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 กรมส่งเสริมการเกษตรน้อมนำแนวทางพระราชทาน "เขา้ใจ เข้าถึง และพัฒนา" และ "หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" มาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการตำบลมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา พัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการ
ส่งเสริมอาชีพดา้นการเกษตร บนฐานของความต้องการของประชาชนและศักยภาพของพื้นที่ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 
 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริม
การเกษตร ได้ร่วมบูรณาการกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กองอำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการในพื้นที่ความมั่นคง 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่ง
เป็นพื้นที่ทีม่ีลักษณะพิเศษด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กับต่างประเทศ มีประชากรส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ซึง่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ
การประกอบอาชีพของประชาชน อีกทั้งเกษตรกรมีการปลูกพชืเชิงเดี่ยว อาศัยพึ่งพารายได้จากทางเดียว จึง
มักประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ เกิดภัยพิบัติซ้ำซาก จึงทำให้มีคุณภาพชีวิตต่ำ 



 โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นการ
ขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี งานด้านพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิม่ขึ้น ซึ่งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ อยู่ในแผนงานบูรณาการงานด้านการพัฒนา ที่มุ่งให้ประชาชนในพื้นที่พึ่งพาตนเองได้ ด้วย
หลักประชารัฐ โดยมีมาตฐานตัวช้ีวัด คือ ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่ม
สูงขึ้น มีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ซึ่งมี ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานขับเคล่ือนการดำเนินงาน 
 “โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมส่งเสรมิการเกษตร เป็น
โครงการหนึ่งทีม่ีเป้าหมายแก้ปัญหาแบบองค์รวมและส่งเสริมพัฒนาทุกมิต ิมีกิจกรรมสนับสนุนทุกด้าน ทั้งด้าน
การพัฒนาคน โดยพัฒนาความรู้และทักษะของเกษตรกร แม่บ้านเกษตรกร ปลูกจิตสำนึกรักอาชีพการเกษตร
แก่ยุวเกษตรกร เสรมิสร้างความเข้มแข็งให้คนเปราะบาง ด้านการพัฒนาสินค้า ผลักดันและยกระดับสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและเป็นสากล การพัฒนาพื้นที่ มุ่งเน้นการสร้างเกษตรกรต้นแบบให้ครอบคลุมทุกตำบล 
เพื่อขยายผลองค์ความรู้ และวิชาการที่ถูกต้องเหมาะสม ไปสู่เกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ในการ
ส่งเสริมทำการเกษตรแบบผสมผสาน เป็นการส่งเสริม สืบสาน รักษาและต่อยอดการดำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างแหล่งอาหารในชุมชน สร้างความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตร ลดและ
บรรเทาปัญหาในพื้นที่ สร้างสังคมที่มีความสุข มั่นคงและยั่งยนืตลอดไป”อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
 ด้านนางฮัสน๊ะ เจ๊ะดือราแม บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 1 ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบ การทำเกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า เดิมทำอาชีพปลูกแตงกวาขาย มีรายได้เฉล่ียเพียง 100,000 บาทต่อปี
เท่านั้น อีกทั้งการปลูกพืชเชิงเดี่ยวซ้ำๆ ทำให้ประสบปัญหาเรื่องโรค แมลง และอาการอื่น ส่งผลให้ประสบ
ปัญหาขาดทุนบ่อยครั้ง จนกระทัง่ได้รับโอกาสจากสำนักงานเกษตรอำเภอจะแนะ ชักชวนเข้าอบรมเตรียม
ความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมเกษตรผสมผสาน ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จึงเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 เป็นต้นมา โดยได้ทำการเกษตรผสมผสานทั้งปลูกผัก
สวนครัว ทำปศุสัตว์และประมง ยึดหลัก “การใช้ตลาดนำการผลิต” สังเกตว่าพืชผักชนิดใดเป็นที่ต้องการของ
ตลาด หรือพืชผักแต่ละชนิดมีราคาดีช่วงใด เพื่อจะได้วางแผนในการปลูกพืชผักชนิดนั้นๆ และเสริมด้วยพืชผัก
ที่ราคาแพงเป็นช่วงๆ จากการทำการเกษตรแบบผสมผสานและมีการวางแผนที่ดี ส่งผลให้มีรายได้อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ถั่วฝักยาว มะเขือม่วง บวบ พริกหยวก พริกขี้หน ูผักบุ้ง ฟักทอง ข้าวโพดหวาน มะละกอ 
กระเจ๊ียบเขียว สะตอ มีรายได้เฉล่ีย 240,000 บาทต่อปี โดยมีต้นทุนการผลิตเฉล่ีย 7,640 บาทต่อปี ด้านปศุ
สัตว์ เป็ดไข่ ไก่ไข่ เป็ดเทศ มีรายได้เฉล่ีย 52,410 บาทต่อปี มีต้นทุนการผลิต 26,400 บาทต่อปี และด้าน
ประมง จำหน่ายปลานิลรายได้เฉล่ีย 50,000 บาทต่อปีและปลาดุก 15,000 บาทต่อปี โดยมีแหล่งจำหน่าย
ผลผลิต ตลาดในชุมชน ตลาดเกษตรสีเขียว ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
 “หลังจากได้เข้าร่วมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ชีวิตความ
เป็นอยู่ดีข้ึน สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเรื่องค่าอาหารได้มากกว่า 90% เนื่องจากมีพืชผักและเนื้อสัตว์ไว้



บริโภคเอง มีรายได้เฉล่ียต่อปี ไม่นอ้ยกว่าปีละ 357,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัวและเพียงพอใช้
จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งยังมีเงินเก็บออมซื้อที่ดินเพิม่ได้อีก 2 ไร ่โครงการนี้ยังทำให้เกิดเครือข่ายเพื่อนบ้าน 
สร้างความสามัคคีในชุมชน ซึ่งในอนาคตจะขยายผลไปสู่เกษตรกรรุน่ใหม่ที่สนใจอาชีพการเกษตร เพื่อให้เข้า
มาเติมเต็มเรือ่งช่องทางตลาด เช่น การขายสินค้าผ่านออนไลน์ เป็นต้น”นางฮัสน๊ะ กล่าว 
  
  



 



 



 
https://youtu.be/c8GBa3GBCDA 
  



 
 ที่ ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยมการดำเนินงานของ Young Smart Farmer ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยมี นางสาวพร
เพ็ญ สุวัฒนกุล เกษตรอำเภอแม่ลาน ร่วมให้ข้อมูลพร้อมนำเยีย่มชมพื้นที่ 
 ตามที่ กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer 
เพิ่มขึ้นทกุปี เพื่อสร้างขีดความสามารถด้านการเกษตร สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมทดแทนเกษตรกรสูงอายุ มีการส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด สามารถเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น และจาก
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการกลุ่มในการสนับสนุนองค์ความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และ
นำศึกษาดูงานจากพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ ทำให้ในปัจจุบันจังหวัดปัตตานีมีการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้
เป็น Young Smart Farmer แล้วรวม 235 ราย สำหรับนายสการียา ดอฆอ Young Smart Farmer ต้นแบบ
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ผู้ผลิตเมล่อนเป็นอาชีพเสริมจากการทำสวนยางพาราซึ่งปลูกในโรงเรือนแบบปิด 
มีการให้น้ำให้ปุ๋ยแบบระบบน้ำหยด มีการใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคพืชทดแทนการใช้สารเคมี ทำให้ได้ผล
ผลิตที่ปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรกว่า 70,000 บาท/ปี เป็นอีก
ทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่เกษตรกรในช่วงหน้าแล้งและในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 ภาพ/ข่าว  บดินทร์ ส.ปชส.ปัตตานี 
  



 
 นายสมคิด รัตนวงศ์ เกษตรจังหวัดพัทลุง เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลง ของเกษตรกรกลุ่มแปลง
ใหญ่จังหวัดพัทลุง เพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็น
ผู้รับผิดชอบ ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่
ขอรับเงินอุดหนุนจากโครงการดังกล่าว จำนวน 20 แปลง ประกอบด้วย แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน 6 แปลง, 
แปลงใหญ่ไม้ผล 9 แปลง มีสวนทุเรียน และสวนสละ และแปลงใหญ่ผ้ึงโพรงและชันโรง 5 แปลง ใช้
งบประมาณ ในการดำเนินงาน ตามตามโครงการดังกล่าว 46 ล้าน 3 แสน 6 หมื่น 3,329 บาท 
 นายสมคิด รัตนวงศ์ เกษตรจังหวัดพัทลุง ได้ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ได้รับทราบ โดยสำนักงานเกษตร จ.พัทลุง จะ
ดำเนินการให้คำแนะนำ ติดตาม กำกับการดำเนินงานโครงการฯ ตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน จนส้ินสุดการดำเนินงาน 
และรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
ระดับกระทรวงทราบต่อไป 
  



  

 
 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดม้อบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการภายใต้
กรอบนโยบายแผนงาน เกษตรอัจฉริยะ (เกษตรแมน่ยำ เกษตรแปลงใหญ่ การเกษตรที่มีมูลค่าสูง) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
รวมทั้งร่วมกันบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านอาหารและพลังงาน ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 
 นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบ่ี กล่าวว่า จังหวัดกระบ่ีได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ มาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน (2564) มีแปลงใหญ่ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อำนวยการขับเคล่ือนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด และจากข้อมูลแปลง
ใหญ่ในระบบ co-farm.doae.go.th มีข้อมูลแปลงใหญ่ จำนวน 93 แปลง โดยจำแนกได้ ดังนี้ 
 1. ด้านพืช มีหน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ี การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบ่ี 
ศูนย์วิจัยข้าวกระบ่ี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ มีทั้งหมด 86 แปลง แยกเป็น ปาล์มน้ำมัน จำนวน 42 แปลง 



ยางพารา จำนวน 21 แปลง ผ้ึงโพรง จำนวน 11 แปลง ทุเรียน จำนวน 7 แปลง ข้าว จำนวน 2 แปลง ผัก 
จำนวน 2 แปลง และกาแฟ จำนวน 1 แปลง 
 2. ด้านปศุสัตว์ มีหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบ่ี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ มีทั้งหมด 7 
แปลง ประกอบด้วย แพะ จำนวน 5 แปลง โคเนื้อ จำนวน 2 แปลง โดยแปลงใหญ่ที่ต้องการสมัครเข้าร่วม
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต้อง
จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และดำเนินงานตาม
คู่มือโครงการ เสนอให้คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับฯ ระดับอำเภอ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และให้คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับฯ ระดับ
จังหวัดพิจารณาอนุมัติ ภายใต้เงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการต่อไป 
 นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบ่ี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อพิจารณา
กล่ันกรองแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แปลงใหญ่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 
แปลง ประกอบด้วย แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน 12 แปลง แปลงใหญ่ยางพารา 2 แปลง แปลงใหญ่ทุเรียน 1 แปลง 
แปลงใหญ่ผ้ึงโพรง 1 แปลง และแปลงใหญ่แพะ 4 แปลง รวมสมาชิก 1,647 ราย พื้นที่ 25,959.25 ไร่ 
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนทั้งส้ิน 53,016,686 บาท โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดกระบ่ี เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมมีติอนมุัตแิผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ทั้ง 20 แปลง วงเงินงบประมาณ 53,016,686 บาท และหลังจากนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัด
กระบ่ี จะได้ช้ีแจงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ ให้คำแนะนำ และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรายงาน
ผลให้คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด
และระดับกระทรวงทราบต่อไป 
  



 
https://youtu.be/WdnHyHZ1SJI 
  



 
นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ประชุมขับเคล่ือน
ตลาดออนไลน์ช่วยเกษตรกรช่วงวิกฤตโควิด-19 ร่วมกับทางคณะ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ผ่านระบบ zoom meeting โดย
ขับเคล่ือนดำเนินการนำร่องที่กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงอำเภอดอยหล่อ 
จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะม่วงส่องออกแหล่งใหญ่ พื้นที่
กว่า 794 ไร่ โดยสร้างร้านค้าออนไลน์แก่กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 
ผ่าน Line-Shop ของมะม่วงแฟนซีแปลงใหญ่ดอยหล่อ ได้แก่ พันธ์ุ
อาร์ทูอทีู ทีม่ีค่อนข้างกลมทีม่ีขนาดใหญ่ น้ำหนักประมาณ 0.5-1
กิโลกรัมต่อลูก นิยมรับประทานสุก เนือ้จะมีเหลืองส้มมะนาว เนื้อ
สัมผัสไม่นิ่มจนเกินไป ให้รสชาติหวานรับประทานอร่อย และพนัธ์ุ
มะม่วงหงษ์จินหวง ลักษณะพันธ์ุผลกลม ผลดิบมีสีม่วง รับประทาน
ได้ทั้งดิบและสุก ผลดิบนั้นจะให้รสชาติมันกรอบ เมื่อสุกผลภายนอก
มีสีแดงสวยงาม ส่วนเนื้อมะม่วงสีเหลืองอมส้ม รสชาติหวาน เป็นที่
ช่ืนชอบของชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่นิยมรสสัมผัสที่แตกต่างที่ดีมี
คุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานGAP และยังเป็นการช่วยเหลือ

เกษตรอีกช่องทางหนึ่ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถส่ังซื้อกับเกษตรโดยตรงผ่าน Line-Shop 
ติดต่อสอบถามกลุ่มเกษตรกรมะม่วงดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โทร 085-599-8250 


