
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่26-27 พฤษภาคม 2564 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

จดัการวสัดุเหลือใช้

พื้นท่ีการเกษตร 

1 เชียงรายน าร่อง จดัการวสัดุเหลือใชพ้ื้นท่ีการเกษตร NBT เชียงใหม่ 

ตลาดเกษตรกร 2 พอ่เมืองแอ่วกาดเกษตรกรเชียงใหม่ อุดหนุนสินคา้ 

ใหก้ าลงัใจฝ่าวกิฤติ 

เชียงใหม่นิวส์ 

โครงการต าบลมัน่คง 

มัง่คัง่ ย ัง่ยนื 

3 สสก.5 สงขลา ขบัเคล่ือนการท าเกษตรผสมผสานในพื้นท่ีจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

สมิหลา ไทมส์ 

4 สสก.5 สงขลา ขบัเคล่ือนการท าเกษตรผสมผสานในพื้นท่ีจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

เพจสถานีวทิย ุมก. 

สงขลา 

5 สสก.5 สงขลา ขบัเคล่ือนการท าเกษตรผสมผสานในพื้นท่ีจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

เพจวทิย ุมก. สงขลา 

แปลงใหญ่ 6 กลุ่มแปลงใหญ่พทัลุงปล้ืม ไดรั้บเงินอุดหนุนโครงการยกระดบั 

แปลงใหญ่ ฯ แลว้กวา่ 43 ลา้นบาท 

เนชัน่ 22 ออนไลน์ 

7 กลุ่มแปลงใหญ่พทัลุงปล้ืม ไดรั้บเงินอุดหนุนโครงการยกระดบั 

แปลงใหญ่ ฯ แลว้กวา่ 43 ลา้นบาท 

ไลน์ ทูเดย ์

8 กลุ่มแปลงใหญ่พทัลุงปล้ืม ไดรั้บเงินอุดหนุนโครงการยกระดบั 

แปลงใหญ่ ฯ แลว้กวา่ 43 ลา้นบาท 

คมชดัลึกออนไลน์ 

9 กลุ่มแปลงใหญ่พทัลุงปล้ืม ไดรั้บเงินอุดหนุนโครงการยกระดบั 

แปลงใหญ่ ฯ แลว้กวา่ 43 ลา้นบาท 

เพจวทิย ุมก. สงขลา 

10 กลุ่มแปลงใหญ่พทัลุงปล้ืม ไดรั้บเงินอุดหนุนโครงการยกระดบั 

แปลงใหญ่ ฯ แลว้กวา่ 43 ลา้นบาท 

เพจวทิย ุมก. สงขลา 

 

 



 

  



 

“พอ่เมืองแอ่วกาดเกษตรกรเชียงใหม่ อุดหนุนสินคา้ใหก้ าลงัใจฝ่าวกิฤติ” 

 

 วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.นายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ เยีย่มชมตลาดเกษตรกร

เชียงใหม่ พร้อมใหก้ าลงัใจแก่เกษตรกรช่วงวกิฤตการแพร่ระบาดโควดิ-19 บริเวณส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่โดยมีนาง

เขมวรรณ ดวงจนัทร์ เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ พร้อมกลุ่มเกษตรกรร่วมตอ้นรับและใหข้อ้มูลด าเนินงาน 

 “ตลาดเกษตรกร” เป็นหน่ึงในโครงการท่ีส าคญัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ท่ีมุ่งเนน้ให้

เกษตรกรมีสถานท่ีจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภณัฑท์างการเกษตรคุณภาพท่ีมีความปลอดภยัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GAP 

เกษตรอินทรีย ์และมาตรฐานเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์เช่น GMP อย. ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค โดยเกษตรกรเป็นผูจ้  าหน่ายเอง มีผูจ้ดัการตลาด

เกษตรกรเป็นท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน า ส่งเสริม สนบัสนุน ผลกัดนัและขบัเคล่ือน ในทุกมิติ โดยโครงการตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ 

ก าหนดจ าหน่ายเป็นประจ าทุกวนัองัคาร และวนัศุกร์ของสัปดาห์ มีกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรกร กลุ่มร้านคา้วสิาหกิจชุมชน กลุ่ม

เกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) กวา่ 100 กลุ่ม ร่วมหมุนเวยีนจ าหน่ายสินคา้บริการไดแ้ก่ พืช ผกั ผลไม ้สมุนไพร สินคา้

แปรรูป เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั ลว้นแต่เป็นสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานโดยสามารถตรวจยอ้นกลบัได ้อีกทั้งส านกังานเกษตรจงัหวดั

เชียงใหม่ยงัมีการตรวจสารพิษตกคา้งในผลผลิตท่ีเกษตรกรน ามาจ าหน่าย และมีกฎระเบียบส าหรับสินคา้ท่ีไม่ผา่นการตรวจสอบ 

ซ่ึงท าใหผู้บ้ริโภคมัน่ใจจนท าใหเ้ป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีรู้จกัแก่ผูนิ้ยมสินคา้ท่ีมีความปลอดภยัและมีคุณภาพ จนสามารถจ าหน่าย

บนหา้งสรรพสินคา้บ๊ิกซีหลายสาขา จนมีท าใหมี้รายไดห้มุนเวยีนในตลาดเกษตรกรเชียงใหม่กวา่ 200,000 บาท/สัปดาห์ เป็น

ช่วยเหลือเกษตรกรในดา้นการตลาด ให้เกิดเขม้แขง็และมัน่คง สามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

  



 

สสก.5 สงขลา ขบัเคล่ือนการท าเกษตรผสมผสานในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

 พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือ

ศาสนาอิสลาม จากปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีท าใหเ้กิดผลกระทบต่อความเป็นอยูแ่ละการประกอบอาชีพของประชาชน อีกทั้ง

เกษตรกรมีการปลูกพืชเชิงเด่ียว อาศยัพึ่งพารายไดจ้ากทางเดียว จึงมกัประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต ่า เกิดภยัพิบติัซ ้ าซาก ส่งผล

ใหคุ้ณภาพชีวติและความเป็นอยูข่องเกษตรกรค่อนขา้งล าบาก รายไดไ้ม่เพียงพอ ชุมชนขาดความเขม้แขง็และเกิดความไม่มัน่คง

ในพื้นท่ี 

           กรมส่งเสริมการเกษตร ไดร่้วมบูรณาการกบัศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) กองอ านวยการรักษา

ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร(กอ.รมน.) และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินงานโครงการต าบลมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื ในพื้นท่ีความ

มัน่คง 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา (จะนะ นาทว ีเทพา และสะบา้

ยอ้ย) โดยไดน้อ้มน าแนวทางพระราชทาน “เขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา” และศาสตร์ของพระราชา “หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” มาเป็นแนวทางในการจดัท าโครงการ มีเป้าหมายใหป้ระชาชนในพื้นท่ีมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น มีโอกาส

ในการศึกษา และประกอบอาชีพท่ีสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึน มุ่งพฒันาในทุกมิติ ทั้งการพฒันาคน ซ่ึงครอบคลุมทั้งครอบครัว ใหอ้ยูดี่ มี

สุข และมัน่คง เกิดความสันติสุขในพื้นท่ี ดา้นการพฒันาสินคา้ มีการผลกัดนัและยกระดบัทั้งพืชเศรษฐกิจและพืชประจ าถ่ิน ดา้น



การพฒันาพื้นท่ี ส่งเสริมการท าการเกษตรผสมผสาน สนบัสนุนการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหมี้

แหล่งอาหารในชุมชน ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได ้ซ่ึงจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในชุมชน เป็นฐานรากของการพฒันาในระดบัภูมิภาค 

และระดบัประเทศต่อไป โดยเฉพาะการท าเกษตรผสมผสานช่วยลดความเส่ียงในการท าการเกษตร และยกระดบัคุณภาพชีวติ

เกษตรกรใหดี้ข้ึนได ้

               นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ ส านกังาน

ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลาไดด้ าเนินการขบัเคล่ือนเกษตรผสมผสานในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตม้าตั้งแต่

ปี2560 ปัจจุบนัมีเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการและพฒันาเป็นเกษตรกรตน้แบบแลว้กวา่185 ราย สามารถเป็นตวัอยา่งและขยายผล

ใหแ้ก่เกษตรกรในพื้นท่ีได ้และมีแผนการพฒันาเกษตรกรตน้แบบอยา่งนอ้ยต าบลละ 1 คน ใหค้รบทุกต าบล ทั้ง 37 อ าเภอ ในปี

2568 โดยการบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ในการใหค้วามรู้และสนบัสนุนปัจจยัการผลิตใหเ้กษตรกร สร้างความพร้อมท่ีจะ

ขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอ่ืนๆ ในพื้นท่ี 

             ซ่ึงในปี 2564 ไดร่้วมกบัส านกังานเกษตรจงัหวดั จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การท าเกษตรผสมผสาน โดยใหแ้ต่ละจงัหวดั

คดัเลือกเกษตรกรตน้แบบท่ีประสบผลส าเร็จจงัหวดัละ 1 คน มาร่วมแลกเปล่ียนแนวคิด องคค์วามรู้ การจดัท าแผน และแนวทาง

การพฒันาแปลง ผลผลิตและผลิตภณัฑจ์ากแปลงเกษตรผสมผสาน เพื่อใหเ้กษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการในปีน้ีน าไปปรับใช ้

ตวัแทนเกษตรกร ไดแ้ก่ นายอิสมาแอ ลาเตะ๊ ต าบลล าใหม่ อ าเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา นายเจียร ทองคง ต าบลท่าม่วง อ าเภอ

เทพาจงัหวดัสงขลา นางอุบลรัตน์ สีทองแกว้ ต าบลคลองใหม่ อ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานีและนายมูหมัมดัซ าซูดิน เซ็นมาด ต าบล

ยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธิวาส มีความคิดเห็นตรงกนัทุกคนวา่ จากการท่ีตนเองปรับเปล่ียนมาท าการเกษตรแบบผสมผสานนั้น

ท าใหค้รอบครัวมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

             สามารถเพิ่มรายได ้และลดรายจ่ายในครัวเรือนลงไดม้าก มีอาหารบริโภคอยา่งเพียงพอ มีเหลือแบ่งปัน และขายในชุมชน 

เกิดเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงการผลิตและการตลาดข้ึนในพื้นท่ี  รู้สึกรักและภูมิใจในอาชีพเกษตร หวงแหนพื้นท่ีท ากิน เกิดความ

สงบสุข และความสามคัคีในชุมชน และตั้งใจจะเป็นแบบอยา่งท่ีดี น าความรู้ไปขยายผลใหก้บัเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ต่อไป ดงันั้น 

การท าเกษตรผสมผสานจึงตอบโจทย ์ในการสร้างสร้างอาชีพท่ีมัน่คง และช่วยสร้างสันติสุขในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ได้

อยา่งแทจ้ริง นายสุพิท กล่าวทิ้งทา้ย 

  



 

สสก.5 สงขลา ขบัเคล่ือนการท าเกษตรผสมผสานในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

           พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือ

ศาสนาอิสลาม จากปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อความเป็นอยูแ่ละการประกอบอาชีพของประชาชน อีกทั้ง

เกษตรกรมีการปลูกพืชเชิงเด่ียว อาศยัพึ่งพารายไดจ้ากทางเดียว จึงมกัประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต ่า เกิดภยัพิบติัซ ้ าซาก ส่งผล

ใหคุ้ณภาพชีวติและความเป็นอยูข่องเกษตรกรค่อนขา้งล าบาก รายไดไ้ม่เพียงพอ ชุมชนขาดความเขม้แขง็และเกิดความไม่มัน่คง

ในพื้นท่ี 

           กรมส่งเสริมการเกษตร ไดร่้วมบูรณาการกบัศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) กองอ านวยการรักษา

ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินงานโครงการต าบลมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื ในพื้นท่ี

ความมัน่คง 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา (จะนะ นาทว ีเทพา และ

สะบา้ยอ้ย) โดยไดน้อ้มน าแนวทางพระราชทาน “เขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา” และศาสตร์ของพระราชา “หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” มาเป็นแนวทางในการจดัท าโครงการ มีเป้าหมายใหป้ระชาชนในพื้นท่ีมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น มีโอกาส

ในการศึกษา และประกอบอาชีพท่ีสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึน มุ่งพฒันาในทุกมิติ ทั้งการพฒันาคน ซ่ึงครอบคลุมทั้งครอบครัว ใหอ้ยูดี่ มี

สุข และมัน่คง เกิดความสันติสุขในพื้นท่ี ดา้นการพฒันาสินคา้ มีการผลกัดนัและยกระดบัทั้งพืชเศรษฐกิจและพืชประจ าถ่ิน ดา้น

การพฒันาพื้นท่ี ส่งเสริมการท าการเกษตรผสมผสาน สนบัสนุนการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหมี้

แหล่งอาหารในชุมชน ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได ้ซ่ึงจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในชุมชน เป็นฐานรากของการพฒันาในระดบัภูมิภาค 



และระดบัประเทศต่อไป โดยเฉพาะการท าเกษตรผสมผสาน ช่วยลดความเส่ียงในการท าการเกษตร และยกระดบัคุณภาพชีวติ

เกษตรกรใหดี้ข้ึนได ้ 

         นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ ส านกังานส่งเสริม

และพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไดด้ าเนินการขบัเคล่ือนเกษตรผสมผสานในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตม้าตั้งแต่ปี 2560 

ปัจจุบนัมีเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการและพฒันาเป็นเกษตรกรตน้แบบแลว้กวา่ 185 ราย สามารถเป็นตวัอยา่งและขยายผลใหแ้ก่

เกษตรกรในพื้นท่ีได ้และมีแผนการพฒันาเกษตรกรตน้แบบอยา่งนอ้ยต าบลละ 1 คน ใหค้รบทุกต าบล ทั้ง 37 อ าเภอ ในปี 2568 

โดยการบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ในการใหค้วามรู้และสนบัสนุนปัจจยัการผลิตใหเ้กษตรกร สร้างความพร้อมท่ีจะขยาย

ผลไปสู่เกษตรกรรายอ่ืนๆ ในพื้นท่ี  

           ซ่ึงในปี 2564 ไดร่้วมกบัส านกังานเกษตรจงัหวดั จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การท าเกษตรผสมผสาน โดยใหแ้ต่ละจงัหวดั

คดัเลือกเกษตรกรตน้แบบท่ีประสบผลส าเร็จ จงัหวดัละ 1 คน มาร่วมแลกเปล่ียนแนวคิด องคค์วามรู้ การจดัท าแผน และแนวทาง

การพฒันาแปลง ผลผลิตและผลิตภณัฑจ์ากแปลงเกษตรผสมผสาน เพื่อใหเ้กษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการในปีน้ีน าไปปรับใช ้

ตวัแทนเกษตรกร ไดแ้ก่ นายอิสมาแอ ลาเตะ๊ ต าบลล าใหม่ อ าเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา นายเจียร ทองคง ต าบลท่าม่วง อ าเภอ

เทพา จงัหวดัสงขลา นางอุบลรัตน์ สีทองแกว้ ต าบลคลองใหม่ อ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี และนายมูหมัมดัซ าซูดิน เซ็นมาด 

ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธิวาส มีความคิดเห็นตรงกนัทุกคนวา่ จากการท่ีตนเองปรับเปล่ียนมาท าการเกษตรแบบ

ผสมผสานนั้น ท าใหค้รอบครัวมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน สามารถเพิ่มรายได ้และลดรายจ่ายในครัวเรือนลงไดม้าก มีอาหาร

บริโภคอยา่งเพียงพอ มีเหลือแบ่งปัน และขายในชุมชน เกิดเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงการผลิตและการตลาดข้ึนในพื้นท่ี  รู้สึกรักและ

ภูมิใจในอาชีพเกษตร หวงแหนพื้นท่ีท ากิน เกิดความสงบสุข และความสามคัคีในชุมชน และตั้งใจจะเป็นแบบอยา่งท่ีดี น าความรู้

ไปขยายผลใหก้บัเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ต่อไป ดงันั้น การท าเกษตรผสมผสานจึงตอบโจทย ์ในการสร้างสร้างอาชีพท่ีมัน่คง และช่วย

สร้างสันติสุขในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง นายสุพิท กล่าวทิ้งทา้ย 

  



 

สสก.5 สงขลา ขบัเคล่ือนการท าเกษตรผสมผสานในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้

 

           พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือ

ศาสนาอิสลาม จากปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อความเป็นอยูแ่ละการประกอบอาชีพของประชาชน อีกทั้ง

เกษตรกรมีการปลูกพืชเชิงเด่ียว อาศยัพึ่งพารายไดจ้ากทางเดียว จึงมกัประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต ่า เกิดภยัพิบติัซ ้ าซาก ส่งผล

ใหคุ้ณภาพชีวติและความเป็นอยูข่องเกษตรกรค่อนขา้งล าบาก รายไดไ้ม่เพียงพอ ชุมชนขาดความเขม้แขง็และเกิดความไม่มัน่คง

ในพื้นท่ี 

           กรมส่งเสริมการเกษตร ไดร่้วมบูรณาการกบัศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) กองอ านวยการรักษา

ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินงานโครงการต าบลมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื ในพื้นท่ี

ความมัน่คง 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา (จะนะ นาทว ีเทพา และ

สะบา้ยอ้ย) โดยไดน้อ้มน าแนวทางพระราชทาน “เขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา” และศาสตร์ของพระราชา “หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” มาเป็นแนวทางในการจดัท าโครงการ มีเป้าหมายใหป้ระชาชนในพื้นท่ีมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น มีโอกาส



ในการศึกษา และประกอบอาชีพท่ีสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึน มุ่งพฒันาในทุกมิติ ทั้งการพฒันาคน ซ่ึงครอบคลุมทั้งครอบครัว ใหอ้ยูดี่ มี

สุข และมัน่คง เกิดความสันติสุขในพื้นท่ี ดา้นการพฒันาสินคา้ มีการผลกัดนัและยกระดบัทั้งพืชเศรษฐกิจและพืชประจ าถ่ิน ดา้น

การพฒันาพื้นท่ี ส่งเสริมการท าการเกษตรผสมผสาน สนบัสนุนการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหมี้

แหล่งอาหารในชุมชน ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได ้ซ่ึงจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในชุมชน เป็นฐานรากของการพฒันาในระดบัภูมิภาค 

และระดบัประเทศต่อไป โดยเฉพาะการท าเกษตรผสมผสาน ช่วยลดความเส่ียงในการท าการเกษตร และยกระดบัคุณภาพชีวติ

เกษตรกรใหดี้ข้ึนได ้ 

         นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ ส านกังานส่งเสริม

และพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไดด้ าเนินการขบัเคล่ือนเกษตรผสมผสานในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตม้าตั้งแต่ปี 2560 

ปัจจุบนัมีเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการและพฒันาเป็นเกษตรกรตน้แบบแลว้กวา่ 185 ราย สามารถเป็นตวัอยา่งและขยายผลใหแ้ก่

เกษตรกรในพื้นท่ีได ้และมีแผนการพฒันาเกษตรกรตน้แบบอยา่งนอ้ยต าบลละ 1 คน ใหค้รบทุกต าบล ทั้ง 37 อ าเภอ ในปี 2568 

โดยการบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ในการใหค้วามรู้และสนบัสนุนปัจจยัการผลิตใหเ้กษตรกร สร้างความพร้อมท่ีจะขยาย

ผลไปสู่เกษตรกรรายอ่ืนๆ ในพื้นท่ี  

           ซ่ึงในปี 2564 ไดร่้วมกบัส านกังานเกษตรจงัหวดั จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การท าเกษตรผสมผสาน โดยใหแ้ต่ละจงัหวดั

คดัเลือกเกษตรกรตน้แบบท่ีประสบผลส าเร็จ จงัหวดัละ 1 คน มาร่วมแลกเปล่ียนแนวคิด องคค์วามรู้ การจดัท าแผน และแนวทาง

การพฒันาแปลง ผลผลิตและผลิตภณัฑจ์ากแปลงเกษตรผสมผสาน เพื่อใหเ้กษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการในปีน้ีน าไปปรับใช ้

ตวัแทนเกษตรกร ไดแ้ก่ นายอิสมาแอ ลาเตะ๊ ต าบลล าใหม่ อ าเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา นายเจียร ทองคง ต าบลท่าม่วง อ าเภอ

เทพา จงัหวดัสงขลา นางอุบลรัตน์ สีทองแกว้ ต าบลคลองใหม่ อ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี และนายมูหมัมดัซ าซูดิน เซ็นมาด 

ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธิวาส มีความคิดเห็นตรงกนัทุกคนวา่ จากการท่ีตนเองปรับเปล่ียนมาท าการเกษตรแบบ

ผสมผสานนั้น ท าใหค้รอบครัวมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน สามารถเพิ่มรายได ้และลดรายจ่ายในครัวเรือนลงไดม้าก มีอาหาร

บริโภคอยา่งเพียงพอ มีเหลือแบ่งปัน และขายในชุมชน เกิดเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงการผลิตและการตลาดข้ึนในพื้นท่ี  รู้สึกรักและ

ภูมิใจในอาชีพเกษตร หวงแหนพื้นท่ีท ากิน เกิดความสงบสุข และความสามคัคีในชุมชน และตั้งใจจะเป็นแบบอยา่งท่ีดี น าความรู้

ไปขยายผลใหก้บัเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ต่อไป ดงันั้น การท าเกษตรผสมผสานจึงตอบโจทย ์ในการสร้างสร้างอาชีพท่ีมัน่คง และช่วย

สร้างสันติสุขในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง นายสุพิท กล่าวทิ้งทา้ย 

  



 

กลุ่มแปลงใหญ่พทัลุงปล้ืม ไดรั้บเงินอุดหนุนโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ ฯ แลว้กวา่ 43 ลา้นบาท 

 

 จงัหวดัพทัลุง โอนเงินใหก้บักลุ่มแปลงใหญ่ท่ีเขา้ร่วมโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยง

ตลาดแลว้ จ  านวน 19 แปลง ซ่ึงเป็นแปลงท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ เป็นเงินกวา่ 43 ลา้นบาท 

 นายสมคิด รัตนวงศ ์เกษตรจงัหวดัพทัลุง กล่าววา่ จงัหวดัพทัลุงมีกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีขอเขา้ร่วมโครงการยกระดบัแปลง

ใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด จ านวน 46 แปลง แบ่งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 20 แปลง กรมการขา้ว 

จ านวน 12 แปลง การยางแห่งประเทศไทย จ านวน 11 แปลง กรมประมง จ านวน 2 แปลง และกรมปศุสัตว ์จ  านวน 1 แปลง ซ่ึง

คณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดบัจงัหวดั ไดป้ระชุมพิจารณาโครงการฯ จ านวน 2 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2564 และวนัท่ี 

29 เมษายน 2564 ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงกบักลุ่มแปลงใหญ่ เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 และ

โอนเงินใหก้บักลุ่มแปลงใหญ่ เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 จ านวน 19 แปลง คงเหลือ 1 แปลง คาดวา่จะโอนเงินใหก้บักลุ่มแปลง

ใหญ่ได ้ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 น้ี 

 นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ โครงการ

ยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด เป็นโครงการท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดจ้ดัท าข้ึน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนการผลิตใหก้บัเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเหมาะสม 

รวมทั้งบริหารจดัการเทคโนโลยหีรือนวตักรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เป็นการยกระดบั

การผลิตใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ในดา้นอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม

พลงังาน เป็นตน้ 



 โดยกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีผา่นการพิจารณาจะไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณตามกิจกรรมและวงเงินท่ีเสนอขอเท่านั้น ซ่ึง

กลุ่มแปลงใหญ่จะเป็นผูด้  าเนินการเอง ในการยกระดบัแปลงใหญ่ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการผลิต เช่น การใชเ้คร่ืองจกัรกลสมยัใหม่ 

การท าเกษตรแม่นย  า (Precision Farming) การใชร้ะบบบริหารจดัการน ้า ดา้นการพฒันาคุณภาพ เช่น การจดัการคุณภาพผลผลิต 

การตรวจรับรองมาตรฐานผลผลิต การจดัการคุณภาพสู่มาตรฐานสากล การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ดา้นการตลาด เช่น การ

สร้าง Brand การพฒันาผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ์ เพื่อเขา้สู่ตลาด ทั้งแบบ Online และ Offline ท่ีกวา้งขวางยิง่ข้ึน การสร้างจุด

รวบรวมและกระจายผลผลิต e-Marketplace 

 ในส่วนของภาคใต ้มี 13 จงัหวดัท่ีเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 207 แปลง (ยกเวน้จงัหวดัภูเก็ต) ไม่มีกลุ่มแปลงใหญ่เขา้ร่วม

โครงการ แบ่งเป็น กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 125 แปลง กรมการขา้ว จ านวน 42 แปลง กรมประมง จ านวน 15 แปลง การ

ยางแห่งประเทศไทย จ านวน 14 แปลง และ กรมปศุสัตว ์จ  านวน 11 แปลง ปัจจุบนัจงัหวดัไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการบริหาร

โครงการ ฯ ระดบัจงัหวดัแลว้ จ านวน 12 จงัหวดั ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ 

จ านวน 198 แปลง คิดเป็นร้อยละ 95.7 ของกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีเขา้ร่วมโครงการ คงเหลือจงัหวดัยะลาอีก 1 จงัหวดั ท่ียงัไม่ไดจ้ดัการ

ประชุมพิจารณาโครงการฯ ระดบัจงัหวดั เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ 19 

 ทั้งน้ี ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไดติ้ดตามเร่งรัด ก ากบัดูแล ใหทุ้กจงัหวดัด าเนินงาน

ภายในกรอบระยะเวลาของโครงการฯ ขณะน้ีจงัหวดัเร่งท าบนัทึกขอ้ตกลงและโอนเงินใหก้บักลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อน าไป

ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ โดยมีการตรวจสอบ ติดตามใหค้  าแนะน า และก ากบัการ

ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนและคู่มือการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงกลุ่มแปลงใหญ่ตอ้งเบิกจ่ายเงินใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือน

กนัยายน 2564 ทั้งน้ีหากมีขอ้สงสัย สามารถติดต่อสอบถามได ้ณ ส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านกังานเกษตรอ าเภอ ใกลบ้า้นท่าน 

  



 

กลุ่มแปลงใหญ่พทัลุงปล้ืม ไดรั้บเงินอุดหนุนโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ ฯ แลว้กวา่ 43 ลา้นบาท 

 

 จงัหวดัพทัลุง โอนเงินใหก้บักลุ่มแปลงใหญ่ท่ีเขา้ร่วมโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยง

ตลาดแลว้ จ  านวน 19 แปลง ซ่ึงเป็นแปลงท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ เป็นเงินกวา่ 43 ลา้นบาท 

 นายสมคิด รัตนวงศ ์เกษตรจงัหวดัพทัลุง กล่าววา่ จงัหวดัพทัลุงมีกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีขอเขา้ร่วมโครงการยกระดบัแปลง

ใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด จ านวน 46 แปลง แบ่งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 20 แปลง กรมการขา้ว 

จ านวน 12 แปลง การยางแห่งประเทศไทย จ านวน 11 แปลง กรมประมง จ านวน 2 แปลง และกรมปศุสัตว ์จ  านวน 1 แปลง ซ่ึง

คณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดบัจงัหวดั ไดป้ระชุมพิจารณาโครงการฯ จ านวน 2 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2564 และวนัท่ี 

29 เมษายน 2564 ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงกบักลุ่มแปลงใหญ่ เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 และ

โอนเงินใหก้บักลุ่มแปลงใหญ่ เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 จ านวน 19 แปลง คงเหลือ 1 แปลง คาดวา่จะโอนเงินใหก้บักลุ่มแปลง

ใหญ่ได ้ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 น้ี 

 นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ โครงการ

ยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด เป็นโครงการท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดจ้ดัท าข้ึน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนการผลิตใหก้บัเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเหมาะสม 

รวมทั้งบริหารจดัการเทคโนโลยหีรือนวตักรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เป็นการยกระดบั

การผลิตใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ในดา้นอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม

พลงังาน เป็นตน้ 



 โดยกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีผา่นการพิจารณาจะไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณตามกิจกรรมและวงเงินท่ีเสนอขอเท่านั้น ซ่ึง

กลุ่มแปลงใหญ่จะเป็นผูด้  าเนินการเอง ในการยกระดบัแปลงใหญ่ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการผลิต เช่น การใชเ้คร่ืองจกัรกลสมยัใหม่ 

การท าเกษตรแม่นย  า (Precision Farming) การใชร้ะบบบริหารจดัการน ้า ดา้นการพฒันาคุณภาพ เช่น การจดัการคุณภาพผลผลิต 

การตรวจรับรองมาตรฐานผลผลิต การจดัการคุณภาพสู่มาตรฐานสากล การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ดา้นการตลาด เช่น การ

สร้าง Brand การพฒันาผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ์ เพื่อเขา้สู่ตลาด ทั้งแบบ Online และ Offline ท่ีกวา้งขวางยิง่ข้ึน การสร้างจุด

รวบรวมและกระจายผลผลิต e-Marketplace 

 ในส่วนของภาคใต ้มี 13 จงัหวดัท่ีเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 207 แปลง (ยกเวน้จงัหวดัภูเก็ต) ไม่มีกลุ่มแปลงใหญ่เขา้ร่วม

โครงการ แบ่งเป็น กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 125 แปลง กรมการขา้ว จ านวน 42 แปลง กรมประมง จ านวน 15 แปลง การ

ยางแห่งประเทศไทย จ านวน 14 แปลง และ กรมปศุสัตว ์จ  านวน 11 แปลง ปัจจุบนัจงัหวดัไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการบริหาร

โครงการ ฯ ระดบัจงัหวดัแลว้ จ านวน 12 จงัหวดั ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ 

จ านวน 198 แปลง คิดเป็นร้อยละ 95.7 ของกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีเขา้ร่วมโครงการ คงเหลือจงัหวดัยะลาอีก 1 จงัหวดั ท่ียงัไม่ไดจ้ดัการ

ประชุมพิจารณาโครงการฯ ระดบัจงัหวดั เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ 19 

 ทั้งน้ี ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไดติ้ดตามเร่งรัด ก ากบัดูแล ใหทุ้กจงัหวดัด าเนินงาน

ภายในกรอบระยะเวลาของโครงการฯ ขณะน้ีจงัหวดัเร่งท าบนัทึกขอ้ตกลงและโอนเงินใหก้บักลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อน าไป

ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ โดยมีการตรวจสอบ ติดตามใหค้  าแนะน า และก ากบัการ

ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนและคู่มือการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงกลุ่มแปลงใหญ่ตอ้งเบิกจ่ายเงินใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือน

กนัยายน 2564 ทั้งน้ีหากมีขอ้สงสัย สามารถติดต่อสอบถามได ้ณ ส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านกังานเกษตรอ าเภอ ใกลบ้า้นท่าน 

  



 

กลุ่มแปลงใหญ่พทัลุงปล้ืม ไดรั้บเงินอุดหนุนโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ ฯ แลว้กวา่ 43 ลา้นบาท 

 

 จงัหวดัพทัลุง โอนเงินใหก้บักลุ่มแปลงใหญ่ท่ีเขา้ร่วมโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยง

ตลาดแลว้ จ  านวน 19 แปลง ซ่ึงเป็นแปลงท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ เป็นเงินกวา่ 43 ลา้นบาท 

 นายสมคิด รัตนวงศ ์เกษตรจงัหวดัพทัลุง กล่าววา่ จงัหวดัพทัลุงมีกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีขอเขา้ร่วมโครงการยกระดบัแปลง

ใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด จ านวน 46 แปลง แบ่งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 20 แปลง กรมการขา้ว 

จ านวน 12 แปลง การยางแห่งประเทศไทย จ านวน 11 แปลง กรมประมง จ านวน 2 แปลง และกรมปศุสัตว ์จ  านวน 1 แปลง ซ่ึง

คณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดบัจงัหวดั ไดป้ระชุมพิจารณาโครงการฯ จ านวน 2 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2564 และวนัท่ี 

29 เมษายน 2564 ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงกบักลุ่มแปลงใหญ่ เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 และ

โอนเงินใหก้บักลุ่มแปลงใหญ่ เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 จ านวน 19 แปลง คงเหลือ 1 แปลง คาดวา่จะโอนเงินใหก้บักลุ่มแปลง

ใหญ่ได ้ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 น้ี 

 นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ โครงการ

ยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด เป็นโครงการท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดจ้ดัท าข้ึน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนการผลิตใหก้บัเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเหมาะสม 



รวมทั้งบริหารจดัการเทคโนโลยหีรือนวตักรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เป็นการยกระดบั

การผลิตใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ในดา้นอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม

พลงังาน เป็นตน้ 

 โดยกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีผา่นการพิจารณาจะไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณตามกิจกรรมและวงเงินท่ีเสนอขอเท่านั้น ซ่ึง

กลุ่มแปลงใหญ่จะเป็นผูด้  าเนินการเอง ในการยกระดบัแปลงใหญ่ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการผลิต เช่น การใชเ้คร่ืองจกัรกลสมยัใหม่ 

การท าเกษตรแม่นย  า (Precision Farming) การใชร้ะบบบริหารจดัการน ้า ดา้นการพฒันาคุณภาพ เช่น การจดัการคุณภาพผลผลิต 

การตรวจรับรองมาตรฐานผลผลิต การจดัการคุณภาพสู่มาตรฐานสากล การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ดา้นการตลาด เช่น การ

สร้าง Brand การพฒันาผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ์ เพื่อเขา้สู่ตลาด ทั้งแบบ Online และ Offline ท่ีกวา้งขวางยิง่ข้ึน การสร้างจุด

รวบรวมและกระจายผลผลิต e-Marketplace 

 ในส่วนของภาคใต ้มี 13 จงัหวดัท่ีเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 207 แปลง (ยกเวน้จงัหวดัภูเก็ต) ไม่มีกลุ่มแปลงใหญ่เขา้ร่วม

โครงการ แบ่งเป็น กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 125 แปลง กรมการขา้ว จ านวน 42 แปลง กรมประมง จ านวน 15 แปลง การ

ยางแห่งประเทศไทย จ านวน 14 แปลง และ กรมปศุสัตว ์จ  านวน 11 แปลง ปัจจุบนัจงัหวดัไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการบริหาร

โครงการ ฯ ระดบัจงัหวดัแลว้ จ านวน 12 จงัหวดั ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ 

จ านวน 198 แปลง คิดเป็นร้อยละ 95.7 ของกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีเขา้ร่วมโครงการ คงเหลือจงัหวดัยะลาอีก 1 จงัหวดั ท่ียงัไม่ไดจ้ดัการ

ประชุมพิจารณาโครงการฯ ระดบัจงัหวดั เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ 19 

 ทั้งน้ี ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไดติ้ดตามเร่งรัด ก ากบัดูแล ใหทุ้กจงัหวดัด าเนินงาน

ภายในกรอบระยะเวลาของโครงการฯ ขณะน้ีจงัหวดัเร่งท าบนัทึกขอ้ตกลงและโอนเงินใหก้บักลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อน าไป

ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ โดยมีการตรวจสอบ ติดตามใหค้  าแนะน า และก ากบัการ

ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนและคู่มือการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงกลุ่มแปลงใหญ่ตอ้งเบิกจ่ายเงินใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือน

กนัยายน 2564 ทั้งน้ีหากมีขอ้สงสัย สามารถติดต่อสอบถามได ้ณ ส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านกังานเกษตรอ าเภอ ใกลบ้า้นท่าน 

  



 

กลุ่มแปลงใหญ่พทัลุงปล้ืม ไดรั้บเงินอุดหนุนโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ ฯ แลว้กวา่ 43 ลา้นบาท 

 

 จงัหวดัพทัลุง โอนเงินใหก้บักลุ่มแปลงใหญ่ท่ีเขา้ร่วมโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยง

ตลาดแลว้ จ  านวน 19 แปลง ซ่ึงเป็นแปลงท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ เป็นเงินกวา่ 43 ลา้นบาท นายสมคิด รัตนวงศ ์

เกษตรจงัหวดัพทัลุง กล่าววา่ จงัหวดัพทัลุงมีกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีขอเขา้ร่วมโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และ

เช่ือมโยงตลาด จ านวน 46 แปลง แบ่งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 20 แปลง กรมการขา้ว จ านวน 12 แปลง การยางแห่ง

ประเทศไทย จ านวน 11 แปลง กรมประมง จ านวน 2 แปลง และกรมปศุสัตว ์จ  านวน 1 แปลง ซ่ึงคณะกรรมการบริหารโครงการ 

ฯ ระดบัจงัหวดั ไดป้ระชุมพิจารณาโครงการฯ จ านวน 2 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2564 และวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ในส่วนของ

กรมส่งเสริมการเกษตร ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงกบักลุ่มแปลงใหญ่ เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 และโอนเงินใหก้บักลุ่มแปลงใหญ่ 

เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 จ านวน 19 แปลง คงเหลือ 1 แปลง คาดวา่จะโอนเงินใหก้บักลุ่มแปลงใหญ่ได ้ในวนัท่ี 27 

พฤษภาคม 2564 น้ี 



 นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ โครงการ

ยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด เป็นโครงการท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดจ้ดัท าข้ึน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนการผลิตใหก้บัเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเหมาะสม 

รวมทั้งบริหารจดัการเทคโนโลยหีรือนวตักรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เป็นการยกระดบั

การผลิตใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ในดา้นอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม

พลงังาน เป็นตน้ 

 โดยกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีผา่นการพิจารณาจะไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณตามกิจกรรมและวงเงินท่ีเสนอขอเท่านั้น ซ่ึง

กลุ่มแปลงใหญ่จะเป็นผูด้  าเนินการเอง ในการยกระดบัแปลงใหญ่ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการผลิต เช่น การใชเ้คร่ืองจกัรกลสมยัใหม่ 

การท าเกษตรแม่นย  า (Precision Farming) การใชร้ะบบบริหารจดัการน ้า ดา้นการพฒันาคุณภาพ เช่น การจดัการคุณภาพผลผลิต 

การตรวจรับรองมาตรฐานผลผลิต การจดัการคุณภาพสู่มาตรฐานสากล การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ดา้นการตลาด เช่น การ

สร้าง Brand การพฒันาผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ์ เพื่อเขา้สู่ตลาด ทั้งแบบ Online และ Offline ท่ีกวา้งขวางยิง่ข้ึน การสร้างจุด

รวบรวมและกระจายผลผลิต e-Marketplace 

 ในส่วนของภาคใต ้มี 13 จงัหวดัท่ีเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 207 แปลง (ยกเวน้จงัหวดัภูเก็ต) ไม่มีกลุ่มแปลงใหญ่เขา้ร่วม

โครงการ แบ่งเป็น กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 125 แปลง กรมการขา้ว จ านวน 42 แปลง กรมประมง จ านวน 15 แปลง การ

ยางแห่งประเทศไทย จ านวน 14 แปลง และ กรมปศุสัตว ์จ  านวน 11 แปลง ปัจจุบนัจงัหวดัไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการบริหาร

โครงการ ฯ ระดบัจงัหวดัแลว้ จ านวน 12 จงัหวดั ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ 

จ านวน 198 แปลง คิดเป็นร้อยละ 95.7 ของกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีเขา้ร่วมโครงการ คงเหลือจงัหวดัยะลาอีก 1 จงัหวดั ท่ียงัไม่ไดจ้ดัการ

ประชุมพิจารณาโครงการฯ ระดบัจงัหวดั เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ 19 

 ทั้งน้ี ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไดติ้ดตามเร่งรัด ก ากบัดูแล ใหทุ้กจงัหวดัด าเนินงาน

ภายในกรอบระยะเวลาของโครงการฯ ขณะน้ีจงัหวดัเร่งท าบนัทึกขอ้ตกลงและโอนเงินใหก้บักลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อน าไป

ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ โดยมีการตรวจสอบ ติดตามใหค้  าแนะน า และก ากบัการ

ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนและคู่มือการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงกลุ่มแปลงใหญ่ตอ้งเบิกจ่ายเงินใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือน

กนัยายน 2564 ทั้งน้ีหากมีขอ้สงสัย สามารถติดต่อสอบถามได ้ณ ส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านกังานเกษตรอ าเภอ ใกลบ้า้นท่าน 

  



 

กลุ่มแปลงใหญ่พทัลุงปล้ืม ไดรั้บเงินอุดหนุนโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ ฯ แลว้กวา่ 43 ลา้นบาท 

 

 จงัหวดัพทัลุง โอนเงินใหก้บักลุ่มแปลงใหญ่ท่ีเขา้ร่วมโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยง

ตลาดแลว้ จ  านวน 19 แปลง ซ่ึงเป็นแปลงท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ เป็นเงินกวา่ 43 ลา้นบาท นายสมคิด รัตนวงศ ์

เกษตรจงัหวดัพทัลุง กล่าววา่ จงัหวดัพทัลุงมีกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีขอเขา้ร่วมโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และ

เช่ือมโยงตลาด จ านวน 46 แปลง แบ่งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 20 แปลง กรมการขา้ว จ านวน 12 แปลง การยางแห่ง

ประเทศไทย จ านวน 11 แปลง กรมประมง จ านวน 2 แปลง และกรมปศุสัตว ์จ  านวน 1 แปลง ซ่ึงคณะกรรมการบริหารโครงการ 

ฯ ระดบัจงัหวดั ไดป้ระชุมพิจารณาโครงการฯ จ านวน 2 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2564 และวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ในส่วนของ

กรมส่งเสริมการเกษตร ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงกบักลุ่มแปลงใหญ่ เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 และโอนเงินใหก้บักลุ่มแปลงใหญ่ 

เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 จ านวน 19 แปลง คงเหลือ 1 แปลง คาดวา่จะโอนเงินใหก้บักลุ่มแปลงใหญ่ได ้ในวนัท่ี 27 

พฤษภาคม 2564 น้ี 

 นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ โครงการ

ยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด เป็นโครงการท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดจ้ดัท าข้ึน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ



เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนการผลิตใหก้บัเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเหมาะสม 

รวมทั้งบริหารจดัการเทคโนโลยหีรือนวตักรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เป็นการยกระดบั

การผลิตใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ในดา้นอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม

พลงังาน เป็นตน้ 

 โดยกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีผา่นการพิจารณาจะไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณตามกิจกรรมและวงเงินท่ีเสนอขอเท่านั้น ซ่ึง

กลุ่มแปลงใหญ่จะเป็นผูด้  าเนินการเอง ในการยกระดบัแปลงใหญ่ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการผลิต เช่น การใชเ้คร่ืองจกัรกลสมยัใหม่ 

การท าเกษตรแม่นย  า (Precision Farming) การใชร้ะบบบริหารจดัการน ้า ดา้นการพฒันาคุณภาพ เช่น การจดัการคุณภาพผลผลิต 

การตรวจรับรองมาตรฐานผลผลิต การจดัการคุณภาพสู่มาตรฐานสากล การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ดา้นการตลาด เช่น การ

สร้าง Brand การพฒันาผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ์ เพื่อเขา้สู่ตลาด ทั้งแบบ Online และ Offline ท่ีกวา้งขวางยิง่ข้ึน การสร้างจุด

รวบรวมและกระจายผลผลิต e-Marketplace 

 ในส่วนของภาคใต ้มี 13 จงัหวดัท่ีเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 207 แปลง (ยกเวน้จงัหวดัภูเก็ต) ไม่มีกลุ่มแปลงใหญ่เขา้ร่วม

โครงการ แบ่งเป็น กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 125 แปลง กรมการขา้ว จ านวน 42 แปลง กรมประมง จ านวน 15 แปลง การ

ยางแห่งประเทศไทย จ านวน 14 แปลง และ กรมปศุสัตว ์จ  านวน 11 แปลง ปัจจุบนัจงัหวดัไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการบริหาร

โครงการ ฯ ระดบัจงัหวดัแลว้ จ านวน 12 จงัหวดั ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ 

จ านวน 198 แปลง คิดเป็นร้อยละ 95.7 ของกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีเขา้ร่วมโครงการ คงเหลือจงัหวดัยะลาอีก 1 จงัหวดั ท่ียงัไม่ไดจ้ดัการ

ประชุมพิจารณาโครงการฯ ระดบัจงัหวดั เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ 19 

 ทั้งน้ี ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไดติ้ดตามเร่งรัด ก ากบัดูแล ใหทุ้กจงัหวดัด าเนินงาน

ภายในกรอบระยะเวลาของโครงการฯ ขณะน้ีจงัหวดัเร่งท าบนัทึกขอ้ตกลงและโอนเงินใหก้บักลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อน าไป

ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ โดยมีการตรวจสอบ ติดตามใหค้  าแนะน า และก ากบัการ

ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนและคู่มือการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงกลุ่มแปลงใหญ่ตอ้งเบิกจ่ายเงินใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือน

กนัยายน 2564 ทั้งน้ีหากมีขอ้สงสัย สามารถติดต่อสอบถามได ้ณ ส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านกังานเกษตรอ าเภอ ใกลบ้า้นท่าน 

 


