
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 

 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
เกลือ 1 มาตรฐาน GAP เกลือ หวงัสร้างรายไดใ้หม้ัน่คง นสพ. สยามรัฐ 
ผ้ึง 2 ปล้ืมผลส าเร็จการส่งเสริมเล้ียงผ้ึงเพิ่มผลผลิตคุณภาพ สร้างรายได ้ นสพ.แนวหนา้ 
แปลงใหญ่ 
 

3 ยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่ เกษตรกรเขา้ร่วมสูงเกินคาด 
3,448 แปลง 

อปท.นิวส์ 

4 แปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ต.หินซอ้น หนุนเกษตรกรเล้ียงววั  
ปลูกขา้วโพดฯ สร้างรายไดเ้สริม 

สยามรัฐออนไลน์ 

5 กลุ่มแปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี มี
การบริหารจดัการกลุ่มท่ีดี สร้างรายไดเ้สริมจากการปลูกขา้วโพด
เล้ียงสัตวใ์หก้บัเกษตรกรผูเ้ล้ียงววัในพื้นท่ี 

Line today 

6 จงัหวดัเพชรบุรี ยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่ ช่วยลด
ตน้ทุน เพิ่มผลผลิต เช่ือมโยงตลาด หวงัยกระดบัรายไดเ้กษตรกร 
เช่ือมัน่ ชาวบา้นสมาชิกร่วมมือ จะช่วยสร้างความมัน่คงและพึ่งพา
ตนเองได ้

ส านกัข่าว กรม
ประชาสัมพนัธ์ 

วิสาหกิจชุมชน 7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูป้ลูกสมุนไพรและแปรรูปบา้นควนโดน จ.สตูล ส านกัข่าวไทย 
ประกนัรายได ้ 8 ประกนัรายไดข้า้วโพดงวด 7 โอนเงิน 20 พค. Inn news 

 







 

ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ เกษตรกรเข้าร่วมสูงเกนิคาด 3,448 แปลง 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยยอดเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยง

ตลาด รวม 3,448 แปลง คิดเป็นร้อยละ 66 สูงกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้หลงัเพิ่มเง่ือนไขใหก้ลุ่มแปลงใหญ่จดทะเบียนนิติบุคคล 

 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่แจง้เขา้ร่วมโครงการ

ยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่ และเช่ือมโยงตลาดภายในกรอบเวลาวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และการจดทะเบียน

วิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์จ านวน 3,448 แปลง คิดเป็นร้อยละ 66 จากท่ีเสนอ

ความตอ้งการไวเ้ดิมจ านวน 5,250 แปลง โดยจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน 2,812 แปลง อยูร่ะหวา่งจดทะเบียนนิติบุคคล 636 

แปลง ท่ีมีกลุ่มแปลงใหญ่ แบ่งเป็น 1. กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 2,012 แปลง เขา้ร่วมโครงการ จ านวน 1,090 แปลง คิด

เป็นร้อยละ 54 2. กรมการขา้ว จ านวน 2,638 แปลง เขา้ร่วมโครงการ จ านวน  2,064 แปลง คิดเป็นร้อยละ 78  3. กรมปศุสัตว ์

จ านวน 185 แปลง เขา้ร่วมโครงการ จ านวน 115 แปลง คิดเป็นร้อยละ 62  4.กรมประมง จ านวน 90 แปลง เขา้ร่วมโครงการ 

จ านวน 29 แปลง คิดเป็นร้อยละ 32 5. การยางแห่งประเทศไทย จ านวน 299 แปลง เขา้ร่วมโครงการ จ านวน 133 แปลง คิด

เป็นร้อยละ 45 และ 6. กรมหม่อนไหม จ านวน 26 แปลง เขา้ร่วมโครงการ จ านวน 17 แปลง คิดเป็นร้อยละ 65 

 

 



 ส าหรับผลการด าเนินงานความกา้วหนา้โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่ และเช่ือมโยงตลาด จาก

การท่ีคณะกรรมการบริหารโครงการฯประชุม ณ วนัท่ี 7 เม.ย. 64 โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ในประเด็นดงัน้ี 1.แนวทางการ

จดัซ้ือจดัจา้งและการควบคุมพสัดุโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด 2. การขยายกรอบ

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 3.ปรับลดจ านวนแปลงจากกรมการขา้ว จ านวน 1 แปลง เพิ่มเป็นแปลงเป้าหมายของกรมปศุสัตวโ์ดยใหบ้ริหาร

จดัการจากงบประมาณเดิมท่ีไดรั้บ และ 4. ส ารวจกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีไวแ้ลว้ ส าหรับกลุ่ม

แปลงใหญ่ท่ีแจง้ไม่เขา้ร่วมโครงการฯ แต่มีความประสงคจ์ะขอเขา้ร่วมโครงการฯ โดยเป็นกลุ่มท่ีมีความพร้อมในการจด

ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์แจง้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ เพื่อ

รวบรวมเสนอคณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ่้ายเงินกูพ้ิจารณาอนุมติัการขยายระยะเวลาการแจง้เขา้ร่วมโครงการฯ 

 ดา้นการขยายกรอบระยะเวลาการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 1. เฉพาะกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีไดแ้จง้ เฉพาะกลุ่มแปลงใหญ่ท่ี

ไดแ้จง้ยนืยนัการเขา้ร่วมโครงการฯ ไวแ้ลว้ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แต่ยงัอยูใ่นระหวา่งขั้นตอนการด าเนินการยืน่จด

ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ใหส้ามารถจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

ประเภทนิติบุคคล ไดถึ้งวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2564 

 2. ขยายเวลาใหค้ณะกรรมการฯ ระดบัอ าเภอ พิจารณาเห็นชอบแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ 

เสนอคณะกรรมการฯ ระดบัจงัหวดั ระยะเวลาด าเนินการไดถึ้งวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2564 

 3. ขยายเวลาใหค้ณะกรรมการฯ ระดบัจงัหวดั พิจารณาอนุมติัแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณแจง้

หน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของสินคา้แปลงใหญ่ในพื้นท่ี ไดถึ้งวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 ทั้งน้ี ในกรณีกลุ่มแปลงใหญ่มีเหตุผลความจ าเป็นและไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31พฤษภาคม 

2564 ใหอ้ยูใ่นอ านาจของคณะกรรมการฯ ระดบัจงัหวดัพิจารณาใหข้ยายระยะเวลาไดไ้ม่เกินวนัท่ี 30มิถุนายน 2564 พร้อมทั้ง

แจง้ใหห้น่วยงานท่ีเป็นเจา้ของสินคา้แปลงใหญ่ระดบักรมฯ ทราบต่อไป 

 นอกจากน้ี ในการส ารวจกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีไวแ้ลว้ พบวา่ มีกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีแจง้เขา้

ร่วมโครงการฯ หลงัวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แต่มีความประสงคจ์ะขอเขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 53 แปลง โดยเป็นกลุ่มท่ีมี

ความพร้อมในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และแจง้กรมส่งเสริม

การเกษตรทราบภายในวนัศุกร์ท่ี 9 เมษายน 2564 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะรวบรวมเสนอคณะกรรมการกลัน่กรองการ

ใชจ่้ายเงินกูพ้ิจารณาอนุมติัการขยายระยะเวลาการแจง้เขา้ร่วมโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยง

ตลาดต่อไป 

  



 

  



 

แปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตวต์.หินซอ้น หนุนเกษตรกรเล้ียงววั ปลูกขา้วโพดฯ สร้างรายไดเ้สริม 

 

กลุ่มแปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตวต์ าบลหินซอ้น อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี มีการบริหารจดัการกลุ่มท่ีดี สร้าง

รายไดเ้สริมจากการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์หก้บัเกษตรกรผูเ้ล้ียงววัในพื้นท่ี 

 เกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นพื้นท่ี ต าบลหินซ้อน อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เขา้ร่วมโครงการระบบ

ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ไดเ้กิดเป็น กลุ่มแปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตวต์ าบลหินซอ้น อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 

มีสมาชิกจ านวน 53 ราย พื้นท่ีเพาะปลูกจ านวน 2,559 ไร่ มีพนัธุ์ขา้วโพดท่ีเหมาะสมกบัสภาพดินในพื้นท่ี ส่งผลใหไ้ดผ้ลผลิต

ตามท่ีบริษทัเอกชนตอ้งการ สามารถต่อรองราคากบัโรงงานไดใ้นราคาท่ีเป็นธรรม ไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง ท าใหมี้รายได้

เพิ่มขึ้น ในช่วงการเก็บเก่ียว สามารถต่อรองราคารถตดัขา้วโพดไดใ้นราคาท่ีถูกลง และน าเงินส่วนต่างจากค่ารถตดัมาปันผล

ใหส้มาชิกในกลุ่ม เป็นท่ีน่าพอใจใหก้บัเกษตกรสมาชิกเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ีทางกลุ่มไดมี้การวางแผนปลูกขา้วโพดเล้ียง

สัตวโ์ดยเฉพาะเพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่เกษตรกรในพื้นท่ี เพื่อเป็นรายไดเ้สริมสร้างรายไดเ้พิ่มใหก้บัคนในครอบครัว 

 นายกฤติศกัด์ิ เมฆา ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตวต์ าบลหินซอ้น อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เปิดเผย

วา่ เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตวต์ าบลหินซอ้น มีการทดสอบสายพนัธุ์ขา้วโพด โดยน าเมลด็พนัธุ์ใน

พื้นท่ีมาทดลองปลูก น ามาวิเคราะห์กนัในกลุ่มวา่ขา้วโพดสายพนัธุ์ไหนมีความเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีของเกษตรกรสมาชิก 

เพื่อใหผ้ลผลิตไดคุ้ณภาพตามท่ีตลาดตอ้งการ และมีการตรวจสอบปริมาณน ้าฝนทุกปี ท าการวิเคราะห์วา่ ควรจะปลูกขา้วโพด

ช่วงไหน เดือนไหน เพื่อใหผ้ลผลิตของเกษตรกรสมาชิกไม่ขาดน ้า และไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ สามารถสร้างรายไดใ้หก้บั

เกษตกรสมาชิกไดถึ้ง 45,000 บาทต่อรอบในการเพาะปลูก 

 นอกจากน้ี เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตวต์ าบลหินซอ้น ยงัไดมี้การวางแผนปลูกขา้วโพดเล้ียง

สัตว ์จ าหน่ายใหก้บัเกษตรกรผูเ้ล้ียงววัในพื้นท่ีต าบลหินซ้อน อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี โดยเกษตรกรสมาชิกจะ

หมุนเวียนกนัปลูกคนละ 5 ไร่ ดูแลผลผลิตไดอ้ยา่งทัว่ถึง ดูแลดว้ยตนเอง เพื่อลดค่าใชจ่้าย สามารถสร้างรายไดเ้พิ่มใหก้บั



เกษตรกรสมาชิกไดถึ้ง 20,000 บาทต่อปี ท าใหมี้เงินทุนหมุนเวียนในครัวเรือนของเกษตกรสมาชิกเอง และท่ีส าคญัผลผลิตจะ

ไดไ้ม่ลน้ตลาด 

 ดา้นนายสมนึก คงชู เกษตรจงัหวดัสระบุรี กล่าววา่ ส านกังานเกษตรจงัหวดัสระบุรี และส านกังานเกษตรอ าเภอแก่ง

คอย จงัหวดัสระบุรี คอยเป็นพี่เล้ียงดูแล สนบัสนุน ใหเ้กษตรกรใชปุ้๋ ยสั่งตดั โดยการรวมกลุ่มกนัซ้ือแม่ปุ๋ ยจากโรงงาน

โดยตรง จาก บริษทั มิณี จ ากดั ในราคาท่ีถูกกวา่ตลาดทัว่ไป 50-100 บาทต่อกระสอบ และส่งเสริมใหมี้การรวมกลุ่มกนัขาย

ผลผลิต โดยท าบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) กบับริษทั เบทราโกร จ ากดั สมาชิกท่ีขายผลผลิตผา่นกลุ่มจะขายผา่นจุดรับซ้ือในพื้นท่ี 

(ลานรับซ้ือหินซอ้น) เพื่อลดความช้ืน และส่งต่อไปยงับริษทัเบทราโกร ผลผลิตท่ีความช้ืนไม่เกิน 32 % จะไดร้าคาเพิ่มตนัละ 

10 สตางคม์ากกวา่ทอ้งตลาดทัว่ไป และมีการส่งเสริมสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐาน GAP จ านวน 23 ราย 

และช่วยใหเ้กษตกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เขา้ถึงสินเช่ือดอกเบ้ียถูก จากโครงการสนบัสนุนสินเช่ือเพื่อพฒันาการเกษตร 

ธนาคาร ธกส. จ านวน 10 ลา้นบาท ซ่ึงมีการช าระหน้ีครบทุกปี 

 รวมทั้งไดมี้การกระตุน้เกษตรกรในพื้นท่ีให้รวมตวัเป็นแปลงใหญ่ โดยดูจากผลผลิตทางการเกษตรในจงัหวดัสระบุรี 

วา่มีผลผลิตไหนบา้งท่ีเป็นสินคา้เศรษฐกิจ โดยเฉพาะดา้นการเกษตร จะเนน้เป็นกรณีพิเศษ เน่ืองจากวา่ จงัหวดัสระบุรีมี นา

ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน มนัส าปะหลงั ซ่ึงผลผลิตเหล่าน้ีเป็นการสร้างกระบวนการใหเ้กิดการรวมตวักนั และ

ด าเนินการภายใตเ้ง่ือนไขของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

 ส าหรับเกษตรกรท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สามารถติดต่อไดท่ี้ กรมส่งเสริม

การเกษตร หรือ ส านกังานเกษตรจงัหวดั และส านกังานเกษตรอ าเภอใกลบ้า้นท่าน 

  



 

 

กลุ่มแปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตวต์ าบลหินซอ้น อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี มีการบริหารจดัการกลุ่มท่ีดี สร้างรายไดเ้สริม

จากการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์หก้บัเกษตรกรผูเ้ล้ียงววัในพื้นท่ี 

 เกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นพื้นท่ี ต าบลหินซ้อน อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เขา้ร่วมโครงการระบบ

ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ไดเ้กิดเป็น กลุ่มแปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตวต์ าบลหินซอ้น อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 

มีสมาชิกจ านวน 53 ราย พื้นท่ีเพาะปลูกจ านวน 2,559 ไร่ มีพนัธุ์ขา้วโพดท่ีเหมาะสมกบัสภาพดินในพื้นท่ี ส่งผลใหไ้ดผ้ลผลิต

ตามท่ีบริษทัเอกชนตอ้งการ สามารถต่อรองราคากบัโรงงานไดใ้นราคาท่ีเป็นธรรม ไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง ท าใหมี้รายได้

เพิ่มขึ้น ในช่วงการเก็บเก่ียว สามารถต่อรองราคารถตดัขา้วโพดไดใ้นราคาท่ีถูกลง และน าเงินส่วนต่างจากค่ารถตดัมาปันผล

ใหส้มาชิกในกลุ่ม เป็นท่ีน่าพอใจใหก้บัเกษตกรสมาชิกเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ีทางกลุ่มไดมี้การวางแผนปลูกขา้วโพดเล้ียง

สัตวโ์ดยเฉพาะเพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่เกษตรกรในพื้นท่ี เพื่อเป็นรายไดเ้สริมสร้างรายไดเ้พิ่มใหก้บัคนในครอบครัว 

 นายกฤติศกัด์ิ เมฆา ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตวต์ าบลหินซอ้น อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี เปิดเผย

วา่ เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตวต์ าบลหินซอ้น มีการทดสอบสายพนัธุ์ขา้วโพด โดยน าเมลด็พนัธุ์ใน

พื้นท่ีมาทดลองปลูก น ามาวิเคราะห์กนัในกลุ่มวา่ขา้วโพดสายพนัธุ์ไหนมีความเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีของเกษตรกรสมาชิก 

เพื่อใหผ้ลผลิตไดคุ้ณภาพตามท่ีตลาดตอ้งการ และมีการตรวจสอบปริมาณน ้าฝนทุกปี ท าการวิเคราะห์วา่ ควรจะปลูกขา้วโพด

ช่วงไหน เดือนไหน เพื่อใหผ้ลผลิตของเกษตรกรสมาชิกไม่ขาดน ้า และไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ สามารถสร้างรายไดใ้หก้บั

เกษตกรสมาชิกไดถึ้ง 45,000 บาทต่อรอบในการเพาะปลูก 



 นอกจากน้ี เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตวต์ าบลหินซอ้น ยงัไดมี้การวางแผนปลูกขา้วโพดเล้ียง

สัตว ์จ าหน่ายใหก้บัเกษตรกรผูเ้ล้ียงววัในพื้นท่ีต าบลหินซ้อน อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี โดยเกษตรกรสมาชิกจะ

หมุนเวียนกนัปลูกคนละ 5 ไร่ ดูแลผลผลิตไดอ้ยา่งทัว่ถึง ดูแลดว้ยตนเอง เพื่อลดค่าใชจ่้าย สามารถสร้างรายไดเ้พิ่มใหก้บั

เกษตรกรสมาชิกไดถึ้ง 20,000 บาทต่อปี ท าใหมี้เงินทุนหมุนเวียนในครัวเรือนของเกษตกรสมาชิกเอง และท่ีส าคญัผลผลิตจะ

ไดไ้ม่ลน้ตลาด 

 ดา้นนายสมนึก คงชู เกษตรจงัหวดัสระบุรี กล่าววา่ ส านกังานเกษตรจงัหวดัสระบุรี และส านกังานเกษตรอ าเภอแก่ง

คอย จงัหวดัสระบุรี คอยเป็นพี่เล้ียงดูแล สนบัสนุน ใหเ้กษตรกรใชปุ้๋ ยสั่งตดั โดยการรวมกลุ่มกนัซ้ือแม่ปุ๋ ยจากโรงงาน

โดยตรง จาก บริษทั มิณี จ ากดั ในราคาท่ีถูกกวา่ตลาดทัว่ไป 50-100 บาทต่อกระสอบ และส่งเสริมใหมี้การรวมกลุ่มกนัขาย

ผลผลิต โดยท าบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) กบับริษทั เบทราโกร จ ากดั สมาชิกท่ีขายผลผลิตผา่นกลุ่มจะขายผา่นจุดรับซ้ือในพื้นท่ี 

(ลานรับซ้ือหินซอ้น) เพื่อลดความช้ืน และส่งต่อไปยงับริษทัเบทราโกร ผลผลิตท่ีความช้ืนไม่เกิน 32 % จะไดร้าคาเพิ่มตนัละ 

10 สตางคม์ากกวา่ทอ้งตลาดทัว่ไป และมีการส่งเสริมสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐาน GAP จ านวน 23 ราย 

และช่วยใหเ้กษตกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เขา้ถึงสินเช่ือดอกเบ้ียถูก จากโครงการสนบัสนุนสินเช่ือเพื่อพฒันาการเกษตร 

ธนาคาร ธกส. จ านวน 10 ลา้นบาท ซ่ึงมีการช าระหน้ีครบทุกปี 

 รวมทั้งไดมี้การกระตุน้เกษตรกรในพื้นท่ีให้รวมตวัเป็นแปลงใหญ่ โดยดูจากผลผลิตทางการเกษตรในจงัหวดัสระบุรี 

วา่มีผลผลิตไหนบา้งท่ีเป็นสินคา้เศรษฐกิจ โดยเฉพาะดา้นการเกษตร จะเนน้เป็นกรณีพิเศษ เน่ืองจากวา่ จงัหวดัสระบุรีมี นา

ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน มนัส าปะหลงั ซ่ึงผลผลิตเหล่าน้ีเป็นการสร้างกระบวนการใหเ้กิดการรวมตวักนั และ

ด าเนินการภายใตเ้ง่ือนไขของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

 ส าหรับเกษตรกรท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สามารถติดต่อไดท่ี้ กรมส่งเสริม

การเกษตร หรือ ส านกังานเกษตรจงัหวดั และส านกังานเกษตรอ าเภอใกลบ้า้นท่าน 

  



 

จงัหวดัเพชรบุรี ยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่ ช่วยลดตน้ทุน เพิ่มผลผลิต เช่ือมโยงตลาด หวงัยกระดบัรายได้

เกษตรกร เช่ือมัน่ ชาวบา้นสมาชิกร่วมมือ จะช่วยสร้างความมัน่คงและพึ่งพาตนเองได ้

 

   เม่ือเวลา 10.30 น. วนัน้ี (17 พฤษภาคม 2564) นางวนัเพญ็ มงัศรี รองผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบุรี หัวหนา้ส่วน

ราชการ ภาครัฐและคณะกรรมการ ร่วมประชุมการบริหารโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยง

ตลาด ระดบัจงัหวดั ณ หอ้งประชุมสหกรณ์การเกษตรบา้นลาด จ ากดั อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี  

            นางวนัเพญ็ มงัศรี รองผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบุรี เปิดเผยถึงโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และ

เช่ือมโยงตลาดวา่ เพื่อฟ้ืนฟู แกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ จากผลพวงกระทบความเดือดร้อนของการแพร่ระบาดโรคโควิด- 19 ซ่ึง

รัฐบาลมีความห่วงใยพี่นอ้งชาวบา้นเกษตรกร ดว้ยการช่วยเยยีวยา ต่อยอดกลุ่มแปลงใหญ่ โดยส่งเสริมเงินอุดหนุน ให้

เกษตรกร เพิ่มมาตรฐานการผลิตดว้ยการน าเทคโนโลย ีนวตักรรมมาพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการนาแปลงใหญ่ ท่ี

สมาชิกจะร่วมกนัขบัเคล่ือน จะช่วยยกระดบัรายไดใ้หเ้กษตรกร สร้างความมัน่คงใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้อยา่งต่อเน่ือง  

            นอกจากนั้น รองผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบุรี ไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่ การขอรับการสนบัสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนของ

กลุ่มแปลงใหญ่ ขอใหค้  านึงความคุม้ค่าใหม้ากท่ีสุด และต่อยอดผลผลิตใหก้า้วสู่ระบบมาตรฐานสากล มีการแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ใหส้ามารถเขา้สู่ตลาดออนไลน์ ออฟไลน์ พร้อมมีศูนยก์ระจายผลผลิตเป็นสินคา้คุณภาพท่ี

มีความน่าเช่ือถือในตลาดการคา้ใหญ่ต่อไป ส าหรับจงัหวดัเพชรบุรีเกษตรกรส่วนใหญ่ยกระดบัแปลงใหญ่ขา้ว แปลงใหญ่โค

ขนุ โคเน้ือ แปลงใหญ่หญา้เนเปียร์ และแปลงใหญ่กลว้ยหอมทอง 

 



 

ประกนัรายไดข้า้วโพดงวด7โอนเงิน20พค. 

 

กระทรวงพาณิชย ์ประกาศราคาประกนัรายได ้ขา้วโพดงวดท่ี7 จ่าย 21,071 ครัวเรือน 137,433 ไร่ โอนเงิน 20 พค.น้ี 

นางมลัลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์เปิดเผยวา่ ล่าสุดคณะอนุกรรมการก ากบั

ดูแลและก าหนดเกณฑก์ลางอา้งอิงโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ประกาศราคาเกณฑก์ลางอา้งอิง

ตามโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปี 2563/64 งวดท่ี 7 ส าหรับเกษตรกร ท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู ้

ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์มีวนัเพาะปลูกตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 และมีก าหนดเก็บเก่ียวตั้งแต่วนัท่ี 

20 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2564 มีสิทธิไดรั้บการชดเชยส่วนต่าง รอบจ่ายเงินวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 

 โดยขา้วโพดเล้ียงสัตวช์นิดเมลด็ความช้ืน ไม่เกิน14.5% กิโลกรัมละ 8.46 บาท ส่วนต่างชดเชยไดกิ้โลกรัมละ 0.04 

บาท ไดรั้บชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 855.60 บาท โดยมีเกษตรกรไดรั้บชดเชย ตามขอ้มูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดน้ี 

จ านวน 21,071 ครัวเรือน 137,433 ไร่ 

 โดยโครงการประกนัรายไดปี้2 ในพืชเกษตร 5 ชนิด ทั้ง ขา้ว มนัส าปะหลงัยางพารา ปาลม์น ้ามนั และขา้วโพดเล้ียง

สัตว ์รัฐบาลยงัเดินหนา้อยา่งเตม็ท่ีท าใหเ้กษตรกรไม่ต ่ากว่า 7.6 ลา้นครัวเรือนมีหลกัประกนัมีรายไดท่ี้มัน่คงในช่วงวิกฤติโค

วิด-19 

 


