
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
  

ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

แปลงใหญ่ 1. ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เกษตรกรเข้าร่วมสูงสุดเกินคาด 3,448 แปลง อปท.นิวส์ 
 2. เกษตรปล้ืมมะม่วงแปลงใหญ่สระแก้วผลตอบรับดี เตรียมส่งออกไปตลาดฮ่องกงพันตัน 

มูลค่า 45 ล้านบาท 
เทคโนโลยีชาวบ้าน 

ผ้ึง 3. ปล้ืมผลส าเร็จการส่งเสริมเล้ียงผ้ึงเพิ่มผลผลิตคุณภาพ-สร้างรายได้ แนวหน้า 
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
มะม่วง 4. เกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ ลงพื้นท่ีจุดเรียนรู้การผลิตมะม่วงคุณภาพนอกฤดู

เพื่อการส่งออก 
เดลินิวส์ 

ทุเรียน 5. “ทุเรียน” ผลไม้เศรษฐกิจใหม่ อ.กุดจับ ผลผลิตน่าพอใจ แถมราคายังสูงกว่าทุเรียนใน
ภาคตะวันออกอีกด้วย 

ไทยเสรีนิวส์ 

6. น่าจับตา...‘ทุเรียน’ปลูกได้แล้วที่‘บ้านเหล่าต าแย อุดรธานี’ แนวหน้า 
แปลงใหญ่ 7. เกษตรจังหวัดกระบี่ ขับเคล่ือนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เพื่อ

เช่ือมโยงตลาด ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ 
ส านักข่าว  

กรมประชาสัมพันธ์ 
8. ส านักงานเกษตรกระบี่เร่งขับเคล่ือนโรงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
เพื่อเช่ือมโยงตลาด ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

9. รองพ่อเมืองเชียงใหม่ประธานพธิีลงนาม (MOU) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่ช่วยเหลือเกษตรกร 

เชียงใหม่นิวส์ 

10. ปลูกผักปลอดสารเคมีริมฝ่ังแม่น้ าโขง เดลินิวส์ 
โรคระบาด 11. เกษตรแม่ฮ่องสอนเตือนระวังโรค “กุ้งแห้ง” ระบาด ส านักข่าว  

กรมประชาสัมพันธ์ 
เมล่อน 12. เมล่อน พืชทางเลือกสร้างรายได้หน้าแล้งแก่ Young Smart Farmer ปัตตานี ภาคใต้ชายแดน 

อื่น ๆ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
น้ าท่วม 13. คลอดแล้ว10มาตรการรับมือฤดูฝน ไทยรัฐ 
YSF 14. พ่อค้า "หนังเค็ม" ปรับตัวขายออนไลน์ NBT  

โควิด-19 15. ทหารค่ายพระยอดฯ ช่วยเหลือเกษตรกรนครพนมท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด 19  NBT อุบล 
16. หน่วยทหารซื้อผลไม้ช่วยเหลือเกษตรกร NBT อีสาน 



 
 

 



 
 

 



 
เกษตรปลื้ม มะม่วงแปลงใหญ่สระแก้วผลตอบรับดี เตรียมส่งออกไปตลาดฮ่องกงพันตัน มูลค่า 45 ล้าน
บาท 

 
  โมเดล “ตลาดน าการผลิต” และ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สุดเจ๋ง ท ามะม่วงแปลงใหญ่สระแก้ว 
เตรียมโกอินเตอร์ไปฮ่องกง หลังพาณิชย์เจรจาผู้ส่งออกผลไม้ซื้อขายน าร่องพันตัน มั่นใจคุณภาพมะม่วงได้
มาตรฐาน หวังต่อยอดขยายผลในปีต่อไป 

  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามนโยบาย “ตลาดน าการ
ผลิต” ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคล่ือนการพัฒนาด้านการเกษตร โดยเน้นให้เกษตรกรท าการเกษตรให้
ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพออกจ าหน่าย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมท้ังการส่งเสริมให้เกษตรกรเกิด
ความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและการตลาด โดยร่วมมือในการพัฒนาสินค้า
เกษตร ต้ังแต่ต้นน้ า ถึงปลายน้ า ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในการจัดหาแหล่งจ าหน่ายสินค้าท่ีมีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคในพื้นท่ีเข้าถึงสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตถกรรมท่ีมีความปลอดภัย 
ตามแนวทางของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อยกระดับให้ภาคการเกษตรของไทยก้าวไปสู่
มาตรฐานสากลและน าพาให้เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน 

 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเช่ือมโยงไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 



  ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินงานมาต้ังแต่ ปี 2559 มีเกษตรกรท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว จ านวน 8,158 แปลง เกษตรกร 495,352 ราย พื้นท่ี 
6,525,545.04 ไร่ เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 115,462 ราย RSPO 2,642 
ราย เกษตรอินทรีย์ 12,908 ราย และมาตรฐานอื่นๆ 8,469 ราย (ข้อมูล ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2564) 

  กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับรายงานจากนายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้วว่า เมื่อวันท่ี 
14 พฤษภาคม2564 ท่ีผ่านมา ได้เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึก
ข้อตกลงซื้อขาย(Memorandum of Purchasing: MOP) การส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดฮ่องกง ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Zoom) ระหว่างนายวรเทพ แก้ววงษ์นุกูล ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงส่งออก 
จังหวัดสระแก้ว กับผู้แทนบริษัทChaingmai Herbs Trading Limited ซึ่งเป็นบริษัทผู้น าเข้าของฝ่ังฮ่องกง 
โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตรปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายเกียรติศักด์ิ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 
นางสาวนงเยาว์ ศรีฉันทะมิตรพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว นายบ ารุง ล้อเจริญวัฒนะชัย ประธานหอการค้าจังหวัด
สระแก้ว และนายเกษมสันต์ศรีโสภา ประธานเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง
ประชุมคลังจังหวัดสระแก้ว 

  โดยปริมาณซื้อขายเฉพาะมะม่วงน้ าดอกไม้ของจังหวัดสระแก้ว จ านวน 1,000 ตัน มูลค่ารวม 45 ล้าน
บาท เป็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ตามโมเดล 
“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ซึ่งจากผลส าเร็จดังกล่าว ทางจังหวัดสระแก้วจะต่อยอดท า เป็น “สระแก้ว
โมเดล” ในการพัฒนามะม่วงน้ าดอกไม้ เพื่อส่งออกไปยังตลาดฮ่องกง ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสูง โดยจะ
ร่วมมือกันระหว่างส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วกับส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว และเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนมะม่วงจังหวัดสระแก้ว เพื่อการส่งออกที่ยั่งยืนต่อไป 

  ท้ังนี้ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงส่งออก จังหวัดสระแก้ว เป็นการรวมกลุ่มกันของ
เกษตรกร จ านวน 8 กลุ่ม ซึ่งมีท้ังท่ีเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีพื้นท่ีปลูกรวมกัน 
10,510 ไร่  เกษตรกร 4,713 ครัวเรือน ผลผลิตรวม 15,200 ตัน ปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว
จ านวน 132 แปลง 

 



 
  @ คุณภาพดี....อเนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ ลงพื้นท่ีจุดเรียนรู้การผลิต
มะม่วงคุณภาพนอกฤดูเพื่อการส่งออกของ ภูชิต อุ่นเท่ียว หมู่ 2 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ เพื่อให้
ค าแนะน าเนื่องจากมะม่วงเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นท่ีคาดว่าเข้าข่ายเป็นสินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไทย 
(GI) โดยมี สุภา ค้าคล่อง เกษตรอ าเภอหนองวัวซอ น าลูกจ้างแรงงานโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรกร
ทฤษฎีใหม่ ให้การต้อนรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“ทุเรียน” ผลไม้เศรษฐกิจใหม่ อ.กุดจับ ผลผลิตน่าพอใจ แถมราคายังสูงกว่าทุเรียนใน

ภาคตะวันออกอีกด้วย 
 

 
  หลายคนยังคงแปลกใจกับการปลูกทุเรียนในพื้นท่ีภาคอีสานว่าจะได้ผลผลิตหรือไม่ แต่ท่ีบ้านเหล่า
ต าแยหมู่ 6 อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ได้ทดลองปลูกและสามารถให้ผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ แถมราคายังสูง
กว่าทุเรียนในภาคตะวันออกอีกด้วย 

  นายอเนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายฉลอง คงสมของ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี และคณะ ลงพื้นท่ีสวนทุเรียนของนางสุนัน สีค าบ่อ อายุ 
43 ปี หนึ่งในเกษตรกรชาวสวนทุเรียนท่ีบ้านเหล่าต าแย หมู่ 6 ต าบลตาลเลียน อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
เพื่อเยี่ยมชมสวนทุเรียนท่ีถือเป็นรายได้หลักของเกษตรกรในพื้นท่ี โดยมีนางศรีพรรณ บูระพา เกษตรอ าเภอกุด
จับ น าลูกจ้างแรงงานโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ แะเกษตรกรในพื้นท่ีให้การต้อนรับ 

  นางสุนัน สีค าบ่อ กล่าวว่า ปลูกทุเรียนมากว่า 10 ปี บนพื้นท่ีประมาณ 10 ไร่ เริ่มต้นจากครอบครัว
ปลูกล าไย และยางพารา แต่ประสบปัญหาผลผลิตล าไยไม่มีตลาดรองรับ ขาดทุน และเสียหายจากลมพายุ 
ส่วนยางก็ราคาตก ในช่วงดังกล่าวมารดาได้ทดลองน าทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จ านวน 2 ต้น มาปลูกในสวน
ล าไย ผ่านมาหลายปีต้นทุเรียนเติบโตออกลูกให้ชิม รสชาติดี ไม่แตกต่างจากท้องตลาด จึงมั่นใจว่าทุเรียน
สามารถปลูกในพื้นท่ีได้ มารดาจึงตัดสินใจโค่นล าไยท้ิง มาปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง กระดุม พวงมณี และมู



ซานคิง รุ่นแรก 150 ต้น ลองผิดลองถูก ดูแลตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ตายบ้าง โตบ้าง เหลือจ านวน 20 ต้น จึง
ปลูกใหม่ในรุ่นท่ี 2 จ านวน 40 ต้น รอดตายประมาณ 2-3 ต้น ปลูกอีกครั้งในรุ่นท่ี 3 จ านวน 80 ต้น ก็เหลือ
ทุเรียนรอดตายไม่กี่ต้น แต่ในรุ่นท่ีปลูกล่าสุด ตนกลับมาปลูกและดูแลเอง จ านวน 30 ต้น อายุประมาณ 6-7 
เดือน เหลือทุกต้น พร้อมดูแลต้นอื่นๆ ท่ีรอดตายจนเจริญเติบโต มีผลผลิตให้จ าหน่ายแล้ว 2 ปี 

  เจ้าของสวนทุเรียน กล่าวอีกว่า ในปี 2562 คือปีแรกท่ีทุเรียนให้ผลผลิตเก็บขายได้ 100 ลูกๆใหญ่สุด
กว่า 6 กิโลกรัมๆละ 130 บาท มีรายได้ 40,000 บาท ในปี 2563 ทุเรียนให้ผลผลิต 80 ลูก จ าหน่ายในราคา
กิโลกรัมละ 150 บาท มีรายได้ประมาณ 50,000 บาท จากการส่งขายให้ผู้สนใจในพื้นท่ีจากการจับจองทาง
โทรศัพท์ บางรายมาซื้อถึงสวน และส่งขายให้กับแม่ค้าในอ าเภอกุดจับ ส่วนปีนี้ทุเรียนถือเป็นปีท่ีทุเรียนออกลูก
เยอะมาก คาดว่าจะให้ผลผลิตประมาณ 300 ลูก จะเริ่มเก็บผลผลิตในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ โดยต้ังราคา
ขายไว้ที่ราคากิโลกรัมละ 200 บาท ซึ่งทุเรียนของท่ีนี่จะมีจุดเด่นคือ พลูโต เนื้อแน่น สีเหลือง รสชาติมัน กรอบ 
อร่อย กล่ินไม่ฉุน ท าให้ผู้ท่ีเคยทานติดใจในรสชาติ และเริ่มส่ังจองแล้วหลายราย ส าหรับผู้สนใจส่ังจองทุเรียน 
หรือต้องการเข้าชมสวน สามารถติดต่อได้ท่ีหมายเลข 064-7975926 

  ด้านนายอเนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จากการลงพื้นท่ีเยี่ยมกลุ่มเก ษตรกร
ชาวสวนทุเรียนก็มั่นใจว่า ทุเรียนสามารถปลูกได้ทุกพื้นท่ีของจังหวัดอุดรธานี สามารถให้ผลผลิตท่ีดี มีคุณภาพ 
ไม่แพ้ทุเรียนจากภูมิภาคอื่นๆ แต่ผลผลิตท่ีได้ยังน้อย ยังไม่พอต่อความต้องการของตลาด จากนี้ก็จะให้
เจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีและส านักงานเกษตรอ าเภอกุดจับ เข้ามาสนับสนุนด้านวิชาการ 
รวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องศัตรูพืช และการตลาด นอกจากนี้ยังจะไปส่งเสริมให้เกษตรกรท่ีสนใจหันมาปลูกไม้
ผลทดแทนพืชไร่ เพื่อความยั่งยืนและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดด้านการเกษตรต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
น่าจับตา...‘ทุเรียน’ปลูกได้แล้วที่‘บ้านเหล่าต าแย อุดรธานี’ 

  หลายคนยังคงแปลกใจกับการปลูกทุเรียนในพื้นท่ีภาคอีสานว่าจะได้ผลผลิตหรือไม่ แต่ท่ี “บ้านเหล่า
ต าแย” หมู่ 6 อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ได้ทดลองปลูกและสามารถให้ผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ แถมราคายัง
สูงกว่าทุเรียนในภาคตะวันออกอีกด้วย 

  นายอเนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายฉลอง คงสมของ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี และคณะ ลงพื้นท่ีสวนทุเรียนของนางสุนัน สีค าบ่อ อายุ 
43 ปี หนึ่งในเกษตรกรชาวสวนทุเรียนท่ีบ้านเหล่าต าแย หมู่ 6 ต าบลตาลเลียน อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
เพื่อเยี่ยมชมสวนทุเรียนท่ีถือเป็นรายได้หลักของเกษตรกรในพื้นท่ี โดยมีนางศรีพรรณ บูระพา เกษตรอ าเภอกุด
จับ น าลูกจ้างแรงงานโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ และเกษตรกรในพื้นท่ีให้การต้อนรับ 

  นางสุนัน สีค าบ่อ เปิดเผยว่า ปลูกทุเรียนมากว่า 10 ปี บนพื้นท่ีประมาณ 10 ไร่ เริ่มต้นจากครอบครัว
ปลูกล าไย และยางพารา แต่ประสบปัญหาผลผลิตล าไยไม่มีตลาดรองรับ ขาดทุน และเสียหายจากลมพายุ 
ส่วนยางก็ราคาตก ในช่วงดังกล่าวมารดาได้ทดลองน าทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จ านวน 2 ต้น มาปลูกในสวน
ล าไย ผ่านมาหลายปีต้นทุเรียนเติบโตออกลูกให้ชิม รสชาติดี ไม่แตกต่างจากท้องตลาด จึงมั่นใจว่าทุเรียน
สามารถปลูกในพื้นท่ีได้ 

  ท้ังนี้ มารดาจึงตัดสินใจโค่นล าไยท้ิง มาปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง กระดุม พวงมณี และมูซานคิง รุ่น
แรก 150 ต้น ลองผิดลองถูก ดูแลตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ตายบ้าง โตบ้าง เหลือจ านวน 20 ต้น จึงปลูกใหม่ใน
รุ่นท่ี 2 จ านวน 40 ต้น รอดตายประมาณ 2-3 ต้น ปลูกอีกครั้งในรุ่นท่ี 3 จ านวน 80 ต้น ก็เหลือทุเรียนรอด



ตายไม่กี่ต้น แต่ในรุ่นท่ีปลูกล่าสุด ตนกลับมาปลูกและดูแลเอง จ านวน 30 ต้น อายุประมาณ 6-7 เดือน เหลือ
ทุกต้น พร้อมดูแลต้นอื่นๆ ท่ีรอดตายจนเจริญเติบโต มีผลผลิตให้จ าหน่ายแล้ว 2 ปี 

  เจ้าของสวนทุเรียน กล่าวอีกว่า ในปี 2562 คือปีแรกท่ีทุเรียนให้ผลผลิต เก็บขายได้ 100 ลูก ลูกใหญ่
สุดกว่า 6 กิโลกรัม ๆ ละ 130 บาท มีรายได้ 40,000 บาท ในปี 2563 ทุเรียนให้ผลผลิต 80 ลูก จ าหน่ายใน
ราคากิโลกรัมละ 150 บาท มีรายได้ประมาณ 50,000 บาท จากการส่งขายให้ผู้สนใจในพื้นท่ีจากการจับจอง
ทางโทรศัพท์ บางรายมาซื้อถึงสวน และส่งขายให้กับแม่ค้าในอ าเภอกุดจับ ส่วนปีนี้ทุเรียนถือเป็นปีท่ีทุ เรียน
ออกลูกเยอะมาก คาดว่าจะให้ผลผลิตประมาณ 300 ลูก จะเริ่มเก็บผลผลิตในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ โดย
ต้ังราคาขายไว้ที่ราคากิโลกรัมละ 200 บาท ซึ่งทุเรียนของท่ีนี่จะมีจุดเด่นคือ พลูโต เนื้อแน่น สีเหลือง รสชาติ
มัน กรอบ อร่อย กล่ินไม่ฉุน ท าให้ผู้ท่ีเคยทานติดใจในรสชาติ และเริ่มส่ังจองแล้วหลายราย ส าหรับผู้สนใจส่ัง
จองทุเรียน หรือต้องการเข้าชมสวน สามารถติดต่อได้ท่ีหมายเลข 064-7975926 

  ด้านนายอเนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า จากการลงพื้นท่ีเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนทุเรียนก็มั่นใจว่า ทุเรียนสามารถปลูกได้ทุกพื้นท่ีของจังหวัดอุดรธานี สามารถให้ผลผลิตท่ีดี มีคุณภาพ 
ไม่แพ้ทุเรียนจากภูมิภาคอื่นๆ แต่ผลผลิตท่ีได้ยังน้อย ยังไม่พอต่อความต้องการของตลาด จากนี้ก็จะให้
เจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีและส านักงานเกษตรอ าเภอกุดจับ เข้ามาสนับสนุนด้านวิชาการ 
รวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องศัตรูพืช และการตลาด นอกจากนี้ยังจะไปส่งเสริมให้เกษตรกรท่ีสนใจหันมาปลูกไม้
ผลทดแทนพืชไร่ เพื่อความยั่งยืนและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดด้านการเกษตรต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรจังหวัดกระบี่ ขับเคลื่อนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เพื่อ

เชื่อมโยงตลาด ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ 

 

  นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ มาต้ังแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน (2564) มีแปลงใหญ่ท่ีผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อ านวยการขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด และจากข้อมูลแปลง
ใหญ่ในระบบ co-farm.doae.go.th มีข้อมูลแปลงใหญ่ จ านวน 93 แปลง ได้แก่ ด้านพืช มีหน่วยงาน 
ส านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ มีท้ังหมด 86 แปลง แยกเป็น ปาล์มน้ ามัน จ านวน 42 แปลง ยางพารา จ านวน 21 แปลง ผ้ึงโพรง 
จ านวน 11 แปลง ทุเรียน จ านวน 7 แปลง ข้าว จ านวน 2 แปลง ผัก จ านวน 2 แปลง และกาแฟ จ านวน 1 
แปลง ด้านปศุสัตว์ มีหน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ มีท้ังหมด 7 แปลง 
ประกอบด้วย แพะ จ านวน 5 แปลง โคเนื้อ จ านวน 2 แปลง โดยแปลงใหญ่ท่ีต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องจด
ทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และด าเนินงานตาม
คู่มือโครงการ เสนอให้คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับฯ ระดับอ าเภอ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และให้คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับฯ ระดับ
จังหวัดพิจารณาอนุมัติ ภายใต้เงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการ  



            ขณะนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เช่ือมโยงตลาด เพื่อพิจารณากล่ันกรองแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แปลงใหญ่ท่ีสมัคร
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 แปลง ประกอบด้วย แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน 12 แปลง แปลงใหญ่ยางพารา 2 
แปลง แปลงใหญ่ทุเรียน 1 แปลง แปลงใหญ่ผ้ึงโพรง 1 แปลง และแปลงใหญ่แพะ 4 แปลง รวมสมาชิก 1,647 
ราย พื้นท่ี 25,959.25 ไร่ งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนท้ังส้ิน 53,016,686 บาท โดยมี นายสมชาย หาญ
ภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งท่ีประชุมมีมติอนุมัติแผนการด าเนินงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ท้ัง 20 แปลง วงเงินงบประมาณ 53,016,686 บาท และหลังจากนี้ทาง
ส านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ จะได้ช้ีแจงขั้นตอนการด าเนินงานโครงการฯ ให้ค าแนะน า และติดตามผลการ
ด าเนินงาน เพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เช่ือมโยงตลาดระดับจังหวัดและระดับกระทรวงทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ส านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ เร่งขับเคลื่อนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เพื่อเชื่อมโยง
ตลาด ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ 

 
  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดท าโครงการภายใต้
กรอบนโยบายแผนงาน เกษตรอัจฉริยะ (เกษตรแม่นย า เกษตรแปลงใหญ่ การเกษตรที่มีมูลค่าสูง) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม 
รวมท้ังร่วมกันบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการผลิตให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านอาหารและพลังงาน ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 

  นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ มาต้ังแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน (2564) มีแปลงใหญ่ท่ีผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อ านวยการขับเคล่ือนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด และจากข้อมูลแปลง
ใหญ่ในระบบ co-farm.doae.go.th มีข้อมูลแปลงใหญ่ จ านวน 93 แปลง โดยจ าแนกได้ ดังนี้ 

  ด้านพืช มีหน่วยงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ ศูนย์วิจัย
ข้าวกระบี่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ มีท้ังหมด 86 แปลง แยกเป็น ปาล์มน้ ามัน จ านวน 42 แปลง ยางพารา 
จ านวน 21 แปลง ผ้ึงโพรง จ านวน 11 แปลง ทุเรียน จ านวน 7 แปลง ข้าว จ านวน 2 แปลง ผัก จ านวน 2 
แปลง และกาแฟ จ านวน 1 แปลง 

  ด้านปศุสัตว์ มีหน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ มีท้ังหมด 7 แปลง 
ประกอบด้วย แพะ จ านวน 5 แปลง โคเนื้อ จ านวน 2 แปลง 

 

 



  โดยแปลงใหญ่ท่ีต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยง
ตลาด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และด าเนินงานตามคู่มือโครงการ เสนอให้คณะกรรมการบริหารโครงการ
ยกระดับฯ ระดับอ าเภอ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และให้
คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับฯ ระดับจังหวัด พิจารณาอนุมัติ ภายใต้เงื่อนไขของการเข้าร่วม
โครงการต่อไป 

  นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 ท่ีผ่านมา ได้มี
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด เพื่อ
พิจารณากล่ันกรองแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แปลงใหญ่ท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 20 แปลง ประกอบด้วย แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน 12 แปลง แปลงใหญ่ยางพารา 2 แปลง แปลงใหญ่
ทุเรียน 1 แปลง แปลงใหญ่ผ้ึงโพรง 1 แปลง และแปลงใหญ่แพะ 4 แปลง รวมสมาชิก 1,647 ราย พื้นท่ี 
25,959.25 ไร่ งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนท้ังส้ิน 53,016,686 บาท โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งท่ีประชุมมีมติอนุมัติแผนการด าเนินงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ท้ัง 20 แปลง วงเงินงบประมาณ 53,016,686 บาท และหลังจากนี้ ทางส านักงานเกษตร
จังหวัดกระบี่ จะได้ช้ีแจงขั้นตอนการด าเนินงานโครงการให้ค าแนะน า และติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อ
รายงานผลให้คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาดระดับ
จังหวัดและระดับกระทรวงทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
รองพ่อเมืองเชียงใหม่ประธานพิธีลงนาม (MOU) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
ช่วยเหลือเกษตรกร 

  วันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00น. นายส าเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ประธานเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรโดยส านักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ กับกลุ่มแปลงใหญ่ ในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2563 อนุมัติด าเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เช่ือมโยงตลาดซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดได้พิจารณาอนุมัติโครงการ
ดังกล่าวเมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ท่ีผ่านมาจ านวนท้ังส้ิน 52 กลุ่ม 

  กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเช่ือมโยงตลาด ด้านพืชจ านวน 40 กลุ่ม 
งบประมาณ 109,705,896 บาท ในวันนี้มีพิธีการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร
โดยส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กับกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีได้รับการอนุมัติโครงการ ณ ส านักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 จ านวน 21 กลุ่ม และวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 จ านวน 19 กลุ่มโดย
มีนายส าเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีดังกล่าวพร้อมมอบนโยบายการ
ด าเนินงานแก่เกษตรกร พร้อมด้วยนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรอ าเภออีกท้ัง 
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องร่วมลงนามและเป็นสักขีพยานดังกล่าวในครั้งนี้ 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
เกษตรแม่ฮ่องสอนเตือนเกษตรกรระวัง “โรคกุ้งแห้ง” ระบาด 

 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งเตือน
การระบาดศัตรูพืช ช่ือโรคกุ้งแห้ง เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดและมีฝนตก อาจท าให้เกิดการระบาดของโรค
กุ้งแห้ง สามารถพบได้ในระยะท่ีต้นพริกให้ผลผลิต มักพบบนผลพริกท่ีเริ่มสุกหรือก่อนท่ีผลพริกจะเปล่ียนสี 
เริ่มแรกจะพบจุดหรือแผลช้ ายุบตัวเล็กน้อย ต่อมาแผลขยายใหญ่สีน้ าตาลหรือด า ลักษณะเป็นวงรีหรือวงกลม 
บริเวณแผลพบส่วนของเช้ือราเป็นจุดสีด าขนาดเล็กเรียงเป็นวงซ้อนกัน กรณีท่ีสภาพอากาศขึ้น จะเห็นเมือก
เย้ิมสีส้มอ่อน ถ้าอาการรุนแรงจะท าให้ผลเน่าและร่วงก่อนเก็บเกี่ยว หากพบอาการท่ีผลอ่อน จะท าให้ผลพริก
โค้งงอบิดเบ้ียวลักษณะคล้ายกุ้งแห้ง เกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ 

        หากเริ่มระบาดให้เก็บพริกท่ีเป็นโรคไปเผาท าลายท้ิงนอกแปลงปลูก เพื่อลดปริมาณเช้ือสาเหตุโรคและ
ก าจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อไม่ให้แปลงปลูกมีความข้ึนสูง ซึ่งเป็นสภาพท่ีเหมาะสมต่อการเกิดโรค หากพบว่า
เริ่มมีการระบาดของโรค ให้พ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช อะซอกชีสโตรบิน 25% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตร
ต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารแมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 40-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตรหรือสารโพรคลอราช 
50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร โดยพ่นทุก 7-10 วัน 

        หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตพริกแต่ละรุ่นแล้ว เกษตรกรควรก าจัดวัชพืชและเก็บเศษซากพืชส่วนท่ีเป็นโรค
ในแปลงไปเผาท าลายท้ิงให้หมด และควรจัดระยะปลูกพริกให้เหมาะสม ไม่ปลูกชิดกันเกินไป ก่อนเพาะ ควร
แช่เมล็ดพันธุ์ในน้ าอุ่น 50 องศาเซลเซียส นาน 20-30 นาที และควรเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าจากแหล่งท่ี
ปราศจากโรค กรณีเก็บเมล็ดพันธุ์เอง ควรเลือกผลพริกท่ีไม่เป็นโรค ส าหรับในพื้นท่ีมีการระบาดของโรครุนแรง 
เกษตรกรควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เพื่อตัดวงจรของเช้ือสาเหตุโรค 



 
เมล่อน พืชทางเลือกสร้างรายได้หน้าแล้งแก่ Young Smart Farmer ปัตตานี 

 
 ท่ี ต าบลป่าไร่ อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี ลงพื้นท่ีตรวจ
เย่ียมการด าเนินงานของ Young Smart Farmer ต าบลป่าไร่ อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยมี นางสาวพร
เพ็ญ สุวัฒนกุล เกษตรอ าเภอแม่ลาน ร่วมให้ข้อมูลพร้อมน าเย่ียมชมพื้นท่ี 

           ตามท่ี กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart 
Farmer เพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อสร้างขีดความสามารถด้านการเกษตร สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมทดแทนเกษตรกรสูงอายุ มีการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด สามารถเป็นผู้น าทางการเกษตรใน
ท้องถิ่น และจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการกลุ่มในการสนับสนุนองค์ความรู้ สนับสนุน
ปัจจัยการผลิต และน าศึกษาดูงานจากพื้นท่ีท่ีประสบความส าเร็จ ท าให้ในปัจจุบันจังหวัดปัตตานีมีการพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer แล้วรวม 235 ราย ส าหรับนายสการียา ดอฆอ Young 
Smart Farmer ต้นแบบอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ผู้ผลิตเมล่อนเป็นอาชีพเสริมจากการท าสวนยางพารา
ซึ่งปลูกในโรงเรือนแบบปิด มีการให้น้ าให้ปุ๋ยแบบระบบน้ าหยด มีการใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคพืชทดแทน
การใช้สารเคมี ท าให้ได้ผลผลิตท่ีปลอดภัยเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค สามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรกว่า 
70,000 บาท/ปี เป็นอีกทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่เกษตรกรในช่วงหน้าแล้งและในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 



 
 

 



 
จ.นครพนม พ่อค้า "หนังเค็ม" ปรับตัวขายออนไลน์ 

 
#รอบทิศถิ่นไทย #ข่าวค่ า วันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 #NBT2HD https://youtu.be/Oz6Q7xkSGlM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Oz6Q7xkSGlM


 
ทหารค่ายพระยอดฯ ช่วยเหลือเกษตรกรนครพนมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 

 
ข่าวอีสานเช้านี้ https://youtu.be/63fGsfJwhRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/63fGsfJwhRE


 
หน่วยทหารซ้ือผลไม้ช่วยเหลือเกษตรกร 

 
ข่าวอีสานวันนี้ https://youtu.be/ctyXQAUJF8A  
 

https://youtu.be/ctyXQAUJF8A

