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ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
รถเร่ผลไม้ ระยองปล่อยขบวนรถเร่ขายผลไม้ 45 คัน ภายใต้”โครงการรถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อปภาค

ตะวันออก” 
คนล้านนา 

มอบผลไม้แก่
บุคลากรทาง
การแพทย์ 

มอบผลไม้แก่บุคลากร ทางการแพทย์ แนวหน้า 

ทุเรียน ประมูลทุเรียนสร้างสุข สวนไม้เมืองนนท์ ประเด็นดัง ข่าวเด่น  
บอนสี หนุ่มหัวใสเพาะบอนสีนับ 100 สายพันธุ์ ส่งขายทั่วประเทศ  MedeeTV 

Nakhonsrithammarat 

ภาคใต้หนุ่มวัย 34 ปี ตกงานโควิดหันปลูกบอนสีนับ 100 สายพันธุ์ยอดขายพุ่ง คมชัดลึก 

หนุ่มหัวใสเพาะบอนสีนับ 100 สายพันธุ์ ส่งขายทั่วประเทศ  Talknews Online  



ชาวสวนยางปลูกบอนสีสร้างรายได้เสริม  ThaiPBS 

อาชีพติดปาก! ปลูกบอนสี ราชินีใบไม้ กำไรปัง True4u 

ส้มโอ แพร่ พลิกฟ้ืนส้มโอเมืองลอง เป็นผลไม้อัตลักษณ์ เทคโนโลยีชาวบ้าน 

กระท้อน GI กระท้อนปุยฝ้ายหวาน กระท้อน GI ของดี ตำบลตะลุง ลพบุรี เทคโนโลยีชาวบ้าน 
แปลงใหญ่ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร!!ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ Timenews 

เกษตร MOU แปลงใหญ่ ยกระดับ การตลาด ลดทุน เพ่ิมรายได้ KPP News 

แมคคาเดเมีย รอบทิศถิ่นไทย "แมคคาเดเมีย" พืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ดี  NBT2HD 

ทุเรียนอ่อน มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาทุเรียนอ่อน  NBT2HD 
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ตามที่มีกระแสข่าว เกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงมหาชนก จังหวัดมหาสารคาม ประสบปัญหาไม่มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อ เนื่องจาก

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเป็นช่วงที่มะม่วงออกสูต่ลาดจำนวนมาก จึงได้ขอความช่วยเหลือไปทางจังหวัดให้ยื่นมือ

เข้ามาช่วยหาตลาด เพื่อระบายสนิค้าให้ทางกลุ่มด้วย นั้น 

กรมส่งเสรมิการเกษตรสั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเกษตรกรในพื้นที่พบว่า กลุ่ม

แปลงใหญ่ปลูกมะม่วงพันธุ์มหาชนก บ้านเหล่าค้อ ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อท่ีปลูก 400 ไร่ 

สมาชิกรวม 68 คน สำหรับสถานการณร์าคามะม่วงในช่วงที่ผ่านมา พบว่า มีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคม – 

มิถุนายน 2564 จำนวนประมาณ 60 ตัน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโควิด 19 จึงทำให้พ่อค้า

คนกลางไมเ่ข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ผลผลิตของกลุม่แปลงใหญ่ปลูกมะม่วงพันธุ์มหาชนก 

บ้านเหล่าค้อ ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ในปี 2564 มีช่วงระยะที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากทีสุ่ดในเดือน

พฤษภาคม – วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 โดยในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการให้ความ

ช่วยเหลือแก่กลุม่เกษตรกรแปลงใหญ่ดังกล่าว ดังนี ้
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1) ขอความร่วมมือภาคเอกชนในการจัดหาสถานท่ีจำหน่ายผลผลิต ได้แก่ ตลาดเกษตร ห้างสรรพสินค้า และปั้มนำ้มัน ปตท. 

ในจังหวัดมหาสารคาม 

2) ดำเนินการจัดซื้อผลผลิต เพื่อนำไปสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ตามโรงพยาบาลต่างๆ ภายใต ้“โครงการแบ่งปัน

น้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

3) จัดหาสถานท่ีจำหน่ายผลผลิตให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหนา้ที่ และประชาชนท่ัวไป 

4) ประสานงานกับหอการคา้จังหวัดมหาสารคาม ตลาดประชารัฐ ในการจัดซื้อและจดัหาตลาดจำหนา่ยผลผลิต 

5) ประสานงานกับมลูนิธิ SWF สะพานบุญ จัดซื้อผลผลติไปสนับสนุนแก่ประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดโรค

ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันมะม่วงมหาชนกของกลุ่มแปลงใหญ่ดังกล่าวไมม่ีผลผลิตเหลือออกสู่ตลาด

แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สสก.3 ระยอง จับมือศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ

การเกษตร จ.ระยอง ผลิตต้นพันธุท์ุเรียนหมอนทอง

พันธุ์ดีมีมาตรฐานกระจายสู่เกษตรกร   

นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า 

สสก.3 ระยอง ได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ซึ่งเป็นหน่วยงานใน

สังกัดของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มีหน้าที่ในการผลิตและขยายพืชพันธุ์

ดีสำหรับให้บริการแก่เกษตรกร ดำเนินโครงการผลิตขยายและส่งเสริมการใช้ต้นพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ดีขึ้น 

  

 

 

ซึ่งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยองมีความพร้อมทั้งบุคลากร และสถานที่ ในการ

ผลิตต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองพันธุ์ดีมีมาตรฐานกระจายให้แก่สมาชิกของสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย

ภาคตะวันออก และเกษตรกรทั่วไปโดยจะจำหน่ายให้ในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรนำไปปลูก

ทดแทนต้นที่มีอายุมากให้ผลผลิตน้อยคุณภาพต่ำ และพื้นที่เพิ่มใหม่ โดยในปี 2564 ได้ดำเนินการผลิตต้น

พันธุ์ทุเรียนหมอนทอง จำนวน 2,000 ต้น ที่พร้อมจำหน่ายให้เกษตรกร 

  



“ สสก.3 ระยอง ยังได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  จัดให้มีการประชุม

เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการขยายกิ่งพันธุ์ทุเรียนให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตทุเรียน ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก จะมีการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในกระบวนการ

ผลิตพันธุ์ทุเรียนเพื่อการค้าด้วยวิธีการต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม ที่สามารถทำได้รวดเร็วและได้ครั้งละจำนวนมาก 

ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ สมาชิกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก และเกษตรกรรายย่อยผู้

ปลูกทุเรียน  จะทำให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถนำไปต่อยอดในการปลูกทุเรียนในพื้นที่ของตนเอง

ต่อไป” นายปิยะ สมัครพงศ์ กล่าว 

 

ผู้อำนวยการ  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่าใน

ปัจจุบันความต้องการทุเรียนของผู้บริโภคสูงท้ังตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ ทำให้เกิด

กระแสการปลูกทุเรียนกระจายสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตทุเรียน

ที่สำคัญ เช่น ภาคตะวันออก ซึ่งมีจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิต คือ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัด

ระยอง ยังผลให้มีอัตราการขยายพ้ืนที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 – 10 ต่อปี  โดยท่ีหนึ่งใน

ปัจจัยสำคัญของการผลิตทุเรียนที่จะประสบผลสำเร็จ คือ ต้นพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ดี มีมาตรฐาน และใช้ต้นตอ

ที่ทนทานต่อโรครากเน่าโคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุเรียน

มาก และถ้าหากบริหารจัดการไม่ถูกต้องจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและเกิดความเสียหายถึงเกือบ

ร้อยละ 100 จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงทำให้เกิดการขาดแคลนต้นพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ดีในปัจจุบัน และ

ราคาต้นพันธุ์ดีขยับขึ้นมาสูงมาก 

  

“กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัด

ระยองได้มีการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวน

ทุเรียนมีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งสามารถเข้าถึงขบวนการพัฒนาด้านการผลิตได้ทั้งระบบ ซึ่งสมาพันธ์

ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกประกอบด้วยเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง 

ปราจีนบุรี นครนายก และชลบุรี มีสมาชิกทั้งสิ้นกว่า 700 ราย  ซึ่งสมาชิกมีการปลูกทุเรียนเพิ่มมากขึ้นทั้ง

ปลูกใหม่และปลูกทดแทนต้นเดิมอย่างต่อเนื่อง แต่สมาชิกยังขาดแคลนต้นพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ดีในราคาที่เป็น

ธรรม ฉะนั้นโครงการผลิตขยายและส่งเสริมการใช้ต้นพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ดี จึงนับเป็นทางออกในการเพิ่ม

ปริมาณทุเรียนพันธุ์ดีมีคุณภาพของไทยสู่ตลาดได้มากขึ้น” ผู้อำนวยการ  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กล่าว 



 

 

สสก.5 สงขลา ร่วมจดัเวทีเช่ือมโยงเทคโนโลย ีนวตักรรม จากศูนย ์
AIC สู่ ศพก. 

 

ไดรั้บการสนบัสนุน 

“Agritech and Innovation Center" หรือ AIC เป็นแหล่งบริการองคค์วามรู้และแหล่ง
เรียนรู้รูปแบบใหม่ท่ีทนัสมยัและสร้างสรรคใ์นดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นการเกษตร ท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จดัตั้งขึ้น โดยไดรั้บความร่วมมือจากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ รวม 83 ศูนย ์ใน 77 

จงัหวดั เพื่อใหเ้กษตรกรน าเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและนวตักรรมการเกษตรไปปรับใชใ้นพื้นท่ี 

นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยวา่ 
ตามท่ีท่านท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ไดล้งพื้นท่ีติดตาม
และใหแ้นวทางการขบัเคล่ือนการน าเทคโนโลยนีวตักรรมจากศูนย ์AIC สู่เกษตรกรในพื้นท่ี นั้น นาย
เขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดส้ั่งการใหทุ้กเขต คดัเลือกศูนยเ์รียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) น าร่องภาคละ 1 จุด เพื่อเช่ือมโยงเทคโนโลยแีละนวตักรรมสู่ 
ศพก. ในปี 2564 ซ่ึงส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไดค้ดัเลือก ศพก. 
อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา เป็นจุดด าเนินการ ขณะน้ีไดม้อบหมายเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน  จดัทีมลง
พื้นท่ีร่วมกบัส านกังานเกษตรจงัหวดัสงขลา ส านกังานเกษตรอ าเภอนาหม่อม 

https://region.siamrath.co.th/media/65794978496a6f314c434979496a6f794f5459334e6977694d7949364d5377694e5349364d5449344d4377694e6949364e7a497766513d3d.jpg


มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงเป็นศูนย ์AIC ของจงัหวดัสงขลา และส านกังานเกษตรและสหกรณ์
จงัหวดั 
จดัเวทีเช่ือมโยงศูนย ์AIC สู่ ศพก. เพื่อคน้หาความตอ้งการของเกษตรกรในพื้นท่ี และคดัเลือกกิจกรรม
การเกษตรท่ีจะน านวตักรรมไปขยายผล ผลจากการจดัเวทีสรุปประเด็นท่ี ศพก. และเกษตรกรในพื้นท่ี
ตอ้งการ มีดงัน้ี 1) การจดัการดิน น ้า เพื่อการผลิตไมผ้ล 2) การผลิตปุ๋ ยอินทรียค์ุณภาพสูงโดยการผสม
เช้ือราไตรโคเดอร์มาป้องกนัก าจดัโรคในทุเรียน และ 3) การเล้ียงผ้ึงโพรงและชนัโรงเป็นอาชีพเสริมใน
สวนยางพาราและสวนผลไม ้นอกจากน้ีไดร่้วมจดัท าแผนปฏิบติังาน ประกอบดว้ย แผนระยะสั้นท่ีจะ
ด าเนินการทนัทีในช่วงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2564 มีดงัน้ี 

1) น าปุ๋ ยอินทรียท่ี์เกษตรกรผลิตอยูไ่ปตรวจวิเคราะห์คุณภาพท่ีศูนย ์AIC มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2) จดัถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ ยอินทรียค์ุณภาพสูงและการควบคุมคุณภาพ 

3) จดัถ่ายทอดความรู้ เร่ืองน าโฟมยางพาราผสมสารล่อแมลง เพื่อการควบคุมแมลงวนัผลไม ้พร้อมมอบ
แผน่โฟมยาง และสาธิตใหเ้กษตรกรน าไปใชท้ดสอบในแปลง 
และแผนระยะยาว ท่ีจะด าเนินการในปี 2565-2566 ไดแ้ก่ การจดัการปัจจยัพื้นฐานในการผลิตไมผ้ล
คุณภาพ เช่น การใชปุ้๋ ยตามค่าการตรวจวิเคราะห์ดิน การจดัการศตัรูพืช การจดัการน ้าโดยใชร้ะบบอตัโนมติั 
จดัท าแปลงตน้แบบการผลิตทุเรียนคุณภาพ การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว (Post harvest) 

การขอรับรองมาตรฐานผลผลิตและผลิตภณัฑ ์และการเล้ียงผ้ึงโพรงและชนัโรงในสวนยางพาราและสวน
ผลไม ้ตลอดจนการแปรรูปเพิ่มมูลค่า 
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“Agritech and Innovation Center" หรือ AIC เป็นแหล่งบริการองคค์วามรู้และแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ท่ีทนัสมยัและ
สร้างสรรคใ์นดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมดา้นการเกษตร ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัตั้งขึ้น โดยไดรั้บความร่วมมือจาก
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ รวม 83 ศูนย ์ใน 77 จงัหวดั เพ่ือให้เกษตรกรน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและนวตักรรมการเกษตรไปปรับใชใ้นพ้ืนท่ี 

นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยว่า ตามท่ีท่านท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ไดล้งพ้ืนท่ีติดตามและให้แนวทางการขบัเคลื่อนการน าเทคโนโลยีนวตักรรมจากศูนย ์
AIC สู่เกษตรกรในพ้ืนท่ี นั้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดส้ั่งการให้ทุกเขต คดัเลอืกศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) น าร่องภาคละ 1 จุด เพื่อเช่ือมโยงเทคโนโลยีและนวตักรรมสู่ ศพก. ในปี 2564 ซ่ึงส านกังาน
ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไดค้ดัเลือก ศพก. อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา เป็นจุดด าเนินการ ขณะน้ีไดม้อบหมาย
เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน  จดัทีมลงพ้ืนท่ีร่วมกบัส านกังานเกษตรจงัหวดัสงขลา ส านกังานเกษตรอ าเภอนาหม่อม 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงเป็นศูนย ์AIC ของจงัหวดัสงขลา และส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั 
จดัเวทีเช่ือมโยงศูนย ์AIC สู่ ศพก. เพ่ือคน้หาความตอ้งการของเกษตรกรในพ้ืนท่ี และคดัเลือกกิจกรรมการเกษตรท่ีจะน านวตักรรมไปขยายผล 
ผลจากการจดัเวทีสรุปประเด็นท่ี ศพก. และเกษตรกรในพ้ืนท่ีตอ้งการ มีดงัน้ี 1) การจดัการดิน น ้า เพ่ือการผลิตไมผ้ล 2) การผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
คุณภาพสูงโดยการผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มาป้องกนัก าจดัโรคในทุเรียน และ 3) การเลี้ยงผ้ึงโพรงและชนัโรงเป็นอาชีพเสริมในสวนยางพารา
และสวนผลไม ้นอกจากน้ีไดร่้วมจดัท าแผนปฏิบติังาน ประกอบดว้ย แผนระยะสั้นท่ีจะด าเนินการทนัทีในช่วงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 
2564 มีดงัน้ี 

1) น าปุ๋ ยอินทรียท่ี์เกษตรกรผลิตอยู่ไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพท่ีศูนย ์AIC มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2) จดัถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ ยอินทรียค์ุณภาพสูงและการควบคุมคุณภาพ 

3) จดัถ่ายทอดความรู้ เร่ืองน าโฟมยางพาราผสมสารล่อแมลง เพื่อการควบคุมแมลงวนัผลไม ้พร้อมมอบแผน่โฟมยาง และสาธิตให้เกษตรกร
น าไปใชท้ดสอบในแปลง 
และแผนระยะยาว ท่ีจะด าเนินการในปี 2565-2566 ไดแ้ก่ การจดัการปัจจยัพ้ืนฐานในการผลิตไมผ้ลคุณภาพ เช่น การใชปุ้๋ ยตามค่าการ
ตรวจวิเคราะห์ดิน การจดัการศตัรูพืช การจดัการน ้ าโดยใชร้ะบบอตัโนมติั จดัท าแปลงตน้แบบการผลิตทุเรียนคุณภาพ การจดัการหลงัการเก็บ
เก่ียว (Post harvest) 

การขอรับรองมาตรฐานผลผลิตและผลติภณัฑ ์และการเลี้ยงผ้ึงโพรงและชนัโรงในสวนยางพาราและสวนผลไม ้ตลอดจนการแปรรูปเพ่ิมมูลค่า 

 



 

สสก.5 สงขลา ร่วมจัดเวทีเช่ือมโยงเทคโนโลย ีนวัตกรรม จากศูนย์ AIC สู่ ศพก. 

“Agritech and Innovation Center" หรือ AIC เป็นแหล่งบริการองคค์วามรู้และแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ท่ีทนัสมยัและ
สร้างสรรคใ์นดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมดา้นการเกษตร ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัตั้งขึ้น โดยไดรั้บความร่วมมือจาก
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ รวม 83 ศูนย ์ใน 77 จงัหวดั เพ่ือให้เกษตรกรน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและนวตักรรมการเกษตรไปปรับใชใ้นพ้ืนท่ี 

นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยว่า ตามท่ีท่านท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ไดล้งพ้ืนท่ีติดตามและให้แนวทางการขบัเคลื่อนการน าเทคโนโลยีนวตักรรมจากศูนย ์AIC 

สู่เกษตรกรในพ้ืนท่ี นั้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดส้ั่งการให้ทุกเขต คดัเลือกศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) น าร่องภาคละ 1 จุด เพื่อเช่ือมโยงเทคโนโลยีและนวตักรรมสู่ ศพก. ในปี 2564 ซ่ึงส านกังานส่งเสริมและ
พฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไดค้ดัเลือก ศพก. อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา เป็นจุดด าเนินการ ขณะน้ีไดม้อบหมายเจา้หนา้ท่ีของ
หน่วยงาน  จดัทีมลงพ้ืนท่ีร่วมกบัส านักงานเกษตรจงัหวดัสงขลา ส านกังานเกษตรอ าเภอนาหม่อม 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงเป็นศูนย ์AIC ของจงัหวดัสงขลา และส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั 
จดัเวทีเช่ือมโยงศูนย ์AIC สู่ ศพก. เพ่ือคน้หาความตอ้งการของเกษตรกรในพ้ืนท่ี และคดัเลือกกิจกรรมการเกษตรท่ีจะน านวตักรรมไปขยายผล 
ผลจากการจดัเวทีสรุปประเด็นท่ี ศพก. และเกษตรกรในพ้ืนท่ีตอ้งการ มีดงัน้ี 1) การจดัการดิน น ้า เพ่ือการผลิตไมผ้ล 2) การผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
คุณภาพสูงโดยการผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มาป้องกนัก าจดัโรคในทุเรียน และ 3) การเลี้ยงผ้ึงโพรงและชนัโรงเป็นอาชีพเสริมในสวนยางพารา
และสวนผลไม ้นอกจากน้ีไดร่้วมจดัท าแผนปฏิบติังาน ประกอบดว้ย แผนระยะสั้นท่ีจะด าเนินการทนัทีในช่วงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 
2564 มีดงัน้ี 

1) น าปุ๋ ยอินทรียท่ี์เกษตรกรผลิตอยูไ่ปตรวจวิเคราะห์คุณภาพท่ีศูนย ์AIC มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2) จดัถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ ยอินทรียค์ุณภาพสูงและการควบคุมคุณภาพ 

3) จดัถ่ายทอดความรู้ เร่ืองน าโฟมยางพาราผสมสารล่อแมลง เพื่อการควบคุมแมลงวนัผลไม ้พร้อมมอบแผน่โฟมยาง และสาธิตให้เกษตรกร
น าไปใชท้ดสอบในแปลง 
และแผนระยะยาว ท่ีจะด าเนินการในปี 2565-2566 ไดแ้ก่ การจดัการปัจจยัพ้ืนฐานในการผลิตไมผ้ลคุณภาพ เช่น การใชปุ้๋ ยตามค่าการ
ตรวจวิเคราะห์ดิน การจดัการศตัรูพืช การจดัการน ้ าโดยใชร้ะบบอตัโนมติั จดัท าแปลงตน้แบบการผลิตทุเรียนคุณภาพ การจดัการหลงัการเก็บ
เก่ียว (Post harvest) 

การขอรับรองมาตรฐานผลผลิตและผลติภณัฑ ์และการเลี้ยงผ้ึงโพรงและชนัโรงในสวนยางพาราและสวนผลไม ้ตลอดจนการแปรรูปเพ่ิมมูลค่า 

 

 

 

 

 

 

 



 

สสก.5 สงขลา ร่วมจัดเวทีเช่ือมโยงเทคโนโลย ีนวตักรรม จากศูนย์ 
AIC สู่ ศพก. 
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“Agritech and Innovation Center" หรือ AIC เป็นแหล่งบริการองคค์วามรู้และแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ท่ีทนัสมยัและ
สร้างสรรคใ์นดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมดา้นการเกษตร ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัตั้งขึ้น โดยไดรั้บความร่วมมือจาก
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ รวม 83 ศูนย ์ใน 77 จงัหวดั เพ่ือให้เกษตรกรน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและนวตักรรมการเกษตรไปปรับใชใ้นพ้ืนท่ี 

นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยว่า ตามท่ีท่านท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ไดล้งพ้ืนท่ีติดตามและให้แนวทางการขบัเคลื่อนการน าเทคโนโลยีนวตักรรมจากศูนย ์AIC 

สู่เกษตรกรในพ้ืนท่ี นั้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดส้ั่งการให้ทุกเขต คดัเลือกศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) น าร่องภาคละ 1 จุด เพื่อเช่ือมโยงเทคโนโลยีและนวตักรรมสู่ ศพก. ในปี 2564 ซ่ึงส านกังานส่งเสริมและ
พฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไดค้ดัเลือก ศพก. อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา เป็นจุดด าเนินการ ขณะน้ีไดม้อบหมายเจา้หนา้ท่ีของ
หน่วยงาน  จดัทีมลงพ้ืนท่ีร่วมกบัส านักงานเกษตรจงัหวดัสงขลา ส านกังานเกษตรอ าเภอนาหม่อม 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงเป็นศูนย ์AIC ของจงัหวดัสงขลา และส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั 
จดัเวทีเช่ือมโยงศูนย ์AIC สู่ ศพก. เพือ่คน้หาความตอ้งการของเกษตรกรในพ้ืนท่ี และคดัเลือกกิจกรรมการเกษตรท่ีจะน านวตักรรมไปขยายผล 
ผลจากการจดัเวทีสรุปประเด็นท่ี ศพก. และเกษตรกรในพ้ืนท่ีตอ้งการ มีดงัน้ี 1) การจดัการดิน น ้า เพ่ือการผลิตไมผ้ล 2) การผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
คุณภาพสูงโดยการผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มาป้องกนัก าจดัโรคในทุเรียน และ 3) การเลี้ยงผ้ึงโพรงและชนัโรงเป็นอาชีพเสริมในสวนยางพารา
และสวนผลไม ้นอกจากน้ีไดร่้วมจดัท าแผนปฏิบติังาน ประกอบดว้ย แผนระยะสั้นท่ีจะด าเนินการทนัทีในช่วงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 
2564 มีดงัน้ี 

1) น าปุ๋ ยอินทรียท่ี์เกษตรกรผลิตอยูไ่ปตรวจวิเคราะห์คุณภาพท่ีศูนย ์AIC มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2) จดัถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ ยอินทรียค์ุณภาพสูงและการควบคุมคุณภาพ 

3) จดัถ่ายทอดความรู้ เร่ืองน าโฟมยางพาราผสมสารล่อแมลง เพื่อการควบคุมแมลงวนัผลไม ้พร้อมมอบแผน่โฟมยาง และสาธิตให้เกษตรกร
น าไปใชท้ดสอบในแปลง 
และแผนระยะยาว ท่ีจะด าเนินการในปี 2565-2566 ไดแ้ก่ การจดัการปัจจยัพ้ืนฐานในการผลิตไมผ้ลคุณภาพ เช่น การใชปุ้๋ ยตามค่าการ
ตรวจวิเคราะห์ดิน การจดัการศตัรูพืช การจดัการน ้ าโดยใชร้ะบบอตัโนมติั จดัท าแปลงตน้แบบการผลิตทุเรียนคุณภาพ การจดัการหลงัการเก็บ
เก่ียว (Post harvest) 

การขอรับรองมาตรฐานผลผลิตและผลติภณัฑ ์และการเลี้ยงผ้ึงโพรงและชนัโรงในสวนยางพาราและสวนผลไม ้ตลอดจนการแปรรูปเพ่ิมมูลค่า 

 

 

 

 



 

สสก.5 สงขลา ร่วมจดัเวทีเช่ือมโยงเทคโนโลย ีนวตักรรม จากศูนย ์
AIC สู่ ศพก. 

“Agritech and Innovation Center" หรือ AIC เป็นแหล่งบริการองคค์วามรู้และแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ท่ีทนัสมยัและ
สร้างสรรคใ์นดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมดา้นการเกษตร ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัตั้งขึ้น โดยไดรั้บความร่วมมือจาก
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ รวม 83 ศูนย ์ใน 77 จงัหวดั เพ่ือให้เกษตรกรน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและนวตักรรมการเกษตรไปปรับใชใ้นพ้ืนท่ี 

นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยว่า ตามท่ีท่านท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ไดล้งพ้ืนท่ีติดตามและให้แนวทางการขบัเคลื่อนการน าเทคโนโลยีนวตักรรมจากศูนย ์AIC 

สู่เกษตรกรในพ้ืนท่ี นั้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดส้ั่งการให้ทุกเขต คดัเลือกศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) น าร่องภาคละ 1 จุด เพื่อเช่ือมโยงเทคโนโลยีและนวตักรรมสู่ ศพก. ในปี 2564 ซ่ึงส านกังานส่งเสริมและ
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หน่วยงาน  จดัทีมลงพ้ืนท่ีร่วมกบัส านักงานเกษตรจงัหวดัสงขลา ส านกังานเกษตรอ าเภอนาหม่อม 
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จดัเวทีเช่ือมโยงศูนย ์AIC สู่ ศพก. เพ่ือคน้หาความตอ้งการของเกษตรกรในพ้ืนท่ี และคดัเลือกกิจกรรมการเกษตรท่ีจะน านวตักรรมไปขยายผล 
ผลจากการจดัเวทีสรุปประเด็นท่ี ศพก. และเกษตรกรในพ้ืนท่ีตอ้งการ มีดงัน้ี 1) การจดัการดิน น ้า เพ่ือการผลิตไมผ้ล 2) การผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
คุณภาพสูงโดยการผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มาป้องกนัก าจดัโรคในทุเรียน และ 3) การเลี้ยงผ้ึงโพรงและชนัโรงเป็นอาชีพเสริมในสวนยางพารา
และสวนผลไม ้นอกจากน้ีไดร่้วมจดัท าแผนปฏิบติังาน ประกอบดว้ย แผนระยะสั้นท่ีจะด าเนินการทนัทีในช่วงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 
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2564 มีดงัน้ี 

1) น าปุ๋ ยอินทรียท่ี์เกษตรกรผลิตอยูไ่ปตรวจวิเคราะห์คุณภาพท่ีศูนย ์AIC มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2) จดัถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ ยอินทรียค์ุณภาพสูงและการควบคุมคุณภาพ 

3) จดัถ่ายทอดความรู้ เร่ืองน าโฟมยางพาราผสมสารล่อแมลง เพื่อการควบคุมแมลงวนัผลไม ้พร้อมมอบแผน่โฟมยาง และสาธิตให้เกษตรกร
น าไปใชท้ดสอบในแปลง 
และแผนระยะยาว ท่ีจะด าเนินการในปี 2565-2566 ไดแ้ก่ การจดัการปัจจยัพ้ืนฐานในการผลิตไมผ้ลคุณภาพ เช่น การใชปุ้๋ ยตามค่าการ
ตรวจวิเคราะห์ดิน การจดัการศตัรูพืช การจดัการน ้ าโดยใชร้ะบบอตัโนมติั จดัท าแปลงตน้แบบการผลิตทุเรียนคุณภาพ การจดัการหลงัการเก็บ
เก่ียว (Post harvest) 

การขอรับรองมาตรฐานผลผลิตและผลติภณัฑ ์และการเลี้ยงผ้ึงโพรงและชนัโรงในสวนยางพาราและสวนผลไม ้ตลอดจนการแปรรูปเพ่ิมมูลค่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สสก.5 สงขลา ร่วมจัดเวทีเช่ือมโยงเทคโนโลย ีนวตักรรม จากศูนย์ 
AIC สู่ ศพก. 

“Agritech and Innovation Center" หรือ AIC เป็นแหล่งบริการองคค์วามรู้และแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ท่ีทนัสมยัและ
สร้างสรรคใ์นดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมดา้นการเกษตร ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัตั้งขึ้น โดยไดรั้บความร่วมมือจาก
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ รวม 83 ศูนย ์ใน 77 จงัหวดั เพ่ือให้เกษตรกรน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและนวตักรรมการเกษตรไปปรับใชใ้นพ้ืนท่ี 

นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยว่า ตามท่ีท่านท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ไดล้งพ้ืนท่ีติดตามและให้แนวทางการขบัเคลื่อนการน าเทคโนโลยีนวตักรรมจากศูนย ์AIC 

สู่เกษตรกรในพ้ืนท่ี นั้น นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดส้ั่งการให้ทุกเขต คดัเลือกศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) น าร่องภาคละ 1 จุด เพื่อเช่ือมโยงเทคโนโลยีและนวตักรรมสู่ ศพก. ในปี 2564 ซ่ึงส านกังานส่งเสริมและ
พฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไดค้ดัเลือก ศพก. อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา เป็นจุดด าเนินการ ขณะน้ีไดม้อบหมายเจา้หนา้ท่ีของ
หน่วยงาน  จดัทีมลงพ้ืนท่ีร่วมกบัส านักงานเกษตรจงัหวดัสงขลา ส านกังานเกษตรอ าเภอนาหม่อม 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงเป็นศูนย ์AIC ของจงัหวดัสงขลา และส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั 
จดัเวทีเช่ือมโยงศูนย ์AIC สู่ ศพก. เพ่ือคน้หาความตอ้งการของเกษตรกรในพ้ืนท่ี และคดัเลือกกิจกรรมการเกษตรท่ีจะน านวตักรรมไปขยายผล 
ผลจากการจดัเวทีสรุปประเด็นท่ี ศพก. และเกษตรกรในพ้ืนท่ีตอ้งการ มีดงัน้ี 1) การจดัการดิน น ้า เพ่ือการผลิตไมผ้ล 2) การผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
คุณภาพสูงโดยการผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มาป้องกนัก าจดัโรคในทุเรียน และ 3) การเลี้ยงผ้ึงโพรงและชนัโรงเป็นอาชีพเสริมในสวนยางพารา
และสวนผลไม ้นอกจากน้ีไดร่้วมจดัท าแผนปฏิบติังาน ประกอบดว้ย แผนระยะสั้นท่ีจะด าเนินการทนัทีในช่วงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 
2564 มีดงัน้ี 

1) น าปุ๋ ยอินทรียท่ี์เกษตรกรผลิตอยูไ่ปตรวจวิเคราะห์คุณภาพท่ีศูนย ์AIC มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2) จดัถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ ยอินทรียค์ุณภาพสูงและการควบคุมคุณภาพ 

3) จดัถ่ายทอดความรู้ เร่ืองน าโฟมยางพาราผสมสารล่อแมลง เพื่อการควบคุมแมลงวนัผลไม ้พร้อมมอบแผน่โฟมยาง และสาธิตให้เกษตรกร
น าไปใชท้ดสอบในแปลง 
และแผนระยะยาว ท่ีจะด าเนินการในปี 2565-2566 ไดแ้ก่ การจดัการปัจจยัพ้ืนฐานในการผลิตไมผ้ลคุณภาพ เช่น การใชปุ้๋ ยตามค่าการ
ตรวจวิเคราะห์ดิน การจดัการศตัรูพืช การจดัการน ้ าโดยใชร้ะบบอตัโนมติั จดัท าแปลงตน้แบบการผลิตทุเรียนคุณภาพ การจดัการหลงัการเก็บ
เก่ียว (Post harvest) 

การขอรับรองมาตรฐานผลผลิตและผลติภณัฑ ์และการเลี้ยงผ้ึงโพรงและชนัโรงในสวนยางพาราและสวนผลไม ้ตลอดจนการแปรรูปเพ่ิมมูลค่า 
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ระยองปล่อยขบวนรถเร่ขายผลไม ้45 คนั ภายใต”้โครงการรถเร่ผลไม้
ไทยน่าชอ้ปภาคตะวนัออก” 
***ระยอง…ผูส่ื้อข่าวรายงานว่า นายปิยะ สมคัรพงศ ์ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง เป็นประธานเปิดงาน

ประชาสัมพนัธ์”โครงการรถเร่ผลไมไ้ทยน่าชอ้ปภาคตะวนัออกผลไมมี้คุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภยั”ครั้ งท่ี 2 ซ่ึงจดัข้ึนโดยส านกังานส่งเสริมและ

พฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง และส านกังานเกษตรจงัหวดัระยอง มีนางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจงัหวดัระยอง นายกุมพล ชวนชม 

ประชาสัมพนัธ์จงัหวดัระยอง และนางสาววรนุช สีแดง ผูอ้  านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาการผลิต ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 

จงัหวดัระยอง ร่วมงานฯ ท่ีอาคารอเนกประสงค ์อบต ตะพง ต.ตะพง อ.เมืองระยอง เมื่อสายวนัท่ี 15 มิ.ย. 

***ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายเร่ืองการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวและการยืดอายหุลงัการเก็บเก่ียวผลไม ้และพิธีปล่อยคาราวานรถผลไม ้ภายใต้

โครงการรถเร่ผลไมไ้ทยน่าชอ้ปภาคตะวนัออก” จ านวน 45 คนั เพื่อเร่ขายกระจายสู่ทัว่ภูมิภาค และตลาดกลางภายในประเทศ เช่น จงัหวดัปทุมธานี 
นครราชสีมา นครสวรรค ์และอุดรธานี เป็นตน้ 

***ทั้งน้ีโครงการดงักล่าว ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง ไดร้ับมอบหมายให้ด าเนินการจดัข้ึน รวม 3 ครั้ งดว้ยกนั คือ 
จงัหวดัตราด ระยอง และจนัทบุรี ทั้งน้ีมุ่งเนน้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นท่ี โดยการกระจายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในช่วงท่ีมี

ผลผลิตกระจุกตวั และช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 น้ี ทั้งยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรให้เป็น
ท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย เพือ่ให้ราคาท่ีเกษตรกรจ าหน่ายขยบัตวัสูงข้ึนอีกดว้ย 
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“อยู่บ้านก็ทำได้” เกษตรจังหวัดนครพนม ชวนเกษตรกรเร่งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 แนะใช้แอ
พลิเคชัน Farmbook ลดความเสี่ยงโควิด – 19 

 

 

  

วันที่ 18 มิ.ย.64 นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูกาล
เพาะปลูกข้าวของเกษตรกรแล้ว สำรับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม เริ่มมีการเพาะปลูกข้าวแล้วในทุก
อำเภอ ประกอบกับมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ ทำให้ชาวนาและพ่ีน้องเกษตรกรที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอย
น้ำสำหรับการทำการเกษตรอยู่ต่างก็ดีใจกันถ้วนหน้า แต่สิ่งที่เกษตรกรจะต้องให้ความสำคัญนั่นคือการแจ้งขึ้น
และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 สำหรับกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้หลังจากเพาะปลูกพืชไปแล้ว 15 
– 60 วัน และกรณีแปลงใหม่จะมีกระบวนการตรวจสอบพ้ืนที่ แต่สำหรับแปลงเดิมนั้น หลังจากรับแจ้งข้อมูล
แล้ว จะใช้วิธีการปิดประกาศเป็นเวลา 3 วัน เพ่ือให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนของตนเองและ
ของเกษตรกรในชุมชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองข้อมูลของตนเองด้วย 

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เชิญชวนเกษตรกรเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 
เพ่ือนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อม
รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ 

https://www.talknewsonline.com/wp-content/uploads/2021/06/187904892.jpg


เกษตรกรรายใหม่สามารถแจง้ขึ้นและปรับปรุงขอ้มูลได ้ณ ส านกังานเกษตรอ าเภอท่ีตั้งแปลงปลูก เกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงขอ้มูลไดท่ี้
ส านกังานเกษตรอ าเภอทุกแห่งหรือปรับปรุงผา่นแอปพลิเคชนั Farmbook ซ่ึงทางกรมส่งเสริมการเกษตรไดท้ าการปรับปรุงแอปพลิเคชนั 
Farmbook ให้สามารถตรวจสอบผลการรับเงินจากการเขา้ร่วมโครงการของภาครัฐ เช่น โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้ว ปี 
2563/64 โครงการสนบัสนุนค่าบริหารจดัการและพฒันาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ปีการผลิต 2563/64 โครงการเยียวยา
เกษตรกรชาวสวนล าไย และมาตรการช่วยเหลืออ่ืน ๆ จากภาครัฐ ใหเ้กษตรกรสามารถตรวจสอบการรับเงินไดภ้ายในแอปพลิเคชนั 
Farmbook โดยการเขา้สู่ระบบ จากนั้นเลือกหวัขอ้ “ติดตามสิทธ์ิ” แลว้เลือกช่ือโครงการท่ีตอ้งการตรวจสอบ 

 
จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรมาปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรโดยด่วน ส าหรับเกษตรกรรายใหม่หรือแปลงใหม่ในการเพาะปลูก ให้สอบถาม
ทางโทรศพัทไ์ปยงัส านกังานเกษตรหรือผูน้ าชุมชนถึงแนวทางปฏิบติัเพื่อลดความเส่ียงช่วงการระบาดของโรคโควิด – 19 ดว้ย” ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ี
จากส านกังานเกษตรอ าเภอทุกแห่ง ยินดีให้บริการกบัพ่ีนอ้งเกษตรกรอย่างเต็มท่ี ดุจเสมือนญาติมิตร มีรอยยิม้กลบับา้นกนัทุกคน เกษตรจงัหวดั
นครพนม กล่าวตอนทา้ย 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การประมูลทุเรียนสร้างสุข สวนไมเ้มืองนนท์ 

การประมูลทุเรียนสร้างสุข สวนไมเ้มืองนนท ์

 
วนัท่ี 18 มิถุนายน 2564 ดร.ชยัรัตน์ จ านงคก์าร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมการประมูลทุเรียนสร้างสุขสวนไม้

เมืองนนท ์ซ่ึงประกอบดว้ย ทุเรียนนนท ์พนัธ์ุพื้นเมือง จ านวน 3 ลูก ไดแ้ก่ พนัธ์ุกบตาเต่า จ านวน 2 ลูก และพนัธ์ุกบวดักลว้ย จ านวน 1 ลูก โดยเงิน
ท่ีไดจ้ากการประมูลทุเรียนดงักล่าว เป็นเงินรายไดเ้พื่อใชใ้นการพฒันาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี โดยมีนายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวดั
นนทบุรี รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด รองปลดัเทศบาล หวัหนา้ส่วนราชการ และเจา้หนา้ท่ี ร่วมส่งมอบทุเรียนดงักล่าวให้แก่ผูช้นะการประมูล ณ 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ าเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคใต้หนุ่มวัย 34 ปี ตกงานโควดิหันปลูกบอนสีนับ 100 สาย

พันธุ์ยอดขายพุ่ง 

 

วนัท่ี 14 มิย.64 ผูส่ื้อข่าวรายงานว่า วนัน้ีส านกังานเกษตรอ าเภอควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล โดย
นางอภิวนัท ์ทองแท่น เกษตรอ าเภอควนกาหลง พร้อมเจา้หนา้ท่ีเกษตรอ าเภอลงพ้ืนท่ีไปยงัพ้ืนท่ีเพาะปลูกบอนสีนบั 
100 กว่าสายพนัธุ์ ของหนุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา ของนายอภิชาติ แกว้วิเชียร อายุ34ปี หรือท่ีใครๆเรียกว่า 
คุณชาติบอนสี อยูท่ี่บา้นเลขท่ี 345 หมู่ท่ี10 ต าบล ควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล โดยผูส่ื้อข่าวลงพ้ืนท่ี
ไปดูการเพาะปลูกบอนสีท่ีสวยงาม จ านวนมาก มีทั้งตน้กลา้ท่ีก าลงัเพาะพนัธุ์ และตน้ท่ีโตสวยงามพร้อมส่งขาย โดย
ทางผูส่ื้อข่าวลงพ้ืนท่ีพูดคุยกบันายอภิชาติ แกว้วิเชียร ไดเ้ล่าใหผู้ส่ื้อข่าวฟังว่า ตนเองเป็นคนจงัหวดัสตูล แต่ไปท างาน
เป็นชาวสวนปลูกผกัอยูท่ี่จงัหวดัสุราษธานี และในช่วงโควิดรอบแรก เกิดผลกระทบ ตลาดผกัปิด ราคาผกัตกต ่า ตนเอง
พร้อมภรรยาไดเ้ดินทางกลบัมายงัสตูลบา้นเกิด 

•  

 

 



และไดก้ลบัมาท าอาชีพของตนเองคือ กรีดยาง จุดท่ีท าใหคุ้ณชาติหนัมาปลูกบอนสีคือ พ้ืนท่ีในสวนยางของตนเองนั้น 
มีตน้ไมข้ึ้นหลากหลายตนเห็นบอนสีเยอะมากข้ึนอยูภ่ายในสวนยาง จึงไดห้ยบิโทรศพัทข้ึ์นมาถ่ายรูปแลว้ก็โพสใน
เฟสบุ๊คของตวัเอง หลงัจากโพสไม่นานกไ็ดมี้คนมาติดต่อขอซ้ือตน้บอนสีดงักล่าว ตนจึงไดจ้ดัส่งให ้ในตอนนั้นตนขาย
ตน้บอนสีท่ีช่ือว่า อิเหนา ในราคาตน้ละ50-60บาท. และเม่ือเป็นท่ีสนใจกบัลูกคา้มากข้ึน ตนเองจึงไดห้นัมาเร่ิม
ศึกษาเก่ียวกบัการปลูกบอนสีชนิดต่างๆเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จากชนิดท่ีธรรมดาๆสู่การแลกเปล่ียนตน้พนัธุ์ และหาพนัธุ์บอนสี
ชนิดท่ีเป็นท่ีตอ้งการของทอ้งตลาดมาขยายพนัธุ์เอง ไม่ว่าจะเป็นการตดัแยกหวั หรือท่ีคุณชาติไดท้ าเร่ิมท าเม่ือไม่นาน
มาน่ีคือการ ผสมเกสร จากบอนชนิดต่างๆในเกสรเดียวกนั เพ่ือท่ีจะไดสี้ของใบบอนท่ีแปลกไปจากพ่อแม่พนัธุ์ การตอ่
ยอดน้ีท าใหร้ายไดข้องคุณชาติ อยูท่ี่ 20,000 บาท ต่อเดือน 

 

นอกจากน้ียงัมีการแพก็ใส่กล่อง ใส่ตระกร้าห่ออยา่งดีส่งไกลขายไปต่างจงัหวดัภาคเหนือสุด จนภาคใตสุ้ดในประเทษไทย รวมทั้งมีเออ

เดอร์ส่งขายไกลถึงประเทศอินโดนีเซีย นายชาติบอกว่าอีกวา่ ตอนน้ีรายไดจ้ากบอนสีดีกว่ารายไดห้ลกัคืออาชีพกรีดยางอีก เพราะคุณชาติ

จะมีการไลทผ์า่นเฟซบุ๊กส่วนตวั และทุกคร้ังท่ีไลทก็์จะมีลูกคา้ท่ีช่ืนชอบบอนสีเขา้มาสั่งเป็นจ านวนมาก และท่ีส าคญัท่ีมองว่า ท าให้ลูกคา้

สั่งซ้ือมาเพราะคุณชาติบอกว่าตนจะจดัส่งของให้ลูกคา้อยา่งดี มีรับประกนัสินคา้ สินคา้ตรงปก และท่ีส าคญัคือ ราคาท่ีแสนจะถูกกว่าท่ี

ใดๆนัน่เอง ตอนน้ี คุณชาติไดมี้บอนสีรวม100กว่าสายพนัธุ์ และจะมีสายพนัธุ์ท่ีหายากและมีราคาแพงถึงตน้ละหลกัหม่ืนกนัเลยทีเดียว 

ส่วน ช่ือของบอนสีแต่ละตน้นั้นก็ช่างไพเราะสมกบัราคากนัเลย เช่น เศรษฐีพนัลา้น เพชรเจ็ดสี ขนุไกร แสนค าแมน นพเกา้ อสงไขย และ

นอกจากช่ือท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ยงัมีช่ือท่ีตั้งตามจงัหวดัท่ีมีการเพาะพนัธุ์ตน้มาเอง เช่น ช่ือจงัหวดันราธิวาส จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัสงขลา 

เป็นตน้ และคุณชาติยงัไดผ้สมพนัธุ์ตน้บอนสีซ่ึงคิดว่าน่าจะเป็นบอนสีท่ีตนเองผสมไดโ้ดยไม่ซ ้ากบัของใคร และไดต้ั้งช่ือว่า ลูกไมส้ตูล 

แต่ก็ยงัออกจ าหน่ายไม่ไดเ้พราะตอ้งข้ึนทะเบียนช่ือเสียก่อน หากใครท่ีสนใจบอนสีของคุณชาติสามารถสั่งซ้ือไดท้างเฟซบุ๊กท่ีช่ือ อภิชาติ 

แกว้วิเชียร เฟซบุ๊กเดียวเท่านั้น หรือเบอร์โทร 065-6385257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัท่ี 14 มิย.64 ผูส่ื้อข่าวรายงานว่า วนัน้ีส านกังานเกษตรอ าเภอควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล โดยนางอภิวนัท ์ทองแท่น 
เกษตรอ าเภอควนกาหลง พร้อมเจา้หนา้ท่ีเกษตรอ าเภอลงพ้ืนท่ีไปยงัพ้ืนท่ีเพาะปลูกบอนสีนบั 100 กว่าสายพนัธ์ุ ของหนุ่มเกษตรกรชาวสวน
ยางพารา ของนายอภิชาติ แกว้วิเชียร อายุ34ปี หรือท่ีใครๆเรียกว่า คุณชาติบอนสี อยูท่ี่บา้นเลขท่ี 345 หมู่ท่ี10 ต าบล ควนกาหลง อ าเภอ
ควนกาหลง จงัหวดัสตูล 

โดยผูส่ื้อข่าวลงพ้ืนท่ีไปดูการเพาะปลูกบอนสีท่ีสวยงาม จ านวนมาก มีทั้งตน้กลา้ท่ีก าลงัเพาะพนัธุ์ และตน้ท่ีโตสวยงามพร้อมส่งขาย โดยทาง
ผูส่ื้อข่าวลงพ้ืนท่ีพูดคุยกบันายอภิชาติ แกว้วิเชียร ไดเ้ล่าให้ผูส่ื้อข่าวฟังว่า ตนเองเป็นคนจงัหวดัสตูล แต่ไปท างานเป็นชาวสวนปลูกผกัอยูท่ี่
จงัหวดัสุราษธานี และในช่วงโควิดรอบแรก เกิดผลกระทบ ตลาดผกัปิด ราคาผกัตกต ่า ตนเองพร้อมภรรยาไดเ้ดินทางกลบัมายงัสตูลบ้านเกิด 

 

และไดก้ลบัมาท าอาชีพของตนเองคือ กรีดยาง จุดท่ีท าให้คุณชาติหนัมาปลูกบอนสีคือ พ้ืนท่ีในสวนยางของตนเองนั้น มีตน้ไมข้ึ้นหลากหลายตน
เห็นบอนสีเยอะมากขึ้นอยูภ่ายในสวนยาง จึงไดห้ยิบโทรศพัทข์ึ้นมาถ่ายรูปแลว้ก็โพสในเฟสบุ๊คของตวัเอง หลงัจากโพสไม่นานก็ไดม้ีคนมา
ติดต่อขอซ้ือตน้บอนสีดงักล่าว 

ตนจึงไดจ้ดัส่งให้ ในตอนนั้นตนขายตน้บอนสีท่ีช่ือว่า อิเหนา ในราคาตน้ละ50-60บาท. และเมื่อเป็นท่ีสนใจกบัลูกคา้มากขึ้น ตนเองจึงได้
หนัมาเร่ิมศึกษาเก่ียวกบัการปลูกบอนสีชนิดต่างๆเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ จากชนิดท่ีธรรมดาๆสู่การแลกเปลี่ยนตน้พนัธุ์ และหาพนัธ์ุบอนสีชนิดท่ีเป็นท่ี
ตอ้งการของทอ้งตลาดมาขยายพนัธุ์เอง ไม่ว่าจะเป็นการตดัแยกหวั หรือท่ีคุณชาติไดท้ าเร่ิมท าเมื่อไม่นานมาน่ีคือการ ผสมเกสร จากบอนชนิด
ต่างๆในเกสรเดียวกนั เพ่ือท่ีจะไดสี้ของใบบอนท่ีแปลกไปจากพ่อแม่พนัธุ์ การต่อยอดน้ีท าให้รายไดข้องคุณชาติ อยู่ท่ี 20,000 บาท ต่อเดือน 

นอกจากน้ียงัมีการแพก็ใส่กล่อง ใส่ตระกร้าห่ออยา่งดีส่งไกลขายไปต่างจงัหวดัภาคเหนือสุด จนภาคใตสุ้ดในประเทษไทย รวมทั้งมีเออเดอร์ส่ง
ขายไกลถึงประเทศอินโดนีเซีย 

 

นายชาติบอกว่าอีกว่า ตอนน้ีรายไดจ้ากบอนสีดีกว่ารายไดห้ลกัคืออาชีพกรีดยางอีก เพราะคุณชาติจะมีการไลทผ์่านเฟซบุ๊กส่วนตวั และทุกคร้ังท่ี
ไลทก์็จะมีลูกคา้ท่ีช่ืนชอบบอนสีเขา้มาสั่งเป็นจ านวนมาก และท่ีส าคญัท่ีมองว่า ท าให้ลูกคา้สั่งซ้ือมาเพราะคุณชาติบอกว่าตนจะจดัส่งของให้



ลูกคา้อยา่งดี มีรับประกนัสินคา้ สินคา้ตรงปก และท่ีส าคญัคือ ราคาท่ีแสนจะถูกกว่าท่ีใดๆนัน่เอง ตอนน้ี คุณชาติไดม้ีบอนสีรวม100กว่าสาย
พนัธ์ุ และจะมีสายพนัธ์ุท่ีหายากและมีราคาแพงถึงตน้ละหลกัหมื่นกนัเลยทีเดียว 

ส่วน ช่ือของบอนสีแต่ละตน้นั้นก็ช่างไพเราะสมกบัราคากนัเลย เช่น เศรษฐีพนัลา้น เพชรเจ็ดสี ขนุไกร แสนค าแมน นพเกา้ อสงไขย และ
นอกจากช่ือท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ยงัมีช่ือท่ีตั้งตามจงัหวดัท่ีมีการเพาะพนัธุ์ตน้มาเอง เช่น ช่ือจงัหวดันราธิวาส จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัสงขลา เป็น
ตน้ และคุณชาติยงัไดผ้สมพนัธุ์ตน้บอนสีซ่ึงคิดว่าน่าจะเป็นบอนสีท่ีตนเองผสมไดโ้ดยไม่ซ ้ ากบัของใคร และไดต้ั้งช่ือว่า ลูกไมส้ตูล แต่ก็ยงั
ออกจ าหน่ายไม่ไดเ้พราะตอ้งขึ้นทะเบียนช่ือเสียก่อน หากใครท่ีสนใจบอนสีของคุณชาติสามารถสั่งซ้ือไดท้างเฟซบุ๊กท่ีช่ือ อภิชาติ แกว้วิเชียร เฟ
ซบุ๊กเดียวเท่านั้น หรือเบอร์โทร 065-6385257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

แพร่ พลกิฟ้ืนส้มโอเมืองลอง เป็นผลไม้อตัลกัษณ์ 

 



 

จังหวัดแพร่ แม้จะมีพื้นที่เหมาะแก่การปลูกผลไม้ได้หลากหลายชนิด แต่ก็ยังไม่มีผลไม้ชนิดใด ที่ยื่นขอจด

ทะเบียนเป็นสินค้า สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ หรือ (GI : Geographical Indications) ทั้งส้มเขียวหวาน 

ลำไย ลางสาด ลองกอง ทุเรียน แก้วมังกร ส้มโอ หรือแม้แต่กาแฟแพร่ 

ถ้าหากผลไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งของจังหวัดแพร่ ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรเป็นผลไม้ GI ย่อมส่งผลต่อการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพไม้ผลของจังหวัดให้มีมาตรฐาน เกิดการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลไม้อย่าง

แน่นอน 

ผู้เขียนได้ติดต่อขอข้อมูลกับเกษตรจังหวัดแพร่ เกี่ยวกับแนวความคิด แนวทางที่จะผลักดันการส่งเสริมให้ผลไม้

จังหวัดแพร่ ให้ได้รับการจดทะเบียนดังกล่าว 

https://www.technologychaoban.com/wp-content/uploads/2021/06/%EF%80%A1%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88.png


 

คุณประภาส สานอูป ให้แนวทางการผลิตส้มโอคุณภาพ 

แนวความคิดและความเป็นมา ของการผลักดันผลไม้จังหวัดแพร่เป็นผลไม้บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI 

คุณประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ ได้กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าสินค้าเกษตรในกลุ่มไม้ผลซึ่งเป็นพืช

สวนที่สร้างมูลค่าให้ประเทศไทยได้มาก โดยผลไม้ในกลุ่มเศรษฐกิจหลักท่ีมีการส่งออกมากท่ีสุด คือ ทุเรียน (คิด

เป็นร้อยละ 46.06) รองลงมา ได้แก่ ลำไย (คิดเป็นร้อยละ 37.49) มังคุด (คิดเป็นร้อยละ 9.50)  มะม่วง (คิด

เป็นร้อยละ 5.27) เงาะ (คิดเป็นร้อยละ 0.72) ลิ้นจี่ (คิดเป็นร้อยละ 0.45) และลองกอง (คิดเป็นร้อยละ 0.06) 

ในขณะที่ผลไม้พ้ืนถิ่นซึ่งเป็นผลไม้ในกลุ่มรองก็มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และได้รับความนิยมสูงไม่แพ้กัน 

โดยจะเห็นได้จากมูลค่าการซื้อขายในประเทศสูง มีตลาดเฉพาะ 

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ส่งเสริมให้นักวิชาการและเกษตรกรคัดเลือกพืชในพ้ืนที่ขึ้นมาเป็นผลไม้อัตลักษณ์ 

เพ่ือพัฒนาความรู้ทั้งด้านการผลิต การตลาด และส่งเสริมให้เป็นผลไม้อัตลักษณ์ประจำถิ่น ตั้งแต่ปี 2562  เช่น 

ส้มโอปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สะละป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ทุเรียน

ชะนีเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด มะม่วงแปดริ้ว อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น 

ซึ่งจัดเป็นสินค้าสร้างชื่อและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มีความพยายามจากทุกภาคส่วนใน

การร่วมกันพัฒนาไม้ผลในทุกมิติ เพื่อสอดรับกับกระแสสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา 



ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลบางคน หรือบางกลุ่มมีความพยายามที่จะค้นหาวิธีการ หรือรูปแบบต่างๆ ที่จะ

นำมาใช้ “เน้นให้มีการพัฒนาด้านต่างๆ โดยการสนับสนุนให้มีการทำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ใหม่ๆ ที่กำลังจะตอบโจทย์การทำเกษตรเชิงรุกมากข้ึน ซึ่งสามารถนำงานวิจัยต่างๆ ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับ

การพัฒนาคุณภาพสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีกำลังจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาต่อไปได้ 

นอกจากจะมีศักยภาพการผลิตและการตลาดที่สูงแล้ว ก็ยังมีความสัมพันธ์ในด้านการเจริญเติบโต การใช้

ประโยชน์ ตลอดจนกระแสความนิยมของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงสินค้าเพ่ือส่งเสริมการจำหน่ายของ

กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ในงานพืชสวนก็มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน” เกษตร

จังหวัดแพร่ กล่าว 

 

คุณประภาส สานอูป และคณะ เยี่ยมเยียนสวนส้มโอของเกษตรกรอำเภอลอง 

เกษตรจังหวัดแพร่ได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า ในปีงบประมาณ 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร ตระหนักถึง

ความสำคัญมุ่งเน้นการพัฒนา การเกษตร เศรษฐกิจและสังคมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งมีเรื่องราว

แหล่งกำเนิดสินค้า (story) ที่ทำให้สินค้ามีความแตกต่างจากสินค้าที่ผลิตจากแหล่งอื่นๆ มีความโดดเด่น มี

ศักยภาพ และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างมูลค่าและนำไปส่งเสริมให้เกษตรกร เพ่ือสร้างอาชีพและ

รายได้ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการผลิต และเพ่ิมมูลค่า

ผลผลิต ตลอดจนการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถพัฒนายกระดับเพ่ือเข้าสู่การรับรอง

มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indications) ต่อไป โดยกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน

ออกมาใน 2 ลักษณะ คือ 



1. 1. เป็นการทำงานในภาพรวม มุ่งเน้นให้นักวิชาการ และเกษตรกร ได้ศึกษาเรียนรู้ สังเกต สำรวจ

ข้อมูลในพ้ืนที่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสินค้าอัตลักษณ์และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ครอบคลุมทุกภูมิภาคที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญของไม้ผล จำนวน 8 จังหวัดในเขต

ภาคเหนือ 

2. เป็นการทำงานแบบเฉพาะเจาะจง มุ่งเน้นให้นักวิชาการ และเกษตรกรได้ร่วมกันปฏิบัติงานให้เป็น

รูปธรรมที่ชัดเจน โดยส่วนกลางได้พิจารณาคัดกรองพ้ืนที่ดำเนินการไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อจะได้

ดำเนินการส่งเสริมสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งพ้ืนที่

ดังกล่าวล้วนเป็นพื้นที่ที่มีฐานการผลิตพืชอัตลักษณ์ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นต้นแบบการขยายผลใน

อนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ก็เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้จากสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เกษตรกร/

กลุ่มเกษตรกร เพ่ือส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาช่องทาง

การตลาด ทั้งเพ่ือพัฒนาความรู้ เพ่ิมศักยภาพกระบวนการทำงานในพ้ืนที่สำหรับการพัฒนาสินค้าไม้ผลตามอัต

ลักษณ์และภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ส้มโอเมืองลอง อยู่ในข่ายจะได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

คุณประภาส ได้กล่าวถึงภาพรวมว่า ส้มโอเป็นไม้ผลเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ที่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลาย 

เนื่องจากมีรสชาติและเป็นที่นิยมบริโภคของคนทั่วไป นอกจากนี้ ยังส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ สามารถนำ

เงินเข้าประเทศได้ปีละหลายสิบล้านบาท จนทำให้มีการขยายพื้นที่ปลูกส้มโอมากข้ึนทุกปี พันธุ์ส้มโอที่ปลูกอยู่

ในประเทศไทยมีหลายพันธุ์ บางพันธุ์ก็มีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่ปลูกคนละท้องที่ จึงเรียกชื่อแตกต่างกันไป 

พันธุ์ส้มโอที่ปลูกเพ่ือการค้า แบ่งออกเป็นพันธุ์การค้าหลัก ได้แก่ ขาวพวง ขาวทองดี ขาวน้ำผึ้ง เป็นต้น พันธุ์

การค้าเฉพาะแห่ง ได้แก่ ขาวแป้น ขาวหอม ขาวแตงกวา ขาวใหญ่ ทับทิมสยาม เป็นต้น 



 

ดอกส้มโอที่สมบูรณ์ กลีบดอกโรยก็เริ่มติดผล 

จังหวัดแพร่ มีสภาพพ้ืนที่และภูมิอากาศท่ีเหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ผลหลากหลายชนิด สำนักงานเกษตร

จังหวัดแพร่ มีวิสัยทัศน์ให้จังหวัดแพร่เป็นเมืองผลไม้หลากหลาย หรือเมืองผลไม้รวม ประกอบกับจุดแข็งของ

จังหวัดแพร่เป็นประตูสู่ล้านนา (ภาคเหนือตอนบน) เป็นเมืองชุมทางรถไฟ การขนส่งสินค้า การกระจายสินค้า

เกษตร สามารถกระจายไปสู่จังหวัดอ่ืนๆ ได้ง่าย ตลอดจนอนาคตซึ่งรถไฟรางคู่ จะไปถึงจังหวัดเชียงราย ก็

สามารถส่งออกสินค้าเกษตรไปสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ ปัญหาอุปสรรคที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไข 

คือ ภาครัฐต้องหาแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มเติม เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดแพร่ประสบกับปัญหาภัยแล้งทุกปี ทำให้

คุณภาพและปริมาณของผลผลิตไม่สม่ำเสมอ การขยายพ้ืนที่เพ่ิมทำได้ยาก เพราะน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดใน

การผลิตไม้ผลคุณภาพ หากแก้ไขปัญหานี้ได้แล้ว จะทำให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ม่ันคงและยั่งยืน

แน่นอน 

เกษตรจังหวัดแพร่ได้ให้ข้อมูลว่า จังหวัดแพร่ มีพ้ืนที่ปลูกส้มโอ 786 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2564) 

ปลูกมากที่อำเภอลอง ส้มโอที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ พันธุ์ขาวแตงกวา พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง และพันธุ์

ทองดี เป็นต้น โดยพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกส้มโอและมีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่ ได้แก่ พ้ืนที่ปลูกส้ม

โอ อำเภอลอง “พันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกส่วนใหญ่ คือพันธุ์ขาวแตงกวา ขาวน้ำผึ้ง และพันธุ์ทองดี โดยจะเริ่ม

ให้ผลผลิตระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคมของทุกปี โดยตลาดการค้าส่วนใหญ่ส่งขายไปยังภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และตลาดภายในจังหวัด” เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าว 



 

พัฒนาการของส้มโอเมื่อเริ่มออกดอก 

และกล่าวเป็นวิสัยทัศน์ว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาส้มโอจังหวัดแพร่ 

ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมผลักดันการส่งเสริมการผลิตส้มโอ ภายใต้โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ในการ

พัฒนาศักยภาพการผลิตให้มีคุณภาพ เพ่ือเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ส้มโอของเกษตรกรจังหวัดแพร่ให้เป็น

ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อีกทางหนึ่ง 

 



ใกล้เก็บผลผลิตได้แล้ว 

ดังนั้น ส้มโอเป็นทางเลือกอีกพืชหนึ่ง ที่มีเกษตรกรปลูกอยู่แล้ว และจังหวัดแพร่ได้มีแนวทางการพัฒนาและ

การปลูกส้มโอคุณภาพดี ได้แก่ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสวนส้มโอเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น การจัดทำทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกส้ม

โอ การเพิ่มคุณภาพ โดยให้แต่ละสวนผลิตส้มโอได้มาตรฐานใกล้เคียงกัน หรือมาตรฐานเดียวกัน 

ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการจัดหาตลาด

รองรับ 

2. 2. สร้างสวนส้มโอใหม่ให้เป็นแปลงเรียนรู้เพ่ิมข้ึนอีก 8 แปลง แปลงละ 1 ไร่ โดยใช้พันธุ์ขาว

แตงกวา มีการจัดทำระบบน้ำให้กับเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรรายอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ 

และมีการแจกกล้าพันธุ์ส้มโอให้กับเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม จำนวน 800 ราย รายละ 4 ต้น 

รวมทั้งหมด 3,200 ต้น เพ่ือปลูกภายในบริเวณสวนหลังบ้าน หรือพ้ืนที่ที่เหมาะสม ให้เกษตรกรได้

เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะความชำนาญ และสามารถขยายพื้นท่ี 

คุณประภาส ได้กล่าวถึงกิจกรรมที่จะผลักดันการจดทะเบียนส้มโอเมืองลองเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

ประกอบด้วย 

– อบรมเกษตรกร จำนวน 800 ราย โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ และวิทยากร

เกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จ มีประสบการณ์ในด้านนี้ มาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร 

– ศึกษาดูงาน นำเกษตรกร จำนวน 80 ราย และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 20 ราย ไปศึกษาดูงาน

การผลิตและการตลาดส้มโอ เมื่อปี 2563 ณ แปลงใหญ่ส้มโอ ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม สวนส้มโอไทยทวี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วย และแปลงใหญ่ส้มโอ ตำบลบางสะแก อำเภอ

บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ศึกษาเรียนรู้จากเกษตรกรที่ปลูก

ส้มโอในแหล่งที่มีชื่อเสียงของประเทศ 

– การจัดทำแปลงเรียนรู้ ในพ้ืนที่ 7 อำเภอ 8 แปลง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรปลูกส้มโอในพ้ืนที่

อำเภอนั้นๆ ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำ 



 

แปลงเรียนรู้ไม้ผลอัตลักษณ์ 

3. ส่งเสริมไม้ผลอัตลักษณ์ส้มโอตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ส้มโอ) โดยมีโครงการ

ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีกิจกรรมประกอบด้วย 

– อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับ

พ้ืนที่แก่เกษตรกร จำนวน 50 ราย เมื่อต้นปี 2564 ณ หอประชุมอำเภอลอง จังหวัดแพร่ หลักสูตรการผลิต

และขยายพันธุ์ส้มโอ (เทคโนโลยีการผลิต และการขยายพันธุ์ส้มโอ) 

โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย และสถานการณ์

การตลาดส้มโอ โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ การผลิตและการบริหารจัดการสวนส้มโอ 

(การตัดแต่งก่ิง การใส่ปุ๋ย และการบริหารจัดการน้ำในสวนส้มโอ เป็นต้น) โดยเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอต้นแบบ 



 

กิจกรรมอบรมส้มโอ 

– จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลที่มีอัตลักษณ์สู่มาตรฐาน (ส้มโอ) จำนวน 1 แปลง สนับสนุนงบประมาณ 

100,000 บาท โดยคัดเลือกพ้ืนที่ที่จะจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน พื้นที่สวน มี

ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 ไร่ และจัดทำเป็นแปลงเรียนรู้อย่างน้อย 2 ไร่ เพ่ือใช้เป็นจุดสาธิตและถ่ายทอดความรู้แก่

เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ และผู้ที่สนใจ 

– จัดงานส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคสินค้าไม้ผลที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ภาคเหนือ (ส้มโอ และผลไม้ตาม

ฤดูกาล) จะดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2564 

 



เวทีสัมมนาโครงการส่งเสริมอาชีพด้านอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ส้มโอ) 

ขั้นตอน-กระบวนการ ก้าวสู่ส้มโอ GI ต้องใช้เวลา และความร่วมมือ 

คุณประภาส กล่าวว่า โดยหลักการแล้ว “สินค้าที่ขอขึ้นทะเบียน GI ได้ ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับ

แหล่งผลิต เช่น วัฒนธรรมท้องถิ่น ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อลักษณะพิเศษของสินค้า มีพ้ืนที่

การผลิตที่ชัดเจน และใช้วัตถุดิบหลักจากในพ้ืนที่ มีคุณภาพ หรือลักษณะเฉพาะของสินค้าท่ีแตกต่างจากสินค้า

ชนิดเดียวกันที่ผลิตจากท่ีอ่ืน มีการกำหนดคุณภาพและมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบชัดเจน และมีชื่อเสียง

เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค” 

โดยขอนำเสนอขั้นตอนการขึ้นทะเบียน GI ตามแผนภาพ ดังนี้ 

 



  

ผลักดันส้มโอเมืองลองให้เกิดผลสำเร็จ 

ทั้งภาคราชการ และเกษตรกร ควรร่วมมือกันปฏิบัติ 

เกษตรจังหวัดแพร่ ได้กล่าวถึงการผลักดันส้มโอเมืองลองให้เกิดผลสำเร็จต้องมีการปฏิบัติ ดังนี้ ทั้งภาคส่วน

ราชการ และเกษตรกรจะต้องวางแผนการพัฒนาการผลิตส้มโอคุณภาพ และการตลาดสู่การรับรองสินค้า GI 

ส้มโอเมืองลอง ร่วมกัน ดังนี้ 

ปีท่ี 1-2 (ระยะเตรียมความพร้อม/ระยะปรับเปลี่ยน) 

การปฏิบัติของภาคราชการ 

– สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ 

– จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหา แนวทางการพัฒนาส้มโอโดยการใช้เครื่องมือส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ ในการ

วิเคราะห์ปัญหา 

– รวบรวมข้อมูล (ความเป็นมา จำนวนแปลง จำนวนไร่ สายพันธุ์ จำนวนเกษตรกร ต้นทุนการผลิต ปริมาณ

ผลผลิต ตลาด การรับซื้อ พ่อค้า แหล่งรับซื้อ) 



– จัดอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานการผลิตส้มโอคุณภาพ โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

– จัดอบรมเรื่อง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

– คัดเลือกแปลงเรียนรู้เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอต้นแบบ 

 

แปลงเรียนรู้ส้มโอ 

– แปลงเรียนรู้มีปฏิทินการผลิตภายในแปลง เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงและรับรู้การบริหารจัดการ

สวน โดยบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

มหาวิทยาลัย เป็นต้น 



 

หมั่นเรียนรู้ 

การปฏิบัติของภาคเกษตรกร 

– รวมกลุ่ม สร้างกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง เริ่มจากกลุ่มย่อยก่อน แล้วนำกลุ่มย่อยมารวมเป็นกลุ่มใหญ่ นำความรู้

ที่ได้รับจากภาคราชการและเกษตรกรต้นแบบ พัฒนาการผลิตส้มโอของตนเองให้มีคุณภาพ 

– เข้าสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ส้มโอ และได้รับมาตรฐาน GAP 

ปีท่ี 3 (ระยะขอการรับรองสินค้า GI) พัฒนาความรู้ในกิจกรรมการดูแลส้มโอทุกข้ันตอน 

การปฏิบัติของภาคราชการ 

– จัดทำคู่มือการผลิตส้มโอให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 

– จัดอบรมเชิงลึกประเด็นเน้นหนักในเรื่องของคุณภาพ เช่น การวางแผนการผลิต การจัดรูปแบบ การใช้ที่ดิน 

และแหล่งน้ำ วิธีการปลูก การตัดแต่งก่ิง การจัดการศัตรูพืช การเก็บเก่ียวผลผลิต มาตรฐานผลผลิต เป็นต้น 



 

ใกล้เก็บผลผลิตได้แล้ว 

คาดหวังท้ังเกษตรกร ชุมชน และจังหวัดแพร่ 

จะได้รับประโยชน์จากผลไม้ GI ในครั้งนี้ 

คุณประภาส สานอูป กล่าวอย่างมั่นใจว่า ทั้งเกษตรกร ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ หากร่วมมือกันผลักดันให้ส้ม

โอเมืองลองเป็นผลไม้ GI ทุกภาคส่วนจะได้รับประโยชน์ ดังนี้ 

– สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เพ่ิมความสามัคคี เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

– สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนผู้ผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ส้มโออย่างยั่งยืน 

– สร้างความเชื่อม่ันในแหล่งที่มาและคุณภาพของสินค้า และผู้บริโภค 

– คุ้มครองชื่อสินค้าให้เป็นสิทธิของชุมชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

– เพ่ิมมูลค่าของสินค้าส้มโอ และเป็นเครื่องมือการตลาด 

– ดูแลรักษามาตรฐานของสินค้าและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 

ผลผลิตมีคุณภาพ 

การพลิกฟื้นส้มโอเมืองลอง ซึ่งได้มีการปลูกกันอย่างแพร่หลาย เมื่อกว่า 40 ปีล่วงมาแล้ว คาดว่าจะใช้

เวลา 1-2 ปี ในการส่งเสริม ค้นหา อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และปีที่ 3 จะได้มีการยื่นขอจด

ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ โทร. (054) 511-214 เป็น

หน่วยงานหลักในการส่งเสริม สร้างเสริมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กระท้อนปุยฝ้ายหวาน กระท้อน GI ของดี ต าบลตะลุง ลพบุรี 
 

 

“กระท้อน” เป็นไม้ผลเขตร้อนยืนต้น มีถิ่นก าเนิดอยู่ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทนแล้งได้ดี ท้ังนี ้กระท้อน เป็นผลไม้ขึน้ช่ือ

ของจังหวัดลพบุรี ท่ีสร้างช่ือเสียงมาอย่างยาวนาน 

จุดเร่ิมต้น กระท้อนอร่อยเมืองลพบุรี เกิดขึน้เม่ือ 75 ปีก่อน (ปี 2489) ปู่ พร้อม ยอดฉุน เป็นผู้น าต้นกระท้อนจากนนทบุรีมา

ปลูกในพ้ืนท่ีต าบลตะลุง ได้แก่ พันธ์ุทับทิม พันธ์ุอีล่า พันธ์ุนิ่มนวล ปลูกขยายพันธ์ุจนเต็มสวน ริมแม่น ้าลพบุรีซ่ึงเป็นดินน ้าไหล

ทรายมูล ดินทรายหวาน ท าให้ได้ผลผลิตคุณภาพดี รสชาติอร่อย ถูกใจผู้บริโภค เกษตรกรจึงนิยมปลูกขยายพันธ์ุกระท้อนครอบคลุม

พ้ืนที่ 3 ต าบลริมแม่น ้าลพบุรีในอ าเภอเมืองลพบุรี คือ ต าบลโพธ์ิเก้าต้น ต าบลตะลุง และต าบลงิว้ราย 

ต่อมา กระทอ้นตะลุงเขา้สู่กระบวนการรับรองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) จากกรม

ทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัที่ 13 มิถุนายน 2561 ประกาศให้โลกรู้ว่ากระทอ้นลพบุรีมีรสชาติดีท่ีสุดในโลก 3 

พนัธุ์ คือ อีล่า ปุยฝ้าย และทบัทิม 

https://www.technologychaoban.com/wp-content/uploads/2021/06/%EF%80%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%A2%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2.png


ขอ้มูลจากส านกังานเกษตรจงัหวดัลพบุรี ระบุว่า กระทอ้นตะลุงของจงัหวดัลพบุรี มีผลผลิตป้อนเขา้สู่ตลาดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-

กรกฎาคมของทุกปี ปัจจุบนั มีเกษตรกรผูป้ลูกกระทอ้นตะลุงท่ีผา่นการรับรองแหล่งผลิตสินคา้ GI แลว้กว่า 92 ราย ไดแ้ก่ สวน

คุณประไพ โทร. (094) 172-0349, สวนผูใ้หญ่ฉลวย บุญจนัทร์ โทร. (084) 113-4991, สวนคุณประมุง นนทวงศ ์

โทร. (087) 034-6406, คุณสมยส ทศัศรี โทร. (083) 638-3388, สวนผูใ้หญ่ไพศาล ทนัแจง้ โทร. (091) 

197-4877, สวนคุณกาญจนา หริรักษ ์โทร. (087) 8132591, สวนกระทอ้นลุงสุวรรณ พดันอ้ย โทร. (097) 

190-7094 เป็นตน้ 

คุณภทัรศยา พดันอ้ย วยั 43 ปี ทายาทเจา้ของสวนกระทอ้นลุงสุวรรณ ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 53/2 หมู่ท่ี 8 ถนน-ต าบลตะลุง อ าเภอ

เมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี โทร. (097) 190-7094 หน่ึงในเกษตรกรผูป้ลูก กระทอ้นตะลุง สินคา้ GI ของจงัหวดัลพบุรี 

กล่าวว่า เดิมทีเธอเคยท างานประจ าท่ีกรุงเทพฯ แต่คุณพ่อไม่สบาย จึงมาช่วยคุณพ่อท าสวนเป็นเวลา 6 ปีแลว้ คุณพ่อไดป้ลูกระ

ทอ้นมา 30 ปีแลว้ มีพ้ืนท่ีปลูก 3 แปลง บนเน้ือท่ี 8 ไร่ ทั้งน้ี จะปลูกกระทอ้นพนัธ์ุปุยฝ้ายพ้ืนเมืองกบัปุยฝ้ายเกษตร เป็นหลกั 

กระทอ้นจะให้ผลผลผลิตช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ซ่ึงจะมีเวลาอีกหลายเดือนในการบ ารุง ตดัแต่งก่ิง ดูแลสวนอยา่งใกลชิ้ด แต่

ส าหรับปีน้ีผลผลิตถือว่าค่อนขา้งนอ้ย ผลผลิตไดป้ระมาณ 20 เปอร์เซ็นตจ์ากเดิม ท่ีสวนจะใส่ปุ๋ ยอินทรีย ์มูลไส้เดือน ปุ๋ ยคอก ปลอด

สารเคมี ไร้สารพิษ ซ่ึงเป็นจุดเด่นของสวน 

กระทอ้นปุยฝ้าย สินคา้ขายดีของสวนลุงสุวรรณ เป็นที่นิยมของผูบ้ริโภค เพราะมีคุณภาพดี รสชาติอร่อย ไดม้าตรฐาน กระทอ้น GI 

ส่งตรงจากสวนสดใหม่ถึงผูบ้ริโภค ปลูกดูแลโดยใชส้ารชีวภาพ ไม่ใชย้าฆ่าแมลง 100% ทุกลูกห่อกนักระแทกให้ไม่มีช ้า แบ่ง

เกรดขาย 4 ราคาตามขนาด โดยขนาด 7-8 ลูก กิโลกรัมละ 50 บาท ขนาด 5-6 ลูก กิโลกรัมละ 70 บาท ขนาด 4 ลูก 

กิโลกรัมละ 100 บาท ขนาด 3 ลูก กิโลกรัมละ 120 บาท ค่าส่งเร่ิมตน้ท่ี 60 บาท 

นอกจากน้ี ยงัมีกระทอ้นแปรรูปไม่ใส่วตัถุกนัเสีย สามารถเก็บไวไ้ดน้านราคาเร่ิมตน้ท่ี 50 บาท ต่อแพก็ ผูส้นใจสามารถสอบถาม

และสั่งสินคา้ไดโ้ดยตรง ทางเบอร์โทร. (097) 190-7094 รับรองไม่ผิดหวงัแน่นอน 

ขอขอบคุณขอ้มูลและภาพประกอบข่าวจากเวบ็ไซต ์“ตลาดเกษตรกรออนไลน์ กรมส่งเสริมการเกษตร” และส านกังานเกษตรจงัหวดั

ลพบุรี 

 

 

 

 



 

เกษตรจงัหวดัก าแพงเพชร!!ยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม ่

มิถุนายน 19, 2564ข่าวรอบก าแพงเพชร / ข่าวสังคม / ข่าวเด่น 

ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร ต าบลเทพนคร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร นางสาวสุพตัรา 
คลา้ยทิมรองผูว้่าราชการจงัหวดัก าแพงเพชร เป็นประธานในพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลง(MOU) การขอรับเงินอุดหนุนระหว่างกรมส่งเสริม
การเกษตร โดยส านกังานเกษตรจงัหวดัก าแพงเพชร กบักลุ่มแปลงใหญ่ท่ีเขา้ร่วมโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด 
ท่ีอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน  14  แปลง งบประมาณ  41,878,370 บาท  (ส่ีสิบเอด็ลา้นแปดแสนเจ็ด
หมื่นแปดพนัสามร้อยเจ็ดสิบบาทถว้น) โดยมีหวัหนา้ส่วนราชการในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัก าแพงเพชร ร่วมเป็นสักขีพยาน 

นายปรีชา  บ ารุงศรี  เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร กล่าวว่าตามท่ีคณะรัฐมนตรี ไดอ้นุมติัให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัท าโครงการยกระดบั
แปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด  ภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดร้ับผลกระทบ     จากการระบาดของโรค COVID 

-19 เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน ให้กลุ่มเกษตรกรตามระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ท่ีมีศกัยภาพ และเป็นกลุ่มนิติบุคคล น าเทคโนโลยี นวตักรรม
ท่ีมีความหลากหลายมาประยกุตใ์ช ้ให้สามารถเช่ือมโยงตลาด  สร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต รวมทั้งผลตอบแทนจากการผลิต ลดตน้ทุนการ
ผลิต และสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึน จงัหวดัก าแพงเพชรมีกลุ่มแปลงใหญ่ สมคัรเขา้ร่วมโครงการฯทั้งหมด  47  แปลง อยูใ่นความรับผิดชอบของ
ส านกังานเกษตรจงัหวดัก าแพงเพชร 14 แปลง  ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ขา้วก าแพงเพชร จ านวน 31   แปลง  การยางแห่งประเทศไทย สาขาก าแพงเพชร 
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จ านวน1 แปลงและส านกังานประมงจงัหวดัก าแพงเพชร จ านวน 1  แปลง ซ่ึงขณะน้ีทั้ง 47 แปลงไดผ้่านการพิจารณาอนุมติัแผนการด าเนินงาน
และแผนการใชจ้่ายงบประมาณโครงการแลว้ 

ในวันน้ี ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร ไดจ้ดัท าการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงระหว่างส านกังานเกษตรจงัหวดัก าแพงเพชร กบักลุ่มแปลงใหญ่ ท่ี
เขา้ร่วมโครงการท่ีอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน  14  แปลง งบประมาณ  41,878,370 บาท  (ส่ีสิบเอด็
ลา้นแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัสามร้อยเจ็ดสิบบาทถว้น) ประกอบดว้ย แปลงใหญ่ผกั 3 แปลง  แปลงใหญ่มนัส าปะหลงั    9 แปลง แปลงใหญ่
กลว้ยไข่ จ านวน 1 แปลงและแปลงใหญ่ออ้ยจ านวน 1 แปลง 

ทั้งนี้ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชรและส านักงานเกษตรอ าเภอ จะติดตามให้ค าแนะน าและก ากบัการด าเนินงานให้เป็นไปตามคู่มือการ
ปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด   หากมีขอ้สงสัยติดสอบถามไดท่ี้ส านกังานเกษตรอ าเภอใกลบ้า้น หรือท่ีกลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต  ส านกังาน
เกษตรจงัหวดัก าแพงเพชร โทร 055-716857 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Facebookวนัท่ี 18 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.. ณ ห้องประชุมศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร จงัหวดั

ก าแพงเพชร ต าบลเทพนคร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร นางสาวสุพตัรา คลา้ยทิมรองผูว่้าราชการจงัหวดั

ก าแพงเพชร ประธานลงนามบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) การขอรับเงินอุดหนุนระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร 

โดยส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร กับกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ

เช่ือมโยงตลาด ท่ีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 14 แปลง งบประมาณ 41,878,370 บาท 

(ส่ีสิบเอด็ล้านแปดแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  
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นายปรีชา บ ารุงศรี เกษตรจงัหวดัก าแพงเพชร กล่าวว่าตามท่ีคณะรัฐมนตรี ไดอ้นุมติัให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัท า

โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด ภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดรั้บ

ผลกระทบ จากการระบาดของโรค COVID -19 เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน ให้กลุ่มเกษตรกรตามระบบส่งเสริมการเกษตร

แปลงใหญ่ท่ีมีศกัยภาพ และเป็นกลุ่มนิติบคุคล น าเทคโนโลยี นวตักรรมท่ีมีความหลากหลายมาประยกุตใ์ช ้ให้สามารถ

เช่ือมโยงตลาด สร้างโอกาสในการเพ่ิมคุณภาพผลผลิต รวมทั้งผลตอบแทนจากการผลิต ลดตน้ทุนการผลิต และสร้างรายได้

เพ่ิมขึ้น 

จงัหวดัก าแพงเพชรมีกลุ่มแปลงใหญ่ สมคัรเขา้ร่วมโครงการฯทั้งหมด 47 แปลง อยูใ่นความรับผิดชอบของส านกังาน

เกษตรจงัหวดัก าแพงเพชร 14 แปลง ศูนยเ์มลด็พนัธ์ขา้วก าแพงเพชร จ านวน 31 แปลง การยางแห่งประเทศไทย สาขา

ก าแพงเพชร จ านวน1 แปลงและส านกังานประมงจงัหวดัก าแพงเพชร จ านวน 1 แปลง ซ่ึงขณะน้ีทั้ง 47 แปลงไดผ้า่นการ

พิจารณาอนุมติัแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณโครงการแลว้ 

ส านกังานเกษตรจงัหวดัก าแพงเพชร ได ้จดัท าการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงระหว่างส านกังานเกษตรจงัหวดัก าแพงเพชร กบั

กลุ่มแปลงใหญ่ ท่ีเขา้ร่วมโครงการท่ีอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 14 แปลง งบประมาณ 

41,878,370 บาท (ส่ีสิบเอด็ลา้นแปดแสนเจด็หม่ืนแปดพนัสามร้อยเจ็ดสิบบาทถว้น) ประกอบดว้ย แปลงใหญ่ผกั 3 

แปลง แปลงใหญ่มนัส าปะหลงั 9 แปลง แปลงใหญ่กลว้ยไข่ จ านวน 1 แปลงและแปลงใหญ่ออ้ยจ านวน 1 แปลง 

ทั้งน้ีส านกังานเกษตรจงัหวดัก าแพงเพชรและส านกังานเกษตรอ าเภอ จะติดตามให้ค  าแนะน าและก ากบัการด าเนินงานให้

เป็นไปตามคู่มือการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด หากมีขอ้สงสัยติดสอบถามไดท่ี้ส านกังานเกษตรอ าเภอใกลบ้า้น หรือท่ีกลุ่ม

ส่งเสริมและพฒันาการผลิต ส านกังานเกษตรจงัหวดัก าแพงเพชร โทร 055-716857 
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รอบทิศถ่ินไทย "แมคคาเดเมีย" พืชเศรษฐกิจสร้างรายไดดี้ ข่าวค ่า วนัท่ี 
19 มิถุนายน 2564 #NBT2HD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/hashtag/nbt2hd


 

UBON VR Cable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCuxo1m9TGlGj621KEPMClqQ


 


