
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร ่
แปลงใหญ ่ 1.ปลื้ม!! โครงการยกระดับแปลงใหญ่เข้าเป้า เร่งโอนเงินให้เกษตรกรลุยตามแผน สยามรัฐ 

2.กรมส่งเสริมการเกษตรปลื้มโครงการยกระดับแปลงใหญ่เข้าเป้า ทำแผนเสร็จแล้ว
เกือบ 100% สั่งเร่งดำเนินการจัดทำ MOU และโอนเงินให้เกษตรกรดำเนินการต่อไป 

ThailandPlus 

1 ตำบล 1 กลุ่ม

เกษตรทฤษฎีใหม่ 

3.วางกรอบแนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

รัฐบาลไทย 

ทุเรียนใต้ 4.ก.เกษตรสั่งคุมเข้มทุเรียนใต้ สกัดผลผลิตด้อยคุณภาพสู่ตลาด ฝ่าฝืนเจอโทษหนักทั้ง
จำและปรับ 

แนวหน้า 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แปลงใหญ ่ 5.เกษตรกรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อม MOU งบประมาณโครงการแปลงใหญ่ฯ ช่อง 3 สยามไทย 

6.เกษตรเมืองขุนแผน ทำ MOU หนุนเกษตรแปลงใหญ ่ เดลินิวส์ 
7.เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีลงนาม (MOU) หนุนเกษตรแปลงใหญ่สุพรรณบุรี ยกระดับ
การผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เชื่อมโยงตลาดสู่ธุรกิจเกษตรที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

8.สตูล เกษตรสตูล “ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด”หนุน
งบเพิ่มประสิทธิ์ภาพลดต้นทุนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ 

หนังสือพิมพ์ข่าว 4เหล่า
ทัพ 

 9.สตูล เกษตรสตูล “ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด”หนุน
งบเพิ่มประสิทธิ์ภาพลดต้นทุนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ 

Puthai Sukhothai 

โครงการแบ่งปัน
น้ำใจ เกษตรไทย
สู้ภัยโควิด -19 

10.เกษตรจังหวัดตราด มอบเงาะสด 300 กิโลกรัม ให้บุคลากรทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลตราด ภายใต้โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด -19 

NBT 

การจัดการ
ศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน (IPM) 

11.สำนักงานเกษตรอำเภอจังหวัดเลย ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และดำเนินการจัดอบรมศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน หัวข้อ "การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)" 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

อารักขาพืช 12.ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยควบคุมศัตรูพืข โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านการอารักขาพืชขอนแก่น 

Easy Branches 
 

 
 
 



 
 

ปลื$ม!! โครงการยกระดบัแปลงใหญ่เข้าเป้า เร่งโอนเงนิให้

เกษตรกรลยุตามแผน 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร ปลื$มโครงการยกระดบัแปลงใหญ่เข้าเป้า ทาํแผนเสร็จแล้วเกือบ 100% สัFงเร่งดาํเนินการจดัทาํ MOU และ
โอนเงนิให้เกษตรกรดาํเนินการต่อไป 

เมื$อวนัที$ 8 มิ.ย. นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ปัจจุบนัการดาํเนินงานของโครงการยกระดบัแปลง

ใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเชื$อมโยงตลาดมีความกา้วหนา้มาก โดยเฉพาะในส่วนที$กรมส่งเสริมการเกษตรดูแล ขอ้มูล ณ วนัที$ 8 
มิถุนายน 2564 พบวา่ มีกลุ่มแปลงใหญ่ที$ดาํเนินการจดัทาํแผนการใชจ่้ายแลว้รวม 1,044 แปลง คิดเป็นร้อยละ 95 ของจาํนวนแปลง
ที$เขา้ร่วมโครงการ ผา่นการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการระดบัจงัหวดั 436 แปลง คิดเป็นร้อยละ 42 ของแปลงที$ทาํแผนการใชจ่้าย 
ดาํเนินการจดัทาํ MOU กบัสาํนกังานเกษตรจงัหวดัแลว้ 193 แปลง และโอนเงินใหกับักลุ่มแปลงใหญ่แลว้ 73 กลุ่ม วงเงิน

งบประมาณกวา่ 2,777 ลา้นบาท 

การดาํเนินการส่วนใหญ่อยูใ่นขัNนตอนการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงเพื$อขอรับเงินอุดหนุน ระหวา่งสาํนกังานเกษตรจงัหวดัและผูแ้ทนกลุ่ม

แปลงใหญ่ หลงัจากนัNนจะเป็นการแจง้ทางธนาคารเพื$อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื$อโอนเงินเขา้บญัชีของกลุ่มแปลงใหญ่ 

เพื$อใหก้ลุ่มแปลงใหญ่สามารถดาํเนินการตามแผนการดาํเนินงานที$ไดรั้บการอนุมติัไว ้ซึ$ งกรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ั$งการใหทุ้กจงัหวดั

เร่งลงพืNนที$ไปชีNแจงรายละเอียดเพิ$มเติมเกี$ยวกบัการจดัซืNอจดัจา้ง และการดาํเนินงานโครงการฯ ใหป้ระธานกลุ่มแปลงใหญ่ไดรั้บทราบ

อยา่งต่อเนื$อง พร้อมกบัติดตาม กาํกบัการดาํเนินงานโครงการฯ ตลอดช่วงเวลาดาํเนินการโครงการ และรายงานผลใหค้ณะ

กรรมการบริหารโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเชื$อมโยงตลาดระดบักระทรวงทราบ 



ทัNงนีN  กรมส่งเสริมการเกษตรไดรั้บรายงานความกา้วหนา้การดาํเนินงานอยา่งต่อเนื$องจากสาํนกังานเกษตรจงัหวดัหลายแห่ง อาทิ นายสาํ

พรต จนัทร์หอม เกษตรจงัหวดัอาํนาจเจริญไดจ้ดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงการขอรับการสนบัสนุนกบัประธานกลุ่มเแปลงใหญ่ ชนิดสินคา้พืชอื$น 

ในพืNนที$จงัหวดัอาํนาจเจริญ เพื$อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณตามโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเชื$อมโยงตลาด

แลว้ รวมงบประมาณกวา่ 39 ลา้นบาท 

ดา้นนางปัทมา นามวงษ ์เกษตรจงัหวดัจนัทบุรี ไดจ้ดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการฯ รอบที$ 2 กบัประธานกลุ่มแปลง
ใหญ่ อีกจาํนวน 16 แปลง งบประมาณกวา่ 37.6 ลา้นบาท และนายวรีศกัดิU  บุญเชิญ เกษตรจงัหวดัสุพรรณบุรี ไดจ้ดัทาํบนัทึกขอ้ตกลง

การขอรับเงินอุดหนุนโครงการฯ กบักลุ่มแปลงใหญ่พืชทั$วไปในความรับผดิชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร จาํนวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผกั 

มนัสาํปะหลงั และออ้ย รวมวงเงินกวา่ 8.7 ลา้นบาท เพื$อใหก้ลุ่มนาํเทคโนโลยแีละนวตักรรมที$มีความหลากหลายมาประยกุตใ์ชใ้นการ

พฒันาศกัยภาพความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการแปลงใหญ่ต่อไป 

 

 

รวมทัNงสาํนกังานเกษตรจงัหวดัสระบุรีไดจ้ดัการประชุมชีNแจงเรื$$ องการวางแผนการดาํเนินงาน การจดัซืNอจดัจา้ง การควบคุมพสัดุ และ

ประเดน็อื$นที$เกี$ยวขอ้งภายใตโ้ครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเชื$อมโยงตลาด โดยมีนายสมนึก คงชู เกษตรจงัหวดั

สระบุรี เป็นประธาน และมีกลุ่มบุคคลเป้าหมาย ประกอบดว้ยเกษตรอาํเภอ ประธานแปลงใหญ่ ผูแ้ทนคณะกรรมการจดัซืNอจดัจา้ง ผูท้าํ

บญัชี และธุรการอาํเภอ เขา้ร่วมการประชุมอยา่งพร้อมเพรียง 

อนึ$งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาํเนินงานโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเชื$อมโยงตลาด ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื$อวนัที$ 15 กนัยายน 2563 เพื$อเพิ$มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการผลิตใหก้บักลุ่มแปลงใหญ่ที$มีศกัยภาพ และมีสถานะเป็นนิติบุคคล

ตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดว้ยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมที$เหมาะสม และยกระดบัการผลิตไปสู่สินคา้ที$มี

คุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด และอุตสาหกรรมต่อเนื$อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กรมส่งเสริมการเกษตรปลืม้โครงการยกระดับแปลงใหญ่เข้าเป้า ทํา
แผนเสร็จแล้วเกือบ 100% ส่ังเร่งดําเนินการจัดทํา MOU และโอนเงิน
ให้เกษตรกรดําเนินการต่อไป 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันการ
ดําเนินงานของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
มีความก้าวหน้ามาก โดยเฉพาะในส่วนที่กรมส่งเสริมการเกษตรดูแล ข้อมูล ณ วันที่ 
8 มิถุนายน 2564 พบว่า มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ดําเนินการจัดทําแผนการใช้จ่ายแล้ว
รวม 1,044 แปลง คิดเป็นร้อยละ 95 ของจํานวนแปลงที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการระดับจังหวัด 436 แปลง คิดเป็นร้อยละ 42 
ของแปลงที่ทําแผนการใช้จ่าย ดําเนินการจัดทํา MOU กับสํานักงานเกษตรจังหวัด
แล้ว 193 แปลง และโอนเงินใหักับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว 73 กลุ่ม วงเงินงบประมาณ
กว่า 2,777 ล้านบาท 

การดําเนินการส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการจัดทําบันทึกข้อตกลงเพ่ือขอรับเงิน
อุดหนุน ระหว่างสํานักงานเกษตรจังหวัดและผู้แทนกลุ่มแปลงใหญ่ หลังจากนั้นจะ
เป็นการแจ้งทางธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพ่ือโอน
เงินเข้าบัญชีของกลุ่มแปลงใหญ่ เพ่ือให้กลุ่มแปลงใหญ่สามารถดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงานที่ได้รับการอนุมัติไว้ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่ังการให้ทุก
จังหวัดเร่งลงพ้ืนที่ไปชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
ดําเนินงานโครงการฯ ให้ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อม



กับติดตาม กํากับการดําเนินงานโครงการฯ ตลอดช่วงเวลาดําเนินการโครงการ 
และรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับกระทรวงทราบ 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องจากสํานักงานเกษตรจังหวัดหลายแห่ง อาทิ นายสําพรต จันทร์หอม 
เกษตรจังหวัดอํานาจเจริญได้จัดทําบันทึกข้อตกลงการขอรับการสนับสนุนกับ
ประธานกลุ่มเแปลงใหญ่ ชนิดสินค้าพืชอื่น ในพ้ืนที่จังหวัดอํานาจเจริญ เพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาดแล้ว รวมงบประมาณกว่า 39 ล้านบาท 

ด้านนางปัทมา นามวงษ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงการขอรับ
เงินอุดหนุนโครงการฯ รอบที่ 2 กับประธานกลุ่มแปลงใหญ่ อีกจํานวน 16 แปลง 
งบประมาณกว่า 37.6 ล้านบาท และนายวีรศักดิ์ บุญเชิญ เกษตรจังหวัด
สุพรรณบุรี ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการฯ กับกลุ่มแปลง
ใหญ่พืชทั่วไปในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร จํานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ผัก มันสําปะหลัง และอ้อย รวมวงเงินกว่า 8.7 ล้านบาท เพ่ือให้กลุ่มนําเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ต่อไป 

รวมทั้งสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีได้จัดการประชุมชี้แจงเรื่่องการวางแผนการ
ดําเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมีนาย
สมนึก คงชู เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน และมีกลุ่มบุคคลเป้าหมาย 
ประกอบด้วยเกษตรอําเภอ ประธานแปลงใหญ่ ผู้แทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้ทําบัญชี และธุรการอําเภอ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง 

อนึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 
2563 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ที่มี
ศักยภาพ และมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้วย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม และยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่
มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง 



 

วางกรอบแนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดโครงการ 1 ตำบล 1 
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม ่

กระทรวงเกษตรฯ วางกรอบแนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

        นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านพัฒนาอาชีพและ
การตลาด ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom ณ ห้องประชุม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งที่ประชุมมีการพิจารณากำหนดโมเดลและแนวทางการ
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านกระบวนการพัฒนา
เกษตรกร กระบวนการพัฒนากลุ่มเกษตรกร และการพัฒนาการตลาด โดยยึดแนวทางการ
ขับเคลื่อนตามนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตั้งเป้าให้มีกลุ่มต้นแบบในพื้นที่ 70 จังหวัด จังหวัด
ละ 1 กลุ่ม 

       นอกจากนี้ การขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว ได้มอบหมายให้มีหน่วยงานเจ้าภาพ
ในการขับเคลื่อนประสานงานหลักการพัฒนาอาชีพและการตลาดของโครงการฯ โดยมอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบภาคเหนือ กรมปศุสัตว์รับผิดชอบภาคตะวันอออกเฉียง
เหนือ กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบภาคกลาง และกรมประมงรับผิดชอบภาคใต้ เพื่อให้
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน โดยให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง จากนั้นจะพัฒนาไปสู่เกษตร
ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 และขยายผลในชุมชนตามเป้าหมายโครงการได้ต่อไป 
 

 

 

 

 

 



 
ก.เกษตรสัFงคุมเข้มทุเรียนใต้ สกดัผลผลติด้อยคุณภาพสู่ตลาด ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก

ทั$งจาํและปรับ 
กรมส่งเสริมการเกษตร สั$งการเกษตรจงัหวดัภาคใตที้$เป็นแหล่งผลิตทุเรียนสาํคญั ตัNงชุดเฉพาะกิจสกดักัNนทุเรียนอ่อนใน

จงัหวดั ย ํNาใชบ้ทลงโทษทางกฎหมาย เพื$อไม่ใหมี้การจาํหน่ายทุเรียนอ่อนเดด็ขาด 
ADVERTISEMENT 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกนัยายน 2564 จะเป็นช่วง
ที$ทุเรียนภาคใตใ้หผ้ลผลิตออกสู่ตลาด กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดส้ั$งคุมเขม้เรื$องคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนใต ้ไม่ใหมี้การ

จาํหน่ายทุเรียนอ่อนโดยเดด็ขาด เนื$องจากเกษตรกรบางส่วนอาจเร่งตดัทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดในช่วงตน้ฤดูกาลเพื$อหวงัทาํกาํไร 

ซึ$ งจะส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียนทัNงในและต่างประเทศ เกิดภาพลกัษณ์ที$ไม่ดีต่อทุเรียนภาคใตแ้ละทุเรียนไทยในสายตา

ผูบ้ริโภค และอาจส่งผลทาํใหเ้กษตรกรไดรั้บความเดือดร้อนเมื$อถูกกดราคาจากผูรั้บซืNอ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัในพืNนที$ภาคใต้

จึงตอ้งตัNงชุดเฉพาะกิจเพื$อช่วยกนัสกดักัNนทุเรียนอ่อนในจงัหวดั ตามแนวการบริหารจดัการผลไม ้ภายใตส้ภาวะการแข่งขนัที$

ค่อนขา้งมีขอ้กาํหนด และเงื$อนไขที$เพิ$มมากขึNน ทัNงจากสถานการณ์ของโควดิ - 19 รวมไปถึงการแข่งขนัทางการตลาดจาก
นานาประเทศ ทาํใหผู้บ้ริโภคมีความตอ้งการสินคา้ไดคุ้ณภาพมาตรฐานและความปลอดภยั อีกทัNงจะช่วยป้องกนัปัญหาทางดา้น

ราคาผลผลิตตกตํ$าและดอ้ยคุณภาพอีกดว้ย 

 
สุพทิ จติรภกัด ี

ดา้น นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที$ 5 จงัหวดัสงขลา กล่าววา่ สาํหรับ
คาดการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใตปี้นีN  จะมีไม่ตํ$ากวา่ 5.9 แสนตนั จากพืNนที$ใหผ้ลผลิตแลว้ 465,646 ไร่จากพืNนที$ปลูกทัNงหมด 

630,604 ไร่ สาํหรับราคาจาํหน่ายคาดวา่จะใกลเ้คียงกบัปี 2563 โดยราคาขายส่งอยูที่$กิโลกรัมละ 100 - 120 บาท 

หากเป็นทุเรียน Premium หรือขายในตลาดออนไลน ์ราคาจะสูงกวา่นีN  ขึNนอยูก่บัคุณภาพของทุเรียน ซึ$ งประเทศจีนยงัเป็น

ตลาดส่งออกหลกั มีปริมาณความตอ้งการมาก คาดวา่จะมีเมด็เงินหมุนเวยีนราว 5 หมื$นลา้นบาท 



สาํหรับผลผลิตทุเรียนในภาคใตเ้กือบร้อยละ 60 เป็นผลผลิตจากจงัหวดัชุมพรประกอบกบัลง้ส่วนใหญ่กต็ัNงอยูใ่นพืNนที$
จงัหวดัชุมพร ซึ$ งขณะนีNทางจงัหวดัไดแ้ต่งตัNงชุดเฉพาะกิจฯ ดงักล่าวแลว้ภายใตก้ารกาํกบัของผูว้า่ราชการจงัหวดั โดยไดก้าํหนด

แนวทางในการควบคุมป้องกนัและแกไ้ขทุเรียนดอ้ยคุณภาพออกสู่ตลาด และสร้างการรับรู้ร่วมกนัระหวา่ง เกษตรกร 

ผูป้ระกอบการ และภาครัฐดงันีN  1) เกบ็เกี$ยวผลผลิตตามมาตรฐานทุเรียนคุณภาพ 2) มาตรการดาํเนินคดีแก่ผูจ้าํหน่ายทุเรียน
ดอ้ยคุณภาพ 3) การกาํหนดวนัเกบ็เกี$ยวผลผลิตทุเรียนจงัหวดัชุมพร 4) จดัทาํฐานขอ้มูลจาํหน่ายทุเรียนแผงริมทาง มอบหมาย
ใหส้าํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัชุมพรดาํเนินการ 5) จดัทาํฐานขอ้มูลโรงคดัแยกบรรจุที$ไดรั้บมาตรฐาน GMP 6) มาตรการ
ลงโทษ (ลง้) ที$รับซืNอทุเรียนดอ้ยคุณภาพตกัเตือน ยดึใบอนุญาต มอบหมายใหศู้นยว์จิยัและพฒันาการเกษตรจงัหวดัชุมพร

ดาํเนินการ 7) กาํหนดมาตรฐานทุเรียนคุณภาพ 8) บทลงโทษผูซื้Nอขายทุเรียนอ่อน 9) จดัอบรมเจา้หนา้ที$เรื$องการวเิคราะห์
ทุเรียนคุณภาพและสนบัสนุนเครื$องมือในการตรวจสอบ 10) เกษตรกรตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลการผลิตและแจง้วนัดอกทุเรียน
บานและคาดคะเนวนัเกบ็เกี$ยวผลผลิต โดยใหแ้จง้ขอ้มูลที$ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น อบต. อาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น (อกม.) เนน้

ขบัเคลื$อนชุดปฏิบติัการเฉพาะกิจระดบัหมู่บา้น โดย อกม.จะมีหนา้ที$รายงานสถานการณ์ทุเรียนในหมู่บา้นใหผู้ใ้หญ่บา้นทราบ 

และแจง้มายงันกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรผูรั้บผดิชอบตาํบล และก่อนตดัจะตอ้งแจง้ใหชุ้ดปฏิบติัการทราบก่อน หากมีทุเรียน

อ่อนออกจากตาํบลชุดปฏิบติัการในพืNนที$ตอ้งรับผดิชอบเบืNองตน้และรายงานให ้อาํเภอ จงัหวดัทราบทนัที เพื$อสกดัไม่ใหอ้อก

ไปสู่ตลาด 

 

ทัNงนีN  หากพบเห็นการซืNอขายทุเรียนอ่อนดอ้ยคุณภาพ สามารถแจง้ความดาํเนินคดีไดที้$สถานีตาํรวจในพืNนที$ หรือศูนยด์าํรง

ธรรมแต่ละจงัหวดั ซึ$ งจะมีบทลงโทษทางกฎหมาย ไดแ้ก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผูใ้ดขายโดยหลอกลวงดว้ย
ประการใดๆ ใหผู้ซื้Nอหลงเชื$อในแหล่งกาํเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอนัเป็นเทจ็นัNน ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 3 
ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทัNงจาํทัNงปรับ และพ.ร.บ. คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผูใ้ดเจตนา
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิในแหล่งกาํเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสาํคญัประการอื$น อนัเกี$ยวกบัสินคา้หรือบริการไม่วา่

จะเป็นของตนเองหรือผูอื้$น โฆษณาหรือใชฉ้ลากที$มีขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรือขอ้ความที$รู้หรือควรรู้อยูแ่ลว้วา่อาจก่อใหเ้กิดความ

เขา้ใจผดิเช่นวา่นัNน ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทัNงจาํทัNงปรับ 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรกรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อม MOU งบประมาณ
โครงการแปลงใหญ่ฯ 

 

วันที่  8 มิถุนายน 2564 นายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 วางแผน
ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อม การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) รับเงินอุดหนุนจำนวนกว่า 
3 ล้านบาท ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่หญ้าสนาม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งจะมีการจัดงานลงนามฯ กันในวันที่ 10 
มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย  

ในช่วงเช้านายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร ได้พูดคุยร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความเข้าใจในทีมงาน 
และนัดหมายเกษตรกรแปลงใหญ่หญ้าสนาม ร่วมรับฟังการชี้แจงในช่วงบ่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการชี้แจงใน
ประเด็น ข้อจำกัด วิธีการดำเนินงานของกลุ่มหลังจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 3 ล้านบาท จาก
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการเป็นตามระเบียบของทาง
ราชการ เพื่อให้เกษตรกรใช้จัดซื้อวัสดุ เพื่อสนับสนุนกลุ่มแปลงใหญ่ให้มีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวและ
พัฒนา ภายใต้สภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  

และนายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า โครงการนี้เป็นโครงการเร่งด่วน มีความ
จำเป็นต้องเร่งดำเนินการสนับสนุนงบประมาณให้เกษตรกร  โดยมอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรใน
พื้นที่ เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือดูแล ในทุกขั้นตอน เพราะเรานักส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่ดูแลเกษตรกร ในด้าน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และข้อกำหนดของคู่มือ
โครงการฯ อีกทั้งดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความโปร่งใสและมีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้ ตรงวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนากลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ต่อไป  

 

 



 

เกษตรเมืองขุนแผน ทำ MOU หนุนเกษตรแปลงใหญ ่

 

เกษตรเมืองขุนแผน ทำ MOU หนุนเกษตรแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพ ยกระดับเกษตรสมัยใหม่ เชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนฟื้นฟู

เศรษฐกิจช่วงวิกฤติโควิด-19 เน้นลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ได้มาตรฐาน 

ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีลงนาม

บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ที่

เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 3 แปลง 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,684,600 บาท 

นายวีรศักดิ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำโครงการ

ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มเกษตรกรตามระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ที่มีศักยภาพ และเป็น

กลุ่มนิติบุคคล นำเทคโนโลยี นวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ ให้สามารถเชื่อมโยงตลาด สร้างโอกาสในการเพิ่ม

คุณภาพผลผลิต รวมทั้งผลตอบแทนจากการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี รับผิดชอบ กำกับ ดูแล กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ที่ผ่านการพิจารณา จะได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณตามกิจกรรม และวงเงินที่เสนอขอสนับสนุน จำนวน 3 แปลง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,684,600 บาท 

ประกอบด้วย 1. แปลงใหญ่ผัก หมู่ 13 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 3,000,000 บาท 

เพื่อลดต้นทุนการผลิตพืชผักของสมาชิก เพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ได้ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (OrganicThailand) 

และเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตให้ได้ปริมาณผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 2. แปลงใหญ่ทั่วไป (มันสำปะหลัง) 

ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2,804,800 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ผลิตโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพผลผลิต และ 3. แปลงใหญ่เกษตรกรผู้

ปลูกอ้อยแปลงใหญ่หนองอีดอกโมเดล อำเภอเดิมบางนางบวช ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2,879,800 บาท เพื่อลด

ต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพอ้อยโรงงาน และพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่.... อ่านต่อที่ : 

https://dailynews.co.th/article/848672 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

	

เกษตรจงัหวดัสุพรรณบุรีลงนาม (MOU) หนุนเกษตรแปลงใหญ่
สุพรรณบุรี ยกระดบัการผลติด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม เชืEอมโยงตลาดสู่

ธุรกจิเกษตรทีEเข้มแขง็และยัEงยนื 

 
 
 



 
 

            นายวรีศกัดิU  บุญเชิญ เกษตรจงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นประธานในพธีิลงนามบนัทึก
ขอ้ตกลง (MOU) ระหวา่งกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสาํนกังานเกษตรจงัหวดัสุพรรณบุรี กบักลุ่ม
เกษตรแปลงใหญ่  ที$เสนอขอสนบัสนุนงบประมาณตามโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตร
สมยัใหม่ และเชื$อมโยงตลาด จาํนวน 3 แปลง งบประมาณรวมทัNงสิNน 8,684,600 บาท ที$หอ้ง
ประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดัสุพรรณบุรี 

            เกษตรจงัหวดัสุพรรณบุรี กล่าววา่ ตามที$คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัใหก้ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จดัทาํโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเชื$อมโยงตลาด ภายใตแ้ผนฟืN นฟู
เศรษฐกิจและสงัคมที$ไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 เพื$อ
ส่งเสริม สนบัสนุน ใหก้ลุ่มเกษตรกรตามระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ที$มีศกัยภาพ และเป็นกลุ่มนิติ
บุคคล นาํเทคโนโลยแีละนวตักรรมที$มีความหลากหลายมาประยกุตใ์ช ้และสามารถเชื$อมโยง
ตลาด สร้างโอกาสในการเพิ$มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิต ลดตน้ทุนการผลิต และ
สร้างรายไดเ้พิ$มขึNน โดยสาํนกังานเกษตรจงัหวดัสุพรรณบุรี รับผดิชอบ กาํกบั ดูแล กลุ่มเกษตรแปลง
ใหญ่ที$ผา่นการพิจารณาจะไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณตามกิจกรรมและวงเงินที$เสนอขอ

สนบัสนุน จาํนวน 3 แปลง งบประมาณรวมทัNงสิNน 8,684,600 บาท ประกอบดว้ย 1. แปลงใหญ่
ผกั หมู่ 13 ตาํบลบ่อสุพรรณ อาํเภอสองพี$นอ้ง ขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณ 3,000,000 บาท เพื$อลดตน้ทุนการผลิตพืชผกัของสมาชิก เพิ$มคุณภาพผลผลิตใหไ้ด้
ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(Organic Thailand) และเพิ$มประสิทธิภาพการผลิตใหไ้ด้
ปริมาณผลผลิตที$เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด 2. แปลงใหญ่ทั$วไป (มนัสาํปะหลงั) ตาํบลหนอง
กระทุ่ม อาํเภอเดิมบางนางบวช ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ 2,804,800 บาท เพื$อเพิ$ม
ประสิทธิภาพในการผลิตโดยใชเ้ครื$องจกัรกลการเกษตร ลดตน้ทุนการผลิต เพิ$มผลผลิต และเพิ$ม
คุณภาพผลผลิต และ      3. แปลงใหญ่เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยแปลงใหญ่หนองอีดอกโมเดล อาํเภอเดิม
บางนางบวช ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ 2,879,800 บาท เพื$อลดตน้ทุนการผลิต เพิ$มคุณภาพ
ออ้ยโรงงาน และพฒันาศกัยภาพความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการแปลงใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สตูล เกษตรสตูล “ยกระดบัแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมยัใหม่และ
เชืFอมโยงตลาด”หนุนงบเพิFมประสิทธิQภาพลดต้นทุนเกษตรกรกลุ่ม
แปลงใหญ่ 
 
สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสตูล โดยนายปัทพงศ ์สารบรรณ์ เกษตรจงัหวดัสตูล จดัพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) รับเงิน
อุดหนุน ระหวา่งกรมส่งเสริมการเกษตร (ผูส้นบัสนุนงบประมาณ) กบักลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ (ผูไ้ดรั้บการสนบัสนุน

งบประมาณ) ภายใตโ้ครงการ “ยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเชื$อมโยงตลาด” ณ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสตูล 

ตาํบลพิมาน อาํเภอเมือง จงัหวดัสตูล 
โครงการ “ยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเชื$อมโยงตลาด” เป็นโครงการที$กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดจ้ดัทาํ 
เพื$อฟืN นฟูเศรษฐกิจและสงัคมที$ไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชืNอไวรัสโคโรน่า 2019 เพื$อใหเ้กษตรกรมีการนาํ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมที$มีความหลากหลายมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาศกัยภาพความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการแปลง

ใหญ่ 

 
โดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ ต่อยอดดา้นคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ$ม และเชื$อมโยงตลาด และสร้างโอกาสในการ

เพิ$มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิต การลดตน้ทุนการผลิต รายไดเ้พิ$มขึNนอยา่งย ั$งยนื โดยวตัถุประสงคเ์พื$อเพิ$ม

ประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนการผลิตใหก้บัเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมที$

เหมาะสม รวมทัNงเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกนับริหารจดัการใหเ้กิดประสิทธิภาพ และเพื$อเป็นการ

ยกระดบัการผลิตสินคา้ที$มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและอุสาหกรรมต่อเนื$อง โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลงังาน และอุตสาหกรรมเคมีภณัฑแ์ละยาที$มีมูลค่าเพิ$มสูงขึNน กรมส่งเสริมการเกษตร โดย

สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสตูล มีกลุ่มแปลงใหญ่ที$อยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบ ขอรับเงินอุดหนุนจากโครงการดงักล่าว จาํนวน 2 
แปลง 



 
ประกอบดว้ย กลุ่มแปลงใหญ่ปาลม์นํNามนั ตาํบลนํNาผดุ อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล และกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว ตาํบลละงู อาํเภอละ

งู จงัหวดัสตูล งบประมาณรวมทัNงสิNน 2,998,650 บาท ซึ$ งกลุ่มแปลงใหญ่ปาลม์นํNามนั ตาํบลนํNาผดุ อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล 

มีสมาชิกทัNงหมด 38 ราย ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ ในดา้นการผลิต กิจกรรมการบริหารจดัการสวนปาลม์ เป็นการ

จดัซืNอ รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์พว่ง เครื$องสบัยอ่ยละเอียดเอนกประสงค ์เครื$องพน่แรงดนัสูง เครื$องสบัทางปาลม์ เครื$องพน่

ปุ๋ยสะพายหลงั เป็นตน้ ในส่วนของกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว ตาํบลนํNาผดุ อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล มีสมาชิกทัNงหมด 38 ราย 
ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณในดา้นการผลิต กิจกรรม สร้างอาชีพเสริมเพิ$มรายไดใ้นสวนมะพร้าว เป็นการการจดัซืNอ ท่อน

พนัธุ์ขมิNน เมลด็พนัธุ์ฟ้าทะลายโจร เมลด็พนัธุ์ฟักทอง แตงกวา ฟักเขียว เครื$องสบัเปลือกมะพร้าว ทะลายปาลม์หมกั เครื$องเยบ็

กระสอบ เครื$องแยกขยุมะพร้าว เป็นตน้ และกิจกรรมการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากมะพร้าว เป็นการการจดัซืNอ ในส่วนของอุปกรณ์

การแปรรูป ไดแ้ก่ สวา่นแท่น เครื$องเลื$อยตดัเหลก็ เครื$องเลื$อยจิกวอ แท่นตดัเหลก็ไฟเบอร์ มอเตอร์หินเจียร ตูเ้ชื$อม เป็นตน้ 

 
โดยนายปัทพงศ ์สารบรรณ์ เกษตรจงัหวดัสตูล ไดเ้นน้ย ํNาถึงความสาํคญัของโครงการดงักล่าว ซึ$ งเป็นโครงการที$จะสนบัสนุน

สมาชิกแปลงใหญ่ ในการจดัหาปัจจยัการผลิตและวสัดุอุปกรณ์การเกษตร และครุภณัฑอื์$น ๆ ทัNงดา้นการผลิต ดา้นการพฒันา

คุณภาพและการตลาด ซึ$ งสมาชิกสามารถจดัหาดว้ยตนเองไดต้ามความจาํเป็นและตามความตอ้งการของกลุ่ม เพื$อพฒันาต่อยอด

กิจกรรมในการลดตน้ทุนการผลิต เพิ$มผลผลิต และสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกรอยา่งย ั$งยนื 
ทัNงนีN ไดย้ ํNาใหก้ลุ่มแปลงใหญ่มีการใชง้บประมาณที$ไดรั้บใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดและเกิดความคุม้ค่าสูงสุดตามวตัถุประสงคข์อง

โครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ$ งผลที$คาดวา่จะไดรั้บจากโครงการ คือ กลุ่มเกษตรกรมีการนาํเทคโนโลยเีกษตรสมยัใหม่มาใช ้

เพื$อเพิ$มประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนการผลิต สินคา้เกษตรกรมีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ตลาดและอุตสาหกรรมอยา่งต่อเนื$อง เกษตรกรมีศกัยภาพและความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการการผลิตสินคา้เกษตร มีการ

ยกระดบัการผลิตสินคา้เกษตรไปสู่เกษตรสมยัใหม่ 

นิตยา แสงมณี // ผูสื้$อข่าวประจาํจงัหวดัสตูล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
สตูล เกษตรสตูล “ยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเชื$อมโยงตลาด”หนุนงบเพิ$มประสิทธิU ภาพลดตน้ทุน
เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ 
 
สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสตูล โดยนายปัทพงศ ์สารบรรณ์ เกษตรจงัหวดัสตูล จดัพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) รับเงินอุดหนุน ระหวา่งกรม

ส่งเสริมการเกษตร (ผูส้นบัสนุนงบประมาณ) กบักลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ (ผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ) ภายใตโ้ครงการ “ยกระดบัแปลงใหญ่
ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเชื$อมโยงตลาด” ณ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสตูล ตาํบลพิมาน อาํเภอเมือง จงัหวดัสตูล 
โครงการ “ยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเชื$อมโยงตลาด” เป็นโครงการที$กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดจ้ดัทาํ เพื$อฟืN นฟูเศรษฐกิจและ
สงัคมที$ไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชืNอไวรัสโคโรน่า 2019 เพื$อใหเ้กษตรกรมีการนาํเทคโนโลยแีละนวตักรรมที$มีความหลากหลาย
มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาศกัยภาพความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการแปลงใหญ่ โดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ ต่อยอดดา้นคุณภาพมาตรฐาน แปรรูป

สร้างมูลค่าเพิ$ม และเชื$อมโยงตลาด 

และสร้างโอกาสในการเพิ$มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิต การลดตน้ทุนการผลิต รายไดเ้พิ$มขึNนอยา่งย ั$งยนื โดยวตัถุประสงคเ์พื$อเพิ$ม

ประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนการผลิตใหก้บัเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมที$เหมาะสม รวมทัNง

เครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกนับริหารจดัการใหเ้กิดประสิทธิภาพ และเพื$อเป็นการยกระดบัการผลิตสินคา้ที$มีคุณภาพ

มาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและอุสาหกรรมต่อเนื$อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลงังาน และอุตสาหกรรม

เคมีภณัฑแ์ละยาที$มีมูลค่าเพิ$มสูงขึNน กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสาํนกังานเกษตรจงัหวดัสตูล มีกลุ่มแปลงใหญ่ที$อยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุนจากโครงการดงักล่าว จาํนวน 2 แปลง ประกอบดว้ย 

กลุ่มแปลงใหญ่ปาลม์นํNามนั ตาํบลนํNาผดุ อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล และกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว ตาํบลละงู อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล งบประมาณรวมทัNงสิNน 

2,998,650 บาท ซึ$ งกลุ่มแปลงใหญ่ปาลม์นํNามนั ตาํบลนํNาผดุ อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล มีสมาชิกทัNงหมด 38 ราย ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ 

ในดา้นการผลิต กิจกรรมการบริหารจดัการสวนปาลม์ เป็นการจดัซืNอ รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์พว่ง เครื$องสบัยอ่ยละเอียดเอนกประสงค ์เครื$องพน่

แรงดนัสูง เครื$องสบัทางปาลม์ เครื$องพน่ปุ๋ ยสะพายหลงั เป็นตน้ ในส่วนของกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว ตาํบลนํNาผดุ อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล มีสมาชิก

ทัNงหมด 38 ราย ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณในดา้นการผลิต กิจกรรม สร้างอาชีพเสริมเพิ$มรายไดใ้นสวนมะพร้าว เป็นการการจดัซืNอ ท่อนพนัธุ์

ขมิNน เมลด็พนัธุ์ฟ้าทะลายโจร เมลด็พนัธุ์ฟักทอง แตงกวา ฟักเขียว เครื$องสบัเปลือกมะพร้าว ทะลายปาลม์หมกั เครื$องเยบ็กระสอบ เครื$องแยกขยุ

มะพร้าว เป็นตน้ และกิจกรรมการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากมะพร้าว เป็นการการจดัซืNอ ในส่วนของอุปกรณ์การแปรรูป ไดแ้ก่ สวา่นแท่น เครื$องเลื$อยตดั

เหลก็ เครื$องเลื$อยจิกวอ แท่นตดัเหลก็ไฟเบอร์ มอเตอร์หินเจียร ตูเ้ชื$อม เป็นตน้ 

 
โดยนายปัทพงศ ์สารบรรณ์ เกษตรจงัหวดัสตูล ไดเ้นน้ย ํNาถึงความสาํคญัของโครงการดงักล่าว ซึ$ งเป็นโครงการที$จะสนบัสนุนสมาชิกแปลงใหญ่ ใน

การจดัหาปัจจยัการผลิตและวสัดุอุปกรณ์การเกษตร และครุภณัฑอื์$น ๆ ทัNงดา้นการผลิต ดา้นการพฒันาคุณภาพและการตลาด ซึ$ งสมาชิกสามารถจดัหา

ดว้ยตนเองไดต้ามความจาํเป็นและตามความตอ้งการของกลุ่ม เพื$อพฒันาต่อยอดกิจกรรมในการลดตน้ทุนการผลิต เพิ$มผลผลิต และสร้างรายไดใ้หก้บั

เกษตรกรอยา่งย ั$งยนื 
ทัNงนีN ไดย้ ํNาใหก้ลุ่มแปลงใหญ่มีการใชง้บประมาณที$ไดรั้บใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดและเกิดความคุม้ค่าสูงสุดตามวตัถุประสงคข์องโครงการอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ซึ$ งผลที$คาดวา่จะไดรั้บจากโครงการ คือ กลุ่มเกษตรกรมีการนาํเทคโนโลยเีกษตรสมยัใหม่มาใช ้เพื$อเพิ$มประสิทธิภาพการผลิตและลด

ตน้ทุนการผลิต สินคา้เกษตรกรมีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและอุตสาหกรรมอยา่งต่อเนื$อง เกษตรกรมีศกัยภาพและ

ความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการการผลิตสินคา้เกษตร มีการยกระดบัการผลิตสินคา้เกษตรไปสู่เกษตรสมยัใหม่ 

 



 
 
 

 

เกษตรจงัหวดัตราด มอบเงาะสด 300 กโิลกรัม ให้บุคลากรทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลตราด ภายใต้โครงการแบ่งปันนํNาใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควดิ -19 

 
            (8 มิ.ย. 64) นายชยทุกฤดิ นนทแกว้ เกษตรจงัหวดัตราด พร้อมดว้ยบุคลากรสาํนกังาน
เกษตรจงัหวดัตราด ร่วมกนั ส่งมอบเงาะสด จาํนวน 300 กิโลกรัม ใหก้บัโรงพยาบาลตราด โดย
มี แพทยห์ญิง ทศันีย ์จินตกานนท ์นายแพทยเ์ชี$ยวชาญดา้นเวชกรรม สาขาเวชกรรมฟืN นฟู ผูแ้ทน
บุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลตราด รับมอบเงาสดในครัN งนีN  
            สาํหรับการส่งมอบเงาะสดใหก้บับุคลากรทางการแพทยใ์นครัN งนีN ดาํเนินการภายใตโ้ครงการ
แบ่งปันนํNาใจ เกษตรไทยสูภ้ยัโควดิ -19 ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน
การแบ่งปันสินคา้เกษตรจากการเกษตรกรในพืNนที$จงัหวดัตราดใหก้บับุคลากรทางการแพทย ์และผูท้าํ
หนา้ที$ต่าง ๆ ในการดูแลประชาชน ป้องกนั ต่อสูก้บัภยั COVID -19  ทัNงยงัเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์เงาะคุณภาพของจงัหวดัตราด อีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

สํานักงานเกษตรอําเภอจงัหวดัเลย ดาํเนินการจดัฝึกอบรมโครงการแก้ไขและ

บรรเทาปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนในพืNนทีE และดาํเนินการจดั

อบรมศูนย์จดัการศัตรูพชืชุมชน หัวข้อ "การจดัการศัตรูพชืแบบผสมผสาน 

(IPM)" 
 
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสาํนกังานเกษตรอาํเภอวงัสะพงุ นางนํNาเยน็ ศิริพฒัน ์นกัวชิาการส่งเสริม
การเกษตรชาํนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอาํเภอวงัสะพงุ มอบหมายใหเ้จา้หนา้ที$สาํนกังานเกษตร
อาํเภอวงัสะพงุร่วมกบัเจา้หนา้ที$ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัเลย ดาํเนินการจดั
ฝึกอบรมโครงการแกไ้ขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพืNนที$ อนัเนื$องมาจากปัญหา
ภยัแลง้ อุทกภยั และภยัพิบติัต่างๆ ในจงัหวดั กิจกรรมหลกั พฒันาอาชีพดา้นการเกษตรเพื$อการสร้าง
งาน สร้างรายไดจ้ากภาวะวกิฤตโควดิ-19 ณ ศาลาอเนกประสงคว์ดัศรีสนัตยาราม ตาํบลปากป
วน อาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 

        เกษตรอาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย นาํโดยนายสิทธิเดช โสภา เกษตรอาํเภอเชียงคาน พร้อมดว้ย
นายนิธิวทิย ์ลิขิตรังสรรค ์และนางสาวกญัจนช์ญา แซ่ตน้ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบติัการ ดาํเนินการจดัอบรมศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน หวัขอ้ "การจดัการศตัรูพืชแบบ
ผสมผสาน (IPM)" โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจาํนวน 30 ราย ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพิ$ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรอาํเภอเชียงคาน หมู่ 3 บา้นโพน ตาํบลนาซ่าว อาํเภอเชียง
คาน จงัหวดัเลย 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


