดมีแผนบริหารจัดการผลไม โดยเฉพาะผลผลิตทุเรียนท่ีเริ่มออกสูตลาดมาระยะหนึ่งแลว 

โดยภาพรวมผลผลิตทุเรียนปนี้อยูท่ี 579,542 ตัน แบงเปน กระจายผลผลิตในประเทศ 115,279 ตัน แปรรูป 

55,030 ตัน และสงออก 409,233 ตัน 

  ลาสุด บริษัท เจียไต จํากัด โดยเจียไตฟารม ไดเปดจองทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเม่ียม จากจันทบุรี 

ผานชองทาง ไลน @chiataifarm หรือคลิก https://lin.ee/3U1A82j และ Facebook: Chia Tai Farm 

ตั้งแต 28 เมษายน 2564 ถึง 10 พฤษภาคม 2564 โดยจะดําเนินการจัดสงฟรีท่ัวประเทศตั้งแต 10 พฤษภาคม 

2564 ถึง 12 พฤษภาคม 2564  

  สําหรับทุเรียน เปนทุเรียนหมอนทองคัดพิเศษจากสวนทุเรียนของเกษตรกรในอําเภอทาใหม จังหวัด

จันทบุรี โดยคัดจากตนท่ีสมบูรณท่ีสุดในสวนเพียง 20 ตนจากท้ังหมด 500 ตน ซ่ึงแตละตนตองมีอายุมากกวา 

50 ป และไดรับการบํารุงรักษาอยางดี จนไดผลผลิตคุณภาพ พรอมพูท่ีสมบูรณ โดยผานการรับรองมาตรฐาน

ผลไมปลอดภัยจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

   ทุเรียนหมอนทองคัดพิเศษจากเจียไตฟารมนี้ มี 2 คุณภาพ ไดแก 1) Premium Quality ท่ีมีเพียง 

100 ลูก คัดเฉพาะลูกท่ีทรงผลสวย พูสมบูรณ แตละลูกจะมีน้ําหนัก 4-5 กิโลกรัม ราคา 3,900 บาทตอลูก 

และ 2) Selected Grade คัดผลสมบูรณ น้ําหนักลูกละ 3.5-4.5 กิโลกรัม ราคา 2,000 บาทตอลูก  

https://lin.ee/3U1A82j


จากวิสัยทัศนในการเปนผูนํานวัตกรรมการเกษตร และประสบการณของ เจียไตบูรณาการองคความรู 

ผลิตภัณฑ และบริการของทุกหนวยธุรกิจตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพ่ือผลักดันศักยภาพการเกษตร

ของไทยใหกาวหนา โดยเจียไตฟารม ทําหนาท่ีสนับสนุนเกษตรกรและสรางคุณคาใหผลิตผลทางการเกษตร 

ผลักดันธุรกิจเกษตรผานชองทางการจัดจําหนายท่ีทันสมัยและหลากหลาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เกษตรฯ เผยผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณดีเดนแหงชาติ 2564 

 

 

 นายเขมแข็ง  ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา ตามท่ีกระทรวงเกษตรและ

สหกรณมีนโยบายใหหนวยงานในสังกัดคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณดีเดนสาขาอาชีพตาง 

ๆ ใหเปนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณดีเดนแหงชาติ ประจําป 2564 เพ่ือยกยองประกาศเกียรติ

คุณและเผยแพรผลงานดีเดนใหสาธารณชนท่ัวไปไดรูจักและยึดถือเปนแบบอยางแนวทางในการปฏิบัติงาน ซ่ึง

จะกอใหเกิดผลดีตอประเทศโดยรวมในอนาคต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณมอบหมายใหกรมสงเสริม

การเกษตรดําเนินการรวบรวมรายชื่อผูท่ีไดรับคัดเลือกสาขาตางๆ เพ่ือเขารับพระราชทานโล รางวัลเบื้องหนา

พระบรมฉายาลักษณ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงจะกําหนดวันและเวลาท่ีเหมาะสมตอไป 

  สําหรับผลการคัดเลือกมีดังนี้1) เกษตรกรดีเดนแหงชาติ จํานวน 16 สาขาประกอบดวย อาชีพทํานา 

ไดแก นายศักดิ์ดา  เขตกลาง จ.รอยเอ็ด, อาชีพทําสวน ไดแก นายยงยุทธ  ศรีจินดา จ.สมุทรสาคร, อาชีพทํา

ไร ไดแก นายสุทธิ  ท่ีหมาย จ.ระยอง, อาชีพทําไรนาสวนผสม ไดแก นายวีระชัย  กองพนาไพรสณฑ จ.ตาก, 

อาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหม ไดแก นางจงรักษ  พลายงาม จ.ศรีสะเกษ, อาชีพเลี้ยงสัตว ไดแก นายพรหม

พิริยะ  สอนศิริ จ.ปราจีนบรุี 

 อาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ไดแก นายเพียงใจ  ตนสกุลประเสริฐ จ.อางทอง, อาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

กรอย ไดแก นายจรูญ  ทรัพยศิริ จ.สมุทรสาคร, อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุไมน้ํา ไดแก นายกํา

พล  สรอยแสง จ.ราชบุรี อาชีพปลูกสวนปา ไดแก นายปริญญา  ดรุณศรี จ.สมุทรสงคราม, สาขาบัญชีฟารม 

ไดแก นางสํารวย  บางสรอย จ.รอยเอ็ด, สาขาการพัฒนาท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ไดแก นายวิเชียร  บุญรอด จ.

ราชบรุี, สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช ไดแก นายอํานาจ  จันทรส จ.จันทบุรี, ท่ีปรึกษากลุมยุว

เกษตรกร ไดแก นายเผา  พันธุภา จ.กาฬสินธุ, สมาชิกกลุมยุวเกษตรกร ไดแก เด็กชายณัฐพล  ชมวิระ จ.

กาฬสินธุ และสาขาเกษตรอินทรีย ไดแก นายสุธรรม  จันทรออน จ.นครปฐม 



 สถาบันเกษตรกรดีเดนแหงชาติ จํานวน 12 สาขาประกอบดวย กลุมเกษตรกรทํานา ไดแก กลุม

เกษตรกรทํานากุดประทาย จ.อุบลราชธานี, กลุมเกษตรกรทําสวน ไดแก กลุมเกษตรกรปลูกหมอนเลี้ยงไหมดง

บัง จ.ชัยภูมิ, กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว ไดแก กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวเกาะแกด จ.อุบลราชธานี, กลุมเกษตรกร

ทําประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ไดแก สมาคมประมงพ้ืนบานหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช, กลุมเกษตรกรแปร

รูปสัตวน้ํา ไดแก วิสาหกิจชุมชนรานคนจับปลา จ.สตูล, กลุมแมบานเกษตรกร ไดแก กลุมแมบานเกษตรกรนา

ยาวสามัคคี จ.ฉะเชิงเทรา, กลุมยุวเกษตรกร ไดแก กลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนทาขามพิทยาคม จ.ชลบุรี, กลุม

ผูผลิตเมล็ดพันธุขาว ไดแก กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวลานตาบัว จ.กําแพงเพชร, สถาบันเกษตรกรผูใชน้ํา

ชลประทาน ไดแก กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานพลังดอนตะโก จ.นครศรีธรรมราช, วิสาหกิจชุมชน ไดแก 

วิสาหกิจชุมชนกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบานปาศรี จ.ปตตาน,ี ศูนยสงเสริมและผลิตภัณฑขาวชุมชน 

ประเภทขาวหอมมะลิ ไดแก ศูนยขาวชุมชนตําบลศรีดอนมูล จ.เชียงราย และประเภทขาวอ่ืน ๆ ไดแก ศูนย

ขาวชุมชนขาวอินทรีย จ.กาฬสินธุ 

 สหกรณดีเดนแหงชาติ จํานวน 6 สาขาประกอบดวย สหกรณการเกษตร ไดแก สหกรณการเกษตรไช

ยา จํากัด จ.สุราษฎรธานี, สหกรณโคนม ไดแก สหกรณโคนมไทย-เดนมารกพัฒนานิคม จํากัด จ.ลพบุรี, 

สหกรณออมทรัพย ไดแก สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง จ.พัทลุง, สหกรณรานคา ไดแก สหกรณ

พนักงานโรงพยาบาลบานแพว จ.สมุทรสาคร, สหกรณบริการ ไดแก สหกรณบริการ ไออารพีซี จํากัด จ.ระยอง 

และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ไดแก สหกรณเครดิตยูเนี่ยนรวมน้ําใจทายาง จํากัด จ.เพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

เกษตรฯเผยผลคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร-สหกรณดีเดนแหงชาติป’64 

  นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา ตามท่ีกระทรวงเกษตรและ

สหกรณมีนโยบายใหหนวยงานในสังกัดคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณดีเดนสาขาอาชีพ

ตางๆ ใหเปนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณดีเดนแหงชาติ ประจําป เพ่ือยกยองประกาศเกียรติคุณ

และเผยแพรผลงานดีเดนใหสาธารณชนท่ัวไปไดรูจักและยึดถือเปนแบบอยางแนวทางในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะ

กอใหเกิดผลดีตอประเทศโดยรวมในอนาคต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณมอบหมายใหกรมสงเสริม

การเกษตรดําเนินการรวบรวมรายชื่อผูท่ีไดรับคัดเลือกสาขาตางๆ เพ่ือเขารับพระราชทานโล รางวัลเบื้องหนา

พระบรมฉายาลักษณ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงจะกําหนดวันและเวลาท่ีเหมาะสมตอไป 

 สําหรับผลการคัดเลือกมีดังนี้ 1) เกษตรกรดีเดนแหงชาติ จํานวน 16 สาขาประกอบดวย อาชีพทํานา 

ไดแก นายศักดิ์ดา เขตกลาง จ.รอยเอ็ด, อาชีพทําสวน ไดแก นายยงยุทธ ศรีจินดา จ.สมุทรสาคร, อาชีพทําไร 

ไดแก นายสุทธิ ท่ีหมาย จ.ระยอง, อาชีพทําไรนาสวนผสม ไดแก นายวีระชัย กองพนาไพรสณฑ จ.ตาก, อาชีพ

ปลูกหมอนเลี้ยงไหม ไดแก นางจงรักษ พลายงาม จ.ศรีสะเกษ, อาชีพเลี้ยงสัตว ไดแก นายพรหมพิริยะ 

สอนศิริ จ.ปราจีนบรุี, อาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ไดแก นายเพียงใจ ตนสกุลประเสริฐ จ.อางทอง, อาชีพ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย ไดแก นายจรูญ ทรัพยศิริ จ.สมุทรสาคร, อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุไมน้ํา 

ไดแก นายกําพล สรอยแสง จ.ราชบุร,ี อาชีพปลูกสวนปา ไดแก นายปริญญา ดรุณศรี จ.สมุทรสงคราม, สาขา

บัญชีฟารม ไดแก นางสํารวย บางสรอย จ.รอยเอ็ด, สาขาการพัฒนาท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ไดแก นายวิเชียร 

บุญรอด จ.ราชบุร,ี สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช ไดแก นายอํานาจ จันทรส จ.จันทบุรี, ท่ี

ปรึกษากลุมยุวเกษตรกร ไดแก นายเผา พันธุภา จ.กาฬสินธุ, สมาชิกกลุมยุวเกษตรกร ไดแก เด็กชายณัฐพล 

ชมวิระ จ.กาฬสินธุ และสาขาเกษตรอินทรีย ไดแก นายสุธรรม จันทรออน จ.นครปฐม 



 สถาบันเกษตรกรดีเดนแหงชาติ จํานวน 12 สาขา ประกอบดวย กลุมเกษตรกรทํานา ไดแก กลุม

เกษตรกรทํานากุดประทาย จ.อุบลราชธานี, กลุมเกษตรกรทําสวน ไดแก กลุมเกษตรกรปลูกหมอนเลี้ยงไหมดง

บัง จ.ชัยภูมิ, กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว ไดแก กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวเกาะแกด จ.อุบลราชธานี, กลุมเกษตรกร

ทําประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ไดแก สมาคมประมงพ้ืนบานหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช, กลุมเกษตรกรแปร

รูปสัตวน้ํา ไดแก วิสาหกิจชุมชนรานคนจับปลา จ.สตูล, กลุมแมบานเกษตรกร ไดแก กลุมแมบาน เกษตรกรนา

ยาวสามัคคี จ.ฉะเชิงเทรา,กลุมยุวเกษตรกร ไดแก กลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนทาขามพิทยาคม จ.ชลบุรี, กลุม

ผูผลิตเมล็ดพันธุขาว ไดแก กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวลานตาบัว จ.กําแพงเพชร, สถาบันเกษตรกรผูใชน้ํา

ชลประทาน ไดแก กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานพลังดอนตะโก จ.นครศรีธรรมราช, วิสาหกิจชุมชน ไดแก 

วิสาหกิจชุมชนกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบานปาศรี จ.ปตตานี, ศูนยสงเสริมและผลิตภัณฑขาวชุมชน 

ประเภทขาวหอมมะลิ ไดแก ศูนยขาวชุมชนตําบลศรีดอนมูล จ.เชียงราย และประเภทขาวอ่ืนๆ ไดแก ศูนยขาว

ชุมชนขาวอินทรีย จ.กาฬสินธุ 

  สหกรณดีเดนแหงชาติ จํานวน 6 สาขา ประกอบดวย สหกรณการเกษตร ไดแก สหกรณการเกษตรไช

ยา จํากัด จ.สุราษฎรธานี, สหกรณโคนม ไดแก สหกรณโคนมไทย-เดนมารคพัฒนานิคม จํากัด จ.ลพบุรี, 

สหกรณออมทรัพย ไดแก สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง จ.พัทลุง, สหกรณรานคา ไดแก สหกรณ

พนักงานโรงพยาบาลบานแพว จ.สมุทรสาคร, สหกรณบริการ ไดแก สหกรณบริการ ไออารพีซี จํากัด จ.ระยอง 

และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ไดแก สหกรณเครดิตยูเนี่ยนรวมน้ําใจทายาง จํากัด จ.เพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กรมสงเสริมการเกษตร เผยยอดเกษตรกรเขารวมโครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหม 

และเช่ือมโยงตลาด รวม 3,448 แปลง คิดเปนรอยละ 66 

 

กรมสงเสริมการเกษตร เผยยอดเกษตรกรเขารวมโครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหม

และเช่ือมโยงตลาด รวม 3,448 แปลง คิดเปนรอยละ 66 สูงกวาท่ีคาดการณไวหลังเพ่ิมเง่ือนไขใหกลุม

แปลงใหญจดทะเบียนนิติบุคคล 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา เกษตรกรกลุมแปลงใหญแจงเขา

รวมโครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหม และเชื่อมโยงตลาดภายในกรอบเวลาวันท่ี 31 มีนาคม 

2564 และการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จํานวน 

3,448 แปลง คิดเปนรอยละ 66 จากท่ีเสนอความตองการไวเดิมจํานวน 5,250 แปลง โดยจดทะเบียนนิติ

บุคคล จํานวน 2,812 แปลง อยูระหวางจดทะเบียนนิติบุคคล 636 แปลง ท่ีมีกลุมแปลงใหญ แบงเปน 1. กรม

สงเสริมการเกษตร จํานวน 2,012 แปลง เขารวมโครงการ จํานวน 1,090 แปลง คิดเปนรอยละ 54 2. 

กรมการขาว จํานวน 2,638 แปลง เขารวมโครงการ จํานวน  2,064 แปลง คิดเปนรอยละ 78  3. กรมปศุสัตว 

จํานวน 185 แปลง เขารวมโครงการ จํานวน 115 แปลง คิดเปนรอยละ 62  4.กรมประมง จํานวน 90 แปลง 

เขารวมโครงการ จํานวน 29 แปลง คิดเปนรอยละ 32 5. การยางแหงประเทศไทย จํานวน 299 แปลง เขา

รวมโครงการ จํานวน 133 แปลง คิดเปนรอยละ 45 และ 6. กรมหมอนไหม จํานวน 26 แปลง เขารวม

โครงการ จํานวน 17 แปลง คิดเปนรอยละ 65 

สําหรับผลการดําเนินงานความกาวหนาโครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหม และ

เช่ือมโยงตลาดจากการท่ีคณะกรรมการบริหารโครงการฯประชุม ณ วันท่ี 7 เม.ย. 64 โดยท่ีประชุมมีมติ

เห็นชอบ ในประเด็นดังนี้ 

1.แนวทางการจัดซ้ือจัดจางและการควบคุมพัสดุโครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและ

เชื่อมโยงตลาด 

2. การขยายกรอบระยะเวลาการดําเนินงาน 



3.ปรับลดจํานวนแปลงจากกรมการขาว จํานวน 1 แปลง เพ่ิมเปนแปลงเปาหมายของกรมปศุสัตวโดย

ใหบริหารจัดการจากงบประมาณเดิมท่ีไดรับ และ 

4. สํารวจกลุมแปลงใหญท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไวแลว สําหรับกลุมแปลงใหญท่ีแจงไมเขา

รวมโครงการฯ แตมีความประสงคจะขอเขารวมโครงการฯ โดยเปนกลุมท่ีมีความพรอมในการจดทะเบียน

วิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แจงกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 

เพ่ือรวบรวมเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกูพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการแจงเขารวม

โครงการฯ 

ดานการขยายกรอบระยะเวลาการดําเนินงานแบงออกเปน 

1. เฉพาะกลุมแปลงใหญท่ีไดแจง เฉพาะกลุมแปลงใหญท่ีไดแจงยืนยันการเขารวมโครงการฯ ไวแลว

ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 แตยังอยูในระหวางข้ันตอนการดําเนินการยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

ประเภทนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหสามารถจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติ

บุคคล ไดถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2564 

2. ขยายเวลาใหคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ พิจารณาเห็นชอบแผนการดําเนินงานและแผนการใชจาย

งบประมาณ เสนอคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ระยะเวลาดําเนินการไดถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2564 

3. ขยายเวลาใหคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานและแผนการใชจาย

งบประมาณแจงหนวยงานท่ีเปนเจาของสินคาแปลงใหญในพ้ืนท่ี ไดถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ท้ังนี้ ในกรณี

กลุมแปลงใหญมีเหตุผลความจําเปนและไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31พฤษภาคม 2564 ให

อยูในอํานาจของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดพิจารณาใหขยายระยะเวลาไดไมเกินวันท่ี 30มิถุนายน 2564 

พรอมท้ังแจงใหหนวยงานท่ีเปนเจาของสินคาแปลงใหญระดับกรมฯ ทราบตอไป 

นอกจากนี้ในการสํารวจกลุมแปลงใหญท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไวแลว พบวามีกลุมแปลงใหญ

ท่ีแจงเขารวมโครงการฯ หลังวันท่ี 31 มีนาคม 2564 แตมีความประสงคจะขอเขารวมโครงการฯ จํานวน 53 

แปลง โดยเปนกลุมท่ีมีความพรอมในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย และแจงกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายในวันศุกรท่ี 9 เมษายน 2564 

โดยกรมสงเสริมการเกษตรจะรวบรวมเสนอคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกูพิจารณาอนุมัติ

การขยายระยะเวลาการแจงเขารวมโครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและเช่ือมโยงตลาด

ตอไป 

 

 

 

 

 



 

ศดปช. กาวสูธุรกิจดินปุยเพ่ือชุมชน เกษตรเขต 5 ดันชวยเกษตรกรลดตนทุนสูภัยโควิด-19 

 

  กรมสงเสริมการเกษตร โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา เรงขับเคลื่อน

ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) สูธุรกิจบริการดินและปุยเพ่ือชุมชน (One Stop Service) ชวยเหลือ

เกษตรกรในการลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมุงยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีข้ึน ดวย

การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิเคราะหดินและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

  นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา เปดเผย

วา ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุย

เพ่ือชุมชน (One Stop Service) ภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผาน ศดปช. ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรไดจัดตั้งข้ึนตั้งแตป 2558 ปจจุบันท่ัว

ประเทศมี ศดปช. จํานวน 882 ศูนย กระจายครบทุกอําเภอ ในสวนภาคใตมีจํานวน 177 ศูนย เปนศูนยหลัก 

151 ศูนย และศูนยเครือขาย 26 ศูนย ในป 2560 ศดปช. ถูกจัดใหเปนเครือขายของ ศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ดานดินและปุยในพ้ืนท่ี ใหบริการตรวจ 

  วิเคราะหดินดวยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว บริการวิชาการดานดินและปุย ให

คําแนะนําการจัดการดินและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ซ่ึงเปนการใชปุยท่ีถูกตองในปริมาณท่ีเหมาะสมกับ

ปริมาณธาตุอาหารท่ีมีอยูในดินและความตองการของพืช ไมมากไมนอยเกินไป ทําใหเกษตรกรลดการใชปุยเคมี



ลงได และจากสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหประเทศผูผลิตปุยรายใหญ คือ ประเทศจีน 

มีการจํากัดการผลิต เนื่องจากกาซธรรมชาติซ่ึงเปนวัตถุดิบในการผลิตปุยมีปริมาณลดลง สาเหตุจากฤดูหนาวท่ี

ยาวนาน อีกท้ังการล็อกดาวนจากโควิด-19 ทําใหสงผลกระทบตอการขนสง มีเรือขนสงใหบริการนอย คาขนสง

สูงข้ึน ราคาปุยเคมีจึงขยับตัวสูงข้ึน เกษตรกรไดรับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากตนทุนการผลิตสูงข้ึน ดังนั้นใน

สภาวการณเชนนี้ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุยเพ่ือชุมชน (One Stop Service) สามารถชวย

เกษตรกรลดภาระตนทุนปุยเคมีลงได โดยเบื้องตนมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณชุดตรวจวิเคราะหดิน (Soil test 

kit) แมปุย และเครื่องผสมปุย ใหแก ศดปช. ท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือใหบริการตรวจวิเคราะหดิน แปลผลให

คําแนะนําการจัดการดินและการใชปุยเบื้องตน รวบรวมความตองการจัดหาปุยคุณภาพดี และบริการผสมปุย

ตามคาวิเคราะหดิน แกสมาชิก ศดปช. กลุมแปลงใหญ และเกษตรกรท่ัวไป โดยภาคใตมีเปาหมายดําเนินการ

ในพ้ืนท่ี 10 จังหวัด รวม 58 ศดปช. เปาหมายการบริการเกษตรกรประมาณ 15,000 ราย 

  นายสุพิท ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ขณะนี้การดําเนินงานในสวนภาคใตคืบหนาไปแลวกวารอยละ 70 โดย

การฝกอบรมพัฒนาเทคนิคและบริหารธุรกิจ และจัดเวทีเชื่อมโยงเครือขายดําเนินการเสร็จสิ้นแลวทุกจังหวัด มี

เกษตรกรสนใจเขารวมกิจกรรมเกินกวาจํานวนเปาหมายท่ีตั้งไว ไดสงมอบวัสดุอุปกรณแลวรอยละ 70 ของ

เปาหมาย ไดบริการตรวจวิเคราะหดินใหเกษตรกรแลว จํานวน 3,318 ราย ผสมปุยและจําหนายใหเกษตรกร

แลว 6 จังหวัด ปริมาณรวม 57.90 ตัน คาดวาภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ ทุก ศดปช.จะสามารถเปด

ใหบริการไดครบทุกแหงเพ่ือใหทันกับฤดูกาลผลิตรอบตอไป 

  ดานนางอรทัย ยอดประเสริฐ ประธาน ศดปช. อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี กลาววา รูสึกดีใจท่ี

ภาครัฐมีโครงการดี ๆ มาชวยเหลือเกษตรกรในสถานการณโรคระบาดเชนนี้ เนื่องจากพ้ืนท่ีอําเภอทาชนะ 

เกษตรกรสวนใหญปลูกปาลมน้ํามันเปนหลัก มีแปลงใหญปาลมน้ํามันถึง 5 แปลง ในแตละปใชปุยเคมีมูลคาสูง

หลายลานบาท ศดปช.ทาชนะ มีการจัดทําแผนธุรกิจท่ีชัดเจน และเปดใหบริการสมาชิกแลวกําลังขยายผลไป

ยังแปลงใหญทุกแปลงในอําเภอ โดยดําเนินงานเชื่อมโยงกันเปนเครือขายจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนมีการลงหุน

ของสมาชิกกลุมและองคกรยอยตางๆ ในอําเภอ เพ่ือรวมดําเนินการและรับผลประโยชนรวมกัน 

 

 

 

 



 

ศดปช. กาวสูธุรกิจดินและปุยเพ่ือชุมชน พรอมบริการเกษตรกรลดตนทุนการผลิตสูภัย โควิด-19  

กรมสงเสริมการเกษตร โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา เรงขับเคลื่อนศูนย

จัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) สูธุรกิจบริการดินและปุยเพ่ือชุมชน (One Stop Service) ชวยเหลือเกษตรกรใน

การลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต มุงยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีข้ึน ดวยการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิเคราะหดินและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา เปดเผยวา ตามท่ี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุยเพ่ือชุมชน 

(One Stop Service) ภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 โดยผาน ศดปช. ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรไดจัดตั้งข้ึนตั้งแตป 2558 ปจจุบันท่ัวประเทศมี 

ศดปช. จํานวน 882 ศูนย กระจายครบทุกอําเภอ ในสวนภาคใตมีจํานวน 177 ศูนย เปนศูนยหลัก 151 ศูนย 

และศูนยเครือขาย 26 ศูนย ในป 2560 ศดปช. ถูกจัดใหเปนเครือขายของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ดานดินและปุยในพ้ืนท่ี ใหบริการตรวจวิเคราะหดินดวยชุดตรวจสอบ N P K 

และ pH ในดินแบบรวดเร็ว บริการวิชาการดานดินและปุย ใหคําแนะนําการจัดการดินและการใชปุยตามคา

วิเคราะหดิน ซ่ึงเปนการใชปุยท่ีถูกตองในปริมาณท่ีเหมาะสมกับปริมาณธาตุอาหารท่ีมีอยูในดินและความ

ตองการของพืช ไมมากไมนอยเกินไป ทําใหเกษตรกรลดการใชปุยเคมีลงได  

และจากสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหประเทศผูผลิตปุยรายใหญ คือ ประเทศจีน มีการ

จํากัดการผลิต เนื่องจากกาซธรรมชาติซ่ึงเปนวัตถุดิบในการผลิตปุยมีปริมาณลดลง สาเหตุจากฤดูหนาวท่ี

ยาวนาน อีกท้ังการล็อกดาวนจากโควิด-19 ทําใหสงผลกระทบตอการขนสง มีเรือขนสงใหบริการนอย คาขนสง

สูงข้ึน ราคาปุยเคมีจึงขยับตัวสูงข้ึน เกษตรกรไดรับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากตนทุนการผลิตสูงข้ึน ดังนั้นใน

สภาวการณเชนนี้ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุยเพ่ือชุมชน (One Stop Service) สามารถชวย

เกษตรกรลดภาระตนทุนปุยเคมีลงได โดยเบื้องตนมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณชุดตรวจวิเคราะหดิน (Soil test 

kit) แมปุย และเครื่องผสมปุย ใหแก ศดปช. ท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือใหบริการตรวจวิเคราะหดิน แปลผลให



คําแนะนําการจัดการดินและการใชปุยเบื้องตน รวบรวมความตองการจัดหาปุยคุณภาพดี และบริการผสมปุย

ตามคาวิเคราะหดิน แกสมาชิก ศดปช. กลุมแปลงใหญ และเกษตรกรท่ัวไป โดยภาคใตมีเปาหมายดําเนินการ

ในพ้ืนท่ี 10 จังหวัด รวม 58 ศดปช.  เปาหมายการบริการเกษตรกรประมาณ 15,000 ราย 

 นายสุพิท ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ขณะนี้การดําเนินงานในสวนภาคใตคืบหนาไปแลวกวารอยละ 70 โดยการ

ฝกอบรมพัฒนาเทคนิคและบริหารธุรกิจ และจัดเวทีเชื่อมโยงเครือขายดําเนินการเสร็จสิ้นแลวทุกจังหวัด มี

เกษตรกรสนใจเขารวมกิจกรรมเกินกวาจํานวนเปาหมายท่ีตั้งไว ไดสงมอบวัสดุอุปกรณแลวรอยละ 70 ของ

เปาหมาย ไดบริการตรวจวิเคราะหดินใหเกษตรกรแลว จํานวน 3,318 ราย ผสมปุยและจําหนายใหเกษตรกร

แลว 6 จังหวัด ปริมาณรวม 57.90 ตัน คาดวาภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ ทุก ศดปช.จะสามารถเปด

ใหบริการไดครบทุกแหงเพ่ือใหทันกับฤดูกาลผลิตรอบตอไป  

ดานนางอรทัย ยอดประเสริฐ ประธาน ศดปช. อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี กลาววา รูสึกดีใจท่ีภาครัฐมี

โครงการดี ๆ มาชวยเหลือเกษตรกรในสถานการณโรคระบาดเชนนี้ เนื่องจากพ้ืนท่ีอําเภอทาชนะ เกษตรกร

สวนใหญปลูกปาลมน้ํามันเปนหลัก มีแปลงใหญปาลมน้ํามันถึง 5 แปลง ในแตละปใชปุยเคมีมูลคาสูงหลายลาน

บาท ศดปช.ทาชนะ มีการจัดทําแผนธุรกิจท่ีชัดเจน และเปดใหบริการสมาชิกแลวกําลังขยายผลไปยังแปลง

ใหญทุกแปลงในอําเภอ โดยดําเนินงานเชื่อมโยงกันเปนเครือขายจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชน มีการลงหุนของ

สมาชิกกลุมและองคกรยอยตางๆ ในอําเภอ เพ่ือรวมดําเนินการและรับผลประโยชนรวมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา เรงขับเคล่ือน ศดปช. กาวสูธุรกิจดินและปุย

เพ่ือชุมชน พรอมบริการเกษตรกรลดตนทุนการผลิตสูภัย โควิด-19 

 

นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา เปดเผยวา ตามท่ี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุยเพ่ือชุมชน 

(One Stop Service) ภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 โดยผาน ศดปช. ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรไดจัดตั้งข้ึนตั้งแตป 2558 ปจจุบันท่ัวประเทศมี 

ศดปช. จํานวน 882 ศูนย กระจายครบทุกอําเภอ ในสวนภาคใตมีจํานวน 177 ศูนย เปนศูนยหลัก 151 ศูนย 

และศูนยเครือขาย 26 ศูนย ในป 2560 ศดปช. ถูกจัดใหเปนเครือขายของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ดานดินและปุยในพ้ืนท่ี ใหบริการตรวจวิเคราะหดินดวยชุดตรวจสอบ N P K 

และ pH ในดินแบบรวดเร็ว บริการวิชาการดานดินและปุย ใหคําแนะนําการจัดการดินและการใชปุยตามคา

วิเคราะหดิน ซ่ึงเปนการใชปุยท่ีถูกตองในปริมาณท่ีเหมาะสมกับปริมาณธาตุอาหารท่ีมีอยูในดินและความ

ตองการของพืช ไมมากไมนอยเกินไป ทําใหเกษตรกรลดการใชปุยเคมีลงได และจากสถานการณการระบาด

ของไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหประเทศผูผลิตปุยรายใหญ คือ ประเทศจีน มีการจํากัดการผลิต เนื่องจากกาซ

ธรรมชาติซ่ึงเปนวัตถุดิบในการผลิตปุยมีปริมาณลดลง สาเหตุจากฤดูหนาวท่ียาวนาน อีกท้ังการล็อกดาวนจาก

โควิด-19 ทําใหสงผลกระทบตอการขนสง มีเรือขนสงใหบริการนอย คาขนสงสูงข้ึน ราคาปุยเคมีจึงขยับตัว

สูงข้ึน เกษตรกรไดรับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากตนทุนการผลิตสูงข้ึน  



        ดังนั้น ในสภาวการณเชนนี้ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุยเพ่ือชุมชน (One Stop Service) 

สามารถชวยเกษตรกรลดภาระตนทุนปุยเคมีลงได โดยเบื้องตนมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณชุดตรวจวิเคราะห

ดิน (Soil test kit) แมปุย และเครื่องผสมปุย ใหแก ศดปช. ท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือใหบริการตรวจวิเคราะห

ดิน แปลผลใหคําแนะนําการจัดการดินและการใชปุยเบื้องตน รวบรวมความตองการจัดหาปุยคุณภาพดี และ

บริการผสมปุยตามคาวิเคราะหดิน แกสมาชิก ศดปช. กลุมแปลงใหญ และเกษตรกรท่ัวไป โดยภาคใตมี

เปาหมายดําเนินการในพ้ืนท่ี 10 จังหวัด รวม 58 ศดปช. เปาหมายการบริการเกษตรกรประมาณ 15,000 ราย 

        นายสุพิท ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ขณะนี้การดําเนินงานในสวนภาคใตคืบหนาไปแลวกวารอยละ 70 โดย

การฝกอบรมพัฒนาเทคนิคและบริหารธุรกิจ และจัดเวทีเชื่อมโยงเครือขายดําเนินการเสร็จสิ้นแลวทุกจังหวัด มี

เกษตรกรสนใจเขารวมกิจกรรมเกินกวาจํานวนเปาหมายท่ีตั้งไว ไดสงมอบวัสดุอุปกรณแลวรอยละ 70 ของ

เปาหมาย ไดบริการตรวจวิเคราะหดินใหเกษตรกรแลว จํานวน 3,318 ราย ผสมปุยและจําหนายใหเกษตรกร

แลว 6 จังหวัด ปริมาณรวม 57.90 ตัน คาดวาภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ ทุก ศดปช.จะสามารถเปด

ใหบริการไดครบทุกแหงเพ่ือใหทันกับฤดูกาลผลิตรอบตอไป  

        ดานนางอรทัย ยอดประเสริฐ ประธาน ศดปช. อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี กลาววา รูสึกดีใจท่ี

ภาครัฐมีโครงการดี ๆ มาชวยเหลือเกษตรกรในสถานการณโรคระบาดเชนนี้ เนื่องจากพ้ืนท่ีอําเภอทาชนะ 

เกษตรกรสวนใหญปลูกปาลมน้ํามันเปนหลัก มีแปลงใหญปาลมน้ํามันถึง 5 แปลง ในแตละปใชปุยเคมีมูลคาสูง

หลายลานบาท ศดปช.ทาชนะ มีการจัดทําแผนธุรกิจท่ีชัดเจน และเปดใหบริการสมาชิกแลวกําลังขยายผลไป

ยังแปลงใหญทุกแปลงในอําเภอ โดยดําเนินงานเชื่อมโยงกันเปนเครือขายจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชน มีการลงหุน

ของสมาชิกกลุมและองคกรยอยตางๆ ในอําเภอ เพ่ือรวมดําเนินการและรับผลประโยชนรวมกัน 

 

 

 

 

 

 

 



 

ศดปช. กาวสูธุรกิจดินและปุยเพ่ือชุมชน พรอมบริการเกษตรกรลดตนทุนการผลิตสูภัย โควิด-19 

 

   กรมสงเสริมการเกษตร โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา เรงขับเคลื่อน

ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) สูธุรกิจบริการดินและปุยเพ่ือชุมชน (One Stop Service) ชวยเหลือ

เกษตรกรในการลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต มุงยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีข้ึน ดวย

การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิเคราะหดินและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

  นายสพิุท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา เปดเผย

วา ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุย

เพ่ือชุมชน (One Stop Service) ภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผาน ศดปช. ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรไดจัดตั้งข้ึนตั้งแตป 2558 ปจจุบันท่ัว

ประเทศมี ศดปช. จํานวน 882 ศูนย กระจายครบทุกอําเภอ ในสวนภาคใตมีจํานวน 177 ศูนย เปนศูนยหลัก 

151 ศูนย และศูนยเครือขาย 26 ศูนย ในป 2560 ศดปช. ถูกจัดใหเปนเครือขายของศูนยเรียนรูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ดานดินและปุยในพ้ืนท่ี ใหบริการตรวจวิเคราะหดินดวยชุด

ตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว บริการวิชาการดานดินและปุยใหคําแนะนําการจัดการดินและ

การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ซ่ึงเปนการใชปุยท่ีถูกตองในปริมาณท่ีเหมาะสมกับปริมาณธาตุอาหารท่ีมีอยูใน

ดินและความตองการของพืช ไมมากไมนอยเกินไป ทําใหเกษตรกรลดการใชปุยเคมีลงได และจากสถานการณ

การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหประเทศผูผลิตปุยรายใหญ คือ ประเทศจีน มีการจํากัดการผลิต 

เนื่องจากกาซธรรมชาติซ่ึงเปนวัตถุดิบในการผลิตปุยมีปริมาณลดลง สาเหตุจากฤดูหนาวท่ียาวนาน อีกท้ังการ 

ล็อกดาวนจากโควิด-19 ทําใหสงผลกระทบตอการขนสง มีเรือขนสงใหบริการนอย คาขนสงสูงข้ึน ราคาปุยเคมี



จึงขยับตัวสูงข้ึน เกษตรกรไดรับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากตนทุนการผลิตสูงข้ึน ดังนั้นในสภาวการณเชนนี ้

โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุยเพ่ือชุมชน (One Stop Service) สามารถชวยเกษตรกรลดภาระตนทุน

ปุยเคมีลงได โดยเบื้องตนมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณชุดตรวจวิเคราะหดิน (Soil test kit) แมปุย และเครื่อง

ผสมปุย ใหแก ศดปช. ท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือใหบริการตรวจวิเคราะหดิน แปลผลใหคําแนะนําการจัดการดิน

และการใชปุยเบื้องตน รวบรวมความตองการจัดหาปุยคุณภาพดี และบริการผสมปุยตามคาวิเคราะหดิน แก

สมาชิก ศดปช. กลุมแปลงใหญ และเกษตรกรท่ัวไป โดยภาคใตมีเปาหมายดําเนินการในพ้ืนท่ี 10 จังหวัด รวม 

58 ศดปช. เปาหมายการบริการเกษตรกรประมาณ 15,000 ราย 

  นายสุพิท ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ขณะนี้การดําเนินงานในสวนภาคใตคืบหนาไปแลวกวารอยละ 70 

โดยการฝกอบรมพัฒนาเทคนิคและบริหารธุรกิจ และจัดเวทีเชื่อมโยงเครือขายดําเนินการเสร็จสิ้นแลวทุก

จังหวัด มีเกษตรกรสนใจเขารวมกิจกรรมเกินกวาจํานวนเปาหมายท่ีตั้งไว ไดสงมอบวัสดุอุปกรณแลวรอยละ 

70 ของเปาหมาย ไดบริการตรวจวิเคราะหดินใหเกษตรกรแลว จํานวน 3,318 ราย ผสมปุยและจําหนายให

เกษตรกรแลว 6 จังหวัด ปริมาณรวม 57.90 ตัน คาดวาภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ ทุก ศดปช.จะสามารถ

เปดใหบริการไดครบทุกแหงเพ่ือใหทันกับฤดูกาลผลิตรอบตอไป 

  ดานนางอรทัย ยอดประเสริฐ ประธาน ศดปช. อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี กลาววา 

รูสึกดีใจท่ีภาครัฐมีโครงการดี ๆ มาชวยเหลือเกษตรกรในสถานการณโรคระบาดเชนนี้ เนื่องจากพ้ืนท่ีอําเภอ 

ทาชนะ เกษตรกรสวนใหญปลูกปาลมน้ํามันเปนหลัก มีแปลงใหญปาลมน้ํามันถึง 5 แปลง ในแตละปใชปุยเคมี

มูลคาสูงหลายลานบาท ศดปช.ทาชนะ มีการจัดทําแผนธุรกิจท่ีชัดเจน และเปดใหบริการสมาชิกแลว

กําลังขยายผลไปยังแปลงใหญทุกแปลงในอําเภอ โดยดําเนินงานเชื่อมโยงกันเปนเครือขายจัดตั้งเปนวิสาหกิจ

ชุมชนมีการลงหุนของสมาชิกกลุมและองคกรยอยตางๆ ในอําเภอ เพ่ือรวมดําเนินการและรับผลประโยชน

รวมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ศดปช. กาวสูธุรกิจดินและปุยเพ่ือชุมชน พรอมบริการเกษตรกรลดตนทุนการผลิตสูภัย โควิด-19 

 
  กรมสงเสริมการเกษตร โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลาเรงขับเคลื่อน

ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) สูธุรกิจบริการดินและปุยเพ่ือชุมชน(One Stop Service) ชวยเหลือ

เกษตรกรในการลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต มุงยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีข้ึน ดวย

การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิเคราะหดินและการใชปุยตามคาวิเคราะห

ดิน                       

  นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา เปดเผย

วา ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกรมสงเสริมการเกษตรดําเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุย

เพ่ือชุมชน (One Stop Service) ภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผาน ศดปช. ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรไดจัดตั้งข้ึนตั้งแตป 2558 

 ปจจุบันท่ัวประเทศมี ศดปช. จํานวน 882 ศูนย กระจายครบทุกอําเภอ ในสวนภาคใตมี

จํานวน 177 ศูนย เปนศูนยหลัก 151 ศูนย และศูนยเครือขาย 26 ศูนย ในป2560 ศดปช. ถูกจัดใหเปน

เครือขายของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ดานดินและปุยในพ้ืนท่ีใหบริการ

ตรวจวิเคราะหดินดวยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว บริการวิชาการดานดินและปุย  ให

คําแนะนําการจัดการดินและการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ซ่ึงเปนการใชปุยท่ีถูกตองในปริมาณท่ีเหมาะสมกับ

ปริมาณธาตุอาหารท่ีมีอยูในดินและความตองการของพืชไมมากไมนอยเกินไป ทําใหเกษตรกรลดการใชปุยเคมี

ลงได และจากสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหประเทศผูผลิตปุยรายใหญ คือ ประเทศ

จีน มีการจํากัดการผลิต เนื่องจากกาซธรรมชาติซ่ึงเปนวัตถุดิบในการผลิตปุยมีปริมาณลดลงสาเหตุจากฤดู

หนาวท่ียาวนาน อีกท้ังการล็อกดาวนจากโควิด-19 ทําใหสงผลกระทบตอการขนสง มีเรือขนสงใหบริการ



นอย คาขนสงสูงข้ึน ราคาปุยเคมีจึงขยับตัวสูงข้ึนเกษตรกรไดรับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากตนทุนการผลิต

สูงข้ึน      

 ดังนั้นในสภาวการณเชนนี้ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุยเพ่ือชุมชน(One Stop 

Service) สามารถชวยเกษตรกรลดภาระตนทุนปุยเคมีลงได โดยเบื้องตนมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณชุดตรวจ

วิเคราะหดิน (Soil test kit) แมปุย และเครื่องผสมปุยใหแก ศดปช. ท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือใหบริการตรวจ

วิเคราะหดิน แปลผลใหคําแนะนําการจัดการดินและการใชปุยเบื้องตน รวบรวมความตองการจัดหาปุย

คุณภาพดี และบริการผสมปุยตามคาวิเคราะหดิน แกสมาชิก ศดปช. กลุมแปลงใหญ และเกษตรกรท่ัวไป โดย

ภาคใตมีเปาหมายดําเนินการในพ้ืนท่ี 10 จังหวัด รวม 58 ศดปช. เปาหมายการบริการเกษตรกร

ประมาณ 15,000 ราย 

 นายสุพิท ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ขณะนี้การดําเนินงานในสวนภาคใตคืบหนาไปแลวกวารอยละ 70 โดย

การฝกอบรมพัฒนาเทคนิคและบริหารธุรกิจ และจัดเวทีเชื่อมโยงเครือขายดําเนินการเสร็จสิ้นแลวทุกจังหวัด มี

เกษตรกรสนใจเขารวมกิจกรรมเกินกวาจํานวนเปาหมายท่ีตั้งไว ไดสงมอบวัสดุอุปกรณแลวรอยละ 70 ของ

เปาหมาย ไดบริการตรวจวิเคราะหดินใหเกษตรกรแลว จํานวน 3,318 ราย ผสมปุยและจําหนายใหเกษตรกร

แลว 6 จังหวัด ปริมาณรวม 57.90 ตัน คาดวาภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ทุก ศดปช.จะสามารถเปด

ใหบริการไดครบทุกแหงเพ่ือใหทันกับฤดูกาลผลิตรอบตอไป                            

  ดานนางอรทัย ยอดประเสริฐ ประธาน ศดปช. อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี กลาววา รูสึกดีใจท่ี

ภาครัฐมีโครงการดี ๆ มาชวยเหลือเกษตรกรในสถานการณโรคระบาดเชนนี้ เนื่องจากพ้ืนท่ีอําเภอทา

ชนะ เกษตรกรสวนใหญปลูกปาลมน้ํามันเปนหลัก มีแปลงใหญปาลมน้ํามันถึง 5 แปลง ในแตละปใชปุยเคมี

มูลคาสูงหลายลานบาท ศดปช.ทาชนะ มีการจัดทําแผนธุรกิจท่ีชัดเจน และเปดใหบริการสมาชิกแลว

กําลังขยายผลไปยังแปลงใหญทุกแปลงในอําเภอ โดยดําเนินงานเชื่อมโยงกันเปนเครือขายจัดตั้งเปนวิสาหกิจ

ชุมชน มีการลงหุนของสมาชิกกลุมและองคกรยอยตางๆ ในอําเภอ เพ่ือรวมดําเนินการและรับผลประโยชน

รวมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรกรสุราษฎรฯ รวมกลุมแปลงใหญเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาลม พัฒนาคุณภาพ ตั้งเปาสูการผลิต

เห็ดอินทรีย 

 

แปลงใหญเห็ดฟางตําบลคลองพา อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี ปลื้ม!! จากวิสาหกิจชุมชนกาวสูแปลง

ใหญ เรียนรูจากตนแบบ พัฒนาอยางตอเนื่อง เปลี่ยนรายไดเสริมเปนรายไดหลักอยางม่ันคง 

        นายอเนก แสงเอม ประธานแปลงใหญเห็ดฟางตําบลคลองพา ใหขอมูลวาเกษตรกรสวนใหญในตําบล

คลองพา ปลูกปาลมน้ํามันเปนอาชีพหลัก ในพ้ืนท่ีจึงมีทะลายปาลม หรือซังปาลมเปนวัสดุเศษเหลือจากโรงงาน 

เม่ือป 2561 ตนและเกษตรกรในชุมชนจึงไดศึกษาเก่ียวกับการเพาะเห็ดฟางโดยใชทะลายปาลมแรกเริ่มเพาะ

แบบกองเตี้ยกอน พบปญหาไมสามารถควบคุมคุณภาพไดตอเนื่อง            

  ตอมาในป 2562 ไดรวบรวมสมาชิกจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนเห็ดฟางบานขวัญพัฒนาข้ึนโดยไดรับ

คําแนะนําจากสํานักงานเกษตรอําเภอทาชนะ เดิมมีสมาชิก 20 กวาคน ตอมามีสมาชิกเพ่ิมข้ึนเปน 50 คน ในป 

2563 กลุมไดไปศึกษาดูงานแปลงใหญเห็ดฟางตําบลชองไมแกว อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร ซ่ึงเปนแปลง

ใหญเห็ดฟางแหงแรกของภาคใต เพาะแบบโรงเรือนโดยใชทะลายปาลม กลุมจึงไดวิธีการสรางโรงเรือนและ

ความรูดานการผลิตมาปรับเปลี่ยนเปนการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน โดยชวงแรกไดทดลอง 3-4 คน ปจจุบัน

ปรับเปลี่ยนไปทําแบบโรงเรือนแลวทุกราย 

             ป 2564 ไดขอจัดตั้งเปนแปลงใหญกับกรมสงเสริมการเกษตร ปจจุบันมีโรงเรือนจํานวน 80 หลัง 

และกําลังขยายเพ่ิมใหไดครอบครัวละ 4-5 หลัง จะไดมีผลผลิตตอเนื่องและแรงงานในครัวเรือนดูแลไดท่ัวถึง 

สําหรับการเพาะเห็ดฟางของกลุม จะสรางโรงเรือนขนาด 4X7 เมตร ใชผายางคลุม และติดตั้งระบบน้ําพนฝอย 



1 โรง จะมีชั้นวาง2 แถวๆ ละ 4 ชั้น ขนาดชั้นวาง 1×6 เมตร รวมพ้ืนท่ีวางวัสดุเพาะ 48 ตารางเมตร การเพาะ

เห็ดแตละครั้งใชทะลายปาลมประมาณ 13 ตัน ซ้ือในพ้ืนท่ีครั้งละ 9,000 บาท กอนเพาะตองนําทะลายปาลม

มาหมักเปนเวลา 30 วัน       

              จากนั้นจัดเรียงบนชั้นแตละชั้นวางสูงประมาณ 15 เซนติเมตร และทําการอบไอน้ําจากหมอตมน้ํา

โดยใชฟนใหไดอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เพ่ือฆาเชื้อ และหนอน เปนเวลา 6-7 ชม. แลวท้ิงใหเย็น 1 วัน 

จากนั้นทําการโรยเชื้อเห็ดฟาง แลวฉีดน้ําเปนฝอยใหเชื้อเห็ดพอชุมปดประตูท้ิงไว 3 คืน เสนใยเห็ดฟางฟูข้ึน

เจริญแผกระจายโดยรอบก็ทําการฉีดน้ําเพ่ือตัดใย จากนั้นประมาณ 5 วันจะเริ่มเก็บดอกได และมีผลผลิตให

เก็บเก่ียวประมาณ 1 เดือน 1 รอบใชเวลา 40-50 วัน จากนั้นทําการรื้อซังปาลมออก 2 วันและพักโรงเรือน 2 

วัน จึงจะลงรอบใหม เม่ือเขาสูแปลงใหญ สมาชิกไดรับความรูเพ่ิมข้ึนจากการจัดกระบวนการเรียนรู มีการ

ควบคุมคุณภาพสมํ่าเสมอ ทําใหผลผลิตท่ีออกมาคุณภาพดี ดอกใหญ เปนท่ีตองการของตลาด ไดขอรับรอง

มาตรฐาน GAP แลว และมีแผนดําเนินการขอรับรองใหไดครบทุกแปลงในป 2564 ปจจุบันเก็บผลผลิตรวมกัน

ไดประมาณ 1 ตันตอวัน ราคาอยูท่ีกิโลกรัมละ 60-80 บาท ทุกวันพอคาจะเขามารับท่ีจุดรวบรวมในประมาณ 

11.00 น. และรีบขนสงไปยังตลาดหลักในกรุงเทพมหานคร 

            ตนทุนโรงเรือนประมาณ 40,000 บาทตอหลัง ซ่ึง 1-2 รอบการผลิตก็สามารถคืนทุนได ขอดีของการ

เพาะเห็ดแบบนี้คือไมไดใชสารเคมีในการฆาเชื้อวัสดุเพาะแตใชการอบไอน้ําแทน จัดการงายเพราะอยูใกลท่ีพัก 

ไมตองยายท่ีบอยๆ ควบคุมสภาวะแวดลอมไดดีกวา ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ สําหรับผลผลิตท่ีคุณภาพตกเกรด 

ดอกเล็กหรือดอกบาน ก็นํามาแปรรูปเปน ผลิตภัณฑเห็ด ไดแก แหนมเห็ด เห็ดดองปรุงรส และขาวเกรียบเห็ด 

ซ่ึงกลุมมีแผนท่ีจะดําเนินการเพ่ิมมูลคาและสรางโรงเรือนแปรรูป รวมถึงการขอมาตรฐาน อย.ในระยะตอไป 

 นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ใหขอมูล

วา ขณะนี้แปลงใหญเห็ดฟางท่ัวประเทศมีท้ังหมด 10 แปลง ในสวนภาคใตแปลงใหญตําบลชองไมแกว อําเภอ

ทุงตะโก จังหวัดชุมพรเปนแปลงแรก และแปลงใหญเห็ดฟางตําบลคลองพา อําเภอทาชนะ เปนแปลงท่ี 2 ซ่ึง

ไดไปเรียนรูจากแปลงตนแบบมาจากชุมพรนํานวัตกรรมการกอสรางโรงเรือน และกระบวนการผลิตมาพัฒนา

แปลง ตามแนวทางแปลงใหญใน 5 ดาน คือ 

          1) การลดตนทุน โดยเลือกและใชปจจัยการผลิตท่ีเหมาะสม การใชวัสดุท่ีเหลือจากการเพาะเห็ดท่ี

หมดอายุแลวทําปุย 2) การเพ่ิมผลผลิต โดยการควบคุมสภาวะการใหน้ํา การใชชีวภัณฑในการปองกันกําจัด

โรคและศัตรูพืช 3) การพัฒนาคุณภาพดําเนินการผลิตตามมาตรฐาน GAP และตั้งเปาหมายการผลิตเห็ด

อินทรีย ซ่ึงกลุมใชการอบวัสดุเพาะและฆาเชื้อในโรงเห็ดแทนการใชยาฆาหนอนและใชน้ําหมัก 4) ดาน

การตลาดและเชื่อมโยงการตลาด มีการจัดทําแผนธุรกิจ การรวบรวมผลผลิตและเชื่อมโยงเครือขายพอคาจาก

นอกพ้ืนท่ี และประเด็นสุดทายคือ 5) การบริหารจัดการ ดําเนินการรูปแบบวิสาหกิจชุมชน มีการบริหาร

จัดการกลุมท่ีเขมแข็ง 



         โดยมีสํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานีและสํานักงานเกษตรอําเภอทาชนะเปนหนวยงานหลักท่ีรวม

บูรณาการกับหนวยงานตางๆในการใหความรู พัฒนากลุมตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย

รัฐจะสนับสนุนงบประมาณใหใน 3 ปแรก ตามโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ถือเปนอีก

หนึ่งตัวอยางแปลงใหญท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองในการสรางอาชีพใหแกชุมชนเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรกรสุราษฎรฯ รวมกลุมแปลงใหญเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาลม พัฒนาคุณภาพสูการผลิตเห็ด

อินทรีย 

 

  แปลงใหญเห็ดฟางตําบลคลองพา อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี ปลื้ม!! จากวิสาหกิจชุมชนกาวสู

แปลงใหญ เรียนรูจากตนแบบ พัฒนาอยางตอเนื่อง เปลี่ยนรายไดเสริมเปนรายไดหลักอยางม่ันคง 

  นายอเนก แสงเอม ประธานแปลงใหญเห็ดฟางตําบลคลองพา ใหขอมูลวา เกษตรกรสวนใหญในตําบล

คลองพา ปลูกปาลมน้ํามันเปนอาชีพหลัก ในพ้ืนท่ีจึงมีทะลายปาลม หรือซังปาลมเปนวัสดุเศษเหลือจากโรงงาน 

เม่ือป 2561 ตนและเกษตรกรในชุมชนจึงไดศึกษาเก่ียวกับการเพาะเห็ดฟางโดยใชทะลายปาลม แรกเริ่มเพาะ

แบบกองเตี้ยกอน พบปญหาไมสามารถควบคุมคุณภาพไดตอเนื่อง ตอมาในป 2562 ไดรวบรวมสมาชิกจัดตั้ง

เปนวิสาหกิจชุมชนเห็ดฟางบานขวัญพัฒนาข้ึน โดยไดรับคําแนะนําจากสํานักงานเกษตรอําเภอทาชนะ เดิมมี

สมาชิก 20 กวาคน ตอมามีสมาชิกเพ่ิมข้ึนเปน 50 คน 

  ในป 2563 กลุมไดไปศึกษาดูงานแปลงใหญเห็ดฟางตําบลชองไมแกว อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 

ซ่ึงเปนแปลงใหญเห็ดฟางแหงแรกของภาคใต เพาะแบบโรงเรือนโดยใชทะลายปาลม กลุมจึงไดวิธีการสราง

โรงเรือนและความรูดานการผลิตมาปรับเปลี่ยนเปนการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน โดยชวงแรกไดทดลอง 3-4 

คน ปจจุบันปรับเปลี่ยนไปทําแบบโรงเรือนแลวทุกราย ป 2564 ไดขอจัดตั้งเปนแปลงใหญกับกรมสงเสริม

การเกษตร ปจจุบนัมีโรงเรือนจํานวน 80 หลัง และกําลังขยายเพ่ิมใหไดครอบครัวละ 4-5 หลัง จะไดมีผลผลิต

ตอเนื่องและแรงงานในครัวเรือนดูแลไดท่ัวถึง สําหรับการเพาะเห็ดฟางของกลุม จะสรางโรงเรือนขนาด 4X7 

เมตร ใชผายางคลุม และติดตั้งระบบน้ําพนฝอย 1 โรง จะมีชั้นวาง 2 แถวๆ ละ 4 ชั้น ขนาดชั้นวาง 1x6 เมตร 

รวมพ้ืนท่ีวางวัสดุเพาะ 48 ตารางเมตร การเพาะเห็ดแตละครั้งใชทะลายปาลมประมาณ 13 ตัน ซ้ือในพ้ืนท่ี

ครั้งละ 9,000 บาท กอนเพาะตองนําทะลายปาลมมาหมักเปนเวลา 30 วัน 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210501/a2b63acd280b9f934464a420ddf80b387a3d305f22c4000add95b6d6d3720ed9.jpg?itok=fljt_sUW�


   จากนั้นจัดเรียงบนชั้นแตละชั้นวางสูงประมาณ 15 เซนติเมตร และทําการอบไอน้ําจากหมอตมน้ําโดย

ใชฟนใหไดอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เพ่ือฆาเชื้อ และหนอน เปนเวลา 6-7 ชม. แลวท้ิงใหเย็น 1 วัน จากนั้น

ทําการโรยเชื้อเห็ดฟาง แลวฉีดน้ําเปนฝอยใหเชื้อเห็ดพอชุมปดประตูท้ิงไว 3 คืน เสนใยเห็ดฟางฟูข้ึนเจริญแผ

กระจายโดยรอบก็ทําการฉีดน้ําเพ่ือตัดใย จากนั้นประมาณ 5 วันจะเริ่มเก็บดอกได และมีผลผลิตใหเก็บเก่ียว

ประมาณ 1 เดือน 1 รอบใชเวลา 40-50 วัน จากนั้นทําการรื้อซังปาลมออก 2 วันและพักโรงเรือน 2 วัน จึงจะ

ลงรอบใหม เม่ือเขาสูแปลงใหญ สมาชิกไดรับความรูเพ่ิมข้ึนจากการจัดกระบวนการเรียนรู มีการควบคุม

คุณภาพสมํ่าเสมอ ทําใหผลผลิตท่ีออกมาคุณภาพดี ดอกใหญ เปนท่ีตองการของตลาด ไดขอรับรองมาตรฐาน 

GAP แลว และมีแผนดําเนินการขอรับรองใหไดครบทุกแปลงในป 2564 ปจจุบันเก็บผลผลิตรวมกันได

ประมาณ 1 ตันตอวัน ราคาอยูท่ีกิโลกรัมละ 60-80 บาท ทุกวันพอคาจะเขามารับท่ีจุดรวบรวมในประมาณ 

11.00 น. และรีบขนสงไปยังตลาดหลักในกรุงเทพมหานคร ตนทุนโรงเรือนประมาณ 40,000 บาทตอหลัง ซ่ึง 

1-2 รอบการผลิตก็สามารถคืนทุนได 

  ขอดีของการเพาะเห็ดแบบนี้คือไมไดใชสารเคมีในการฆาเชื้อวัสดุเพาะแตใชการอบไอน้ําแทน จัดการ

งายเพราะอยูใกลท่ีพัก ไมตองยายท่ีบอยๆ ควบคุมสภาวะแวดลอมไดดีกวา ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ สําหรับ

ผลผลิตท่ีคุณภาพตกเกรด ดอกเล็กหรือดอกบาน ก็นํามาแปรรูปเปน ผลิตภัณฑเห็ด ไดแก แหนมเห็ด เห็ดดอง

ปรุงรส และขาวเกรียบเห็ด ซ่ึงกลุมมีแผนท่ีจะดําเนินการเพ่ิมมูลคาและสรางโรงเรือนแปรรูป รวมถึงการขอ

มาตรฐาน อย.ในระยะตอไป 

  นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ใหขอมูล

วา ขณะนี้แปลงใหญเห็ดฟางท่ัวประเทศมีท้ังหมด 10 แปลง ในสวนภาคใตแปลงใหญตําบลชองไมแกว อําเภอ

ทุงตะโก จังหวัดชุมพรเปนแปลงแรก และแปลงใหญเห็ดฟางตําบลคลองพา อําเภอทาชนะ เปนแปลงท่ี 2 ซ่ึง

ไดไปเรียนรูจากแปลงตนแบบมาจากชุมพร นํานวัตกรรมการกอสรางโรงเรือน และกระบวนการผลิตมาพัฒนา

แปลง ตามแนวทางแปลงใหญใน 5 ดาน คือ 1.การลดตนทุน โดยเลือกและใชปจจัยการผลิตท่ีเหมาะสม การ

ใชวัสดุท่ีเหลือจากการเพาะเห็ดท่ีหมดอายุแลวทําปุย 2.การเพ่ิมผลผลิต โดยการควบคุมสภาวะการใหน้ํา การ

ใชชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคและศัตรูพืช 3.การพัฒนาคุณภาพ ดําเนินการผลิตตามมาตรฐาน GAP และ

ตั้งเปาหมายการผลิตเห็ดอินทรีย ซ่ึงกลุมใชการอบวัสดุเพาะและฆาเชื้อในโรงเห็ดแทนการใชยาฆาหนอนและ

ใชน้ําหมัก 4.ดานการตลาดและเชื่อมโยงการตลาด มีการจัดทําแผนธุรกิจ การรวบรวมผลผลิตและเชื่อมโยง

เครือขายพอคาจากนอกพ้ืนท่ี และประเด็นสุดทายคือ 5.การบริหารจัดการ ดําเนินการรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 

มีการบริหารจัดการกลุมท่ีเขมแข็ง 

 

 

 

 



 
 

เกษตรกรกลุมแปลงใหญในจังหวัดพัทลุง ผานการพิจารณาเห็นชอบ จากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด 

46 แปลง วงเงินงบประมาณกวา 119 ลานบาท 

 

 
นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผูวาราชการจังหวัดพัทลุง เปนประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับ

แปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหม และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดพัทลุง ครั้งท่ี 2/2564 โดยมี นายสมคิด รัตนวงศ 

เกษตรจังหวัดพัทลุง เปนกรรมการและเลขานุการ 

            โดยท่ีประชุม ไดมีการหารือเรื่องการใชท่ีดินในการกอสรางอาคารของแปลงใหญ จํานวน 11 แปลง 

ซ่ึงผลจากการหารือจากกรมสงเสริมการเกษตร ใหยึดตามคูมือโครงการ โดยใชท่ีดินเอกชนในการกอสราง

อาคารของแปลงใหญ แตตองขอความยินยอมจากเจาของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน เปนรายกรณี และมติท่ีประชุมให

เจาของท่ีดินโอน หรือสลักหลังเอกสารสิทธิ์ โดยมีหลักเกณฑวา งบประมาณกอสรางไมเกิน 1 ลานบาท ใหทํา

สลักหลังไมนอยกวา 10 ป, แปลงใหญผึ้งโพรง ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง สลักหลังไมนอย

กวา 15 ป และแปลงใหญผึ้งโพรง ตําบลปนแต อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สลักหลังไมนอยกวา 20 ป  

            โดยจังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรกลุมแปลงใหญท่ีผานการพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติแผนการ

ดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ จากคณะกรรมการบริหาร 

โครงการฯ ระดับจังหวัด จํานวน 46 แปลง วงเงินงบประมาณ 119,133,423.59 บาท  เพ่ือเปนการชวยเหลือ

ชาวเกษตรกรแปลงใหญ ไดมีการพัฒนาศักยภาพดานผลผลิตการเกษตรในทุกมิติ และยกระดับแปลงใหญ ดวย

เกษตรสมัยใหม ในการเชื่อมโยงตลาดโลก ตอไป 

 

 

 

 

 



 

 

เกษตรจังหวัดสุโขทัยปนน้ําใจสูโควิด มอบผลผลิตเกษตรแกบุคลากรการแพทย 

  30 เม.ย. 64 สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย นําโดยนายเนตร  สมบัติ เกษตรจังหวัดสโุขทัย รวมกับ

กลุมแปลงใหญ กลุมแมบานเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน และศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร (ศพก.) จังหวัดสุโขทัย สงมอบผลผลิต ผลิตภัณฑการเกษตร สิ่งของอุปโภคบริโภค แกบุคลากรทาง

การแพทย ท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

  โดยมี ดร.นพ.ปองพล  วรปาณิ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เปนผูแทนรับมอบ เพ่ือเปน

กําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีของแพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย ในการสอบสวนปองกันโรคและ

เฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนชวยบรรเทาความเดือดรอน ในชวงการแพรระบาดของโรคนี้

ดวย 

  โดยผลผลิตการเกษตรและสิ่งของท่ีสงมอบ ประกอบดวย น้ําดื่ม 3,396 ขวด , หนากากอนามัย 35 

กลอง , ผลไม พืชผัก 6 รายการ รวม 1,064 กิโลกรัม ไดแก มะมวงโชคอนันต มะมวงเขียวเสวย มะมวง

น้ําดอกไม ขาวโพดหวาน เห็ดนางฟา แตงโม สวนผลิตภัณฑแปรรูปนั้นมี กลวยฉาบ เผือกฉาบ เผือกเสน ขาว

พองอบกรอบไรซเบอรี่ จิ้งหรีดปรุงรส , ขาวหอมมะลิ ขาวไรซเบอรี่ ขาวกลอง รวม 674 กิโลกรัม พรอม

ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปและเครื่องดื่ม 
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