
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
หยุดเผา บทความพิเศษ : ก.เกษตรฯประสบผลส าเร็จลดเผาในพื้นที่เกษตร แนวหน้า 

ธุรกิจดินปุ๋ย ดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน พร้อมให้บริการ เดลินิวส ์
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ทุเรียน เกษตรกรทุเรียนตราดปลื้ม น้ าดี ช่วยให้ผลผลิตกลิ่นหอม สีสวย รสหวาน รูปทรงงาม  

ตรงตามความต้องการของตลาด 
คมชัดลึก 

สับปะรด ชาวสวนสับปะรดหวานท่าอุเทนยิ้ม !! เกษตรนครพนมช่วยกระจายผลผลิต 77ข่าวเด็ด 
ชาวสวนสับปะรดหวานท่าอุเทนยิ้ม รัฐช่วยกระจายผลผลิต Nation22 

1 ต าบล 1 กลุ่ม
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บทความพิเศษ : ก.เกษตรฯประสบผลส าเร็จลดเผาในพ้ืนที่เกษตร 

 
เกษตรฯ ประสบความส าเร็จลดเผาในพ้ืนที่เกษตร Hot Spotทั่วประเทศ ลดลง 53% ตั้งแต่ ม.ค. - เม.ย. 
2564 ผลักดันเกษตรกรสร้างเครือข่ายจัดการเศษวัสดุ สร้างรายได้งามให้ชุมชน 

จากสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ที่มัก
เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่ง ทั้งพ้ืนที่ป่า และพ้ืนที่ทางการเกษตร จนส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและทางเศรษฐกิจ และยังส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพการเกษตร 
เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักของปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ท าให้ผลผลิตที่ได้รับต่ ากว่าที่ควรจะเป็น 
  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าว จึงได้มีนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร 
ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่การเกษตร และถ่ายทอดความรู้ด้าน
ท าเกษตรปลอดการเผาให้กับเกษตรกร ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในพ้ืนที่ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานรณรงค์ในท้องถิ่น เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ช่วงวิกฤติหมอกควัน จัดท าแปลงน า
ร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุทดแทนการเผา ส่งผลให้ทุกพ้ืนที่ของประเทศมีจุดความร้อนสะสม 
(Hotspot) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 22 เมษายน 2564 รวมระยะเวลาประมาณ 4 เดือน พบว่า ในช่วง
เวลาเดียวกับปีที่แล้ว จุดความร้อนสะสม (Hotspot) ลดลงร้อยละ 53 โดยโดยพ้ืนที่เกษตร มีจุดความร้อน
สะสมลดลง ร้อยละ 47 ในขณะที่เกษตรกร มีการสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา รวม 280 เครือข่าย มี
การด าเนินการหลากหลายแนวทางในการจัดการเศษวัสดุตามความเหมาะสมสามารถสร้างรายได้เพ่ิมแก่ชุมชน
ได้เป็นอย่างด ี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริ มการเกษตร
ด าเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรลดการเผาในพ้ืนที่การเกษตร และปรับเปลี่ยนวิธีการท าการเกษตรมาท า
การเกษตรแบบปลอดการเผา โดยการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา เพ่ือเร่งรัด จัดการ และ



แก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่เกษตรกรรม น าร่องสาธิตการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ จากภาคการเกษตรเพ่ือลด
ปัญหาการเผาในพ้ืนที่การเกษตร มาตั้งแต่ ปี 2547 โดยแนวทางในการส่งเสริมจะเน้นสร้างการรับรู้ให้
เกษตรกรได้ตระหนักถึงผลเสียจากการเผา แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา และน าเสนอทางเลือกในการ
จัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร และสร้างเป็นเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพ่ือเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนในพ้ืนที่ต่อไป 

โดยทางเลือกที่น าเสนอให้เกษตรกรไม่เผา และจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ เช่น 
การไถกลบตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน คืนชีวิตให้ดิน เพราะถ้า
ดินดี เกษตรกรก็จะได้รับผลผลิตสูง มีรายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมปุ๋ยในดิน ท าให้สามารถลดการใช้
ปุ๋ยเคมี เป็นการลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่ง การเผาตอซัง เป็นการท าลายอินทรียวัตถุและธาตุอาหารใน
ดิน (N P K) คิดเป็นมูลค่า 217 บาทต่อไร่ รวมถึงส่งเสริมให้น าเศษตอซังฟางข้าว หรือเศษวัสดุการเกษตรอ่ืนๆ 
ที่เหลือทิ้งในแปลงเพาะปลูก มาท าปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักเพ่ือใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ท าให้ลดต้นทุนการผลิต และลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม น าเปลือกซังข้าวโพดหรือฟางมาท าวัสดุเพาะปลูก หรือการน าเศษวัสดุการเกษตรมาใช้เลี้ยง
สัตว์ เช่น น ามาอัดก้อน หรือน ามาท าอาหารหมักเพ่ือใช้เลี้ยงโค รวมไปถึงน ามาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน 
เป็นพลังงานทดแทน หรือจะน าไปเพาะเห็ด ผลิตกระดาษ หรือของประดับก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังน าเศษ
ใบไม้ เศษฟาง เศษหญ้า ที่แห้งมาคลุมบริเวณโคนต้นพืช หรือเรียกว่า การห่มดินเป็นที่อยู่อาศัยของจุ ลินทรีย์
เก็บรักษาความชื้น “อุ้มน้ าอุ้มปุ๋ย”เมื่อย่อยสลายจะกลายเป็นฮิวมัส ซึ่งเป็นปุ๋ยให้กับพืชเป็นอาหารให้สัตว์หน้า
ดิน เช่น ไส้เดือน กิ้งกือ ฯลฯ ช่วยพรวนดินและถ่ายมูลเป็นปุ๋ยให้กับพืชอีกด้วย 

ซึ่งผลจากการด าเนินโครงการ มีรายงานสรุปข้อมูลจุดความร้อนสะสม (Hotspot) ด้วยระบบ
ดาวเทียม MODIS ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - วันที่ 22 เมษายน 2564 รวมระยะเวลาประมาณ 4 เดือน พบว่า ในช่วงเวลา
เดียวกับปีที่ผ่านมาทุกพ้ืนที่ของประเทศมีจุดความร้อนสะสมลดลง ร้อยละ 53 โดยพ้ืนที่เกษตร มีจุดความร้อน
สะสมลดลง ร้อยละ 47 นอกจากนี้ ในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรกร
ปลอดการเผา รวม 280 เครือข่ายมีการด าเนินการหลากหลายแนวทางในการจัดการเศษวัสดุตามความ
เหมาะสมและบริบทของชุมชน ช่วยลดต้นทุนการผลิตและสามารถสร้างรายได้เพ่ิมจากการจัดการเศษวัสดุ
ยกตัวอย่าง ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา ต าบลยางสักกระโพหลุ่ม อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่
ผลิตฟางอัดก้อนจ าหน่าย ปริมาณ 80,000 ก้อน ขายราคา 30 บาทต่อก้อน เป็นเงิน 2,400,000 บาท หัก
ต้นทุน 960,000 บาทแล้ว มีรายได้ 1,440,000 บาท และผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น 
ใบไม้ ฟางข้าวที่อัดไม่ได้ ต้นถั่วลิสง ซังข้าวโพด ปริมาณ 500 ตัน ขายราคา 4บาท/กิโลกรัม มีรายได้ เท่ากับ 
200,000 บาท รวมทั้ง 2 กิจกรรม มีรายได้ เท่ากับ 1,640,000 บาท 

“กรมส่งเสริมการเกษตร จะเร่งด าเนินการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรให้รู้ถึงผลกระทบจากการเผา 
และน าเสนอทางเลือกที่ใช้ทดแทนการเผา ให้ครอบคลุมและขยายพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการให้เพ่ิมมากขึ้นตาม
งบประมาณที่ได้รับ รวมถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ด้วย และในระยะยั่งยืน ต้องปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเกษตรกรให้ตระหนักถึงผลเสียและปัญหาที่จะตามมาจากการเผา ทั้งในเรื่องการท าลายโครงสร้าง
ดิน ท าลายสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบท้ายสุดกับสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ลูกหลาน ซึ่งจะท าให้เขา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาท าการเกษตรแบบปลอดการเผาที่เกิดจากความตั้งใจของเกษตรกรเอง”อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้าย 
 



 
 
 
 



 
 



 
 
เกษตรกรทุเรียนตราดปลื้ม น้ าดี ช่วยให้ผลผลิตกลิ่นหอม สีสวย รสหวาน รูปทรงงาม  ตรงตามความ
ต้องการของตลาด 

 
 

นายชยุธกฤดิ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด เปิดเผยถึงการสนองงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการท าการเกษตรในพ้ืนที่ จังหวัดตราดว่า เกษตรกรจ านวนไม่น้อยได้หันมาปลูก
ทุเรียนแทนการปลูกยางพารา เนื่องจากขายได้ราคาดีมีตลาดต่างประเทศรองรับ ที่ส าคัญมีแหล่งน้ าเพียงพอใน
การน ามาบ ารุงต้นทุเรียน เช่นที่บ้านคลองมะนาว  ต าบลไม้รูด  อ าเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด มีอ่างเก็บน้ า
คลองมะนาวอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งเป็นเขื่อนดินยาว 630.0 เมตร สูง 10.80 เมตร สันเขื่อนกว้าง 
6.00 เมตร ความจุ 650,000 ลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่รับประโยชน์มีน้ าอย่างเพียงพอตลอดทั้งปีกว่า 650 ไร่ 

ขณะเดียวกันเป็นพ้ืนที่ที่มีสภาพภูมิอากาศ เช่นเดียวกับภาคใต้ คือ ฝน 8 แดด 4 เมื่อฝนตกลงมาอ่างเก็บน้ าลูก
นี้ช่วยเก็บกักน้ าเอาไว้ให้เกษตรกรได้ใช้ในช่วงที่เกิดฝนทิ้งช่วงและช่วงหน้าแล้ง ท าให้ต้นพืชที่ปลูกไม่ขาดแคลน
น้ า ยังผลให้ผลผลิตออกมาดีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด   

“จากความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการท าการเกษตร ทางส านักงานเกษตร จังหวัดตราด กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้น้อมน าพระราชด าริ ในการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานให้ชาวไทยมาส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่ปฎิบัติใช้ควบคู่กับการปลูกพืช
หลัก คือ ทุเรียน เพ่ือเป็นการรองรับหากปีใดราคาทุเรียนตกต่ า หรือมีปัญหากับการขนส่งก็จะมีพืชอ่ืนๆ เข้ามา
รองรับให้เกษตรกรมีรายได้ต่อเนื่อง  อย่างน้อยก็มีกินจากพืชผักที่น ามาปลูก” นายชยุธกฤดิ นนทแก้ว กล่าว 

 

เกษตรจังหวัดตราด  กล่าวเพ่ิมเติมด้วยว่า ในการส่งเสริมการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่
นั้น ทางส านักงานจะเน้นการด าเนินงานภายใต้แนวทางเน้นคนคือด้วยความสมัครใจ พ้ืนที่เหมาะสม สินค้า



ตามท่ีตลาดต้องการ ท าจริง ท าต่อเนื่อง และยั่งยืน  โดยเฉพาะทุเรียนที่เกษตรกรปลูก จะส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาให้ได้คุณภาพ ซึ่งสามารถด าเนินการได้เนื่องจากมีแหล่งน้ าสมบูรณ์ ทุเรียนมีคุณภาพ รสชาติดี กลิ่นหอม 
สีสวย หวานละมุน และรูปทรงตรงตามความต้องการของตลาด  

“นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงสืบสานรักษาต่อ
ยอดงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการท าเกษตรในพ้ืนที่
จังหวัดตราด ที่ปัจจุบันมีมากถึง 7 โครงการฯ ได้รับการพัฒนาต่อยอดให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึง
และเพ่ิมมากข้ึน” นายชยุธกฤดิ นนทแก้ว กล่าว 

ทางด้านนายชายดาว  ข าวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต. ไม้รูด อ.คลองใหญ่  จ.ตราด เปิดเผยว่า เมื่อก่อนในพ้ืนที่มี
การสู้รบเนื่องจากติดกับประเทศกัมพูชา ราษฎรส่วนใหญ่จะอพยพจากพ้ืนที่ริมป่ามาอยู่อาศัยและท ามาหากิน
ที่ชายทะเลท าการประมงเป็นหลักต้องใช้น้ าบ่อที่ขุดข้ึนมาต้องไปแย่งน้ ากัน ต่อมาเมื่อสถานการณ์สงบลง
ราษฎรเริ่มกลับไปท าการเกษตรเช่นเดิม แต่มีปัญหาเรื่องน้ าที่ใช้บ ารุงต้นพืช และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้เข้ามา
ส ารวจเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รัชกาลที่ 9 ทุกคนดีใจและ
เห็นด้วยกับการเกิดขึ้นของโครงการฯ ได้ร่วมกันบริจาคพ้ืนที่ท ากินเพ่ือสร้างเป็นอ่างเก็บน้ า    

“พอสร้างอ่างเก็บน้ าเสร็จพ่ีน้องคลองมะนาวต่างเฮกันอย่างทั่วหน้า มีน้ าใช้ทั้งปีจวบจนทุกวันนี้ ทุกคนมีความ
เป็นอยู่ที่ดี กินดี มีสวนทุเรียน แต่ก่อนมีแต่ป่า ปลูกยางพารา ขณะนี้เปลี่ยนมาเป็นสวนทุเรียน เพราะผลผลิตมี
ราคาดีกว่ายางพารา แต่ละปีมีรายได้ดีมาก” นายชายดาว  ข าวงศ์ กล่าว 

ส าหรับทุเรียนที่เกษตรกรในพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี ซึ่งให้ผลผลิตดี มีเจ้าหน้าที่
จากเกษตรจังหวัดตราด เข้ามาดูแลให้ค าแนะน าในการบ ารุงต้นทุเรียน ตั้งแต่ระยะการให้น้ า การตัดแต่ง การ
ก าจัดแมลงศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี สนับสนุนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่นขี้ค้างคาวหรือกระดูกป่น โดยใส่เดือนละครั้ง
หลังการเก็บเกี่ยวผล ได้รับการถ่ายทอดวิธีการก าหนดระยะการออกผล เพ่ือให้ผลผลิตออกมาไม่กระจุกตัว 
และตรงตามที่ตลาดต้องการโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ซึ่งตลาดหลักอยู่ที่ประเทศจีน โดยส่งผ่านทาง
ประเทศกัมพูชาและเวียดนาม ส่วนหนึ่งก็จ าหน่ายภายในประเทศ  

“ปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า มีสมาชิก 187 ครัวเรือน มีการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและได้รับ
ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งการใช้บ ารุงต้นพืช การใช้ในครัวเรือน  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหา
ที่สุดมิได ้ ที่มีอ่างเก็บน้ าคลองมะนาวอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท าให้ราษฎรมีน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอ ท าให้มีรายได้ที่มั่นคงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดเจน” นายชายดาว  ข า
วงศ์ กล่าว 
 
 
 



 
ชาวสวนสับปะรดหวานท่าอุเทนยิ้ม !! เกษตรนครพนมช่วยกระจายผลผลิต 

 

นครพนม – ชาวสวนสับปะรดหวานท่าอุเทนยิ้ม !! เกษตรนครพนมช่วยกระจายผลผลิต เปิดช่องทาง
จ าหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ สู้วิกฤตโควิดที่กระทบ 

คืบหน้า กรณีชาวสวนสับปะรดหวาน อ าเภอท่าอุเทน จ.นครพนม วอนหน่วยงานรัฐช่วยเหลือหาช่องทาง
ระบายสับปะรด เนื่องจากมีราคาตกต่ าจากพิษโควิดระลอกใหม่ ผู้คนไม่เดินทางออกจากบ้าน ด่านการค้า
ชายแดนถูกปิดยาว ไม่มีพ่อค้ามารับซื้อ ท าให้ยอดขายสับปะรดลดลง โดยในแต่ละปีขายในกิโลกรัมละ 20-25 
บาท มีโรงงานรับซื้อให้กิโลกรัมละ 7-10 บาท แต่ปีนี้เจอพิษโควิดระบาดรอบนี้สาหัสมาก ท าให้ชาวสวนต้อง
ลดราคาลงเหลือกิโลกรัมละ 10-15 บาท ทั้งนี้โรงงานรับซื้อให้เพียงกิโลกรัมละ 4-5 บาท จากปกติขายได้วันละ 
2,000-4,000 บาท เหลือรายได้เพียงวันละ 400-500 บาท เดือดร้อนหนัก แต่เกษตรกรก็ยอมรับว่าแม้ต้อง
ประสบปัญหาขาดทุนแต่ก็ต้องทนขายกันต่อไป ดีกว่าปล่อยผลผลิตเน่าทิ้งไปเฉย ๆ ตามท่ีเสนอข่าวไปแล้ว 

ล่าสุด วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว
ว่า สับปะรดหวาน อ.ท่าอุเทน พืช GI นครพนมนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดนครพนม 
ที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดนครพนม โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนสับปะรดอ าเภอ
ท่าอุเทน และอ าเภอโพนสวรรค์ ในช่วงเดือนเมษายน – ต้นเดือนพฤษภาคม จะเป็นช่วงฤดูกาลที่ผลผลิต
สับปะรดออกสู่ตลาดในปริมาณที่มาก ท าให้ผลผลิตสับปะรดในพ้ืนที่มีมากกว่าปกติ และอาจส่งผลให้ผลผลิตมี
ราคาที่ลดลง ซึ่งเป็นไปตามกลไกด้านการตลาดทั่วไป 

ส าหรับช่องทางการจ าหน่ายเกษตรกรจะจ าหน่ายผลผลิตที่โรงงานในราคากิโลกรัมละ 4- 5 บาท และจ าหน่าย
ที่หน้าสวนในราคา กิโลกรัมละ 8 – 10 บาท ซึ่งเกษตรกรชาวสวนสับปะรดบางรายบอกว่า ตนเองพอใจที่
สามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคากิโลกรัมละ 8 – 10 บาท เพราะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 



19 ที่จะต้องระมัดระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง การเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ลดลง อีกทั้ง
การสัญจรไปมาที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ท าให้มีผู้บริโภคท่ีลดลง 

“จากผลกระทบดังกล่าว ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ประสานให้ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าอุเทน และ
ส านักงานเกษตรอ าเภอโพนสวรรค์ ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตสับปะรดถึงหน้าสวนของพ่ีน้อง
เกษตรกร รวมทั้งช่วยเร่งระบายและกระจายผลผลิตสู่ตลาด เพ่ือเป็นการป้องกันผลผลิตที่อาจจะได้รับความ
เสียหาย” 

เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของการจัดการด้านการตลาด ส านักงานเกษตรจังหวัด
นครพนม ได้ส่งเสริมและขับเคลื่อนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ให้กับเกษตรกรได้มีความรู้ เทคนิค และวิธีการ
จัดการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตในรูปแบบตลาด
ออนไลน์มากขึ้น มีการเปิดช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตสับปะรดแบบออนไลน์ เช่น www.ตลาดเกษตรกร
ออนไลน์.com และเพจ facebook “ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ จังหวัดนครพนม” ซึ่งจะเป็นช่องทางในการ
โปรโมทและช่วยในการจ าหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร อีกทั้งยัง
เป็นการน าผู้ผลิตและผู้บริโภคมาเจอกันโดยตรง ท าให้ผู้บริโภคได้สินค้าท่ีดี มีคุณภาพและราคาสุดประหยัด จึง
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันอุดหนุนและสั่งซื้อสับปะรดหวาน ซึ่งสามารถสั่งซื้อผลผลิตได้ที่ เพจ facebook 
“ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ จังหวัดนครพนม” หรือกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกสับปะรดอ าเภอท่าอุเทน และอ าเภอ
โพนสวรรค์ หรือ โทร 064 – 3667223, 098-1707112,080-1800015 เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19  

สับปะรดหวานอ าเภอท่าอุเทน และอ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ได้ชื่อว่าเป็นสับปะรดหวานที่สุดใน
ประเทศไทย เป็นชนิดพันธุ์ปัตตาเวียสายน้ าผึ้ง ซึ่งได้มีการน าต้นพันธุ์มาปลูกจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
เป็นต้นตระกูลที่มีรสเปรี้ยว ซึ่งเมื่อมาเจอกับสภาพอากาศและสภาพดินในพ้ืนที่ อ.ท่าอุเทน และ อ.โพนสวรรค์ 
ท าให้สับปะรดมีการกลายพันธุ์จนมีรสชาติที่หวานฉ่ า กลิ่นหอม ไม่กัดลิ้น ตาตื้ น จนได้รับการรับรองขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (พืช GI) ของจังหวัดนครพนม ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญและมีคุณภาพอีก
หนึ่งชนิด ปัจจุบันจังหวัดนครพนม มีพ้ืนที่ปลูกสับปะรด จ านวน 5,500 ไร่ โดยแบ่งเป็นอ าเภอโพนสวรรค์ 
จ านวน 1,500 ไร่ และอ าเภอท่าอุเทน จ านวน 4,000 ไร่ (ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม, 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชาวสวนสับปะรดหวานท่าอุเทนยิ้ม รัฐช่วยกระจายผลผลิต 

 
ชาวสวนสับปะรดหวานท่าอุเทนยิ้ม !! เกษตรนครพนมช่วยกระจายผลผลิต เปิดช่องทางจ าหน่ายผ่าน
ตลาดออนไลน์ สู้วิกฤตโควิดที่กระทบ สนใจสามารถสอบถามหรือสั่งซ้ือทางเพจ facebook "ตลาดสินค้า
เกษตรออนไลน์ จังหวัดนครพนม" 
  คืบหน้า กรณีชาวสวนสับปะรดหวาน อ าเภอท่าอุเทน จ.นครพนม วอนหน่วยงานรัฐช่วยเหลือหา
ช่องทางระบายสับปะรด เนื่องจากมีราคาตกต่ าจากพิษโควิดระลอกใหม่ ผู้คนไม่เดินทางออกจากบ้าน ด่าน
การค้าชายแดนถูกปิดยาว ไม่มีพ่อค้ามารับซื้อ ท าให้ยอดขายสับปะรดลดลง โดยในแต่ละปีขายในกิโลกรัมละ 
20-25 บาท มีโรงงานรับซื้อให้กิโลกรัมละ 7-10 บาท แต่ปีนี้เจอพิษโควิดระบาดรอบนี้สาหัสมาก ท าให้
ชาวสวนต้องลดราคาลงเหลือกิโลกรัมละ 10-15 บาท ทั้งนี้โรงงานรับซื้อให้เพียงกิโลกรัมละ 4-5 บาท จากปกติ
ขายได้วันละ 2,000-4,000 บาท เหลือรายได้เพียงวันละ 400-500 บาท เดือดร้อนหนัก แต่เกษตรกรก็ยอมรับ
ว่าแม้ต้องประสบปัญหาขาดทุนแต่ก็ต้องทนขายกันต่อไป ดีกว่าปล่อยผลผลิตเน่าทิ้งไปเฉย ๆ ตามที่เสนอข่าว
ไปแล้ว 
  11 พฤษภาคม 2564 นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า 
สับปะรดหวาน อ.ท่าอุเทน พืช GI นครพนมนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดนครพนม ที่
ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดนครพนม โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนสับปะรดอ าเภอท่าอุ
เทน และอ าเภอโพนสวรรค์ ในช่วงเดือนเมษายน - ต้นเดือนพฤษภาคม  จะเป็นช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตสับปะรด
ออกสู่ตลาดในปริมาณที่มาก ท าให้ผลผลิตสับปะรดในพ้ืนที่มีมากกว่าปกติ และอาจส่งผลให้ผลผลิตมีราคาที่
ลดลง ซึ่งเป็นไปตามกลไกด้านการตลาดทั่วไป  ส าหรับช่องทางการจ าหน่ายเกษตรกรจะจ าหน่ายผลผลิตที่
โรงงานในราคากิโลกรัมละ 4- 5 บาท และจ าหน่ายที่หน้าสวนในราคา กิโลกรัมละ 8 - 10 บาท  ซึ่งเกษตรกร
ชาวสวนสับปะรดบางรายบอกว่า ตนเองพอใจที่สามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคากิโลกรัมละ 8 - 10 บาท 
เพราะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ที่จะต้องระมัดระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่าง



ต่อเนื่อง การเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ลดลง อีกทั้งการสัญจรไปมาที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ
อย่างเคร่งครัด ท าให้มีผู้บริโภคท่ีลดลง 
"จากผลกระทบดังกล่าว ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ประสานให้ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าอุเทน และ
ส านักงานเกษตรอ าเภอโพนสวรรค์ ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตสับปะรดถึงหน้าสวนของพ่ีน้อง
เกษตรกร รวมทั้งช่วยเร่งระบายและกระจายผลผลิตสู่ตลาด เพ่ือเป็นการป้องกันผลผลิตที่อาจจะได้รับความ
เสียหาย"           

เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของการจัดการด้านการตลาด ส านักงานเกษตร
จงัหวัดนครพนม ได้ส่งเสริมและขับเคลื่อนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ให้กับเกษตรกรได้มีความรู้ เทคนิค และ
วิธีการจัดการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตใน
รูปแบบตลาดออนไลน์มากขึ้น มีการเปิดช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตสับปะรดแบบออนไลน์ เช่น www.ตลาด
เกษตรกรออนไลน์.com และเพจ  facebook "ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ จังหวัดนครพนม" ซึ่งจะเป็น
ช่องทางในการโปรโมทและช่วยในการจ าหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ช่วยสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการน าผู้ผลิตและผู้บริโภคมาเจอกันโดยตรง ท าให้ผู้บริโภคได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพและ
ราคาสุดประหยัด  จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันอุดหนุนและสั่งซื้อสับปะรดหวาน ซึ่งสามารถสั่งซื้อผลผลิตได้ที่ 
เพจ  facebook "ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ จังหวัดนครพนม" หรือกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกสับปะรดอ าเภอท่าอุ
เทน และอ าเภอโพนสวรรค์ หรือ โทร 064 - 3667223, 098-1707112,080-1800015 เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้อง
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด 
 

สับปะรดหวานอ าเภอท่าอุเทน และอ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ได้ชื่อว่าเป็นสับปะรดหวาน
ที่สุดในประเทศไทย เป็นชนิดพันธุ์ปัตตาเวียสายน้ าผึ้ ง  ซึ่ ง ได้มีการน าต้นพันธุ์มาปลูกจากจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และเป็นต้นตระกูลที่มีรสเปรี้ยว ซึ่งเมื่อมาเจอกับสภาพอากาศและสภาพดินในพ้ืนที่ อ .ท่าอุ
เทน และ อ.โพนสวรรค์ ท าให้สับปะรดมีการกลายพันธุ์จนมีรสชาติที่หวานฉ่ า กลิ่นหอม ไม่กัดลิ้น ตาตื้น จน
ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (พืช GI) ของจังหวัดนครพนม ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ
และมีคุณภาพอีกหนึ่งชนิด ปัจจุบันจังหวัดนครพนม มีพ้ืนที่ปลูกสับปะรด จ านวน 5,500 ไร่ โดยแบ่งเป็น
อ าเภอโพนสวรรค์ จ านวน 1,500 ไร่ และอ าเภอท่าอุเทน จ านวน 4,000 ไร่ (ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัด
นครพนม, 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกษตรโคราชม่ันใจโครงการ 1 ต าบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 

 

นครราชสีมา เมื่อช่วงสายวันนี้( 11 พฤษภาคม 2564 ) ที่ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา นายกังสดาล 
สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ สิทธิไชย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามการขุดสระเก็บน้ าเพ่ือปรับปรุงแปลง
เกษตรทฤษฎีใหม่ ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พ้ืนที่อ าเภอเมืองยาง 
และอ าเภอบัวใหญ่ โดยเกษตรกรร่วมโครงการภาคภูมิใจและดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ พร้อมน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการท าการเกษตรตามโครงการดังกล่าว 

ส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการขุดสระเก็บน้ าเพ่ือปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพ้ืนที่ต าบลโนนอุดม อ าเภอเมืองยาง  มีนายโกวิทย์ เพียรแก้ว 
เกษตรอ าเภอเมืองยางน าลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า อ าเภอเมืองยางมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 95 ราย 
จา้งแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ 45 ราย และช่วงบ่ายติดตามการด าเนินงานพ้ืนที่ต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ 
จ านวน 3 จุด โดยมีนายกิตติ วัฒนกสิการ เกษตรอ าเภอบัวใหญ่น าลงติดตามในพ้ืนที่ มีเกษตรกรเป้าหมาย 
333 ราย จ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ 109 ราย โดยทั้ง 2 อ าเภออยู่ระหว่างด าเนินการขุดสระเก็บน้ าให้ใด้
ตามเป้าหมายของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

 



  

เกษตรโคราช ม่ันใจโครงการ 1 ต าบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มีอาหาร มี
อาชีพ ในช่วงโควิด-19 

 

เกษตรโคราช มั่นใจโครงการ 1 ต าบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มีอาหาร มีอาชีพ 
ในช่วงโควิด-19 นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ สิทธิไชย หัวหน้า
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ติดตามการขุดสระเก็บน้ าเพ่ือปรับปรุง
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นท่ีอ าเภอ
เมืองยาง และอ าเภอบัวใหญ่ โดยเกษตรกรร่วมโครงการภาคภูมิใจและดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ พร้อมน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการท าการเกษตรตามโครงการดังกล่าว ในช่วงเช้าการติดตาม
ความก้าวหน้าการขุดสระเก็บน้ าเพื่อปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ต าบล 
1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพ้ืนที่ต าบลโนนอุดม อ าเภอเมืองยาง โดยมีนายโกวิทย์ เพียรแก้ว เกษตรอ าเภอ
เมืองยางน าลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า อ าเภอเมืองยางมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 95 ราย จ้างแรงงาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ 45 ราย และช่วงบ่ายติดตามการด าเนินงานพื้นที่ต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จ านวน 3 จุด 
โดยนายกิตติ วัฒนกสิการ เกษตรอ าเภอบัวใหญ่น าลงติดตามในพื้นที่ มีเกษตรกรเป้าหมาย 333 ราย จ้าง
แรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ 109 ราย โดยทั้ง 2 อ าเภออยู่ระหว่างด าเนินการขุดสระเก็บน้ าให้ให้ตามเป้าหมาย
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

        นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จากการได้ติดตามความก้าวหน้าการขุด
สระเก็บน้ าในการปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ในวันนี้ ได้พูดคุยกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทุกคนรู้สึก
ดีใจและภูมิใจทีไ่ด้เข้าร่วมโครงการ พร้อมที่จะน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพ้ืนที่จุด
เรียนรู้ในรูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้อาชีพเกษตรกรรมมีความม่ันคง 
ยั่งยืน เป็นตัวอย่างและเป็นจุดเรียนรู้ในชุมชนต่อไป นายกังสดาล กล่าวต่ออีกว่า โครงการ 1ต าบล 1 กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค



ไวรัสโคโรนา 2019 บรรเทาปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรไปสู่ภาคอ่ืนๆ สร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนมีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีอาหาร มีอาชีพ มีความอุดมสมบูรณ์ มีความ
อบอุ่นจากครอบครัว และวิถีชีวิตพอเพียงก็จะเกิดขึ้นกับชุมชน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวทิ้งท้าย 

นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จากการได้ติดตามความก้าวหน้าการขุดสระเก็บ
น้ าในการปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ในวันนี้ ได้พูดคุยกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทุกคนรู้สึกดีใจและ
ภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ พร้อมที่จะน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ใน
รูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้อาชีพเกษตรกรรมมีความมั่นคง ยั่งยืน 
เป็นตัวอย่างและเป็นจุดเรียนรู้ในชุมชนต่อไป นายกังสดาล กล่าวต่ออีกว่า โครงการ 1ต าบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ เป็นโครงการเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโค
โรนา 2019 บรรเทาปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรไปสู่ภาคอ่ืนๆ สร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนมีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีอาหาร มีอาชีพ มีความอุดมสมบูรณ์ มีความ
อบอุ่นจากครอบครัว และวิถีชีวิตพอเพียงก็จะเกิดขึ้นกับชุมชน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ ผุดโครงการ AgTech Connext เชื่อมสตาร์ทอัพเกษตร 

 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA รุกหนัก ผุดโครงการ AgTech Connext เพ่ือเป็น
การเชื่อมสตาร์ทอัพสายเกษตรกลุ่มคนรุ่นใหม่ดพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรมากขึ้น และแก้ปัญหากลุ่ม
เกษตรกรฝ่าวิกฤตโควิด-19 
สตาร์ทอัพสายเกษตรทั่วฟ้าเมืองไทยงานนี้ไม่ควรพลาด ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ 
สนช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดท า “โครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับวิสาหกิจเริ่มต้นด้าน
การเกษตรสู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี” หรือ AgTech Connext เชื่อมโยงสตาร์ทอัพเปิด
โอกาสน าเสนอนวัตกรรมร่วมทดสอบกับกลุ่มเกษตรกร ผ่านแพลตฟอร์มการท างานร่วมระหว่าง หน่วยงาน



ภาครัฐ ภาคเอกชน สตาร์ทอัพและกลุ่มเกษตรกร ที่สร้างโอกาสให้ได้พบกับกลุ่มเกษตรทุกกลุ่มทุกประเภท 
และโอกาสแสดงฝีมือให้เข้าตากับแหล่งเงินทุน 
 
โดยแหล่งเงิน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
จ ากัด และ กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพ่ือเป็นพ้ืนที่ทดสอบและต้นแบบการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้างสังคมแห่งโอกาสและก้าวไปสู่การสร้างสรรค์สังคมเกษตรด้วย
นวัตกรรม 
 
ดร.กริชผกา  บุญเฟื่อง  รองผู้อ านวยการด้านระบบนวัตกรรม ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
กล่าวว่า “ทางส านักงานเล็งเห็นถึงความส าคัญของธุรกิจของ Startup ด้านการเกษตร ในช่วงเศรษฐกิจในยุค
โควิดนี้เป็นอย่างมาก อุปสรรคที่ส าคัญและยังเป็นช่องว่างส าหรับสตาร์ทอัพด้านการเกษตร หรือ AgTech 
Startup คือ เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทั้งจากการรับรู้และความไม่เข้าใจถึงเทคโนโลยีหรือบริการ 
รวมทั้งยังขาดการเชื่อมโยงให้รู้จักผลิตภัณฑ์หรือบริการของวิสาหกิจเริ่มต้น เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนยังมี
ความกังวลถึงความคุ้มค่าในการใช้เทคโนโลยีความรู้ และทักษะในการใช้งาน ประกอบกับแรงงานในภาค
การเกษตรมีอายุเฉลี่ยที่สูงขึ้น 
ทั้งนี้จึงต้องมีการเร่งสร้างเพ่ือให้เกิดสังคมที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเข้าสู่สังคมที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในภาพการเกษตรของไทยและเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ดังนั้น สนช. จึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรมแพลตฟอร์ม AgTech Connext เพ่ือสร้างสะพานเชื่อมโยง
กลุ่มคนรุ่นใหม่ด้านพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรที่เป็นสตาร์ทอัพ และกลุ่มเกษตรกร มุ่งเน้นให้กิดการ
รับรู้และยอมรับการใช้งานให้มากขึ้น 
 
พร้อมทั้งเป็นการสร้างและกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของสตาร์ทอัพด้านการเกษตรให้มากขึ้น 
นับได้ว่าเป็นการสร้างให้เกิดเกษตรกรรายย่อยและชุมชนท้องถิ่นสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
จะเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรกรรม เชื่อมประสานกับกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างสตาร์ท
อัพที่มองหาแนวทางแก้ไขใหม่ๆ ที่จะมาตอบโจทย์การเกษตรเมืองไทยพร้อมการขยายผลระดับภูมิภาค
อาเซียน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนท างานร่วมกันบนความเชี่ยวชาญของทั้งสองกลุ่ม ท าให้เกิดการขับเคลื่อนภาค
การเกษตรที่จะก่อให้เกิดความความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เกษตรกรปทุมธานี ปลกูฟาแลนนอปซิส จ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 

กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิส มีแหล่งก าเนิดตามธรรมชาติและกระจายตัวอยู่ในแถบเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ 
เป็นกล้วยไม้ที่มีลักษณะดอกที่เหมือนผีเสื้อกลางคืน ถูกปรับปรุงพันธุ์ส าหรับการผลิตเป็นกล้วยไม้กระถาง ส่วน
น้อยที่จะนิยมน ามาปลูกเพ่ือเป็นไม้ตัดดอก 

ฟาแลนนอปซิส มีการเจริญเติบโตขึ้นทางยอด ล าต้นสั้น ใบกว้างมีลักษณะทรงรีหนาค่อนข้างอวบน้ า ใบติดอยู่
กับล าต้น 5-6 ใบ รากมีขนาดใหญ่ ช่อดอกมีลักษณะช่อยาว จัดเรียงตัวเป็นระเบียบ 2 แถว ดอกมีสีสันที่สวย
สดงดงาม มีก้านช่อดอกที่ยาวตรง ท าให้ดอกดูเด่นสง่า ปลายช่อดอกโค้งอ่อนช้อย ดอกเมื่อบานมีอายุอยู่ได้
ประมาณ 2-3 สัปดาห์ 

จากความสวยสง่างามของดอก เมื่อน ามาปลูกลงในกระถางกระเบื้องเซรามิก สามารถให้กันเพ่ือเป็นของขวัญ
ในวันต่างๆ นับเป็นของขวัญที่ทรงคุณค่า ดอกของฟาแลนนอปซิสจะออกช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 
หากปลูกเลี้ยงเล่นๆ ที่บ้านอาจรอเวลานับแรมปี แต่คุ้มค่าของการเฝ้ารอคอย แต่มีแหล่งที่ปลูกเลี้ยงที่สามารถ
ท าให้ออกดอกได้ตลอดทั้งปี ท าให้ลูกค้าสามารถหาซื้อเพ่ือมอบเป็นของขวัญ หรือมอบให้กันในวันส าคัญต่างๆ 
อย่างไม่ขาดช่วง เขาผลิตขายทั้งในและต่างประเทศ สร้างเงินสร้างรายได้อย่างน่าภาคภูมิใจคือ คุณประยูร 
พลอยพรหมมาศ เจ้าของสวนประยูร ออคิดส์ 

คุณประยูร เล่าว่า ท างานด้านกล้วยไม้จากอดีตมาถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 36 ปี เรยีกได้ว่าเป็นธุรกิจหลัก
ของครอบครัว 

“ผมท าแต่กล้วยไม้มาอย่างเดียว ปีนี้ก็ 36 ปี เพราะตั้งแต่เล็กมา เราเติบโตมากับกล้วยไม้ มีคุณอาท าธุรกิจ
กล้วยไม้ ซึ่งคุณพ่อผมก็ช่วยท าด้วย พอเราโตมา เราก็เห็นว่ากล้วยไม้ท าเป็นธุรกิจได้เลย เพราะเราเองก็มี
พ้ืนฐานทางนี้อยู่แล้ว ก็เลยมุ่งมั่นมาตั้งแต่เล็กๆ เลย ว่าเราจะท าธุรกิจกล้วยไม้” คุณประยูร เล่าถึงสิ่งที่พบเห็น
เมื่อสมัยเป็นเด็ก จนเกิดแรงบันดาลใจในการท าธุรกิจ 



จากการเริ่มเรียนรู้และลองท าด้วยตนเอง คุณประยูร เล่าว่า ปัญหาที่เจอมีอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่เป็นอุปสรรค
ส าหรับเขา เนื่องจากเป็นสิ่งที่ประสบพบเจอมานาน จึงสามารถแก้ไขทุกปัญหาได้ดี เพราะคุณประยูรรู้ถึง
กระบวนการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานในห้องแล็บ จนถึงกระบวนการส่งออก จากสิ่งที่เห็นมาตั้งแต่
สมัยก่อน เมื่อเติบโตท าเป็นธุรกิจของตนเอง คุณประยูร บอกว่า ไม่ค่อยมีแรงกดดันเท่าไรนัก เมื่อเทียบกับคน
อ่ืนๆ ที่เริ่มท าธุรกิจด้านนี้ 

การด าเนินธุรกิจในช่วงแรก คุณประยูร เล่าว่า ท าเพียงแต่การซื้อขายกล้วยไม้เพียงอย่างเดียว เรียกได้ว่าขาย
กล้วยไม้ทุกชนิด จนเรียนรู้และมองการตลาดออก จึงหันมาจับตลาดการผลิตกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส 

 “เริ่มแรกเลย อันนี้ในธุรกิจของผมนะ คือแยกมาจากคุณอาและคุณพ่อ ช่วงแรกก็มาท าการซื้อขายก่อน ซื้อมา
ขายไป ซื้อขายทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น แคทลียา หวาย แวนด้า กล้วยไม้ป่า พวกนี้เราก็ซ้ือขาย พอซื้อขายไปสัก
พักหนึ่ง เราก็มานั่งจับตลาดไปเรื่อยๆ ความนิยมมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ที่ผมท าผมไม่ได้ท าตลาดภายใน ผม
ท าแต่เมืองนอกเพียงอย่างเดียว โดยดูที่ความนิยมว่าตลาดที่เมืองนอก มันมีสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน เมืองนอก
เขาเน้นไม้เมืองหนาว ก็เลยมาดูว่าไม้ตัวไหนมันได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างยาวนาน มันก็
คือฟาแลนนอปซิส” คุณประยูร เล่าถึงความเป็นมาของการท าตลาดฟาแลนนอปซิส 

คุณประยูร เล่าว่า สายพันธุ์ของฟาแลนนอปซิสที่มีในสวนนั้น เกิดจากการที่ท าการค้าช่วงแรก คือ ซื้อมาขายไป
ได้ช่วงระยะหนึ่ง จึงท าห้องแล็บเพ่ือบริการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้แก่ลูกค้าโดยตรง ซึ่งฟาแลนนอปซิสที่มีขาย
ของสวน ก็ได้มาจากการที่ซื้อต่อจากลูกค้าที่มาจ้างท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จึงท าให้มีสายพันธุ์ของไม้ที่
หลากหลาย 

“หลังซื้อขายไปสักพัก ผมก็เข้าสู่กระบวนการท าห้องแล็บ เพื่อบริการลูกค้าที่เป็นฟาแลนนอปซิสอย่างเดียว 
เพราะฉะนั้น สายพันธุ์เป็นของลูกค้าที่มาจ้างเราขยายพันธุ์ เราก็ส่งกลับไปให้เขา แต่สิ่งที่ได้ เราได้เรียนรู้การ
ท าแล็บ และได้เรียนรู้ที่จะปลูกมันด้วย” คุณประยูร กล่าว 

คุณประยูร อธิบายว่า การเลือกพ้ืนที่ปลูกนั้นส าคัญมากส าหรับฟาแลนนอปซิส หากต้องการผลิตเพื่อขายต้น
เพียงอย่างเดียว สามารถปลูกได้ทุกพ้ืนที่ของประเทศ แต่ถ้าต้องการปลูกให้มีดอกต้องหาพ้ืนที่ปลูกที่มีอุณหภูมิ
ต่ า หากพ้ืนที่ไม่เอ้ืออ านวย จ าเป็นที่จะต้องปลูกภายในห้องแอร์ ฟาแลนนอปซิสจึงจะมีดอกตลาดทั้งปีเพ่ือส่ง
ขาย 

หลังจากท่ีท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครบก าหนดแล้ว น าไม้ออกจากขวด ล้างท าความสะอาด จากนั้นใส่ถาด
ดูแลในเนิร์สเซอรี่ น าไปไว้ในโรงเรือนที่มีตาข่ายพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์ ต้องมีความชื้นน้อยอย่าให้ชื้นมาก
จนเกินไป ใช้เวลาดูแลในระยะนี้ประมาณ 3-5 เดือน 

วัสดุที่ใช้ส าหรับปลูกฟาแลนนอปซอสมีด้วยกัน 3 แบบ คือ เปลือกสน  สเปกนัมมอสส์ และกาบมะพร้าว คุณ
ประยูร บอกว่า วัสดุที่ใช้ปลูกจะดูว่าส่งขายที่ไหน ถ้าผลิตเพ่ือส่งออกนอกจะใช้วัสดุปลูกที่เป็นสเปกนัมมอสส์ 
ส่วนเปลือกสนจะใช้ปลูกขายได้ทั้งในประเทศและส่งออกยังต่างประเทศได้เช่นเดียวกัน แต่ที่สวนของคุณ
ประยูรก็มีใช้มะพร้าวสับ โดยแช่น้ าทิ้งไว้ประมาณ 2 คืน จากนั้นน าไปตากให้แห้งแล้วจึงน ามาปลูก 

กล้วยไม้อยู่ในเนิร์สเซอรี่จะดูแลรดน้ าช่วงเช้าเพียงอย่างเดียว น้ าที่ใช้รดต้องเป็นน้ าที่สะอาด เพราะกล้วยไม้จะ
ไม่เกิดโรคง่าย เมื่อเห็นว่ากล้วยไม้มีความแข็งแรงดีแล้ว จึงท าการแยกมาปลูกลงในกระถาง 



“น้ าที่เราใช้จะเป็นน้ ารีเวอร์ส ออสโมซิส เราไม่ใช้บาดาล ไม่ใช้น้ าคลอง ไม่ใช้น้ าประปา เราลงทุนเก่ียวกับน้ า
ค่อนข้างมาก เพ่ือฟาแลนนอปซิสจะไม่เกิดเชื้อราหรือไม่เกิดเชื้อโรค จะได้ไม่ท าให้เขาป่วยง่าย ตรงจุดนี้ท าให้
เราลดต้นทุนของการใช้ปุ๋ยใช้ยามาก” คุณประยูร บอกถึงประโยชน์ของการใช้น้ าที่สะอาด 

จากนั้นน ามาปลูกลงในวัสดุปลูกตามที่ต้องการ โดยครั้งแรกน ามาปลูกในกระถางที่มีขนาด 1.5 นิ้ว ประมาณ 
4-6 เดือน เมื่อครบก าหนดย้ายไปปลูกในกระถางขนาด 3.5 นิ้ว อีกประมาณ 6 เดือน แล้วจึงย้ายเป็นครั้ง
สุดท้ายปลูกลงในกระถางขนาด 4.5 นิ้ว เลี้ยงต่อไปอีกประมาณ 6 เดือน ฟาแลนนอปซิสก็จะออกดอก ใช้ตา
ข่ายพรางแสงที่ 70 เปอร์เซ็นต์ 

 “การดูแลต่อไปนี่ ต้องดูตามที่ลูกค้าต้องการ ถ้าลูกค้าต้องการต้นเล็ก ก็ปลูกต่ออีกประมาณ 6 เดือน เราก็จะ
ส่งต้นเล็กให้เขา ถ้าต้นขนาดกลางจะปลูกต่อไปอีกประมาณ 1 ปี ก็จะเป็น 1 ปี 6 เดือน ถ้าต้นใหญ่ก็ใช้เวลาอีก
เกือบ 2 ปี ก็พร้อมที่จะขายได้” คุณประยูร กล่าว 

การดูแล คุณประยูร บอกว่า ถ้าเป็นช่วงไม้ที่มีขนาดเล็ก จะใช้ปุ๋ยส าหรับให้ไม้เล็กแทน แต่ถ้าเป็นไม้ใหญ่ จะใช้
ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ในอัตราส่วนปุ๋ย 1 กิโลกรัม ต่อน้ า 1,000 ลิตร รดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รดน้ าในช่วงเช้าเช่นกัน
กับไม้เล็ก คุณประยูร บอกเหตุผลว่า เนื่องจากฟาแลนนอปซิสเป็นไม้ใบใหญ่ ถ้ารดน้ าช่วงสายจะท าให้น้ าเกาะ
อยู่ที่ใบ โดยต้องพยายามรดน้ าให้โดนต้นน้อยที่สุด เพ่ือป้องกันโรค 

ด้านการก าจัดแมลงศัตรูพืช ที่สวนของคุณประยูรถือได้ว่ามีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ดังนั้น เรื่องของปัญหา
ทางด้านนี้จึงค่อนข้างเป็นอุปสรรคน้อย 

“อย่างที่บอกไป ผมใช้น้ าที่บริสุทธ์ น้ าดีก็เลยท าให้วัสดุปลูกไม่เป็นเชื้อรา เมื่อไม่มีเชื้อราความสมบูรณ์ของ
ต้นไม้ก็ดี มันก็จะแข็งแรง เมื่อไม่มีเชื้อราพวกนี้ ก็ไม่มีเรื่องของแมลงเข้ามารบกวน ถามว่าเราฉีดยาไหมฉีด แต่
อัตราที่ใช้นี้ถือว่าต่ ามาก เพราะว่าเรารักษาสภาพแวดล้อมได้ดี การใช้ยาก็ดูตามอาการ แต่เรียกว่าแทบจะไม่
ต้องใช้ ถึงใช้ก็เป็นในอัตราที่ต่ า เพื่อป้องกัน ไม่ใช่เพ่ือรักษา” คุณประยูร กล่าวด้วยสีหน้าที่แสดงออกถึงบุคลิก
ที่มากด้วยประสบการณ์ 

คุณประยูร เล่าว่า ตลาดส่วนใหญ่ทั้งหมดไม่เลือกเจาะจงว่าต้องการแบบไหน เรียกได้ว่าต้องการหมดทุกขนาด 
ทุกสีดอก ถ้าเป็นฟาแลนนอปซิสดอกสีขาวใหญ่เป็นที่นิยมมากในประเทศญี่ปุ่น แต่ถ้าเป็นดอกสีชมพูความนิยม
อยู่ที่ยุโรปและอเมริกาใต้ ซึ่งมีความนิยมที่แตกต่างกันไป 

“ไซซ์ส่วนใหญ่แล้ว ลูกค้าจะดูที่ระยะทางของประเทศนั้น เช่น ถ้าเป็นประเทศท่ีไกลมาก เขาต้องการลดต้นทุน
ค่าขนส่ง เขาก็จะต้องการต้นไซซ์เล็ก แต่ถ้าเป็นประเทศที่ไม่ไกลมากอย่างญี่ปุ่น เขาต้องการต้นใหญ่มากท่ีสุด 
เพราะค่าขนส่งเขาไม่แพงมาก และสามารถไปท าดอกได้ในระยะเวลาอันสั้น” คุณประยูร กล่าวถึงขนาดต่างๆ 
ของฟาแลนนอปซิสที่ตลาดต้องการ 

ซึ่งในประเทศไทยจะนิยมต้นพร้อมดอกท่ีมีดอกขนาดใหญ่ ถ้าขายต้นพร้อมดอกราคาอยู่ที่กระถางละ 1,500-
2,000 บาท ขึ้นอยู่กับจ านวนต้นและจ านวนของช่อดอกที่อยู่ในกระถาง แต่ถ้าเป็นต้นเพียงอย่างเดียวที่มีขนาด
ไซซ์เล็ก ขายส่งอยู่ที่ต้นละ 35 บาท ขนาดไซซ์กลาง 45 บาท และขนาดไซซ์ใหญ่ราคา 100 บาทข้ึนไป 



ด้านการพัฒนาพันธุ์ คุณประยูร บอกว่า ที่สวนยังไม่มีการพัฒนาพันธุ์ของฟาแลนนอปซิส เพราะอาจจะยังไม่มี
ความช านาญมากพอ การพัฒนาพันธุ์ของกล้วยไม้สกุลนี้ ต้องยกให้ประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน มีการพัฒนาสาย
พันธุ์ที่ดีมาก 

“2 ประเทศนี้ เขามีการพัฒนาพันธุ์ที่ดีมาก เวลาที่ประเทศเขามีงานกล้วยไม้ เราจะไปซื้อเพียงอย่างเดียว ว่า
เขามีสายพันธุ์ไหนที่ใหม่ๆ ออกมา เราก็ซื้อสายพันธุ์เหล่านั้นมา มาปลูกเป็นรอบๆ แล้วขาย พูดถึงของเราท าได้
ไหมเราท าได้ แต่ความช านาญเราอาจจะยังสู้เขาไม่ได้ การท าธุรกิจมันจะมีความช านาญของแต่ละด้าน อย่าง
เขาช านาญด้านนี้ เราจึงให้เขาช านาญดีกว่า” คุณประยูร กล่าวอธิบาย 

“ฟาแลนนอปซิสในตลาดต่างประเทศนี่ ถือว่าเป็นตัวหลักเพ่ือจะมอบให้กันเป็นของขวัญ อาจเรียกได้ว่า ตั้งแต่
งานเกิดจนถึงงานตาย เขาใช้หมด และเขาใช้ในจ านวนที่เยอะมาก โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น เขาใช้เป็นอันดับ
หนึ่ง ถึงเป็นประเทศเล็กๆ แต่ใช้เยอะ ตั้งแต่ผมท าฟาแลนนอปซิสมาตลาดเรียกว่าไม่มีตก ท าให้เห็นว่าใน
ต่างประเทศเป็นที่นิยมสูง แต่ในบ้านเรามันมีกล้วยไม้ที่หลากหลาย มีแวนด้า แคทลียา สามารถมาเปรียบเทียบ
กับพวกนี้ได้ไหม เปรียบเทียบได้ แต่คนที่ได้รับไปเป็นของขวัญ จะกังวลกลัวว่าจะปลูกไม่ได้ กลัวไม่ออกดอก 
บางครั้งจุดนั้นเขาอาจจะไม่เข้าใจ กลัวมากเกินไป” 

“ส าหรับคนที่ได้รับเป็นของขวัญหรือซื้อเลี้ยงเองที่บ้าน ดอกอาจจะไม่ค่อยมี ก็จะแนะน าว่าอย่ารดน้ ามันเยอะ 
ดอกจะออกก็ต่อเมื่อหน้าหนาว จะปลูกท่ีไหนก็สามารถปลูกได้ แต่อย่าเพ่ิงไปค านึงถึงความสวยของมัน ใช้น้ า
อะไรรดก็ได้ กล้วยไม้ก็คือกล้วยไม้ อย่าไปดูแลเหมือนคนที่เขาส่งขาย เราปลูกแค่ไม่ตาย รดน้ าพอดีไม่ให้เน่า 
ปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติ พอถึงหน้าหนาวเดี๋ยวเขาก็จะออกดอกเองทุกปี” คุณประยูร กล่าว 

ส าหรับท่านใดที่สนใจ อยากท าเป็นอาชีพหลักหรือเสริม คุณประยูร แนะน าว่า “อย่างที่ผมบอกนะครับ ฟา
แลนนอปซิสปลูกได้ทุกท่ี แต่ปลูกได้ในเพียงลักษณะปลูกต้น คือเราอาจจะไม่ต้องท าดอก แต่สิ่งที่ต้องมาค านึง
คือเรื่องตลาด ว่าเมื่อผลิตออกมาแล้วจะมีตลาดไหม ตลาดถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด อย่างที่สวนผมท างานตาม
ตลาด เอาที่ตลาดต้องการจริงๆ ถ้าไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องท า ส าหรับใครที่อยากชมหรือสนใจก็เข้ามาสอบถาม
ได้ ผมเปิดที่จะให้ความรู้และมาแลกเปลี่ยนกัน ในการท าฟาแลนนอปซิส” คุณประยูร กล่าวด้วยสีหน้าที่ปน
ด้วยรอยยิ้ม 

จากสิ่งที่เห็นเมื่อสมัยเด็ก จนมีแรงใจบันดาลใจ ริเริ่มด าเนินตามสิ่งที่คิดอยากท า แสดงให้เห็นว่า คุณประยูร
เป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในด้านนี้เป็นอย่างมาก เพราะท าในสิ่งที่ตนเองถนัด จากเหตุปัจจัยดี จึงท าให้ผลของ
สิ่งนั้นออกมาดีและเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ นึกถึงฟาแลนนอปซิส ต้องนึกถึง ประยูร ออคิดส์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ (02) 977-9774-5 
 
 
 


