
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564 

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

Covid-19 1.เกษตรก้าวไกล LIVE ปลุกเร้าเกษตรกรไทยสู้โควิด ชมผ่าน
ออนไลน์ 40 เรื่อง เปิดโครงการที่ไร่คุณชาย 

เว็บไซต์ เกษตรกา้วไกล 

2."เกษตรก้าวไกล" ได้ฤกษ์เปิดโครงการ LIVE ฝ่าวิกฤตโควิดฯที่ 
"ไร่คุณชาย ไทรโยค " 

เว็บไซต์ คมชัดลึก 

3.เกษตรก้าวไกล เปิดโครงการ LIVE ฝ่าวิกฤตโควิดฯที่ไร่คุณชาย 
ไทรโยค 

เว็บไซต์ nationtv.tv 

4.กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหนา้โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทย
สู้ภัยโควิด-19 ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและสนิค้าอุปโภค
บริโภค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้ประสบภัย
จากโรคโควิด – 19 

เว็บไซต์ voice-tv.online 

โรครากเน่า
โคนเน่า 

5.กสก. เตือนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ระวังการระบาดของโรคราก
เน่าโคนเน่า 

เฟสบุ๊ค เกษตรก้าวหนา้ 

โรคใบด่างมัน
สำปะหลัง 

6.ทุ่ม 1.3 พันล้านบาทสกัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรอบ
บ่าย 

7.กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรร่วมโครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ การควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุม
พื้น สร้างความร่วมมือในชุมชน 

หนังสือพิมพ์มตชิน กรอบบ่าย 

ทุเรียน 8.เครื่องวิเคราะห์คุณภาพทุเรียน หนังสือพิมพ์การเงินธนาคาร 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ทุเรียน 9.ทูลเกลา้ทลูกระหม่อมถวายทุเรยีนพันธุพ์ื้นเมืองนนทบุรี สถานีโทรทศัน์ทุกช่อง 
10.พังงา-สาลิการาชาทุเรยีนบ้านการนัตีด้วยเครือ่งหมายจไีอ 
เปิดตัวออกสู่ตลาดแล้วประมลูลูกละ10,000บาทมอบให้
โรงพยาบาลช่วยตา้นโควดิ-19 

เว็บไซต์ csitereport.com 

11.สาลิการาชาทุเรยีนบ้านการนัตีด้วยเครือ่งหมายจไีอ เปิดตัวออก
สู่ตลาดแล้วประมลูลกูละ 10,000 บาทมอบให้โรงพยาบาลชว่ยตา้น
โควิด-19 

เว็บไซต์ 77kaoded.com 

12.จ.พังงา มอบทุเรียนสาลกิาลูกละหมืน่ให้ รพ.ตา้นโควิด ใน
รายการเรื่องพลบคำ่ 

ช่อง MCOT HD 30  
วันที่ 15 มิ.ย. 64 



 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ยกระดับ
แปลงใหญ่ฯ 

13.เกษตรนครพนม หนนุเกษตรแปลงใหญ่ จัดเงินอุดหนนุพฒันา
อาชีพให้เข้มแข็งและยั่งยนื กว่า 15 ลา้นบาท 

เว็บไซต์ สำนักขา่วกรม
ประชาสมัพันธ ์

14.เกษตรนครพนม หนนุเกษตรแปลงใหญ่ จัดเงินอุดหนนุพฒันา
อาชีพให้เข้มแข็งและยั่งยนื กว่า 15 ลา้นบาท 

เว็บไซต์ 
talknewsonline.com 

15.(ชมคลิป)เกษตรนครพนม หนนุเกษตรแปลงใหญ่ จัดเงินอุดหนนุ
พัฒนาอาชพีให้เข้มแข็งและยั่งยนื กว่า 15 ลา้นบาท 

เว็บไซต์ 
esandailyonline.com 

16.เกษตรนครพนม หนนุเกษตรแปลงใหญ่ จัดเงินอุดหนนุพฒันา
อาชีพให้เข้มแข็งและยั่งยนื 

เว็บไซต์ 77kaoded.com 

Smart 
Farmer 

17.เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นำ Smart Farmer ระดับอำเภอ 
พัฒนาเพิม่ศักยภาพเกษตรกร 

เว็บไซต์ khaochad.co.th 
เว็บไซต์ innthai.com 
เว็บไซต์ ข่าวความมั่นคง
ออนไลน.์com 

ขนุน 18.ลพบุรี ผู้ใหญ่ใจดมีอบขนนุเกือบ 3 ตนั เป็นอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน(คลิป) 

เว็บไซต์ 
talknewsonline.com 
เว็บไซต์ นิวส์รีพอร์ต 
เว็บไซต์ siameagle.com 

ลูกฮวก 19.ลกูฮวกอีสานโกอินเตอร์ แปรรูปแช่แข็งแพ็คส่งขายเมืองนอก 
ออสเตรเลียสั่งนำเขา้เปิบ 

เว็บไซต์ 77kaoded.com 

อ่ืนๆ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

วิสาหกิจ
ชุมชน 

20.สมุนไพรภาวนา" เปิดวิสาหกิจชุมชนแปรูปไพรไทย บำรุงปอด
ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกนัโควิด 

เว็บไซต์ บ้านเมือง 

ผักโขม 21.ผักโขม เกษตรกรปลูกในมุ้งได้ผักปลอดภัยเพื่อการส่งออก เว็บไซต์ เทคโนโลยชีาวบ้าน 
สาหร่ายพวง
องุ่น 

22.สาหร่ายพวงองุ่น แหลมสัก กระบ่ี ได้คุณภาพ โดนใจลูกค้า ส่ง
ขายทั่วประเทศ 

เว็บไซต์ เทคโนโลยชีาวบ้าน 

  



 

 

 
 

 วันนี้ (14 มิ.ย. 64) ที่ไร่คุณชาย บ้านพุตะเคียน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
เว็บไซต์เกษตรก้าวไกล ได้จัดพิธีเปิดโครงการ “เกษตรก้าวไกล LIVE ฝ่าวิกฤตโควิดทั่วไทย” ขึ้น โดยมี นาย
เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ได้กล่าวเปิดงานผ่านระบบออนไลน์ 
นายมนตรี เชื้อใจ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ทำพิธีเปิดด้วยการตัด
ทุเรียนด้วยดาบอาญาสิทธ์ิ พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากภาคส่วนต่างๆ  ประกอบด้วย นายสาวิตร เจียมจิระพร 
นายอำเภอไทรโยค นายชาตรี คงสุวรรณ ปลัดอำเภอไทรโยค นางสาวสิรินวรรณ สุวรรณ เกษตรอำเภอไทร
โยค นางสาวปาณิสรา ผิวนวล ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาน้ำตกไทรโยคน้อย ดร.ปิยะพร พทิักษ์ตันสกุล รองคณะบดี
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นายวิกิจ แก้วจิตคงทอง นายก อบต.ท่าเสา 
นางสาวมัทนา ศรอารา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลท่าเสา และตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ 
 นายพรศักดิ์ พงศาปาน หรือ “ลุงพร เกษตรก้าวไกล” ประธานและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์เกษตรก้าว
ไกล เปิดเผยว่า เว็บไซต์เกษตรก้าวไกลและส่ือออนไลน์ในเครือได้เปิดดำเนินการครบรอบ 6 ปี  ในปี 2564 
ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาได้มุ่งมั่นพัฒนาการรายงานข่าวเกษตรด้วยระบบการส่ือสารสมัยใหม่เพื่อ
ต้องการเช่ือมโยงสังคมเกษตรไปสู่คนไทยทั่วประเทศ โดยจัดโครงการเกษตรคือประเทศไทย “เกษตรกรอยูท่ี่
ไหนเราอยู่ที่นั่น” และเมื่อเกิดสถานการณ์โควิดจึงจัดโครงการพิเศษมุ่งเน้นการ LIVE สด ปลุกเร้าเกษตรกรไทย
ให้ลุกขึ้นสู้ไปด้วยกัน ภายใต้ช่ือโครงการ “เกษตรก้าวไกล LIVE ฝ่าวิกฤตโควิดทั่วไทย” 



 “ภายใต้โครงการฯดังกล่าว จะเน้นนำเสนอบทสัมภาษณ์เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องผ่านระบบ
ออนไลน์ จำนวน 32 คน พร้อมการสาธิตอาชีพสร้างรายได้เร่งด่วน จำนวน 4 อาชีพ และเสวนาออนไลน์ 
จำนวน 4 เรื่อง รวมทั้งหมด 40 เรื่อง โดยจะเน้นนำเสนอแง่มุมความคิด “พลิกวิกฤตโควิดเป็นโอกาส” 
พร้อมกลยุทธ์การปรับตัวในยุค New Normal ทุกเรื่องจะถา่ยทอดสด LIVE ผ่านเพจ Facebook และ 
YouTube ช่องเกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน ซึ่งจะยังนำประโยชน์ให้กับการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศ
ไทย” ลุงพร กล่าว 
 ด้าน นายเขม้แข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะประธานเปิดโครงการได้
กล่าวผ่าน LIVE ว่า เกษตรก้าวไกล ถือเป็นต้นแบบส่ือออนไลน์ที่สร้างประโยชน์ให้ทั้งเกษตรกรในการถ่ายทอด
เรื่องราวความสำเร็จในการประกอบอาชีพ รวมถึงการเป็นส่ือกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร และ ในโอกาสที่เกษตรก้าวไกล ครบรอบปีที่ 6 และมีการจัด
โครงการ “เกษตรก้าวไกล LIVE ฝ่าวิกฤตโควิดทั่วไทย” ในครั้งนี้ ถือเป็นการทำงานในบทบาทของส่ือมวลชน
ด้วยการเลือกที่จะไมท่ำงานในห้อง แต่เน้นการลงพื้นที่จริง สัมผัสเกษตรกรตัวจริง นำประโยชน์ไปสู่ผู้สนใจใน
วงกว้าง และในโอกาสนี้ขอฝากถึงเกษตรกรว่า ให้ยึดคำว่าคุณภาพเป็นหลัก สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน  
 สำหรับในพิธีเปิดโครงการฯ ได้ใช้สัญลักษณ์การตัดผลทุเรียนด้วยดาบที่เรียกว่า “ดาบอาญาสิทธ์ิ” 
เป็นดาบที่ได้รับมอบมาจากวัดเส้าหลิน ประเทศจีน ซึ่งประเทศจีนเป็นคู่ค้าสำคัญนำเข้าทุเรียนปีที่ผ่านมามี
มูลค่าเกือบ 70,000 ล้านบาท มีจุดหมายเพื่อส่ือไปถึงเกษตรกรว่าอย่าตัดทุเรียนอ่อน ไม่เช่นนั้นแล้วตลาดอาจ
มีผลกระทบและเกษตรกรที่ไม่ใส่ใจยังมีการตัดทุเรียนอ่อนจำหน่าย จะต้องได้รับการจัดการตามมาตรการที่
กฎหมายกำหนด เหมือนเป็นการ “ลงดาบ” หรือลงโทษนั่นเอง  
 ขณะที่ นายมนตรี เชื้อใจ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ที่ได้รับมอบดาบจากอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตรเพื่อนำมาใช้ในการตัดทุเรียน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาไม้ผล
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งยึดหลักตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 
จะเน้นทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตไม้ผลที่สำคัญ 
ได้แก่ เงาะ ทุเรียน ส้มโอ มังคุด ชมพู่ มะขามหวาน เป็นต้น เพื่อพัฒนาการผลิตไม้ผลให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐานความปลอดภัย และการสนับสนุนการรับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ 
พร้อมทั้งการสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการเสนอช่องทางการจำหน่ายสินค้าในตลาด
ท้องถิ่น ตลาดเกษตรกร และตลาดออนไลน์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลผลิตสินค้า เกษตรและการจัดอีเว้นท์ต่าง 
ๆ 
 ส่วน นายสมชาย แซ่ตัน เกษตรกรเจ้าของไร่คุณชาย กล่าวว่า  โครงการ “เกษตรก้าวไกล LIVE ฝ่า
วิกฤตโควิดทั่วไทย” ที่เว็บไซต์ข่าว “เกษตรก้าวไกล” จัดข้ึนในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการทำงานของส่ือมวลชนที่ตรง
กับสถานการณ์ เพราะผลกระทบที่เกิดข้ึนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบ
อย่างกว้างขวาง การที่เกษตรก้าวไกลได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว ในมุมมองแล้วเห็นว่าจะสามารถสร้าง
ประโยชน์ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ รวมถึงประชาชนทั่วไปทีก่ำลังให้ความสนใจและต้องการเข้ามาสร้าง
ความมั่นคงให้กับชีวิตด้วยอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะทางไร่คุณชาย ซึ่งเน้นการทำสวนผลไม้ทั้งเงาะ ทุเรียน 



ส้มโอ ฝรั่ง กล้วยไข่ และอื่น ๆ ในลักษณะเกษตรผสมผสาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น ซึ่งที่สวนพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจที่ต้องการ
พัฒนาการผลิตของตนเองให้มีคุณภาพตรงกับที่ตลาดต้องการ 
 
  



 
  
 วันที่ 14 มิ.ย. 64 ที่ ไร่คุณชาย ตั้งอยูท่ี่ บ้านพุตะเคียน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี เว็บไซต์เกษตรก้าวไกล ได้จัดพิธีเปิดโครงการ“ เกษตรก้าวไกล LIVE ฝ่าวิกฤตโควิดทั่วไทย” ขึ้น 
โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ได้กล่าวเปิดงานผ่านระบบ
ออนไลน์ นายมนตรี เชื้อใจ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ทำพิธีเปิดด้วย
การตัดทุเรียนด้วยอาญาสิทธ์ิ พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากภาคส่วนต่างๆ  ประกอบด้วย นายสาวิตร เจียมจิระพร 
นายอำเภอไทรโยค นายชาตรี คงสุวรรณ ปลัดอำเภอไทรโยค นางสาวสิรินวรรณ สุวรรณ เกษตรอำเภอไทร
โยค นางสาวปาณิสรา ผิวนวล ผู้จัดการธ.ก.ส.สาขาน้ำตกไทรโยคน้อย ดร.ปิยะพร พทิักษ์ตันสกุล รองคณะบดี
คณะวิทายศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นายวิกิจ แก้วจิตคงทอง นายก อบต.ท่าเสา 
นางสาวมัทนา ศรอารา ผู้ใหญ่บ้านหมู่4 ตำบลท่าเสา และตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ 
 นายพรศักดิ์ พงศาปาน ประธานและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์เกษตรก้าวไกลเปิดเผยว่า เว็บไซต์เกษตรก้าวไกล
และส่ือออนไลน์ในเครือได้เปิดดำเนินการครบรอบ 6 ปี  ในปี 2564 ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาได้มุ่งมั่น
พัฒนาการรายงานข่าวเกษตรด้วยระบบการส่ือสารสมัยใหม่เพื่อต้องการเช่ือมโยงสังคมเกษตรไปสู่คนไทยทั่ว
ประเทศ โดยจัดโครงการเกษตรคือประเทศไทย “เกษตรกรอยูท่ี่ไหนเราอยูท่ี่นั่น” และเมือ่เกิดสถานการณ์โค
วิดจึงจัดโครงการพิเศษมุ่งเน้นการ LIVE สด ปลุกเร้าเกษตรกรไทยให้ลุกขึ้นสู้ไปด้วยกัน ภายใต้ช่ือโครงการ 
“เกษตรก้าวไกลLIVE ฝ่าวิกฤตโควิดทั่วไทย” 
 “ภายใต้โครงการฯดังกล่าว จะเน้นนำเสนอบทสัมภาษณ์เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์ 
จำนวน 32 คน พร้อมการสาธิตอาชีพสร้างรายได้เร่งด่วน จำนวน 4 อาชีพ และเสวนาออนไลน์ จำนวน 4 เรื่อง 
รวมทั้งหมด 40 เรือ่ง โดยจะเน้นนำเสนอแง่มมุความคิด “พลิกวิกฤตโควิดเป็นโอกาส” พร้อมกลยุทธ์การ
ปรับตัวในยุค New Normal ทุกเรื่องจะถ่ายทอดสด LIVE ผ่านเพจ Facebook และ YouTube ช่องเกษตร
ก้าวไกลไปด้วยกัน ซึ่งจะยังนำประโยชน์ให้กับการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย “นายพรศกัดิ์ กล่าว 
 ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะประธานเปิดโครงการได้กล่าว
ผ่าน LIVE ว่า เกษตรก้าวไกล ถือเป็นต้นแบบส่ือออนไลน์ที่สรา้งประโยชน์ให้ทั้งเกษตรกรในการถ่ายทอด
เรื่องราวความสำเร็จในการประกอบอาชีพ รวมถึงการเป็นส่ือกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร และ ในโอกาสที่เกษตรก้าวไกล ก้าวสู่ปีที่ 6 และมีการจัด
โครงการ “เกษตรกา้วไกล LIVE ฝ่าวิกฤตโควิดทั่วไทย” ในครั้งนี้ ถือเป็นการทำงานในบทบาทของส่ือมวลชน
ด้วยการเลือกที่จะไมท่ำงานในห้อง แต่เน้นการลงพื้นที่จริง สัมผัสเกษตรกรตัวจริง นำประโยชน์ไปสู่ผู้สนใจใน
วงกว้าง และในการนี้ ขอฝากถึงเกษตรกรว่า ให้ยึดคำว่าคุณภาพเป็นหลัก สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
โดยเฉพาะในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนขอให้ตัดทุเรียนทีแ่ก่พร้อมตัด ห้ามตัดทุเรียนอ่อนโดยเด็ดขาด 
 ขณะที่ นายมนตรี เชื้อใจ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวในพิธีเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาไม้ผลจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งยึดหลักตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่จะดำเนินการใน



ปีงบประมาณ 2564 จะเน้นทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่
ผลิตไม้ผลที่สำคัญ ได้แก่ เงาะ ทุเรียน ส้มโอ มังคุด ชมพู ่มะขามหวาน เป็นต้น เพื่อพัฒนาการผลิตไม้ผลให้ได้
คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย และการสนับสนุนการับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP และ
เกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งการสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการเสนอช่องทางการจำหน่าย
สินค้าในตลาดท้องถิ่น ตลาดเกษตรกร และตลาดออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ผลผลิตสินสุดท้ายด้านการค้าเกษตร 
เช่น การจัดอีเว้นท์ต่าง ๆ 
 สำหรับในพิธีเปิดโครงการฯในวันนี้ ส่ิงสำคัญที่ต้องการส่ือไปถึงเกษตรกรให้มุ่งคำนึงถึงการสร้าง
ผลผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะทุเรียนที่กำลังเป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดใหม่ของจังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งเกษตรกรจะต้องไม่ตัดทุเรียนอ่อนจำหน่าย ดังนั้นในพิธีเปิดจึงใช้สัญลักษณ์การตัดผลทุเรียนด้วย
ดาบอาญาสิทธ์ิ ที่มีจุดหมายเพื่อส่ือไปถึงเกษตรกรอย่าตัดทุเรียนอ่อน ไม่เช่นนั้นแล้วเกษตรกรที่ไม่ใส่ใจมีการ
ตัดทุเรียนอ่อนจำหน่าย จะต้องได้รับการจัดการตามมาตรการที่กำหนด เหมือนกับการลงโทษด้วยดาบอาญา
สิทธ์ิ” นายมนตรีกล่าว 
 ส่วน นายสมชาย แซ่ตัน เกษตรกรเจ้าของไร่คุณชาย กล่าวว่า  โครงการ “เกษตรก้าวไกล LIVE ฝ่า
วิกฤตโควิดทั่วไทย”  ที่เว็บไซต์ข่าว “เกษตรก้าวไกล”จัดข้ึนในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการทำงานของส่ือมวลชนที่ตรง
กับสถานการณ์ เพราะผลกระทบที่เกิดข้ึนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบ
อย่างกว้างขวาง การที่เกษตรก้าวไกลได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว ในมุมมองแล้วเห็นว่าจะสามารถสร้าง
ประโยชน์ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ รวมถึงประชาชนทั่วไปทีก่ำลังให้ความสนใจและต้องการเข้ามาสร้าง
ความมั่นคงให้กับชีวิตและอาชีพด้วยการเกษตร ดังนั้นทางไร่คณุชาย ซึ่งเน้นการทำสวนผลไม้ทั้งเงาะ ทุเรียน 
ส้มโอ ฝรั่ง กล้วยไข่ และอื่น ๆ ที่เน้นในลักษณะเกษตรผสมผสาน ที่มุ่งเน้นการผลิตในลักษณะปลอดภัย ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น ซึ่งที่สวน
พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาการผลิตของตนเองให้มีคุณภาพตรงกับที่ตลาดต้องการ 
 
  



 
วันที่ 14 มิ.ย. 64 ที่ ไร่คุณชาย ตั้งอยูท่ี่ บ้านพุตะเคียน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เว็บไซต์
เกษตรก้าวไกล ได้จัดพิธีเปิดโครงการ“ เกษตรก้าวไกล LIVE ฝ่าวิกฤตโควิดทั่วไทย” ขึ้น โดยมี นายเข้มแข็ง 
ยุติธรรมดำรง อธิบดีส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ได้กล่าวเปิดงานผ่านระบบออนไลน์ นายมนตรี 
เช้ือใจ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ทำพิธีเปิดด้วยการตัดทุเรียนด้วย
อาญาสิทธ์ิ พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากภาคส่วนต่างๆ  ประกอบด้วย นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค 
นายชาตรี คงสุวรรณ ปลัดอำเภอไทรโยค นางสาวสิรินวรรณ สุวรรณ เกษตรอำเภอไทรโยค นางสาวปาณิสรา 
ผิวนวล ผู้จัดการธ.ก.ส.สาขาน้ำตกไทรโยคน้อย ดร.ปิยะพร พทิักษ์ตันสกุล รองคณะบดีคณะวิทายศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นายวิกิจ แก้วจิตคงทอง นายก อบต.ท่าเสา นางสาวมัทนา ศรอา
รา ผู้ใหญ่บ้านหมู่4 ตำบลท่าเสา และตัวแทนเกษตรกรในพื้นที ่
 นายพรศักดิ์ พงศาปาน ประธานและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์เกษตรก้าวไกลเปิดเผยว่า เว็บไซต์เกษตรก้าวไกล
และส่ือออนไลน์ในเครือได้เปิดดำเนินการครบรอบ 6 ปี  ในปี 2564 ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาได้มุ่งมั่น
พัฒนาการรายงานข่าวเกษตรด้วยระบบการส่ือสารสมัยใหม่เพื่อต้องการเช่ือมโยงสังคมเกษตรไปสู่คนไทยทั่ว
ประเทศ โดยจัดโครงการเกษตรคือประเทศไทย “เกษตรกรอยูท่ี่ไหนเราอยูท่ี่นั่น” และเมือ่เกิดสถานการณ์โค
วิดจึงจัดโครงการพิเศษมุ่งเน้นการ LIVE สด ปลุกเร้าเกษตรกรไทยให้ลุกขึ้นสู้ไปด้วยกัน ภายใต้ช่ือโครงการ 
“เกษตรก้าวไกลLIVE ฝ่าวิกฤตโควิดทั่วไทย” 
 “ภายใต้โครงการฯดังกล่าว จะเน้นนำเสนอบทสัมภาษณ์เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์ 
จำนวน 32 คน พร้อมการสาธิตอาชีพสร้างรายได้เร่งด่วน จำนวน 4 อาชีพ และเสวนาออนไลน์ จำนวน 4 เรื่อง 
รวมทั้งหมด 40 เรือ่ง โดยจะเน้นนำเสนอแง่มมุความคิด “พลิกวิกฤตโควิดเป็นโอกาส” พร้อมกลยุทธ์การ
ปรับตัวในยุค New Normal ทุกเรื่องจะถ่ายทอดสด LIVE ผ่านเพจ Facebook และ YouTube ช่องเกษตร
ก้าวไกลไปด้วยกัน ซึ่งจะยังนำประโยชน์ให้กับการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย “นายพรศกัดิ์ กล่าว 
 ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะประธานเปิดโครงการได้กล่าว
ผ่าน LIVE ว่า เกษตรก้าวไกล ถือเป็นต้นแบบส่ือออนไลน์ที่สรา้งประโยชน์ให้ทั้งเกษตรกรในการถ่ายทอด
เรื่องราวความสำเร็จในการประกอบอาชีพ รวมถึงการเป็นส่ือกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร และ ในโอกาสที่เกษตรก้าวไกล ก้าวสู่ปีที่ 6 และมีการจัด
โครงการ “เกษตรกา้วไกล LIVE ฝ่าวิกฤตโควิดทั่วไทย” ในครั้งนี้ ถือเป็นการทำงานในบทบาทของส่ือมวลชน
ด้วยการเลือกที่จะไมท่ำงานในห้อง แต่เน้นการลงพื้นที่จริง สัมผัสเกษตรกรตัวจริง นำประโยชน์ไปสู่ผู้สนใจใน
วงกว้าง และในการนี้ ขอฝากถึงเกษตรกรว่า ให้ยึดคำว่าคุณภาพเป็นหลัก สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
โดยเฉพาะในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนขอให้ตัดทุเรียนทีแ่ก่พร้อมตัด ห้ามตัดทุเรียนอ่อนโดยเด็ดขาด 
 ขณะที่ นายมนตรี เชื้อใจ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวในพิธีเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาไม้ผลจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งยึดหลักตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่จะดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2564 จะเน้นทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่



ผลิตไม้ผลที่สำคัญ ได้แก่ เงาะ ทุเรียน ส้มโอ มังคุด ชมพู ่มะขามหวาน เป็นต้น เพื่อพัฒนาการผลิตไม้ผลให้ได้
คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย และการสนับสนุนการับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP และ
เกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งการสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการเสนอช่องทางการจำหน่าย
สินค้าในตลาดท้องถิ่น ตลาดเกษตรกร และตลาดออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ผลผลิตสินสุดท้ายด้านการค้าเกษตร 
เช่น การจัดอีเว้นท์ต่าง ๆ 
 สำหรับในพิธีเปิดโครงการฯในวันนี้ ส่ิงสำคัญที่ต้องการส่ือไปถึงเกษตรกรให้มุ่งคำนึงถึงการสร้าง
ผลผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะทุเรียนที่กำลังเป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดใหม่ของจังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งเกษตรกรจะต้องไม่ตัดทุเรียนอ่อนจำหน่าย ดังนั้นในพิธีเปิดจึงใช้สัญลักษณ์การตัดผลทุเรียนด้วย
ดาบอาญาสิทธ์ิ ที่มีจุดหมายเพื่อส่ือไปถึงเกษตรกรอย่าตัดทุเรียนอ่อน ไม่เช่นนั้นแล้วเกษตรกรที่ไม่ใส่ใจมีการ
ตัดทุเรียนอ่อนจำหน่าย จะต้องได้รับการจัดการตามมาตรการที่กำหนด เหมือนกับการลงโทษด้วยดาบอาญา
สิทธ์ิ” นายมนตรีกล่าว 
 ส่วน นายสมชาย แซ่ตัน เกษตรกรเจ้าของไร่คุณชาย กล่าวว่า  โครงการ “เกษตรก้าวไกล LIVE ฝ่า
วิกฤตโควิดทั่วไทย”  ที่เว็บไซต์ข่าว “เกษตรก้าวไกล”จัดข้ึนในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการทำงานของส่ือมวลชนที่ตรง
กับสถานการณ์ เพราะผลกระทบที่เกิดข้ึนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบ
อย่างกว้างขวาง การที่เกษตรก้าวไกลได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว ในมุมมองแล้วเห็นว่าจะสามารถสร้าง
ประโยชน์ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ รวมถึงประชาชนทั่วไปทีก่ำลังให้ความสนใจและต้องการเข้ามาสร้าง
ความมั่นคงให้กับชีวิตและอาชีพด้วยการเกษตร ดังนั้นทางไร่คณุชาย ซึ่งเน้นการทำสวนผลไม้ทั้งเงาะ ทุเรียน 
ส้มโอ ฝรั่ง กล้วยไข่ และอื่น ๆ ที่เน้นในลักษณะเกษตรผสมผสาน ที่มุ่งเน้นการผลิตในลักษณะปลอดภัย ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น ซึ่งที่สวน
พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาการผลิตของตนเองให้มีคุณภาพตรงกับที่ตลาดต้องการ 
 
  



  
 กรมส่งเสริมการเกษตรเดนิหน้าโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 ส่งมอบสินค้าเกษตร
คุณภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้ประสบภัยจากโรคโควิด – 19 
พร้อมมอบเงินบริจาคให้กับสถาบันบำราศนราดูร เป็นขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่ดูแลประชาชน 

 
 นายเขม้แข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้
ดำเนิน   “โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยกรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางใน
การประสานเช่ือมโยง ส่งมอบสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานในสังกัด ภาคีเครือข่าย 
และเกษตรกร ตลอดจนจัดซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ เป็นการ
บรรเทาปัญหาของเกษตรกรในช่วงการระบาดของโควิด – 19 และนำสินค้าการเกษตรคุณภาพ ไปสนับสนุน
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัย 
COVID – 19 เพื่อแสดงไมตรีจิต เป็นกองเสบียง เป็นกำลังใจต่อกัน ภายใต้แคมเปญ “ยามประเทศ มีภัย
เกษตรไทยพร้อมเป็นกองเสบียง” 
 ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยนำส่งสินค้าเกษตรคุณภาพ ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากเพื่อนเฉลิมชัย บริษัท เดอะคอฟฟี่ บีนโรสติ้ง จำกัด บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด บริษัท อินบิสโก้ 
(ประเทศไทย) จำกัด ได้แก ่กล้วยหอม จำนวน 100 หวี กาแฟดริปอเมริกันโรทน์ จำนวน 2 กล่อง จำกัด 
กาแฟพร้อมดื่มตราอาราบัส จำนวน 4 กล่อง ขนมปังอบกรอบ Malkist Cream Crackers จำนวน 2 กล่อง 
และขนมเวเฟอร์ จำนวน 5 กล่อง พรอ้มกันนี้ยงัได้มอบเงินของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร 
จำนวน 111,111 บาท เพื่อสนับสนุนให้กับการดำเนินการของโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ณ 



สถาบันบำราศนราดูร อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายแพทย์กิตติพ์งศ์ สัญชาติวิรุฬห์ 
ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เป็นผู้รับมอบ 
 นอกจากกรมส่งเสรมิการเกษตรจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานเช่ือมโยงในการมอบสินค้า
เกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประชาชนผู้ประสบภัยจากโรคโควิด – 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว หน่วยงานในส่วน
ภูมิภาคของกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้มกีารจัดทำโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 เช่นเดียวกัน 
โดยส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุข รวมไปถึงหน่วยงานที่ทำหน้าที่ใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเช้ือโควิด-19 และมอบสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว
จำนวนทั้งส้ิน 60 แห่ง ใน 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม 
ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น บุรีรมัย์ หนองบัวลำภู มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ อุดรธานี ชุมพร สงขลา 
พังงา ลำปาง ลำพูน พะเยา อุตรดิตถ์ แม่ฮอ่งสอน และนครสวรรค์ 
 
  



 

 
  



 







  



 

 
  



 
พังงา-สาลิการาชาทุเรียนบ้านการันตีด้วยเครื่องหมายจีไอ เปิดตัวออกสู่ตลาดแล้วประมูลลูกละ10,000บาท
มอบให้โรงพยาบาลช่วยต้านโควิด-19 
 พังงา-สาลิการาชาทุเรียนบ้านการันตีด้วยเครื่องหมายจีไอ เปิดตัวออกสู่ตลาดแล้วประมูลลูกละ
10,000บาทมอบให้โรงพยาบาลช่วยต้านโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด
พังงา อ.เมืองพังงา นายจำเริญ ทพิญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดกิจกรรมงานเปิด
ฤดูกาลไม้ผลอัตลักษณ์พังงา ประจำปี2564 โดยมีเกษตรกรสวนทุเรียนสาลิการและสวนมังคุดทิพย์พังงา ซึ่ง
เป็นไม้ผลอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา นำผลผลิตที่เริ่มออกสู่ตลาดมาโชว์พร้อมกับจำหน่ายให้ผู้ร่วมงาน ซึ่งพิธี
เปิดทางผู้ว่าพังงาได้แกะผลทุเรียนสาลิกาพร้อมกับหยิบทุเรียนเม็ดเล็กชิมโชว์และบอกว่ากินน้อยๆพอให้รู้รส
(กลัวเบาหวาน)แล้วบอกว่า “หรอยจังฮู้”สร้างเสียงฮาให้ผู้ร่วมงาน ส่งมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้เกษตรกร 
จากนั้นได้มีการเปิดประมูลทุเรียนสาลิกาจากสวนช่ือดังของจังหวัดพังงา ซึ่งลูกแรกเปิดตัวด้วยทุเรียนสาลิกา
สวนลุงจ๊ีดน้ำหนัก 1.8 กิโลกรัม ที่มีการประมูลกันอย่างสนุกโดยเฉพาะลีลาของพิธีกรจัดการประมูล ที่มีลูกล่อ
ลูกชนจนทำราคาได้สูงสุด 10,000 บาท และลูกสุดท้ายของสวนเพชราภรณ์ประมูลไปในราคา13,000บาท มี
ยอดรวมการประมูลทั้งหมด 79,500บาท ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลพังงาไปใช้ในสถานการณ์ป้องกันการแพร่
ระบาดไวรัสโควิด-19 นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงาได้สนับสนุน
งบประมาณให้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมูลค่าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม้ผลอัตลักษณ์ท้องถิ่น ทุเรียน
สาลิกาและมังคุดทิพย์พังงา ในอำเภอกะปง จ.พังงา ตามโครงการเงินกู้เพือ่แก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับกิจกรรมใน
วันนี้นั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าฤดูกาลของทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาได้วางจำหน่ายออกสู่
ท้องตลาดแล้ว ซึ่งล่าสุดพบว่าราคาทุเรียนสาลิกาช่วงเริ่มฤดูกาลเกษตรกรจำหน่ายในราคา 250-350 บาท 
แตกต่างกันตามระบบจัดการของแต่ละสวน โดยมีเครื่องหมาย G.I.ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การันตีว่าทุเรียน
สาลิกาแท้ๆต้องที่จังหวัดพังงาเท่านั้น ทุเรียนสาลิกา เป็นทุเรียนพื้นบ้านที่กล่าวขานกันว่าเป็นราชาทุเรียนบ้าน 
มีรสชาติโดดเด่นเป็นอันดับ 1 ในภาคใต้ มีแหล่งกำเนิดในพื้นที่ อ.กะปง จ.พังงา เป็นผลไม้ที่ขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อปี 2561 เป็นสินค้า GI ตัวแรกของจังหวัดพังงา และ
เป็นลำดับที่ 100 ของประเทศไทย ทุเรียนสาลิกาของแท้นั้น มลัีกษณะผลค่อนข้างกลม คล้ายลูกแอปเปิล ซึ่ง
สามารถต้ังได้โดยไม่ล้ม น้ำหนักต่อผลโดยเฉล่ียประมาณ 1-2 กิโลกรัม เปลือกผลบาง หนามส้ัน และค่อนข้างถี่ 
เมล็ดภายในส่วนใหญ่จะลีบและขนาดเล็กเกือบทั้งหมด รสชาติหวานมัน และมีความหวานมากกว่าทุเรียนพันธ์ุ
พื้นเมืองอื่นๆ เนือ้ทุเรียนมีสีเหลือง หนา ละเอียด ไมม่ีเส้นใย เนื้อแน่น ไม่เละ มีกล่ินหอมเป็นเอกลักษณ์แต่ไม่
ฉุน มีเอกลักษณท์ี่เมื่อแกะออกมาแล้วจะพบว่าตรงกลางแกนเปลือกทุเรียนจะมีสีคล้ายสนิมแดงทุกผล หากใคร
ซื้อทุเรียนสาลิกาไปปอกเนื้อกินที่บ้าน ถ้าเจอรอยสีคล้ายสนิมแดง ก็มั่นใจได้เลยว่า ได้กินทุเรียนสาลิกาของแท้
จากอำเภอกะปงอย่างแน่นอน อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530 
  



 
สาลิการาชาทุเรียนบ้านการันตีด้วยเครื่องหมายจีไอ เปิดตัวออกสู่ตลาดแล้วประมูลลูกละ 10,000 บาทมอบให้
โรงพยาบาลช่วยต้านโควิด-19 
 พังงา-สาลิการาชาทุเรียนบ้านการันตีด้วยเครื่องหมายจีไอ เปิดตัวออกสู่ตลาดแล้วประมูลลูกละ 10,000 
บาทมอบให้โรงพยาบาลช่วยต้านโควิด-19 
 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดกิจกรรมงานเปิดฤดูกาลไม้ผลอัตลักษณ์พังงา ประจำปี2564 โดยมีเกษตรกรสวน
ทุเรียนสาลิการและสวนมังคุดทิพย์พังงา ซึ่งเป็นไม้ผลอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา นำผลผลิตที่เริ่มออกสู่ตลาดมาโชว์
พร้อมกับจำหน่ายให้ผู้ร่วมงาน ซึ่งพิธีเปิดทางผู้ว่าพังงาได้แกะผลทุเรียนสาลิกาพร้อมกับหยิบทุเรียนเม็ดเล็กชิมโชว์
และบอกว่ากินน้อยๆพอให้รู้รสแล้วบอกว่า “หรอยจังฮู้”สร้างเสียงฮาให้ผู้ร่วมงาน ส่งมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้
เกษตรกร จากนั้นได้มีการเปิดประมูลทุเรียนสาลิกาจากสวนช่ือดังของจังหวัดพังงา ซึ่งลูกแรกเปิดตัวด้วยทุเรียน
สาลิกาสวนลุงจ๊ีดน้ำหนัก 1.8 กิโลกรัม ที่มีการประมูลกันอย่างสนุกโดยเฉพาะลีลาของพิธีกรจัดการประมูล ที่มีลูกล่อ
ลูกชนจนทำราคาได้สูงสุด 10,000 บาท และลูกสุดท้ายของสวนเพชราภรณ์ประมูลไปในราคา13,000บาท มียอดรวม
การประมูลทั้งหมด 79,500บาท ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลพังงาไปใช้ในสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโค
วิด-19 
 นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงาได้สนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพเพิ่มมูลค่าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม้ผลอัตลักษณ์ท้องถิ่น ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงา ใน
อำเภอกะปง จ.พังงา ตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับกิจกรรมในวันนี้นั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าฤดูกาล
ของทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาได้วางจำหน่ายออกสู่ท้องตลาดแล้ว ซึ่งล่าสุดพบว่าราคาทุเรียนสาลิกาช่วงเริ่ม
ฤดูกาลเกษตรกรจำหน่ายในราคา 250-350 บาท แตกต่างกันตามระบบจัดการของแต่ละสวน โดยมีเครื่องหมาย G.I.
ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ การันตีว่าทุเรียนสาลิกาแท้ๆต้องที่จังหวัดพังงาเท่านั้น 
 ทุเรียนสาลิกา เป็นทุเรียนพื้นบ้านที่กล่าวขานกันว่าเป็นราชาทุเรียนบ้าน มีรสชาติโดดเด่นเป็นอันดับ 1 ใน
ภาคใต้ มีแหล่งกำเนิดในพื้นที่ อ.กะปง จ.พังงา เป็นผลไม้ที่ขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ หรือ GI จากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อปี 2561 เป็นสินค้า GI ตัวแรกของจังหวัดพังงา และเป็นลำดับที่ 100 ของประเทศไทย 
ทุเรียนสาลิกาของแท้นั้น มีลักษณะผลค่อนข้างกลม คล้ายลูกแอปเปิล ซึ่งสามารถตั้งได้โดยไม่ล้ม น้ำหนักต่อผลโดย
เฉล่ียประมาณ 1-2 กิโลกรัม เปลือกผลบาง หนามส้ัน และค่อนข้างถี่ เมล็ดภายในส่วนใหญ่จะลีบและขนาดเล็กเกือบ
ทั้งหมด 
 รสชาติหวานมัน และมีความหวานมากกว่าทุเรียนพันธ์ุพื้นเมืองอื่นๆ เนื้อทุเรียนมีสีเหลือง หนา ละเอียด ไม่
มีเส้นใย เนื้อแน่น ไม่เละ มีกล่ินหอมเป็นเอกลักษณ์แต่ไม่ฉุน มีเอกลักษณ์ที่เมื่อแกะออกมาแล้วจะพบว่าตรงกลาง
แกนเปลือกทุเรียนจะมีสีคล้ายสนิมแดงทุกผล หากใครซื้อทุเรียนสาลิกาไปปอกเนื้อกินที่บ้าน ถ้าเจอรอยสีคล้ายสนิม
แดง ก็มั่นใจได้เลยว่า ได้กินทุเรียนสาลิกาของแท้จากอำเภอกะปงอย่างแน่นอน



 
เกษตรนครพนม หนุนเกษตรแปลงใหญ่ จัดเงินอุดหนุนพัฒนาอาชีพให้เข้มแข็งและยั่งยืน กว่า 15 ล้านบาท 
 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลง (MOU) กับตัวแทนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ในจังหวัดนครพนม ที่กรมส่งเสริมการเกษตร โดย
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมจัดขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ได้พัฒนาอาชีพให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน ตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้จัดทำขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
น่า 2019 ให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการแปลงใหญ่  
 โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการต่อยอดด้านคุณภาพ มาตรฐาน การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพื่อ
เช่ือมโยงตลาดเป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้ที่ยั่งยืน ซึ่งในการลงนาม
ในสครั้งนี้ประกอบไปด้วย กลุ่มแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (จ้ิงหรีด) อำเภอเรณูนคร กลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดตำบลนา
ใน อำเภอโพนสวรรค์ กลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกสับปะรด GI ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน กลุ่มแปลงใหญ่หอมแบ่ง หมู่
ที่ 2 ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม กลุ่มแปลงใหญ่ผักชีฝรั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม และกลุ่ม
แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม โดยทั้ง 6 กลุ่มจะได้รับเงินอุดหนุนรวม
ทั้งส้ิน 15,145,500 บาท จากโครงการเพื่อนำไปจัดซื้อปัจจัยการผลิต พัฒนากระบวนการผลิตและการแปรูปซึ่งจะ
ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ เช่น การนำไปจัดหารถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อใช้ในปรับ
แปลงเพาะปลูกสับปะรด หอมแบ่ง ปลูกแตงโมไร้เมล็ด นำไปใช้ในการก่อสร้างโรงเรือนให้ได้มาตรฐานตาม
หลัก GMP สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่เล้ียงแมลงเศรษฐกิจ (จ้ิงหรีด) รวมทั้งใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มให้มีคุณภาพและ
ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ทั้ง 6 กลุ่มจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีกลุ่มไม่เกินสัปดาห์
หน้า  
 ทั้งนี้ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมได้มีการเน้นย้ำให้เกษตรกรแปลงใหญ่นำเงินงบประมาณที่
ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่
ต้องการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการและสามารถยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่เกษตร
สมัยใหม่ มีศักยภาพและความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
  



 
เกษตรนครพนม หนุนเกษตรแปลงใหญ่ จัดเงินอุดหนุนพัฒนาอาชีพให้เข้มแข็งและยั่งยืน กว่า 15 ล้านบาท 
 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ลงนาม
บันทึกข้อตกลง (MOU) กับตัวแทนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ในจังหวัดนครพนม ที่กรมส่งเสริมการเกษตร โดย
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมจัดขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ได้พัฒนาอาชีพให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน ตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้จัดทำขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
ให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการต่อยอดด้านคุณภาพ มาตรฐาน การแปรรูปเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และเพื่อเช่ือมโยงตลาดเป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้ที่ยั่งยืน 
 ซึ่งในการลงนามในสครั้งนี้ประกอบไปด้วย กลุ่มแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (จ้ิงหรีด) อำเภอเรณูนคร กลุ่ม
แปลงใหญ่สับปะรดตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ กลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกสับปะรด GI ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน 
กลุ่มแปลงใหญ่หอมแบ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม กลุ่มแปลงใหญ่ผักชีฝรั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลพระกลางทุ่ง 
อำเภอธาตุพนม และกลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม โดยทั้ง 6 กลุ่ม
จะได้รับเงินอุดหนุนรวมทั้งส้ิน 15,145,500 บาท จากโครงการเพื่อนำไปจัดซื้อปัจจัยการผลิต พัฒนากระบวนการ
ผลิตและการแปรูปซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ เช่น การนำไปจัดหารถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ต่อพ่วงเพื่อใช้ในปรับแปลงเพาะปลูกสับปะรด หอมแบ่ง ปลูกแตงโมไร้เมล็ด นำไปใช้ในการก่อสร้างโรงเรือนให้ได้
มาตรฐานตามหลัก GMP สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่เล้ียงแมลงเศรษฐกิจ (จ้ิงหรีด) รวมทั้งใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มให้
มีคุณภาพและความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ทั้ง 6 กลุ่มจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีกลุ่มไม่
เกินสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมได้มีการเน้นย้ำให้เกษตรกรแปลงใหญ่นำเงินงบประมาณที่
ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่
ต้องการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการและสามารถยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่ 
มีศักยภาพและความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
  



  
 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ลงนาม
บันทึกข้อตกลง (MOU) กับตัวแทนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ในจังหวัดนครพนม ที่กรมส่งเสริมการเกษตร โดย
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมจัดขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ได้พัฒนาอาชีพให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน ตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้จัดทำขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
ให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการต่อยอดด้านคุณภาพ มาตรฐาน การแปรรูปเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และเพื่อเช่ือมโยงตลาดเป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้ที่ยั่งยืน 
 ซึ่งในการลงนามในสครั้งนี้ประกอบไปด้วย กลุ่มแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (จ้ิงหรีด) อำเภอเรณูนคร กลุ่ม
แปลงใหญ่สับปะรดตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ กลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกสับปะรด GI ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน 
กลุ่มแปลงใหญ่หอมแบ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม กลุ่มแปลงใหญ่ผักชีฝรั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลพระกลางทุ่ง 
อำเภอธาตุพนม และกลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม โดยทั้ง 6 กลุ่ม
จะได้รับเงินอุดหนุนรวมทั้งส้ิน 15,145,500 บาท จากโครงการเพื่อนำไปจัดซื้อปัจจัยการผลิต พัฒนากระบวนการ
ผลิตและการแปรูปซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ เช่น การนำไปจัดหารถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ต่อพ่วงเพื่อใช้ในปรับแปลงเพาะปลูกสับปะรด หอมแบ่ง ปลูกแตงโมไร้เมล็ด นำไปใช้ในการก่อสร้างโรงเรือนให้ได้
มาตรฐานตามหลัก GMP สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่เล้ียงแมลงเศรษฐกิจ (จ้ิงหรีด) รวมทั้งใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มให้
มีคุณภาพและความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ทั้ง 6 กลุ่มจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีกลุ่มไม่
เกินสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมได้มีการเน้นย้ำให้เกษตรกรแปลงใหญ่นำเงินงบประมาณที่
ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่
ต้องการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการและสามารถยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่ 
มีศักยภาพและความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
  



 
เกษตรนครพนม หนุนเกษตรแปลงใหญ่ จัดเงินอุดหนุนพัฒนาอาชีพให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 เกษตรนครพนม – หนุนเกษตรแปลงใหญ่ จัดเงินอุดหนุนพัฒนาอาชีพให้เข้มแข็งและยั่งยืน กว่า 15 ล้าน
บาท 
 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ลงนาม
บันทึกข้อตกลง (MOU) กับตัวแทนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ในจังหวัดนครพนม ที่กรมส่งเสริมการเกษตร โดย
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมจัดขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ได้พัฒนาอาชีพให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน ตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้จัดทำขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
ให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการต่อยอดด้านคุณภาพ มาตรฐาน การแปรรูปเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และเพื่อเช่ือมโยงตลาดเป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้ที่ยั่งยืน 
 ซึ่งในการลงนามในสครั้งนี้ประกอบไปด้วย กลุ่มแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (จ้ิงหรีด) อำเภอเรณูนคร กลุ่ม
แปลงใหญ่สับปะรดตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ กลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกสับปะรด GI ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน 
กลุ่มแปลงใหญ่หอมแบ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม กลุ่มแปลงใหญ่ผักชีฝรั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลพระกลางทุ่ง 
อำเภอธาตุพนม และกลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม โดยทั้ง 6 กลุ่ม
จะได้รับเงินอุดหนุนรวมทั้งส้ิน 15,145,500 บาท จากโครงการเพื่อนำไปจัดซื้อปัจจัยการผลิต พัฒนากระบวนการ
ผลิตและการแปรูปซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ เช่น การนำไปจัดหารถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ต่อพ่วงเพื่อใช้ในปรับแปลงเพาะปลูกสับปะรด หอมแบ่ง ปลูกแตงโมไร้เมล็ด นำไปใช้ในการก่อสร้างโรงเรือนให้ได้
มาตรฐานตามหลัก GMP สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่เล้ียงแมลงเศรษฐกิจ (จ้ิงหรีด) รวมทั้งใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มให้
มีคุณภาพและความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ทั้ง 6 กลุ่มจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีกลุ่มไม่
เกินสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมได้มีการเน้นย้ำให้เกษตรกรแปลงใหญ่นำเงินงบประมาณที่
ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่
ต้องการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการและสามารถยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่ 
มีศักยภาพและความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
  



 
เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นำ Smart Farmer ระดับอำเภอ พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกร 
 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการ
อบรมโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/ Smart Farmer ต้นแบบ ระดับ
จังหวัด โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรดำเนินการจัดอบรม มีเกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer ระดับอำเภอ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 21 รายเข้ารับการอบรม กิจกรรมเน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันมีการจัดทำแผนผลิต
รายบุคคล/แผนธุรกิจอย่างง่าย การใช้แอปพลิเคช่ัน KASET GO การใช้โดรนเพื่อการเกษตรแบบจำเพาะจงและมี
ประสิทธิภาพ ได้รับเกียรติวิทยากรจากบริษัท คูโบต้า จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ และเรียนรู้เรื่องระบบโซล่าเซลล์ 
พลังงานทางเลือกเพื่อการเกษตร จากต้นแบบ Young Smart Farmer ระบบโซล่าเซลล์ นายพยัคฆ์ จวนตรง 
 ทั้งนี้ เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีศักยภาพในการผลิตพืช โดยการนำความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการเกษตร มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงสร้างมาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตร มาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป และการจัดการตลาดรูปแบบเกษตรกรรุ่นใหม่และเช่ือมโยงเครือข่าย
เกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ให้รู้จักเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันได้ รวมไปถึง
สร้างเครือข่ายหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานด้านการเกษตรสมัยใหม่ได้ 
  



 
เพชรบูรณ์ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นำ Smart Farmer ระดับอำเภอ พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกร 
 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการ
อบรมโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/ Smart Farmer ต้นแบบ ระดับ
จังหวัด โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรดำเนินการจัดอบรม มีเกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer ระดับอำเภอ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 21 รายเข้ารับการอบรม กิจกรรมเน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันมีการจัดทำแผนผลิต
รายบุคคล/แผนธุรกิจอย่างง่าย การใช้แอปพลิเคช่ัน KASET GO การใช้โดรนเพื่อการเกษตรแบบจำเพาะจงและมี
ประสิทธิภาพ  
 ได้รับเกียรติวิทยากรจากบริษัท คูโบต้า จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ และเรียนรู้เรื่องระบบโซล่าเซลล์ พลังงาน
ทางเลือกเพื่อการเกษตร จากต้นแบบ Young Smart Farmer ระบบโซล่าเซลล์ นายพยัคฆ์ จวนตรง ทั้งนี้ เพื่อสร้าง
เกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีศักยภาพในการผลิตพืช โดยการนำความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้าน
การเกษตร มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงสร้างมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร มาตรฐานสินค้า
เกษตรแปรรูป และการจัดการตลาดรูปแบบเกษตรกรรุ่นใหม่และเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ที่ให้รู้จักเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันได้ รวมไปถึงสร้างเครือข่ายหน่วยงานรัฐ
และเอกชนที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานด้านการเกษตรสมัยใหม่ได้ 
  
  



 
เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นำ Smart Farmer ระดับอำเภอ พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกร 
 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการ
อบรมโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/ Smart Farmer ต้นแบบ ระดับ
จังหวัด โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรดำเนินการจัดอบรม มีเกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer ระดับอำเภอ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 21 รายเข้ารับการอบรม กิจกรรมเน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันมีการจัดทำแผนผลิต
รายบุคคล/แผนธุรกิจอย่างง่าย การใช้แอปพลิเคช่ัน KASET GO การใช้โดรนเพื่อการ เกษตรแบบจำเพาะจงและมี
ประสิทธิภาพ ได้รับเกียรติวิทยากรจากบริษัท คูโบต้า จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ และเรียนรู้เรื่องระบบโซล่าเซลล์ 
พลังงานทางเลือกเพื่อการเกษตร จากต้นแบบ Young Smart Farmer ระบบโซล่าเซลล์ นายพยัคฆ์ จวนตรง 
 ทั้งนี้ เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีศักยภาพในการผลิตพืช โดยการนำความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการเกษตร มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงสร้างมาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตร มาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป และการจัดการตลาดรูปแบบเกษตรกรรุ่นใหม่และเช่ือมโยงเครือข่าย
เกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ให้รู้จักเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันได้ รวมไปถึง
สร้างเครือข่ายหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานด้านการเกษตรสมัยใหม่ได้ 
  



 
ลพบุรี ผู้ใหญ่ใจดีมอบขนุนเกือบ 3 ตัน เป็นอาหารกลางวันเด็กนักเรียน(คลิป) 
 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ใหญ่ชุรีพร ยุ้งศิริ (สวนกำนันตุ๋ม) สวนพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ 
ต.โคกตูม อ.เมือง ลพบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงได้เปิดโครงการแบ่งปันน้ำใจเกษตรไทยสู้ภัยโควิด -
19 โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นส่ือกลางระหว่าง
เกษตรกร และ โรงเรียน ในการแบ่งปันน้ำใจ ได้ร่วมแบ่งบัน “ขนุน” ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 26 โรงเรียน ๆ 
ละ 100 กิโลกรัม จำนวน 2,600 กิโลกรัม มูลค่าการแบ่งปันน้ำใจกว่า 39,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ให้กับน้องๆนักเรียน โดยมีคณะครูนำรถมาบรรทุกไปให้กับเด็กๆนักเรียน และในโอกาสเดียวกันนี้นายพิศิษฐ์ 
ยุ้งศิริ อดีตกำนันตำบลโคกตูม ยังได้มอบขนุนขนมปรุงสุกให้กับคณะครูได้ไปรับประทานอีกด้วย โดยมีว่าที่ร้อยตรี
เสน่ห์ เอื้อสลุง ผอ.รร.บ้านเขาขวาง (รร.ในโครงการกองทุนการศึกษา ร.9) เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณในความมีน้ำใจ
ให้กับเด็กนักเรียน 
 น.ส.ชุรีพร ยุ้งศิริ กล่าวว่า ที่สวน “สวนกำนันตุ๋ม” ดีใจที่มีส่วนได้ร่วมแบ่งปันผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ให้กับเด็กๆ นักเรียน และยินดีพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการนี้ตลอดไป ซึ่ง น.ส.ชุรีพร ยังกล่าวอีกว่าที่สวนของพ่อ มี
พื้นที่ปลูกไม้ผลหลายหลากหลายชนิด โดย ปลูกขนุนสายพันธ์ุต่างๆ ประมาณ 50 ไร่ ผลผลิตต่อปี ประมาณ 100 ตัน 
โดยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตใน 2 ช่วง คือ พฤศจิกายน และเมษายน ซึ่งในช่วงวิกฤตโควิด -19 มีผลกระทบต่อการส่งออก 
ซึ่งในปีต่อไปทางสวนกำนันตุ๋ม จะปรับแผนการผลิต โดยไม่เก็บเกี่ยวในช่วงที่มีผลผลิตสินค้าเกษตรในช่วงราคาตกต่ำ 
เนื่องจากมีผลไม้ที่มีมูลค่าสูง และมีส่วนแบ่งการตลาดมากเช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ จะแย่งชิงพื้นที่ผลไม้ในพื้นที่ชุมชน
ให้ราคาตกต่ำจนแทบไม่มีราคาต้นทุน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางต้นแบบการทำการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกขนุน และ
ผลไม้ต่างๆ ในพื้นที่ชุมชนไม่ให้ล้นตลาดและได้ราคายุติธรรม 
กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี 
  



  
 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ใหญ่ชุรีพร ยุ้งศิริ (สวนกำนันตุ๋ม) สวนพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ 
ต.โคกตูม อ.เมือง ลพบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงได้เปิดโครงการแบ่งปันน้ำใจเกษตรไทยสู้ภัยโควิด -
19 โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นส่ือกลางระหว่าง
เกษตรกร และ โรงเรียน ในการแบ่งปันน้ำใจ ได้ร่วมแบ่งบัน “ขนุน” ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 26 โรงเรียน ๆ 
ละ 100 กิโลกรัม จำนวน 2,600 กิโลกรัม มูลค่าการแบ่งปันน้ำใจกว่า 39,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ให้กับน้องๆนักเรียน โดยมีคณะครูนำรถมาบรรทุกไปให้กับเด็กๆนักเรียน และในโอกาสเดียวกันนี้นายพิศิษฐ์ 
ยุ้งศิริ อดีตกำนันตำบลโคกตูม ยังได้มอบขนุนขนมปรุงสุกให้กับคณะครูได้ไปรับประทานอีกด้วย โดยมีว่าที่ร้อยตรี
เสน่ห์ เอื้อสลุง ผอ.รร.บ้านเขาขวาง (รร.ในโครงการกองทุนการศึกษา ร.9) เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณในความมีน้ำใจ
ให้กับเด็กนักเรียน 
 น.ส.ชุรีพร ยุ้งศิริ กล่าวว่า ที่สวน “สวนกำนันตุ๋ม” ดีใจที่มีส่วนได้ร่วมแบ่งปันผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ให้กับเด็กๆ นักเรียน และยินดีพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการนี้ตลอดไป ซึ่ง น.ส.ชุรีพร ยังกล่าวอีกว่าที่สวนของพ่อ มี
พื้นที่ปลูกไม้ผลหลายหลากหลายชนิด โดย ปลูกขนุนสายพันธ์ุต่างๆ ประมาณ 50 ไร่ ผลผลิตต่อปี ประมาณ 100 ตัน 
โดยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตใน 2 ช่วง คือ พฤศจิกายน และเมษายน ซึ่งในช่วงวิกฤตโควิด -19 มีผลกระทบต่อการส่งออก 
ซึ่งในปีต่อไปทางสวนกำนันตุ๋ม จะปรับแผนการผลิต โดยไม่เก็บเกี่ยวในช่วงที่มีผลผลิตสินค้าเกษตรในช่วงราคาตกต่ำ 
เนื่องจากมีผลไม้ที่มีมูลค่าสูง และมีส่วนแบ่งการตลาดมากเช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ จะแย่งชิงพื้นที่ผลไม้ในพื้นที่ชุมชน
ให้ราคาตกต่ำจนแทบไม่มีราคาต้นทุน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางต้นแบบการทำการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกขนุน และ
ผลไม้ต่างๆ ในพื้นที่ชุมชนไม่ให้ล้นตลาดและได้ราคายุติธรรม 
  



 
ลพบุรี-ผู้ใหญ่ใจดีมอบขนุนเกือบ 3 ตัน เป็นอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ใหญ่ชุรีพร ยุ้งศิริ (สวนกำนันตุ๋ม) สวนพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ 
ต.โคกตูม อ.เมือง ลพบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงได้เปิดโครงการแบ่งปันน้ำใจเกษตรไทยสู้ภัยโควิด -
19 โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นส่ือกลางระหว่าง
เกษตรกร และ โรงเรียน ในการแบ่งปันน้ำใจ ได้ร่วมแบ่งบัน “ขนุน” ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 26 โรงเรียน ๆ 
ละ 100 กิโลกรัม จำนวน 2,600 กิโลกรัม มูลค่าการแบ่งปันน้ำใจกว่า 39,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ให้กับน้องๆนักเรียน โดยมีคณะครูนำรถมาบรรทุกไปให้กับเด็กๆนักเรียน และในโอกาสเดียวกันนี้นายพิศิษฐ์ 
ยุ้งศิริ อดีตกำนันตำบลโคกตูม ยังได้มอบขนุนขนมปรุงสุกให้กับคณะครูได้ไปรับประทานอีกด้วย โดยมีว่าที่ร้อยตรี
เสน่ห์ เอื้อสลุง ผอ.รร.บ้านเขาขวาง (รร.ในโครงการกองทุนการศึกษา ร.9) เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณในความมีน้ำใจ
ให้กับเด็กนักเรียน 
 น.ส.ชุรีพร ยุ้งศิริ กล่าวว่า ที่สวน “สวนกำนันตุ๋ม” ดีใจที่มีส่วนได้ร่วมแบ่งปันผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ให้กับเด็กๆ นักเรียน และยินดีพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการนี้ตลอดไป ซึ่ง น.ส.ชุรีพร ยังกล่าวอีกว่าที่สวนของพ่อ มี
พื้นที่ปลูกไม้ผลหลายหลากหลายชนิด โดย ปลูกขนุนสายพันธ์ุต่างๆ ประมาณ 50 ไร่ ผลผลิตต่อปี ประมาณ 100 ตัน 
โดยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตใน 2 ช่วง คือ พฤศจิกายน และเมษายน ซึ่งในช่วงวิกฤตโควิด -19 มีผลกระทบต่อการส่งออก 
ซึ่งในปีต่อไปทางสวนกำนันตุ๋ม จะปรับแผนการผลิต โดยไม่เก็บเกี่ยวในช่วงที่มีผลผลิตสินค้าเกษตรในช่วงราคาตกต่ำ 
เนื่องจากมีผลไม้ที่มีมูลค่าสูง และมีส่วนแบ่งการตลาดมากเช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ จะแย่งชิงพื้นที่ผลไม้ในพื้นที่ชุมชน
ให้ราคาตกต่ำจนแทบไม่มีราคาต้นทุน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางต้นแบบการทำการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกขนุน และ
ผลไม้ต่างๆ ในพื้นที่ชุมชนไม่ให้ล้นตลาดและได้ราคายุติธรรม 
  



 
ลูกฮวกอีสานโกอินเตอร์ แปรรูปแช่แข็งแพ็คส่งขายเมืองนอก ออสเตรเลียสั่งนำเข้าเปิบ 
 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผู้ส่ือข่าวประจำจังหวัดนครพนมรายงาน ว่า ในช่วงสสถานการณ์โรคโควิดระบาด
ระลอก 3 ทำให้หลากหลายอาชีพได้รับผลกระทบ ตัวเลขทางเศรษฐกิจการค้า โรงงานหลายแห่งเลิกจ้าง มีประชาชน
จำนวนไม่น้อยตกงานเป็นทิวแถว ไม่เว้นแม้แต่ผลผลิตการเกษตรมีราคาตกต่ำ 
 ขณะที่ชาวบ้านหนองแต้หมู่ 7  ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม เกือบ 200 ครัวเรือน ที่มีอาชีพทำนากบ
ขายลูกอ๊อดหรือภาษาอีสานเรียกว่าลูกฮวกมานานหลายปี โดยจะจับขายในช่วงฤดูแล้งก่อนถึงฤดูฝนทำนาปี  ในปีที่
ผ่านมาเจอพิษโควิดระบาด ปีที่ผ่านมาจึงมีปัญหาด้านการตลาดจับขายไม่ทัน ทำให้ขาดทุนป่นป้ี  เพราะมีห้วงเวลา
ขายประมาณ 2-3 เดือนเท่านั้น  จึงเกิดแนวคิดใหม่หันมาพลิกวิกฤตเป็นโอกาส เนื่องจากปกติจะทำนากบ และส่งขาย
เฉพาะลูกฮวกตัวสดๆทั่วภาคอีสาน  โดยชาวอีสานนิยมนำไปปรุงเมนูเด็ด เช่น แกงอ่อม ต้ม ห่อหมก และอีก
หลากหลายเมนู  เคยสร้างรายได้รวมแล้วปีละไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท จนกระทั่งมีการตั้งกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปลูกอ๊อด
และกบแช่แข็งส่งขายแทนการขายแบบสดเหมือนที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถขายได้ตลอดทั้งปี และเพิ่มช่องทาง
การตลาด จนประสบความสำเร็จสามารถขายลูกอ๊อดรวมถึงกบแช่แข็ง ได้ตลอดปี อีกทั้งยังทำการตลาดออนไลน์ส่ง
ขายถึงต่างประเทศ สร้างรายได้เดือนละนับล้านบาท  จึงมีเงินหมุนเวียนสะพัดปีละไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท 
 นายสนธยา ฝาละมี อายุ 45 ปี เลขานุการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลูกอ๊อดบ้านหนองแต้และกบแช่แข็ง ต.นา
ขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม  เปิดเผยว่า เดิมทีเกษตรกรชาวบ้านหนองแต้แห่งนี้มีอาชีพทำนากบ โดยจะทำกันในช่วง
หลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปี มานานหลายปี และมีชาวบ้านเกือบ 200 ครัวเรือนที่ยึดอาชีพทำนากบขาย โดยจะเล้ียงช่วง
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน โดยจะใช้พื้นที่นาแปลงสภาพเป็นบ่อเล้ียงกบ ซึ่งจะเล้ียงพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุ
ไว้อายุประมาณ 1 ปี เมื่อถึงช่วงฤดูเล้ียงจะนำมาปล่อยลงบ่อที่เป็นพื้นที่นา ซึ่งจำนวนตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
ใช้เวลา 1 คืนเพื่อให้กบอายุ 1 ปีที่พร้อมผสมพันธ์ุวางไข่ จากนั้นก็จับพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุออกจากบ่อ และดูแลเพาะเล้ียง
ลูกอ๊อดให้โตจนนำออกขายได้ 
 ส่วนอาหารจะใช้หัวอาหารที่เล้ียงปลาดุก ใช้ระยะเวลาประมาณ 20 -25 วัน ตัวลูกอ๊อดจะโตเต็มที่พอขาย 
เดิมมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อจากทั่วอีสาน กิโลกรัมละประมาณ 80 -100 บาท โดยจะบรรจุใส่ถุงละประมาณ 1 
กิโลกรัม อัดออกซิเจนเพื่อส่งขายไปยังตลาดได้ประมาณ 7–8 ช่ัวโมง เนื่องจากส่วนใหญ่จะนำไปขายแบบสดๆ  แต่ปี
ที่ผ่านมาเดือดร้อนหนักจากวิกฤตโควิดระบาด พ่อค้าแม่ค้ามาซื้อลดจำนวนลง จึงหาทางแก้ปัญหาด้านการตลาด เพื่อ
ส่งขายไม่ให้เกิดภาวะขาดทุน 
 นายสนธยาเปิดเผยอีกว่า ได้หันมารวมกลุ่มตั้งวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลูกอ๊อดและกบ เพื่อแปรรูปทำ
การตลาดรูปแบบใหม่ คือ การนำลูกอ๊อดขายทั้งตัวสด และแปรรูปนำเครื่องในออก ก่อนไปบรรจุซีลด้วยถุง
สูญญากาศแช่แข็ง ราคาลูกอ๊อดขายในกิโลกรัมละ 220 บาท นอกจากนี้ยังมีกบตัวใหญ่อายุประมาณ 2 -3 เดือน 
ชำแหละแช่แข็งขาย กิโลกรัมละ 150 บาท ซึ่งกบจะซื้อต่อจากเกษตรกรประมาณกิโลกรัมละ 80 บาท  นอกจากนี้ได้
เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ส่งขายทั่วประเทศ รวมถึงต่างประเทศ  ไม่นานก็กลายเป็นสินค้าที่ตลาดต้องการมาก
ขึ้น  และสามารถขายได้ตลอดปี  จึงได้รับซื้อจากเกษตรกรที่เล้ียงทั้งลูกอ๊อดและกบตัวใหญ่มาแปรรูปแช่แข็งส่งขาย 



จากที่เคยขายได้เฉพาะช่วงประมาณ 2 -3 เดือน เพราะหากลูกกบโตเกินขนาดจะขายยากและแบกต้นทุน จึงหันมาใช้
วิธีการแช่แข็งส่งขาย สามารถเก็บไว้ได้นาน 9 -10 เดือน ทำให้สามารถขายได้ตลอดปีจนถึงวงรอบปีฤดูกาลผลิตพอดี 
นอกจากนี้ล่าสุดยังมีออเดอร์ตลาดจากเมืองนอกคือประเทศออสเตรเลีย ส่ังนำเข้าไปบริโภคกันในประเทศ และเมื่อ
ผลิตภัณฑ์ลูกอ๊อดแช่แข็งส่งถึงเมืองนอก จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละกว่า 2,000 บาท เพราะต้องบวกค่าขนส่งเข้าไป
ด้วย  โดยมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อส่งออกอีกที 
 หลังจากการแปรรูปลูกอ๊อดและกบแช่แข็งทำตลาดได้ดี ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านมีงานทำเพิ่มขึ้น เช่น การ
ชำแหละไส้ลูกอ๊อดก่อนบรรจุแช่แข็งรวมถึงกบ สร้างรายได้ในชุมชนวันละ 400 -500 บาท/คน ไม่ต้องดิ้นรนไปทำงาน
ต่างถิ่น ที่สำคัญในช่วงนี้เกษตรกรที่ทำนากบก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้น บางรายมีเนื้อที่เยอะเล้ียงจำนานมาก ก็สร้าง
รายได้ปีละประมาณ 5 แสนถึงล้านบาท  โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3 -4 เดือนก็คว้าเงินแสนเงินล้าน เมื่อพอหมดฤดู
ทำนากบสามารถทำการเกษตรทำนาปีตามฤดูกาลได้ตามปกติ  คาดว่าปีนี้จะสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนสะพัดใน
หมู่บ้านปีละไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท โดยไม่กังวลอะไรถึงแม้จะเจอสถานการณ์โควิด สนใจสอบถามส่ังซื้อ 089-
5716610 
  



 
สมุนไพรภาวนา" เปิดวิสาหกิจชุมชนแปรูปไพรไทย บำรุงปอดช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโควิด 
 เปิดวิสาหกิจชุมชนแปรูปไพรไทย กลุ่มแม่บ้านปาริชาติใจบุญ  ผลิตสมุนไพรบำรุงปอดช่วยเพิ่ม
ภูมิคุ้มกันและป้องกันโควิด บริจาค รพ. สนามในพื้นที่ กทม. แม้ได้รับผลกระทบโควิค ยังเดินหน้า ผลิตสินค้า
สมุนไพรไทยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคสายออแกนิค 
 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 นางสาวปริยากร เนียมหะ เลขาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปาริ
ชาติ  เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชน ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จึงมีการหารือ ที่จะหามาตรการช่วยเหลือทาง รพ.สนามเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการรักษาโดยพืชสมุนไพรไทย ประกอบกับตนเองเป็นแพทย์แผนไทย สามารถผลิตยาสมุนไพรในกลุ่มของแพทย์
แผนไทยได้ 
 ทางกลุ่มจึงได้ผลิตชาสมุนไพรบำรุงปอดช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและป้องกันโควิด ซึ่งมีส่วนผสมสมุนไพรมากมาย 
เช่น ดอกสายน้ำผ้ึง , เปลือกส้ม, โกฐเขมา , ใบหม่อน, เก๊กฮวย , ชะเอมเทศ ,ดอกปีป , หนุมานประสานกาย ซึ่งแต่ละ
ตัวจะมีสรรพคุณบำรุงปอด ช่วยให้ปอดแข็งแรง โดยที่ผ่านมาทางกลุ่มฯได้มีการทำและส่งมอบไปช่วยที่โรงพยาบาล
สนามหลายแห่งใน กทม.  เพื่อให้ผู้ป่วยได้ดื่มบำรุงปอดแล้วบางส่วนในหลายพื้นที่ตามกำลังที่พอจะช่วยได้  
 สำหรับวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปาริชาต  เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ  2548  โดยนางสาวสุวรรณา กล่ิน
เอี่ยม ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปาริชาติ ได้รวมกลุ่มแม่บ้านผู้มีความสนใจ ทำการศึกษาการแปรรูป
สมุนไพร ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 12 คน ซึ่งเป็นแม่บ้านในหมู่บ้านหมู่บ้านปัญฐิญา ถนน สุวินทวงค์ ซอย11 
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ รวมตัวกันตั้งกลุ่มคิดค้น ผลิตสินค้าแปรรูปสินค้าจากสมุนไพรไทยมาเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ภายใต้การดูแลของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปาริชาติ มีช่ือว่า ภาวนาเฮิร์บ 
โดยมีการจำหน่ายในงานต่างๆทั้งงานจำหน่ายในงานสินค้าโอท๊อปและช่องทาฃไลน์ตามคำส่ังซื้อ 
 ส่วนสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปาริชาต จะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรทามือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความ
สะอาดผิวหน้าและผิวกาย กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาผิว สมุนไพรแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์ดูแลบำรุงเส้นผม เครื่องหอม
ของหอม อาทิ  ว่านหางจระเข้เซรั่ม ,น้ำมันว่านสมุนไพร  ,สบู่น้ำผ้ึงนมแพะ ,น้ำมันสมุนไพร ,ขี้ผ้ึงสมุนไพร  แชมพู
สมุนไพร , แฮร์ทรีทเม้นท์  ,บาล์มบำรุงเท้า ,น้ำอบไทย , เกลือสปาสมุนไพร , สบู่ผงถ่านไม้ไผ่,แฮนด์เจล ,น้ำปรุง
น้ำหอมแบบโบราณ  กล่ินดอกไม้นานาชนิดซึ่งเป็นการใช้ดอกไม้สด นำมาหมักและสกัดเป็นน้ำหอมจากดอกไม้
ไทย  ซึ่งมีทั้ง ดอกโมกข์ พิกุล บัวหลวง ชมนาด การเวก มะลิ ราชาวดี ปีป ลีลาวดี กระดังงา ลำดวน จำปา และล่าสุด 
ชาสมุนไพรบำรุงปอด นอกจากสินค้าแล้วยังมีบริการด้านสุขภาพ นวดไทย ตอกเส้นกดจุดและ รับสอน การนำ
สมุนไพรแปรรูปครบวงจรด้วยซึ่งวัตถุดิบ หรือสมุนไพรที่นำมาใช้ก็นำมาจากท้องถิ่น ในพื้นที่หนองจอก มีนบุรี เป็น
สมุนไพรสดจากเครือข่าย 



อย่างไรก็ตามในกานผลิตสินค้าในครั้งนี้ทางกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐานมากมายจากหลายหน่วยงาน  รวมถึงการ
จดแจ้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ,การนำผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร ประกวดโอทอป จนได้รับการจัดระดับผลิตภัณฑ์ ระดับ 4 
ดาว,ได้รับรางวัล Bangkok brand , เข้าประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งทางกลุ่มก็ได้เป็นที่หนึ่งของ กทม. ด้วย 
 นางสาวปริยากร กล่าวต่อว่าแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทางกลุ่มได้รับผลกระทบ
ค่อนข้างเยอะ ยอดการจำหน่ายลดลงแต่ก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อเป็นทางเลือกให้กับทางผู้บริโภคสายออแกนิค
และสายสมุนไพรไทย ทางกลุ่มไม่หยุดนิ่งโดยได้มีการขายสินค้าออนไลน์ ประคองกลุ่มให้อยู่ให้รอด ซึ่งมีการผลิตของ
กินเสริมเข้ามา มีทั้งน้ำพริก และเบเกอรี่ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือชาวสมาชิกกลุ่มด้วยสามารถติดต่อได้ที่ ช่องทาง 
• Facebook : สมุนไพรภาวนา 
• ID Line : PAWANA-PARICHAT 
  



 
ผักโขม เกษตรกรปลูกในมุ้งได้ผักปลอดภัยเพื่อการส่งออก 
 ผักโขม เป็นพืชผักปลอดภัยคู่ครัวที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง การหว่านเมล็ดพันธ์ุปลูกในมุ้ง การใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ การควบคุมป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติหรือให้น้ำเพียงพอ ต้นผักโขมก็เจริญเติบโตสมบูรณ์ได้ผัก
ปลอดภัยเพื่อการบริโภคหรือเพื่อการส่งออก ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพื่อการยังชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
วันนี้จึงนำเรื่อง ผักโขม เกษตรกรปลูกในมุ้งได้ผักปลอดภัยเพื่อการส่งออก มาบอกเล่าสู่กัน 
 คุณวลัญช์อร ถมปัด รองประธานวิสาหกิจชุมชนพืชผักปลอดภัยในมุ้งตำบลท่ามะนาว เล่าให้ฟังว่า พืชผัก
ปลอดภัยเป็นอาหารคู่ครัวที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย แต่!!! พืชผักปลอดภัยที่ผลิตได้ยังไม่เพียงพอ
กับความต้องการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาวจึงได้ร่วมกับกระทรวงพลังงาน กรมการพัฒนาชุมชน กรม
ส่งเสริมการเกษตร ปตท. พีทีที กรุ๊ป สนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่ามะนาวได้ทำงานร่วมกัน โดยจัดตั้งเป็น 
“วิสาหกิจชุมชนพืชผักปลอดภัยในมุ้งตำบลท่ามะนาว” มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 15 คน 
 วิสาหกิจชุมชนพืชผักปลอดภัยในมุ้งตำบลท่ามะนาว ได้มีเป้าหมาย เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกษตรกร
ในชุมชน เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนเป็นต้นแบบและร่วมกันปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อสุขภาพ หรือให้เกษตรกรเพิ่ม
ผลผลิตพืชผักปลอดภัยเพียงพอกับความต้องการผู้บริโภคและเพื่อการส่งออก 
 การดำเนินงาน ได้สนับสนุนมุ้งหรือโรงเรือน 3 หลัง แต่ละหลังมีความกว้าง ยาว และสูง ขนาด 6x12x3.5 
เมตร ให้สมาชิกปลูกผักโขมพืชผักปลอดภัย ร่วมจัดหาตลาดเพื่อรองรับในการจำหน่าย ปัจจุบัน ขายผักโขมพืชผัก
ปลอดภัย 30 บาท ต่อกิโลกรัม ให้ บริษัท แนชเชอรัลแอนด์พรีเมี่ยมฟู้ด จำกัด เพื่อจัดส่งขายให้ประเทศในแถบยุโรป 
 คุณป้าวาสนา ศรีสุวรรณ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนพืชผักปลอดภัยในมุ้งตำบลท่ามะนาว เล่าให้ฟังว่า วิถี
ชาวบ้านตำบลท่ามะนาวจะนิยมนำผักโขมหรือผักหลายๆ ชนิด มาทำเป็นอาหารคู่ครัว ด้วยการลวกหรือนึ่งกินกับ
น้ำพริก ทำเป็นผักผัด เป็นแกงจืดหรือแกงส้มปลาช่อนรสแซบ ทำให้ได้คุณค่าทางอาหารต่อสุขภาพด้วย 
 การปลูกผักโขมปลอดภัยเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนและเพื่อการส่งออก องค์การบริหารส่วนตำบลท่า
มะนาว ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงพลังงาน ปตท. พีทีที กรุ๊ป ได้มาส่งเสริม
เกษตรกรที่ตำบลท่ามะนาวรวมกลุ่มปลูกผักโขมสลับกับการปลูกพืชผักชนิดอื่นๆ ในมุ้ง เพื่อให้ได้พืชผักปลอดภัย
คุณภาพส่งขายตลาดที่ก่อให้เกิดเป็นรายได้ครัวเรือน 
 เกษตรกรจึงได้รวมกลุ่มเป็น วิสาหกิจชุมชนพืชผักปลอดภัยในมุ้งตำบลท่ามะนาว มีสมาชิก 15 คน โดย
วิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุนมุ้งหรือโรงเรือน 3 หลัง เพื่อให้ปลูกผักโขมสลับกับพืชผักชนิดอื่น ส่งเสริมให้ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อปลูกผักโขมปลอดภัยเพียงพอกับความต้องการและเพื่อการส่งออก 
 การเตรียมดิน ผักโขม เป็นพืชผักที่เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย มีการระบายน้ำดี ไม่ชอบน้ำขังแฉะ การ
เตรียมดินปลูกได้ยกร่องแปลงปลูกให้สูงขึ้น กว้าง 2 เมตร ความยาวตามแนวพื้นที่ ได้เว้นระยะห่างระหว่างแปลงปลูก 
กว้าง 80 เซนติเมตร เพื่อให้เป็นทางเดิน นำวัสดุ แกลบ ขี้เถ้า ขี้เล่ือย หรือมูลสัตว์ ใส่ลงบนแปลงปลูก อัตราส่วน ดิน
กับวัสดุ 2 : 1 ส่วน สับดินและวัสดุปลูกผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน 



 พันธุ์ผักโขม ที่นำมาปลูกมี 2 พันธ์ุ คือ ผักโขมแดง และผักโขมยักษ์ โดยไปซื้อเมล็ดพันธ์ุผักโขมจากร้าน
จำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรในชุมชน 
 วิธีการปลูก ได้หว่านเมล็ดพันธ์ุผักโขมปลูกทั่วแปลงหรือหว่านเมล็ดปลูกเป็นแถว ให้แถวห่างกัน 20-30 
เซนติเมตร ทั้ง 2 วิธี ใช้เมล็ดพันธ์ุปลูกในราว 10 กิโลกรัม ต่อไร่ แล้วคราดดินกลบ 1-2 รอบ รดน้ำให้พอชุ่ม 
 การปฏิบัติดูแลบำรุงรักษา หลังจากปลูก 7 วัน ได้ใส่ปุ๋ยด้วยการนำมูลไก่และแกลบผสมกัน โรยใส่รอบทรง
พุ่มต้นผักโขม จะใส่ทุก 7 วัน ขณะเดียวกันก็ได้นำน้ำหมักชีวภาพหน่อกล้วย จุลินทรีย์ หรือน้ำหมักชีวภาพที่ทำจาก
หัวปลามาฉีดพ่นทุก 7 วัน สลับกับการใส่ปุ๋ยมูลไก่ 
 การให้น้ำ ต้นผักโขมต้องได้รับน้ำพอเพียงจึงจะเจริญเติบโตสมบูรณ์ ได้ให้น้ำผักโขมวันละ 1-2 ครั้ง เช้าหรือ
เย็น หรือดูความช้ืนในดินก่อน การให้น้ำได้ฉีดพ่นน้ำเป็นแบบละอองฝอยให้ทั่วแปลงผักแต่พอชุ่ม 
 การเก็บเกี่ยว หลังจากหว่านเมล็ดพันธ์ุผักโขมปลูกและปฏิบัติดูแลบำรุงรักษาได้ 25-30 วัน ต้นผักโขมจะ
เจริญเติบโตพร้อมให้เก็บเกี่ยว วิธีเก็บใช้มือจับที่โคนต้น ดึงขึ้นมาช้าๆ วางต้นผักโขมลงบนภาชนะ จากนั้นนำต้นผัก
โขมไปล้างน้ำให้รากและใบสะอาด จัดผักโขมใส่ถุงพลาสติกเจาะรู 5 กิโลกรัม ใช้ยางรัดปากถุง พื้นที่ปลูกผักโขม 1 
โรงเรือน จะได้ผลผลิตประมาณ 100 กิโลกรัม พื้นที่ปลูก 3 โรงเรือน จะได้ผลผลิตเฉล่ีย 300 กิโลกรัม และหลังการ
เก็บเกี่ยวแล้ว ที่แปลงปลูกจะมีต้นผักโขมเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่ จากนั้น 15-20 วัน ก็จะเก็บเกี่ยวได้อีก 1-2 ครั้ง 
 คุณวลัญช์อร ถมปัด รองประธานวิสาหกิจชุมชนพืชผักปลอดภัยฯ เล่าให้ฟังในท้ายนี้ว่า ฝ่ายการตลาดของ
วิสาหกิจชุมชนได้จัดผักโขมปลอดภัยบรรจุใส่ถุงพลาสติกเจาะรู ขายให้ บริษัท แนชเชอรัลแอนด์พรีเมี่ยมฟู้ด จำกัด 
เพื่อส่งไปขายต่างประเทศในแถบยุโรป โดยผักโขมปลอดภัยที่จัดใส่ถุงพลาสติกเจาะรู น้ำหนัก 5 กิโลกรัม จะขาย 150 
บาท พื้นที่ 3 โรงเรือน ก็มีรายได้ 8,500-9,000 บาท ต่อครั้ง ส่งผลให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนพืชผักปลอดภัยในมุ้ง
ตำบลท่ามะนาว มีรายได้พอเพียงต่อการยังชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 จากเรื่อง ผักโขม เกษตรกรปลูกในมุ้งได้ผักปลอดภัยเพื่อการส่งออก เป็นทางเลือกสร้างงาน สร้างรายได้ 
สร้างความมั่นคง ให้เกษตรกรในชุมชนยังชีพได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สอบถามเพิ่มได้ที่ คุณวลัญช์อร 
ถมปัด โทร. 096-295-9297 หรือ คุณป้าวาสนา ศรีสุวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี โทร. 081-495-4465 หรือ คุณกวิลยุทธ รากทอง สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล โทร. 087-239-
1780 ก็ได้ครับ 
  



 
สาหร่ายพวงองุ่น แหลมสัก กระบ่ี ได้คุณภาพ โดนใจลูกค้า ส่งขายทั่วประเทศ 
 สาย ภาษาท้องถิ่นภาคใต้ฝ่ังอันดามัน หมายถึง สาหร่าย มีคุณประโยชน์นานัปการ ชาวบ้านที่อาศัย
บริเวณชายฝ่ังทะเลเก็บบริโภคมาช้านาน โดยสามารถนำมาบริโภคสดจิ้มกับน้ำพริกกะปิ หรือน้ำจิ้มซีฟู้ด หรือจะ
นำมายำกับหมึกหรือกุ้งก็เข้ากันได้ดี ทุกคนที่ได้รับประทานต่างติดใจในรสชาติและเนื้อสัมผัสเมื่อเคี้ยวโดนเม็ด
สาหร่ายจะกรุบกรอบทำให้รับประทานได้ไม่เบ่ือ   
 ในต่างประเทศ สาหร่ายทะเล ก็เป็นอาหารที่นิยมบริโภคมาเป็นเวลานาน ประเทศที่นิยมบริโภคสาหร่าย
ทะเล ได้แก่ จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี ฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากนี้ สาหร่ายทะเลยังมีประโยชน์หลากหลาย ไม่ว่าจะใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง ปุ๋ย ยารักษาโรค อาหารสัตว์ เป็นต้น ในปัจจุบัน มีการนิยม
บริโภคสาหร่ายทะเลมากขึ้น เนื่องจากสาหร่ายทะเลมีคุณประโยชน์มากมาย จัดเป็นอาหารสุขภาพ ประเทศที่มีการ
เล้ียงและส่งออกสาหร่ายมีหลายประเทศ เช่น ประเทศจีน เวียดนาม แคนาดา ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ในประเทศไทยนั้นมี
การบริโภคสาหร่ายทะเลในจังหวัดทางภาคใต้และภาคตะวันออก โดยรับประทานแทนผัก ในปัจจุบันกรมประมง
สามารถเพาะเล้ียงสาหร่ายทะเลได้หลายชนิด 
 โดยหนึ่งในนั้น ได้แก่ สาหร่ายพวงองุ่น ซึ่งเป็นสาหร่ายที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และเป็นหนึ่งในอาหารยอด
นิยมของชาวญ่ีปุ่น สาหร่ายพวงองุ่น จัดเป็นสาหร่ายทะเลสีเขียว (green algae) หรือมีช่ือสามัญว่า Sea Grapes 
หรือ Green Caviar 
 สาหร่ายพวงองุ่น เป็นหนึ่งในสาหร่ายที่รับประทานได้ของประเทศไทย สาหร่ายชนิดนี้อุดมด้วยแร่ธาตุ และ
วิตามินหลายชนิด ทั้งกรดไขมัน PUFA วิตามินบี 2 วิตามินอี และเกลือแร่ ได้แก่ I, P, Zn, Ca, Mg, Se, Fe, Mn, Co 
 สาหร่ายชนิดนี้ มีลักษณะคล้ายองุ่น เนื่องจากมีรสชาติดีและมีคุณค่าทางอาหาร จึงจัดเป็น 1 ใน 5 อาหาร
แนะนำสำหรับผู้ที่ไปเยือนเมืองโอกินาว่า ประเทศญ่ีปุ่น เป็นอาหารสุขภาพ ชาวโอกินาว่าเช่ือว่าการรับประทาน
สาหร่ายทะเลช่วยให้หายป่วยได้เร็วขึ้น เนื่องจากมีวิตามินเอ วิตามินซี และเกลือแร่สูง เป็นแหล่งสำคัญของ
แมกนีเซียมที่ช่วยลดความดันโลหิต และป้องกันโรคหัวใจล้มเหลว ช่วยต้านมะเร็ง ไอโอดีนสูงจึงช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรค
ไทรอยด์ขยับจากเลี้ยงปลามาเพาะเลี้ยงสาหร่าย 
 คุณสุทธิพงษ์ โรมินทร์ อายุ 38 ปี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเล้ียงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น อยู่
บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี เล่าให้ฟังว่า เดิมประกอบอาชีพเล้ียงปลาในกระชัง 
เช่น ปลาช่อนทะเล ปลากะพงขาว แต่ประสบปัญหาหลายด้าน ทั้งเรื่องโรค ราคาตกต่ำ และอื่นๆ ทางสำนักงาน
ประมงอำเภออ่าวลึก ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา โดยได้แนะนำให้ใช้กระชังที่ว่างทดลองเล้ียงสาหร่ายพวงองุ่นเป็น
รายได้เสริมอีกทางหนึ่ง เพื่อให้สามารถมีรายได้จุนเจือครอบครัว โดยตนได้ชักชวนชาวบ้านรวมกลุ่มกันเพาะเล้ียง
สาหร่าย เมื่อปี พ.ศ. 2560 
 และทางสำนักงานประมงอำเภออ่าวลึก ได้นำสมาชิกกลุ่มไปศึกษาดูงานการเพาะเล้ียงสาหร่ายพวงองุ่น ที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำชายฝ่ังเพชรบุรี และโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัด



เพชรบุรี หลังจากกลับมาจากการศึกษาดูงานจึงมีการเพาะเล้ียงสาหร่ายพวงองุ่นอย่างจริงจัง เล้ียงไป 2 เดือน เริ่มมี
รายได้จากการขายสาหร่ายให้กับคนในชุมชน ต่อมาจึงได้ขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกับสำนักงานเกษตรอำเภอ
อ่าวลึก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึกได้เข้ามาแนะนำให้ความรู้ใน
การบริหารจัดกลุ่มอย่างต่อเนื่อง จนกิจการไปได้ด้วยดี ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 13 คน เพาะเล้ียงสาหร่ายรวม 90 
กระชัง โดยในพื้นที่ยังมีชาวบ้านที่เพาะเล้ียงสาหร่ายอีกหลายราย รวมกันแล้วประมาณ 800 กระชัง 
 คุณสุทธิพงษ์ เล่าว่า การเพาะเล้ียงสาหร่ายไม่ยุ่งยาก เนื่องจากมีกระชังเล้ียงปลาอยู่แล้ว จึงสามารถนำ
สาหร่ายมาเพาะเล้ียงได้เลย 
ต้นทุนเท่าไร 
ต้นทุนต่อ 1 กระชัง (ขนาด 3×3 เมตร) ประกอบด้วย 

1. ตะแกรงพลาสติก ขนาด 40×60 เซนติเมตร อันละ 70 บาท (พร้อมใช้งาน) 
2. ใช้อวนแดงกั้นรอบกระชัง ขนาดตา 1.5 เซนติเมตร ราคา 850 บาท ขนาด 3x3x1.5 เมตร (กว้างxยาวxลึก) 

(พร้อมใช้งาน) 
3. ต้นพันธ์ุสาหร่าย กิโลกรัมละ 100 บาท ต่อ 1 ตะแกรง (ซื้อครั้งเดียว) โดย 1 กระชัง จะใส่ได้ 9 ตะแกรง 

สรุป 1 กระชัง (9 ตะแกรง) ลงทุน 2,380 บาท (มีกระชังอยู่แล้ว) สาหร่าย 1 กิโลกรัม ดูแลประมาณ 60 วัน 
จะเก็บเกี่ยวได้ 6-8 กิโลกรัม (คัดแล้ว) ที่เหลือสามารถนำมาเล้ียงต่อได ้
การดูแล แบ่งเป็น 2 ระยะ 

1. ช่วง วันที่ 1-10 ไม่ต้องทำอะไร แค่คอยสังเกตว่ามีสัตว์น้ำมากินหรือไม ่
2. ช่วง วันที่ 11-60 หรือจนกว่าจะเก็บ ต้องคอยสังเกตว่ามีตะกอนหรือขี้แดดมาปกคลุมสาหร่ายหรือไม่ หากมี

ให้เขย่าตะแกรง 5-7 ครั้ง หรือใช้มือลูบข้างบนสาหร่ายเพื่อขจัดคราบตะกอนออก และหากมีศัตรูเข้ามาทำ
ความเสียหาย ก็ให้เปล่ียนต้นพันธ์ุสาหร่ายใหม่ โดยศัตรูของสาหร่ายจะเป็นพวกปลาสลิดหิน ลูกหอย เพรียง 
ที่ลอดตาข่ายเข้ามา 

การเก็บเกี่ยว 

 เมื่อครบอายุ 60 วัน หรือดูแล้วสาหร่ายมีความสวยสมบูรณ์พร้อมเก็บเกี่ยว ก็สามารถแซะสาหร่าย

ออกมาจากตะแกรงได้เลย และนำมาล้างทำความสะอาดที่จุดรวบรวมของกลุ่ม ซึ่งเป็นทีท่ำการกลุ่ม โดยคัด

เอาเฉพาะช่อที่สมบูรณ์ คือ ความยาวตั้งแต่ 2 นิ้วขึ้นไป และเก็บส่ิงเจือปนออก เช่น ลูกหอย ลูกปลาดาว 

ดอกไมท้ะเล ตัวเพรียงต่างๆ และเศษขยะเล็กๆ โดยจะจ้างสมาชิก รวมถึงชาวบ้านทั่วไปในชุมชน ราคา

กิโลกรัมละ 20 บาท เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว นำมาล้างทำความสะอาดอีกครั้งด้วยชุดสกิมเมอร์อีก 1-2 

วัน ขึ้นกับสภาพอากาศ จากนั้นนำมาเป่าด้วยออกซิเจนต่อกับหัวทรายเหมือนในตู้ปลาอีก 12-24 ช่ัวโมง แล้ว

นำมาสะเด็ดน้ำ ก็พร้อมส่งขายได้ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้สาหร่ายมีคุณภาพดียิ่งขึ้น หมดปัญหาเรื่องกล่ินโคลน และ

เก็บไว้ได้ 3-7 วัน 
การตลาด 
 ทางกลุ่มจะขายส่งอยู่ที่ราคา 150-180 บาท ต่อกิโลกรัม ส่วนราคาขายปลีก 180-200 บาท ต่อกิโลกรัม เดิม
เคยขายได้เดือนละประมาณ 300-600 กิโลกรัม แต่เมื่อกลางปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีโครงการเสริมสร้าง



รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ี และสำนักงานเกษตรอำเภออ่าว
ลึก เปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรสามารถเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินงานของกลุ่มได้ ทางกลุ่ม
จึงได้เขียนโครงการ ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อต่อยอดกิจการของกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทางกลุ่มก็ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณมาจัดซื้ออุปกรณ์ชุดสกิมเมอร์ใช้ล้างทำความสะอาดและกำจัดกล่ินโคลนของสาหร่าย พร้อมด้วยบรรจุ
ภัณฑ์และสติ๊กเกอร์ ทำให้สาหร่ายมีคุณภาพดีข้ึน สะอาด ไม่มีกล่ินโคลน และสวยเด้ง 
 ปัจจุบัน มียอดขายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากลูกค้าติดใจในคุณภาพ โดยขายได้ประมาณ 700-1,000 กิโลกรัม 
หรือประมาณ 125,000-200,000 บาท ต่อเดือน ทำให้สมาชิกมีรายได้ 10,000-15,000 บาท ต่อเดือน และชาวบ้าน
ชุมชนก็มีรายได้จากการรับจ้างล้างสาหร่าย วันละไม่ต่ำกว่า 400-600 บาท ถือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับ
ชุมชนแหลมสักได้อย่างดี โดยในช่วงที่กลุ่มผลิตไม่ทัน ยังช่วยรับซื้อสาหร่ายของชาวบ้านรายอื่นด้วย แต่จะเน้นที่มี
คุณภาพเท่านั้น ซึ่งมีการส่งขายทั้งในจังหวัดกระบ่ี และต่างจังหวัด เช่น ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 
สงขลา ปัตตานี ยะลา กรุงเทพฯ ชลบุรี และนครราชสีมา 
 ประโยชน์ของสาหร่ายพวงองุ่น 

1. เป็นแหล่งรวมของวิตามิน โดยเฉพาะวิตามินเอและวิตามินซี กินเพื่อช่วยบำรุงสุขภาพ และในเวลาที่ร่างกาย
เจ็บป่วยไม่สบาย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรง 

2. ช่วยป้องกันและรักษาโรคคอพอก เพราะมีไอโอดีนที่เป็นแร่ธาตุสำคัญและยังป้องกันและบรรเทาอาการ
เกี่ยวกับโรคไทรอยด์ 

3. เหมาะกับคนที่เป็นโรคหัวใจ เพราะมีปริมาณของแมกนีเซียมสูง ซึ่งจะช่วยลดระดับความดันในเส้นเลือด 
ป้องกันโรคหัวใจล้มเหลว รวมทั้งยังเป็นผลดีต่อโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

4. มีเส้นใยอาหารสูง แต่แคลอรีต่ำ เหมาะสำหรับคนที่ควบคุมหรือลดน้ำหนัก แม้จะเป็นสาหร่ายทะเลแต่ก็มี
ปริมาณของโซเดียมต่ำ ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 

5. ช่วยกระตุ้นให้ระบบการขับถ่ายทำงานได้เป็นปกติ ลดโอกาสจะเกิดอาการท้องผูก และลดความเส่ียงของโรค
ริดสีดวงทวาร 

6. มีสารต้านอนุมูลอิสระ ที่จะช่วยชะลอความเส่ือมของเซลล์ในร่างกาย นำพาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้เป็น
อย่างดี เพิ่มการไหลเวียนของเลือดและบำรุงผิวพรรณ ลดการเกิดริ้วรอย 

7. ช่วยบำรุงกระดูก ทำให้กล้ามเนื้อและประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บำรุงสมองและระบบประสาท
ด้วย 

8. ช่วยรักษาสมดุลของน้ำภายในร่างกาย และสามารถช่วยกำจัดของเสียออกจากร่างกายได้เป็นอย่างดี 
9. รักษาความชุ่มช้ืนของเซลล์ผิว คืนความชุ่มช้ืนให้แก่ผิว จึงมีการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญใน

ผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงผิว เพื่อช่วยให้ผิวเปล่งปล่ัง เต่งตึง ทำให้ผิวหนังมีความแข็งแรงไม่หย่อนคล้อยได้
ง่าย 

สำหรับท่านใดที่สนใจ สาหร่ายพวงองุ่น สามารถติดต่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุทธิพงษ์ โรมินทร์ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น เลขที่ 40 หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าว
ลึก จังหวัดกระบ่ี โทรศัพท์ 063-591-9801 
 


