
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  
 

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

แปลงใหญ่ 1.ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ เกษตรกรเข้าร่วม
สูงเกินคาด 3,448 แปลง 

หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ 

2.เกษตรกรปลื้มมะม่วงแปลงใหญ่สระแก้วผลตอบรับดี 
เตรียมส่งออกไปตลาดฮ่องกง 1,000 ตัน มูลค่า 45 ล้านบ. 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

ผึ้ง 3.ปลื้มผลสำเร็จการส่งเสริมเลี้ยงผึ้ง เพิ่มผลผลิตคุณภาพ 
สร้างรายได้ 

ก้าวเกษตร 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

เกษตรปลอดสาร 4.ปลูกผักปลอดสารเคมีริมฝั่งแม่น้ำโขง (เกษตรนครพนม) หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
ศัตรูผลผลิตการเกษตร 5.แม่ฮ่องสอน เตือน เกษตรกรระวัง โรคกุ้งแห้ง ระบาด  NNT 
Young Smart Farmer 6.เมล่อน พืชทางเลือกสร้างรายได้หน้าแล้ง แก่ Young 

Smart Farmer ปัตตาน ี
paaktai 

แปลงใหญ่ 7.เกษตรกระบี่ เร่งขับเคลื่อนโครงการยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม ่เพ่ือเชื่อมโยงตลาดด้วยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

NNT 

8.เกษตรกระบี่ เร่งขับเคลื่อนโครงการยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม ่เพ่ือเชื่อมโยงตลาดด้วยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

9.รองพ่อเมืองเชียงใหม่ประธานพิธีลงนาม (MOU) 
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ 

เชียงใหม่นิวส์ 

10.เกษตรแปลงใหญ่เชียงใหม่ประธานพิธีลงนาม (MOU) 
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ 

เชียงใหม่นิวส์ 

ทุเรียน 11.เกษตรปราจีนแนะการดูลักษณะทุเรียนปราจีน เฟซบุ๊กแปลงใหญ่ทุเรียนปราจีน 
พืช GI  12.Top Supermarket รับซื้อสับปะรด GI ช่วยเกษตรกร

ชาวสวนนครพนม 
NNT 

สละ 13.เกษตรกรมะนังไม่ทนปาล์มน้ำมันราคาตก โค่นทิ้งพลิก
ผืนดินปลูกสละรายได้งาม เก็บเกี่ยวตลอดปี 

ส่องใต้ 

อ่ืน ๆ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
วิสาหกิจชุมชน 14.ชุมชนไม่ทิ้งกัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าว ปาล์ม 3 สี

ข้าวเปลือกมอบให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
สถานการณ์โควิด 

สยามรัฐ 

 
*************************** 







 
โมเดล “ตลาดนำการผลิต” และ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สดุเจ๋ง ทำมะม่วงแปลงใหญส่ระแก้ว เตรียมโกอินเตอร์ไปฮ่องกง หลังพาณิชย์เจรจาผู้ส่งออกผลไม้ซื้อ
ขายนำร่อง 1,000 ตัน มั่นใจคณุภาพมะม่วงได้มาตรฐาน หวังต่อยอดขยายผลในปีต่อไป 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามนโยบาย “ตลาดนำการผลติ” ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเกษตร โดยเน้นให้เกษตรกรทำการเกษตรให้ไดผ้ลผลิตดี มี
คุณภาพออกจำหน่าย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งการส่งเสริมใหเ้กษตรกรเกิดความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อการผลติและ
การตลาด โดยร่วมมือในการพัฒนาสินค้าเกษตร ตั้งแตต่้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในการจัดหาแหล่งจำหน่ายสินคา้ที่มคีุณภาพ มีความปลอดภัย 
เพื่อให้ผู้บริโภคในพ้ืนท่ีเข้าถึงสินคา้เกษตร สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตถกรรมที่มีความปลอดภัย ตามแนวทางของโครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อ
ยกระดับใหภ้าคการเกษตรของไทยก้าวไปสูม่าตรฐานสากลและนำพาให้เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน 
อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวอีกว่า โครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่มีวัตถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร สร้างความเขม้แข็งและ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเช่ือมโยงไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มผีลผลติต่อหน่วยเพิ่มขึน้ ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้การบรูณา
การของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนนิงานมาตั้งแต่ ปี 2559 มีเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการอย่างตอ่เนื่องทุกปี ปัจจุบันมีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการแล้ว จำนวน 
8,158 แปลง เกษตรกร 495,352 ราย พ้ืนท่ี 6,525,545.04 ไร่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไดร้ับการรบัรองมาตรฐาน GAP 115,462 ราย RSPO 2,642 
ราย เกษตรอินทรีย์ 12,908 ราย และมาตรฐานอ่ืนๆ 8,469 ราย (ข้อมูล ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2564) 
กรมส่งเสรมิการเกษตร ได้รับรายงานจาก นายประจักร์ ประสงคส์ุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว ว่า เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้เป็นผู้แทนกรมส่งเสริม
การเกษตรร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขาย (Memorandum of Purchasing: MOP) การส่งออกผลไมไ้ทยสูต่ลาดฮ่องกง ผ่านระบบออนไลน์ 
(Zoom) ระหว่าง นายวรเทพ แก้ววงษ์นุกูล ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงส่งออก จงัหวัดสระแก้ว กับผู้แทนบริษัท Chaingmai Herbs Trading 
Limited ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำเข้าของฝั่งฮ่องกง โดยมี นายบณุยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลดักระทรวงพาณิชย ์นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางสาว
นงเยาว์ ศรีฉันทะมติร พาณิชยจ์ังหวัดสระแก้ว นายบำรุง ล้อเจรญิวฒันะชัย ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว และ นายเกษมสันต์ ศรโีสภา ประธานเครือข่าย
ธุรกิจ Moc Biz Club ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคลังจังหวัดสระแก้ว 
โดยปรมิาณซื้อขายเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้ของจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1,000 ตัน มูลค่ารวม 45 ลา้นบาท เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ตามโมเดล “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ซึ่งจากผลสำเร็จดังกล่าว ทางจังหวัดสระแก้วจะต่อยอดทำเป็น “สระแก้วโมเดล” ใน
การพัฒนามะม่วงน้ำดอกไม้ เพื่อสง่ออกไปยังตลาดฮ่องกง ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสูง โดยจะร่วมมือกันระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วกับสำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะม่วงจังหวัดสระแก้ว เพื่อการส่งออกท่ียั่งยืนตอ่ไป 
ทั้งนี้ กลุ่มเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงส่งออก จังหวัดสระแก้ว เป็นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกร จำนวน 8 กลุ่ม ซึ่งมีทั้งที่เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน โดยมีพื้นท่ีปลูกรวมกัน 10,510 ไร่  เกษตรกร 4,713 ครัวเรือน ผลผลิตรวม 15,200 ตัน ปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว จำนวน 
132 แปลง 









 

 



 

ที ่ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปตัตานี ลงพื้นที่ตรวจเยีย่มการดำเนินงาน
ของ Young Smart Farmer ตำบลป่าไร่ อำเภอแมล่าน จังหวัดปตัตานี โดยมี นางสาวพรเพ็ญ สุวัฒนกุล เกษตรอำเภอแม่
ลาน ร่วมให้ข้อมลูพร้อมนำเยี่ยมชมพื้นท่ี 

 ตามที ่กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เพิ่มขึ้นทุกป ีเพื่อสร้างขีด
ความสามารถดา้นการเกษตร สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมทดแทนเกษตรกรสูงอายุ มีการส่งเสริม
การนําเทคโนโลยีและนวตักรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ การบริหารจดัการ การตลาด สามารถเป็น
ผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น และจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการกลุม่ในการสนับสนุนองค์ความรู้ สนับสนุน
ปัจจัยการผลติ และนำศึกษาดูงานจากพ้ืนท่ีที่ประสบความสำเร็จ ทำให้ในปัจจุบนัจังหวัดปัตตานีมีการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้
เป็น Young Smart Farmer แล้วรวม 235 ราย สำหรับนายสการยีา ดอฆอ Young Smart Farmer ต้นแบบอำเภอแม่
ลาน จังหวัดปัตตานี ผูผ้ลติเมล่อนเป็นอาชีพเสริมจากการทำสวนยางพาราซึ่งปลูกในโรงเรือนแบบปิด มีการให้น้ำให้ปุ๋ยแบบระบบ
น้ำหยด มีการใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคพืชทดแทนการใช้สารเคม ีทำให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภยัเป็นท่ียอมรับของผู้บรโิภค สามารถ
สร้างรายได้แก่เกษตรกรกว่า 70,000 บาท/ป ีเป็นอีกทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้แกเ่กษตรกรในช่วงหน้าแล้งและ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  



 
   นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มาตั้งแต่
ปี 2559 ถึงปัจจุบัน (2564) มีแปลงใหญ่ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไข
ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด และจากข้อมูลแปลงใหญ่ในระบบ co-farm.doae.go.th มีข้อมูลแปลงใหญ่ จำนวน 93 แปลง โดย
จำแนกเป็น ด้านพืช มีหน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ มีทั้งหมด 86 แปลง แยกเป็น ปาล์มน้ำมัน จำนวน 42 แปลง ยางพารา จำนวน 21 แปลง ผึ้ง
โพรง จำนวน 11 แปลง ทุเรียน จำนวน 7 แปลง ข้าวจำนวน 2 แปลง ผัก จำนวน 2 แปลง กาแฟ จำนวน 1 แปลง และด้านปศุสัตว์ มี
หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ มีทั้งหมด 7 แปลง ประกอบด้วย แพะ จำนวน 5 แปลง โค
เนื้อ จำนวน 2 แปลง 
            โดยแปลงใหญ่ที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ ต้องจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และดำเนินงานตาม
คู่มือโครงการ เสนอให้คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับฯ ระดับอำเภอ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ และให้คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับฯ ระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติ ภายใต้เงื่อนไขของการเข้าร่วม
โครงการต่อไป 
            ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการภายใต้กรอบนโยบาย
แผนงาน เกษตรอัจฉริยะ (เกษตรแม่นยำ เกษตรแปลงใหญ่ การเกษตรที่มีมูลค่าสูง) เพ่ือพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการแปลงใหญ่ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งร่วมกันบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับการผลิตให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านอาหารและพลังงาน ให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
            นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กระบี่ เป็นประธานการประชุม เพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แปลงใหญ่ที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ จำนวน 20 แปลง ประกอบด้วย แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน 12 แปลง แปลงใหญ่ยางพารา 2 แปลง แปลงใหญ่
ทุเรียน 1 แปลง แปลงใหญ่ผึ้งโพรง 1 แปลง และแปลงใหญ่แพะ 4 แปลง รวมสมาชิก 1,647 ราย พ้ืนที ่25,959.25 ไร่ งบประมาณ
ที่ขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น 53,016,686 บาท ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ทั้ง 20 แปลง วงเงินงบประมาณ 53,016,686 บาท และหลังจากนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ จะได้ชี้แจงขั้นตอน
การดำเนินงานโครงการฯ ให้คำแนะนำ และติดตามผลการดำเนินงาน เพ่ือรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลง
ใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดและระดับกระทรวงต่อไป 
            วาสนา บัวทอง  สวท.กระบี่ รายงาน 
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 



 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการภายใต้กรอบนโยบายแผนงาน เกษตรอัจฉริยะ 
(เกษตรแม่นยำ เกษตรแปลงใหญ่ การเกษตรที่มีมูลค่าสูง) เพ่ือพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งร่วมกันบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านอาหารและพลังงาน ให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มาตั้งแต่ปี 2559 ถึง
ปัจจุบัน (2564) มีแปลงใหญ่ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาค
เกษตรระดับจังหวัด และจากข้อมูลแปลงใหญ่ในระบบ co-farm.doae.go.th มีข้อมูลแปลงใหญ่ จำนวน 93 แปลง โดยจำแนกได้ ดังนี้ 

1. ด้านพืช มีหน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ มีทั้งหมด 86 แปลง แยกเป็น ปาล์มน้ำมัน จำนวน 42 แปลง ยางพารา จำนวน 21 แปลง ผึ้งโพรง จำนวน 11 
แปลง ทุเรียน จำนวน 7 แปลง ข้าว จำนวน 2 แปลง ผัก จำนวน 2 แปลง และกาแฟ จำนวน 1 แปลง 

2. ด้านปศุสัตว์ มีหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ มีทั้งหมด 7 แปลง ประกอบด้วย แพะ 
จำนวน 5 แปลง โคเนื้อ จำนวน 2 แปลง 

โดยแปลงใหญ่ที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ต้องจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และดำเนินงานตามคู่มือ
โครงการ เสนอให้คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับฯ ระดับอำเภอ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ และให้คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับฯ ระดับจังหวัด พิจารณาอนุมัติ ภายใต้เงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการ
ต่อไป 
นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ แปลงใหญ่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 แปลง ประกอบด้วย แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน 12 แปลง แปลงใหญ่ยางพารา 
2 แปลง แปลงใหญ่ทุเรียน 1 แปลง แปลงใหญ่ผึ้งโพรง 1 แปลง และแปลงใหญ่แพะ 4 แปลง รวมสมาชิก 1,647 ราย พื้นที่ 
25,959.25 ไร่ งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น 53,016,686 บาท โดยม ีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้ง 20 แปลง วงเงิน
งบประมาณ 53,016,686 บาท และหลังจากนี้ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ จะได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการให้
คำแนะนำ และติดตามผลการดำเนินงาน เพ่ือรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดและระดับกระทรวงทราบต่อไป 



 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน
เปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กับ
กลุ่มแปลงใหญ่ ในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2563 อนุมัติดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดซึ่ง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดได้พิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 52 กลุม่ 

กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ด้านพืชจำนวน 40 กลุ่ม งบประมาณ 
109,705,896 บาท ในวันนี้มีพิธีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กับกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับการอนุมัติโครงการ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 
19 พฤษภาคม 2564 จำนวน 21 กลุ่ม และวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 19 กลุ่มโดยมีนายสำเริง ไชย
เสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีดังกล่าวพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่เกษตรกร 
พร้อมด้วยนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรอำเภออีกท้ัง คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องร่วมลง
นามและเป็นสักขีพยานดังกล่าวในครั้งนี้ 



 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00น. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เช่ือมโยงตลาด ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กับกลุ่มแปลง
ใหญ่ ที่ได้รับการอนุมัติโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 52 
กลุ่ม และได้จัดพิธีลงนามเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 19 และ20 พฤษภาคม 2564 เพ่ือให้เป็นไป
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนทั้งสิ้น 19 กลุ่ม เพ่ือให้
กลุ่มสามารถขับเคลื่อนดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามคำขอสนับสนุนงบประมาณต่อไป 





 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อม
ด้วยคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผู้ปลูกสับปะรดอำเภอท่าอุ
เทนและอำเภอโพนสวรรค์ ร่วมส่งมอบสับปะรดให้กับตัวแทนบริษัทเซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จำกัด หรือที่หลายคนรู้จักใน
นาม Tops Supermarket ที่ได้ส่งรถบรรทุกกระจายสินค้ามารับซื้อผลผลิตเพ่ือนำไปจำหน่ายตามสาขาต่าง ๆ ช่วยเหลือ
เกษตรกรทั้ง 2 อำเภอ ที่ในช่วงนี้สับปะรดท่าอุเทน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดนครพนมและได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินปัญญา ที่กำลังมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ทำให้จำหน่ายในพ้ืนที่ได้น้อย เป็นการป้องกันผลผลิตได้รับความเสียหายและช่วยพยุงราคา
สินค้าเกษตรในพ้ืนที่ 
        นายพงษ์นรินทร ์วงศ์บุญมา ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสินค้าท้องถิ่นและการเกษตรประจำภาคอีสาน บริษัทเซ็นทรัลฟู้ดรี
เทล จำกัด เปิดเผยว่า ทางบริษัทมีนโยบายรับซื้อสินค้าผลผลิตทางการเกษตร สินค้า GI และผักผลไม ้โดยตรงจากเกษตรกร
ทั่วประเทศอยู่แล้ว โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง อย่างสับปะรดท่าอุเทนที่มารับซื้อในวันนี้ก็มีแผนที่จะรับซื้อสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 5 -10 ตันต่อเท่ียว เพ่ือส่งเข้าศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทไปจำหน่าย
ยัง Tops Market , Tops SUPERSTORE และ Central Food Hall ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยจะมีการรับซื้อตลอดทั้ง
ฤดูกาล สำหรับสเปคสินค้าก็ข้ึนอยู่กับฤดูกาลผลิตเบื้องต้นจะกำหนดไว้คร่าว ๆ ประมาณ 1.6 - 2 กิโลกรัมต่อลูก ส่วนราคา
รับซื้อก็จะนำราคาตลาดเพื่อเป็นการพยุงราคาไม่ให้ราคาสินค้าตกต่ำ  
        โดยล็อตนี้รับซื้อสับปะรดให้กับเกษตรกรในราคา 16 บาทต่อลูก โดยแต่ละลูกจะมีน้ำหนักอยู่
ที ่1.2 - 1.5 กิโลกรัม ครั้งต่อไปที่จะอยู่ในช่วงพีคสุดของสับปะรด ลูกจะมีขนาดใหญ่มากข้ึน ทางบริษัทก็ได้มีการขยับ
น้ำหนักเพ่ิมข้ึนเป็น 1.5 - 2 กิโลกรัม โดยราคาก็จะขยับขึ้นตามไปด้วย ซึ่งราคาจะเป็นการบวกค่าบริหารจัดการ บวกค่า
ขนส่งให้กับเกษตรกรอยู่แล้ว ส่วนการรับสินค้าทางบริษัทวางแผนไว้คือให้กลุ่มเกษตรกรนำสินค้ามารวมกันที่ตลาดประชา
รัฐของดีท่าอุเทนในทุก ๆ วันพุธ โดยบริษัทจะส่งรถบรรทุกกระจายสินค้ามารับยังจุดที่ได้นัดหมาย 
 



 
เกษตรกรมะนังไม่ทนปาลม์น้ำมนัราคาตก โค่นทิ้งพลิกผืนดินปลกูสละรายได้งาม เก็บเกี่ยวตลอดปี 
วันท่ี 19  พ.ค.2564  เกษตรอำเภอมะนัง  โดย นายเฉลมิพร ศรสีวัสดิ์   นำสื่อมวลชนเข้าชมแปลงสละของนางสมพิศ แสงเดช 
อาย ุ 56  ปี  เกษตรกรปลูกสละตำบลปาล์มพัฒนา  อ.มะนัง  จ.สตูล  ที่กำลังให้ผลผลิตอย่างดีในช่วงนี้   มีลูกรอบต้นสวยงาม 
สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง   หลังตดัสินใจโค่นต้นปาลม์น้ำมันเมื่อ 3 ปีก่อนเพราะราคาตกโลละ 1-2 บาท หันมาปลูกสละพันธ์ุสุมาลี
บนพ้ืนท่ี 6 ไร่ และกำลังขยายปลกูเพิ่มอีก 4 ไร ่
นายเฉลมิพร ศรสีวัสดิ์   เกษตรอำเภอมะนัง  กล่าวว่า  สวนแห่งนี้มพีื้นที่ปลูก 6 ไร่ เดิมเกษตรกรปลกูปาล์มน้ำมัน เปลี่ยนมาปลูก
สละซึ่งเป็นสละสวนแรกๆของพื้นที่อำเภอมะนัง ในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอ ก็เข้ามาสนับสนนุในเรื่องการวางแผนการผลิต 
เรื่องการผลักดัน ใหไ้ด้รับรองมาตรฐาน GAP เพื่อให้ได้ สละที่มีคณุภาพ มีมาตรฐานรับรอง สำหรบัสละถือเป็นผลไม้ยอดฮิต ส่วน
หนึ่งเกษตรกรสามารถมีรายได้ตลอดปี ในช่วง ฤดูฝนก็ยังสามารถใหผ้ลผลติได้ ถ้าเป็นยางพารา ในส่วนของฤดูฝนเกษตรกรก็ไมม่ี
รายได้แตส่ละสามารถให้รายได้ตลอดปี สามารถเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวท่ีมีอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตลูโดยเฉพาะในเขตของอำเภอ
มะนัง มีแหล่งท่องเที่ยวล่องแก่ง  ถ้ำภูผาเพชร  ซึ่งถ้าการท่องเที่ยวกลับมาเป็นปกติ  คาดว่าในเรื่องของตลาดก็น่าจะไมเ่ป็น
ปัญหา  ในปัจจุบันนี้ ก็ยังจำหน่ายได้ปกติอยู่ แต่ถ้าการท่องเที่ยวกลบัมา น่าจะดีขึ้นกว่านี้อีก ในส่วนของแปลงสละนีเ้ราสามารถ
ปลูกพืชชนิดอื่นแซมได้ ซึ่งเกษตรกรรายนี้ก่อนท่ีจะมีรายไดจ้ากสละ เจ้าของสวนก็ปลูกกล้วยมีรายได้จากกล้วย กล้วยไข่  กล้วย
หอม  ในส่วนของปีแรกๆ รวมถึงรายได้จากพริกไทย 
นาง สมพิศ แสงเดช อายุ 56 ปี เกษตรกรชาวสวนสละ  กล่าวว่า พ้ืนท่ีทั้งหมด 10 ไร่ แต่ที่ปลูกตอนนี้ 6 ไร่ เดิมปลูกปาลม์ 
ผลผลติราคาถูก ผลผลติน้อย เลยหันมาปลูกสละแทน ผลตอบรับไดด้ี ขนาดตัดไดเ้ดือนกว่า สำหรับสละที่ปลูกเป็นสละสายพันธ์ุ
สุมาลี ก็มีแม่ค้าโทรมาสั่งจอง ส่งตามบ้าน ซึ่งแม่ค้าจะรับไปขายอีกทอดหนึ่ง ราคาขาย 10 กิโลกรัมขึน้ไปกิโลกรัมละ 50 บาท  ถ้า
ขายปลีกกิโลกรัมละ 60 บาท สำหรับ covid รอบนีย้ังไมไ่ด้รบัผลกระทบ ลูกค้าซื้อไปแล้วก็ย้อนกลับมาซื้อซ้ำค่ะ 
 และอนาคตข้างหน้าหากผลผลติมีจำนวนมากก็คิดวา่จะแปรรูปผลติภัณฑ์เป็นสละลอยแก้ว   ส่วนลกูค้าท่ีจะสั่งทางไกลก็สามารถ
สั่งไดต้ามเบอร์โทร 081-2752018 มีบริการส่งทั่วไทย 
สำหรับสละสายพันธ์ุสุมาลีนั้น เกษตรกรจะใช้เวลาปลูกนาน 2-3 ปี  ก็สามารถใหผ้ลผลติได้  ในส่วนของผลสละเมื่อผ่านการผสม
เกสรแล้ว เกษตรกรจะนบัวันเมื่อครบ 8 เดือนกส็ามารถเก็บเกีย่วได้ โดยจะไดส้ละที่มีรสชาติหวานพอดี  หากชอบรสเปรี้ยวก็
สามารถตัดก่อนครบ 8 เดือนได้  โดยทางสวนจะเขียนวันท่ีตดิไว้ท่ีช่อผลสละไว้ทุกช่อเพื่อเป็นสญัลักษณ์ 



 
วันท่ี 19 พ.ค.2564 ที่กลุม่วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวปาล์ม 3 ต.ปาลม์พัฒนา อ.มะนัง จ.สตลู นายภเิชฐ อุทัยรังษี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 
2 หนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่มฯ กำลังสีข้าวเปลือก เพื่อขายในราคาถกูและส่วนหนึ่งไว้แจกจ่ายให้กับผูย้ากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 ซึ่งส่วนใหญเ่ป็นชาวบ้านท่ีเดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซยี และจากต่างจังหวัดในช่วงสถานการโควิด-19 ยังไม่มี
งานทำ ขาดรายได้ นับเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านอีกทางหนึ่ง 
นายภิเชฐ อุทัยรังษี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 กล่าวว่า เป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกเริ่มในการจดัตั้งกลุ่มโรงสีขา้วฯ แล้วคือ อยากให้ชาวบ้าน
ได้กินข้าวคณุภาพ ปลอดสารพิษ ซื้อได้ในราคาถูก และแจกจา่ยใหป้ระชาชนท่ีได้รบัความเดือดร้อน ยากจน โดยเฉพาะใน ช่วง
สถานการณ์โควดิ-19 มีผูไ้ดร้ับความเดือดร้อนมาก ทางกลุ่มฯจึงสีขา้วเปลือกเพื่อแจกจ่ายให้กับผูไ้ด้รบัความเดือดร้อนช่วยเหลือได้
มีข้าวกินในช่วงขาดรายได้ รวมทั้งงานศพทั้งชาวศาสนาพุทธ – อิสลามหากมีใครเสยีชีวิตคนในหมู่บ้าน ทางเราจะนำข้าวสารไป
มอบให้อีกด้วย 
ทั้งนี้ทางกลุ่มฯไมไ่ดม้อบให้ตามบ้านเรือน แต่จะประกาศถึงคนในชุมชนหากใครที่ลำบาก ไม่มีข้าวสารจะกินจริงๆใหม้าเอาได้ โดย
ทางกลุ่มจะสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร สังหยดให้อยา่งต่ำคนละ 5 กิโลกรัม 
โดยข้าวเปลือกดังกล่าวทางกลุม่วสิาหกิจชุมชนโรงสีข้าวปาลม์ 3 รบัซื้อมาจากจังหวัดพัทลุง ใช้เงินจากกลุ่มต่างๆซึ่งมี 5 กลุ่มหลักๆ
ในชุมชน ประกอบด้วย กลุ่ม 1.สวนปาล์มหมูบ่้าน 2.กองทุนเงินล้าน 3.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลติ 4.กลุม่โคขุน 5.กลุ่มเลี้ยงแพะ 
นำกำไรจากการดำเนินงาน มาช่วยซื้อข้าวเปลือกสีเป็นข้าวสาร 
นายภิเชฐ อุทัยรังษี ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวอีกว่า มีนโยบายว่า หมู่บ้านใกล้เคียงถือหุ้นได้ไม่เกิน 5 หุ้น ถ้าคนในหมู่บ้านก็ไมเ่กิน 10 หุ้น 
ระเบียบตั้งไว้ว่าถ้าสมาชิก มีใครตาย จะให้ข้าวสาร 1 กระสอบ อยา่งเช่นพี่น้องที่ยากจน ไม่มีข้าวสารหุง ก็สามารถมาขอได้ ให้โดย
ที่สมาชิกทุกคนยินยอม ส่วนความต้องการของพี่น้องคืออยากจะได้เครื่องสี ให้มีขนาดใหญ่กว่านี้อีกสักนิด เครื่องนี้มันเล็กอยู่แต่
สามารถใช้เลี้ยงคนในหมู่บ้านเพียงพอ แต่เพื่อรองรับเวลาเดือนบวชเพราะพี่น้องมุสลิมต้องเสียข้าวสาร ต้องการขยายกำลังผลิตให้
ใหญ่กว่านี ้
 
สำหรับ ท่ีกลุม่วิสาหกิจชุมชนโรงสขี้าวปาล์ม 3 มีสมาชิก 315 คน เป็นคนในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกลเ้คียง ร่วมลงหุ้นในการก่อตั้ง
เป็นโรงสี โดยโรงสีจะขายข้าวสาร สังหยดในราคาถูกกว่าท้องตลาดขายให้กับสมาชิก แล้วจะแบ่งกำไรสุทธ์ิ //ปันผลรายปีให้กับ
สมาชิก นอกจากนีท้างกลุ่มฯยังมขี้าวชนิดอื่นมาขายเพื่อเป็นทางเลอืกให้กับสมาชิกอีกด้วย 
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