
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

เกษตร 
แปลงใหญ่ 

1.เกษตรกรบ้านหนองเมก็ปลืม้ ผลติผักอินทรยี์ ออเดอร์พุ่ง สร้าง
รายได้งาม 

เว็บไซต์ ไทยรัฐออนไลน ์

2.แปลงใหญ่ปาลม์นำ้มนัชุมพร ผนกึกำลังอัปราคาเฉยีด 40 ล้าน/ปี เว็บไซต์ ไทยรัฐออนไลน ์
เว็บไซต์ today.line.me 

3.แปลงใหญ่จิ้งหรดีต.โพนทอง ผลติจิ้งหรีดมาตรฐาน GAP แปรรูป
สรา้งมลูคา่เพิม่ 

เว็บไซต์ สยามรฐั 
เว็บไซต์ today.line.me 

4.กลุม่แปลงใหญ่ใบตองกล้วยตานี ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.
สุโขทัย พลกิชีวิตด้วยราคาและคุณภาพผลผลติ สูค่วามตอ้งการของ
ตลาด 

เว็บไซต์ YouTube 

5.แปลงใหญ่ไม้ดอก ม.3 บ้านติดตา ต.โนนผ้ึง อ.วารณิชำราบ จ.
อุบลราชธานี สุดเจ๋ง ใชน้วัตกรรมการปลูกไม้ดอกนอกฤดกูาล มี
ตลาดรองรับ สรา้งรายได้ที่มัน่คงสู่เกษตรกร 

เว็บไซต์ YouTube 

6.กรมส่งเสริมการเกษตรปลืม้ แปลงใหญ่ขา้ว หมู่ 5 ตำบลโพนเมือง
น้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลิตขา้วอินทรียม์ี
คุณภาพมาตรฐาน ตลาดแนน่ สร้างรายได้ที่มัน่คงสู่เกษตรกร
สมาชิก 

Facebook : Feed 

7.เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวทีเชื่อมโยงเครอืขา่ยคณะกรรมการ 
ศพก.และแปลงใหญ่ เนน้การรวมกลุ่มผลิตที่มคีุณภาพ ต่อยอด และ
เข้มแข็งสู้ภัยโควิด – 19 

เว็บไซต์ 
talknewsonline.com 

8.กลุม่แปลงใหญ่ทุเรียนตำบลบ้านส้อง รายได้ทะลุเป้ากว่า 300 
ล้านบาท 

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 

9.เกษตรแปลงใหญ่บ้านหนองเม็กปลื้ม ผลผลติดี มมีาตรฐาน สรา้ง
รายไดสู้่ชมุชน 

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 

10.ปลกูผักส่งขายสรา้งรายไดสู้่ชมุชน หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์
อินทผลมั 11.เยีย่มชม สวนอินทผลมั ไร่ตะวันฉาย อินทผลัมอินทรีย์ YouTube 
ทุเรียน 12.ผู้ว่าฯ อุบลฯ นำสื่อมวลชนอุบลฯ ลยุสวนทเุรียนแมน่ำ้มลู YouTube 

13.ผวจ.อุบลฯ ชวนอุดหนนุทุเรียนแมน่ำ้มลู กรอบนอกนุม่ใน กลิ่น
ไม่ฉุน อีสานสุดสัปดาห์ NBT UBON 270664 

YouTube 

COVID-19 14.เกษตรกรไทยในยคุ COVID-19 ช่อง 11 พษิณุโลก 
 



 
 เกษตรกรแปลงใหญ่ผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก จ.อำนาจเจริญ ร่วมกลุ่มผลิตผักหลากหลาย ได้
มาตรฐานรองรับ ส่งขายเอกชน สร้างรายได้สู่ชุมชน 
 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.64 นางจำปา สุวะไกร ประธานแปลงใหญ่ผักอินทรีย์บ้านหนองเมก็ หมู่ที ่5 ต.คึม
ใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจในการปลูกพืชผักอินทรีย์เกิดจากที่ตนเอง
นั้น ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินอาหาร ทั้งกระเพาะ ไขมันพอกตับ จึงได้ไปรักษากับแพทย์ทางเลือกโดยแพทย์
แนะนำให้ทานอาหารที่ปลูกเอง และไม่ใช้สารเคมี หรือปลูกแบบอินทรีย์ หลังจากนั้นได้เข้าไปรับการอบรม
วิธีการทำเกษตรอินทรีย์กับกลุ่มพทุธสถานราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี พร้อมกับได้ไปศึกษาดูงาน แล้วจึง
กลับมาปรับเปล่ียนวิธีคิด ตัดสินใจทำเกษตรอินทรีย์ผลปรากฏว่า 6 เดือน อาการโรคหายไป ทำให้เกิดแรง
บันดาลใจที่จะปลูกพืชอินทรีย์ขาย จึงได้มกีารรวมกลุ่มกับคนในชุมชนมาปลูกผักอินทรีย์ พร้อมจดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชน ในปี 2547 ต่อมาในปี 2561 จดทะเบียนเป็นแปลงใหญ่ผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก มีสมาชิก 35 
คน พื้นที่การปลูก 350 ไร่ มทีั้งโรงเพาะกล้า โรงคัด บรรจุผัก พัฒนาการปลูกผักอินทรีย์จนไดร้ับการรับรอง
มาตรฐาน IFOAM, Organic Thailand กว่า 50 ชนิด 
 ปัจจุบันจำหน่ายในช่ือแบรนด์ "ไร่ภูตะวัน ออร์แกนกิ ฟารม์" จ.อำนาจเจริญ ส่งให้กับคู่ค้าหลักคือ 
บริษัท S&B food supply จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่จัดส่งผักขายให้กับห้าง Tops supermarket จำหน่าย
ตลาดในท้องถิ่น เช่น ตลาดปลอดสารพิษ ตลาดสีเขียวอำนาจเจริญ ตลาดบุญนิยม ซึ่งกลุ่มฯ สามารถส่งผล
ผลิตได้ 1-2 ตันต่อรอบๆ ละ 5 วัน ทำให้มีรายได้หมุนเวียนกว่า 50,000 บาทต่อรอบ 
 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญได้เข้าไป
ส่งเสริมกลุ่มฯ ด้านการอบรมให้ความรู้วิชาการ การบริหารจัดการศัตรูพืชในระบบ organic การปรับปรุงบำรุง
ดิน รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธ์ุพืช ถาดเพาะกล้า การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเทคโนโลยีการ
ตรวจสภาพโรงเรือน เครื่องมอืวัดแสงและความช้ืน ซึ่งเป็นระบบ Smart Farm สนับสนุนโรงเรือนปลูกผัก 12 
โรงเรือน สนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้งยงัส่งเสริมให้กลุ่มฯ 
เข้าสู่โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยนำงบประมาณที่ได้รับมาจัดซื้อ
อุปกรณ์ส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ห้องเย็นสำเร็จรูป จำนวน 1 ห้อง แอร์ จำนวน 3 เครื่อง เครือ่งชั่งดิจิทัลขนาด
ช่ัง 300 กก. จำนวน 4 เครื่อง เครื่องชั่งดิจิทัลขนาดช่ัง 30 กก. จำนวน 10 เครื่อง เครื่องชั่งดิจิทัลขนาดช่ัง 
0.1-5 กก. จำนวน 2 เครื่อง ตะกร้าสำหรับใส่ผักผลไม้จำนวน 2,000 ใบ และเครื่องป่ันไฟขนาด 40 kva 
จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตพืชผักให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด ส่งผลให้เกษตรกรสามารถยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่เกษตรสมัยใหม่ ทำให้ผู้บริโภค
ได้รับประทานสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม. 
  



 
 กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ต.ละแม จ.ชุมพร รวมกลุ่มยกระดับราคา รวบรวมผลผลิตกว่า 10,000 ตันต่อปี 
สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกว่า 38 ล้านบาท 
 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.64 นายอุทัย เครือสาย ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน หมู่ 16 ต.ละแม อ.ละแม จ.
ชุมพร เปิดเผยว่า จากปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน และปัญหาตาช่ังไม่เที่ยงตรงของโรงงาน เกษตรกรในพื้นที่จึงมีการ
รวมกลุ่มเป็น กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน หมู่ 16 มีสมาชิกจำนวน 126 ราย พื้นที่การปลูก 2,450 ไร่ เพื่อร่วมกัน
แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกลุ่มฯ จะมีลานปาล์มและตาช่ังผลผลิตปาล์มเป็นของกลุ่มฯเอง มีการตรวจคุณภาพผลผลิต
ของเกษตรสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีการกำหนดให้สมาชิกต้องตัดปาล์มน้ำมันสุก เปอร์เซ็นต์น้ำมันต้องไม่ต่ำกว่า 
18 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มฯยังได้มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตด้วย ปัจจุบันมีสวนปาล์มของ
เกษตรกรสมาชิกผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติความยั่งยืนทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม หรือ RSPO ได้ผลผลิตกว่า 10,000 ตันต่อปี สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกว่า 
38 ล้านบาท 
 นายทวีวัฒน์ เครือสาย รองประธานกลุ่มแปลงใหญ่ฯ กล่าวว่า ผลจากการที่เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่ม
แปลงใหญ่ได้ช่วยเรื่องการต่อรองราคาระหว่างโรงงานกับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มได้เป็นอย่างดี รวมถึงการบริหารของ
กลุ่มฯ มีการประกันรับซื้อปาล์มน้ำมันประมาณ 4-5 บาทต่อกก. เป็นราคากลางตามที่ภาครัฐกำหนด โดยทุกส้ินปีจะ
มีเงินปันผลให้กับเกษตรกรสมาชิกประมาณ 3,000-15,000 บาทต่อปี ซึ่งจำนวนเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับเกษตรกร
สมาชิกนำผลผลิตปาล์มมาจำหน่าย นอกจากนี้กลุ่มฯ ยังมีเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียต่ำให้กับสมาชิกกู้ยืม เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการบริหารจัดการในสวน มีการรวมกันซื้อปุ๋ย และอุปกรณ์สำหรับทำระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ใน
ปริมาณมาก จึงทำให้ได้ปุ๋ยและอุปกรณ์ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ซึ่งช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรสมาชิกได้มาก 
รวมทั้งการรวมกลุ่มกันเพื่อจำหน่ายผลผลิต ช่วยทำให้ราคาขายผลผลิตปาล์มน้ำมันดีข้ึน และยังเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรสมาชิกรายอื่นๆ ในละแวกใกล้เคียงให้สามารถขายได้ราคาดีกว่าที่ต่างคนต่างนำไปขาย เนื่องจากกลุ่มฯ ช่วย
เป็นตัวกลางให้ 
 ด้าน นายณรงค์ เพชรพิศาล เกษตรอำเภอละแม สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร กล่าวว่า กรมส่งเสริม
การเกษตรได้เข้ามาเป็นพี่เล้ียง ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ อาทิ การตรวจค่าวิเคราะห์ดิน การนำใบปาล์มไปตรวจ
วิเคราะห์หาธาตุอาหาร การรณรงค์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกต่างๆ โดยเน้นใช้วัสดุที่เหลือทางการเกษตรในพื้นที่
เป็นหลัก และในปี 2564 กลุ่มฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เช่ือมโยงตลาด จำนวนเงินกว่า 2.7 ล้านบาท เพื่อนำมาพัฒนากลุ่มในการซื้อเครื่องจักรผลิตน้ำมันปาล์มแดง ซึ่งจะ
เป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของเกษตรกรสมาชิก 
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ของเกษตรสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีการกำหนดให้สมาชิกต้องตัดปาล์มน้ำมันสุก เปอร์เซ็นต์น้ำมันต้องไม่ต่ำกว่า 
18 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มฯยังได้มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตด้วย ปัจจุบันมีสวนปาล์มของ
เกษตรกรสมาชิกผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติความยั่งยืนทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม หรือ RSPO ได้ผลผลิตกว่า 10,000 ตันต่อปี สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกว่า 
38 ล้านบาท 
 นายทวีวัฒน์ เครือสาย รองประธานกลุ่มแปลงใหญ่ฯ กล่าวว่า ผลจากการที่เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่ม
แปลงใหญ่ได้ช่วยเรื่องการต่อรองราคาระหว่างโรงงานกับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มได้เป็นอย่างดี รวมถึงการบริหารของ
กลุ่มฯ มีการประกันรับซื้อปาล์มน้ำมันประมาณ 4-5 บาทต่อกก. เป็นราคากลางตามที่ภาครัฐกำหนด โดยทุกส้ินปีจะ
มีเงินปันผลให้กับเกษตรกรสมาชิกประมาณ 3,000-15,000 บาทต่อปี ซึ่งจำนวนเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับเกษตรกร
สมาชิกนำผลผลิตปาล์มมาจำหน่าย นอกจากนี้กลุ่มฯ ยังมีเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียต่ำให้กับสมาชิกกู้ยืม เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการบริหารจัดการในสวน มีการรวมกันซื้อปุ๋ย และอุปกรณ์สำหรับทำระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ใน
ปริมาณมาก จึงทำให้ได้ปุ๋ยและอุปกรณ์ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ซึ่งช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรสมาชิกได้มาก 
รวมทั้งการรวมกลุ่มกันเพื่อจำหน่ายผลผลิต ช่วยทำให้ราคาขายผลผลิตปาล์มน้ำมันดีข้ึน และยังเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรสมาชิกรายอื่นๆ ในละแวกใกล้เคียงให้สามารถขายได้ราคาดีกว่าที่ต่างคนต่างนำไปขาย เนื่องจากกลุ่มฯ ช่วย
เป็นตัวกลางให้ 
 ด้าน นายณรงค์ เพชรพิศาล เกษตรอำเภอละแม สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร กล่าวว่า กรมส่งเสริม
การเกษตรได้เข้ามาเป็นพี่เล้ียง ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ อาทิ การตรวจค่าวิเคราะห์ดิน การนำใบปาล์มไปตรวจ
วิเคราะห์หาธาตุอาหาร การรณรงค์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกต่างๆ โดยเน้นใช้วัสดุที่เหลือทางการเกษตรในพื้นที่
เป็นหลัก และในปี 2564 กลุ่มฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เช่ือมโยงตลาด จำนวนเงินกว่า 2.7 ล้านบาท เพื่อนำมาพัฒนากลุ่มในการซื้อเครื่องจักรผลิตน้ำมันปาล์มแดง ซึ่งจะ
เป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของเกษตรกรสมาชิก 
  



  
 แปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีด) ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ผลิตจิ้งหรีดได้
มาตรฐาน GAP เกษตรกรมีรายได้เสริมสู่ครัวเรือน พร้อมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจำหน่าย 
 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. นายสุขใจ ไชยวารี ประธานกลุ่มแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (จ้ิงหรีด) ตำบลโพนทอง อำเภอ
เรณูนคร จังหวัดนครพนม กล่าวว่า ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพหลักคือทำนาเพียงอย่างเดียว หลังจากทำนาจึงไม่มีอาชีพ
และรายได้เข้ามาใช้สอยในครัวเรือน จึงได้รวมกลุ่มกันเพื่อหาแนวทางที่จะทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 
โดยคิดว่าจะเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ เช่น แมงกะซอน ตั๊กแตน มวลลำไย แมงขนุน และจ้ิงหรีด ซึ่งแมลงเหล่านี้มีอยู่แล้ว
ในธรรมชาติ แต่นับวันจะมีจำนวนน้อยลงและมีราคาสูงขึ้น ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับได้
มีแม่ค้านำจ้ิงหรีดที่เล้ียงมาขายที่ตลาด ทางกลุ่มจึงมีความสนใจที่จะเล้ียงจ้ิงหรีด และมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานใน
จังหวัดต่างๆ ทำให้พอจะเห็นลู่ทางทำอาชีพ ต่อมาในปี 2559 ได้ทดลองเล้ียงจ้ิงหรีดรุ่นแรกและประสบผลสำเร็จเป็น
อย่างมาก จึงจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ และได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ในปี 2561 ใช้ช่ือว่า “กลุ่มแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (จ้ิงหรีด)” 
 ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (จ้ิงหรีด) มีสมาชิกจำนวน 31 คน พื้นที่การเล้ียง 300 ไร่ เล้ียง
จ้ิงหรีดสายพันธ์ุทองดำ ทองแดง สะดิ้ง และจ้ีโกร่ง โดยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งการเล้ียง
ในแต่ละรอบนั้น จะต้องมีการวางแผนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นลดต้นทุนการผลิต ซึ่งก็คือ
อาหารสัตว์ โดยนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น รำข้าว ข้าวโพดบด และกากถั่วเหลือง มาเป็นส่วนผสม ซึ่งหาซื้อได้
ง่าย มีราคาถูกแล้ว และยังเป็นการช่วยอุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ให้มีรายได้อีกด้วย สำหรับการเพิ่มผลผลิต ทางกลุ่ม
จะดูแลประชากรของแมลงไม่ให้อยู่อย่างแออัดจนเกินไป และจะคัดแยกจ้ิงหรีดให้มีขนาดสม่ำเสมอกันทั้งบ่อ เพื่อให้
จ้ิงหรีดตัวเล็กได้รับอาหารเต็มที่ และเติบโตจนมีขนาดตามที่ตลาดต้องการได้ ทั้งนี้สมาชิกกลุ่มได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพสินค้า โดยสินค้าต้องได้รับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มจ้ิงหรีดที่ดี (GAP) ขณะนี้
มีสมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไปแล้ว จำนวน 8 ฟาร์ม 
 ด้านการตลาด ทางกลุ่มสามารถจำหน่ายผลผลิตจ้ิงหรีดฟรีซแช่แข็งได้จำนวน 24 ตันต่อปี ราคาจำหน่าย
กิโลกรัมละ 90-100 บาท โดยส่งจำหน่ายให้ทางห้องเย็นสุโขทัย และบริษัท โปรทานิก้า จำกัด นอกจากนี้ทางกลุ่ม ยัง
มีการแปรรูปเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า และลดการสูญเสีย โดยนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านอาหารเข้ามาใช้ใน
การผลิต ผงจ้ิงหรีด ผงจ้ิงหรีดสกัดไขมัน และผงโปรตีนจ้ิงหรีด ซึ่งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ โดยกระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นั้น ทางกลุ่มฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับโรงแปรรูปอาหารด้วย ซึ่งเป็นส่ิงที่
ยืนยันในด้านคุณภาพสินค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานการผลิต สำหรับสินค้าที่ทางกลุ่มแปรรูปออกมาเป็น
ผลิตภัณฑ์ เช่น ข้าวเกรียบจ้ิงหรีด น้ำพริกจ้ิงหรีด จ้ิงหรีดอบกรอบ ผงจ้ิงหรีด ผงจ้ิงหรีดสกัดไขมัน และผงโปรตีน
จ้ิงหรีด เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ทางกลุ่มเกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรม เครื่องจักรกลสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต โดยนำ
นวัตกรรมโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ในการตากแมลง ก่อนจะนำไปแปรรูปเป็นจ้ิงหรีดผงต่อไป ซึ่งเป็นการลด
ต้นทุนในการใช้ไฟฟ้าในการอบแห้ง รวมทั้งยังนำเทคโนโลยีด้านการบรรจุโดยใช้เครื่องซีลและเติมไนไตรเจน เข้ามาใช้
ในการบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บสินค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป ทางกลุ่มฯ จะส่งจำหน่ายตลาดในชุมชน และ
มีพ่อค้าจากกรุงเทพฯ มารับซื้อถึงที่ทำการของกลุ่มแปลงใหญ่อีกด้วย 



 ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม และสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร ได้เข้ามาส่งเสริมให้กลุ่มแปลง
ใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (จ้ิงหรีด) ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เข้าสู่โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด โดยทางกลุ่มได้นำงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนมาจัดซื้ออุปกรณ์และปรับปรุง
สถานที่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ เครื่องบดละเอียด จำนวน 1 เครื่อง เครื่องผสมแป้งทำจากส
แตนเลส จำนวน 1 เครื่อง เครื่องห่ันข้าวเกรียบ หม้อต้มจ้ิงหรีด มีระบบเทแบบสวิง จำนวน 1 ใบ หม้อนึ่งเจ็ดช้ัน 
จำนวน 2 ใบ โต้ะสแตนเลส จำนวน 4 ตัว หม้อทอดแก๊สควบคุมอุณหภูมิและตั้งเวลาทำงานได้ จำนวน 1 หม้อ เตา
แก๊สสแตนเลส ชนิด 3 หัว จำนวน 1 ชุด ห้องเย็น ความจุ 5 ตัน พร้อมระบบไฟฟ้า จำนวน 1 หลัง และดำเนินการต่อ
เติมอาคารแปรรูปผลผลิตขนาด 7x8 เมตร จำนวน 1 หลัง ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิต และการ
บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกร เพิ่มความหลากหลายของสินค้าแปรรูป เพิ่มโอกาสทางการตลาด 
รวมทั้งยังเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรต่อไปในอนาคตอีกด้วย 
  



 
 แปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีด) ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ผลิตจิ้งหรีดได้
มาตรฐาน GAP เกษตรกรมีรายได้เสริมสู่ครัวเรือน พร้อมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจำหน่าย 
 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. นายสุขใจ ไชยวารี ประธานกลุ่มแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (จ้ิงหรีด) ตำบลโพนทอง อำเภอ
เรณูนคร จังหวัดนครพนม กล่าวว่า ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพหลักคือทำนาเพียงอย่างเดียว หลังจากทำนาจึงไม่มีอาชีพ
และรายได้เข้ามาใช้สอยในครัวเรือน จึงได้รวมกลุ่มกันเพื่อหาแนวทางที่จะทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 
โดยคิดว่าจะเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ เช่น แมงกะซอน ตั๊กแตน มวลลำไย แมงขนุน และจ้ิงหรีด ซึ่งแมลงเหล่านี้มีอยู่แล้ว
ในธรรมชาติ แต่นับวันจะมีจำนวนน้อยลงและมีราคาสูงขึ้น ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับได้
มีแม่ค้านำจ้ิงหรีดที่เล้ียงมาขายที่ตลาด ทางกลุ่มจึงมีความสนใจที่จะเล้ียงจ้ิงหรีด และมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานใน
จังหวัดต่างๆ ทำให้พอจะเห็นลู่ทางทำอาชีพ ต่อมาในปี 2559 ได้ทดลองเล้ียงจ้ิงหรีดรุ่นแรกและประสบผลสำเร็จเป็น
อย่างมาก จึงจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ และได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ในปี 2561 ใช้ช่ือว่า “กลุ่มแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (จ้ิงหรีด)” 
 ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (จ้ิงหรีด) มีสมาชิกจำนวน 31 คน พื้นที่การเล้ียง 300 ไร่ เล้ียง
จ้ิงหรีดสายพันธ์ุทองดำ ทองแดง สะดิ้ง และจ้ีโกร่ง โดยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งการเล้ียง
ในแต่ละรอบนั้น จะต้องมีการวางแผนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นลดต้นทุนการผลิต ซึ่งก็คือ
อาหารสัตว์ โดยนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น รำข้าว ข้าวโพดบด และกากถั่วเหลือง มาเป็นส่วนผสม ซึ่งหาซื้อได้
ง่าย มีราคาถูกแล้ว และยังเป็นการช่วยอุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ให้มีรายได้อีกด้วย สำหรับการเพิ่มผลผลิต ทางกลุ่ม
จะดูแลประชากรของแมลงไม่ให้อยู่อย่างแออัดจนเกินไป และจะคัดแยกจ้ิงหรีดให้มีขนาดสม่ำเสมอกันทั้งบ่อ เพื่อให้
จ้ิงหรีดตัวเล็กได้รับอาหารเต็มที่ และเติบโตจนมีขนาดตามที่ตลาดต้องการได้ ทั้งนี้สมาชิกกลุ่มได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพสินค้า โดยสินค้าต้องได้รับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มจ้ิงหรีดที่ดี (GAP) ขณะนี้
มีสมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไปแล้ว จำนวน 8 ฟาร์ม 
 ด้านการตลาด ทางกลุ่มสามารถจำหน่ายผลผลิตจ้ิงหรีดฟรีซแช่แข็งได้จำนวน 24 ตันต่อปี ราคาจำหน่าย
กิโลกรัมละ 90-100 บาท โดยส่งจำหน่ายให้ทางห้องเย็นสุโขทัย และบริษัท โปรทานิก้า จำกัด นอกจากนี้ทางกลุ่ม ยัง
มีการแปรรูปเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า และลดการสูญเสีย โดยนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านอาหารเข้ามาใช้ใน
การผลิต ผงจ้ิงหรีด ผงจ้ิงหรีดสกัดไขมัน และผงโปรตีนจ้ิงหรีด ซึ่งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ โดยกระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นั้น ทางกลุ่มฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับโรงแปรรูปอาหารด้วย ซึ่งเป็นส่ิงที่
ยืนยันในด้านคุณภาพสินค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานการผลิต สำหรับสินค้าที่ทางกลุ่มแปรรูปออกมาเป็น
ผลิตภัณฑ์ เช่น ข้าวเกรียบจ้ิงหรีด น้ำพริกจ้ิงหรีด จ้ิงหรีดอบกรอบ ผงจ้ิงหรีด ผงจ้ิงหรีดสกัดไขมัน และผงโปรตีน
จ้ิงหรีด เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ทางกลุ่มเกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรม เครื่องจักรกลสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต โดยนำ
นวัตกรรมโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ในการตากแมลง ก่อนจะนำไปแปรรูปเป็นจ้ิงหรีดผงต่อไป ซึ่งเป็นการลด
ต้นทุนในการใช้ไฟฟ้าในการอบแห้ง รวมทั้งยังนำเทคโนโลยีด้านการบรรจุโดยใช้เครื่องซีลและเติมไนไตรเจน เข้ามาใช้
ในการบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บสินค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป ทางกลุ่มฯ จะส่งจำหน่ายตลาดในชุมชน และ
มีพ่อค้าจากกรุงเทพฯ มารับซื้อถึงที่ทำการของกลุ่มแปลงใหญ่อีกด้วย 



 ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม และสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร ได้เข้ามาส่งเสริมให้กลุ่มแปลง
ใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (จ้ิงหรีด) ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เข้าสู่โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด โดยทางกลุ่มได้นำงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนมาจัดซื้ออุปกรณ์และปรับปรุง
สถานที่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ เครื่องบดละเอียด จำนวน 1 เครื่อง เครื่องผสมแป้งทำจากส
แตนเลส จำนวน 1 เครื่อง เครื่องห่ันข้าวเกรียบ หม้อต้มจ้ิงหรีด มีระบบเทแบบสวิง จำนวน 1 ใบ หม้อนึ่งเจ็ดช้ัน 
จำนวน 2 ใบ โต้ะสแตนเลส จำนวน 4 ตัว หม้อทอดแก๊สควบคุมอุณหภูมิและตั้งเวลาทำงานได้ จำนวน 1 หม้อ เตา
แก๊สสแตนเลส ชนิด 3 หัว จำนวน 1 ชุด ห้องเย็น ความจุ 5 ตัน พร้อมระบบไฟฟ้า จำนวน 1 หลัง และดำเนินการต่อ
เติมอาคารแปรรูปผลผลิตขนาด 7x8 เมตร จำนวน 1 หลัง ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิต และการ
บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกร เพิ่มความหลากหลายของสินค้าแปรรูป เพิ่มโอกาสทางการตลาด 
รวมทั้งยังเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรต่อไปในอนาคตอีกด้วย 
  



 
https://youtu.be/TWpZnYrT6fA 
  



 
https://youtu.be/0Z3DZwhwkmo 
  



 

 
  



 
  



  
 วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัด
นครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวทีการ
ประชุมเช่ือมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ 
ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เช่ือมโยงเครือข่ายคณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ่ เน้นให้เกิดการรวมกลุ่มกันผลิตที่มีคุณภาพ เกิด
การต่อยอด และเข้มแข็งสู้ภัยโควิด – 19 ซึ่งจะทำให้การขับเคล่ือนภาคการเกษตรในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัด
นครพนม เปิดเวทีการประชุมเช่ือมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการแปลงใหญ่ คณะกรรมการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในการรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการขับเคล่ือนงานใน
พื้นที่ รวมถึงการกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีบุคคลเป้าหมาย คือ 
ประธาน ศพก. ประธานแปลงใหญ่ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแปลงใหญ่ในพื้นที่แต่ละอำเภอ เข้าร่วมการประชุม สำหรับ
การจัดประชุมเช่ือมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ่ เพื่อร่วมกันบูรณาการการขับเคล่ือนงานใน
พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างการรับรู้งานตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร โดย
เน้นให้เกิดการรวมกลุ่มกันผลิต และลดต้นทุนในการผลิต ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ มีความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการผลิตที่ชัดเจนและพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ
เป็นที่ต้องการของตลาดร่วมกัน สำหรับการตลาดที่ประสบความสำเร็จ ทั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แต่ละอำเภอจะต้องมีการจัดทำแผนร่วมกันถึงทิศทางการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และการจัดทำแผนการผลิตทั้งรายบุคคลและรายแปลง เพื่อให้ข้อมูลเป็นระบบ สามารถใช้
ประโยชน์ได้ง่ายในการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่ 
 ทั้งนี้ การขับเคล่ือนงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ที่ผ่านมานับว่าประสบความสำเร็จในการพัฒนาให้มีการสร้างเครือข่ายและรวมกลุ่มกันอย่าง
เข้มแข็ง ซึ่งต้องเร่งผลักดันและดำเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเป็นความ
ต้องการของตลาด สร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาสินค้าเด่นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 
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