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ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ทบก.พืชควบคุม  
(กัญชง กัญชา กระท่อม) 

1.กสก.ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชควบคุม “กัญชง กัญชา กระท่อม” Thailand+ 
2.กสก.ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชควบคุม “กัญชง กัญชา กระท่อม” Ryt9 
3.ยังไม่รับขึ้นทะเบียน “กัญชง กัญชา กระท่อม” ไทยรัฐ 
4.กสก.ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชควบคุม “กัญชง กัญชา กระท่อม” Hilightnews 
5.กสก.ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชควบคุม “กัญชง กัญชา กระท่อม” Newswit 
6.กสก.ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชควบคุม “กัญชง กัญชา กระท่อม” Thailand4 
7.กสก.ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชควบคุม “กัญชง กัญชา กระท่อม” ThaiPR 
8.กสก.ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชควบคุม “กัญชง กัญชา กระท่อม” บลูชิพ 
9.กสก.แจงยังไม่เปิดขึ้นทะเบียนเกษตรกร สำหรับกลุ่มพืช 3 ก. เกษตรก้าวหน้า 
10.กรมส่งเสริมการเกษตร เคาะขึ้นทะเบียน“กัญชง กัญชา กระท่อม” LineToday 
11.กรมส่งเสริมการเกษตร เคาะขึ้นทะเบียน“กัญชง กัญชา กระท่อม” กรุงเทพธุรกิจ 
12.แนะผู้ปลุกพืชสายเขียว “กัญชง กัญชา กระท่อม” รวมกลุ่มขอขึ้น
ทะเบียนทะเบียนเกษตรกรพืชควบคุม 

โพสต์ทูเดย์ 

1ตำบล1เกษตรทฤษฎีใหม่ 13.เกษตรเร่ง คก.1ตำบล1เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เสร็จตามเป้า แนวหน้า 
ศัตรูพืช 14.กสก.เตรียมส่งเสริมเกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรค

ใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ 
Southdeepoutlook 

ตลาดเกษตรกรออนไลน์ 15.เกษตรกรภาคตะวันออก ขายออนไลน์สำเร็จเพ่ิมตลาดให้ผลไม้ กรุงเทพธุรกิจ 
16.เกษตรกรภาคตะวันออก ขายออนไลน์สำเร็จเพ่ิมตลาดให้ผลไม้ KUradio+ 

แปลงใหญ่ 17.กรมส่งเสริมการเกษตรปลื้มแปลงใหญ่ข้าว..สร้างรายได้มั่นคง.. ข่าวสด 
18.กรมส่งเสริมการเกษตรปลื้มแปลงใหญ่ข้าว..สร้างรายได้มั่นคง.. ก้าวเกษตร 
19.ผ่านฉลุย!! แปลงใหญภ่าคใต้ผ่านอนุมัตคิก.ยกระดับฯ ครบ 123 แปลง Southdeepoutlook 
20.เดินหน้า คก.ยกระดับแปลงใหญ่ฯ อธิบดีกสก.ย้ำ ก.ย.64 ต้องเสร็จ Thaiquote 
21.เดินหน้า คก.ยกระดับแปลงใหญ่ฯ อธิบดีกสก.ย้ำ ก.ย.64 ต้องเสร็จ BrightToday 
22.เดินหน้า คก.ยกระดับแปลงใหญ่ฯ อธิบดีกสก.ย้ำ ก.ย.64 ต้องเสร็จ Zolitic 
23.เดินหน้า คก.ยกระดับแปลงใหญ่ฯ อธิบดีกสก.ย้ำ ก.ย.64 ต้องเสร็จ Voice online 
24.เดินหน้า คก.ยกระดับแปลงใหญ่ฯ อธิบดีกสก.ย้ำ ก.ย.64 ต้องเสร็จ SME ชี้ช่องรวย 
25.เดินหน้า คก.ยกระดับแปลงใหญ่ฯ อธิบดีกสก.ย้ำ ก.ย.64 ต้องเสร็จ BusinessToday 
26.เดินหน้า คก.ยกระดับแปลงใหญ่ฯ อธิบดีกสก.ย้ำ ก.ย.64 ต้องเสร็จ 77ข่าวเด็ด 
27.เดินหน้า คก.ยกระดับแปลงใหญ่ฯ อธิบดีกสก.ย้ำ ก.ย.64 ต้องเสร็จ SmartSMEchannel 
28.เดินหน้า คก.ยกระดับแปลงใหญ่ฯ อธิบดีกสก.ย้ำ ก.ย.64 ต้องเสร็จ สยามรัฐ 
29.เดินหน้า คก.ยกระดับแปลงใหญ่ฯ อธิบดีกสก.ย้ำ ก.ย.64 ต้องเสร็จ New18 
30.เดินหน้า คก.ยกระดับแปลงใหญ่ฯ อธิบดีกสก.ย้ำ ก.ย.64 ต้องเสร็จ สมิหลาไทม์ 
31.เดินหน้า คก.ยกระดับแปลงใหญ่ฯ อธิบดีกสก.ย้ำ ก.ย.64 ต้องเสร็จ ข่าวเด่นประเด็นดัง 
32.เดินหน้า คก.ยกระดับแปลงใหญ่ฯ อธิบดีกสก.ย้ำ ก.ย.64 ต้องเสร็จ NBTเชียงใหม่ 
33.เดินหน้า คก.ยกระดับแปลงใหญ่ฯ อธิบดีกสก.ย้ำ ก.ย.64 ต้องเสร็จ AmarinTV 
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ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

Covid-19 34.เกษตรสมุทรสงคราม..มอบผลผลิตเกษตรให้บุคลากรการแพทย์ 
ภายใต้โครงการ “แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทย สู้ภัยโควิด-19” 

AEC TV online 

แปลงใหญ่ 35.ปัตตานีจับมือเกษตรกร MOU ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ 77ข่าวเด็ด 
36.ปัตตานีจับมือเกษตรกร MOU ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ Zolitic 
37.ปัตตานีจับมือเกษตรกร MOU ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ 18News 
38.ปัตตานีจับมือเกษตรกร MOU ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ Thaiquote 
39.ปัตตานีจับมือเกษตรกร MOU ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ BrightToday 
40.ปัตตานีจับมือเกษตรกร MOU ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ BusinessToday 
41.ปัตตานีจับมือเกษตรกร MOU ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ SmartSMEchannel 
42.ปัตตานีจับมือเกษตรกร MOU ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ SME ชี้ช่องรวย 
43.สุโขทัย MOU ขอรับเงินอุดหนุน คก.ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่ 

แนวหน้า 

44.ปัตตานียกระดับคุณภาพสละอินโดสู่ตลาดออนไลน์ ด้วย
กระบวนการผลิตแปลงใหญ่ 

NNT 

45.กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 
คุณภาพเกินคาด รายได้ทะลุเป้ากว่า 300 ล้าน 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

46.แปลงใหญ่สับปะรดบ้านสา แหล่งปลูกสับปะรดปัตตาเวีย ของดี 
อ.แจ้ห่ม ได้มาตรฐาน GAP 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

47.แพร่ MOU กับ เกษตรกร ขับเคลื่อน คก.ยกระดับแปลงใหญ่ฯ NNT 
48.เกษตรนครพนมใช้ “ปูนา ปลาดุก กบ” เป็นต้นแบบจุดเรียนรู้ 
เพ่ิมประสบการณ์เจ้าหน้าที่ ในการส่งเสริมตลาดออนไลน์ให้เกษตรกร 
ในยุค New normal 

NNT 

ดินปุ๋ย 49.กำแพงเพชรเปิดเวทีสร้างเครือข่าวศูนย์จัดการดินปุ๋ยระดับจังหวัด TimeNews 
50.โครงการพัฒนาธุรกิจดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน NBT 

หยุดเผา 51.บ้านแกน้อยร่วมใจไม่เผา ปรับปลูกไม้ผลเพ่ิมมูลค่า เพื่อลดฝุ่น
ควันอย่างยั่งยืน 

เชียงใหม่นิวส์ 

YSF 52.เกษตรพังงาผุดไอเดียเผาข้าวหลามรสชาติทุเรียนสาลิกา... NNT 
53.พังงา ข้าวหลามรสชาติทุเรียนสาลิกา ราชาทุเรียนบ้าน NBT 
54.ผุดไอเดียข้าวหลามทุเรียน เพ่ิมมูลค่า NationTV 
55.จัดว่าเด็ด! พังงาผุดไอเดียขา้วหลามทุเรียน เพ่ิมมูลค่าทุเรียนตกเกรด มติชน 
56.พังงา ข้าวหลามรสชาติทุเรียน NBT ข่าวเช้า 

อ่ืน ๆ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
เห็ด 57.สุดยอดฟาร์มอัจฉริยะ สู่ความสำเร็จในการผลิตเห็ดคุณภาพ AMTV GOV 
มะม่วง 58.บางคล้า แหล่งปลูกสุดยอดมะม่วงพันธุ์ดี ด้วยเอกลักษณ์เมือง3น้ำ เทคโนโลยีชาวบ้าน 

*************************** 



 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากกระแสที่ประชาชนให้ความสนใจในการปลูกพืชควบคุม 3 
ชนิด ประกอบด้วย กัญชง กัญชา และกระท่อม ซึ่งล่าสุด กัญชง และกัญชา ไดร้ับการปลดล็อคทางกฎหมายให้ประชาชนสามารถ
ขออนุญาตเพาะปลูกได้แล้ว ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีได้
กำหนดไว้ ส่งผลให้ขณะนี้มเีกษตรกรและกลุ่มวสิาหกิจชุมชนบางส่วน แสดงความประสงค์จะขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช
ดังกล่าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับขึ้นทะเบยีนเกษตรกรดา้นพืช 

กรมส่งเสรมิการเกษตร ขอเรยีนวา่ขณะนี้กรมส่งเสรมิการเกษตรยังไม่ได้เปดิรับขึ้นทะเบยีนเกษตรกรในกลุ่มพืชดังกล่าว โดยอยู่

ระหว่างการหารือแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชควบคุมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะนายทะเบียน

เกษตรกร และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เพื่อไม่ให้การขึ้นทะเบียนพืชควบคุมดังกล่าวขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพืช

ควบคุมดังกล่าวจดัเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จึงต้องมีหลักเกณฑ์ เง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้รดักุม เมื่อสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรได้กำหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งประกาศใช้เรยีบร้อยแล้ว กรมส่งเสรมิ

การเกษตรจึงจะสามารถดำเนินการรับขึ้นทะเบยีนเกษตรกรในกลุม่พืชควบคุมดังกล่าวได้ 

อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนท่ีเกษตรกร สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ คือการรวมกลุ่มสำหรับการจด

ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ท่ีสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขออนุญาตขอปลูกพืชควบคุมดังกลา่ว 

กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดย บุคคลธรรมดา (ประชาชนท่ัวไป เกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ) หรือนิติ

บุคคล (หน่วยงานภาครัฐ หรือหนว่ยงานเอกชน) สามารถขออนุญาตปลูกกัญชง กัญชา ได้แล้ว แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

และเงื่อนไข ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งจะมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจน สำหรับผูส้นใจสามารถ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือในส่วนภูมภิาคสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวดั (สสจ.) หรือสบืค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานของ อย. (https://www.fda.moph.go.th) ในส่วน กระท่อม 

ขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตใหส้ามารถเพาะปลูกไดต้ามกฎหมาย ต้องรอการตราร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ….ก่อน 

ทั้งนี้ เกษตรกรที่รวมกลุ่มกันประกอบอาชีพด้านการเกษตร แล้วมีความประสงค์จะขอจดทะเบียนเป็นวสิาหกิจชุมชน สามารถ

ดำเนินการขอจดทะเบียนวสิาหกิจชุมชน หรือสอบข้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน 

 

https://www.fda.moph.go.th/




 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากกระแสที่ประชาชนให้ความ
สนใจปลูกพืชควบคุม 3 ชนิด ประกอบด้วย กัญชง กัญชา และกระท่อม ซึ่งล่าสุด กัญชง และกัญชา ได้รับ
การปลดล็อกทางกฎหมายให้ประชาชนสามารถขออนุญาตเพาะปลูกได้แล้ว ภายใต้การกำกับดูแลของ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ส่งผลให้ขณะนี้มีเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางส่วนแสดงความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้
ปลูกพืชดังกล่าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านพืช แต่ขณะนี้กรม
ส่งเสริมการเกษตรยังไม่ได้เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มพืชดังกล่าว 

เพราะอยู่ระหว่างหารือแนวทางการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อไม่ให้การข้ึน
ทะเบียนพืชควบคุมนี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง เนื่องจากพืชควบคุมดังกล่าวจัดเป็นยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 5 จึงต้องมีหลักเกณฑ์เง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้รัดกุม เมื่อ สศก.ได้กำหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจะดำเนินการรับ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มพืชควบคุมดังกล่าวได้ 

ส่วนที่เกษตรกรทำได้ในขณะนี้ คือการรวมกลุ่มสำหรับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ที่สำนักงานเกษตร
อำเภอใกล้บ้าน เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการขออนุญาตขอปลูกพืชควบคุมดังกล่าว กับ อย. โดยบุคคล
ธรรมดา ได้แก่ ประชาชนทั่วไป เกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงาน
เอกชน สามารถขออนุญาตปลูกกัญชง กัญชา ได้แล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้เพาะปลูกกระท่อมได้ตาม
กฎหมาย ต้องรอการตราร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อมก่อน. 
 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1


 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ จากกระแสท่ีประชาชนใหค้วามสนใจในการ

ปลูกพืชควบคุม 3 ชนิด ประกอบดว้ย กญัชง กญัชา และกระท่อม ซ่ึงล่าสุด กญัชง และกญัชา ไดรั้บการปลด
ลอ็คทางกฎหมายใหป้ระชาชนสามารถขออนุญาตเพาะปลูกไดแ้ลว้ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีไดก้ าหนดไว ้ส่งผลให้ขณะน้ีมีเกษตรกรและ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางส่วน แสดงความประสงคจ์ะขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกพืชดงักล่าวกบักรมส่งเสริม

การเกษตรในฐานะหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรดา้นพืช 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ ในส่วนท่ีเกษตรกร สามารถด าเนินการไดใ้นขณะน้ี คือการ
รวมกลุ่มส าหรับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอใกลบ้า้น เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ
การขออนุญาตขอปลูกพืชควบคุมดงักล่าว กบัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดย บุคคลธรรมดา 
(ประชาชนทัว่ไป เกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ) หรือนิติบุคคล (หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน) 
สามารถขออนุญาตปลูกกญัชง กญัชา ไดแ้ลว้ แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องและเง่ือนไข ของส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซ่ึงจะมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบติัอยา่งชดัเจน ส าหรับผูส้นใจสามารถ
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือในส่วนภูมิภาคสามารถสอบถาม
ขอ้มูลไดท่ี้ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) หรือสืบคน้ขอ้มูลไดท่ี้เวบ็ไซตห์น่วยงานของ อย. 

(https://www.fda.moph.go.th) ในส่วน กระท่อม ขณะน้ียงัไม่มีการอนุญาตใหส้ามารถ
เพาะปลูกไดต้ามกฎหมาย ตอ้งรอการตราร่างพระราชบญัญติัพืชกระท่อม พ.ศ….ก่อน 

ทั้งน้ี เกษตรกรท่ีรวมกลุ่มกนัประกอบอาชีพดา้นการเกษตร แลว้มีความประสงคจ์ะขอจดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชน สามารถด าเนินการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือสอบขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ส านกังานเกษตร
อ าเภอใกลบ้า้น 

 



 

ศุกร์ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๖:๑๙ 
นายเขม้แขง็  ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากกระแสท่ีประชาชนให้ความสนใจในการปลกูพืชควบคุม ๓ ชนิด 
ประกอบดว้ย กญัชง กญัชา และกระทอ่ม ซ่ึงล่าสุด กญัชง และกญัชา ไดรั้บการปลดลอ็คทางกฎหมายให้ประชาชนสามารถขออนุญาตเพาะปลูกได้
แลว้ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีไดก้ าหนดไว ้ส่งผลให้ขณะน้ีมีเกษตรกรและ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางส่วน แสดงความประสงคจ์ะขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกพืชดงักล่าวกบักรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรดา้นพืช 
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรยงัไม่ไดเ้ปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มพืชดงักล่าว โดยอยูร่ะหว่างการหารือ
แนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชควบคุมกบัส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะนายทะเบียนเกษตรกร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ
ไม่ให้การขึ้นทะเบียนพืชควบคุมดงักลา่วขดัหรือแยง้กบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากพืชควบคุมดงักล่าวจดัเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5  จึงตอ้ง
มีหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้รัดกุม เมื่อส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรไดก้ าหนดเง่ือนไขและหลกัเกณฑก์ารขึ้นทะเบียน
เกษตรกร พร้อมทั้งประกาศใชเ้รียบร้อยแลว้ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจะสามารถด าเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มพืชควบคุมดงักล่าวได ้

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนท่ีเกษตรกร สามารถด าเนินการไดใ้นขณะน้ี คือการรวมกลุ่มส าหรับการจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอใกลบ้า้น เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการขออนุญาตขอปลูกพืชควบคุมดงักล่าว กบัส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) โดย บุคคลธรรมดา (ประชาชนทัว่ไป เกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ) หรือนิติบุคคล (หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน) 
สามารถขออนุญาตปลูกกญัชง กญัชา ไดแ้ลว้ แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องและเง่ือนไขของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซ่ึงจะมี
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบติัอยา่งชดัเจน ส าหรับผูส้นใจสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือในส่วน
ภูมิภาคสามารถสอบถามขอ้มูลไดท่ี้ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) หรือสืบคน้ขอ้มูลไดท่ี้เวบ็ไซตห์น่วยงานของ อย. 
(www.fda.moph.go.th) ในส่วน กระท่อม ขณะน้ียงัไม่มีการอนุญาตให้สามารถเพาะปลูกไดต้ามกฎหมาย ตอ้งรอการตราร่าง
พระราชบญัญติัพืชกระท่อม พ.ศ....ก�/…�อน 

ทั้งน้ี เกษตรกรท่ีรวมกลุ่มกนัประกอบอาชีพดา้นการเกษตร แลว้มีความประสงคจ์ะขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน สามารถด าเนินการขอจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือสอบขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ส านกังานเกษตรอ าเภอใกลบ้า้น  

ขอ้มูล: ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมส่งเสริมการเกษตร 

ท่ีมา: กรมส่งเสริมการเกษตร 
 







 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากกระแสที่ประชาชนให้ความสนใจในการ
ปลูกพืชควบคุม ๓ ชนิด ประกอบด้วย กัญชง กัญชา และกระท่อม ซึ่งล่าสุด กัญชง และกัญชา ได้รับการปลดล็อค
ทางกฎหมายให้ประชาชนสามารถขออนุญาตเพาะปลูกได้แล้ว ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ขณะนี้มีเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บางส่วน แสดงความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชดังกล่าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะ
หน่วยงานรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านพืช 
กรมสง่เสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังไม่ได้เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มพืช
ดังกล่าว โดยอยู่ระหว่างการหารือแนวทางการข้ึนทะเบียนเกษตรกรพืชควบคุมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(สศก.) ในฐานะนายทะเบียนเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้การขึ้นทะเบียนพืชควบคุมดังกล่าวขัด
หรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพืชควบคุมดังกล่าวจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จึงต้องมี
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้รัดกุม เมื่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้กำหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจะสามารถ
ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มพืชควบคุมดังกล่าวได้ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนที่เกษตรกร สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ คือการรวมกลุ่ม
สำหรับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการขอ
อนุญาตขอปลูกพืชควบคุมดังกล่าว กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดย บุคคลธรรมดา 
(ประชาชนทั่วไป เกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน) หรือนิติบุคคล (หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน) 
สามารถขออนุญาตปลูก กัญชง กัญชา ได้แล้ว แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของและเงื่อนไข ของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งจะมีข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจน สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือในส่วนภูมิภาคสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานของ อย. (
https://www.fda.moph.go.th) ในส่วน กระท่อม ขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้สามารถเพาะปลูกได้ตาม
กฎหมาย ต้องรอการตราร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ....ก่อน 

ทั้งนี้ เกษตรกรที่รวมกลุ่มกันประกอบอาชีพด้านการเกษตร แล้วมีความประสงค์จะขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน สามารถดำเนินการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือสอบข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้
บ้าน 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fda.moph.go.th%2F&h=AT1bDMx84plXKzGaYXoYfy5dHoAGFrWzQ7PQ3qn94hSWLBJ1KRbrX-lHaogAS-FwA61yJbt_gJ2R_GFyv3aHSi0Ca0-g_aocHwGeWZ1oMHkk8dJId9HaNBpizSklH-4iwQoJJqDbo6gLD4I03fVbdBKFR8-BEQkRVanVRHbVGwc_r-dFj2ib-mf6V1_OgSPe_Wtuv6MlVed-k3CmdMpylAC7pFlr0GbZJfX1DRVPf_V8h3w1LSe99D_ZhiK2ECn68b6nZrOkP6PtEPH7-jJpNfjr5OSl-RZrd2AzQjPGDmk_YiLHCyCDmVlDz5-xFfBBX-9aU942qD7gaw1EOzLBRUyMzKP1uzPzn0aQkFmAFbqRSF7R544SiOiYg6NfZ6P_-_HkJcWQRBvjxVnj13Sf--sjNWGUp7oGNjxUewxuu8WhI2D7Tl32t1MUEmzIibA8wj0QHLuKcH8no_gWEBDrNpD-bK5JmP7xnRPUbewpcjgUIlKziZcc-P7X96nLrjcyz4tP7U0Y0LhvKAO492S2Ib8YvULDjxTABw0i9BJSi7aBzcTb25bNGbyUv-SNQSL7FPaDtTSqsiH9ZW9jO-4Lj-_H5p91-Mqf


 

พืช 3 ก. อย่าง กัญชง กัญชา และกระท่อม หลังได้รับการปลดล็อคทางกฎหมายขออนุญาตเพาะปลูกได้ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีได้กำหนดไว้ส่งผลให้เกษตรกร
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางส่วนแสดงความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชดังกล่าวอย่างล้นหลาม 

🗣 คุณ เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรด้านพืช ขอเรียนว่าขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังไม่ได้เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มพืชดังกล่าว 
โดยอยู่ระหว่างการหารือแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชควบคุมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะนาย
ทะเบียนเกษตรกร และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือไม่ให้การขึ้นทะเบียนพืชควบคุมดังกล่าวขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เนื่องจากพืชควบคุมดังกล่าวจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จึงต้องมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการข้ึนทะเบียนเกษตรกรให้
รัดกุม เมื่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งประกาศใช้
เรียบร้อยแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจะสามารถดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มพืชควบคุมดังกล่าวได้ 
📑 ในส่วนที่เกษตรกรสามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ คือการรวมกลุ่มสำหรับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอใกล้บ้าน เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการขออนุญาตขอปลูกพืชควบคุมดังกล่าว กับสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) โดย บุคคลธรรมดา (ประชาชนทั่วไป เกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ) หรือนิติบุคคล (หน่วยงาน
ภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน) สามารถขออนุญาตปลูก กัญชง กัญชา ได้แล้ว แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของและเงื่อนไข 
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งจะมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
ℹ️สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือในส่วนภูมิภาค
สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานของ อย. (
https://www.fda.moph.go.th) ในส่วน กระท่อม ขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้สามารถเพาะปลูกได้ตามกฎหมาย ต้องรอ
การตราร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ....ก่อน 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
#เกษตรกรก้าวหน้า #แวดวงเกษตร #พืช3ก #กัญชง #กัญชา #กระท่อม #ปลดล๊อค #ขึ้นทะเบียน #กรมส่งเสริม
การเกษตร 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fda.moph.go.th%2F&h=AT3BGpwUbNcdteEAAJSJI7RxTOpQ8aM6Ah_Bjkho0kW4MchbnJu6IJWwO6X26GQ9nK7i3FIyWbTpq5vwDt6tOLTKOEMzEM6kU8ewIzZAUW47CI7CrjJSJhHCP65OxKvALXGTSuWvTmlum0JIOevSDU0G-0cyoKH_gfpjstKuqyws1jUNf2oWhDqUlQ-Aup_zCHpb-WKWhcSxYZG93pp3Gq6lJeU3nejxghxG09RyMfBxvVRJAcFsBHmq7GdOuv7hsuDBgKJta6YYax2USF-9Nc2RERE4R2u-NBA7DRx9XOH2g0vY0GUF4KfaaAdv2TdBd_VLzQmlbE6BDZrgUF5aVFVmvrxLIvpAyVtvpRzJI0Ts8mFODllfm6lWULRwQw1mFy43BbCfq22yKKqI-7-CCJ7rJM7scqvPwD7SsirFB-swyEkBiCSDX8kA-QXlfoorvS4vRMp8PEjxwCIxVzrwsQSaXcLxBz5Uvh1JCDXCgE56AeTeEpEElE2_XqG3e0yijPBm2lHvLiRCawKPZYXe3ir6Jm5o-59PyMpTnrsOoLEwV8HqLiZXkkmgck3mgUu1Ov1b8FCQ6ICQdzXKAzcB_ZXWcQKeVzfZ3z8Oaxnk2aMs
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARACo0WDJ1YYQlGniP4aN8e_YJTsg4Veg8GYe-wkgFPXpZqWUEJ02FUjTZddxyf01a5-uBZWRGgAmaogztjq649rW5UbwE7DbArx0hijUEvOE9raiQdhhPrheG4VZBoQwHZxG7om3viDkuJR0woFr2HrGJA7oSkbIZXnpeaYawfiY3g_slTo3yQ54Q7a5wN7JvPQ4WcSosr4KSBPjIbFKfPUpUFgyRNoYCellBWiOjdgPEOR3tvCD2YLjWy0is7K2QPZhefZj_LugsL1d7H356k9nFmdLa8sGEBDfUGvX4mbL81qlqxXZQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARACo0WDJ1YYQlGniP4aN8e_YJTsg4Veg8GYe-wkgFPXpZqWUEJ02FUjTZddxyf01a5-uBZWRGgAmaogztjq649rW5UbwE7DbArx0hijUEvOE9raiQdhhPrheG4VZBoQwHZxG7om3viDkuJR0woFr2HrGJA7oSkbIZXnpeaYawfiY3g_slTo3yQ54Q7a5wN7JvPQ4WcSosr4KSBPjIbFKfPUpUFgyRNoYCellBWiOjdgPEOR3tvCD2YLjWy0is7K2QPZhefZj_LugsL1d7H356k9nFmdLa8sGEBDfUGvX4mbL81qlqxXZQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A3%E0%B8%81?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARACo0WDJ1YYQlGniP4aN8e_YJTsg4Veg8GYe-wkgFPXpZqWUEJ02FUjTZddxyf01a5-uBZWRGgAmaogztjq649rW5UbwE7DbArx0hijUEvOE9raiQdhhPrheG4VZBoQwHZxG7om3viDkuJR0woFr2HrGJA7oSkbIZXnpeaYawfiY3g_slTo3yQ54Q7a5wN7JvPQ4WcSosr4KSBPjIbFKfPUpUFgyRNoYCellBWiOjdgPEOR3tvCD2YLjWy0is7K2QPZhefZj_LugsL1d7H356k9nFmdLa8sGEBDfUGvX4mbL81qlqxXZQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%87?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARACo0WDJ1YYQlGniP4aN8e_YJTsg4Veg8GYe-wkgFPXpZqWUEJ02FUjTZddxyf01a5-uBZWRGgAmaogztjq649rW5UbwE7DbArx0hijUEvOE9raiQdhhPrheG4VZBoQwHZxG7om3viDkuJR0woFr2HrGJA7oSkbIZXnpeaYawfiY3g_slTo3yQ54Q7a5wN7JvPQ4WcSosr4KSBPjIbFKfPUpUFgyRNoYCellBWiOjdgPEOR3tvCD2YLjWy0is7K2QPZhefZj_LugsL1d7H356k9nFmdLa8sGEBDfUGvX4mbL81qlqxXZQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARACo0WDJ1YYQlGniP4aN8e_YJTsg4Veg8GYe-wkgFPXpZqWUEJ02FUjTZddxyf01a5-uBZWRGgAmaogztjq649rW5UbwE7DbArx0hijUEvOE9raiQdhhPrheG4VZBoQwHZxG7om3viDkuJR0woFr2HrGJA7oSkbIZXnpeaYawfiY3g_slTo3yQ54Q7a5wN7JvPQ4WcSosr4KSBPjIbFKfPUpUFgyRNoYCellBWiOjdgPEOR3tvCD2YLjWy0is7K2QPZhefZj_LugsL1d7H356k9nFmdLa8sGEBDfUGvX4mbL81qlqxXZQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARACo0WDJ1YYQlGniP4aN8e_YJTsg4Veg8GYe-wkgFPXpZqWUEJ02FUjTZddxyf01a5-uBZWRGgAmaogztjq649rW5UbwE7DbArx0hijUEvOE9raiQdhhPrheG4VZBoQwHZxG7om3viDkuJR0woFr2HrGJA7oSkbIZXnpeaYawfiY3g_slTo3yQ54Q7a5wN7JvPQ4WcSosr4KSBPjIbFKfPUpUFgyRNoYCellBWiOjdgPEOR3tvCD2YLjWy0is7K2QPZhefZj_LugsL1d7H356k9nFmdLa8sGEBDfUGvX4mbL81qlqxXZQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%84?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARACo0WDJ1YYQlGniP4aN8e_YJTsg4Veg8GYe-wkgFPXpZqWUEJ02FUjTZddxyf01a5-uBZWRGgAmaogztjq649rW5UbwE7DbArx0hijUEvOE9raiQdhhPrheG4VZBoQwHZxG7om3viDkuJR0woFr2HrGJA7oSkbIZXnpeaYawfiY3g_slTo3yQ54Q7a5wN7JvPQ4WcSosr4KSBPjIbFKfPUpUFgyRNoYCellBWiOjdgPEOR3tvCD2YLjWy0is7K2QPZhefZj_LugsL1d7H356k9nFmdLa8sGEBDfUGvX4mbL81qlqxXZQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARACo0WDJ1YYQlGniP4aN8e_YJTsg4Veg8GYe-wkgFPXpZqWUEJ02FUjTZddxyf01a5-uBZWRGgAmaogztjq649rW5UbwE7DbArx0hijUEvOE9raiQdhhPrheG4VZBoQwHZxG7om3viDkuJR0woFr2HrGJA7oSkbIZXnpeaYawfiY3g_slTo3yQ54Q7a5wN7JvPQ4WcSosr4KSBPjIbFKfPUpUFgyRNoYCellBWiOjdgPEOR3tvCD2YLjWy0is7K2QPZhefZj_LugsL1d7H356k9nFmdLa8sGEBDfUGvX4mbL81qlqxXZQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARACo0WDJ1YYQlGniP4aN8e_YJTsg4Veg8GYe-wkgFPXpZqWUEJ02FUjTZddxyf01a5-uBZWRGgAmaogztjq649rW5UbwE7DbArx0hijUEvOE9raiQdhhPrheG4VZBoQwHZxG7om3viDkuJR0woFr2HrGJA7oSkbIZXnpeaYawfiY3g_slTo3yQ54Q7a5wN7JvPQ4WcSosr4KSBPjIbFKfPUpUFgyRNoYCellBWiOjdgPEOR3tvCD2YLjWy0is7K2QPZhefZj_LugsL1d7H356k9nFmdLa8sGEBDfUGvX4mbL81qlqxXZQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARACo0WDJ1YYQlGniP4aN8e_YJTsg4Veg8GYe-wkgFPXpZqWUEJ02FUjTZddxyf01a5-uBZWRGgAmaogztjq649rW5UbwE7DbArx0hijUEvOE9raiQdhhPrheG4VZBoQwHZxG7om3viDkuJR0woFr2HrGJA7oSkbIZXnpeaYawfiY3g_slTo3yQ54Q7a5wN7JvPQ4WcSosr4KSBPjIbFKfPUpUFgyRNoYCellBWiOjdgPEOR3tvCD2YLjWy0is7K2QPZhefZj_LugsL1d7H356k9nFmdLa8sGEBDfUGvX4mbL81qlqxXZQ&__tn__=%2ANK-R








 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ น้อมนำหลัก
ทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ ในรูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่มุ่งเน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง เพ่ือให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะภายหลังการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ตามแผนการผลิต และความต้องการของเกษตรกรหลังจากขุดบ่อให้แก่เกษตรกร 

ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่าน
ระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ที่ประชุมได้รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎี
ใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564) ดังนี้ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 29,365 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรทั่วไป จำนวน 
28,009 ราย และเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานฯ)จำนวน 1,356 ราย มีการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎี
ใหม่ระดับตำบล 14,061 ราย มีการอบรมกระบวนการเรียนรู้ 4 เวที ให้แก่เกษตรกร ทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
วิเคราะห์พื้นที่และวางแผนการผลิต การรวมกลุ่ม และการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และมี
การขุดสระเก็บกักน้ำ รอบที่ 1 จำนวน 18,196 ราย / 1,981 ตำบล ขุดเสร็จแล้ว 7,514 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
10,682 ราย รอบท่ี 2 จำนวน จำนวน 11,636 ราย / 1,673 ตำบล อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และได้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย ถูกต้อง และทันเวลา โดยเฉพาะการขุดสระเก็บกักน้ำ เพ่ือให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องปัจจัยการผลิตสามารถเข้าดำเนินการ
ต่อได้ทันที นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะต้องนำไปหารือกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือพิจารณาให้เหมาะสมตามแต่ละ
พ้ืนที่ต่อไป 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 35.6 ล้านบาท
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งจะได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเพ่ือไปดำเนินการ
จัดซื้อปัจจัยการผลิตด้านพืช ได้แก่ กิ่งพันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนต้น (ไม้ที่ให้ผลผลิต) เมล็ดพันธุ์พืชผัก และสมุนไพร ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการจำนวน 24,241 ราย ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ เกษตรกรประมาณ 
3,800 ราย ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่ง
ดำเนินการจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชต่อไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 

สำหรับการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการเตรียมความพร้อม โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตร
จังหวัดดำเนินการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดให้เรียบร้อยก่อน
การจัดซื้อปัจจัยการผลิต พร้อมกับสำรวจความต้องการเกษตรกร และรวบรวมความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชของ
เกษตรกร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป 
 



 

กรมสง่เสรมิการเกษตร โดยศนูยส์ง่เสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพชื จ.สงขลา (ศทอ. สงขลา) 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธวิาส เผยผลการทดลองใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าควบคมุโรคใบร่วงยางพาราชนดิใหม ่

ในยางพารา การทดสอบเบือ้งตน้มแีนวโนม้วา่การใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าสามารถควบคมุเชือ้สาเหตโุรคใบร่วง

ยางพาราในดนิได ้พรอ้มเตรยีมสง่เสรมิเกษตรกรใชแ้กปั้ญหาตอ่ไป 

นายเขม้แข็ง ยตุธิรรมด ารง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร เปิดเผยวา่ หลังจากทีโ่รคใบรว่งยางพาราชนดิใหม ่ได ้

เริม่ระบาดครัง้แรกเมือ่ปี 2562 ในจังหวัดนราธวิาส ท าใหส้วนยางพาราของเกษตรกรไดร้ับความเสยีหาย โดยจะ

ท าใหใ้บยางรว่งรนุแรง ตน้ยางมสีภาพเสือ่มโทรม ตอ้งหยดุกรดียางท าใหผ้ลผลติยางลดลงมากกวา่รอ้ยละ 50 

และหากมใีบรว่งหลายๆ ครัง้ อาจจะท าใหย้างยนืตน้ตายได ้ดว้ยเหตนุี้กรมสง่เสรมิการเกษตรตระหนักถงึปัญหา

ดังกลา่ว จงึไดใ้ห ้ศทอ.สงขลา พรอ้มดว้ยส านักงานเกษตรจังหวัดนราธวิาส ท าการศกึษาทดลองในแปลง

ตน้แบบของเกษตรกร เพือ่หาวธิแีกไ้ขปัญหาใหเ้กษตรกรควบคมุการแพร่กระจายของเชือ้ 

โดย ศทอ.สงขลา ร่วมกับกลุม่อารักขาพชื ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธวิาส ท าการศกึษาคัดเลอืกแปลง

ยางพารา ของนายบัณฑติฐ ์เอยีดเล็ก ต.โคกเคยีน อ.เมอืง จ.นราธวิาส พืน้ที ่2 ไร ่3 งาน ปลกูยางพาราพันธุ ์

RRIM 600 อาย ุ9 ปี ทีม่กีารระบาดของโรคใบร่วงยางพาราอยา่งรนุแรง ไดท้ าการทดสอบโดยใชเ้ชือ้ราไตรโค

เดอรม์าในรูปแบบตา่งกัน 2 กรรมวธิ ีคอื 1) ฉีดพ่นเชือ้ราไตรโคเดอรม์าลงดนิ ในอัตราสว่น เชือ้ราไตรโคเดอรม์า 

1 กก./น ้า 200 ลติร ทัว่ทัง้แปลง เนน้รอบทรงพุ่ม และ 2) หวา่นเชือ้ราไตรโคเดอรม์าลงดนิ อัตราสว่น เชือ้ราไตร

โคเดอรม์า 50 กรัม 1 ตารางเมตร ทกุ ๆ 4 เดอืน 

ซึง่ผลการศกึษาเป็นระยะเวลา 1 ปี พบวา่เชือ้ราไตรโคเดอรม์าสามารถควบคมุเชือ้สาเหตขุองโรค Pestalotiopsis 

sp. และ Colletotrichum sp. ไดค้อ่นขา้งด ีโดยมกีลไกเขา้ท าลายเชือ้สาเหตคุอื แยง่อาหารและปัจจัยในการ

เจรญิเตบิโต พันรัดเสน้ใยใหเ้หีย่ว ผลติน ้ายอ่ย (enzyme) ออกมายอ่ยสลาย อกีทัง้ยังพบวา่เชือ้ราไตรโคเดอรม์า

สามารถเจรญิเตบิโตยดึครองพืน้ทีแ่ละควบคมุเชือ้ราอันเป็นสาเหตขุองโรคใบร่วงยางพาราชนดิใหมไ่ดท้ัง้ 2 

กรรมวธิ ีโดยจะควบคมุไดด้ใีนชว่ง 1-3 เดอืนหลังใสเ่ชือ้ราไตรโคเดอรม์า จงึมคี าแนะน าใหเ้กษตรกรใสเ่ชือ้ราไตร

โคเดอรม์า ทกุ ๆ 3 เดอืนเพือ่เพิม่ปรมิาณเชือ้ไตรโคเดอรม์าในดนิ เกษตรกรสามารถปรบัวธิกีารใชเ้ชือ้ราไตรโค

เดอรม์าใหเ้หมาะสมกับสภาพพืน้ทีไ่ด ้นอกจากนี้ยังใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิแกเ่กษตรกร โดยแนะน าใหเ้กษตรกรใส่

ปุ๋ ยเคมตีามค าแนะน าของ กยท. และโดโลไมทอั์ตรา 400 กรัม/ตน้/ปี เพือ่ปรับสภาพดนิ ใชส้ารเคมพ่ีนบรเิวณ

ทรงพุ่มและพืน้ดนิรอบโคนตน้ เพือ่ควบคมุการแพร่กระจายของเชือ้สาเหตตุอ่ไป 
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เกษตรกรภาคตะวันออกสุดยอด เปิดตลาดออนไลน์ขายตรงจากสวนถึงมือผู้ซ้ือ เน้นคุณภาพ บรรจุภัณฑ์แข็งแรง ดูแลสวนผลผลิตอย่างดี ทำมา 5 ปี ฉลุย
ขายได้หมดตลอด คาดปีต่อไปมีเกษตรกรขายตรงเพ่ิมขึ้น สสก.3 จ.ระยอง ชืน่ชมพร้อมสนับสนนุเต็มพิกัด 
นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า พื้นที่ภาคตะวันออกถือว่าเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญ
ของประเทศ ในแต่ละปมีีผลไม้ใหผ้ลผลติเกือบ 1,000,000 ตัน จาก 4 ชนิด ประกอบด้วย ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง โดยในช่วงเดือนเมษายน – 
กรกฎาคม จะมผีลผลติออกมามาก ขณะเดยีวกันก็มีลำไยเริ่มออกสูต่ลาด ซึ่งปัจจุบันพ้ืนท่ีภาคตะวันออกมีการปลูกลำไยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นท่ีจังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดสระแก้ว ผลผลิตส่งออกขายตา่งประเทศเกือบ 100 เปอรเ์ซ็นต ์
ในแต่ละปีการบริหารจัดการผลไมข้องภาคตะวันออกจะมีองค์ประกอบการกระจายผลผลิต ออกสูต่ลาดทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ การส่งออก
ต่างประเทศจะเป็น ทุเรียน มังคุด และลำไย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ส่วนท่ีเหลือจะส่งขายภายในประเทศ ในหลายรูปแบบ ตั้งแต่ส่งร้านริมทาง ห้างสรรพสินค้า 
รถเร่ และทางออนไลน์ และเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ไมส่ามารถดำเนินกิจการไดต้ามปกติ จนหลายๆ ธุรกิจต้องหันมาพึ่งพาช่องทาง "ออนไลน์" มาก
ขึ้น 
ซึ่งปัจจุบันมีโซเชียลมเีดีย แพลตฟอร์ม และอีคอมเมริ์ซต่างๆ ท่ีทำหน้าท่ีเป็นตัวกลางเชื่อมโยงผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคให้มาเจอกัน ได้แบบการเว้นระยะห่างทางสังคม 
( Social Distancing ) 
มีการดำเนินการในหลากหลายวิธี นับตั้งแต่ผ่านช่องทางที่เปิดขึ้นมาภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ เช่นเว็บไซต์ Thailandpostmart ของไปรษณีย์
ไทย เว็บไซต์ ThehubThailand แพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าจากผู้ประกอบการไทย ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ สถาบันส่งเสริมสินคา้เกษตร
นวัตกรรม หรือ APi กรมการค้าตา่งประเทศ ท่ีสนับสนุนให้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าท้ังในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยร่วมมอืกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รวมไปถึงตลาดค้าสง่ เช่น ตลาดไทย และ อตก.และ แพลตฟอร์มของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ในช่ือเว็บไซต์ ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามจากการระบาดของโควิด-19 ได้ทำให้เกดิการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องของการตลาด พบว่าในพ้ืนท่ีเขตภาคตะวันออกในปี 2563 
ที่ผ่านมามีการขายผลไมผ้่านระบบออนไลน์มากถึง 1.5 พันตัน และในปี 2564 นี้นอกจากจะขายผา่นระบบไปรษณีย์แล้ว ยังมภีาคเอกชนหลายรายที่มีระบบ
ขายตรงและการขายออนไลนเ์ข้ามาร่วมโครงการกับแพลตฟอรม์ ของกรมส่งเสริมการเกษตร และ สสก.3 จ.ระยอง ทำให้มียอดการขายเพิ่มขึ้นกว่า 30 
เปอร์เซ็นต์ การขายในระบบนี้มีขอ้ดีหลายประการ หนึ่งนั้นก็คือผู้ซือ้ไม่ต้องเดินทางสามารถเลือกสินค้าไดด้้วยตนเอง สินคา้มีการประกันคุณภาพ และผูผ้ลติมี
การดูแลระบบการปลูกการเก็บเกีย่ว และการจัดส่งเป็นอย่างดี คาดว่าในปี 2565 การขายผ่านระบบออนไลน์น่าจะมีปรมิาณเพ่ิมขึ้น 
“ที่น่าสนใจก็คือช่องทางธุรกิจแบบต่อเนื่องที่ได้ดำเนินการเองโดยเกษตรกรผู้ผลิต คือ การขายแบบออนไลน์จากแหล่งผลิตโดยตรง ซึ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกมี
เกษตรกรเจ้าของสวนเปดิช่องทางออนไลน์จำหน่ายผลไม้จากสวนของตนเองต่อผู้บริโภคโดยตรงจำนวนไม่น้อย และทุกสวนต่างประสบความสำเร็จที่มีแนวโน้ม
ว่าในฤดูการผลิตปตี่อ ๆ ไป ช่องทางนี้น่าจะไดร้ับการขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น และทาง สสก.3 จ.ระยอง จะสนับสนนุด้านข้อมูลและจดัหาผูรู้้
ด้านการขายออนไลน์มาเสริมความรู้ให้เกษตรกรต่อไป เพราะสามารถทำให้เกิดการลดต้นทุนในข้ันตอนการตลาดทำให้เกษตรกรมีกำไรเพิ่มมากขึ้น” นายปยิะ 
สมัครพงศ์ กลา่ว 
ทางด้านนางสาวสรุีย์ ธัญญคง เกษตรกรอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี หนึ่งในผู้เปิดช่องทางการขายผลไมจ้ากสวนของตนเองผา่นช่องทางออนไลน์ เจ้าของเพจ 
เฟสบุ๊ค “มาจากสวน” เปิดเผยว่า ได้ปลูกผลไม้ 4 ชนิด ประกอบดว้ย ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง โดยทุเรียนผลผลติส่งออกต่างประเทศท้ังหมด ส่วนผลไม้
ชนิดอื่นๆ ขายภายในประเทศ โดยทำการตลาดด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ส่วนใหญเ่ป็นตลาดระดับบนและระดับกลาง 
 
“ข้อดีของการขายผ่านระบบออนไลน์คือ ขายได้ราคาดีในขณะทีผู่้ซื้อ ซื้อในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป เพราะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และเจ้าของสวนมี
การดูแลแปลงปลูกอยา่งดีเพื่อให้ผลผลิตออกมามคีุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บรโิภค จะมีการคัดและเลือกเป็นอย่างดีก่อนส่งลูกค้า บรรจุในบรรจุภณัฑ์
ที่ดีและแข็งแรง เพื่อสะดวกและปลอดภัยในการขนส่งไม่ให้สินค้าเสยีหายก่อนถึงมือผู้ซื้อ ที่สำคญัทำให้ผู้ซื้อได้รู้จักกับผู้ผลิตมีการติดตามสั่งซื้อผลไม้อย่าง
ต่อเนื่องและทุกปี ปี 2564 เป็นปีท่ี 5 ที่ได้จำหน่ายผ่านระบบออนไลนผ์ลไม้ขายได้หมดทุกปไีม่ตกค้างท่ีสวน ปัจจุบันเกษตรกรสวนผลไมจ้ังหวัดจันทบุรีหันมา
ขายผ่านระบบออนไลน์กันมากขึ้น ”นางสาวสุรีน์ ธัญญคง กล่าว 



 
เกษตรกรภาคตะวันออกสุดยอด เปิดตลาดออนไลน์ขายตรงจากสวนถึงมือผู้ซื้อ เน้นคุณภาพ บรรจุภณัฑ์แข็งแรง ดูแลสวนผลผลิตอยา่งดี ทำมา 5 ปี ฉลุยขายได้
หมดตลอด คาดปีต่อไปมีเกษตรกรขายตรงเพิ่มขึ้น 
สสก.3 จ.ระยอง ช่ืนชมพร้อมสนบัสนุนเตม็พิกัด 
นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า พื้นที่ภาคตะวันออกถือว่าเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญ
ของประเทศ ในแต่ละปมีีผลไม้ใหผ้ลผลติเกือบ 1,000,000 ตัน จาก 4 ชนิด ประกอบด้วย ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง โดยในช่วงเดือนเมษายน – 
กรกฎาคม จะมผีลผลติออกมามาก ขณะเดยีวกันก็มีลำไยเริ่มออกสูต่ลาด ซึ่งปัจจุบันพ้ืนท่ีภาคตะวันออกมีการปลูกลำไยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นท่ีจังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดสระแก้ว ผลผลิตส่งออกขายตา่งประเทศเกือบ 100 เปอรเ์ซ็นต ์
ในแต่ละปีการบริหารจัดการผลไมข้องภาคตะวันออกจะมีองค์ประกอบการกระจายผลผลิต ออกสูต่ลาดทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ การส่งออก
ต่างประเทศจะเป็น ทุเรียน มังคุด และลำไย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ส่วนท่ีเหลือจะส่งขายภายในประเทศ ในหลายรูปแบบ ตั้งแต่ส่งร้านริมทาง ห้างสรรพสินค้า 
รถเร่ และทางออนไลน์ และเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ไมส่ามารถดำเนินกิจการไดต้ามปกติ จนหลายๆ ธุรกิจต้องหันมาพึ่งพาช่องทาง “ออนไลน์” มาก
ขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์ม และอีคอมเมิรซ์ต่างๆ ทีท่ำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงผูผ้ลิตและผู้บริโภคให้มาเจอกัน ได้แบบการเว้นระยะหา่งทาง
สังคม ( Social Distancing ) 
มีการดำเนินการในหลากหลายวิธี นับตั้งแต่ผ่านช่องทางที่เปิดขึ้นมาภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ เช่นเว็บไซต์ Thailandpostmart ของไปรษณีย์
ไทย เว็บไซต์ ThehubThailand แพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าจากผู้ประกอบการไทย ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ สถาบันส่งเสริมสินคา้เกษตร
นวัตกรรม หรือ APi กรมการค้าตา่งประเทศ ท่ีสนับสนุนให้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าท้ังในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยร่วมมอืกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รวมไปถึงตลาดค้าสง่ เช่น ตลาดไทย และ อตก.และ แพลตฟอร์มของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ในช่ือเว็บไซต์ ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามจากการระบาดของโควิด-19 ได้ทำให้เกดิการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องของการตลาด พบว่าในพ้ืนท่ีเขตภาคตะวันออกในปี 2563 
ที่ผ่านมามีการขายผลไมผ้่านระบบออนไลน์มากถึง 1.5 พันตัน และในปี 2564 นี้นอกจากจะขายผา่นระบบไปรษณีย์แล้ว ยังมภีาคเอกชนหลายรายที่มีระบบ
ขายตรงและการขายออนไลนเ์ข้ามาร่วมโครงการกับแพลตฟอรม์ ของกรมส่งเสริมการเกษตร และ สสก.3 จ.ระยอง ทำให้มียอดการขายเพิ่มขึ้นกว่า 30 
เปอร์เซ็นต์ การขายในระบบนี้มีขอ้ดีหลายประการ หนึ่งนั้นก็คือผู้ซือ้ไม่ต้องเดินทางสามารถเลือกสินค้าไดด้้วยตนเอง สินคา้มีการประกันคุณภาพ และผูผ้ลติมี
การดูแลระบบการปลูกการเก็บเกีย่ว และการจัดส่งเป็นอย่างดี คาดว่าในปี 2565 การขายผ่านระบบออนไลน์น่าจะมีปรมิาณเพ่ิมขึ้น 
“ที่น่าสนใจก็คือช่องทางธุรกิจแบบต่อเนื่องที่ได้ดำเนินการเองโดยเกษตรกรผู้ผลิต คือ การขายแบบออนไลน์จากแหล่งผลิตโดยตรง ซึ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกมี
เกษตรกรเจ้าของสวนเปดิช่องทางออนไลน์จำหน่ายผลไม้จากสวนของตนเองต่อผู้บริโภคโดยตรงจำนวนไม่น้อย และทุกสวนต่างประสบความสำเร็จที่มีแนวโน้ม
ว่าในฤดูการผลิตปตี่อ ๆ ไป ช่องทางนี้น่าจะไดร้ับการขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น และทาง สสก.3 จ.ระยอง จะสนับสนนุด้านข้อมูลและจดัหาผูรู้้
ด้านการขายออนไลน์มาเสริมความรู้ให้เกษตรกรต่อไป เพราะสามารถทำให้เกิดการลดต้นทุนในข้ันตอนการตลาดทำให้เกษตรกรมีกำไรเพิ่มมากขึ้น” นายปยิะ 
สมัครพงศ์ กลา่ว 
ทางด้านนางสาวสรุีย์ ธัญญคง เกษตรกรอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี หนึ่งในผู้เปิดช่องทางการขายผลไมจ้ากสวนของตนเองผา่นช่องทางออนไลน์ เจ้าของเพจ 
เฟสบุ๊ค “มาจากสวน” เปิดเผยว่า ได้ปลูกผลไม้ 4 ชนิด ประกอบดว้ย ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง โดยทุเรียนผลผลติส่งออกต่างประเทศท้ังหมด ส่วนผลไม้
ชนิดอื่นๆ ขายภายในประเทศ โดยทำการตลาดด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ส่วนใหญเ่ป็นตลาดระดับบนและระดับกลาง 
“ข้อดีของการขายผ่านระบบออนไลน์คือ ขายได้ราคาดีในขณะทีผู่้ซื้อ ซื้อในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป เพราะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และเจ้าของสวนมี
การดูแลแปลงปลูกอยา่งดีเพื่อให้ผลผลิตออกมามคีุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บรโิภค จะมีการคัดและเลือกเป็นอย่างดีก่อนส่งลูกค้า บรรจุในบรรจุภณัฑ์
ที่ดีและแข็งแรง เพื่อสะดวกและปลอดภัยในการขนส่งไม่ให้สินค้าเสยีหายก่อนถึงมือผู้ซื้อ ที่สำคัญทำให้ผู้ซื้อได้รู้จักกับผู้ผลิตมีการติดตามสั่งซื้อผลไม้อย่าง
ต่อเนื่องและทุกปี ปี 2564 เป็นปีท่ี 5 ที่ได้จำหน่ายผ่านระบบออนไลนผ์ลไม้ขายได้หมดทุกปไีม่ตกค้างท่ีสวน ปัจจุบันเกษตรกรสวนผลไมจ้ังหวัดจันทบุรีหันมา
ขายผ่านระบบออนไลน์กันมากขึ้น ”นางสาวสุรีน์ ธัญญคง กล่าว 



 

กรมส่งเสริมการเกษตรปลื้ม แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผลิตข้าวอินทรีย์มี

คุณภาพมาตรฐาน ตลาดแน่น สร้างรายได้ที่มั่นคงสู่เกษตรกรสมาชิก  

นายประมวล ขันธ์เพชร ประธานแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า คนใน

ชุมชนบ้านโนนค้อทุ่ง อาชีพหลักคือการทำนาแบบใช้สารเคมีมาแต่เดิม เกษตรกรทำนาทุกปีขาดทุนทุกปี จึงมีแนวคิดที่จะพึ่งพาตนเอง 

หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี และรวมตัวกันเพื่อผลิตข้าวอินทรีย์ จุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจึงเกิดขึ้น เ มื่อปี พ.ศ.

2546 ได้รวมกลุ่มกัน 

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด 

โดยการฝึกอบรมสัจธรรมชีวิต เพื่อเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด เพื่อใช้ทดแทนสารเคมี และแจกจ่ายกันไปใช้ในพื้นที่นา

ของตนเอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต จากเดิมมีสมาชิกเพียง 10 ราย ปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อจำหน่าย แต่ตลาดข้าวของกลุ่มก็ยังคงเป็น

ตลาดที่ขายร่วมกับข้าวที่ใช้สารเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีแรก ทางกลุ่มประสบปัญหาเรื่องการตลาด เพราะข้าวเปลือกของกลุ่ม

ยังไม่ได้รับรองมาตรฐานการผลิต และยังขาดตลาดรองรับที่เพียงพอ จึงคิดหาวิธีการเพื่อหาตลาดที่รับซื้อข้าวอินทรีย์โดยเฉพาะ และ

ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนร่วมใจโนนค้อทุ่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 พร้อมกับได้พัฒนากระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์เข้าสู่การตรวจ

รับรองมาตรฐาน IFOAM มาตรฐาน EU และมาตรฐาน COR จนประสบความสำเร็จได้รับการรับรองในที่สุด 

ต่อมาในปี พ.ศ.2560 ได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ใช้ชื่อว่า แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลโพนเมืองน้อย มี

สมาชิก 35 ราย พื้นที่การปลูก 725 ไร่ พันธุ์ข้าวที่ปลูกได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมนิล และข้าว กข6 แล้ว

นำผลผลิตข้าวดังกล่าวมาสีแปรสภาพ บรรจุถุงสูญญากาศเพื่อจำหน่าย ใช้ช่ือผลิตภัณฑ์ว่า ข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดง ข้าวกล้องเจ้าหอม

เวสสันตะระ ข้าวกล้องสามพญา ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ 105 ข้าวกล้องหอมมะลิแดง และข้าวขาวหอมมะลิ 105 โดยกลุ่มแปลงใหญ่

ข้าว หมู่ 5 ตำบลโพนเมืองน้อย จะผลิตข้าวอินทรีย์ทั้งระบบให้ครบวงจรตั้งแต่ แปลงนา การเก็บเกี่ยว โรงสี (สีแปรสภาพ) การบรรจุ

ภัณฑ์ ไปจนถึงการจัดจำหน่าย 

 



 

นายประมวล ขันธ์เพชร ประธานแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวดัอำนาจเจริญ กล่าวว่า คนในชุมชนบ้านโนนค้อทุ่ง อาชีพ
หลักคือการทำนาแบบใช้สารเคมีมาแต่เดมิ เกษตรกรทำนาทุกปีขาดทุนทุกปี จึงมีแนวคิดที่จะพึ่งพาตนเอง หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี และรวมตัวกันเพื่อผลิตข้าว
อินทรีย์ จุดเริม่ต้นของการรวมกลุม่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจึงเกิดขึ้น เมือ่ปี พ.ศ.2546 ไดร้วมกลุม่กัน โดยการฝึกอบรมสัจธรรมชีวิต เพื่อเรยีนรู้การผลติปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด เพื่อใช้ทดแทนสารเคมี และแจกจ่ายกันไปใช้ในพื้นที่นาของตนเอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต จากเดิมมสีมาชิกเพียง 10 ราย ปลูกข้าวอินทรียเ์พื่อ
จำหน่าย แต่ตลาดข้าวของกลุ่มก็ยงัคงเป็นตลาดที่ขายร่วมกับข้าวท่ีใช้สารเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีแรก ทางกลุ่มประสบปัญหาเรื่องการตลาด เพราะ
ข้าวเปลือกของกลุ่มยังไม่ได้รับรองมาตรฐานการผลิต และยังขาดตลาดรองรับที่เพียงพอ จึงคิดหาวิธีการเพื่อหาตลาดทีร่ับซื้อข้าวอินทรยี์โดยเฉพาะ และได้จด
ทะเบียนเป็นวสิาหกิจชุมชนร่วมใจโนนค้อทุ่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 พร้อมกับได้พัฒนากระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์เข้าสู่การตรวจรับรองมาตรฐาน IFOAM 
มาตรฐาน EU และมาตรฐาน COR จนประสบความสำเร็จไดร้ับการรับรองในที่สุด 
ต่อมาในปี พ.ศ.2560 ได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ใช้ช่ือว่า แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลโพนเมืองน้อย มสีมาชิก 35 ราย พ้ืนท่ีการ
ปลูก 725 ไร่ พันธุ์ข้าวท่ีปลูกได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมนิล และข้าว กข6 แล้วนำผลผลิตข้าวดังกล่าวมาสีแปรสภาพ บรรจุถุง
สูญญากาศเพื่อจำหน่าย ใช้ช่ือผลติภัณฑ์ว่า ข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดง ข้าวกล้องเจ้าหอมเวสสันตะระ ข้าวกล้องสามพญา ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ 105 ข้าวกล้อง
หอมมะลิแดง และข้าวขาวหอมมะลิ 105 โดยกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลโพนเมืองน้อย จะผลติข้าวอินทรีย์ทั้งระบบให้ครบวงจรตั้งแต่ แปลงนา การเก็บ
เกี่ยว โรงสี (สีแปรสภาพ) การบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการจดัจำหน่าย 
นอกจากน้ี แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลโพนเมืองน้อยแห่งน้ี ในแต่ละปีเกษตรกรปลูกข้าวเพียงแค่ 1 รอบ โดยจะเริ่มต้นจากการประชุมกลุ่มเพื่อวางแผน
การตลาด และวางแผนการผลิตให้กับสมาชิกแตล่ะราย ว่าสมาชิกรายไหนจะต้องปลูกข้าวพันธุ์อะไร เท่าไหร เพื่อให้ตรงต่อปริมาณและความต้องการของตลาด 
โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีของสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจรญิ และสำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน คอยลงพ้ืนท่ีเพื่อดูแลและตรวจสอบแปลงของสมาชิกแต่ละ
รายเป็นประจำ ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงกระบวนการสีแปรสภาพเพื่อการจำหนา่ย 
ทั้งนี้ กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย ์จะมีการเลือกพื้นที่ปลูก การเลือกใช้พันธุ์ข้าว การเตรียมเมลด็พันธ์ุข้าวที่ได้มาตรฐานจากแปลงเมล็ดพันธุ์ โดยข้าวแบบเกษตร
อินทรีย์ที่ไดร้ับการดูแลอย่างดี จะมีความงอกสูง ผ่านการเก็บรักษาโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ ปราศจากโรคแมลงและเมล็ดวัชพืช ซึ่งเป็นเมลด็พันธ์ุที่ทางกลุ่ม
ผลิตใช้เอง แล้วจะเข้าสู่กระบวนการเตรียมดินเพื่อสร้างสภาพท่ีเหมาะสมต่อการปลูกและการเจรญิเตบิโตของข้าว สมาชิกจะมีวิธีการปลูกข้าวแบบปักดำ ซึ่งจะ
เป็นการช่วยลดปริมาณวัชพืชได้ นอกจากนี้การปักดำกล้าข้าวลงดินจะช่วยทำให้ข้าวแข็งแรง สามารถแข่งขันกับวัชพืชได้ จากนั้นเกษตรกรสมาชิกจะช่วยกันลง
พื้นที่ตรวจสอบแปลงของสมาชิกซึง่กันและกัน ไปจนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว การนวดข้าว และการลดความช้ืน โดยการเก็บเกี่ยวมี 2 วิธีได้แก่ การลงแขกเกี่ยว
ข้าว เกษตรกรจะต้องตากฟ่อนข้าวในนาประมาณ 2-3 แดด แล้วรวมกองก่อนจึงค่อยทำการนวด ส่วนการเก็บเกี่ยวโดยใช้รถเกีย่วนวดขา้ว เมล็ดข้าวท่ีได้จะยังมี
ความช้ืนสูงต้องตากบนลานในสภาพท่ีแดดจัดเป็นเวลา 1-2 วัน ใหค้วามช้ืนลดลงเหลือ 14 เปอร์เซ็นต์หรือต่ำกว่า เพื่อให้เหมาะสมต่อการเก็บรักษาและทำให้มี
คุณภาพการสีที่ดยีิ่งข้ึน จากนั้นจะมีการรวบรวมผลผลติข้าวอินทรีย์เข้ามาเก็บไว้ในโกดังของกลุ่ม เพื่อรอการสีแปรสภาพต่อไป 
สำหรับกระบวนการสีแปรสภาพข้าวในแต่ละเดือน ที่ต้องสีข้าวส่งลกูค้าตามออเดอร์สั่งซื้อ สมาชิกจะร่วมมือกัน สีข้าว คัดข้าว บรรจุข้าว ซึ่งทางกลุ่มมีความพร้อม
ทั้งกำลังคนและเครื่องมือในการทำงาน ประกอบกับทางกลุ่มมตีลาดรองรับที่แน่นอน ผลผลติจึงสามารถจำหน่ายไปยัง บริษัททีวีบูรพา โรงแรมสามพรานริเวอร์
ไซด์ ศูนย์การประชุมไบเทค โรงแรมในเครือของสามพราน และร้านอาหาร Sizzler สร้างรายได้ต่อปีกว่า 4 ล้านบาท 
นอกจากน้ีสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจรญิ ยังให้การสนับสนุน เครื่องสีข้าว และงบประมาณในด้านการตรวจรับรองมาตรฐาน อบรมให้ความรู้ทักษะทางด้าน
วิชาการ พร้อมท้ังส่งเสริมเกษตรกรในด้านการปลูกพืชหลังนาเพื่อสรา้งรายได้เสริม เช่น ถั่วเขียว ถ่ัวลสิง กระเทียม หอมแดง แตงโม เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ยัง
ส่งเสริมให้กลุม่แปลงใหญ่ข้าว หมู ่5 ตำบลโพนเมืองน้อย เข้าสูโ่ครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด โดยซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ 
50 แรงม้า 1 คัน ใบมีดดันดิน 50 แรงม้า 1 ชุด ผานพรวน 50 แรงม้า 1 ชุด จอบหมุน 50 แรงม้า 1 ชุด ผานไถกลบตอซัง 2 ชุด หวัหมูพร้อมกันจม 1 ชุด 
เครื่องหยอดเมลด็พันธ์ุข้าว 5 แถว พร้อมถังปุ๋ยเครื่องพ่นอเนกประสงค์ 1 ชุด รถเกี่ยวนวดข้าว 70 แรงม้า 1 คัน เครื่องคัดแยกทำความสะอาดเมลด็พันธ์ุ เครื่อง
สีข้าวขาวและข้าวกล้องกำลังผลิต 200 กิโลกรัมต่อช่ัวโมงจำนวน 1 เครื่อง และเครื่องซลีสญูญากาศ 3 เครื่อง เพื่อให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
พัฒนาด้านคุณภาพ สู่การขยายตลาดต่อไปในอนาคต สร้างความมัน่คงและยั่งยืนในอาชีพทำนา ช่วยสร้างงาน สรา้งรายได้ ควบคูไ่ปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เผื่อ
แผ่ให้คนรอบข้างได้บริโภคข้าวอินทรีย์ที่มีคุณค่า รวมไปถึงการรักษาสืบทอดประเพณีการปลูกข้าวของคนในท้องถิ่นให้กับลูกหลานสืบต่อไปอีกด้วย 



 

แปลงใหญภ่าคใตผ้า่นการอนมุัตโิครงการยกระดับฯ ครบ 123 แปลง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตรย ้าเบกิจา่ยเงนิ

ใหเ้สร็จภายใน ก.ย. 64 

นายสพุทิ จติรภักด ีผูอ้ านวยการส านักงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรที ่5 จังหวัดสงขลา ใหข้อ้มลูวา่ภาคใต ้ม ี

13 จังหวัด (ยกเวน้ภเูก็ต) ทีส่มัครเขา้รว่มโครงการยกระดับแปลงใหญด่ว้ยเกษตรสมัยใหมแ่ละเชือ่มโยงตลาด 

ตามกรอบระยะเวลาภายในวันที ่31 ม.ีค.2564 ทีผ่า่นมา ในสว่นของกรมสง่เสรมิการเกษตร ภาคใตม้แีปลงใหญ่

เขา้รว่มโครงการ จ านวน 127 แปลง โดยทกุจังหวัดไดด้ าเนนิการจัดประชมุคณะกรรมการบรหิารโครงการฯ ระดับ

จังหวัด เสร็จสิน้เรยีบรอ้ยแลว้ ทีป่ระชมุพจิารณาเหน็ชอบแผนการด าเนนิงานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 

จ านวน 123 แปลง (ขอยกเลกิเขา้รว่มโครงการจ านวน 4 แปลง ไดแ้ก ่จ.นครศรธีรรมราช 1 แปลง ระนอง 1 

แปลง และ ยะลา 2 แปลง) 

ในการนี้ส านักงานสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรที ่5 จังหวดัสงขลา ไดต้ดิตาม เร่งรัด และก ากับดแูลใหท้กุจังหวัด

ด าเนนิงานภายในกรอบระยะเวลาของโครงการฯ ขณะนีจ้ังหวัดไดจ้ัดท าบันทกึขอ้ตกลง (MOU) กับกลุม่แปลง

ใหญ ่เพือ่รับเงนิอดุหนุนไปแลว้ 112 แปลง คดิเป็นรอ้ยละ 91.05 ของแปลงใหญท่ีผ่า่นการอนมุัตโิครงการฯ 

ระดับจังหวดั และกรมสง่เสรมิการเกษตรไดโ้อนเงนิใหกั้บกลุม่แปลงใหญแ่ลว้ จ านวน 104 แปลง เป็นเงนิกวา่ 

208 ลา้นบาท คาดวา่จะโอนเงนิใหกั้บแปลงใหญค่รบทกุแปลงภายในเดอืน ม.ิย. 2564 นี้ ซ ึง่กลุม่แปลงใหญต่อ้ง

ด าเนนิการเบกิจ่ายเงนิใหเ้ป็นไปตามแผนใหแ้ลว้เสร็จภายในเดอืน ก.ย. 2564 

ขณะนี้บางจังหวัด เชน่ จ.พัทลงุและตรังกลุม่แปลงใหญไ่ดเ้บกิจ่ายเงนิไปจัดซือ้ครภุัณฑ ์วัสดอุปุกรณ์ และ

ด าเนนิการจัดจา้งการกอ่สรา้งแลว้ เป็นเงนิเกอืบ 3 ลา้นบาท ซึง่พัทลงุเป็นจังหวัดทีด่ าเนนิงานโครงการไดร้วดเร็ว

ทีส่ดุในประเทศ ทัง้นี้ในขัน้ตอนนี้ ไดเ้นน้ย ้าใหท้กุจังหวัดจดัชีแ้จงขัน้ตอนการด าเนนิการ และอบรมใหค้วามรูเ้รือ่ง

การจัดซือ้จดัจา้งและการควบคมุพัสด ุตามแนวทางการจัดซือ้จัดจา้งและควบคมุพัสดขุองแปลงใหญ ่ตามคูม่อื

โครงการยกระดับแปลงใหญด่ว้ยเกษตรสมัยใหมแ่ละเชือ่มโยงตลาด อยา่งเคร่งครัด 

นายสพุทิ จติรภักด ีกลา่วเพิม่เตมิวา่ อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร ไดส้ัง่การใหส้ านักงานสง่เสรมิและพัฒนาการ

เกษตรที ่5 จังหวดัสงขลา ตดิตาม ใหก้ารสนับสนนุส านักงานเกษตรจังหวัดและอ าเภอในพืน้ทีร่ับผดิชอบ ในการ

ตรวจสอบ ตดิตาม ใหค้ าแนะน ากลุม่แปลงใหญใ่หด้ าเนนิงานโครงการฯ ใหท้ันตามกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด และ

บรรลตุามวัตถปุระสงคเ์ป้าหมายโครงการฯ ซึง่ตนไดแ้ตง่ตัง้คณะท างานตดิตามการด าเนนิงานโครงการฯ เรยีบรอ้ย

แลว้ โดยตดิตามผา่นระบบออนไลนค์วบคูกั่บการลงพืน้ทีต่ดิตามประเมนิผล พรอ้มทัง้ไดม้อบหมายเจา้หนา้ที่

รับผดิชอบดแูลเป็นรายจังหวดัดว้ย. 
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นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่าภาคใต้ มี 13 
จังหวัด (ยกเว้นภูเก็ต) ที่สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลง
ใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ตามกรอบ
ระยะเวลาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ในส่วน
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคใต้มีแปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 127 แปลง โดยทุกจังหวัดได้ดำเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 123 แปลง (ขอ
ยกเลิกเข้าร่วมโครงการจำนวน 
4 แปลง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แปลง จังหวัดระนอง 
1 แปลง และจังหวัดยะลา 2 แปลง) ในการนี้สำนักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ติดตาม เร่งรัด และ
กำกับดูแลให้ทุกจังหวัดดำเนินงานภายในกรอบระยะเวลาของ
โครงการฯ ขณะนี้จังหวัดได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ
กลุ่มแปลงใหญ่เพ่ือรับเงินอุดหนุนไปแล้ว 112 แปลง คิดเป็น
ร้อยละ 91.05 ของแปลงใหญ่ที่ผ่านการอนุมัติโครงการฯ 

ระดับจังหวัด และกรมส่งเสริมการเกษตรได้โอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว จำนวน 104 แปลง เป็นเงินกว่า 208 ล้านบาท คาดว่า
จะโอนเงินให้กับแปลงใหญ่ครบทุกแปลงภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่ต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
แผนให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 ขณะนี้บางจังหวัด เช่น จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง กลุ่มแปลงใหญ่ได้เบิกจ่ายเงินไป
จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการจัดจ้างการก่อสร้างแล้ว เป็นเงินเกือบ 3 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่ดำเนินงาน
โครงการได้รวดเร็วที่สุดในประเทศ ทั้งนี้ในข้ันตอนนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดจัดชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการ และอบรมให้ความรู้เรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุ ตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมพัสดุของแปลงใหญ่ ตามคู่มือโครงการยกระดับแปลง
ใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด อย่างเคร่งครัด 
นายสุพิท จิตรภักดี กล่าวเพ่ิมเติมว่า นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ติดตาม ให้การสนับสนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอในพ้ืนที่รับผิดชอบ ในการตรวจสอบ 
ติดตาม ให้คำแนะนำกลุ่มแปลงใหญ่ให้ดำเนินงานโครงการฯ ให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย
โครงการฯ ซึ่งตนได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม การดำเนินงานโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยติดตามผ่านระบบออนไลน์ควบคู่กับการลง
พ้ืนที่ติดตามประเมินผล พร้อมทั้งได้มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเป็นรายจังหวัดอีกด้วย 





















 

นายสุพทิ จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่าภาคใต้ ม ี13 จังหวัด (ยกเว้นภเูก็ต) ที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ตามกรอบระยะเวลาภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ในส่วนของกรม
ส่งเสริมการเกษตร ภาคใต้มีแปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 127 แปลง โดยทุกจังหวัดได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ ระดบัจังหวดั เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 123 แปลง (ขอ
ยกเลิกเข้าร่วมโครงการจำนวน 4 แปลง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แปลง จังหวัดระนอง1 แปลง และจังหวัดยะลา 2 แปลง)     

ในการนี้สำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ตดิตามเร่งรดั และกำกับดูแลให้ทุกจังหวัดดำเนินงานภายในกรอบระยะเวลาของ
โครงการฯขณะนีจ้ังหวัดได้จัดทำบนัทึกข้อตกลง (MOU) กับกลุ่มแปลงใหญ่เพื่อรับเงินอุดหนุนไปแล้ว 112 แปลง คิดเป็นร้อยละ 91.05 ของแปลง
ใหญ่ที่ผ่านการอนมุัติโครงการฯ ระดับจังหวัด และกรมส่งเสริมการเกษตรได้โอนเงินให้กับกลุม่แปลงใหญ่แล้ว จำนวน 104 แปลง เป็นเงิน
กว่า 208 ล้านบาท คาดว่าจะโอนเงินให้กับแปลงใหญ่ครบทุกแปลงภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี ้

           ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่ต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 ขณะนี้บางจังหวัด เชน่ จังหวัดพัทลุง
และจังหวัดตรัง กลุ่มแปลงใหญไ่ดเ้บิกจ่ายเงินไปจัดซื้อครุภณัฑ์ วัสดอุุปกรณ์ และดำเนินการจดัจ้างการก่อสร้างแล้ว เป็นเงินเกือบ 3 ล้านบาท ซึ่งจังหวัด
พัทลุงเป็นจังหวัดที่ดำเนินงานโครงการไดร้วดเร็วที่สุดในประเทศ ทัง้นี้ในข้ันตอนน้ี ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดจัดช้ีแจงขั้นตอนการดำเนินการ และอบรมให้
ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพสัดุตามแนวทางการจดัซื้อจัดจ้างและควบคมุพัสดุของแปลงใหญ่ ตามคูม่ือโครงการยกระดับแปลงใหญด่้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด อย่างเคร่งครดั 
นายสุพทิ จิตรภักดี กลา่วเพิ่มเติมวา่ นายเข้มแขง็ ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดส้ั่งการให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที ่5 จังหวัดสงขลา ตดิตาม ให้การสนับสนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอในพ้ืนท่ีรับผดิชอบในการตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำกลุ่มแปลงใหญ่
ให้ดำเนินงานโครงการฯ ให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และบรรลตุามวตัถุประสงค์เป้าหมายโครงการฯ ซึ่งตนได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม การ
ดำเนินงานโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยติดตามผา่นระบบออนไลนค์วบคู่กับการลงพื้นที่ตดิตามประเมินผล พร้อมทั้งได้มอบหมายเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
ดูแลเป็นรายจังหวัดอีกด้วย 









 

สนง.เกษตรจงัหวดัสมุทรสงคราม พร้อมด้วย เกษตรกร ทัง้ 3 อ าเภอ มอบผลผลิตทางการเกษตร 

ให้บุคลากรทางการแพทย ์ฯ ภายใต้โครงการ “แบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทย สู้ภยัโควิด-19” 

เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายอาคม ศรีประภาพงศ ์เกษตรจงัหวดัสมุทรสงคราม 

พร้อมดว้ย เจา้หนา้ท่ีจากส านกังานเกษตรจงัหวดัสมุทรสงคราม และกลุ่มองคก์รเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ 

(Young Smart Farmer) ร่วมกนัมอบผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ และ

เกษตรกรจากอ าเภอเมือง อ าเภออมัพวา และอ าเภอบางคนที อาทิเช่น มะพร้าว กลว้ยหอม กลว้ยน ้าวา้ ฝร่ัง 

ผลิตภณัฑเ์กษตรแปรรูป น ้าด่ืม และหนา้กากอนามยั จ านวนกวา่ 15 รายการ เพื่อมอบใหแ้ก่บุคลากรทาง

การแพทย ์และผูป่้วย โรงพยาบาลสนาม ภายใตโ้ครงการ “แบ่งบนัน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควิด-19” โดย

นายชรัส บุญณสะ ผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นผูรั้บมอบ ผลิตภณัฑท์างการเกษตรดงักล่าว ณ 

บริเวณหอ้งโถง ชั้นล่าง ศาลากลางจงัหวดัสมุทรสงคราม (หลงัใหม่) ศูนยโ์ควิด-19 เพื่อมอบใหก้บั

บุคลากรทางการแพทย ์ผูป่้วยโรงพยาบาลสนาม และครอบครัว จิตอาสา ท่ีเสียสละ ท าหนา้ท่ีดูแลและ

ช่วยเหลือ ประชาชน การแบ่งปันน ้าใจ มอบส่ิงของ และอาหารใหบุ้คลากรทางการแพทย ์และเจา้หนา้ท่ี 

ดงักล่าว เพื่อเป็นขวญั ก าลงัใจใ หก้บับุคลากรทางการแพทยแ์ละครอบครัวท่ีเสียสละ ท าหนา้ท่ีดูแล ป้องกนั

ประชาชน ต่อสู้กบัภยั โควิด-19 และ แทนความรัก ความห่วงใยจากกรมส่งเสริมการเกษตร 



 

พิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) การขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่
และเช่ือมโยงตลาด 

วนัท่ี 24 มิถุนายน 2564 ณ อาคารฝึกอบรมส านกังานเกษตรจงัหวดัปัตตานี นายชาลี สิตบุศย ์เกษตรจงัหวดั
ปัตตานี เป็นประธานในพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) การขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดบัแปลง
ใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด โดยมีนายกฤษณะ ศริริรัตน์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ิจยัขา้วปัตตานี นาย
คอเล เจะมะ ผูอ้  านวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาเมืองปัตตานี นายกมล ผิวเหมาะ รักษาราชการแทน
ประมงจงัหวดัปัตตานี และคณะกรรมการแปลงใหญ่ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลง พร้อมดว้ย
หวัหนา้ส่วนราชการในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยาน 

นายชาลี สิตบุศย ์เปิดเผยวา่ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัท าโครงการ
ยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด ภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID -19 เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน ใหก้ลุ่มเกษตรกรตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ท่ีมีศกัยภาพและเป็นกลุ่มนิติบุคคล น าเทคโนโลยแีละนวตักรรมสมยัใหม่ท่ีมีความ
หลากหลายมาประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันาคุณภาพมาตรฐาน สามารถเช่ือมโยงตลาดสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิต ลดตน้ทุนการผลิต และสร้างรายไดเ้พิ่มขึ้นอยา่งย ัง่ยนื โดยในวนัน้ีเป็นพิธี
ลงนามบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) เพื่อขอรับเงินอุดหนุนของกลุ่มแปลงใหญ่จงัหวดัปัตตานีท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 
จ านวน 21 แปลง ภายใตก้ารก ากบัดูแลจาก 4 หน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 11 แปลง 
กรมการขา้ว จ านวน 8 แปลง การยางแห่งประเทศไทย จ านวน 1 แปลงและกรมประมง จ านวน 1 แปลง รวม
งบประมาณท่ีขอรับการสนบัสนุน จ านวน 59,957,924.22 บาท 

















 

สุโขทัยเดินหน้ายกระดับแปลงใหญ่ จัด MOU รับเงินอุดหนุน 42 โครงการฯ กว่า 118 ล้านบาท พรอ้มโอนให้เกษตรกร 

26 มิถุนายน 2564 ผูส้ื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสโุขทัยได้จดัพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) รับเงินอุดหนุน
โครงการยกระดับแปลงใหญด่้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกบัเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีนาย
วิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวดัสุโขทัย เป็นประธาน พร้อมหน่วยงานเจ้าของสินค้าร่วมในพิธีด้วย 

หลังจากท่ีคณะกรรมการบริหาร โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด จังหวัดสุโขทัย ได้มมีติอนุมตัิ
โครงการจำนวน 42 โครงการ งบประมาณ 118,902,732 บาท ประกอบด้วย 1.) แปลงใหญ่ดา้นพืชและแมลงเศรษฐกิจ จำนวน 16 
โครงการ งบประมาณ 44,659,573 บาท 2.) แปลงใหญ่ด้านข้าว 23 โครงการ งบประมาณ 68,500,125 บาท 3.) แปลงใหญด่า้น
ยางพารา 1 โครงการ งบประมาณ 2,453,055 บาท 4.) แปลงใหญ่ด้านประมง 1 โครงการ งบประมาณ 2,897,979 บาท 5.) แปลง
ใหญ่ด้านปศสุัตว์ 1 โครงการ งบประมาณ 3,000,000 บาท 

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจงัหวัดสุโขทัย เปดิเผยว่า โครงการยกระดับแปลงใหญด่้วยเกษตรสมยัใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็น
โครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ด้จดัทำขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีมีความหลากหลาย มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ ความเขม้แข็งในการ
บริหารจดัการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อยอดด้านคณุภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลคา่เพิ่ม และเชื่อมโยงตลาด เป็นการ
สร้างโอกาสให้เกษตรกรยกระดับเป็นผู้ประกอบการ สร้างรายได้อยา่งยั่งยืน 

นายเนตร สมบตัิ เกษตรจังหวัดสโุขทัย กล่าวเพิ่มเติมว่า แปลงใหญ่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสรมิการเกษตร ที่เข้าร่วมโครงการ
มีทั้งสิ้นจำนวน 16 โครงการ เป็นแปลงใหญ่ด้านพืชและแมลงเศรษฐกิจ งบประมาณ 44,659,573 บาท ซึง่ได้มีการประชุมชี้แจงการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับกลุม่แปลงใหญ่ ให้มีความเข้าใจสามารถดำเนินการได้อย่างถูกตอ้ง 
ตามระเบียบของทางราชการ โดยได้เน้นยำ้ให้เกษตรกรแปลงใหญ่นำเงินงบประมาณที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ และเกิดความ
คุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 



 

 ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ นายชาลี สิตบุศย ์เกษตรจงัหวดัปัตตานี น าคณะกรรมการคดัเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น
ระดบัจงัหวดั ออกตรวจเยีย่มแปลงใหญ่สละอินโดบา้นบิลยา หมู่ท่ี 3 ต.ตะโละไกรทอง อ.ไมแ้ก่น จ.
ปัตตานี โดยมีนางสาวรัฐพร พรหมแกว้ เกษตรอ าเภอไมแ้ก่น สรุปผลการด าเนินงานและน าเยีย่มชมแปลง
สละอินโดของนายมือลี สูดิง เกษตรกรตน้แบบ กลุม่แปลงใหญ่สละอินโดบา้นบิลยา มีพ้ืนท่ี
ปลูก 42 ไร่ สมาชิก 45 คนไดร้วมตวักนัก าหนดแนวทางพฒันาการผลิตตามมาตรฐาน GAP โดยการ
ใชภู้มิปัญญาท่ีสั่งสมกบัหลกัวิชาการสมยัใหม่ทั้งการดูแลรักษาการเก็บเก่ียวตลอดจนถึงบรรจุภณัฑ ์จนท าให้
สามารถยกระดบัคุณภาพผลผลิตเกรด A สูงถึงร้อยละ 70 ซ่ึงขณะน้ีผลผลิตก าลงัทยอยเก็บเก่ียว  

        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มไดใ้หค้วามส าคญักบัการ
เปิดช่องทางการจ าหน่ายหลากหลายข้ึน เช่น ตลาดออนไลน์ไมแ้ก่น เพจไม้
แก่น Barzaar ไปรษณีย ์จ าหน่ายหนา้สวน และ Facebook   

        นายมือลี สูดิง เกษตรกรตน้แบบ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่สละอินโดบา้นบิลยา กล่าววา่ จากการ
รวมกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีมีเจา้หนา้ท่ีเกษตรมาใหค้ าแนะน าและหน่วยงานต่างๆ มาสนบัสนุน ท าใหเ้รามีความ
มัน่ใจในแนวทางการผลิตใหมี้คุณภาพมองเห็นตลาดท่ีกวา้งข้ึนโดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 กลุ่มไดเ้ปิดตลาดออนไลน์ไปพร้อมๆกบัการแปรรูปสร้างรายไดเ้ป็นท่ีพอใจของ
สมาชิก 

 



 
นายบุญเลื่อง หนูช่วย ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า แต่เดิมเกษตรกร
ในพื้นที่ตำบลบ้านส้อง ปลูกทุเรียนพันธุ์ชะนีกันอยู่แล้ว ปกติจะสามารถจำหน่ายได้เพียงกิโลกรัมละ 20-30 บาท ทำให้เกษตรกร
ประสบปัญหาขาดทุน และขาดรายได้ที่เป็นธรรม เนื่องจากขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต รวมไปถึงตลาดที่จะจำหน่าย
ผลผลิตให้ได้ราคาตามท่ีควรจะได้รับ 
จนกระท่ังในปี 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสระ ได้เข้ามา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็น “แปลงใหญ่ทุเรียนตำบลบ้านส้อง” เริ่มแรกมีสมาชิกจำนวน 30 ราย พ้ืนที่การปลูก
จำนวน 312 ไร่ สามารถรวบรวมผลผลิตไปจำหน่ายได้ราคาอยู่ที่ 80-100 บาทต่อกิโลกรัม 
จึงมีการพัฒนาผลผลิตกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นเป็น 56 ราย พ้ืนที่การปลูก รวมจำนวน 560 ไร่ แบ่งเป็นปลูกทุเรียน
พันธุ์หมอนทอง 95% และทุเรียนพันธุ์ชะนี 5% ได้ผลผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทอง รวมทั้งหมดประมาณ 1,400 ตันต่อปี ในขณะที่ทุเรียน
พันธุ์ชะนี เกษตรกรจะปลูกเพ่ือบริโภคในครอบครัว และตัดขายในพ้ืนที่ และที่สำคัญผลผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลบ้านส้องได้รับ
การรับรองมาตรฐาน GAP ทุกแปลง 
โดยในปี 2564 นี้ผลผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทองสามารถจำหน่ายได้ถึง 150 – 160 บาทต่อกิโลกรัม สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
สมาชิกได้ถึง 300 กว่าล้านบาท ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วถึง 2 เท่า นอกจากนี้ทางกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ยังมีการควบคุมคุณภาพผลผลิต ตั้งแต่การออกดอกของทุเรียน โดยจะคัดเลือกตัดดอกที่อยู่ปลายกิ่งทุเรียนทิ้ง เน้นลูกท่ีอยู่โคน
กิ่ง และดูแลคุณภาพตอนออกลูก 
ซึ่งผลผลิตต้องมี 4 พูขึ้นไป น้ำหนักอยู่ที่ 2 – 6 กิโลกรัมต่อลูก จึงจะเป็นที่ต้องการของตลาด ด้านนายชัยพร นุภักดิ์ เกษตรจังหวัดสุราษฎร์
ธานี กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรมีส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วย ประกอบกับในขณะนี้ในพ้ืนที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
กรมส่งเสริมการเกษตร จึงสนับสนุนการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยมาช่วยทุ่นแรงในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ อีกทั้งกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบล
บ้านส้อง ได้รับเงินทุนสนับสนุน จากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวนเงิน 2,900,000 
บาท ซ่ึงอยู่ในช่วงดำเนินการในการจัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพ เพื่อจะผลิตและกระจายปุ๋ยให้กับสมาชิกได้นำไปใช้ เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตต่อไป 



พื้นที่ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ที่
มีรสชาติหวาน เนื้อฉ่ำสีเหลืองใส อร่อย ไม่กัดลิ้น เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค เนื่องด้วยสภาพพื้นที่
ของหมู่บ้านมีลักษณะเป็นที่ดอนภูเขา ดินเป็นดินขาว (Marl) และสภาพภูมิอากาศเหมาะสม จึงทำ
ให้สับปะรดบ้านสา มีคุณภาพดีเหมาะสำหรับบริโภคแบบผลสด 
นายพัฒนะ วาสนา เกษตรอำเภอแจ้ห่ม สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า 
พื้นท่ีตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีการปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียมานานกว่า 20 ปีแล้ว 
เกษตรกรปลูกแบบวิถีชาวบ้านไม่มีการใช้หลักวิชาการหรือเทคโนโลยีใดๆ เข้ามาช่วย แต่ด้วยสภาพภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศท่ีเหมาะสมกลับทำให้สับปะรดท่ีน่ีมีคุณภาพดีรสชาติอร่อย แต่อย่างไรก็ตามสับปะรด
บ้านสาก็ยังไม่เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายมากนัก 
โดยผลผลิตส่วนใหญ่ เกษตรกรจะขายส่งเข้าโรงงานแปรรูป ซ่ึงราคารับซ้ือมีความผันผวนค่อนข้างมาก 
สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม จึงเห็นว่าควรจะนำโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เข้ามา
ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า กลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดตำบลบ้านสา เพื่อให้
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และนำไปพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและการตลาดของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
กลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2562 มีสมาชิก 

44 คน พื้นท่ีรวม 600 กว่าไร่ พอรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าไปสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร 
สนับสนุนงบประมาณดำเนินงานและปัจจัยการผลิต จัดทำแปลงเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สับปะรด) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตสับปะรด
ให้กับสมาชิก กรมพัฒนาท่ีดิน จัดอบรมเรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สอนการผลิตปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเรื่อง
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
การจัดการแปลงตามมาตรฐาน GAP นอกจากนี้ยังมีสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ท่ีเข้ามาทำโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านสับปะรดบ้านสา” เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน ผ่านกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ สร้างองค์
ความรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ เทคนิคการจัดการผลิตสับปะรดปลอดภัย การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสับปะรด การผลิตแยมสับปะรด การจัดการดินและปุ๋ย การพัฒนาพันธุ์
สับปะรดเชิงการค้า ซ่ึงการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนท่ีเข้าไปช่วยเหลือในด้านต่างๆ เหล่าน้ี นับเป็นแรงผลักดันท่ีสำคัญท่ีให้กลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดบ้านสา มีการพัฒนา
ก้าวหน้าไปตามลำดับ 
นายบุญส่ง แต้มดี ประธานกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดตำบลบ้านสา เล่าว่า กลุ่มแปลงใหญ่สับปะรด เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกใน หมู่ 5 และหมู่ 10 ตำบลบ้านสา ซ่ึง
ประกอบอาชีพปลูกสับปะรดมานานแล้ว เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเหมาะสม ทำให้สับปะรดมีคุณภาพดีเป็นท่ีชื่นชอบของผู้บริโภคและตลาดมีความต้องการ ส่งผลให้ปัจจุบันมี
เกษตรกรปลูกสับปะรดคิดเป็นสัดส่วนถึง 70% ของคนในหมู่บ้าน เรียกว่าท่ีน่ีเป็นหมู่บ้านสับปะรดก็ว่าได้ พอรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ก็ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วนมาโดยตลอด ท้ังงบประมาณเริ่มต้นในการดำเนินงาน สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ จัดทำแปลงเรียนรู้ แปลงสาธิตตั้งแต่ขั้นตอนการ
ปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยใช้เอง ระยะปลูกที่เหมาะสม ระบบน้ำ เทคนิคใช้พลาสติกคลุมแปลงเพื่อรักษาความชื้นในดินและป้องกันวัชพืช การจัดการแปลงตามมาตรฐาน 
GAP การควบคุมคุณภาพผลผลิต การเก็บเกี่ยว เป็นต้น 
ซ่ึงความรู้เหล่าน้ีเมื่อเกษตรกรสมาชิกได้นำมาใช้ในการเพาะปลูกแล้ว สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ จากเดิมท่ีการปลูกสับปะรด 1 ไร่ จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีปีละ 2 ครั้ง 
ประมาณไร่ละ 100 กิโลกรัมต่อปี ก็หันมาผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ครึ่งหนึ่ง ส่วนสารกำจัดวัชพืช ไดยูรอน (diuron) ท่ีเคยฉีดพ่นปีละประมาณ 4 
กิโลกรัมต่อไร่ ตอนน้ีลดเหลือใช้ในอัตรา 720 กรัมต่อไร่ โดยต้องผสมน้ำตามท่ีกำหนด แล้วฉีดพ่นควบคุมวัชพืชปีละ 3 ครั้ง ซ่ึงโดยรวมแล้วสมาชิกจะใช้สารกำจัดวัชพืชน้ี
ลดลงเหลือเพียงปีละ 2 กิโลกรัมต่อไร่ และได้ปรับเปลี่ยนมาใช้สารชีวภาพท่ีผลิตไว้ใช้เองทดแทนด้วย 
ขณะเดียวกันก็ได้รับความรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้ผลผลิตสับปะรดเพ่ิมขึ้นจากเดิมท่ี 3-4 ตันต่อไร่ เป็น 4-5 ตันต่อไร่ ประกอบกับมีการจัดการแปลง
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่งผลให้ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ครบทุกแปลง เป็นการการันตีคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิต
สับปะรดบ้านสาได้เป็นอย่างดี ส่วนด้านการจำหน่าย สมาชิกส่วนใหญ่ประมาณ 70% จะตัดขายส่งโรงงานแปรรูป ราคาขึ้นอยู่กับตลาด ณ ขณะน้ัน ส่วนสมาชิกที่เหลืออีก 
30% จะขายผลสด โดยสมาชิกแต่ละรายจะขายผลผลิตของตนเองท่ี กาดบ้านสา (ตลาดสดบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม) หรือตลาดใน อำเภอเมือง และบางส่วนก็มีแม่ค้ามารับ
ซ้ือถึงแปลง ราคาจำหน่ายอยู่ท่ีประมาณ 10 บาทต่อกิโลกรัม แม้ว่าราคาขายผลสดจะดีกว่า 
แต่เกษตรกรจะต้องขยันใส่ใจดูแลคุณภาพมากกว่าส่งขายโรงงาน ท่ีสำคัญทางกลุ่มได้วางแผนจัดการผลผลิตให้มีผลผลิตออกนอกฤดู เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและทำ
ให้ราคาตกต่ำ โดยเน้นให้ผลผลิตออกมาช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีผลไม้ภาคตะวันออกและภาคใต้ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ยังไม่ออกสู่ตลาด จะทำ
ให้ขายสับปะรดได้ปริมาณมากขึ้น “ถึงแม้ว่าสับปะรดบ้านสาจะมีคุณภาพดีรสชาติอร่อย แต่ทางด้านการตลาดยังไม่กว้างมากนัก สมาชิกขายกันเองตามตลาดในชุมชน พอ
มีสถานการณ์โควิด-19 ก็ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายสับปะรดผลสดของสมาชิกอยู่บ้าง ทางกลุ่มจึงได้ประชุมหารือกันว่าจะต้องแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดความ
สูญเสียที่เกิดจากการขายผลสดไม่ทัน ซ่ึงที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานเข้ามาสอนวิธีการแปรรูปผลผลิตบ้างแล้ว แต่ทางกลุ่มยังไม่ได้ดำเนินการจริงจังเนื่องจากยังไม่มีความพร้อม 
ปัจจุบันทางสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่มร่วมกับผู้นำชุมชน เทศบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และสมาชิกกลุ่มแปลง
ใหญ่ ช่วยกันสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตสับปะรด โดยขอสนับสนุนพื้นท่ีของชุมชนซ่ึงเคยใช้เป็นโรงงานแปรรูปปลาส้มเก่าท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว นำมาปรับปรุงทำเป็น
โรงงานแปรรูปสับปะรด คาดว่าจะปรับปรุงเสร็จเร็วๆ น้ี มีเป้าหมายจะแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย สามารถเก็บรักษาได้นาน และขนส่งได้สะดวก เช่น 
สับปะรดกวน น้ำสับปะรด แยมสับปะรด เป็นต้น ซ่ึงโรงงานแปรรูปแห่งน้ีจะช่วยเพิ่มมูลค่า ต่อยอดผลผลิตสับปะรดบ้านสาได้ดีขึ้น” 
ประธานกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดบ้านสา กล่าวทิ้งท้าย สำหรับผู้สนใจสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย รสชาติดี ราคายุติธรรมของกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดตำบลบ้านสา ผ่าน
มาทางจังหวัดลำปาง สามารถแวะไปซื้อหาได้ที่ตลาดสดบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ซึ่งภายในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคมนี้ก็จะหมดฤดูสับปะรดของปีนี้
แล้ว แต่ในอนาคตทางกลุ่มฯ วางแผนจะเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้นต่อไป 
 



 
  ที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง
โครงการยกระดับแปลงใหญด่้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด จังหวัดแพร่ ระหว่างหน่วยงานเจา้ของสินค้าแปลงใหญ่ในพ้ืนท่ี ได้แก ่สำนักงานเกษตร
จังหวัดแพร่ และศูนย์วิจัยข้าวแพร ่กับคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญท่ี่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
        นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า โครงการยกระดับแปลงใหญด่้วยเกษตรสมยัใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นโครงการที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำขึ้น เพือ่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เกษตรกรมีการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจดัการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมลูค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงตลาด  เป็นการสรา้งโอกาสให้เกษตรกรยกระดับเป็นผู้ประกอบการ สร้าง
รายได้อย่างยั่งยืน 
        จังหวัดแพร่ มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 20 กลุ่ม งบประมาณทั้งสิ้น 53,158,305 บาท โดยแบ่งเป็น กลุ่มแปลง
ใหญ่ด้านพืช ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่เป็นหน่วยงานเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ในพ้ืนท่ี จำนวน 10 แปลง งบประมาณ 23,945,280 บาท ได้แก ่
        1. แปลงใหญ่ผึ้ง ม.4 ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ งบประมาณ 3,000,000 บาท 
        2. แปลงใหญ่ส้มเขียวหวาน (ส.ป.ก.) ม.6 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ งบประมาณ 2,294,570 บาท 
        3. แปลงใหญ่ส้มเขียวหวาน ม.12 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ งบประมาณ 2,615,456 บาท 
        4. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.3 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร ่งบประมาณ 1,603,160 บาท 
        5. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.11 ต.บา้นปิน อ.ลอง จ.แพร่ งบประมาณ 1,916,310 บาท 
        6. แปลงใหญ่ไผ่ ม.3 ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ งบประมาณ 2,670,430 บาท 
        7. แปลงใหญ่ถั่วเหลือง ม.5 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ งบประมาณ 2,857,000 บาท 
        8. แปลงใหญ่พืชผัก ม.12 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ งบประมาณ 2,999,700 บาท 
        9. แปลงใหญ่พริก ม.4 ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ งบประมาณ 2,406,884 บาท 
        10. แปลงใหญ่พริก ม.3 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข ่จ.แพร่ งบประมาณ 1,581,770 บาท 
        และกลุ่มแปลงใหญ่ด้านข้าว ที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่เป็นหน่วยงานเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ใน
พื้นที ่จำนวน 10 แปลง งบประมาณ 29,213,025 บาท ได้แก ่
        1. แปลงใหญ่ข้าว ม.5 ต.วงัหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ งบประมาณ 3,000,000 บาท 
        2. แปลงใหญ่ข้าว ม.1 ต.หว้ยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ งบประมาณ 2,996,700 บาท 
        3. แปลงใหญ่ข้าว ม.11 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ งบประมาณ 2,999,370 บาท 
        4. แปลงใหญ่ข้าว ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ งบประมาณ 2,999,920 บาท 
        5. แปลงใหญ่ข้าว ม. 5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ งบประมาณ 2,855,145 บาท 
        6. แปลงใหญ่ข้าว ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ งบประมาณ 2,975,740 บาท 
        7. แปลงใหญ่ข้าว ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ งบประมาณ 2,998,070 บาท 
        8. แปลงใหญ่ข้าว ม.7 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ งบประมาณ 2,941,880 บาท 
        9. แปลงใหญ่ข้าว ม.9 ต.หวัเมือง อ.สอง จ.แพร่ งบประมาณ 2,703,200 บาท 
        10. แปลงใหญ่ข้าว ม.1 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข ่จ.แพร่ งบประมาณ 2,743,000 บาท 
        ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กลา่วว่า ให้กลุ่มแปลงใหญ่ทีไ่ดร้ับการสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมยัใหม่และเชื่อมโยง
ตลาด จังหวัดแพร่ นำเงินงบประมาณที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสุด และเกิดความคุ้มค่าตามวัตถปุระสงค์ของโครงการฯ และตามเจตนารมณ์ของ
รัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ สามารถลดรายจา่ย เพิ่มรายได้ เกิดประโยชน์กับสมาชิกแปลงใหญ่ และเกิดความยั่งยืนใน
การประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
 



 

  วันท่ี 24 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์เครือข่าย ศพก. ผู้เลีย้งปลาดุกคำผาสุข ตำบลเรณ ูอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพน เกษตรจงัหวัด
นครพนม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตรและ
ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบตัิงานในพื้นที่ ซึง่มีเจา้หน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 6 อำเภอ (สายใต้) เข้าร่วมการจัด
เวทีฯ ในคร้ังนี้ เพื่อให้เจา้หนา้ที่สง่เสริมการเกษตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานระหว่างกัน ได้รับการถา่ยทอดความรู้การ
ส่งเสริมการตลาดสินคา้เกษตรแบบออนไลน ์ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึง่ต้อง
ปรับตัวในการปฏิบัตงิานสง่เสริมการเกษตรในระดับพื้นทีใ่ห้มีประสิทธิภาพ และให้เกดิสัมฤทธิผลมากยิ่งขึน้  

        นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจงัหวัดนครพนม เปิดเผยวา่ สำหรับในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
อำเภอ (DW) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร ศพก. พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงาน
ในพื้นที่ร่วมกัน อีกทั้งในปจัจบุันจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด - 19 ทีส่่งผลกระทบกับการจำหน่ายสินค้าเกษตร ทำให้
นักส่งเสริมการเกษตรจะต้องปรับตัวเพิ่มมากขึน้ในการทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และช่วยแก้ไขปญัหาร่วมกับเกษตรกรใน
รูปแบบ New Normal ที่เป็นการสง่เสริมดา้นการจำหน่ายสินคา้แบบออนไลน์มากยิง่ขึ้น ในการจัดกจิกรรมคร้ังนีม้ีวัตถุประสงค์ท่ี
สำคญัคือเป็นเวทีท่ีมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแตล่ะด้านของงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งมเีป้าหมาย คือ เกษตรอำเภอ และเจา้หนา้ที่
นักวิชาการสง่เสริมการเกษตรในพื้นที่ ได้เขา้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปญัหาและแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน ยงัเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นของแตล่ะบุคคล รับทราบถึงแนวทางในการปฏบิัติงานในพื้นที่ ในส่วนของทิศทางใน
การขับเคลื่อนงานของสำนักงานเกษตรจังหวดันครพนม ยังคงให้ความสำคญัในการดำเนินงานตามนโยบาย (Agenda) กับภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน (Function) กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้การขับเคลื่อนตามระบบส่งเสริม
การเกษตร (Training and. Visit System : T & V System) คือการเยี่ยมเยียนเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินคา้เกษตรให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

            นอกจากนี้ ยังได้มกีารถ่ายทอดความรู ้จากวิทยากร มหาวิทยาลยันครพนม ด้านเทคนิคในการสง่เสริมการตลาดออนไลน์
ให้กับเกษตรกรในยุคโควิด - 19 ที่เป็นการปรับรูปแบบการจำหน่ายจากเดิมมาสู่ออนไลน์อย่างเต็มตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่เองจะต้องมีความ
เข้าใจและสามารถถา่ยทอดความรู้ไปสู่กลุ่มเกษตรกรในพืน้ที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินคา้เกษตร
ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกลุ่มเกษตรกรเลีย้งปลาดกุบ้านคำผาสุก ปูนา และการเลี้ยงกบ ที่มีการนำ
รูปแบบการจำหนา่ยสินค้าแบบออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จมาร่วมถา่ยทอดและแลกเปลี่ยนกบัเจา้หนา้ที่อย่างตรงประเด็น และ
หลังจากนั้นมีการสรุปประเดน็ หรือ Work shop ร่วมกลุม่กันเพื่อวิเคราะห์ประเด็นจาการลงพื้นที่ศึกษาดงูาน โดยแบ่งกลุ่มเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณพ์รอ้มนำเสนอ ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดประสบการณ์และมีการปรับตัวในการทำหนา้ที่สง่เสรมิการเกษตรในพื้นที่
ได้อย่างทันต่อสถานการณ์ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานมากยิ่งขึน้ 



 

เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร!!เปิดเวทีสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยระดับจังหวัด 

มิถุนายน 25, 2564ข่าวรอบกำแพงเพชร / ข่าวสังคม / ข่าวเด่น 
นายปรีชา บำรุงศรี  เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดเวทีสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยระดับ
จังหวัด ปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ในการจัดเวทีมีกิจกรรมต่างๆ ตาม
งบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร 

กิจกรรมแรกเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดทำแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรของทุกอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรมที่สอง เป็นการแชร์ประสบการณ์ในการดำเนินงาน 
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) บ้านพงษ์ทองคำ ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้ง
สาธิตการทำธาตุอาหาร และจุลธาตุสำหรับพืช เพ่ือนำไปใช้ลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิต 

ซึ่งทางศูนย์ได้มีการจัดทำแปลงทดลองและเรียนรู้ด้วยตัวเกษตรกรเอง เพ่ือให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจนำเอา
ธาตุอาหารไปใช้ให้ถูกต้องและสามารถนำไปลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิตได้ด้วยตนเอง โดยการจัดเวทีนี้ ได้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ วิธีการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และจะได้ขยายผลไปสู่กลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่และกลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายกันในจังหวัดกำแพงเพชร เพ่ือการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
ต่อไป 
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วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. ณ บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นาง
เขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.ธีรนุช เจริญกิจ และผู้แทนโครงการ
หลวงแกน้อย ร่วมมอบปัจจัยการผลิตไม้ผล (มะม่วง) แก่เกษตรกรเพ่ือเป็นทางเลือกทางการผลิตก่อให้เกิความ
ยั่งยืนในการลดฝุ่นควัน PM2.5 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) และมีทีม
การบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ เช่น เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลจากคณะวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

และการผลิตไม้ผลคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อการค้า จากคณะเจ้าหน้าที่โครงการหลวงในพื้นที่ และที่สำคัญความรู้
เรื่องเทคโนโลยีลดการเผา ลดต้นทุนลดฝุ่นควันจากสำนักงานเกษตรอำเภอ นายสมเกียรติ พานพบ เกษตรอำเภอ 
กล่าวว่ามีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 80 รายจาก 8 หมู่บ้าน พ้ืนที่ 320 ไร่ พร้อม
ปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวโพดที่เกษตรกรเคยปลูกเป็นไม้ผลโดยเริ่มที่ครัวเรือนละ 4 ไร่ ด้วยเกษตรตระหนักถึง
ภาวะฝุ่นควันที่นับวันจะรุนแรงประกอบกับความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ จึงตกลงความร่วมมือเป็นวาระของ
ชุมชน ให้เป็นชุมชนต้นแบบแก่ชุมชนอ่ืนๆ ที่เปลี่ยนแนวทางการผลิตข้าวโพดมาเป็นไม้ผลเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยให้เชียงใหม่มีอากาศสะอาดและลดฝุ่นควันPM2.5พร้อมสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 



 

เกษตรกร จ.พังงา ผดุไอเดียเผาข้าวหลามรสชาติทุเรียนสาลิกา ราชาทุเรียนบ้าน เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพ้ืนท่ี อ.ตะกั่วทุ่ง คุณบุษบากร ณ นคร (ปู) เจ้าของ
สวนลุงจี๊ด ร่วมกับ คุณโรจนินทร์ ม่วงเพชร (โอ๋) ประธานเครือข่าย Young Smart Farmer (YSF) จ.พังงา ได้มีแนวคิดสร้างมลูค่าเพิ่มทุเรียนสาลิกาท่ีตก
คุณภาพไมส่ามารถจำหน่ายผลสดได้โดยนำมาแปรรูปเพิ่มมลูค่า เผาเป็นข้าวหลามรสชาติทุเรียนสาลิกา มีส่วนผสมหลักอย่าง ข้าว
เหนียว น้ำกะทิ น้ำตาล เกลือ และวัตถุดิบหลักท่ีสำคญัเนื้อทุเรียนสาลิกา นำมาตักใส่ในกระบอกไมไ้ผส่ีสุก และเผาด้วยเตาเผาข้าวหลาม ที่คุณโรจนินทร์ ได้
คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเมื่อเผาข้าวหลามแล้วจะมีกลิ่นหอมชวนน่ารบัประทานเป็นอย่างมาก รสชาติมคีวามคล้ายกับข้าวเหนียวกะทิทุเรยีนที่เป็นขนมหวาน
เดิม แต่ข้าวหลามที่ทำจะมีรสชาตทิี่หอมกว่าจากการเผาและมีกลิ่นหอมของไม้ไผ่ รสชาติหวานมัน ผสมกับเนื้อทุเรียนหอม ๆ บอกได้คำเดียวเลยว่า “หรอยอย่าง
แรง” โดยต่อไปจะมีการขยายผลการแปรรูปข้าวหลามรสชาติทุเรยีนสาลิกา ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีอื่น ๆ สร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่ทุเรียนสาลิกาต่อไป  

        นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา ได้กล่าวว่าในปีนี ้(2564) เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในบางพื้นที่ของ จ.พังงา ประสบปญัหาฝนมาเร็ว มีความชื้น
สูง รวมถึงโรคและแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายทำให้ผลผลิตเสยีหาย ส่งผลต่อคณุภาพของทุเรียน ทำให้ราคาของผลผลิตลดลง พบหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน และโรค
ไฟทอปธอราในแปลงทุเรียนสาลิกาของเกษตรกรพบว่าทุเรยีนท่ีผลที่มีรอยแผลนั้นเกดิจากการเข้าทำลายของหนอนผีเสื้อกลางคืน ซึ่งผีเสื้อกลางคืนจะเข้าทำลาย
ตั้งแต่ยังเป็นผลอ่อน เมื่อทุเรยีนผลแก่หรือใกลสุ้ก หนอนจะโตเต็มทีแ่ละเจาะรูออกมาและเข้าดักแด้ในดิน เกษตรกรต้องเก็บผลทุเรียนที่หล่นอยู่ใต้โคนต้นมาเผา
ทำลายและขุดดินทำลายหนอนผีเสื้อท่ีฝังตัวลงในดินและโรคไฟทอปธอราในทุเรียนถือว่าเป็นปญัหาที่สำคัญของทุเรียน โรคนี้สามารถทำลายส่วนท่ีเป็น
ใบ กิ่ง ต้น โคนต้น ราก อาการที่ถูกทำลายใบจะเหลืองซีด ร่วงหล่น ก้านใบเป็นสีน้ำตาล และยังเป็นสาเหตุของอาการรากเน่า โคนเน่าผลเน่าร่วงหล่นก่อน
กำหนดดังนั้น เกษตรกรจึงควรหมัน่สำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ  

        ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดพังงา ได้แนะนำให้เกษตรกรใช้วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ทั้งวิธีเขตกรรม การควบคุมโดยชีววิธี การใช้เชื้อราไตรโค
เดอร์มาในการป้องกันกำจัดโรคไฟทอปธอราการใช้สารสกัดจากพืช และวิธีต่างๆ ผสมผสานกัน แต่หากพบในปริมาณมากก็จะแนะนำใหใ้ช้สารเคมี จังหวัดพังงา
ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลผลไม้โดยเฉพาะ“ทุเรียนสาลิกา” มีพื้นท่ีปลกูในป ี2563 จำนวน 673ไร่ (สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา, 2563) ซึ่งมีการคาดการณ์
สถานการณ์ผลผลิตทุเรียน จ.พังงา ปี 2564 จะมีปรมิาณ4,062 ตัน (สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร,2564) ทุเรียนสาลิกาเป็นทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีรสชาติ
อร่อย หวาน มีกลิ่นหอม แต่ไม่ฉุน เนื้อเยอะ เมล็ดส่วนใหญ่ลบี ลักษณะผลค่อนข้างกลมไส้ในสสีนิม ซึง่แตกต่างจากทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองอื่น ๆ จนได้รับฉายาว่า
เป็น “ราชาทุเรียนบ้าน” เดิมสาลกิาเป็นทุเรียนที่มตี้นกำเนดิในพ้ืนท่ี อ.กะปง จ.พังงา และได้มีการขยายพันธุ์จนไดร้ับความนยิมในปัจจุบัน สำหรับราคาขายใน
ปี 2564 อยู่ท่ีกิโลกรมัละ 200-350 บาท เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ช่องทางการจำหน่ายในตลาดออนไลน์และทาง www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เป็นช่อง
ทางการจำหน่ายออนไลน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยการรับรองคุณภาพจากเจ้าของสวนท่ีได้ดูแลเป็นอย่างดีนอกจากน้ียังไดร้ับรองเป็นสินค้า GI ไม้ผลอัต
ลักษณ์ประจำถิ่นของ จ.พังงาทิศทางของราคาทุเรียนสาลิกา มีแนวโน้มไดร้ับความนยิมจากผู้บรโิภคและตลาดทุเรียนเพิม่ขึ้นในทุก ๆ ปียอดสั่งจองทุเรียนใน
ตลาดออนไลน์ปีน้ีมีปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผู้บรโิภคและนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางมายังพื้นที่ จ.พังงา จนต้องเข้าคิวรอตั้งแต่
ผลผลติยังไมไ่ดเ้ก็บเกี่ยว 





 

พังงา - จัดว่าเด็ด!! เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพ้ืนที่ อ.ตะกั่วทุ่ง ผุดไอเดียทำข้าวหลามทุเรียนสาลิกา เพ่ิมมูลค่าให้
ทุเรียนตกเกรด เตรียมวางสู่ท้องตลาดในเร็วๆนี้ 

27 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพ้ืนที่ อ.ตะกั่วทุ่ง นส.บุษบากร ณ นคร 
เจ้าของสวนลุงจี๊ด ร่วมกับ นายโรจนินทร์ ม่วงเพชร ประธานเครือข่าย Young Smart Farmer (YSF) จ.พังงา 
ได้มีแนวคิดสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทุเรียนสาลิกาที่ตกคุณภาพไม่สามารถจำหน่ายผลสดได้ โดยนำมาแปรรูปเพ่ิม
มูลค่า ทำเป็นข้าวหลามรสชาติทุเรียนสาลิกา มีส่วนผสมหลักอย่าง ข้าวเหนียว น้ำกะทิ น้ำตาล เกลือ และ
วัตถุดิบหลักที่สำคัญเนื้อทุเรียนสาลิกา นำมาตักใส่ในกระบอกไม้ไผ่สีสุก เผาด้วยเตาเผาข้าวหลาม ที่นายโรจนิ
นทร์ได้คิดค้นและพัฒนาขึ้นมา  

เมื่อเผาข้าวหลามสุกแล้วจะมีกลิ่นหอมชวนน่ารับประทานเป็นอย่างมาก รสชาติมีความคล้ายกับข้าวเหนียวกะทิ
ทุเรียนที่เป็นขนมหวานดั้งเดิม แต่เมื่อมาเป็นข้าวหลามจะมีรสชาติที่หอมกว่าจากการเผาและมีกลิ่นหอมของไม้
ไผ่ รสชาติหวานมัน ผสมกับเนื้อทุเรียนหอม ๆ บอกได้คำเดียวเลยว่า "หรอยจังฮู้" โดยต่อไปจะมีการบูรณาการ
ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ขยายผลการแปรรูปข้าวหลามรสชาติทุเรียนสาลิกาและทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง
อ่ืน ๆ นอกจากการทำทุเรียนกวน ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อ่ืน ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทุเรียนสาลิกาและ
ทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองต่อไป 

น.ส.บุษบากร ณ นคร  เปิดเผยว่า ผลผลิตทุเรียนสาลิกาในปีนี้ ประสบปัญหาฝนมาเร็ว มีความชื้นสูง รวมถึงโรค
และแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายทำให้ผลผลิตเสียหาย ส่งผลต่อคุณภาพของทุเรียน ทำให้ไม่สามารถส่งขายได้ 
เพราะบางผลก็จะเสีย 1 พูบ้าง 2 พูบ้าง จึงต้องแกะส่วนที่ดีมาทำเป็นทุเรียนกวน และเมื่อได้ปรึกษากับทีมยัง
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดพังงา จึงได้มีแนวคิดว่าจะต้องแปรรูปเพ่ิมมูลค่า จึงเป็นที่มาของข้าวหลามทุเรียน
สาลิกาและเตรียมวางสู่ท้องตลาดในเร็วๆนี้ 









“บางคล้า” แหล่งปลูกสุดยอดมะม่วงพันธุ์ดี ด้วยเอกลักษณ์เมือง 3 น้ำ 
ดันมะม่วงขายตึก-น้ำดอกไม้สีทองได้รับความนิยมสูง กลุ่มแปลงใหญ่
มะม่วงบางคล้าเร่งผลิตตีตลาดโมเดิร์นเทรดและตลาดออนไลน์ 
นายสมศักดิ์ วัลลานนท์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงอำเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า สภาพพ้ืนที่ อ.บางคล้า ซึ่งมีแม่น้ำบางปะกง
ไหลผ่าน ในแต่ละปีจะมีน้ำทะเลหนุนเข้ามาในลุ่มน้ำ ทำให้พ้ืนที่มีสภาพ
เป็นพื้นที่น้ำกร่อย ผลผลิตมะม่วงที่ปลูกนั้นจึงมีรสชาติดี หวาน หอม 
อร่อย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเกษตรกรที่นี่ปลูกมะม่วงหลากหลาย
พันธุ์ ไดแ้ก่ น้ำดอกไม้สีทอง โชคอนันต์ เขียวเสวย แรด ฟ้าลั่น มันเดือน
เก้า และขายตึก 
ซึ่งเป็นมะม่วงพ้ืนถิ่นของ อ.บางคล้า ที่ปลูกกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่
ปัจจุบันตลาดมีความต้องการมะม่วงพันธุ์ขายตึกและพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง
มากกว่าพันธุ์อ่ืน ดังนั้นทางกลุ่มฯ จึงได้ใช้หลักตลาดนำการผลิต วางแผน
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ของสมาชิกมาปลูกมะม่วง 2 พันธุ์นี้แทน โดยอาศัยความ
ได้เปรียบที่มะม่วงบางคล้าเป็นมะม่วง 3 น้ำ (น้ำจืด น้ำเค็ม น้ำกร่อย) ที่มี
รสชาติอร่อยไม่เหมือนใครเป็นจุดขายของกลุ่มฯ ควบคู่กับการพัฒนา

ศักยภาพการผลิตของสมาชิก เน้นการผลิตสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐาน มีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ทำน้ำหมักชีวภาพจากปลาใช้เอง 
เพ่ิมคุณภาพผลผลิตโดยใช้ถุงห่อมะม่วง ฯลฯ 
ถึงตอนนี้มีสมาชิก 30 คนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมคุณภาพผลผลิตได้ดีขึ้น ส่วนสมาชิกที่เหลือ
กำลังเร่งปรับเปลี่ยนเพ่ือเข้าสู่การผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยต่อไป ในด้านการดำเนินงานของกลุ่ม ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง อ.บาง
คล้า จะต่างคนต่างปลูกและหาตลาดกันเอง พอสำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า เข้ามาส่งเสริมให้รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่มะม่วงอำเภอบาง
คล้า 
ตั้งแต่ปี 2559 ก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเกษตรกรรายย่อยมาเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ มีคณะกรรมการบริหารและสมาชิกวางแผนการผลิต
และการตลาดร่วมกัน ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 50 คน พื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 1,200 ไร่ โดยจะมีการระดมหุ้นจากสมาชิกหุ้นละ 10 
บาท เพื่อใช้เป็นทุนดำเนินการของกลุ่ม ผนวกกับได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
จึงได้นำมาจัดตั้งกองทุนสำหรับจัดซื้อปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืชมาจำหน่ายให้กับสมาชิกในราคาถูก โดยที่สมาชิกสามารถนำไปใช้ก่อน
จ่ายเงินทีหลัง ส่วนผลกำไรจากการขายมะม่วงและปัจจัยการผลิตจะนำมาปันผลให้กับสมาชิกทุกปี ด้านนางเทวารักษ์ ฉิมไทย Young 
Smart Farmer และกรรมการฝ่ายการตลาดของกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงบางคล้า กล่าวว่า เดิมทีการตลาดของกลุ่มแปลงใหญ่ที่นี่ก็ยังเป็น
การขายกันเองมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงสวนได้ราคาดีบ้างไม่ดีบ้าง พอตนเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว ก็เริ่มขยาย
ช่องทางตลาดออนไลน์ 
โดยรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกที่ประสบปัญหาขายผลผลิตไม่ได้หรือมีผลผลิตมากเกินไป ในราคาประกันสูงกว่าตลาดกิโลกรัมละ 5 บาท เพื่อ
ขายผ่านเพจ Facebook “กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงอำเภอบางคล้า” และเพจ “บ้านนี้มีรักฟาร์มสุขสำราญ” โดยผลกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายจะ
ส่งคืนเข้ากองทุนของกลุ่ม เช่น ปีที่แล้วขายได้ 3 ตัน จะหักกำไรคืนกลุ่มกิโลกรัมละ 5 บาท เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังได้ช่วยติดต่อประสานนำสินค้าเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GAP ไปวางจำหน่ายใน ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งสินค้าของกลุ่ม
แปลงใหญ่จะติดสัญลักษณ์คิวอาร์โค้ด (QR Code) สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงท่ีมาแหล่งผลิตได้ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอีกข้ัน
หนึ่ง 
 
“สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มีอายุเฉลี่ย 60 ปีขึ้นไป เขามีประสบการณ์การปลูก แต่ด้านการตลาดแล้วบางคนยังยึดติดกับการขายผลผลิต
ยกเข่งคละเกรด ได้ราคาไม่ดี เราในฐานะยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จึงอยากเข้ามาช่วยคนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงตลาดออนไลน์ให้เขามี
ทางเลือกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะช่วงวิกฤติโควิด 2 รอบท่ีผ่านมา สมาชิกสามารถขายผลผลิตผ่านตลาดออนไลน์ได้ จึงเริ่มเปลี่ยนมุมมอง
หันมาให้ความสำคัญตลาดออนไลน์และมีการคัดเกรดสินค้าควบคุมคุณภาพผลผลิตมากขึ้น เพราะเขาก็จะขายผลผลิตได้ในราคาที่
สูงข้ึนตามคุณภาพนั่นเอง” นางเทวารักษ์ กล่าว 


