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 กรมส่งเสริมการเกษตรส่ังการเจ้าหน้าที่ เร่งเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร สร้างการรับรู้มาตรการ
รับมือฤดูฝน ในพื้นที่คาดการณ์เส่ียงท่วมและเส่ียงแล้งตามข้อมูลของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพื่อลดความ
เสียหาย และแนะนำวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากข้อมูลของกองอำนวยการน้ำ
แห่งชาติที่ระบุว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2564 นี้ มีพื้นที่หลายจังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่
เส่ียงน้ำท่วมและเป็นพื้นที่เส่ียงภัยแล้ง โดยคาดว่าจะมีพื้นที่เส่ียงน้ำท่วมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กนัยายน 
2564 โดยเริ่มจากตอนบนของประเทศ ก่อนที่แนวฝนจะเล่ือนลงสู่ภาคกลางและภาคใต้ ในขณะที่พื้นที่เส่ียงภัย
แล้ง คาดว่าจะเกิดข้ึนระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้น 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนกับพื้นที่การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้
กำหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมได้ส่ังการให้สำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ดำเนินการ ดงันี้ 
 1) ติดตามข่าวสารพร้อมทำการแจ้งเตือนข้อมูลคาดการณพ์ื้นทีเ่ส่ียง และคาดการณ์ฝนตก เพื่อให้
เกษตรกรมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
 2) ลงพื้นที่เร่งสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดพื้นที่เส่ียง เพื่อให้เกษตรกรปรับตัวรับ
สถานการณ์ โดยพื้นที่ที่คาดว่าจะเส่ียงน้ำท่วม ให้เร่งสร้างการรู้เรื่องวิธีการดูแลรักษาพืช และการจัดการ
ความช้ืนในฤดูฝน การจัดพื้นที่และการระบายน้ำออกจากพื้นทีเ่พาะปลูก รวมทั้งการฟื้นฟูหลังพืชประสบ
ปัญหาน้ำท่วม ส่วนพื้นที่ที่คาดว่าจะเส่ียงภัยแล้ง ให้เร่งสร้างการรับรู้เรื่องการเลือกชนิดพืชและระยะเวลาการ



เพาะปลูก เพื่อลดความเส่ียงจากฝนทิ้งช่วง การดูแลรักษาพืชในสภาวะฝนทิ้งช่วง และการรักษาความช้ืนใน
แปลงเพาะปลูกพืช และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 
 3) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเบ้ืองต้น และเร่งดำเนินการสำรวจความ
เสียหายเพื่อเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรณีพื้นที่เกษตรเสียหายโดยส้ินเชิง 
 4) ติดตาม เยี่ยมเยียน แนะนำ ให้กำลังใจเกษตรกรในพื้นที่อยา่งใกล้ชิด 
 กรมส่งเสริมการเกษตรขอให้พี่น้องเกษตรกรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ
จะได้รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงท ีทั้งนี ้กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำเอกสารคำแนะนำสำหรับ
เกษตรกรในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว ได้แก่ การฟื้นฟไูม้ผลหลังน้ำลด การปลูกและดูแลรักษาพืชผักในช่วง
ฤดูฝน การเตรียมตัวของเกษตรกรเพือ่รับมือภัยแล้ง การรับมือฝนทิ้งช่วงในสวนไม้ดอกไม้ประดับ และการ
ควบคุมศัตรูพืชหลังน้ำลด และคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก QR 
Code ที่กำหนด หรือติดต่อที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน 
  



 

 
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรไีด้อนุมัติให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรทีม่ีศักยภาพ และเป็นกลุ่มนิติ
บุคคลตามระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม และ
ยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง ปัจจุบันการดำเนินงานของโครงการอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
โดยในระหว่างการดำเนินการพิจารณาของคณะกรรรมการบรหิารโครงการฯ ระดับจังหวัด กรมส่งเสริม
การเกษตรได้ส่ังการให้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเร่งขับเคล่ือนงานอย่างเต็มที่ โดยให้จัดทำบันทึกข้อตกลง 
(MOU) เพื่อขอรับเงินอุดหนุน และดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ของผู้แทนกลุ่มเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินงานทีไ่ด้รับการอนมุัติไว้ 
รวมทั้งให้จัดทีมลงพื้นทีไ่ปช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินงานโครงการฯ 
ให้ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ได้รับทราบ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดจะดำเนินการให้คำแนะนำ ติดตาม กำกับ
การดำเนินงานโครงการฯ ตัง้แต่เริ่มดำเนินงาน จนส้ินสุดการดำเนินงาน และรายงานผลให้คณะ
กรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับกระทรวงทราบ
ต่อไป 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ หลายจังหวัดได้ทยอยอนมุัติแผนการใช้จ่ายเงิน ลง
นาม MOU กับผู้แทนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ในพื้นที่ และดำเนินการโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว อาทิ 
ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับรายงานจากนางเยาวเรศ ทิฐธรรม เกษตร
จังหวัดตาก ว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดตากได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกลุ่มแปลงใหญ่ภายใต้
งบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 10 แปลง 6 ชนิดสินค้า ประกอบด้วย ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ลำไย 
ฝรั่ง อะโวคาโด และบุก งบประมาณรวมประมาณ 16 ล้านบาท และได้เน้นย้ำเน้นเรือ่งการดำเนินโครงการให้
เป็นไปตามคู่มือโครงการอย่างเคร่งครัด สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตากจะ
ได้ประสานกับ ธกส. เพื่อดำเนินการโอนเงินให้แก่กลุ่มเกษตรกร  
ด้านนางปัทมา นามวงษ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี รายงานว่าได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับ
แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยที่ประชุม



ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณจำนวน 28 แปลง จาก 9 อำเภอ รวมงบประมาณทีไ่ด้รับการอนุมัติ ประมาณ 
68 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้จัดประชุมเกษตรอำเภอทีไ่ด้รับการอนมุัติงบประมาณเพือ่
วางแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
นอกจากนี้ นายสมคิด รัตนวงศ์ เกษตรจังหวัดพัทลุง รายงานว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงได้ทำบันทึก
ข้อตกลงกับกลุ่มแปลงใหญ่ จำนวน 20 กลุ่ม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และดำเนินการโอนเงินให้กับกลุ่ม
แปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จำนวน 19 กลุ่ม ซึ่งคาดว่าจะโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ที่เหลือได้ 
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นี้  
 ทั้งนี้ ข้อมูลภาพรวมโครงการ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มกีลุ่มแปลงใหญ่ที่แจ้งเข้าร่วมโครงการ
ทั้งส้ิน 3,501 แปลง แบ่งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร 1,101 แปลง กรมการข้าว 2,101 แปลง กรมปศุสัตว์ 
117 แปลง กรมประมง 29 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 136 แปลง และกรมหม่อนไหม 17 แปลง โดยมี
กลุ่มแปลงใหญ่ที่ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายแล้วรวม 910 แปลง ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการระดับจังหวัด 108 แปลง ดำเนินการจัดทำ MOU กับสำนักงานเกษตรจังหวัดแล้ว 25 แปลง 
และโอนเงินใหักับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว 19 กลุ่ม วงเงินงบประมาณกว่า 2,352 ล้านบาท 
  



 



 

  
 นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวีรยุทธ สมป่าสัก หัวหน้ากลุ่ม
อารักขาพชื และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร   ลงพื้นที่สำรวจอาการโรค
เน่า  หัวเน่า ในแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกร หมูท่ี่ 2  บ้านสักขีย์ และหมู่ที่ 10 บ้านสักขีย์พัฒนา  ตำบล
หนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 
 เนื่องจากได้รับแจ้งจากเกษตรกรว่า มันสำปะหลังมีอาการใบเหลือง ต้นเหลืองมีอาการเห่ียวเฉา
และรากเน่าและมีกลุ่มเส้นใยของเช้ือรา  โดยมีนายบุญช่วย เข็มคง เกษตรอำเภอไทรงาม และ เจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอไทรงาม  ลงพื้นทีร่่วมดำเนินการ  ในเบ้ืองต้นพบว่าแปลงปลูกมันสำปะหลังมีสภาพเป็น
พื้นที่ลุ่ม การจัดการแปลงปลูกไม่เหมาะสมทำให้มีมีน้ำขังในแปลงบางส่วน  ส่งผลให้มันสำปะหลังมีลักษณะ
เป็นโรครากเน่าโคนเน่า ประกอบกับสภาพดินมีความเป็นกรด มี ค่า pH ประมาณ 5.0 หรือต่ำกว่า  5.0 
 เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เกษตรกรเน้นการจัดการแปลงปลูกให้ระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และใช้สาร
ปรับปรุงบำรุงดิน เช่น ปูนขาวหรือโดโลไมด์ลดความเป็นกรด/เพิ่มธาตุอาหาร และใช้เช้ือราไตรโครเดอร์มา
หรือสารเคมีฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม ฉีดพน่เพื่อลดอาการของโรครากเน่าโคนเน่า สำหรับโรครากเน่าหัวเน่าใน
มันสำปะหลังมักจะเกิดข้ึนใช่วงฤดูฝน เป็นโรคที่เกิดจากเช้ือราชนิดหนึ่ง ที่มักพบในแหล่งที่มีการระบายน้ำได้
ไม่ดี น้ำแช่ขังนานหรือสภาพดินดานและฝนตกชุกเกินไป 



 โรครากและหัวเน่าเป็นโรคที่มีความสำคัญมาก ทำให้ผลผลติสูญเสียโดยตรง  โรคนี้สามารถเกิดได้
ทั้งระยะต้นกล้า และระยะที่ลงหัวแล้ว โรครากและ  หัวเน่าเกิดจากเช้ือราสาเหตุหลายชนิด พบว่า สาเหตุของ
โรครากเน่ามีเช้ือรา 36 ชนิด บักเตรี 4 ชนิด และ Phytomonas 1 ชนิด ทำให้ยากแก่การวินิจฉัย สำหรับเช้ือ
ราสาเหตุที่สำคัญ คือ  เช้ือราในสกุล Fusarium spp.,Diplodia spp. และPhytophthora spp. โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เชื้อสาเหตุ Phytophtora drechsleri เช้ือโรคนี้จะเกดิกับมันสำปะหลังทั้งในระยะกล้าและลงหัว 
แล้วมักจะพบในบริเวณที่ดินมีระบบระบายน้ำยาก และอยู่ใกล้กับทางน้ำหรือคลอง โรคนี้อาจสร้างความ
เสียหายให้กับผลผลิตได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ 
 ลักษณะอาการ ถ้าเกิดกับต้นยังเล็กอยู่จะทำให้รากเป็นรอยชำ้สีนำ้ตาลและเนา่ ต้นจะเหี่ยวเฉา ถ้า
เกิดกับหัวจะทำให้หัวเน่าอย่างรวดเร็ว และมีกล่ินเหม็น ใบเห่ียวแล้วร่วง ถ้าเกิดรุนแรงต้นจะตาย 
 การป้องกันกำจัด 
1.การเตรียมแปลงปลูก ควรไถระเบิดดินดานให้มีการระบายน้ำที่ดี 
2.การไถตากดินเป็นเวลานานๆ จะช่วยลดประชากรของเช้ือราในดินได้ 
3.กำจัดเศษซากมันสำปะหลังเก่าๆ จากแปลงเพาะปลูกให้หมด 
4.คัดเลือกท่อนพันธ์ุสมบูรณ์และปราศจากโรค หรือปลูกพันธ์ุทนทานต่อโรค ได้แก ่พันธ์ุระยอง 72 
5.ในพื้นที่ที่มีโรคระบาดรุนแรง ปลูกพืชหมุนเวียนอย่างน้อย 6 – 12 เดือน 
6.ใช้ไตรโครเดอร์มาแช่ท่อนพันธ์ุก่อนปลูก หรือฉีดพ่น หรือโรยบริเวณโคนต้น 
7.ใช้สารเคมีฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม ในอัตรา 50 กรมั/น้ำ 20 ลิตร นาน 10 นาที หรือ ใช้ในอัตรา 50 กรัม/น้ำ 
20 ลิตร ฉีดพ่นต้นอายุ 3 เดือน ที่มีอาการใบเหลืองทุก 1 เดือน ติดต่อกัน 4 ครั้งจะสามารถลดจำนวนต้นเป็น
โรคได้ 75% 
 ที่สำคัญการปลูกมันสำปะหลังควรคัดเลือกท่อนพันธ์ทีส่มบูรณ์และปราศจากโรคแมลง  มาเป็น
พันธ์ุสำหรับปลูก และในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคและแมลงที่รุนแรงควรหันไปปลูกพืชหมุนเวียนอย่างน้อย 
6 – 12 เดือน  ก็จะเป็นการป้องกันได้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ทีก่ลุ่มอารักขาพืช   สำนักงานเกษตร
จังหวัดกำแพงเพชร 
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 จังหวัดพัทลุง โอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาดแล้ว จำนวน 19 แปลง ซึ่งเป็นแปลงที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ เป็นเงินกว่า 43 
ล้านบาท 
 นายสมคิด รัตนวงศ์ เกษตรจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุงมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ขอเข้าร่วม
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 46 แปลง แบ่งเป็นกรมส่งเสริม
การเกษตร จำนวน 20 แปลง กรมการข้าว จำนวน 12 แปลง การยางแห่งประเทศไทย จำนวน 11 แปลง กรม
ประมง จำนวน 2 แปลง และกรมปศุสัตว์ จำนวน 1 แปลง 
 ซึ่งคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดับจังหวัด ได้ประชุมพจิารณาโครงการฯ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อ
วันที่ 5 เมษายน 2564 และวันที่ 29 เมษายน 2564 ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ไดท้ำบันทึกข้อตกลง
กับกลุ่มแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
2564 จำนวน 19 แปลง คงเหลือ 1 แปลง คาดว่าจะโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ได้ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 
2564 นี้  



 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูล
ว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตร
ได้จัดทำขึ้น 
 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร 
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการยกระดับการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน เป็นต้น  
โดยกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามกิจกรรมและวงเงินที่เสนอขอ
เท่านั้น ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่จะเป็นผู้ดำเนินการเอง ในการยกระดับแปลงใหญ่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต เช่น 
การใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่ การทำเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) การใช้ระบบบริหารจัดการน้ำ  
ด้านการพัฒนาคุณภาพ เช่น การจัดการคุณภาพผลผลิต การตรวจรับรองมาตรฐานผลผลิต การจัดการ
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านการตลาด เช่น การสร้าง Brand การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่ตลาด ทั้งแบบ Online และ Offline ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น การสร้างจุดรวบรวม
และกระจายผลผลิต e-Marketplace  
 ในส่วนของภาคใต้ มี 13 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 207 แปลง (ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต) ไม่มีกลุ่ม
แปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 125 แปลง กรมการข้าว จำนวน 42 
แปลง กรมประมง จำนวน 15 แปลง การยางแห่งประเทศไทย จำนวน 14 แปลง และ กรมปศุสัตว์ จำนวน 11 
แปลง ปัจจุบันจังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดับจังหวัดแล้ว จำนวน 12 จังหวัด ที่
ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 198 แปลง คิดเป็นร้อย
ละ 95.7 ของกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ คงเหลือจังหวัดยะลาอีก 1 จังหวัด ที่ยังไม่ได้จัดการประชุม
พิจารณาโครงการฯ ระดับจังหวัด เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19   
 ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ติดตามเร่งรัด กำกับดูแล ให้ทุก
จังหวัดดำเนินงานภายในกรอบระยะเวลาของโครงการฯ ขณะนี้จังหวัดเร่งทำบันทึกข้อตกลงและโอนเงินให้กับ
กลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อนำไปดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีการ
ตรวจสอบ ติดตามให้คำแนะนำ และกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและคู่มือการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่ต้องเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564  ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย 
สามารถติดต่อสอบถามได้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้านท่าน 
 
  



 
กลุ่มแปลงใหญ่พัทลุงปล้ืม ได้รับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ฯ แล้วกว่า 43 ล้านบาท 
 จังหวัดพัทลุง โอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาดแล้ว จำนวน 19 แปลง ซึ่งเป็นแปลงที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ เป็นเงินกว่า 43 
ล้านบาท 
 นายสมคิด รัตนวงศ์ เกษตรจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุงมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ขอเข้าร่วมโครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 46 แปลง แบ่งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร 
จำนวน 20 แปลง กรมการข้าว จำนวน 12 แปลง การยางแห่งประเทศไทย จำนวน 11 แปลง กรมประมง 
จำนวน 2 แปลง และกรมปศุสัตว์ จำนวน 1 แปลง ซึ่งคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดับจังหวัด ได้
ประชุมพิจารณาโครงการฯ จำนวน 2 ครั้ง เมือ่วันที่ 5 เมษายน 2564 และวันที่ 29 เมษายน 2564 ในส่วน
ของกรมส่งเสรมิการเกษตร ไดท้ำบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และโอน
เงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จำนวน 19 แปลง คงเหลือ 1 แปลง คาดว่าจะโอนเงิน
ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ได้ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นี้ 
 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูล
ว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตร
ได้จัดทำขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่ม
เกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการยกระดับการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน เป็นต้น 
 โดยกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามกิจกรรมและวงเงินที่
เสนอขอเท่านั้น ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่จะเป็นผู้ดำเนินการเอง ในการยกระดับแปลงใหญ่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ผลิต เช่น การใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่ การทำเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) การใช้ระบบบริหาร
จัดการน้ำ ด้านการพัฒนาคุณภาพ เช่น การจัดการคุณภาพผลผลิต การตรวจรับรองมาตรฐานผลผลิต การ
จัดการคุณภาพสู่มาตรฐานสากล การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ด้านการตลาด เช่น การสร้าง Brand การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่ตลาด ทั้งแบบ Online และ Offline ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น การสร้างจุด
รวบรวมและกระจายผลผลิต e-Marketplace 
 ในส่วนของภาคใต้ มี 13 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 207 แปลง (ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต) ไม่มีกลุ่ม
แปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 125 แปลง กรมการข้าว จำนวน 42 
แปลง กรมประมง จำนวน 15 แปลง การยางแห่งประเทศไทย จำนวน 14 แปลง และ กรมปศุสัตว์ จำนวน 11 
แปลง ปัจจุบันจังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดับจังหวัดแล้ว จำนวน 12 จังหวัด ที่
ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 198 แปลง คิดเป็นร้อย



ละ 95.7 ของกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ คงเหลือจังหวัดยะลาอีก 1 จังหวัด ที่ยังไม่ได้จัดการประชุม
พิจารณาโครงการฯ ระดับจังหวัด เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 
 ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ติดตามเร่งรัด กำกับดูแล ให้ทุก
จังหวัดดำเนินงานภายในกรอบระยะเวลาของโครงการฯ ขณะนี้จังหวัดเร่งทำบันทึกข้อตกลงและโอนเงินให้กับ
กลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อนำไปดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีการ
ตรวจสอบ ติดตามให้คำแนะนำ และกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและคู่มือการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่ต้องเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย 
สามารถติดต่อสอบถามได้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้านท่าน 
  



 
กลุ่มแปลงใหญ่พัทลุงปลื้ม ได้รับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ฯ แล้วกว่า 43 ล้านบาท 

 
 จังหวัดพัทลุง โอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาดแล้ว จำนวน 19 แปลง ซึ่งเป็นแปลงที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ เป็นเงินกว่า 43 
ล้านบาท นายสมคิด รัตนวงศ์ เกษตรจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุงมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ขอเข้าร่วม
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 46 แปลง แบ่งเป็นกรมส่งเสริม
การเกษตร จำนวน 20 แปลง กรมการข้าว จำนวน 12 แปลง การยางแห่งประเทศไทย จำนวน 11 แปลง กรม
ประมง จำนวน 2 แปลง และกรมปศุสัตว์ จำนวน 1 แปลง ซึ่งคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดับจังหวัด 
ได้ประชุมพิจารณาโครงการฯ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 และวันที่ 29 เมษายน 2564 ในส่วน
ของกรมส่งเสรมิการเกษตร ไดท้ำบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และโอน
เงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จำนวน 19 แปลง คงเหลือ 1 แปลง คาดว่าจะโอนเงิน
ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ได้ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นี้ 
 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา  
ให้ข้อมูลว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นโครงการที่กรมส่งเสริม
การเกษตรได้จัดทำขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือ
กลุ่มเกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการยกระดับการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน เป็นต้น 
 โดยกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามกิจกรรมและวงเงินที่
เสนอขอเท่านั้น ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่จะเป็นผู้ดำเนินการเอง ในการยกระดับแปลงใหญ่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ผลิต เช่น การใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่ การทำเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) การใช้ระบบบริหาร
จัดการน้ำ  
ด้านการพัฒนาคุณภาพ เช่น การจัดการคุณภาพผลผลิต การตรวจรับรองมาตรฐานผลผลิต การจัดการ
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านการตลาด เช่น การสร้าง Brand การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่ตลาด ทั้งแบบ Online และ Offline ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น การสร้างจุดรวบรวม
และกระจายผลผลิต e-Marketplace 
 ในส่วนของภาคใต้ มี 13 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 207 แปลง (ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต) ไม่มีกลุ่ม
แปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 125 แปลง กรมการข้าว จำนวน  



42 แปลง กรมประมง จำนวน 15 แปลง การยางแห่งประเทศไทย จำนวน 14 แปลง และ กรมปศุสัตว์ จำนวน 
11 แปลง ปัจจุบันจังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดับจังหวัดแล้ว จำนวน 12 จังหวัด 
ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 198 แปลง คิดเป็น 
ร้อยละ 95.7 ของกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ คงเหลือจังหวัดยะลาอีก 1 จังหวัด ที่ยังไม่ได้จัดการ
ประชุมพิจารณาโครงการฯ ระดับจังหวัด เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19  
ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนา 
 การเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ติดตามเร่งรัด กำกับดูแล ให้ทุกจังหวัดดำเนินงานภายในกรอบ
ระยะเวลาของโครงการฯ ขณะนี้จังหวัดเร่งทำบันทึกข้อตกลงและโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อนำไป
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีการตรวจสอบ ติดตามให้คำแนะนำ 
และกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่ต้องเบิก
จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ ณ สำนักงาน
เกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้านท่าน 
  



 
กลุ่มแปลงใหญ่พัทลุงปลื้ม ได้รับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ฯ แล้วกว่า 43 ล้านบาท 
 จังหวัดพัทลุง โอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดแล้ว จำนวน 19 แปลง ซึ่งเป็นแปลงที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ เป็น
เงินกว่า 43 ล้านบาท 
 นายสมคิด รัตนวงศ์ เกษตรจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุงมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ขอเข้าร่วม
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 46 แปลง แบ่งเป็นกรมส่งเสริม
การเกษตร จำนวน 20 แปลง กรมการข้าว จำนวน 12 แปลง การยางแห่งประเทศไทย จำนวน 11 แปลง กรม
ประมง จำนวน 2 แปลง และกรมปศุสัตว์ จำนวน 1 แปลง 
นายสมคิด รัตนวงศ์ เกษตรจังหวัดพัทลุง 
  ซึ่งคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดับจังหวัด ได้ประชุมพจิารณาโครงการฯ จำนวน 2 
ครั้ง เมื่อวันที ่5 เมษายน 2564 และวันที่ 29 เมษายน 2564 ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทำบันทึก
ข้อตกลงกับกลุ่มแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม 2564 จำนวน 19 แปลง คงเหลือ 1 แปลง คาดว่าจะโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ได้ ในวันที่ 27 
พฤษภาคม 2564 นี้  
 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูล
ว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตร
ได้จัดทำขึ้น 
 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร 
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการยกระดับการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน เป็นต้น  
โดยกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามกิจกรรมและวงเงินที่เสนอขอ
เท่านั้น ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่จะเป็นผู้ดำเนินการเอง ในการยกระดับแปลงใหญ่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต เช่น 
การใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่ การทำเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) การใช้ระบบบริหารจัดการน้ำ  
ด้านการพัฒนาคุณภาพ เช่น การจัดการคุณภาพผลผลิต การตรวจรับรองมาตรฐานผลผลิต การจัดการ
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านการตลาด เช่น การสร้าง Brand การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่ตลาด ทั้งแบบ Online และ Offline ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น การสร้างจุดรวบรวม
และกระจายผลผลิต e-Marketplace  
 ในส่วนของภาคใต้ มี 13 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 207 แปลง (ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต) ไม่มีกลุ่ม
แปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 125 แปลง กรมการข้าว จำนวน 42 
แปลง กรมประมง จำนวน 15 แปลง การยางแห่งประเทศไทย จำนวน 14 แปลง และ กรมปศุสัตว์ จำนวน 11 
แปลง ปัจจุบันจังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดับจังหวัดแล้ว จำนวน 12 จังหวัด ที่



ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 198 แปลง คิดเป็นร้อย
ละ 95.7 ของกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ คงเหลือจังหวัดยะลาอีก 1 จังหวัด ที่ยังไม่ได้จัดการประชุม
พิจารณาโครงการฯ ระดับจังหวัด เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19  
 ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ติดตามเร่งรัด กำกับดูแล ให้ทุก
จังหวัดดำเนินงานภายในกรอบระยะเวลาของโครงการฯ ขณะนี้จังหวัดเร่งทำบันทึกข้อตกลงและโอนเงินให้กับ
กลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อนำไปดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีการ
ตรวจสอบ ติดตามให้คำแนะนำ และกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและคู่มือการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่ต้องเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย 
สามารถติดต่อสอบถามได้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้านท่าน 
  



  
กลุ่มแปลงใหญ่พัทลุงปลื้ม ได้รับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ฯ แล้วกว่า 43 ล้านบาท 
 จังหวัดพัทลุง โอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาดแล้ว จำนวน 19แปลง ซึ่งเป็นแปลงที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ เป็นเงินกว่า 43ล้าน
บาท นายสมคิด รัตนวงศ์ เกษตรจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุงมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ขอเข้าร่วมโครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 46 แปลง แบ่งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร 
จำนวน 20 แปลง กรมการข้าว จำนวน 12 แปลง การยางแห่งประเทศไทย จำนวน 11 แปลง กรมประมง 
จำนวน 2 แปลง และกรมปศุสัตว์ จำนวน 1 แปลง ซึ่งคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดับจังหวัด ได้
ประชุมพิจารณาโครงการฯ จำนวน 2 ครั้ง เมือ่วันที่ 5เมษายน 2564 และวันที่ 29 เมษายน 2564 ในส่วนของ
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทำบันทกึข้อตกลงกับกลุ่มแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 17พฤษภาคม 2564 และโอนเงิน
ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม 2564 จำนวน 19 แปลง คงเหลือ 1 แปลง คาดว่าจะโอนเงิน
ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ได้ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นี้ 
 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 
ให้ข้อมูลว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นโครงการที่กรมส่งเสริม
การเกษตรได้จัดทำขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือ
กลุ่มเกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการยกระดับการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน เป็นต้น 
 โดยกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามกิจกรรมและวงเงินที่
เสนอขอเท่านั้น ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่จะเป็นผู้ดำเนินการเอง ในการยกระดับแปลงใหญ่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ผลิต เช่น การใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่ การทำเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) การใช้ระบบบริหาร
จัดการน้ำ 
 ด้านการพัฒนาคุณภาพ เช่น การจัดการคุณภาพผลผลิต การตรวจรับรองมาตรฐานผลผลิต การ
จัดการคุณภาพสู่มาตรฐานสากล การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ด้านการตลาด เช่น การสร้าง Brand การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่ตลาด ทั้งแบบ Online และ Offline ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น การสร้างจุด
รวบรวมและกระจายผลผลิต e-Marketplace 
 ในส่วนของภาคใต้ มี 13 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 207 แปลง (ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต) ไม่มีกลุ่ม
แปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 125 แปลง กรมการข้าว จำนวน  
42 แปลง กรมประมง จำนวน 15 แปลง การยางแห่งประเทศไทย จำนวน 14 แปลง และ กรมปศุสัตว์ 
จำนวน 11 แปลง ปัจจุบันจังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดับจังหวัดแล้ว 
จำนวน 12 จังหวัด ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
จำนวน 198 แปลง คิดเป็นร้อยละ 95.7 ของกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ คงเหลือจังหวัดยะลา



อีก 1 จังหวัด ที่ยังไมไ่ด้จัดการประชุมพิจารณาโครงการฯ ระดบัจังหวัด เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ทั้งนี้ 
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ติดตามเร่งรัด กำกับดูแล ให้ทุกจังหวัด
ดำเนินงานภายในกรอบระยะเวลาของโครงการฯ ขณะนี้จังหวัดเร่งทำบันทึกข้อตกลงและโอนเงินให้กับกลุ่ม
แปลงใหญ่ เพื่อนำไปดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีการตรวจสอบ 
ติดตามให้คำแนะนำ และกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ซึ่ง
กลุ่มแปลงใหญ่ต้องเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อ
สอบถามได้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้านท่าน 
  



  
 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น.ณ.ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัด
นครสวรรค์นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
โดยมีวัตถุประสงค์ : เพื่อ 
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร หรอืกลุ่มเกษตรกร 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทัง้เครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในการ
ร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 
 2. ยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยา 
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 
 โดยมีเป้าหมาย : แปลงใหญ่ที่ขอเสนอความต้องการ รับการสนับสนุน จำนวน 67 แปลง จากพื้นที่
ดำเนินการใน 15 อำเภอ โดยการประชุม ครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธานกรรมการ มีหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการ และเกษตรจังหวัด เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี ้
 1) พิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการดําเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ตรงตามเงื่อนไข 
โดยองค์ประชุมต้องไมน่้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด 
 2) กํากับ ติดตาม การดําเนินงานโครงการ และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ของโครงการให้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม ทั่วถึง และโปร่งใส รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่ แบบเบ็ดเสร็จให้
เป็นที่ส้ินสุด 
 3) ให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุน การดําเนินงาน
โครงการให้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) สํานักงานเกษตรจังหวัดในฐานะ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ รวบรวมโครงการ แผนการ
ดําเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติ ในครั้งนี้ เสนอหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้า 
แปลงใหญ่ในพื้นที่ รวบรวมเสนอหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ในระดับกรม เพื่อจัดสรรงบประมาณ
ต่อไป และแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตร ให้รับทราบในฐานะฝ่ายเลขาคณะกรรมการฯ ระดับกระทรวงเกษตร 
ต่อไป ท่าน ผวจ.นครสวรรค์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า แปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนโครงการฯ นี้ ต้อง ดําเนิน
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอืน่ๆ ภายใต้ แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟืน้ฟูเศรษฐกิจและสังคม
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงนิ เพื่อแกไ้ขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 รวมทั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      และจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด



จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ความสุจริต 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ความสอดคล้องของขนาดพื้นที่ และความคุ้มค่า ของงบประมาณ 
  



 
 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาผลผลิต
มันสำปะหลังอินทรีย์ สู่การส่งออก 
 กลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีจุดเด่นใน
เรื่องของการตลาดนำการผลิต ซึ่งตลาดมีความต้องการมันสำปะหลังอินทรีย์ จึงมีการร่วมกันผลิตมัน
สำปะหลังให้ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด 
 ช่วยขจัดปัญหาในเรื่องของราคาที่ผันผวน และผลผลิตล้นตลาด สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่
สูงกว่ามันสำปะหลังทั่วไป สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้ด ี
ผลผลิตดี และส่ิงแวดล้อมที่ดี และที่สำคัญมีตลาดที่ได้เซ็น MOU ไว้ ซึ่งทางผู้รับซื้อผลผลิตจะแจ้ง ปริมาณ 
คุณภาพ และราคารับซื้อล่วงหน้า โดยกลุ่มจำหน่ายผลผลิตให้กับกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ในราคาที่สูง
กว่าท้องตลาดมากกว่า 2.5 เท่า จึงทำให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลนาโพธ์ิ อำเภอพิบูลมัง
สาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีอาชีพที่มั่นคง มรีายได้ที่แน่นอน และมีสุขภาพที่ดี นางสมพิศ นารัตน์ ประธาน
กลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลนาโพธ์ิ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาใน
การปลูกมันสำปะหลัง เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการกำจัดวัชพืช และจำหน่ายมันสำปะหลังในราคา
ตามท้องตลาดทั่วไป 1-2 บาทต่อกิโลกรมั ซึ่งประสบปัญหาในเรื่องความผันผวนของราคามันสำปะหลัง ขาด
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็น
แปลงใหญ่ จำนวน 35 ราย พื้นที่รวมกันประมาณ 356 ไร่ ไดร้บัปัจจัยการผลิต ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันใน
การจัดซื้อปัจจัยการผลิต ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐาน 
 การรวมกลุ่มการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร จัดหาเครื่องมือจำเป็นเพื่อบริการ
สมาชิก เช่น ผาลกำจัดวัชพืชในร่องมันสำปะหลัง ช่วยในการลดต้นทุนการผลิต นางสาวจารุณี ใจสุข สมาชิก
กลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลนาโพธ์ิ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน
พื้นที่ของกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลนาโพธ์ิ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านมาตราฐาน 
organic Thailand ประมาณ 115 ไร่ ซึ่งไดร้ับการส่งเสริมและสนุบสนุน ในเรื่องของการผลิตในรูปแบบ
มาตรฐานอินทรีย์ องค์ความรู้ด้านวิชาการ ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีในการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ รวมไป
ถึงการตลาด โดยมีบริษัทเอกชนมารับซื้อผลผลิตในราคาที่สูงกว่าราคาทั่วไปถึง 4-5 บาทต่อกิโลกรัม มีกลุ่ม
อุบลไบโอเอทานอล รับซื้อผลผลิตมันสําปะหลัง ทำให้ได้ราคาสูงกว่าท้องตลาด ไม่มีปัญหาผลผลิตล้นตลาด 
และมีตลาดส่งออกไปยังประเทศญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา ประเทศเกาหลีใต้ และสาธารณรัฐประชาชนจีน สร้าง
รายได้ประมาณ 15,000 บาทต่อไร่ และไดร้ับการยกระดับเป็นสหกรณ์เกษตรอินทรีย์อำเภอพิบูลมังสาหาร 
ซึ่งมีแนวโน้ม ออเดอร์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้มรีายได้เสริมในการปลูกพืชสมุนไพรเป็นแนวกันชน เช่น ตะไคร ้
ข่า เตยหอม กล้วย และมะม่วง มีทั้งขายผลผลิตสด และนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันเหลือง สบู่ และยาสระผม เป็น
การสร้างรายได้เพิม่ในช่วงรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลัง 
  



 
https://youtu.be/DHYppayYhbI 
  



เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน 
 เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เดินเครื่องเต็มสูบมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย
เพื่อชุมชน One Stop Service 
 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยขุมชน เป็นหนึ่งอาวุธหนักของกรมส่งเสริมการเกษตรในการช่วยเหลือพี่น้อง
เกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิต ในรูปแบบ การส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ตามหลัก
วิชาการ ผ่านการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชน และในปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับ
โครงการ พัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน(One Stop Service) โดย มี 19 อำเภอของจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ได้รับโครงการ โดย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านป่าจ้ี ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เป็นหนึ่งใน 
19 ศูนย์ที่ได้ร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนทุนตั้งต้น เป็น 1.แม่ปุ๋ย สูตร 46-0-0 จำนวน 60 กระสอบ 2.
แม่ปุ๋ย สูตร 18-46-0 จำนวน 30 กระสอบ 3.แม่ปุ๋ย สูตร 0-0-60 จำนวน 30 กระสอบ 4.เครื่องผสมปุ๋ย 
จำนวน 1 เครื่อง 5.ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน จำนวน 10 ชุด 
 ในการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจเพื่อชุมชนโดยเมือ่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา นางเขมวรรณ ดวง
จันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายมนต์ชัย ทวีเดช หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมเจ้าหน้าที่ 
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจตลอดจนให้ข้อช้ีแนะการขับเคล่ือนโครงการ พัฒนาธุรกิจบริการ
ดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน One Stop Service โดย มีนางศีริพร สารแก่นประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนป่าจ้ี ต.
ทุ่งหลวง อ.พร้าวและคณะกรรมการตลอดจน นายศรศักดิ์ ยศชนะ เกษตรอำเภอพร้าวพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมลง
พื้นที่ติดตามโครงการฯ โดยทางกลุ่มได้ดำเนินกิจกรรมตรวจวิเคราะห์ดินประจำเดือนให้กับเกษตรกรสมาชิก 
ก่อนที่จะมีการจำหน่ายแม่ปุ๋ย และปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ให้กับเกษตรกรสมาชิก ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ป่าจ้ี ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการใช้ปุ๋ยที่ลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตรต่อไป 
  



 
เกษตรลพบุรี ชวนชื้อกระท้อนตะลุง กระท้อน GI ของดีเมืองลพบุรี มีหนึ่งเดียวในโลก 
 กระทอ้น เป็นผลไม้ขึ้นช่ือของจังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 419 ไร่ อยู่ใน 3 ตำบลของอำเภอ
เมืองลพบุรี ได้แก่ ตำบลตะลุง ตำบลงิ้วราย และตำบลโพธ์ิเก้าต้น ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่น้ำไหลทราย
มูล เหมาะสมกับการผลิตกระท้อนคณุภาพดี โดยผลผลิตจะเริ่มออกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือน
สิงหาคม ราคาผลกระท้อนสดจะอยู่ที่ 35-120 บาทต่อกิโลกรมั ขึ้นอยู่กับขนาดผล ผลผลิตเฉล่ียอยู่ที่ 1,000 
กิโลกรัมต่อไร่ ขณะนี้ผลผลิตกำลังทยอยเข้าสู่ตลาด 
 นายสุชาติ กล่ินทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร 
จังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า กระทอ้นของจังหวัดลพบุรีได้รับการรับรอง
เป็นส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ในช่ือ “กระท้อนตะลุง”จากกรมทรพัย์สินทางปัญญา มีเกษตรกรผ่านการ
รับรองจำนวน 92 ราย ในพื้นที่ 315 ไร่ กระท้อนตะลุง มีจำนวน 5 สายพันธ์ุ ประกอบด้วย พันธ์ุปุยฝ้าย พันธ์ุ
อีล่า พันธ์ุทับทิม พนัธ์ุนิ่มนวล และพันธ์ุกำมะหยี่ โดยมีพื้นที่ปลูกในตำบลตะลุง ตำบลงิ้วราย และตำบลโพธ์ิ
เก้าต้น ของอำเภอเมืองลพบุร ีจังหวัดลพบุรี เท่านั้น 
 นายสุชาติ กล่ินทองหลาง กล่าวเพิ่มอีกว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ได้ประชาสัมพันธ์การ
จำหน่ายกระท้อนผ่านทางช่องทางส่ือต่างๆ เช่นโทรทัศน ์วิทยุ หนังสือพิมพ์ ทางFacebook ,Line และใน
เว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของกรมส่งเสรมิการเกษตร 
 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนกล่องลังกระดาษ สำหรับบรรจุกระท้อน จำนวน 300 ใบ 
นอกจากนี้ยังได้ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการช่วยเหลือในการจำหน่าย
ผลผลิตอีกด้วย 
 เนื่องจากปีนี้มีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 จังหวัดลพบุรีจึงงดจัดงาน “เทศกาลกระทอ้น
หวานและของดีเมืองลพบุรี” ถึงแม้ไมม่ีการจัดงาน แต่ทางอำเภอได้จัดสถานที่ไว้ให้เกษตรกรจำหน่ายบริเวณ
หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาช้ือกระทอ้นของดีเมอืงลพบุรี ณ บริเวณที่ว่า
การอำเภอเมืองลพบุร ีโดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.30-17.00น นอกจากนี้ยังสามารถหาช้ือได้ทางเว็บไซต์
ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ช่วยกันช้ือกระท้อนตะลุง กระทอ้นGIของดีเมืองลพบุรี ช่วยเหลือเกษตรกรชาว
ลพบุรี กันเยอะๆนะครับ 
 
  



 

 
 นายธนกฤต วรรณะ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 248 หมู่ 2 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 
เกษตรกรปลูกกุหลาบร้อยพวงมาลัย เปิดเผยว่า เดิมมีอาชีพทำนาปลูกข้าว 8 ไร่ ซึ่งมีต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิต
ที่ได้ไม่ดี เพราะอยู่ในพื้นทีไ่ม่เหมาะสม ตอ่มา น.ส.นิภาพร สมศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง ได้ชักชวนเข้าร่วมโครงการปลูกกุหลาบร้อยพวงมาลัย แทนการทำนาปลูก
ข้าว ในพื้นที่ไม่เหมาะสม เพือ่เพิ่มรายได้ฝ่าวิกฤติ โควิด-19 ระลอก 3 ซึ่งไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณ
บางส่วน เพื่อซื้อปัจจัยการผลิต จากกรมส่งเสริมการเกษตร จึงปรับเปล่ียนจากการทำนาปลูกข้าว หันมาทำ
สวนปลูกต้นกุหลาบ 4 ไร่ และปลูกผัก สมุนไพรต่างๆ 4 ไร่ หมนุเวียนไป พร้อมเรียนรูก้ารทำเกษตรอินทรีย์ 
เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ครัวเรือน ซึ่งได้ผลผลิตเป็นอย่างดี มีพ่อค้ามารับซือ้ดอกกุหลาบ และพืชผัก
ต่างๆ ในพื้นทีทุ่กวัน ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 
 ครั้งแรกซือ้ต้นกล้ากุหลาบพันธ์ุฟูซีเลีย ในราคาต้นละ 5 บาท 1,500 ต้น เพาะปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ 
ต้นทุนการผลิตต่อไร ่58,300 บาท สามารถเก็บดอกผลผลิตขาย เกรดดอกตมู ราคาดอกละ 0.15 บาท จนถึง
ราคา 0.70 บาท เกรดดอกบาน ราคาดอกละ 0.05 บาท จนถึงราคา 0.10 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฤดูกาล ในแต่
ละวันสามารถเก็บดอกตูมได้ประมาณ 4,000 ดอก ส่วนดอกบานได้ประมาณ 500 ดอก ผลผลิตรวม 4,500 
ดอก โดยเฉล่ียรายได้ต่อวัน 1,250 บาท ต่อไร่ รายได้ตอ่เดือน 37,500 บาท ต่อไร่ รายได้ต่อปี 450,000 บาท 
ต่อไร่ โดยมีแม่ค้าคนกลางจาก จ.นครปฐม มารับซื้อในพื้นทีทุ่กวัน เพื่อนำไปส่งขายต่อให้กับแม่ค้าแผงร้อย
พวงมาลัยย่านปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร 
  



 
ครม. อนุมัติ 1.3 พันลบ. เพิ่มประสิทธิภาพกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังทุกพื้นที่ 
 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ว่า ครม.อนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมัน
สำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ วงเงิน 1,329.22 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โครงการ
นี้ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทุกจังหวัด มีระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 
– กันยายน 2564 โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น 1)กำจัดต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างและจ่ายค่า
ทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคในอัตราไร่ละ 2,160 บาท 2)ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พันธ์ุมันสำปะหลัง
สะอาดและทนทานโรคใบด่าง โดยการสนับสนุนท่อนพันธ์ุ 500 ลำต่อไร่ 3)ใช้มาตรการทางกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 ในกรณีเกษตรกรไม่ยนิยอมให้ทำลายต้นมันสำปะหลังที่ติดโรค เพื่อกำจัดต้น
มันสำปะหลังที่เป็นโรคในทุกพื้นที่และตัดวงจรการระบาดของโรค 
 ในส่วนของงบประมาณโครงการจำนวน 1,329.22 ล้านบาท ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉกุเฉินหรือ
จำเป็น จำนวน 1,264.20 ล้านบาท  แบ่งเป็น (1)ค่าชดเชยการทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค (2,160 บาท/
ไร่) จำนวน 864 ล้านบาท (2) ค่าส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังพันธ์ุที่ทนทานจำนวน 400 ล้านบาท 
(3)ค่าธรรมเนียมการโอนเงินของ ธ.ก.ส. (5 บาท/ราย) จำนวน 200,000 บาท ส่วนงบดำเนินงาน จำนวน 
65.02 ล้านบาท เป็นค่าบริหารจัดการโครงการ เช่น การสำรวจต้นมันสำปะหลังเป็นโรค การสร้างการรับรู้
โครงการ เป็นต้น ให้ปรับจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรม
ส่งเสริมการเกษตรกร 
 นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า นายกรัฐมนตรี ไดม้ีข้อส่ังการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณร์่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 ควบคู่กับการดำเนิน
โครงการ เช่น กำหนดให้ท้องที่เป็นเขตควบคุมศัตรูพืช กำหนดสถานตรวจพืชเฉพาะถิ่นขึ้น ห้ามมิให้บุคคลใด
นำพืช ศัตรูพืช พาหะ ออกไปนอกหรือนำเข้ามาในเขตควบคุมศัตรูพืช รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ 
  



 
 อัพเดทความคืบหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 จ่ายส่วนต่าง 
"ประกันราคาข้าว" โดยเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสรมิการเกษตร ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา วันที่ 16 พ.ย.2563 งวดแรกนั้น 
 เพื่อให้การดำเนินโครงการประกนัรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑก์ลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตาม
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 29) ความว่า 
 มติที่ประชุม ครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 29) ระบุวันที่คาดจะ
เก็บเกี่ยวถึงวันที่ 17-23 พฤษภาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความช้ืนไม่เกิน 15% ดังนี้ 
ราคาประกัน 
1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ส้ินสุดฤดูเก็บเกี่ยว 
2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที ่ตันละ 11,403.38 บาท 
3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,162.09 บาท 
4.ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 10,479.11 บาท 
5.ข้าวเปลือกเหนียว ส้ินสุดฤดูเก็บเกี่ยว 
 สำหรับ การชดชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างองิ มีอัตราส่วนต่างที่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 
29 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
ราคาชดเชย 
1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ส้ินสุดฤดูเก็บเกี่ยว 
2.ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,596.62 บาท 
3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 837.91 บาท 
4.ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 520.89 บาท 
5.ข้าวเปลือกเหนียว ส้ินสุดฤดูเก็บเกี่ยว 
อ้างอิง : กระทรวงพาณิชย ์
 


