
 

สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 

  

สวนกลาง 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

1 ตําบล 1 เกษตร

ทฤษฎีใหม 

1. เกษตร เรงรัดโครงการ 1 ตําบล1กลุมเกษตรทฤษฎีใหม มติชน 

2. กรมสงเสริมฯรุกโครงการ1ตําบล1เกษตรทฤษฎีใหม อปท.นิวส 

MOU 3. กรมสงเสริมการเกษตร จับมือ ม.ราชภัฏพระนคร พัฒนาบุคลากร-เกษตรกร

รุนใหม สูการเปนผูประกอบการเกษตร และผูนําพัฒนาการเกษตรของชุมชน 

ไทยแลนพลัส 

กลวยไม 4. เกษตรฯ เรงแกปญหากลวยไมไทย เห็นชอบแตงต้ังคณะทํางานชวยเหลือ

เกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด-19 

VOICE เสียงประชาชน 

ออนไลน 

5. เกษตรฯเรง ’เยียวยา’ ชาวสวนกลวยไมลดผลกระทบโควิด กรุงเทพธุรกิจ 

สวนภูมิภาค 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

ศพก. 6. เกษตรจังหวัดนครพนม ใช “ปูนา ปลาดุก กบ” เปนตนแบบจุดเรียนรู เพิ่ม

ประสบการณเจาหนาท่ี ในการสงเสริมตลาดออนไลนใหเกษตรกรในยุค New 

Normal 

Talknewsonline.com 

7. เกษตรจังหวัดนครพนม ใช “ปูนา ปลาดุก กบ” เปนตนแบบจุดเรียนรู เพิ่ม

ประสบการณเจาหนาท่ี ในการสงเสริมตลาดออนไลนใหเกษตรกรในยุค New 

Normal 

 

ผลไมอัตลักษณ 8. ผูวาฯพังงา จัดแถลงของดีเมืองพังงา เปดเทศกาลไมผลอัตลักษณ พรอม

ประมูลทุเรียนสาลิกาสุดคึกคัก 

ขาวนอกลู ชอง 3 

แปลงใหญ 

มะมวง 

9. เรงผลิตมะมวงตีตลาดออนไลน เดลินิวส 

10. แปลงใหญมะมวงบางคลา ดัน "ขายตึก-น้ําดอกไมสีทอง" หวังตีตลาดออนไลน ไทยรัฐ 

ทุเรียน 11. ทุเรียนเวียงสระรายไดดีรายไดทะลุเปา เดลินิวส 

โครงการยกระดับ

ฯ 

12. ผานฉลุย! แปลงใหญภาคใตผานการอนุมัติโครงการยกระดับฯ ครบ 123 แปลง 

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรย้ําเบิกจายเงินภายใน ก.ย. 64 

ขาวสด 

13. ผานฉลุย! แปลงใหญภาคใตผานการอนุมัติโครงการยกระดับฯ ครบ 123 แปลง เดลินิวส 

แปลงใหญ 14. ปตตานีคัดเลือกแปลงใหญดีเดน ประจําป 2564 77ขาวเด็ด 

15. ปตตานีคัดเลือกแปลงใหญดีเดน ประจําป 2564 SMEช้ีชองรวย 

16. ปตตานีคัดเลือกแปลงใหญดีเดน ประจําป 2564 บิสิเนสทูเดย 

17. ปตตานีคัดเลือกแปลงใหญดีเดน ประจําป 2564 BrightToday 



18. ปตตานีคัดเลือกแปลงใหญดีเดน ประจําป 2564 VoiceOnline 

19. ปตตานีคัดเลือกแปลงใหญดีเดน ประจําป 2564 อมรินทร 

20. ปตตานีคัดเลือกแปลงใหญดีเดน ประจําป 2564 zolitic 

21. ปตตานีคัดเลือกแปลงใหญดีเดน ประจําป 2564 thaiquote 

22. ปตตานีคัดเลือกแปลงใหญดีเดน ประจําป 2564 สยามรัฐ 

23. ปตตานีคัดเลือกแปลงใหญดีเดน ประจําป 2564 New18 

24. ปตตานีคัดเลือกแปลงใหญดีเดน ประจําป 2564 SmartSME 

แปลงใหญ

สับปะรด 

25. “แปลงใหญสับปะรดบานสา” แหลงปลูกสับปะรดปตตาเวีย ของดีอําเภอแจ

หม อรอย ปลอดภัยมาตรฐาน GAP 

เทคโนโลยีชาวบาน 

แปลงใหญ ผัก 26. รายงานพิเศษ : กลุมแปลงใหญผักบอสุพรรณ เกษตรอินทรียแบบยั่งยืนสนอง

ตลาดผูบริโภค 

สํานักขาว 

กรมประชาสัมพันธ 

อื่น ๆ 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

แปรรูป 27. เกษตรกรนําแกวมังกร ตอยอดทําขนมโค เชานี้ท่ีหมอชิต ชอง 7 

 



 
 



 

กรมสงเสริมฯรุกโครงการ1ตําบล1เกษตรทฤษฎีใหม 

 

  นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติ

ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 

2564 เพื่อสงเสริมการเรียนรู นอมนําหลักทฤษฎีใหมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการพัฒนา

พื้นท่ีจุดเรียนรู ในรูปแบบกลุมเกษตรทฤษฎีใหมมุงเนนการสรางภูมิคุมกันท่ีมีอยูใหเขมแข็ง เพื่อใหสามารถ

ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะภายหลังการแพรระบาดของ

โรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยกรมสงเสริมการเกษตรไดรับมอบหมายใหสนับสนุนปจจัยการผลิตดาน

พืชท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี ตามแผนการผลิต และความตองการของเกษตรกรหลังจากขุดบอใหแกเกษตรกร 

  ลาสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตําบล 1 กลุม

เกษตรทฤษฎีใหม ผานระบบทางไกลออนไลน Application Zoom โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน เพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน ท่ีประชุมไดรายงาน

สรุปความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม (ขอมูล ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 

2564) ดังนี้ มีเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 29,365 ราย แบงเปน เกษตรกรท่ัวไป จํานวน 28,009 ราย และ

เกษตรกรโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม (5 ประสานฯ) จํานวน 1,356 ราย มีการจางแรงงานเกษตรทฤษฎี

ใหมระดับตําบล 14,061 ราย มีการอบรมกระบวนการเรียนรู 4 เวที ใหแกเกษตรกร ท้ังหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง การวิเคราะหพื้นท่ีและวางแผนการผลิต การรวมกลุม และการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู ซึ่งสวน

ใหญอยูระหวางการดําเนินการ และมีการขุดสระเก็บกักน้ํา รอบท่ี 1 จํานวน 18,196 ราย / 1,981 ตําบล ขุด

เสร็จแลว 7,514 ราย อยูระหวางการดําเนินการ 10,682 ราย รอบท่ี 2 จํานวน จํานวน 11,636 ราย / 1,673 



ตําบล อยูในระหวางการจัดซื้อจัดจาง  ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีการติดตามการดําเนินงานอยาง

ใกลชิด และไดเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย ถูกตอง และทันเวลา โดยเฉพาะการขุดสระเก็บกัก

น้ํา เพื่อใหหนวยงานท่ีดูแลเรื่องปจจัยการผลิตสามารถเขาดําเนินการตอไดทันที นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังได

เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดฝกอบรมเกษตรกรผานส่ืออิเลคทรอนิกส ซึ่งเปนผลกระทบจากสถานการณ

โควิด-19 โดยจะตองนําไปหารือกับคณะกรรมการกล่ันกรองการใชจายเงินกูเพื่อพิจารณาใหเหมาะสมตามแต

ละพื้นท่ีตอไป 

  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวอีกวา ในสวนของกรมสงเสริมการเกษตรไดอนุมัติงบประมาณ 

จํานวน 35.6 ลานบาทเรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งจะไดดําเนินการโอนจัดสรรงบประมาณ

ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเพื่อไปดําเนินการจัดซื้อปจจัยการผลิตดานพืช ไดแก กิ่งพันธุไมผล ไมยืนตน (ไมท่ี

ใหผลผลิต) เมล็ดพันธุพืชผัก และสมุนไพร ใหกับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ จํานวน 24,241 ราย ซึ่งมีแผน

ท่ีจะดําเนินการในชวงเดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม 2564  ท้ังนี้ เกษตรกรประมาณ 3,800 รายท่ีสมัครเขา

รวมโครงการฯ เกินจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2564 กรมสงเสริมการเกษตรจะเรง

ดําเนินการจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนปจจัยการผลิตดานพืชตอไป ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2564 

  สําหรับการขับเคล่ือนงานในระดับพื้นท่ี กรมสงเสริมการเกษตรไดมีการเตรียมความพรอม โดย

มอบหมายใหสํานักงานเกษตรจังหวัดดําเนินการตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรกับสํานักงานเกษตรและสหกรณ

จังหวัด และสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดใหเรียบรอยกอนการจัดซื้อปจจัยการผลิต พรอมกับสํารวจความตองการ

เกษตรกร และรวบรวมความตองการสนับสนุนปจจัยการผลิตดานพืชของเกษตรกร เพื่อใชเปนขอมูล

ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และการจัดสรรงบประมาณใหตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา กรมสงเสริมการเกษตรมีนโยบายใน

การขับเคล่ือนงานพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผานการสงเสริม

และพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ซึ่งประกอบดวย การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรภาค

การเกษตรในทุกระดับผานกระบวนการมีสวนรวม ต้ังแตเยาวชนผานกระบวนการพัฒนายุวเกษตรกร (4-H) 

โดยการสรางใหเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจอาชีพการเกษตรและเตรียมความพรอมในทักษะดานตาง ๆ เพื่อ

กาวสูการประกอบอาชีพในอนาคต สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนผูประกอบการ โดยพัฒนา

เกษตรกรรุนใหมใหเปน Young Smart Farmer สูผูประกอบการเกษตรรุนใหม รวมท้ังสงเสริมและพัฒนา

เกษตรกรใหเปน Smart Farmer ท่ีมีความรูอยางถองแทเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม นําขอมูลมา

ใชในการวางแผนการผลิตและการตลาด สามารถบริหารจัดการการผลิตตลอดหวงโซอุปทาน ผลิตสินคาท่ีมี

คุณภาพ เปนผูนําในการพัฒนาการเกษตรของชุมชนไดตอไป 

  กรมสงเสริมการเกษตรไดเล็งเห็นโอกาสอันดีท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พน.) จะเขามา

สนับสนุนกรมสงเสริมการเกษตรในการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนากําลังคนภาคการเกษตร เนื่องจากทาง

มหาวิทยาลัยฯ มีองคความรู และนักวิชาการท่ีมีศักยภาพดานวิชาการและเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการเกษตร 

ซึ่งสามารถขยายผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางสรรคนวัตกรรมสูชุมชนทองถ่ิน การพัฒนาเด็กและ

เยาวชน เกษตรกรรุนใหม Young Smart Farmer, Smart Farmer องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน และ

บุคลากรของท้ังสองหนวยงาน รวมท้ังการพัฒนาคนในภาคการศึกษา ใหสอดคลองกับการพัฒนากําลังคนภาค

การเกษตรของประเทศ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาการเกษตรท่ียั่งยืนตอไป 

 



  กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดจัดพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร (มรภ.พน.) ข้ึน ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุมสมันตเนตร ช้ัน 8 อาคารเรียนรวมและ

อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พน.)โดยมีวัตถุประสงค 

1) เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรูสอดคลองกับความตองการของภาคเกษตร 

2) เพื่อใหเด็ก เยาวชน ยุวเกษตรกร เกษตรกรรุนใหม มีความรูในการบริหารจัดการเกษตรดวยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสมัยใหมแบบยั่งยืนในอนาคต 

3) เพื่อพัฒนาสงเสริมความรูใหบุคลากรท้ังสองฝายและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความรูดานการเกษตรโดย

แลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกัน 

4) เพื่อใหภาคการเกษตร เคหกิจเกษตร การแปรรูปผลผลิตเกษตร การตลาดสินคาเกษตร งานวิชาการ

เกษตรกร เกษตรกรรุนใหม Young Smart Farmer, Smart Farmer องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

ไดรับการพัฒนาจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวเพิ่มเติมวา สําหรับการสงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร 

ไดแก กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร กลุมแมบานเกษตรกร กลุมยุวเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมุงเนนการ

พัฒนากระบวนการบริหารจัดการกลุมใหมีประสิทธิภาพ โดยกรมสงเสริมการการเกษตรมีทิศทางการ

ดําเนินงานดังกลาวอยางชัดเจนและสอดคลองกันในทุกระดับ เพื่อมุงหวังใหเกิดประโยชนแกพี่นองเกษตรกร

อยางครอบคลุม ท่ัวถึง และตอเนื่อง ซึ่งการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในครั้งนี้ จะเปน

จุดเริ่มตนของความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการเกษตร กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งโดดเดนในดาน

งานวิจัยระดับชุมชน เหมาะสมท่ีจะนําไปสงเสริมและขยายผลไปสูเกษตรกร และภาคการเกษตรไทยในวงกวาง

ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เกษตรฯ เรงแกปญหากลวยไมไทย  

เห็นชอบแตงต้ังคณะทํางานชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด-19 

 

  นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารจัดการกลุมสินคากลวยไม ไมดอกไมประดับ ครั้งท่ี 3/2564 ณ วาจากผลกระทบจากการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดสรางความเสียหายใหกับเกษตรกรผูปลูกเล้ียงกลวยไมเปน

วงกวาง ในขณะท่ีตนกลวยไมยังคงใหผลผลิตในแปลงปลูกไดตามปกติ สวนทางกับปริมาณการสงออกท่ีลดลง 

สงผลตอมูลคาการสงออกและราคาจําหนายในภาพรวมลดลงตามไปดวย 

  ท้ังนี้ ในป 2564ท่ีประชุมมีการวางแผนแนวทางการใหความชวยเหลือผูปลูกกลวยเล้ียงไมและผู

สงออกอยางตอเนื่อง ในรูปแบบการพัฒนาเพื่อใหเกิดความยั่งยืน 4 แนวทาง ตามท่ีคณะทํางานฯ เสนอ ไดแก 

1) การจัดกลวยไมสัญจร โดยสหกรณผูปลูกกลวยไมไทย จํากัด ไดจัดทําแผนการจัดการกลวยไมสัญจรในป 

2564 ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง  2) การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ รวมท้ังเจรจาลดคาขนสง โดยกรม

สงเสริมการเกษตรไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 3) การดูแลแกไขปญหาน้ําเค็ม โดยประสานงานกับกรมชลประทานในการดําเนินการบริหารจัดการ

น้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําเค็มและบริหารจัดการน้ําตนทุนในการผลักดันน้ําเค็ม พรอมสนับสนุนรถบรรทุกน้ําใน

การบริการชวยเหลือเกษตรกร และ 4) การชดเชยดอกเบ้ียเงินกู โดยกรมสงเสริมการเกษตรจัดทําโครงการ

สงเสริมสภาพคลองในการรวบรวมผลผลิตกลวยไมตัดดอกป 2565 เพื่อขอรบัการสนับสนุนเงินกองทุนรวมเพื่อ

ชวยเหลือเกษตรกรเปนคาชดเชยดอกเบ้ีย ในชวงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565 

 



  นอกจากนั้นท่ีประชุมไดมีมติเพิ่มเติมใหมีคณะทํางานศึกษาแนวทางการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกเล้ียง

กลวยไม โดยใชงบประมาณภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน เพื่อแกไขปญหาเยียวยา

เกษตรกรผูปลูกเล้ียงกลวยไมท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งท่ีประชุมไดมอบหมาย

ใหนายสัญญา แสงพุมพงษ ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานคณะทํางานฯ และ

มอบหมายฝายเลขาฯ จัดทําคําส่ังคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกเล้ียง

กลวยไมตอไปดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เกษตรฯเรง ’เยียวยา’ ชาวสวนกลวยไมลดผลกระทบโควิด 

 
 

เกษตรฯ เรงแกปญหากลวยไม เห็นชอบแตงต้ังคณะทํางาน พิจารณาแนวทางชวยเหลือเกษตรกร 

  กรมสงเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุมสินคากลวยไม ไม

ดอกไมประดับ จัดประชุมหารือคณะอนุกรรมการฯ เพื่อหาแนวทางชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกเล้ียงกลวยไมท่ี

ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลให

ผลผลิตราคาตกตํ่า 

  นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารจัดการกลุมสินคากลวยไม ไมดอกไมประดับ ครั้งท่ี 3/2564 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ วา 

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดสรางความเสียหายใหกับ

เกษตรกรผูปลูกเล้ียงกลวยไมเปนวงกวาง ในขณะท่ีตนกลวยไมยังคงใหผลผลิตในแปลงปลูกไดตามปกติ สวน

ทางกับปริมาณการสงออกท่ีลดลง สงผลตอมูลคาการสงออกและราคาจําหนายในภาพรวมลดลงตามไปดวย ท่ี

ผานมากรมสงเสริมการเกษตรมีแนวทางในการใหความชวยเหลือเกษตรกรในดานตางๆ ไดแก ดานการตลาด 

การขยายตลาดในประเทศ โดยขอความรวมมือไปยังหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหนวยงานใหชวยกัน

สงเสริมและสนับสนุนการใชกลวยไมไทยในโอกาสตาง ๆ และประชาสัมพันธขยายชองทางการตลาดสําหรับ

สินคากลวยไมท้ังแบบออฟไลนและออนไลน รวมท้ังจัดนิทรรศการสงเสริมการใชกลวยไมท้ังในสวนกลางและ

ภูมิภาค ดานการเงินไดขอความอนุเคราะหธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณการเกษตร (ธกส.) และสมาคม

ธนาคารไทย เพื่อขอรับการสนับสนุนสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าและสินเช่ือ Refinance ใหกับเกษตรกรและผูสงออก

สินคากลวยไม ดานขนสง ไดขอความรวมมือไปยังกระทรวงคมนาคม ในการขอรับการสนับสนุนในการลด

ตนทุนคาขนสง นอกจากนี้ ในดานแรงงาน ครม.ยังไดมีมติเห็นชอบใหผอนผันการตอใบอนุญาตแรงงานตาง



ดาว 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และเมียนมา โดยแรงงานตางดาวกลุมดังกลาวสามารถอยูในราชอาณาจักร 

เพื่อทํางานอยางถูกตองตามกฎหมายเปนกรณีพิเศษ 

  รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวเพิ่มเติมวา ในป 2564 มีแนวทางการใหความชวยเหลือผูปลูก

กลวยเล้ียงไมและผูสงออกอยางตอเนื่อง ในรูปแบบการพัฒนาเพื่อใหเกิดความย่ังยืน 4 แนวทาง ตามท่ี

คณะทํางานฯ เสนอ ไดแก 1) การจัดกลวยไมสัญจร โดยสหกรณผูปลูกกลวยไมไทย จํากัด ไดจัดทําแผนการ

จัดการกลวยไมสัญจรในป 2564 ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง 2) การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ รวมท้ังเจรจา

ลดคาขนสง โดยกรมสงเสริมการเกษตรไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 3) การดูแลแกไขปญหาน้ําเค็ม โดยประสานงานกับกรมชลประทานในการ

ดําเนินการบริหารจัดการน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําเค็มและบริหารจัดการน้ําตนทุนในการผลักดันน้ําเค็ม พรอม

สนับสนุนรถบรรทุกน้ําในการบริการชวยเหลือเกษตรกร และ 4) การชดเชยดอกเบ้ียเงินกู โดยกรมสงเสริม

การเกษตรจัดทําโครงการสงเสริมสภาพคลองในการรวบรวมผลผลิตกลวยไมตัดดอกป 2565 เพื่อขอรับการ

สนับสนุนเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรเปนคาชดเชยดอกเบ้ีย ในชวงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 

2565 

  ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดมีมติเพิ่มเติมใหมีคณะทํางานศึกษาแนวทางการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกเล้ียง

กลวยไม โดยใชงบประมาณภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน เพื่อแกไขปญหาเยียวยา

เกษตรกรผูปลูกเล้ียงกลวยไมท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งท่ีประชุมไดมอบหมาย

ใหนายสัญญา แสงพุมพงษ ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานคณะทํางานฯ และ

มอบหมายฝายเลขาฯ จัดทําคําส่ังคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกเล้ียง

กลวยไมตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เกษตรจังหวัดนครพนม ใช “ปูนา ปลาดุก กบ” เปนตนแบบจุดเรียนรู เพิ่มประสบการณเจาหนาท่ี ในการ

สงเสริมตลาดออนไลนใหเกษตรกรในยุค New Normal 

 

  วันท่ี 24 มิถุนายน 2564) เวลา 09.30 น. ท่ีศูนยเครือขาย ศพก. ผูเล้ียงปลาดุกคําผาสุข ตําบลเรณู 

อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพน เกษตรจังหวัดนครพนม เปดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระดับอําเภอ (DW) เพื่อ

ขับเคล่ือนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและถายทอดความรูแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน

ในพื้นท่ี ซึ่งมีเจาหนาท่ีจากสํานักงานเกษตรอําเภอ จํานวน 6 อําเภอ (สายใต) เขารวมการจัดเวทีฯ ในครั้งนี้ 

เพื่อใหเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรไดแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณทํางานระหวางกัน ไดรับการถายทอด

ความรูการสงเสริมการตลาดสินคาเกษตรแบบออนไลน ตามสถานการณการแพรระบาด โรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (โควิด-19) ซึ่งตองปรับตัวในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในระดับพื้นท่ีใหมีประสิทธิภาพ และ

ใหเกิดสัมฤทธิผลมากยิ่งข้ึน 

  นางสาวกัญณฐา อภินนทธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปดเผยวา สําหรับในการจัดเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรูระดับอําเภอ (DW) เพื่อขับเคล่ือนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ศพก. พรอม

แลกเปล่ียนประสบการณ การทํางานในพื้นท่ีรวมกัน อีกท้ังในปจจุบันจากสถานการณการแพรระบาดของโรค

โควิด – 19 ท่ีสงผลกระทบกับการจําหนายสินคาเกษตร ทําใหนักสงเสริมการเกษตรจะตองปรับตัวเพิ่มมากข้ึน

ในการทําหนาท่ีถายทอดความรูและชวยแกไขปญหารวมกับเกษตรกรในรูปแบบ New Normal ท่ีเปนการ

สงเสริมดานการจําหนายสินคาแบบออนไลนมากยิ่งข้ึน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญคือเปน

เวทีท่ีมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในแตละดานของงานท่ีเกี่ยวของ ซึ่งมีเปาหมายคือเกษตรอําเภอ และ

เจาหนาท่ีนักวิชาการสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ี ไดเขามาแลกเปล่ียนเรียนรูถึงปญหาและแนวทางในการ

ดําเนินงานรวมกัน และยังเปนการแลกเปล่ียนความรูประสบการณและความคิดเห็นของแตละบุคคล และ



รับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี ในสวนของทิศทางในการขับเคล่ือนงานของสํานักงานเกษตร

จังหวัดนครพนม ยังคงใหความสําคัญในการดําเนินงานตามนโยบาย (Agenda) กับภารกิจหลักของหนวยงาน 

(Function) กรมสงเสริมการเกษตร ภายใตการขับเคล่ือนตามระบบสงเสริมการเกษตร (Training and. Visit 

System : T & V System) คือการเยี่ยมเยียนเกษตรกร สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน เกษตรกรมีความเขมแข็งและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

  นอกจากนี้ยังไดมีการถายทอดความรู จากวิทยากร มหาวิทยาลัยนครพนม ดานเทคนิคในการสงเสริม

การตลาดออนไลนใหกับเกษตรกรในยุคโควิด – 19 ท่ีเปนการปรับรูปแบบการจําหนายจากเดิมมาสูออนไลน

อยางเต็มตัว ซึ่งเจาหนาท่ีเองจะตองมีความเขาใจและสามารถถายทอดความรูไปสูกลุมเกษตรกรในพื้นท่ีได

อยางมีประสิทธิภาพ และชวยสรางโอกาสในการจําหนายสินคาเกษตรในพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึน อีกท้ังมีการ

แลกเปล่ียนประสบการณจากกลุมเกษตรกรเล้ียงปลาดุกบานคําผาสุก ปูนา และการเล้ียงกบ ท่ีมีการนํารูปแบบ

การจําหนายสินคาแบบออนไลนท่ีประสบความสําเร็จมารวมถายทอดและแลกเปล่ียนกับเจาหนาท่ีอยางตรง

ประเด็น และหลังจากนั้นมีการสรุปประเด็น หรือ Work shop รวมกลุมกันเพื่อวิเคราะหประเด็นจาการลง

พื้นท่ีศึกษาดูงาน โดยแบงกลุมเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณพรอมนําเสนอ ทําใหเจาหนาท่ีเกิดประสบการณ

และมีการปรับตัวในการทําหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ีไดอยางทันตอสถานการณ และเกิดความคิด

สรางสรรคในการทํางานมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรจังหวัดนครพนม ใช “ปูนา ปลาดุก กบ” เปนตนแบบจุดเรียนรู เพิ่มประสบการณ

เจาหนาที่ ในการสงเสริมตลาดออนไลนใหเกษตรกรในยุค New Normal 

 

 

  วันท่ี 24 มิถุนายน 2564 ท่ีศูนยเครือขาย ศพก. ผูเล้ียงปลาดุกคําผาสุข ตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร 

จังหวัดนครพน เกษตรจังหวัดนครพนม เปดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระดับอําเภอ (DW) เพื่อขับเคล่ือนศูนย

เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและถายทอดความรูแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพื้นท่ี ซึ่งมี

เจาหนาท่ีจากสํานักงานเกษตรอําเภอ จํานวน 6 อําเภอ (สายใต) เขารวมการจัดเวทีฯ ในครั้งนี้ เพื่อให

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรไดแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณทํางานระหวางกัน ไดรับการถายทอดความรู

การสงเสริมการตลาดสินคาเกษตรแบบออนไลน ตามสถานการณการแพรระบาด โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) ซึ่งตองปรับตัวในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในระดับพื้นท่ีใหมีประสิทธิภาพ และให

เกิดสัมฤทธิผลมากยิ่งข้ึน  

        นางสาวกัญณฐา อภินนทธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปดเผยวา สําหรับในการจัดเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรูระดับอําเภอ (DW) เพื่อขับเคล่ือนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ศพก. พรอม

แลกเปล่ียนประสบการณ การทํางานในพื้นท่ีรวมกัน อีกท้ังในปจจุบันจากสถานการณการแพรระบาดของโรค

โควิด - 19 ท่ีสงผลกระทบกับการจําหนายสินคาเกษตร ทําใหนักสงเสริมการเกษตรจะตองปรับตัวเพิ่มมากข้ึน

ในการทําหนาท่ีถายทอดความรูและชวยแกไขปญหารวมกับเกษตรกรในรูปแบบ New Normal ท่ีเปนการ

สงเสริมดานการจําหนายสินคาแบบออนไลนมากยิ่งข้ึน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญคือเปน

เวทีท่ีมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในแตละดานของงานท่ีเกี่ยวของ ซึ่งมีเปาหมาย คือ เกษตรอําเภอ และ

เจาหนาท่ีนักวิชาการสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ี ไดเขามาแลกเปล่ียนเรียนรูถึงปญหาและแนวทางในการ



ดําเนินงานรวมกัน ยังเปนการแลกเปล่ียนความรูประสบการณและความคิดเห็นของแตละบุคคล รับทราบถึง

แนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี ในสวนของทิศทางในการขับเคล่ือนงานของสํานักงานเกษตรจังหวัด

นครพนม ยังคงใหความสําคัญในการดําเนินงานตามนโยบาย (Agenda) กับภารกิจหลักของหนวยงาน 

(Function) กรมสงเสริมการเกษตร ภายใตการขับเคล่ือนตามระบบสงเสริมการเกษตร (Training and. Visit 

System : T & V System) คือการเยี่ยมเยียนเกษตรกร สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน เกษตรกรมีความเขมแข็งและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

            นอกจากนี้ ยังไดมีการถายทอดความรู จากวิทยากร มหาวิทยาลัยนครพนม ดานเทคนิคในการ

สงเสริมการตลาดออนไลนใหกับเกษตรกรในยุคโควิด - 19 ท่ีเปนการปรับรูปแบบการจําหนายจากเดิมมาสู

ออนไลนอยางเต็มตัว ซึ่งเจาหนาท่ีเองจะตองมีความเขาใจและสามารถถายทอดความรูไปสูกลุมเกษตรกรใน

พื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวยสรางโอกาสในการจําหนายสินคาเกษตรในพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึน อีกท้ังมีการ

แลกเปล่ียนประสบการณจากกลุมเกษตรกรเล้ียงปลาดุกบานคําผาสุก ปูนา และการเล้ียงกบ ท่ีมีการนํารูปแบบ

การจําหนายสินคาแบบออนไลนท่ีประสบความสําเร็จมารวมถายทอดและแลกเปล่ียนกับเจาหนาท่ีอยางตรง

ประเด็น และหลังจากนั้นมีการสรุปประเด็น หรือ Work shop รวมกลุมกันเพื่อวิเคราะหประเด็นจาการลง

พื้นท่ีศึกษาดูงาน โดยแบงกลุมเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณพรอมนําเสนอ ทําใหเจาหนาท่ีเกิดประสบการณ

และมีการปรับตัวในการทําหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ีไดอยางทันตอสถานการณ และเกิดความคิด

สรางสรรคในการทํางานมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผูวาฯพังงา จัดแถลงของดีเมืองพังงา เปดเทศกาลไมผลอัตลักษณ พรอมประมูลทุเรียนสาลิกาสุดคึกคัก 

 

ชมคลิป https://www.youtube.com/watch?v=Iv0cxcoJrms 

เผยแพรทางชอง 3 รายการขาวนอกลู วันท่ี 24 มิ.ย.64 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iv0cxcoJrms


 
 

 



 

แปลงใหญมะมวงบางคลา ดัน "ขายตึก-น้ําดอกไมสีทอง" หวังตีตลาดออนไลน 

 

  เกษตรกรบางคลา รวมกลุมปลูกสุดยอดมะมวงพันธุดี ขายตึก-น้ําดอกไมสีทอง ดวยเอกลักษณ

เมือง 3 น้ํา การันตีดวยมาตรฐาน GAP ตีตลาดโมเดิรนเทรด ออนไลน 

  เมื่อวันท่ี 24 มิ.ย.64 นายสมศักด์ิ วัลลานนท ประธานกลุมแปลงใหญมะมวง อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา 

กลาววา สภาพพื้นท่ี อ.บางคลา ซึ่งมีแมน้ําบางปะกงไหลผาน ในแตละปจะมีน้ําทะเลหนุนเขามาในลุมน้ํา ทํา

ใหพื้นท่ีมีสภาพเปนพื้นท่ีน้ํากรอย ผลผลิตมะมวงท่ีปลูกนั้นจึงมีรสชาติดี หวาน หอม อรอย มีเอกลักษณ

เฉพาะตัว โดยเกษตรกรท่ีนี่ปลูกมะมวงหลากหลายพันธุ ไดแก น้ําดอกไมสีทอง โชคอนันต เขียวเสวย แรด ฟา

ล่ัน มันเดือนเกา และขายตึก ซึ่งเปนมะมวงพื้นถ่ินของ อ.บางคลา ท่ีปลูกกันมาต้ังแตสมัยโบราณ แตปจจุบัน

ตลาดมีความตองการมะมวงพันธุขายตึกและพันธุน้ําดอกไมสีทองมากกวาพันธุอื่น ดังนั้นกลุมฯจึงไดใชหลัก

ตลาดนําการผลิต วางแผนปรับเปล่ียนพื้นท่ีของสมาชิกมาปลูกมะมวง 2 พันธุนี้แทน โดยอาศัยความไดเปรียบ

ท่ีมะมวงบางคลาเปนมะมวง 3 น้ํา (น้ําจืด น้ําเค็ม น้ํากรอย) ท่ีมีรสชาติอรอยไมเหมือนใครเปนจุดขาย ควบคู

กับการพัฒนาศักยภาพการผลิตของสมาชิก เนนการผลิตสินคาปลอดภัยไดมาตรฐาน มีการใชปุยตามคา

วิเคราะหดิน ทําน้ําหมักชีวภาพจากปลาใชเอง เพิ่มคุณภาพผลผลิตโดยใชถุงหอมะมวง ฯลฯ ถึงตอนนี้มีสมาชิก 

30 คนท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP แลว สามารถลดตนทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตไดดีข้ึน สวนสมาชิกท่ี

เหลือกําลังเรงปรับเปล่ียนเพื่อเขาสูการผลิตสินคาเกษตรท่ีปลอดภัยตอไป 

  ท่ีผานมาเกษตรกรจะตางคนตางปลูกและหาตลาดกันเอง แตเมื่อสํานักงานเกษตรอําเภอบางคลาเขา

มาสงเสริมใหรวมกลุมเปนแปลงใหญมะมวง อ.บางคลา ต้ังแตป 2559 ก็ไดปรับเปล่ียนมาเปนกลุมแปลงใหญ มี

คณะกรรมการบริหารและสมาชิกวางแผนการผลิตและการตลาดรวมกัน ปจจุบันมีสมาชิกจํานวน 50 คน พื้นท่ี

ปลูกมะมวง 1,200 ไร โดยจะมีการระดมหุนจากสมาชิกหุนละ 10 บาท เพื่อใชเปนทุนดําเนินการของกลุม 

ผนวกกับไดรับเงินสนับสนุนจากโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ จึงไดนํามาจัดต้ังกองทุนสําหรับ



จัดซื้อปุยและสารกําจัดศัตรูพืชมาจําหนายใหกับสมาชิกในราคาถูก และสามารถนําไปใชกอนจายเงินทีหลัง 

สวนผลกําไรจากการขายมะมวงและปจจัยการผลิตจะนํามาปนผลใหกับสมาชิกทุกป 

  ดานนางเทวารักษ ฉิมไทย Young Smart Farmer และกรรมการฝายการตลาดของกลุมแปลงใหญ

มะมวงบางคลา กลาววา เดิมทีการตลาดของกลุมแปลงใหญท่ีนี่ก็ยังเปนการขายกันเอง มีพอคาแมคามารับซื้อ

ถึงสวน ไดราคาดีบางไมดีบาง พอตนเขามาเปนสมาชิกกลุมเมื่อประมาณ 2 ปท่ีแลว ก็เริ่มขยายชองทางตลาด

ออนไลน โดยรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกท่ีประสบปญหาขายผลผลิตไมได หรือมีผลผลิตมากเกินไป ในราคา

ประกันสูงกวาตลาด ก.ก.ละ 5 บาท เพื่อขายผานเพจ Facebook "กลุมแปลงใหญมะมวงอําเภอบางคลา" และ

เพจ "บานนี้มีรักฟารมสุขสําราญ" โดยผลกําไรหลังหักคาใชจายจะสงคืนเขากองทุนของกลุม เชน ปท่ีแลวขาย

ได 3 ตัน จะหักกําไรคืนกลุมก.ก.ละ 5 บาท เปนตน และยังไดชวยติดตอประสานนําสินคาเกรดพรีเมียม

มาตรฐาน GAP ไปวางจําหนายในท็อปส ซูเปอรมารเก็ต ซึ่งสินคาของกลุมฯจะติดสัญลักษณคิวอารโคด (QR 

Code) สามารถตรวจสอบยอนกลับถึงท่ีมาแหลงผลิตได สรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคอีกข้ันหนึ่ง 

  "สมาชิกกลุมแปลงใหญมีอายุเฉล่ีย 60 ปข้ึนไป เขามีประสบการณการปลูก แตดานการตลาดแลวบาง

คนยังยึดติดกับการขายผลผลิตยกเขงคละเกรด ไดราคาไมดี เราในฐานะยังสมารทฟารมเมอรจึงอยากเขามา

ชวยคนท่ีไมมีโอกาสเขาถึงตลาดออนไลนใหเขามีทางเลือกเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะชวงวิกฤติโควิด 2 รอบท่ีผานมา 

สมาชิกสามารถขายผลผลิตผานตลาดออนไลนได จึงเริ่มหันมาใหความสําคัญตลาดออนไลน และมีการคัดเกรด

สินคาควบคุมคุณภาพมากข้ึน เพื่อขายผลผลิตไดในราคาท่ีสูงข้ึนตามคุณภาพนั่นเอง" นางเทวารักษ กลาว. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

 

 



 

ผานฉลุย! แปลงใหญภาคใตผานการอนุมัติโครงการยกระดับฯ ครบ 123 แปลง อธิบดีกรมสงเสริม

การเกษตรย้ําเบิกจายเงินภายใน ก.ย. 64 

 

  นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ใหขอมูล

วาภาคใต มี 13 จังหวัด (ยกเวนภูเก็ต) ท่ีสมัครเขารวมโครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและ

เช่ือมโยงตลาด ตามกรอบระยะเวลาภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ท่ีผานมา ในสวนของกรมสงเสริม

การเกษตร ภาคใตมีแปลงใหญเขารวมโครงการ จํานวน 127 แปลง โดยทุกจังหวัดไดดําเนินการจัดประชุม

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด เสร็จส้ินเรียบรอยแลว ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการ

ดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ จํานวน 123 แปลง (ขอยกเลิกเขารวมโครงการจํานวน 4 แปลง 

ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แปลง จังหวัดระนอง 1 แปลง และจังหวัดยะลา 2 แปลง) ในการนี้สํานักงาน

สงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ไดติดตาม เรงรัด และกํากับดูแลใหทุกจังหวัดดําเนินงาน

ภายในกรอบระยะเวลาของโครงการฯ ขณะนี้จังหวัดไดจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับกลุมแปลงใหญเพื่อรับ

เงินอุดหนุนไปแลว 112 แปลง คิดเปนรอยละ 91.05 ของแปลงใหญท่ีผานการอนุมัติโครงการฯ ระดับจังหวัด 

และกรมสงเสริมการเกษตรไดโอนเงินใหกับกลุมแปลงใหญแลว จํานวน 104 แปลง เปนเงินกวา 208 ลานบาท 



คาดวาจะโอนเงินใหกับแปลงใหญครบทุกแปลงภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ ซึ่งกลุมแปลงใหญตอง

ดําเนินการเบิกจายเงินใหเปนไปตามแผนใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 ขณะนี้บางจังหวัด เชน 

จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง 

  กลุมแปลงใหญไดเบิกจายเงินไปจัดซื้อครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ และดําเนินการจัดจางการกอสรางแลว 

เปนเงินเกือบ 3 ลานบาท ซึ่งจังหวัดพัทลุงเปนจังหวัดท่ีดําเนินงานโครงการไดรวดเร็วท่ีสุดในประเทศ ท้ังนี้ใน

ข้ันตอนนี้ ไดเนนย้ําใหทุกจังหวัดจัดช้ีแจงข้ันตอนการดําเนินการ และอบรมใหความรูเรื่องการจัดซื้อจัดจางและ

การควบคุมพัสดุ ตามแนวทางการจัดซื้อจัดจางและควบคุมพัสดุของแปลงใหญ ตามคูมือโครงการยกระดับ

แปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและเช่ือมโยงตลาด อยางเครงครัด 

  นายสุพิท จิตรภักดี กลาวเพิ่มเติมวา อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ไดส่ังการใหสํานักงานสงเสริมและ

พัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ติดตาม ใหการสนับสนุนสํานักงานเกษตรจังหวัดและอําเภอในพื้นท่ี

รับผิดชอบ ในการตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํากลุมแปลงใหญใหดําเนินงานโครงการฯ ใหทันตามกรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด และบรรลุตามวัตถุประสงคเปาหมายโครงการฯ ซึ่งตนไดแตงต้ังคณะทํางานติดตามการ

ดําเนินงานโครงการฯ เรียบรอยแลว โดยติดตามผานระบบออนไลนควบคูกับการลงพื้นท่ีติดตามประเมินผล 

พรอมท้ังไดมอบหมายเจาหนาท่ีรับผิดชอบดูแลเปนรายจังหวัดดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผานฉลุย! แปลงใหญภาคใตผานการอนุมัติโครงการยกระดับฯ ครบ 123 แปลง 

 

แปลงใหญภาคใตผานการอนุมัติโครงการยกระดับฯ ครบ 123 แปลง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรย้ําเบิก

จายเงินใหเสร็จภายใน ก.ย. 64 

  นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ใหขอมูล

วาภาคใต มี 13 จังหวัด (ยกเวนภูเก็ต) ท่ีสมัครเขารวมโครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและ

เช่ือมโยงตลาด ตามกรอบระยะเวลาภายในวันท่ี 31 มี.ค.2564 ท่ีผานมา ในสวนของกรมสงเสริมการเกษตร 

ภาคใตมีแปลงใหญเขารวมโครงการ จํานวน 127 แปลง โดยทุกจังหวัดไดดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ

บริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด เสร็จส้ินเรียบรอยแลว ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการดําเนินงานและ

แผนการใชจายงบประมาณ จํานวน 123 แปลง (ขอยกเลิกเขารวมโครงการจํานวน 4 แปลง ไดแก จ.

นครศรีธรรมราช 1 แปลง ระนอง 1 แปลง และ ยะลา 2 แปลง)   

  ในการนี้สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ไดติดตาม เรงรัด และกํากับดูแล

ใหทุกจังหวัดดําเนินงานภายในกรอบระยะเวลาของโครงการฯ ขณะนี้จังหวัดไดจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) 

กับกลุมแปลงใหญ เพื่อรับเงินอุดหนุนไปแลว 112 แปลง คิดเปนรอยละ 91.05 ของแปลงใหญท่ีผานการอนุมัติ

โครงการฯ ระดับจังหวัด และกรมสงเสริมการเกษตรไดโอนเงินใหกับกลุมแปลงใหญแลว จํานวน 104 แปลง 

เปนเงินกวา 208 ลานบาท คาดวาจะโอนเงินใหกับแปลงใหญครบทุกแปลงภายในเดือน มิ.ย. 2564 นี้ ซึ่งกลุม

แปลงใหญตองดําเนินการเบิกจายเงินใหเปนไปตามแผนใหแลวเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2564 

  ขณะนี้บางจังหวัด เชน จ.พัทลุงและตรัง กลุมแปลงใหญไดเบิกจายเงินไปจัดซื้อครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ 

และดําเนินการจัดจางการกอสรางแลว เปนเงินเกือบ 3 ลานบาท ซึ่งพัทลุงเปนจังหวัดท่ีดําเนินงานโครงการได

รวดเร็วท่ีสุดในประเทศ ท้ังนี้ในข้ันตอนนี้ ไดเนนย้ําใหทุกจังหวัดจัดช้ีแจงข้ันตอนการดําเนินการ และอบรมให



ความรูเรื่องการจัดซื้อจัดจางและการควบคุมพัสดุ ตามแนวทางการจัดซื้อจัดจางและควบคุมพัสดุของแปลง

ใหญ ตามคูมือโครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและเช่ือมโยงตลาด อยางเครงครัด 

  นายสุพิท จิตรภักดี กลาวเพิ่มเติมวา อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ไดส่ังการใหสํานักงานสงเสริมและ

พัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ติดตาม ใหการสนับสนุนสํานักงานเกษตรจังหวัดและอําเภอในพื้นท่ี

รับผิดชอบ ในการตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํากลุมแปลงใหญใหดําเนินงานโครงการฯ ใหทันตามกรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด และบรรลุตามวัตถุประสงคเปาหมายโครงการฯ ซึ่งตนไดแตงต้ังคณะทํางานติดตาม การ

ดําเนินงานโครงการฯ เรียบรอยแลว โดยติดตามผานระบบออนไลนควบคูกับการลงพื้นท่ีติดตามประเมินผล 

พรอมท้ังไดมอบหมายเจาหนาท่ีรับผิดชอบดูแลเปนรายจังหวัดดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปตตานีคัดเลือกแปลงใหญดีเดน ประจําป 2564 

 

คณะกรรมการประกวดแปลงใหญดีเดน ระดับจังหวัด ประจําป 2564 ประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงพื้นท่ีอําเภอมายอ ปะนาเระ สายบุรี และอําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี 

เพื่อรวมกิจกรรมการประกวดแปลงใหญดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2564 

วันท่ี 22-23 มิถุนายน 2564 นายชาลี สิตบุศย เกษตรจังหวัดปตตานี นําคณะกรรมการคัดเลือกการประกวด

แปลงใหญดีเดน ระดับจังหวัด ประจําป 2564 ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ลงพื้นท่ีอําเภอมายอ อําเภอปะนาเระ อําเภอสายบุรี และอําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี เพื่อรวม

กิจกรรมการประกวดแปลงใหญดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2564 

นายชาลี สิตบุศย เปดเผยวา การประกวดแปลงใหญดีเดน ระดับจังหวัด ประจําป 2564 เปนการดําเนินงาน

ภายใตนโยบายของกรมสงเสริมการเกษตร มีเปาหมายเพื่อคัดเลือกแปลงใหญท่ีมีผลงานโดดเดน สามารถเปน

ตัวอยางในการขยายผลการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นท่ีอื่นๆ เปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนา

และเพิ่มขีดความสามารถการดําเนินงานแปลงใหญใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีการพิจารณาคัดเลือกตาม

หลักเกณฑท่ีสําคัญ 5 ดาน ประกอบดวย การลดตนทุน เพิ่มผลผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดาน

การตลาด และการบริหารจัดการ ในป 2564 จังหวัดปตตานี มีแปลงใหญเขารวมการประกวดจํานวน 4 แปลง 

ประกอบดวย แปลงใหญขาว ตําบลตรัง อําเภอมายอ แปลงใหญขาว ตําบลควน อําเภอปะนาเระ แปลงใหญ

มะพราว ตําบลทุงคลา อําเภอสายบุรี และแปลงใหญสละอินโด ตําบลตะโละไกรทอง อําเภอไมแกน ซึ่งแปลง

ใหญท่ีไดรับการคัดเลือกในระดับจังหวัดจะเปนตัวแทนเพื่อเขารับการคัดเลือกในระดับเขตและระดับประเทศ

ตอไป 



 

ปตตานีคัดเลือกแปลงใหญดีเดน ประจําป 2564 

 

คณะกรรมการประกวดแปลงใหญดีเดน ระดับจังหวัด ประจําป 2564 ประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงพื้นท่ีอําเภอมายอ ปะนาเระ สายบุรี และอําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี 
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อรอย ปลอดภยัมาตรฐาน GAP 

 

  พื้นท่ีตําบลบานสา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง เปนพื้นท่ีหนึ่งท่ีมีการปลูกสับปะรดพันธุปตตาเวีย ท่ีมี

รสชาติหวาน เนื้อฉํ่าสีเหลืองใส อรอย ไมกัดล้ิน เปนท่ีช่ืนชอบของผูบริโภค เนื่องดวยสภาพพื้นท่ีของหมูบานมี

ลักษณะเปนท่ีดอนภูเขา ดินเปนดินขาว (Marl) และสภาพภูมิอากาศเหมาะสม จึงทําใหสับปะรดบานสา มี

คุณภาพดีเหมาะสําหรับบริโภคแบบผลสด 

  นายพัฒนะ วาสนา เกษตรอําเภอแจหม สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง กรมสงเสริมการเกษตร กลาว

วา พื้นท่ีตําบลบานสา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง มีการปลูกสับปะรดพันธุปตตาเวียมานานกวา 20 ปแลว 

เกษตรกรปลูกแบบวิถีชาวบานไมมีการใชหลักวิชาการหรือเทคโนโลยีใดๆ เขามาชวย แตดวยสภาพภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศท่ีเหมาะสมกลับทําใหสับปะรดท่ีนี่มีคุณภาพดีรสชาติอรอย แตอยางไรก็ตามสับปะรดบานสาก็ยังไม

เปนท่ีรูจักแพรหลายมากนัก 

  โดยผลผลิตสวนใหญ เกษตรกรจะขายสงเขาโรงงานแปรรูป ซึ่งราคารับซื้อมีความผันผวน

คอนขางมาก สํานักงานเกษตรอําเภอแจหม จึงเห็นวาควรจะนําโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 

เขามาสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมกัน โดยใชช่ือกลุมวา กลุมแปลงใหญสับปะรดตําบลบานสา เพื่อให

เกษตรกรไดรับการถายทอดความรูและเทคโนโลยีจากหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และนําไปพัฒนาศักยภาพ

การผลิตและการตลาดของกลุมอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  กลุมแปลงใหญสับปะรดตําบลบานสา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง เริ่มกอต้ังข้ึนเมื่อป 2562 มีสมาชิก 

44 คน พื้นท่ีรวม 600 กวาไร พอรวมกลุมเปนแปลงใหญ หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณได

เขาไปสนับสนุนดานตางๆ เชน กรมสงเสริมการเกษตร สนับสนุนงบประมาณดําเนินงานและปจจัยการผลิต 



จัดทําแปลงเรียนรูตามระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (สับปะรด) เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานการผลิต

สับปะรดใหกับสมาชิก กรมพัฒนาท่ีดิน จัดอบรมเรื่องการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน สอนการผลิตปุยหมักน้ํา

หมักชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ถายทอดความรูและเทคโนโลยีเรื่องการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 

 การจัดการแปลงตามมาตรฐาน GAP นอกจากนี้ยังมีสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ท่ีเขามาทําโครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี “หมูบานสับปะรด

บานสา” เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูใหกับสมาชิกในหมูบาน ผานกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ 

สรางองคความรูดานตางๆ ไดแก เทคนิคการจัดการผลิตสับปะรดปลอดภัย การผลิตน้ําหมักชีวภาพจาก

สับปะรด การผลิตแยมสับปะรด การจัดการดินและปุย การพัฒนาพันธุสับปะรดเชิงการคา ซึ่งการผนึกกําลัง

ของทุกภาคสวนท่ีเขาไปชวยเหลือในดานตางๆ เหลานี้ นับเปนแรงผลักดันท่ีสําคัญท่ีใหกลุมแปลงใหญสับปะรด

บานสา มีการพัฒนากาวหนาไปตามลําดับ 

 นายบุญสง แตมดี ประธานกลุมแปลงใหญสับปะรดตําบลบานสา เลาวา กลุมแปลงใหญสับปะรด เกิด

จากการรวมตัวกันของสมาชิกใน หมู 5 และหมู 10 ตําบลบานสา ซึ่งประกอบอาชีพปลูกสับปะรดมานานแลว 

เนื่องจากสภาพพื้นท่ีเหมาะสม ทําใหสับปะรดมีคุณภาพดีเปนท่ีช่ืนชอบของผูบริโภคและตลาดมีความตองการ 

สงผลใหปจจุบันมีเกษตรกรปลูกสับปะรดคิดเปนสัดสวนถึง 70% ของคนในหมูบาน เรียกวาท่ีนี่เปนหมูบาน

สับปะรดก็วาได พอรวมกลุมเปนแปลงใหญก็ไดรับการชวยเหลือสนับสนุนจากทุกภาคสวนมาโดยตลอด ท้ัง

งบประมาณเริ่มตนในการดําเนินงาน สนับสนุนปจจัยการผลิต ใหองคความรูและเทคโนโลยีตางๆ จัดทําแปลง

เรียนรู แปลงสาธิตต้ังแตข้ันตอนการปรับปรุงบํารุงดิน การทําปุยใชเอง ระยะปลูกท่ีเหมาะสม ระบบน้ํา เทคนิค

ใชพลาสติกคลุมแปลงเพื่อรักษาความช้ืนในดินและปองกันวัชพืช การจัดการแปลงตามมาตรฐาน GAP การ

ควบคุมคุณภาพผลผลิต การเก็บเกี่ยว เปนตน 

 ซึ่งความรูเหลานี้เมื่อเกษตรกรสมาชิกไดนํามาใชในการเพาะปลูกแลว สามารถชวยลดตนทุนการผลิต

ได จากเดิมท่ีการปลูกสับปะรด 1 ไร จะตองใสปุยเคมีปละ 2 ครั้ง ประมาณไรละ 100 กิโลกรัมตอป ก็หันมา

ผลิตปุยหมักใชเอง ชวยลดการใชปุยเคมีลงไดครึ่งหนึ่ง สวนสารกําจัดวัชพืช ไดยูรอน (diuron) ท่ีเคยฉีดพนป

ละประมาณ 4 กิโลกรัมตอไร ตอนนี้ลดเหลือใชในอัตรา 720 กรัมตอไร โดยตองผสมน้ําตามท่ีกําหนด แลวฉีด

พนควบคุมวัชพืชปละ 3 ครั้ง ซึ่งโดยรวมแลวสมาชิกจะใชสารกําจัดวัชพืชนี้ลดลงเหลือเพียงปละ 2 กิโลกรัมตอ

ไร และไดปรับเปล่ียนมาใชสารชีวภาพท่ีผลิตไวใชเองทดแทนดวย 

 ขณะเดียวกันก็ไดรับความรูเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทําใหผลผลิตสับปะรดเพิ่มข้ึนจากเดิม

ท่ี 3-4 ตันตอไร เปน 4-5 ตันตอไร ประกอบกับมีการจัดการแปลงอยางถูกตองตามหลักวิชาการ สงผลให

ปจจุบันสมาชิกกลุมแปลงใหญไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP ครบทุกแปลง เปนการการันตีคุณภาพและ

ความปลอดภัยของผลผลิตสับปะรดบานสาไดเปนอยางดี สวนดานการจําหนาย สมาชิกสวนใหญประมาณ 

70% จะตัดขายสงโรงงานแปรรูป ราคาข้ึนอยูกับตลาด ณ ขณะนั้น สวนสมาชิกท่ีเหลืออีก 30% จะขายผลสด 

โดยสมาชิกแตละรายจะขายผลผลิตของตนเองท่ี กาดบานสา (ตลาดสดบานสา อําเภอแจหม) หรือตลาดใน 



อําเภอเมือง และบางสวนก็มีแมคามารับซื้อถึงแปลง ราคาจําหนายอยูท่ีประมาณ 10 บาทตอกิโลกรัม แมวา

ราคาขายผลสดจะดีกวา 

 แตเกษตรกรจะตองขยันใสใจดูแลคุณภาพมากกวาสงขายโรงงาน ท่ีสําคัญทางกลุมไดวางแผนจัดการ

ผลผลิตใหมีผลผลิตออกนอกฤดู เพื่อแกปญหาผลผลิตลนตลาดและทําใหราคาตกตํ่า โดยเนนใหผลผลิตออกมา

ชวงเดือนมีนาคม-เมษายน เนื่องจากเปนชวงท่ีผลไมภาคตะวันออกและภาคใต ไดแก ทุเรียน เงาะ มังคุด ยังไม

ออกสูตลาด จะทําใหขายสับปะรดไดปริมาณมากข้ึน “ถึงแมวาสับปะรดบานสาจะมีคุณภาพดีรสชาติอรอย แต

ทางดานการตลาดยังไมกวางมากนัก สมาชิกขายกันเองตามตลาดในชุมชน พอมีสถานการณโควิด-19 ก็สงผล

กระทบตอการจําหนายสับปะรดผลสดของสมาชิกอยูบาง ทางกลุมจึงไดประชุมหารือกันวาจะตองแปรรูป

ผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลคาและลดความสูญเสียท่ีเกิดจากการขายผลสดไมทัน ซึ่งท่ีผานมาก็มีหนวยงานเขามาสอน

วิธีการแปรรูปผลผลิตบางแลว แตทางกลุมยังไมไดดําเนินการจริงจังเนื่องจากยังไมมีความพรอม 

 ปจจุบันทางสํานักงานเกษตรอําเภอแจหมรวมกับผูนําชุมชน เทศบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา (มทร.ลานนา) หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และสมาชิกกลุมแปลงใหญ ชวยกันสรางโรงงานแปรรูป

ผลผลิตสับปะรด โดยขอสนับสนุนพื้นท่ีของชุมชนซึ่งเคยใชเปนโรงงานแปรรูปปลาสมเกาท่ีไมไดใชประโยชน

แลว นํามาปรับปรุงทําเปนโรงงานแปรรูปสับปะรด คาดวาจะปรับปรุงเสร็จเร็วๆ นี้ มีเปาหมายจะแปรรูป

ออกมาเปนผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย สามารถเก็บรักษาไดนาน และขนสงไดสะดวก เชน สับปะรดกวน น้ํา

สับปะรด แยมสับปะรด เปนตน ซึ่งโรงงานแปรรูปแหงนี้จะชวยเพิ่มมูลคา ตอยอดผลผลิตสับปะรดบานสาไดดี

ข้ึน” 

 ประธานกลุมแปลงใหญสับปะรดบานสา กลาวท้ิงทาย สําหรับผูสนใจสับปะรดพันธุปตตาเวีย รสชาติดี 

ราคายุติธรรมของกลุมแปลงใหญสับปะรดตําบลบานสา ผานมาทางจังหวัดลําปาง สามารถแวะไปซื้อหาไดท่ี

ตลาดสดบานสา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ซึ่งภายในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคมนี้ก็จะหมดฤดูสับปะรดของ

ปนี้แลว แตในอนาคตทางกลุมฯ วางแผนจะเพิ่มชองทางการจําหนายผานระบบออนไลน เพื่อเพิ่มโอกาสในการ

เขาถึงผูบริโภคใหมากข้ึนตอไป 

 

 

 

 

 



 

รายงานพิเศษ : กลุมแปลงใหญผกับอสุพรรณ เกษตรอินทรียแบบยัง่ยืน

สนองตลาดผูบริโภค 

            กลุมแปลงใหญผักบอสุพรรณ นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรางอินทรียแบบยั่งยืน 

ตอบสนองตลาดผูบริโภคเริ่มตนจากการปลูกผักสวนครัว ไวบริโภคภายในครัวเรือน สูวิสาหกิจชุมชนบอ

สุพรรณดอนศาลเจา สรางรายไดอยางยั่งยืน  

            กรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนดใหมีการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี มีแนวโนม

การพัฒนาท่ียั่งยืน เปนตัวอยางหรือตนแบบแกวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ในการแลกเปล่ียนเรียนรู อันจะเปนการ

กระตุนและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการท่ีดี รวมท้ังเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธ ยกยอง 

ประกาศเกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลงานดีเดนสูสาธารณชน  

            นายวีรศักด์ิ บุญเชิญ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เปดเผยวา จังหวัดสุพรรณบุรี ไดดําเนินการลงพื้นท่ี

ตรวจประเมินวิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลงานดีเดน จํานวน 10 แหง จาก 10  อําเภอ โดยผลการประกวดวิสาหกิจ

ชุมชนดีเดนระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ป 2564 อันดับท่ี 1 ไดแก วิสาหกิจชุมชนบอสุพรรณดอนศาลเจา อําเภอ

สองพี่นอง ซึ่งเปนวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความโดเดนในทุกมิติ 

            ดาน นายปฐมพงศ จาตุพิศาลพงษ เปนประธานกลุมแปลงใหญผักบอสุพรรณ ต.บอสุพรรณ อ.สองพี่

นอง จ.สุพรรณบุรี เลาวา แตเดิมในป 2555 ผูนําชุมชนไดนํานโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของหนวยงานภาครัฐ 

มาจัดทําโครงการ "ผักสวนครัวรั้วกินได" เพื่อลดรายจายในครัวเรือนเริ่มตน 10 ราย ขยายผลเปน 20 ราย 

ผลผลิตมากข้ึน เกิดผลผลิตลนตลาดจึงไดประสานหนวยงานภาครัฐชวยเหลือโดย ธ.ก.ส. และมูลนิธิเพื่อนพึ่ง

(ภาฯ) ยามยาก สงเสริมการปลูกผักอินทรีย และจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกลุมสุพรรณดอนศาลเจา มูลนิธิ

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มุงเนนแนวทางการผลิตเกษตรอินทรีย สมาชิกเริ่มตน 20 ราย เกิดรายไดท่ีชัดเจน และเปนท่ี

พอใจของสมาชิก 

            ท้ังนี้ ปจจุบันมีสมาชิก จํานวน 58 ราย พื้นท่ี 230 ไร ผลิตผักกินใบ 23 ชนิด ผักกินผล 17 ชนิด โดย

จัดทําโครงการ "ยืมอนาคต สรางอนาคต" ใหสมาชิกท่ีมีฐานะยากจน ไมมีท่ีดินทํากิน สามารถสรางอาชีพ จาก

การปลูกผักอินทรีย ในท่ีดินท่ีไดรับการจัดสรรจากวิสาหกิจชุมชน และเมื่อเกิดรายไดก็สามารถผอนจายท่ีดิน

นั้นใหเปนของตนเองได จึงนับไดวาวิสาหกิจชุมชนบอสุพรรณดอนศาลเจา    อําเภอสองพี่นอง นั้น สามารถ

เปนตนแบบท่ีดีใหกับวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ นําไปเปนตัวอยางในการดําเนินการตอไปไดเปนอยางดี 



 

เกษตรกรนําแกวมังกร ตอยอดทําขนมโค 

 

เชานี้ท่ีหมอชิต - เครือขายศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและปศุสัตวอําเภอทาแพ 

จังหวัดสตูล ไดมีการปลูกแกวมังกร 3 สายพันธุ ขายและยังตอยอดนําแกวมังกรมาทําเปนขนมโคอีกดวย 

นางบุหลัน จันทรคลาย เจาของเครือขายศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและปศุสัตว 

นํานายอําเภอทาแพ ชมสวนการเกษตรผสมผสาน พืชหลัก คือ แกวมังกร มีการปลูก 3 สายพันธุ คือ แดง

ไตหวัน, ขาวเวียดนาม, เหลืองอิสราเอล 

ซึ่งเจาของเครือขายฯ ดังกลาว บอกวา ตนปลูกและดูแลแกวมังกร โดยไมใชสารเคมีใด ๆ แตใชปุยจากมูลไก 

มูลเปด หมักเอามาไวใตโคนตนแกวมังกร จนทําใหลูกแกวมังกรเติบโตสวยงาม สําหรับราคาขายอยูท่ีกิโลกรัม

ละ 50 บาท 

ขณะท่ีหลังจากไดผลผลิต ลูกแกวมังกรแลว นอกจากจะขายลูกสด ๆ ก็คิดแปรรูปแกวมังกร โดยนําไปทําขนม

โค ซึ่งกระบวนการก็จะใชเนื้อในแกวมังกรท่ีมีสีแดงสดสวยงาม ธรรมชาติ คลุกเคลากับแปงปนหมุนเปนลูกกลม 

ๆ จากนั้นก็นําไปตม จนแตละลูกลอยข้ึนมา แลวนําข้ึนไปคลุกเคลากับมะพราวขูดจนเขากัน 

หลังการนําแกวมังกรไปแปรรูปจนเปนท่ีรูจัก ก็ทําใหขณะนี้มีออเดอรจากลูกคาส่ังทําขนมโคแกวมังกร เปนขนม

เบรก ของวางในการจัดประชุม สัมมนา ทําใหมีรายไดเพิ่มมากข้ึน 

ชมคลิป https://news.ch7.com/detail/494976 
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	พื้นที่ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ที่มีรสชาติหวาน เนื้อฉ่ำสีเหลืองใส อร่อย ไม่กัดลิ้น เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค เนื่องด้วยสภาพพื้นที่ของหมู่บ้านมีลักษณะเป็นที่ดอนภูเขา ดินเป็นดินขาว (Marl)...
	นายพัฒนะ วาสนา เกษตรอำเภอแจ้ห่ม สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า พื้นที่ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีการปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียมานานกว่า 20 ปีแล้ว เกษตรกรปลูกแบบวิถีชาวบ้านไม่มีการใช้หลักวิชาการหรือเทคโนโลยีใดๆ เข้า...
	โดยผลผลิตส่วนใหญ่ เกษตรกรจะขายส่งเข้าโรงงานแปรรูป ซึ่งราคารับซื้อมีความผันผวนค่อนข้างมาก สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม จึงเห็นว่าควรจะนำโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า กลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดตำบลบ้า...
	กลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2562 มีสมาชิก 44 คน พื้นที่รวม 600 กว่าไร่ พอรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าไปสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนงบประม...
	การจัดการแปลงตามมาตรฐาน GAP นอกจากนี้ยังมีสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เข้ามาทำโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านสับปะรดบ้านสา” เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน ผ่านกิจกรรมถ่ายทอ...
	นายบุญส่ง แต้มดี ประธานกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดตำบลบ้านสา เล่าว่า กลุ่มแปลงใหญ่สับปะรด เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกใน หมู่ 5 และหมู่ 10 ตำบลบ้านสา ซึ่งประกอบอาชีพปลูกสับปะรดมานานแล้ว เนื่องจากสภาพพื้นที่เหมาะสม ทำให้สับปะรดมีคุณภาพดีเป็นที่ชื่นชอบของผู้บ...
	ซึ่งความรู้เหล่านี้เมื่อเกษตรกรสมาชิกได้นำมาใช้ในการเพาะปลูกแล้ว สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ จากเดิมที่การปลูกสับปะรด 1 ไร่ จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีปีละ 2 ครั้ง ประมาณไร่ละ 100 กิโลกรัมต่อปี ก็หันมาผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ครึ่งหนึ่ง ส่ว...
	ขณะเดียวกันก็ได้รับความรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้ผลผลิตสับปะรดเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 3-4 ตันต่อไร่ เป็น 4-5 ตันต่อไร่ ประกอบกับมีการจัดการแปลงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่งผลให้ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ครบทุกแ...
	แต่เกษตรกรจะต้องขยันใส่ใจดูแลคุณภาพมากกว่าส่งขายโรงงาน ที่สำคัญทางกลุ่มได้วางแผนจัดการผลผลิตให้มีผลผลิตออกนอกฤดู เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและทำให้ราคาตกต่ำ โดยเน้นให้ผลผลิตออกมาช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลไม้ภาคตะวันออกและภาคใต้ ได้...
	ปัจจุบันทางสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่มร่วมกับผู้นำชุมชน เทศบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ ช่วยกันสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตสับปะรด โดยขอสนับสนุนพื้นที่ของชุมชนซึ่งเคยใช้เป็นโรงงานแปรรูปปลาส้ม...
	ประธานกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดบ้านสา กล่าวทิ้งท้าย สำหรับผู้สนใจสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย รสชาติดี ราคายุติธรรมของกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดตำบลบ้านสา ผ่านมาทางจังหวัดลำปาง สามารถแวะไปซื้อหาได้ที่ตลาดสดบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ซึ่งภายในเดือนมิถุนายน – กรกฎ...
	รายงานพิเศษ : กลุ่มแปลงใหญ่ผักบ่อสุพรรณ เกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนสนองตลาดผู้บริโภค

	กลุ่มแปลงใหญ่ผักบ่อสุพรรณ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างอินทรีย์แบบยั่งยืน ตอบสนองตลาดผู้บริโภคเริ่มต้นจากการปลูกผักสวนครัว ไว้บริโภคภายในครัวเรือน สู่วิสาหกิจชุมชนบ่อสุพรรณดอนศาลเจ้า สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
	กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดให้มีการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการที่ดี รวมทั...
	นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจประเมินวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 10 แห่ง จาก 10  อำเภอ โดยผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2564 อันดับที่ 1 ...
	ด้าน นายปฐมพงศ์ จาตุพิศาลพงษ์ เป็นประธานกลุ่มแปลงใหญ่ผักบ่อสุพรรณ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เล่าว่า แต่เดิมในปี 2555 ผู้นำชุมชนได้นำนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานภาครัฐ มาจัดทำโครงการ "ผักสวนครัวรั้วกินได้" เพื่อลดรายจ่ายในคร...
	ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 58 ราย พื้นที่ 230 ไร่ ผลิตผักกินใบ 23 ชนิด ผักกินผล 17 ชนิด โดยจัดทำโครงการ "ยืมอนาคต สร้างอนาคต" ให้สมาชิกที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่ดินทำกิน สามารถสร้างอาชีพ จากการปลูกผักอินทรีย์ ในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรจาก...
	เกษตรกรนำแก้วมังกร ต่อยอดทำขนมโค
	เช้านี้ที่หมอชิต - เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและปศุสัตว์อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ได้มีการปลูกแก้วมังกร 3 สายพันธุ์ ขายและยังต่อยอดนำแก้วมังกรมาทำเป็นขนมโคอีกด้วย
	นางบุหลัน จันทร์คล้าย เจ้าของเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ นำนายอำเภอท่าแพ ชมสวนการเกษตรผสมผสาน พืชหลัก คือ แก้วมังกร มีการปลูก 3 สายพันธุ์ คือ แดงไต้หวัน, ขาวเวียดนาม, เหลืองอิสราเอล
	ซึ่งเจ้าของเครือข่ายฯ ดังกล่าว บอกว่า ตนปลูกและดูแลแก้วมังกร โดยไม่ใช้สารเคมีใด ๆ แต่ใช้ปุ๋ยจากมูลไก่ มูลเป็ด หมักเอามาไว้ใต้โคนต้นแก้วมังกร จนทำให้ลูกแก้วมังกรเติบโตสวยงาม สำหรับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 50 บาท
	ขณะที่หลังจากได้ผลผลิต ลูกแก้วมังกรแล้ว นอกจากจะขายลูกสด ๆ ก็คิดแปรรูปแก้วมังกร โดยนำไปทำขนมโค ซึ่งกระบวนการก็จะใช้เนื้อในแก้วมังกรที่มีสีแดงสดสวยงาม ธรรมชาติ คลุกเคล้ากับแป้งปั้นหมุนเป็นลูกกลม ๆ จากนั้นก็นำไปต้ม จนแต่ละลูกลอยขึ้นมา แล้วนำขึ้นไปคลุกเค...
	หลังการนำแก้วมังกรไปแปรรูปจนเป็นที่รู้จัก ก็ทำให้ขณะนี้มีออเดอร์จากลูกค้าสั่งทำขนมโคแก้วมังกร เป็นขนมเบรก ของว่างในการจัดประชุม สัมมนา ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
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