
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 29 มิถุนายน 2564 

 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
เช้ือรา 
ไตรโคเดอร์มาควบคุม
โรคใบร่วงยางพารา 

1 กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมส่งเสริมเกษตรกรใชเ้ช้ือรา 
ไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ 

นสพ.มติชน 

2 กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมส่งเสริมเกษตรกรใชเ้ช้ือรา 
ไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ 

นสพ.ข่าวสด 

3 กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมส่งเสริมเกษตรกรใชเ้ช้ือรา 
ไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ 

เวบ็ southdeep outlook 

MOU 4 กรมส่งเสริมการเกษตร จบัมือ ม.ราชภฎัพระนคร พฒันาบุคลากร-
เกษตรกรรุ่นใหม ่สู่การเป็นผูป้ระกอบการเกษตร และผูน้ าพฒันาการ
เกษตรของชุมชน 

นสพ.ไทยโพสต ์

วิสาหกิจชุมชน 5 วิสาหกิจชุมชนท่ีขึ้นทะเบียนนิติบุคคล  เพจ AllnewsExpress 
แปลงใหญ่ 6 เดินหนา้โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ฯ อธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตรย  ้า ก.ย. 64 ตอ้งเสร็จ 
สมิหรา ไทมส์ 

7 ผา่นฉลุย แปลงใหญ่ อนุมติั 123 แปลง - พทัลุงเร็วสุด โฟกสันิวส์ 
8 ผา่นฉลุย แปลงใหญ่ภาคใตผ้่านการอนุมติัโครงการยกระดบัฯ ครบ 

123 แปลง 
กา้วเกษตร 

9 กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ต.บา้นส้อง ปล้ืมรายไดท้ะลุเป้ากว่า 300 ลา้น
บาท 

ไทยรัฐออนไลน์ 

10 เกษตรกร อ.แจห่้ม ทา้ชิม สับปะรดบา้นสา ผลผลิตแปลงใหญ่ฯ 
อร่อยไดม้าตรฐาน 

ไทยรัฐออนไลน์ 

11 สุโขทยัจดัลงนามบนัทึกขอ้ตกลงรับเงินอุดหนุนเดินหนา้โครงการ 
ชูเกษตรสมยัใหม่พฒันาแปลงใหญ่ 

นสพ. แนวหนา้ 

12 สุโขทยัจดัลงนามบนัทึกขอ้ตกลงรับเงินอุดหนุนเดินหนา้โครงการ 
ชูเกษตรสมยัใหม่พฒันาแปลงใหญ่ 

แนวหนา้ออนไลน์ 

คุมทุเรียนอ่อน 13 เกษตรภาคตะวนัออกคุมทุเรียนอ่อนสู่ตลาดส าเร็จ นสพ.ไทยรัฐ 
ตลาดออนไลน์ 14 เกษตรกรภาคตะวนัออก ประสบความส าเร็จขายออนไลน์ เพิ่มตลาด

ใหผ้ลไม ้
เกษตรกา้วไกล 

เกษตรอจัฉริยะ 15 เกษตรเชียงใหม่น านวตักรรมระบบน ้า เกษตรอจัฉริยะมาช่วยดา้น
การเกษตรกรรม 

ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 
3 เชียงใหม่ 

เพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร 16 เกษตรกรผดุไอเดีย "ขา้วหลามทุเรียน" สร้างมูลค่า เนชัน่ออนไลน์ 



ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
เพิ่มมูลค่าดา้นเกษตร 17 จ.สกลนคร เปล่ียนใบไมเ้ป็นรายได ้ลดมลพิษลดขยะ NBT ยะลา 
แกปั้ญหาดว้งสาคู 18 แกปั้ญหาดว้งสาคู แนวหนา้ออนไลน์ 
สละอินโด 19 สละอินโด แต่โตท่ีไทย เกษตรกรกา้วหนา้ 
ONE STOP 
SERVICE 

20 เกษตรท ากิน ตอน ศดปช. บริการดินปุ๋ ยเพื่อชุมชน NBT ยะลา 
21 เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่เดินเคร่ืองเตม็สูบขบัเคล่ือน โครงการพฒันา

ธุรกิจบริการดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน 
สถานีโทรทศัน์ช่อง 5 

22 เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่เดินเคร่ืองเตม็สูบขบัเคล่ือน โครงการพฒันา
ธุรกิจบริการดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน 

สถานีโทรทศัน์ช่อง
ไทยรัฐ 

23 ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนพิษณุโลกพร้อมเปิดใหบ้ริการเกษตรกร 
แบบ ONE STOP SERVICE 

ภูไทสุโขทยัออนไลน์ 

24 ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนพิษณุโลกพร้อมเปิดใหบ้ริการเกษตรกร 
แบบ ONE STOP SERVICE 

คมชดั AEC TV ออนไลน์ 

25 ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนพิษณุโลกพร้อมเปิดใหบ้ริการเกษตรกร 
แบบ ONE STOP SERVICE 

Voice เสียงประชาชน 

26 ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนพิษณุโลกพร้อมเปิดใหบ้ริการเกษตรกร 
แบบ ONE STOP SERVICE 

สมาคมหนงัสือพิมพส่์วน
ภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
ศภท. 

27 ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนพิษณุโลกพร้อมเปิดใหบ้ริการเกษตรกร 
แบบ ONE STOP SERVICE 

ส่ือกลางเดล่ีออนไลน์ 

28 ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนพิษณุโลกพร้อมเปิดใหบ้ริการเกษตรกร 
แบบ ONE STOP SERVICE 

Thai Refernce 

29 ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนพิษณุโลกพร้อมเปิดใหบ้ริการเกษตรกร 
แบบ ONE STOP SERVICE 

ทนัข่าว ทัว่ไทย 

30 ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนพิษณุโลกพร้อมเปิดใหบ้ริการเกษตรกร 
แบบ ONE STOP SERVICE 

ทนัข่าวทัว่ไทย 

อ่ืนๆ 
โครงการ 1 ต าบล 1 
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

31 โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เดินหนา้เตม็ท่ี พร้อม
ช่วยเหลือเกษตรกรฟ้ืนวิกฤตอยา่งย ัง่ยนื 

นสพ.ข่าวสด 

ประกนัรายได ้ 32 สัปดาห์หนา้เกษตรกรปลูกมนักวา่ 2 หม่ืนราย เตรียมรับส่วนต่าง
ประกนัรายได ้สูงสุด 1 หม่ืนบาท/ครัวเรือน 

True online 

 



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15814
วันที่: จันทร์ 28 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมส่งเสริมเกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ควบคุมโรคใบร่วง...

รหัสข่าว: C-210628020025(28 มิ.ย. 64/03:15) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 28.03 Ad Value: 30,833 PRValue : 92,499 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11170
วันที่: จันทร์ 28 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมส่งเสริมเกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ควบคุมโรคใบร่วง...

รหัสข่าว: C-210628012024(28 มิ.ย. 64/03:14) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 30.19 Ad Value: 33,209 PRValue : 99,627 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมส่งเสริมเกษตรกรใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา ควบคุมโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ 

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตร ดา้นอารักขาพืช จ.สงขลา (ศทอ. สงขลา) ส านกังาน

เกษตรจงัหวดันราธิวาส เผยผลการทดลองใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคใบร่วงยางพารา ชนิดใหม่ในยางพารา การ

ทดสอบเบ้ืองตน้มีแนวโนม้ว่าการใชเ้ช้ือรา ไตรโคเดอร์มาสามารถควบคุมเช้ือสาเหตุโรคใบร่วงยางพาราในดินได ้พร้อม

เตรียมส่งเสริมเกษตรกรใชแ้กปั้ญหาต่อไป 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ หลงัจาก ท่ีโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ ไดเ้ร่ิม

ระบาดคร้ังแรกเม่ือปี 2562 ในจงัหวดันราธิวาส ท าใหส้วนยางพาราของเกษตรกรไดรั้บความเสียหาย โดยจะท าให้ใบยางร่วง

รุนแรง ตน้ยางมีสภาพเส่ือมโทรม ตอ้งหยดุกรีดยางท าใหผ้ลผลิตยางลดลงมากกวา่ร้อยละ 50 และหากมีใบร่วงหลาย ๆ คร้ัง 

อาจจะท าให ้ยางยนืตน้ตายได ้ดว้ยเหตุน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรตระหนกัถึงปัญหา ดงักล่าว จึงไดใ้ห ้ศทอ. สงขลา พร้อมดว้ย

ส านกังานเกษตรจงัหวดันราธิวาส ท าการศึกษาทดลองในแปลงตน้แบบของเกษตรกร เพื่อหาวิธีแกไ้ขปัญหาให้เกษตรกร

ควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือ 

โดย ศทอ. สงขลา ร่วมกบักลุ่มอารักขาพืช ส านกังานเกษตรจงัหวดันราธิวาส ท าการศึกษาคดัเลือกแปลงยางพารา 

ของนายบณัฑิตฐ์ เอียดเลก็ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส พื้นท่ี 2 ไร่ 3 งาน ปลูกยางพาราพนัธุ์ RRIM 600 อาย ุ9 ปี ท่ีมีการ

ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราอยา่งรุนแรง ไดท้ าการทดสอบโดยใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มาในรูปแบบต่างกนั 2 กรรมวิธี คือ 1) 

ฉีดพ่นเช้ือราไตรโคเดอร์มาลงดิน ในอตัราส่วน เช้ือราไตรโคเดอร์มา 1 กก./น ้า 200 ลิตร ทัว่ทั้งแปลง เนน้รอบทรงพุ่ม และ 2) 

หวา่นเช้ือรา ไตรโคเดอร์มาลงดิน อตัราส่วน เช้ือราไตรโคเดอร์มา 50 กรัม 1 ตารางเมตร ทุก ๆ 4 เดือน  

ซ่ึงผลการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี พบวา่เช้ือราไตรโคเดอร์มา สามารถควบคุมเช้ือสาเหตุของโรค Pestalotiopsis sp. 

และ Colletotrichum sp. ไดค้่อนขา้งดี โดยมีกลไกเขา้ท าลายเช้ือสาเหตุคือ แยง่อาหารและปัจจยั ในการเจริญเติบโต พนัรัดเส้น

ใยใหเ้ห่ียว ผลิตน ้ายอ่ย (enzyme) ออกมา ยอ่ยสลาย อีกทั้งยงัพบวา่เช้ือราไตรโคเดอร์มาสามารถเจริญเติบโต ยดึครองพื้นท่ี

และควบคุมเช้ือราอนัเป็นสาเหตุของโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ไดท้ั้ง 2 กรรมวิธี โดยจะควบคุมไดดี้ในช่วง 1-3 เดือนหลงั

ใส่เช้ือราไตรโคเดอร์มา จึงมีค าแนะน าใหเ้กษตรกรใส่เช้ือราไตรโคเดอร์มา ทุก ๆ 3 เดือนเพื่อเพิ่มปริมาณเช้ือไตรโคเดอร์มา

ในดิน เกษตรกรสามารถปรับวิธีการใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มาใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีได ้นอกจากน้ี ยงัใหค้  าแนะน าเพิ่มเติม

แก่เกษตรกร โดยแนะน าใหเ้กษตรกรใส่ปุ๋ ยเคมี ตามค าแนะน าของ กยท. และโดโลไมทอ์ตัรา 400 กรัม/ตน้/ปี เพื่อปรับสภาพ

ดิน ใชส้ารเคมีพ่นบริเวณทรงพุ่มและพื้นดินรอบโคนตน้ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือสาเหตุต่อไป 

  



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8994
วันที่: จันทร์ 28 มิถุนายน 2564
Section: X-CITE/บันเทิงไทย

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ ม.ราชภัฏพระนคร พัฒนาบุคลากร-เกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็น...

รหัสข่าว: C-210628008077(28 มิ.ย. 64/04:01) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 35.80 Ad Value: 26,850 PRValue : 80,550 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

รายการ เกษตรสนามเป้า 

 

รายการ ไทยแลนดว์ีกลี่ 

 

 

 



 

 



 

เดินหนา้โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ฯ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรย  ้า ก.ย. 64 ตอ้งเสร็จ 

 

      นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ภาคใต ้มี 

13 จงัหวดั (ยกเวน้ภูเก็ต) ท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด ตามกรอบ

ระยะเวลาภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ท่ีผา่นมา ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคใตมี้แปลงใหญ่เขา้ร่วมโครงการ 

จ านวน 127 แปลง โดยทุกจงัหวดัไดด้ าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดบัจงัหวดั เสร็จส้ินเรียบร้อย

แลว้ ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ จ านวน 123 แปลง (ขอยกเลิกเขา้ร่วม

โครงการจ านวน 4 แปลง ไดแ้ก่ จงัหวดันครศรีธรรมราช 1 แปลง จงัหวดัระนอง1 แปลง และจงัหวดัยะลา 2 แปลง)            

ในการน้ีส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไดติ้ดตามเร่งรัด และก ากบัดูแลใหทุ้กจงัหวดั

ด าเนินงานภายในกรอบระยะเวลาของโครงการฯขณะน้ีจงัหวดัไดจ้ดัท าบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) กบักลุ่มแปลงใหญ่เพื่อรับเงิน

อุดหนุนไปแลว้ 112 แปลง คิดเป็นร้อยละ 91.05 ของแปลงใหญ่ท่ีผา่นการอนุมติัโครงการฯ ระดบัจงัหวดั และกรมส่งเสริม

การเกษตรไดโ้อนเงินใหก้บักลุ่มแปลงใหญ่แลว้ จ านวน 104 แปลง เป็นเงินกวา่ 208 ลา้นบาท คาดวา่จะโอนเงินใหก้บัแปลง

ใหญ่ครบทุกแปลงภายในเดือนมิถุนายน 2564 น้ี 

 



           ซ่ึงกลุ่มแปลงใหญ่ตอ้งด าเนินการเบิกจ่ายเงินใหเ้ป็นไปตามแผนให้แลว้เสร็จภายในเดือนกนัยายน 2564 ขณะน้ีบาง

จงัหวดั เช่น จงัหวดัพทัลุงและจงัหวดัตรัง กลุ่มแปลงใหญ่ไดเ้บิกจ่ายเงินไปจดัซ้ือครุภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์ และด าเนินการจดัจา้ง

การก่อสร้างแลว้ เป็นเงินเกือบ 3 ลา้นบาท ซ่ึงจงัหวดัพทัลุงเป็นจงัหวดัท่ีด าเนินงานโครงการไดร้วดเร็วท่ีสุดในประเทศ ทั้งน้ี

ในขั้นตอนน้ี ไดเ้นน้ย  ้าใหทุ้กจงัหวดัจดัช้ีแจงขั้นตอนการด าเนินการ และอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

ควบคุมพสัดุตามแนวทางการจดัซ้ือจดัจา้งและควบคุมพสัดุของแปลงใหญ่ ตามคู่มือโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตร

สมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด อยา่งเคร่งครัด     

นายสุพิท จิตรภกัดี กล่าวเพิ่มเติมวา่ นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ไดส้ั่งการใหส้ านกังาน

ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ติดตาม ใหก้ารสนบัสนุนส านกังานเกษตรจงัหวดัและอ าเภอในพื้นท่ี

รับผิดชอบในการตรวจสอบ ติดตาม ใหค้  าแนะน ากลุ่มแปลงใหญ่ใหด้ าเนินงานโครงการฯ ใหท้นัตามกรอบระยะเวลาท่ี

ก าหนด และบรรลุตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมายโครงการฯ ซ่ึงตนไดแ้ต่งตั้งคณะท างานติดตาม การด าเนินงานโครงการฯ 

เรียบร้อยแลว้ โดยติดตามผา่นระบบออนไลน์ควบคู่กบัการลงพื้นท่ีติดตามประเมินผล พร้อมทั้งไดม้อบหมายเจา้หนา้ท่ี

รับผิดชอบดูแลเป็นรายจงัหวดัอีกดว้ย 

  



 

 

 

 



 

  



 

กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ต.บา้นส้อง ปล้ืมรายไดท้ะลุเป้ากว่า 300 ลา้นบาท 

 

 กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกทุเรียน ต.บา้นส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ผนึกก าลงัควบคุมคุณภาพพนัธุ์หมอนทอง สร้าง

รายไดใ้หก้บัสมาชิกไดถึ้ง 300 กวา่ลา้นบาท มากกวา่ปีท่ีแลว้ 2 เท่า 

เม่ือวนัท่ี 28 มิ.ย.64 นายบุญเล่ือง หนูช่วย ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ต.บา้นส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 

เปิดเผยวา่ แต่เดิมเกษตรกรในพื้นท่ีปลูกทุเรียนพนัธุ์ชะนีกนัอยูแ่ลว้ ปกติจะสามารถจ าหน่ายไดเ้พียง ก.ก.ละ 20-30 บาท ท าให้

ประสบปัญหาขาดทุน และขาดรายไดท่ี้เป็นธรรม เน่ืองจากขาดองคค์วามรู้ในการพฒันาคุณภาพผลผลิต รวมไปถึงตลาดท่ีจะ

จ าหน่ายผลผลิตใหไ้ดร้าคาตามท่ีควรจะไดรั้บ จนกระทัง่ในปี 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส านกังานเกษตร จ.สุราษฎร์

ธานี และส านกังานเกษตร อ.เวียงสระ ไดเ้ขา้มาส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กษตรกรรวมกลุ่มกนัเป็น "แปลงใหญ่ทุเรียนต าบลบา้น

ส้อง" เร่ิมแรกมีสมาชิกจ านวน 30 ราย พื้นท่ีปลูกจ านวน 312 ไร่ สามารถรวบรวมผลผลิตไปจ าหน่ายไดร้าคาอยูท่ี่ 80-100 

บาทต่อก.ก. จึงมีการพฒันาผลผลิตกนัมาอยา่งต่อเน่ือง 

 ซ่ึงปัจจุบนัมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 56 ราย พื้นท่ีปลูกรวมจ านวน 560 ไร่ แบ่งเป็นปลูกทุเรียนพนัธุ์หมอนทอง 95% และ

ทุเรียนพนัธุ์ชะนี 5% ไดผ้ลผลิตทุเรียนพนัธุ์หมอนทอง รวมทั้งหมดประมาณ 1,400 ตนัต่อปี ในขณะท่ีทุเรียนพนัธุ์ชะนี 

เกษตรกรจะปลูกเพื่อบริโภคในครอบครัว และตดัขายในพื้นท่ี ซ่ึงผลผลิตของกลุ่มฯไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GAP ทุก

แปลง โดยในปี 2564 น้ีผลผลิตทุเรียนพนัธุ์หมอนทองสามารถจ าหน่ายไดถึ้ง 150-160 บาทต่อก.ก. สามารถสร้างรายไดใ้หก้บั

เกษตรกรสมาชิกไดถึ้ง 300 กวา่ลา้นบาท ซ่ึงมากกวา่ปีท่ีแลว้ถึง 2 เท่า และมีการควบคุมคุณภาพผลผลิต ตั้งแต่การออกดอก



ของทุเรียน โดยจะคดัเลือกตดัดอกท่ีอยูป่ลายก่ิงทุเรียนทิ้ง เนน้ลูกท่ีอยูโ่คนก่ิง และดูแลคุณภาพตอนออกลูก ซ่ึงผลผลิตตอ้งมี 

4 พูขึ้นไป น ้าหนกัอยูท่ี่ 2-6 ก.ก.ต่อลูก จึงจะเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 

 ดา้นนายชยัพร นุภกัด์ิ เกษตรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี กล่าววา่ ในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรมีส่งเสริมการพฒันา

คุณภาพผลผลิตใหไ้ดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาช่วย 

ประกอบกบัในขณะน้ีในพื้นท่ีประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงสนบัสนุนการใชเ้คร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัมาช่วยทุ่นแรงในการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ อีกทั้งกลุ่มแปลงใหญ่

ทุเรียน ต.บา้นส้อง ไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนจากโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด จ านวน

เงิน 2,900,000 บาท ซ่ึงอยูใ่นช่วงด าเนินการในการจดัซ้ือเคร่ืองผสมปุ๋ ยชีวภาพ เพื่อจะผลิตและกระจายปุ๋ ยใหก้บัสมาชิกได้

น าไปใช ้เพื่อลดตน้ทุนการผลิตต่อไป. 

  



 

เกษตรกร อ.แจห่้ม ทา้ชิม สับปะรดบา้นสา ผลผลิตแปลงใหญ่ฯ อร่อยไดม้าตรฐาน 

 

ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง ชวนอุดหนุนสับปะรดพนัธุ์ปัตตาเวีย รสชาติอร่อย เน้ือหวานฉ ่าสีเหลืองใส หลงั

ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยกีารปลูกแก่กลุ่มแปลงใหญ่ฯต.บา้นสา จนควา้มาตรฐาน GAP 

เม่ือวนัท่ี 28 มิ.ย.64 นายพฒันะ วาสนา เกษตรอ าเภอแจห่้ม ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง กรมส่งเสริมการเกษตร 

กล่าววา่ พื้นท่ี ต.บา้นสา อ.แจห่้ม จ.ล าปาง มีการปลูกสับปะรดพนัธุ์ปัตตาเวียมานานกวา่ 20 ปีแลว้ เกษตรกรปลูกแบบวิถี

ชาวบา้นไม่มีการใชห้ลกัวิชาการหรือเทคโนโลยใีดๆ เขา้ช่วย แต่ดว้ยสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศท่ีเหมาะสมกลบัท าให้

สับปะรดท่ีน่ีมีคุณภาพดี รสชาติอร่อย เน้ือหวานฉ ่าสีเหลืองใส ไม่กดัลิ้น แต่อยา่งไรก็ตามสับปะรดบา้นสาก็ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั

แพร่หลายมากนกั โดยผลผลิตส่วนใหญ่ เกษตรกรจะขายส่งเขา้โรงงานแปรรูป ซ่ึงราคารับซ้ือมีความผนัผวนค่อนขา้งมาก 

ส านกังานเกษตรอ าเภอแจห่้ม จึงเห็นวา่ควรจะน าโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เขา้มาส่งเสริมให้เกษตรกร

รวมกลุ่มกนั โดยใชช่ื้อกลุ่มว่า กลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดต าบลบา้นสา เพื่อใหเ้กษตรกรไดรั้บการถ่ายทอดความรู้และ

เทคโนโลยจีากหน่วยงานต่างๆ และน าไปพฒันาศกัยภาพการผลิตและการตลาดของกลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

 กลุ่มแปลงใหญ่สับปะรด ต.บา้นสา อ.แจห่้ม จ.ล าปาง ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี 2562 มีสมาชิก 44 คน พื้นท่ีรวม 600 กวา่ไร่ พอ

รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ หน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดเ้ขา้ไปสนบัสนุนดา้นต่างๆ เช่น กรมส่งเสริม

การเกษตร สนบัสนุนงบประมาณด าเนินงานและปัจจยัการผลิต จดัท าแปลงเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

(สับปะรด) กรมพฒันาท่ีดิน จดัอบรมเร่ืองการใชปุ้๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สอนการผลิตปุ๋ ยหมกัน ้าหมกัชีวภาพ กรมวิชาการ

เกษตร ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยเีร่ืองการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั การจดัการแปลงตามมาตรฐาน GAP นอกจากน้ียงั



มีสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ท่ีเขา้มาท าโครงการหมู่บา้นแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี“หมู่บา้นสับปะรดบา้นสา” เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหก้บัสมาชิก ผา่นกิจกรรม ไดแ้ก่ เทคนิคการจดัการผลิต

สับปะรดปลอดภยั การผลิตน ้ าหมกัชีวภาพจากสับปะรด การผลิตแยมสับปะรด การจดัการดินและปุ๋ ย การพฒันาพนัธุ์

สับปะรดเชิงการคา้ ฯลฯ 

 นายบุญส่ง แตม้ดี ประธานกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดต าบลบา้นสา เล่าวา่ กลุ่มแปลงใหญ่สับปะรด เกิดจากการรวมตวั

กนัของสมาชิกใน หมู่ 5 และหมู่ 10 ต.บา้นสา ปัจจุบนัมีเกษตรกรปลูกสับปะรดคิดเป็นสัดส่วนถึง 70% ของคนในหมู่บา้น 

เรียกวา่ท่ีน่ีเป็นหมู่บา้นสับปะรดก็วา่ได ้พอรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ก็ไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้ง

งบประมาณเร่ิมตน้ ปัจจยัการผลิต องคค์วามรู้และเทคโนโลยต่ีางๆ จดัท าแปลงเรียนรู้ การจดัการแปลงตามมาตรฐาน GAP 

การควบคุมคุณภาพผลผลิต จนสมาชิกกลุ่มฯไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GAP ครบทุกแปลง ทั้งน้ี สมาชิกส่วนใหญ่ราว 70% 

จะตดัขายส่งโรงงานแปรรูป ท่ีเหลืออีก 30% จะขายผลสด บางส่วนก็มีแม่คา้มารับซ้ือถึงแปลง ราคาจ าหน่ายอยูท่ี่ประมาณ 10 

บาทต่อ ก.ก. 

 ปัจจุบนัส านกังานเกษตรอ าเภอแจห่้มร่วมกบัผูน้ าชุมชน เทศบาล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา (มทร.

ลา้นนา) และสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ ช่วยกนัสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตสับปะรด เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดความสูญเสียท่ีเกิด

จากการขายผลสดไม่ทนั คาดวา่จะปรับปรุงเสร็จเร็วๆ น้ี ซ่ึงจะแปรรูปออกมาเป็นผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย สามารถเก็บรักษา

ไดน้าน และขนส่งไดส้ะดวก เช่น สับปะรดกวน น ้าสับปะรด แยมสับปะรด เป็นตน้ ส าหรับผูส้นใจสับปะรดพนัธุ์ปัตตาเวีย 

รสชาติดี ราคายติุธรรมผา่นมาทาง จ.ล าปาง สามารถแวะไปซ้ือหาไดท่ี้ตลาดสดบา้นสา อ.แจห่้ม จ.ล าปาง ซ่ึงภายในเดือน

มิ.ย.-ก.ค.น้ี ก็จะหมดฤดูสับปะรดของปีน้ีแลว้. 
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สุโขทยัจดัลงนามบนัทึกขอ้ตกลง รับเงินอุดหนุนเดินหนา้โครงการ ชูเกษตรสมยัใหม่พฒันาแปลงใหญ่ 

ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ ส านกังานเกษตร จ.สุโขทยั ไดจ้ดัพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) รับเงินอุดหนุนโครงการ

ยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด ระหวา่งกรมส่งเสริมการเกษตรกบัเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ โดย

มีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผูว้า่ราชการจงัหวดัสุโขทยั เป็นประธาน พร้อมหน่วยงานเจา้ของสินคา้ร่วมในพิธีดว้ย 

 หลงัจากท่ีคณะกรรมการบริหาร โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด จ.สุโขทยั ไดมี้

มติอนุมติัโครงการจ านวน 42 โครงการงบประมาณ 118,902,732 บาท ประกอบดว้ย 1. แปลงใหญ่ดา้นพืชและแมลงเศรษฐกิจ 

จ านวน 16 โครงการ งบประมาณ 44,659,573 บาท 2. แปลงใหญ่ดา้นขา้ว 23 โครงการ งบประมาณ 68,500,125 บาท 3. แปลง

ใหญ่ดา้นยางพารา 1 โครงการ งบประมาณ 2,453,055 บาท 4. แปลงใหญ่ดา้นประมง 1 โครงการ งบประมาณ 2,897,979 บาท 

5. แปลงใหญ่ดา้นปศุสัตว ์1 โครงการ งบประมาณ 3,000,000 บาท 

นายวิรุฬเปิดเผยวา่ โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด เป็นโครงการท่ีกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ไดจ้ดัท าขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

เพื่อใหเ้กษตรกรมีการน าเทคโนโลย ีและนวตักรรมท่ีมีความหลากหลาย มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาศกัยภาพ ความเขม้แขง็

ในการบริหารจดัการแปลงใหญ่ โดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ ต่อยอดดา้นคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และ

เช่ือมโยงตลาด เป็นการสร้างโอกาสใหเ้กษตรกรยกระดบัเป็นผูป้ระกอบการ สร้างรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

นายเนตร  สมบติั เกษตรจงัหวดัสุโขทยั กล่าวเพิ่มเติมวา่ แปลงใหญ่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร ท่ี

เขา้ร่วมโครงการมีทั้งส้ินจ านวน 16 โครงการ เป็นแปลงใหญ่ดา้นพืชและแมลงเศรษฐกิจ งบประมาณ 44,659,573 บาท ซ่ึงได้

มีการประชุมช้ีแจงการจดัซ้ือจดัจา้ง ใหค้ณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง และคณะกรรมการตรวจรับกลุ่มแปลงใหญ่ ใหมี้ความ

เขา้ใจสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามระเบียบของทางราชการ โดยไดเ้นน้ย  ้าให้เกษตรกรแปลงใหญ่น าเงินงบประมาณ

ท่ีไดรั้บ ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด และเกิดความคุม้ค่าตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

  



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24579
วันที่: จันทร์ 28 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: เกษตรภาคตะวันออกคุมทุเรียนอ่อนสู่ตลาด'สำเร็จ'

รหัสข่าว: C-210628021006(28 มิ.ย. 64/03:24) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 29.84 Ad Value: 25,364 PRValue : 76,092 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

เกษตรกรภาคตะวนัออก ประสบความส าเร็จขายออนไลน์ เพิ่มตลาดใหผ้ลไม ้

 

 เกษตรกรภาคตะวนัออกสุดยอด เปิดตลาดออนไลน์ขายตรงจากสวนถึงมือผูซ้ื้อ เนน้คุณภาพ บรรจุภณัฑแ์ขง็แรง 

ดูแลสวนผลผลิตอยา่งดี ท ามา 5 ปี ฉลุยขายไดห้มดตลอด คาดปีต่อไปมีเกษตรกรขายตรงเพิ่มขึ้น สสก.3 จ.ระยอง ช่ืนชม

พร้อมสนบัสนุนเตม็พิกดั 

 นายปิยะสมคัรพงศ ์ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง เปิดเผยวา่ พื้นท่ีภาค

ตะวนัออกถือวา่เป็นแหล่งผลิตผลไมท่ี้ส าคญัของประเทศ ในแต่ละปีมีผลไมใ้หผ้ลผลิตเกือบ 1,000,000 ตนั จาก 4 ชนิด 

ประกอบดว้ย ทุเรียน เงาะ มงัคุด และลองกอง โดยในช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม จะมีผลผลิตออกมามาก ขณะเดียวกนัก็มี



ล าไยเร่ิมออกสู่ตลาด ซ่ึงปัจจุบนัพื้นท่ีภาคตะวนัออกมีการปลูกล าไยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรีและจงัหวดั

สระแกว้ ผลผลิตส่งออกขายต่างประเทศเกือบ 100 เปอร์เซ็นต ์

“ในแต่ละปีการบริหารจดัการผลไมข้องภาคตะวนัออกจะมีองคป์ระกอบการกระจายผลผลิต ออกสู่ตลาดทั้งใน

ระดบัประเทศและต่างประเทศ การส่งออกต่างประเทศจะเป็น ทุเรียน มงัคุด และล าไย ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ส่วนท่ีเหลือจะ

ส่งขายภายในประเทศ ในหลายรูปแบบ ตั้งแต่ส่งร้านริมทาง หา้งสรรพสินคา้ รถเร่ และทางออนไลน์ และเน่ืองจากการระบาด

ของโควิด-19 ไม่สามารถด าเนินกิจการไดต้ามปกติ จนหลายๆ ธุรกิจตอ้งหนัมาพึ่งพาช่องทาง “ออนไลน์” มากขึ้น” 

 “ซ่ึงปัจจุบนัมีโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์ม และอีคอมเมิร์ซต่างๆ ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางเช่ือมโยงผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค

ใหม้าเจอกนั ไดแ้บบการเวน้ระยะห่างทางสังคม ( Social Distancing )มีการด าเนินการในหลากหลายวิธี นบัตั้งแต่ผ่าน

ช่องทางท่ีเปิดขึ้นมาภายใตก้ารสนบัสนุนของหน่วยงานต่างๆ เช่นเวบ็ไซต ์Thailandpostmart ของไปรษณียไ์ทย เวบ็ไซต ์

ThehubThailand แพลตฟอร์มซ้ือขายสินคา้จากผูป้ระกอบการไทย ท่ีจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ สถาบนัส่งเสริม

สินคา้เกษตรนวตักรรม หรือ APi กรมการคา้ต่างประเทศ ท่ีสนบัสนุนใหเ้พิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ทั้งในรูปแบบ

ออนไลน์และออฟไลน์ โดยร่วมมือกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ และกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ รวมไปถึงตลาดคา้ส่ง 

เช่น ตลาดไทย และ อตก.และ แพลตฟอร์มของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่ือเวบ็ไซต ์ตลาด

เกษตรกรออนไลน์.com เป็นตน้” นายปิยะ กล่าว 

อยา่งไรก็ตามจากการระบาดของโควิด-19 ไดท้ าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลายอยา่ง โดยเฉพาะเร่ืองของการตลาด 

พบวา่ในพื้นท่ีเขตภาคตะวนัออกในปี 2563 ท่ีผา่นมามีการขายผลไมผ้า่นระบบออนไลน์มากถึง 1.5 พนัตนั และในปี 2564 น้ี

นอกจากจะขายผา่นระบบไปรษณียแ์ลว้ ยงัมีภาคเอกชนหลายรายท่ีมีระบบขายตรงและการขายออนไลน์เขา้มาร่วมโครงการ

กบัแพลตฟอร์ม ของกรมส่งเสริมการเกษตร และ สสก.3 จ.ระยอง ท าใหมี้ยอดการขายเพิ่มขึ้นกวา่ 30 เปอร์เซ็นต ์การขายใน

ระบบน้ีมีขอ้ดีหลายประการ หน่ึงนั้นก็คือผูซ้ื้อไม่ตอ้งเดินทางสามารถเลือกสินคา้ไดด้ว้ยตนเอง สินคา้มีการประกนัคุณภาพ 

และผูผ้ลิตมีการดูแลระบบการปลูกการเก็บเก่ียว และการจดัส่งเป็นอยา่งดี คาดวา่ในปี 2565 การขายผา่นระบบออนไลน์น่าจะ

มีปริมาณเพิ่มขึ้น 

 “ท่ีน่าสนใจก็คือช่องทางธุรกิจแบบต่อเน่ืองท่ีไดด้ าเนินการเองโดยเกษตรกรผูผ้ลิต คือ การขายแบบออนไลน์จาก

แหล่งผลิตโดยตรง ซ่ึงในพื้นท่ีภาคตะวนัออกมีเกษตรกรเจา้ของสวนเปิดช่องทางออนไลน์จ าหน่ายผลไมจ้ากสวนของตนเอง

ต่อผูบ้ริโภคโดยตรงจ านวนไม่นอ้ย และทุกสวนต่างประสบความส าเร็จท่ีมีแนวโนม้วา่ในฤดูการผลิตปีต่อ ๆ ไป ช่องทางน้ี

น่าจะไดรั้บการขยายผลสู่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ เพิ่มมากขึ้น และทาง สสก.3 จ.ระยอง จะสนบัสนุนดา้นขอ้มูลและจดัหาผูรู้้ดา้น

การขายออนไลน์มาเสริมความรู้ใหเ้กษตรกรต่อไป เพราะสามารถท าใหเ้กิดการลดตน้ทุนในขั้นตอนการตลาดท าใหเ้กษตรกร

มีก าไรเพิ่มมากขึ้น” นายปิยะ กล่าว 

ทางดา้น นางสาวสุรีย ์ธญัญคง เกษตรกรอ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี หน่ึงในผูเ้ปิดช่องทางการขายผลไมจ้ากสวน

ของตนเองผา่นช่องทางออนไลน์ เจา้ของเพจ เฟสบุ๊ค “มาจากสวน” เปิดเผยวา่ ไดป้ลูกผลไม ้4 ชนิด ประกอบดว้ย ทุเรียน เงาะ 

มงัคุด และลองกอง โดยทุเรียนผลผลิตส่งออกต่างประเทศทั้งหมด ส่วนผลไมช้นิดอ่ืนๆ ขายภายในประเทศ โดยท าการตลาด

ดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็นตลาดระดบับนและระดบักลาง 



 

เกษตรเชียงใหม่น านวตักรรมระบบน ้าเกษตรอจัฉริยะมาช่วยดา้นการเกษตรกรรม 

  

 เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ หนุนน านวตักรรมระบบน ้าเกษตรอจัฉริยะมาใชใ้นแปลงผลิต ก่อนเปิดฐานเรียนรู้แก่ชุมชน

 ท่ีศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศกพ.)   ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  นางเขมวรรณ 

ดวงจนัทร์ เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมพฒันาเกษตรกรผูน้ า ศพก.เครือข่าย ภายใตโ้ครงการศูนยเ์รียนรู้

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร ทั้งน้ี เพื่อพฒันาประธานศพก.เครือข่ายยกระดบัพฒันาศกัยภาพใหส้ามารถเป็น

ผูน้ าการเปล่ียนแปลง พร้อมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่เกษตรกรท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ทั้งในดา้นการผลิตสินคา้เกษตร

ปลอดภยั และการใชน้วตักรรมเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม เช่ือมโยงดา้นเทคโนโลยนีวตักรรมจากศูนย์AICเครือข่าย  โดยการบูร

ณาการของศูนยเ์รียนรู้ฯทั้ง 25 อ าเภอ  โดยมีผศ.ดร.ภราดร สุรียพ์งษ ์รองผูอ้  านวยการศูนยน์วตักรรมและการจดัการ

เทคโนโลยดิีจิทลั วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พร้อมคณะร่วมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

เร่ือง “ระบบน ้าเกษตรอจัฉริยะ และเกษตรอฉัริยะ(smart farm)”และฝึกปฏิบติัพฒันาตนเองแก่เกษตรกรผูน้ าเพื่อถ่ายทอดให้

ความรู้แก่เกษตรกรในอ าเภอและผูท่ี้สนใจต่อไป 

อยา่งไรก็ตาม การอบรมฯดงักล่าว ไดด้ าเนินการภายใต ้มาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยา่งเคร่งครัด 

 



 

เกษตรกรผดุไอเดีย "ขา้วหลามทุเรียน" สร้างมูลค่า 

 

27 มิถุนายน 2564 ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนในพื้นท่ี อ.ตะกัว่ทุ่ง นส.บุษบากร ณ นคร เจา้ของสวน

ลุงจ๊ีด ร่วมกบั นายโรจนินทร์ ม่วงเพชร ประธานเครือข่าย Young Smart Farmer (YSF) จ.พงังา ไดมี้แนวคิดสร้างมูลค่าเพิ่ม

ใหก้บัทุเรียนสาลิกาท่ีตกคุณภาพไม่สามารถจ าหน่ายผลสดได ้โดยน ามาแปรรูปเพิ่มมูลค่า ท าเป็นขา้วหลามรสชาติทุเรียน

สาลิกา มีส่วนผสมหลกัอยา่ง ขา้วเหนียว น ้ากะทิ น ้าตาล เกลือ และวตัถุดิบหลกัท่ีส าคญัเน้ือทุเรียนสาลิกา น ามาตกัใส่ใน

กระบอกไมไ้ผสี่สุก เผาดว้ยเตาเผาขา้วหลาม ท่ีนายโรจนินทร์ไดค้ิดคน้และพฒันาขึ้นมา  

เม่ือเผาขา้วหลามสุกแลว้จะมีกล่ินหอมชวนน่ารับประทานเป็นอยา่งมาก รสชาติมีความคลา้ยกบัขา้วเหนียวกะทิ

ทุเรียนท่ีเป็นขนมหวานดั้งเดิม แต่เม่ือมาเป็นขา้วหลามจะมีรสชาติท่ีหอมกวา่จากการเผาและมีกล่ินหอมของไมไ้ผ ่รสชาติ

หวานมนั ผสมกบัเน้ือทุเรียนหอม ๆ บอกไดค้  าเดียวเลยวา่ "หรอยจงัฮู"้ โดยต่อไปจะมีการบูรณาการร่วมกนักบัภาคีเครือข่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง ขยายผลการแปรรูปขา้วหลามรสชาติทุเรียนสาลิกาและทุเรียนพนัธุ์พื้นเมืองอ่ืน ๆ นอกจากการท าทุเรียนกวน ใหแ้ก่

เกษตรกรในพื้นท่ีอ่ืน ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ทุเรียนสาลิกาและทุเรียนพนัธุ์พื้นเมืองต่อไป 

น.ส.บุษบากร ณ นคร  เปิดเผยวา่ ผลผลิตทุเรียนสาลิกาในปีน้ี ประสบปัญหาฝนมาเร็ว มีความช้ืนสูง รวมถึงโรคและ

แมลงศตัรูพืชเขา้ท าลายท าให้ผลผลิตเสียหาย ส่งผลต่อคุณภาพของทุเรียน ท าให้ไม่สามารถส่งขายได ้เพราะบางผลก็จะเสีย 1 

พูบา้ง 2 พูบา้ง จึงตอ้งแกะส่วนท่ีดีมาท าเป็นทุเรียนกวน และเม่ือไดป้รึกษากบัทีมยงัสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจงัหวดัพงังา จึงได้

มีแนวคิดวา่จะตอ้งแปรรูปเพิ่มมูลค่า จึงเป็นท่ีมาของขา้วหลามทุเรียนสาลิกาและเตรียมวางสู่ทอ้งตลาดในเร็วๆน้ี  

 



 

  



“ขอ้ดีของการขายผา่นระบบออนไลน์คือ ขายไดร้าคาดีในขณะท่ีผูซ้ื้อ ซ้ือในราคาท่ีต ่ากวา่ทอ้งตลาดทัว่ไป เพราะไม่

ตอ้งผา่นพ่อคา้คนกลาง และเจา้ของสวนมีการดูแลแปลงปลูกอยา่งดีเพื่อใหผ้ลผลิตออกมามีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค จะมีการคดัและเลือกเป็นอยา่งดีก่อนส่งลูกคา้ บรรจุในบรรจุภณัฑท่ี์ดีและแขง็แรง เพื่อสะดวกและปลอดภยัในการ

ขนส่งไม่ใหสิ้นคา้เสียหายก่อนถึงมือผูซ้ื้อ ท่ีส าคญัท าใหผู้ซ้ื้อไดรู้้จกักบัผูผ้ลิตมีการติดตามสั่งซ้ือผลไมอ้ยา่งต่อเน่ืองและทุกปี 

ปี 2564 เป็นปีท่ี 5 ท่ีไดจ้ าหน่ายผา่นระบบออนไลน์ผลไมข้ายไดห้มดทุกปีไม่ตกคา้งท่ีสวน ปัจจุบนัเกษตรกรสวนผลไม้

จงัหวดัจนัทบุรีหนัมาขายผา่นระบบออนไลน์กนัมากขึ้น” นางสาวสุรีย ์กล่าว 

  



 

 

เกษตรราชบุรีถกแกปั้ญหากลุ่มผูเ้ล้ียงดว้งสาคู กระทบชาวสวนมะพร้าว 

เกษตรจงัหวดัราชบุรีจดัประชุมแกไ้ขปัญหาร่วมกนัระหว่างเกษตรกรกลุ่มผูเ้พาะเล้ียงดว้งสาคูหลงัเครือข่ายอาสาคนรักแม่

กลอง ท าหนงัสือขอค าช้ีแจงกรณีการเล้ียงดว้งสาคู อาจมีผลกระทบผูป้ลูกมะพร้าว 

 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจงัหวดัราชบุรี กล่าวภายหลงัการเขา้ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจดัการเล้ียง

ดว้งสาคู ท่ีหอ้งประชุมส านกังานเกษตรจงัหวดัวา่ มีนายละออ เสร็จกิจ หวัหนา้กลุ่มอารักขาพืช ส านกังานเกษตรจังหวดั 

ผูแ้ทนกรมวิชาการเกษตร เกษตรอ าเภอบางแพ เกษตรอ าเภอจอมบึง เกษตรอ าเภอบา้นโป่ง เกษตรอ าเภอด าเนินสะดวก เกษตร

อ าเภอโพธารามและตวัแทนกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าวน ้าหอม น าโดยนายสุชชั สายคสิกร เกษตรกรปลูกมะพร้าว ต.ดอน

ไผ ่อ.ด าเนินสะดวก และตวัแทนกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงดว้งสาคู น าโดย นายอ านาจ บุญสวสัด์ิ เกษตรกรเล้ียงดว้งสาคู อ.บางแพ 

และตวัแทนเกษตรกรท่ีมีการเล้ียงดว้งสาคู ไดแ้ก่ อ.จอมบึง อ.บา้นโป่ง อ.บางแพ และ อ.ด าเนินสะดวก ร่วมประมาณ 2,069 

กะละมงั ครอบคลุมหลายอ าเภอของพื้นท่ี เพื่อหาแนวทางร่วมกนั 

 

หลงัจากท่ีเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลองน าโดยนางอญัชุลี ลกัษณ์อ านวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง ท าหนงัสือ

ขอค าช้ีแจงขอ้ห่วงกงัวลของเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าวกบัการเพาะเล้ียงดว้ยไฟ หรือดว้ยสาคูถึงเกษตรจงัหวดัราชบุรี หลงัจากท่ี

มีเกษตรกรหลายรายเพาะเล้ียงดว้งสาคูเสริมรายไดใ้นช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ท าให้กลุ่มเกษตรท่ีปลูกมะพร้าววิตกกงัวลถึง



การเล้ียงดว้งสาคูอาจจะส่งผลกระทบถึงการปลูกมะพร้าวในพื้นท่ี หากดว้งสาคูหลุดหรือเลด็ลอดออกไปจะไปเจาะท าลาย

สร้างความเสียหายใหก้บัเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าวได ้โดยท่ีประชุมเกษตรกรท่ีเล้ียงดว้งสาคูจ านวน 13 รายมาร่วมหารือพร้อม

น า เอกสารและภาพถ่ายขอ้มูลการเล้ียงตามระบบของแต่ละฟาร์ม มาน าเสนอแก่ตวัแทนกลุ่มเกษตรกรปลูกมะพร้าว เพื่อให้

รับทราบการเล้ียงท่ีชดัเจน   

นอกจากน้ียงัมีการน าเสนอขอ้มูลจ าเพาะดว้งสาคู (ดว้งมะพร้าว) วงจรชีวิต ลกัษณะการเขา้ท าลายพืชอาหาร โดยกรม

ส่งเสริมการเกษตร การน าเสนอรูปแบบวิธีการเล้ียงดว้งสาคูท่ีเหมาะสมและไม่กระทบกบัมะพร้าว 

 ส าหรับดว้งงวงมะพร้าว มีช่ือเรียกหลายช่ือตามแต่ละพื้นท่ี เช่น ดว้งงวง หรือ ดว้งสาคู ดว้งลาน แมงหวงั เป็นศตัรูพืช

ท่ีท าลายมะพร้าว ซ่ึงเป็นเศรษฐกิจส าคญัท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัเกษตรกรปลูกมะพร้าวและประเทศ ขณะเดียวกนัดว้งสาคูก็เป็น

แมลงเศรษฐกิจท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกรจ านวนมาก เป็นแหล่งอาหารท่ีมีคุณค่าและก าลงัไดรั้บความนิยมในการบริโภค

ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะยคุโควิด -19 การเล้ียงดว้งสาคูกลายเป็นอาชีพท่ีไดรั้บความสนใจ เน่ืองจากการลงทุนนอ้ย 

เล้ียงง่ายไดผ้ลตอบแทนเร็ว ตลาดตอ้งการสูง สร้างรายไดใ้หก้บัชาวบา้นไดดี้ ท าใหม้ะพร้าวและดว้งสาคู ต่างก็มีความส าคญั

ทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกนั   

 การท าลายตน้มะพร้าวของดว้งงวง ดว้ยการเจาะเขา้ในล าตน้ และยอดมะพร้าวมกัท าลายตามรอยดว้งแรดมะพร้าว 

โดยจะวางไข่บริเวณบาดแผลตามล าตน้จะเจาะและวางไข่ หรือบริเวณท่ีดว้งแรดมะพร้าวเจาะเอาไว ้หนอนท่ีฟักออกจากไข่จะ

กดักินชอนไชไปในตน้มะพร้าว ตน้มะพร้าวท่ีถูกท าลายจะแสดงอาการเฉาหรือยอดหกัพบั   

ส าหรับการเล้ียงดว้ยสาคูของกรมส่งเสริมการเกษตรจะแนะน าใหเ้กษตรกรเล้ียงดว้งสาคูในระบบปิด ซ่ึงตามวงจร

ชีวิตดว้งสาคู ประมาณ 150 - 259 วนั จะเล้ียงในภาชนะท่ีมีฝาปิด และวางภาชนะภายในโรงเรือนท่ีมีตาข่ายปิด เพื่อเป็นการ

ป้องกนัไม่ใหต้วัเตม็วยัของดว้งสาคูซ่ึงเป็นพ่อแม่พนัธุ์ออกมาสู่ภายนอกโรงเรือนได ้รูปแบบบริโภคหรือจ าหน่ายดว้งสาคู จะ

น าระยะตวัหนอนมาบริโภคและจ าหน่ายนะระยะเวลาประมาณ 35 - 39 วนั ซ่ึงหากเลยระยะเวลาตวัหนอนไปแลว้จะไม่

สามารถเก็บผลผลิตจ าหน่ายไดอี้ก ปัจจุบนัดว้งสาคูมีราคาจ าหน่ายหนา้ฟาร์ม กิโลกรัมละ 200 - 250 บาท ซ่ึงนบัวา่สร้าง

รายไดแ้ละผลตอบแทนแก่เกษตรกรในระยะเวลาสั้นและก าลงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากขึ้น เน่ืองจากเป็นแหล่งโปรตีน

ทางเลือกใหม่ ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งในและต่างประเทศดว้ย  

อยา่งไรก็ตามในท่ีประชุมไดมี้การพูดคุยน าเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีชดัเจน ไดแ้ก่ การจดัท าโรงเรือนเล้ียงดว้ง

สาคูแบบระบบปิด ท่ีมีมุง้หรือตาข่ายกั้น การจดัท าบนัทึกการเล้ียง ไดแ้ก่ บญัชี จ านวนท่ีเล้ียงท่ีจ าหน่าย และใหต้ั้งส่วน

ราชการตั้งคณะท างานติดตาม เฝ้าระวงั และใหค้  าแนะน าการเล้ียงท่ีถูกตอ้งแก่เกษตรกรเพื่อใหผู้เ้ล้ียงดว้งสาคูและผูป้ลูก

มะพร้าว หรือจะเป็นพืชอ่ืน ๆ ใหส้ามารถอยูร่่วมกนัได ้โดยมีส านกังานเกษตรจงัหวดัเป็นคนกลางคอยดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหา

กนัทั้งสองฝ่าย ทั้งน้ี ท่ีประชุมมีมติร่วมกนั คือ 1.ใหค้วามรู้ผูเ้ล้ียงดว้งสาคู 2.แต่งตั้งคณะท างานร่วมระดบัจงัหวดั และอ าเภอ 

คณะกรรมการประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีผูเ้ล้ียงและผูป้ลูกมะพร้าว 3.ขึ้นทะเบียนผูเ้ล้ียง 4.เล้ียงโดยโรงเรือนแบบปิด 5.ผูข้ายพ่อ

แม่พนัธุ์ตอ้งท าทะเบียนและแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบเพื่อติดตาม 6.หากเลิกเล้ียงตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีและท าลายดว้งท่ีเหลือ 

  



 



 

 

 

  



 

ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนพิษณุโลกพร้อมเปิดใหบ้ริการเกษตรกร แบบ ONE STOP SERVICE 

 

ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนพิษณุโลกพร้อมเปิดใหบ้ริการเกษตรกร แบบ One Stop Service 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบให้ด าเนินโครงการพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ภายใต้

แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผา่น ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ย

ชุมชน (ศดปช.) ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรจดัตั้งขึ้น เป็นการช่วยเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ใหส้ามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการผลิต ดว้ยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการ

วิเคราะห์ดินและการใชปุ้๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซ่ึงเป็นการใชปุ้๋ ยอยา่งถูกตอ้งในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัปริมาณธาตุอาหารท่ีมี

อยูใ่นดินและความตอ้งการของพืช เป็นการใชปุ้๋ ยแม่นย  าเฉพาะพื้นท่ี ไม่มากไม่นอ้ยเกินไป เกษตรกรจึงสามารถลดการใช้

ปุ๋ ยเคมีลง 

 จงัหวดัพิษณุโลก โดยส านกังานเกษตรจงัหวดัพิษณุโลก ไดรั้บอนุมติัจากกรมส่งเสริมการเกษตร ใหด้ าเนินการ

โครงการพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ซ่ึงด าเนินการในศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนจ านวน 5 

ศูนย ์ในพื้นท่ี 5 อ  าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอพรหมพิราม อ าเภอนครไทย อ าเภอบางกระทุ่ม อ าเภอวงัทอง ไดรั้บการ



สนบัสนุน ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน แม่ปุ๋ ย N P K และเคร่ืองผสมปุ๋ ย ใหแ้ก่ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) เพื่อใหบ้ริการตรวจ

วิเคราะห์ดิน ค าแนะน าการจดัการดินและการใชปุ้๋ ยเบ้ืองตน้ จดัหาปุ๋ ยคุณภาพดีใหแ้ก่สมาชิก ศดปช. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 

และเกษตรกรทัว่ไป และบริการผสมปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยใหบ้ริการแบบเบด็เสร็จ ณ จุดเดียว ซ่ึงขณะน้ีไดเ้ปิด

ใหบ้ริการตรวจวิเคราะห์ดินแก่เกษตรเกษตรไปแลว้ 1,106 ราย มีการจ าหน่ายแม่ปุ๋ ยและบริการผสมปุ๋ ยไปแลว้ 820 กระสอบ 

ซ่ึงคาดวา่จะมีผูม้าใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง และสามารถพฒันาต่อยอดเป็นธุรกิจของชุมชนต่อไปได ้

 นายเชน จีนหมวกด า เกษตรจงัหวดัพิษณุโลก ไดใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ โครงการพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ ยเพื่อ

ชุมชน (One Stop Service) จะช่วยพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสมาชิกศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) กลุ่มเกษตร

แปลงใหญ่ รวมถึงเกษตรกรทัว่ไปใหส้ามารถลดตน้ทุนการใชปุ้๋ ยเคมีและไดผ้ลผลิตเพิ่มขึ้น และจะพฒันาต่อยอดให ้ศดปช. 

สามารถท าธุรกิจบริการดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน มีรายไดห้มุนเวียนจากการตรวจวิเคราะห์ดิน จ าหน่ายปุ๋ ย และบริการผสมปุ๋ ย 

รวมทั้งสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงจะเป็นการลดการพึ่งพาการอุดหนุนจากภาครัฐไดใ้นอนาคต ส าหรับเกษตรกรท่ี

สนใจจะลดตน้ทุนการใชปุ้๋ ยเคมี สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ส านกังานเกษตรอ าเภอ ใกลบ้า้นท่าน และกลุ่มอารักขาพืช 

ส านกังานเกษตรจงัหวดัพิษณุโลก หมายเลขโทรศพัท ์055313141 

  



 

ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนพิษณุโลกพร้อมเปิดใหบ้ริการเกษตรกร แบบ One Stop Service 

 

 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบให้ด าเนินโครงการพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) 

ภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผา่น ศูนยจ์ดัการ

ดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรจดัตั้งขึ้น เป็นการช่วยเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ใหส้ามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการผลิต ดว้ยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมใน

การวิเคราะห์ดินและการใชปุ้๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซ่ึงเป็นการใชปุ้๋ ยอยา่งถูกตอ้งในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัปริมาณธาตุอาหารท่ี

มีอยูใ่นดินและความตอ้งการของพืช เป็นการใชปุ้๋ ยแม่นย  าเฉพาะพื้นท่ี ไม่มากไม่นอ้ยเกินไป เกษตรกรจึงสามารถลดการใช้

ปุ๋ ยเคมีลง 



 จงัหวดัพิษณุโลก โดยส านกังานเกษตรจงัหวดัพิษณุโลก ไดรั้บอนุมติัจากกรมส่งเสริมการเกษตร ใหด้ าเนินการ

โครงการพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ซ่ึงด าเนินการในศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนจ านวน 5 

ศูนย ์ในพื้นท่ี 5 อ  าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอพรหมพิราม อ าเภอนครไทย อ าเภอบางกระทุ่ม อ าเภอวงัทอง ไดรั้บการ

สนบัสนุน ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน แม่ปุ๋ ย N P K และเคร่ืองผสมปุ๋ ย ใหแ้ก่ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) เพื่อใหบ้ริการตรวจ

วิเคราะห์ดิน ค าแนะน าการจดัการดินและการใชปุ้๋ ยเบ้ืองตน้ จดัหาปุ๋ ยคุณภาพดีใหแ้ก่สมาชิก ศดปช. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 

และเกษตรกรทัว่ไป และบริการผสมปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยใหบ้ริการแบบเบด็เสร็จ ณ จุดเดียว ซ่ึงขณะน้ีไดเ้ปิด

ใหบ้ริการตรวจวิเคราะห์ดินแก่เกษตรเกษตรไปแลว้ 1,106 ราย มีการจ าหน่ายแม่ปุ๋ ยและบริการผสมปุ๋ ยไปแลว้ 820 กระสอบ 

ซ่ึงคาดวา่จะมีผูม้าใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง และสามารถพฒันาต่อยอดเป็นธุรกิจของชุมชนต่อไปได ้

 นายเชน จีนหมวกด า เกษตรจงัหวดัพิษณุโลก ไดใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ โครงการพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ ยเพื่อ

ชุมชน (One Stop Service) จะช่วยพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสมาชิกศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) กลุ่มเกษตร

แปลงใหญ่ รวมถึงเกษตรกรทัว่ไปใหส้ามารถลดตน้ทุนการใชปุ้๋ ยเคมีและไดผ้ลผลิตเพิ่มขึ้น และจะพฒันาต่อยอดให ้ศดปช. 

สามารถท าธุรกิจบริการดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน มีรายไดห้มุนเวียนจากการตรวจวิเคราะห์ดิน จ าหน่ายปุ๋ ย และบริการผสมปุ๋ ย 

รวมทั้งสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงจะเป็นการลดการพึ่งพาการอุดหนุนจากภาครัฐไดใ้นอนาคต ส าหรับเกษตรกรท่ี

สนใจจะลดตน้ทุนการใชปุ้๋ ยเคมี สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ส านกังานเกษตรอ าเภอ ใกลบ้า้นท่าน และกลุ่มอารักขาพืช 

ส านกังานเกษตรจงัหวดัพิษณุโลก หมายเลขโทรศพัท ์055313141 
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ปีที่: 31 ฉบับที่: 11171
วันที่: อังคาร 29 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 5(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เดินหน้าเต็มที่ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกร ฟื้น...

รหัสข่าว: C-210629037085(28 มิ.ย. 64/08:06) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 35.66 Ad Value: 39,226 PRValue : 117,678 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

สัปดาห์หนา้เกษตรกรปลูกมนักวา่2หม่ืนราย เตรียมรับส่วนต่างประกนัรายได ้สูงสุด 1 หม่ืนบาท/ครัวเรือน 

 

 นางมลัลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์เปิดเผยวา่จากประกาศคณะอนุกรรมการ

ก ากบัดูแลและก าหนดเกณฑก์ลางอา้งอิงโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั เร่ืองราคาเกณฑก์ลางอา้งอิง

และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั ปี 2563/64 งวดท่ี 8 ภายใตน้โยบาย

ประกนัรายไดเ้กษตรกรของรัฐบาลโดย นายจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ ์หวัหนา้พรรคประชาธิปัตย ์รองนายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์เพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรใหมี้รายไดสู้งขึ้นนั้น 

 นางมลัลิกา กล่าววา่ ส าหรับเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงักบักรมส่งเสริมการเกษตรท่ีมีวนัท่ี

เพาะปลูกตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 โดยระบุวนัท่ีคาดวา่จะเก็บเก่ียวตั้งแต่วนัท่ี 1 – 30 มิถุนายน 2564 และมีระยะเวลาเก็บ

เก่ียวนบัจากวนัท่ีเพาะปลูกไม่นอ้ยกวา่ 8 เดือน หวัมนัส าปะหลงัท่ีเช้ือแป้ง 25% ราคาเกณฑก์ลางคือกิโลกรัมละ 2.40 บาท แต่

จากการท่ีรัฐประกนัรายไดไ้วกิ้โลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตนั จึงขอแจง้วา่งวดน้ีเกษตรกรมนัส าปะหลงัจึง

จะไดส่้วนต่างกิโลกรัมละ 0.10 บาท ซ่ึงจะมีเกษตรกรไดรั้บส่วนเงินต่างสูงสุดท่ี 10,000 บาท โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส.จะโอนเงินน้ีตรงเขา้บญัชีเกษตรกรช่วงตน้สัปดาห์หนา้ 

 นางมลัลิกา กล่าววา่ งวดน้ีตามขอ้มูลกรมส่งเสริมการเกษตรเกษตรกรจะไดรั้บเงินส่วนต่างจ านวน 21,043 ครัวเรือน

บนพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งส้ิน 26,248 แปลงรวมท่ีดินเพาะปลูก 248,708 ไร่ และโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรเดินหนา้มา

ต่อเน่ืองอยูร่ะหวา่งปีท่ี 2 และนายจุรินทร์ไดป้ระกาศด าเนินโครงการต่อไปเตรียมเขา้สู่ปีท่ี 3 ส าหรับเกษตรกรมนัส าปะหลงั

ทัว่ประเทศจ านวน 5.2 แสนครัวเรือน 



“นโยบายประกนัรายไดเ้กษตรกรของรัฐบาลไดช่้วยเกษตรกร แบบมาถูกทางมาก เพราะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร

โดยตรงและเป็นประโยชน์ต่อนโยบายรัฐ ทั้งขา้ว ยางพารา มนัส าปะหลงั ปาลม์มนั ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เราช่วยเกษตรกรแลว้

จ านวนกวา่ 7.67 ลา้นครัวเรือนมา 2 ปี ขณะท่ีพืชเกษตรชนิดอ่ืนก็ไดดู้แลดว้ยนโยบายเสริมดว้ยเช่นกนั และดว้ยนโยบาย

ประกนัรายไดน้ี้นอกจากจะสร้างความมัน่คงใหก้บัเกษตรกรจากการยกระดบัราคาตามกลไกตลาดแลว้ยงัใหห้ลกัประกนัแก่

ชีวิตเกษตรกรท่ีสามารถมีเงินอีกกระเป๋าหน่ึงท่ีชาวบา้นเรียกติดปากวา่ส่วนต่าง แลว้เมด็เงินเหล่าน้ีถึงมือเกษตรกรโดยตรงทัว่

ประเทศ เม่ือเกษตรกรน าเงินท่ีไดไ้ปใชจ่้ายทนัทีมาช่วง 2 ปีน้ีจึงท าใหเ้กิดการกระตุน้เศรษฐกิจฐานรากเพราะเงินหมุนเวียนอยู่

ในระบบ วนัน้ีเม่ือประเทศเจอภาวะวิกฤตโควิดแต่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศก็พยงุมาไดด้ว้ยเมด็เงินส่วนหน่ึงท่ีอยู่ในมือ

เกษตรกรและประชาชนแลว้เกิดการใชจ่้ายกระตุน้เศรษฐกิจใหป้ระเทศมีเสถียรภาพ”นางมลัลิกา กล่าว 

  


