
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

โควิด-19 1. เดินหน้าฉีดวัคซีน ตรวจคัดกรองโควิด-19 ไทยรัฐ 

ฟ้าทะลายโจร 2. จับกระแสสมุนไพร ทลายโควิด หวังในวิกฤติที่ต้องรอด กรุงเทพธุรกิจ 

3. เกษตรวันนี้ เดลินิวส์ 

4. กรมส่งเสริมการเกษตรมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร หนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกสู้
โควิด-19 

แนวหน้า 

5. มอบฟ้าทลายโจรพันธุ์ดีให้เกษตรกรปลูก เดลินิวส์ 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ทุเรียน 6. รอบทิศถิ่นไทย เกษตรกรกระบี่ปลูกทุเรียนสร้างรายได้กว่า 3 ล้านบาท ต่อปี  NBT 

R2R 7. สสก.3 ระยองพัฒนาบุคลากรจากงานประจ าสู่งานวิจัย สนับสนุนศักยภาพ
การเกษตรเชิงพ้ืนที่ 

สยามรัฐ 

จ าปาดะ 8. "จ าปาดะสตูล" ออกสู่ตลาดแล้ว  ททบ.5 
9. เริ่มแล้วฤดูผลไม้พ้ืนถิ่น  ชอบรีบสั่งเลยหนึ่งปีมีแค่ 3 เดือนเท่านั้น ส่องใต้ 

10. เชิญชวนสาวกทั่วไทยบริโภค“จ าปาดะสตูล”ไม้ผลอัตลักษณ์สินค้า GI ประจ า
จังหวัดสตูล 

ส่องใต้ 

ยุวเกษตรกร 11. "กลุ่มยุวเกษตรกร"โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด (ประจวบอุปถัมภ์ )ดีเด่นระดับ
เขต ปี 64 รวมกลุ่มสืบทอด"ภูมิปัญญา" 

คมชัดลึก 

อินทผลัม 12. อยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ! ชวนเที่ยว ชม ชิม ช้อป แชะ 'สวนอินทผลัมลุงวินัยจอม
บึง' 

แนวหน้า 

 13. ราชบุรีปรับกลยุทธ์ช่วยเกษตรกรสู้วิกฤตโควิด สยามรัฐ 

กระท้อน 14. “ถาวร ค้ าคูณ” Smart Farmer ลพบุรี เต็งหนึ่งเรื่องปลูกกระท้อนห่อ 35 ปี เทคโนโลยีชาวบ้าน 

ฟ้าทะลายโจร 15. สุโขทัยสู้โควิด! เร่งขยายพันธุ์'ฟ้าทะลายโจร'ทั่วถึงทุกครัวเรือน ไทยโพสต์ 
 16. เกษตรสุโขทัยเร่งขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจรแบ่งปันเพ่ือนบ้านป้องกันโควิด แนวหน้า 

 17. เกษตรสุโขทัยเร่งขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร แบ่งปันเพ่ือนบ้าน ป้องกันโควิด 77 ข่าวเด็ด 

เกษตรผสมผสาน 18. เกษตรวิถีใหม่ ปลดหนี้ด้วยเกษตรผสมผสาน เดลินิวส์ 
 19. กระบี่ – ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสานลดความเสี่ยงด้านราคา NBT 

 





 



 
 
 
 



 

กรมส่งเสริมการเกษตรมอบต้นพันธ์ุฟ้าทะลายโจร หนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกสู้โควิด-19 

 
 
  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนิน
โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 มาต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2563 โดยการผนึกก าลังศูนย์ปฏิบัติการของ
กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 34 แห่ง ด าเนินการผลิตพืชผักและสมุนไพร 7 ชนิด รวมทั้งสิ้นกว่า 3.7 ล้าน
ต้น ประกอบด้วย ฟ้าทะลายโจรมะละกอ พริก มะเขือ มะรุม ผักหวานบ้าน และแคบ้าน ซ่ึงเป็นต้นพันธุ์ฟ้า
ทะลายโจร ประมาณ 4.6 แสนต้น มอบให้เกษตรกรเพ่ือน าไปปลูกส าหรับบริโภคเองภายในครอบครัว เป็นการ
ช่วยลดค่าใช้จ่าย และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพ่ึงพาตนเอง โดยสนับสนุนผ่านเครือข่ายอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จ านวน 75,130 ราย ท าหน้าที่ประสานงานและถ่ายทอดความรู้ในการปลูกพืชผักและ
สมุนไพรในครัวเรือนให้กับเกษตรกรในหมู่บ้าน 
 
  ในปี 2564 กรมวิชาการเกษตรได้ด าเนินการคัดเลือกฟ้าทะลายโจร สายพันธุ์พิษณุโลก 5-4 ซ่ึงผลจาก
การวิเคราะห์สาระส าคัญพบว่า มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ สูงสุดเท่ากับ6.98 กรัม/น้ าหนักแห้ง 100 กรัม 
ซ่ึงสูงกว่ามาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่ก าหนดไว้ให้มีปริมาณไม่น้อยกว่า 6 กรัม/น้ าหนักแห้ง100 
กรัม นอกจากนี้ พันธุ์ดังกล่าวยังให้ผลผลิตสูงโดยให้ผลผลิตน้ าหนักสดสูงสุด 3,070 กิโลกรัมต่อไร่ (ที่ระยะปลูก 
30 x 40 เซนติเมตร) และให้ผลผลิตน้ าหนักแห้งสูงสุด 776.6 กิโลกรัมต่อไร่  ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร 
โดย ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรสายพันธุ์พิษณุโลก 5-4 จาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร กรมวิชาการเกษตร เพ่ือน ามาผลิตขยายเพ่ิมจ านวนต้นพันธุ์ให้มีปริมาณ
มากเพียงพอส าหรับส่งต่อและกระจายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรพันธุ์ดีให้กับกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน โดย
จะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ขยายพันธุ์พืช คอยให้ค าแนะน าในการคัดเลือกพ้ืนที่ การปลูก การดูแลรักษา และการ  



 เก็บเก่ียวท่ีถูกต้อง เพ่ือให้ได้วัตถุดิบสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่มีปริมาณสารส าคัญสูง ปลอดภัยจาก
โลหะหนักและสารเคมีตกค้างทางการเกษตร เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช
สมุนไพร (GAP) และเหมาะส าหรับน ามาแปรรูปเพ่ิมมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่อไป 
 
 ด้านนายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกองขยายพันธุ์พืช กล่าวว่า ส าหรับค าแนะน าในการ ขยายพันธุ์ฟ้า
ทะลายโจรเนื่องจากฟ้าทะลายโจรเป็นพืชที่สามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายทั้งการเพาะเมล็ดและการปักช า โดยการ
ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เกษตรกรควรคัดเลือกเมล็ดที่ได้จากฝักแก่จัด เมล็ดต้องมีสีน้ าตาลแดง ลักษณะสมบูรณ์
ปราศจากโรคและแมลงท าลาย ซ่ึงเมล็ดฟ้าทะลายโจรมักจะมีปัญหาเรื่องการพักตัว ดังนั้นกรณีเมล็ดที่ เก็บใหม่
หรือมีอายุการเก็บรักษานานน้อยกว่า 2 เดือน ควรกระตุ้นความงอกด้วยการแช่เมล็ดในน้ า อุณหภูมิห้องนาน 
24 ชั่วโมง หรือแช่ในน้ าร้อน นาน 5-7 นาที แล้วน าขึ้นมาผึ่งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง แต่ถ้าหากเป็นเมล็ดที่ มี
อายุการเก็บรักษานานประมาณ 1 ปี ควรกระตุ้นความงอกด้วยการเก็บที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
1 เดือน หรืออบที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จะช่วยท าให้เมล็ดพันธุ์งอกดีขึ้น 
 
 ส าหรับการขยายพันธุ์โดยใช้ ก่ิงปักช า เกษตรกรควรคัดเลือกก่ิงฟ้าทะลายโจรจา กต้นที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลงท าลาย มีอายุที่เหมาะสมส าหรับการปักช า ความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร 
ควรเด็ดใบออกบ้างเพ่ือลดการคายน้ า จากนั้นน าไปแช่ในน้ ายาเร่งรากเป็นเวลา 10 นาที ผึ่งให้แห้งก่อนปักช า
แล้วรดน้ าให้ชุ่ม โดยต้องรักษาความชุ่มชื้นและพรางแสงประมาณ 1 สัปดาห์ เม่ือมีการแตกใบและรากงอกแล้ว
สามารถย้ายปลูกลงในแปลงต่อไปได้ 
  
 ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงมีแนวโน้มจะ
ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับที่กระทรวงสาธารณสุขได้ท าการวิจัยแล้วพบว่า ยาสมุนไพร “ฟ้าทะลาย
โจร” ซ่ึงเป็นยาสามัญประจ าบ้านที่ได้รับการยอมรับ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย
โรคโควิด-19 ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน เนื่องจากมีสารส าคัญ คือ “แอนโดรกราโฟไลด์” มีสรรพคุณ
สามารถลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการไม่หนักได้ และมีการสนับสนุนให้โรงพยาบาล
น าไปใช้ เพ่ือช่วยประหยัดงบประมาณในการน าเข้ายาที่จะรักษาผู้ป่วย นับเป็นโอกาสดีของเกษตรกรผู้ปลูกพืช
สมุนไพรสามารถปลูกฟ้าทะลายโจรให้มีคุณภาพ มีสารส าคัญเพียงพอ เพ่ือแปรรูปผลผลิตจ าหน่ายเอง หรือ
จ าหน่ายเป็นวัตถุดิบให้กับหน่วยงานที่จะน าไปแปรรูปเป็นยาเพ่ือใช้ในการรักษาต่อไปได้ 



 
 
 



 
 
 
 



 
รอบทิศถ่ินไทย เกษตรกรกระบ่ีปลูกทุเรียนสร้างรายได้กว่า 3 ล้านบาท ต่อปี  
ข่าวค่ า วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 
 

 
 

 
 
 



 
 



 
 
 
 



 
"จ าปาดะสตูล" ออกสู่ตลาดแล้ว  
รายการข่าวเช้า ททบ.5 สุดสัปดาห์ ช่วงนาทีท่ี 33:30  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 

 
 

 
 
https://www.facebook.com/TV5HD1/videos/3862181173888203/ 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/TV5HD1/videos/3862181173888203/


 
เริ่มแล้วฤดูผลไม้พ้ืนถ่ิน  ชอบรีบส่ังเลยหน่ึงปีมีแค่ 3 เดือนเท่าน้ัน 

 
  ฤดูจ าปาดะ   ผลไม้พ้ืนถิ่นที่ได้รับการยกย่องเป็นพืช GI  เริ่มออกผลผลิตจ าหน่ายสู่ตลาดให้ผู้ที่ชื่น
ชอบและหลงใหลในกลิ่น  รสชาติ ที่เป็น อัตลักษณ์เฉพาะได้รับประทานกันแล้ว    
           โดยขณะนี้มีร้านที่จ าหน่ายจ าปาดะทอด  เจ้าประจ าด้ังเดิม  เปิดขายกันแล้วที่หน้าศาลไคฟง  ศูนย์
สินค้าโอทอป  เทศบาลต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน ส าหรับผู้ที่ชื่นชอบ  โดยชื่อร้านว่า “จ าปาดะทอด สวน
ตาเดอิน”  นอกจากจะมีจ าปาดะแบบทอดแล้ว  ยังมีผลสด และพันธุ์จ าปาดะขวัญสตูล  พันธุ์ที่ขึ้นชื่อใน
รสชาติจ าหน่ายด้วย   
            พ่ี หรือ(ก๊ะ) ยาร๊ะ  บอกว่า  สูตรของทางร้านจะเป็นสูตรเฉพาะ ใส่แป้งข้าวจ้าว ไข่ เนย และน้ าปูใส 
เม่ือจ าปาดะที่ทอดมีความเย็นก็ยังกรอบอร่อย โดยขายในราคา  3 เม็ด 10 บาท เริ่มขายต้ังแต่ 9 โมงเช้าไป
จนถึงบ่ายสามโมงเย็น 
           โดยลูกจ าปาดะน ามาจากสวนนายเสด ตาเดอิน ซ่ึงเป็นของสามี มีหลากหลายพันธุ์ที่ลูกค้าชื่นชอบ
จ าหน่าย  เช่นพันธุ์วังทอง น้ าดอกไม้  ขวัญสตูล และพันธุ์พ้ืนเมือง  โดยในหนึ่งปีจ าปาดะจะให้ผลผลิตในช่วง
เดือน 3 เดือนนี้คือ ก.ค -ก.ย. เท่านั้น 
          โดยที่สวนแห่งนี้ทางนายปัทพงศ์  สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสตูลและเกษตรอ าเภอควนโดน พร้อม
เจ้าหน้าที่ บอกว่า  ได้รับการรับรองให้เป็นพืช GI ที่ได้มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และได้รับรองมาตรฐาน 
GAP โดยยังเป็นหนึ่งในสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ ที่มีจ านวน 5 ไร่ปลูกจ าปาดะมากถึง  100 ต้น ต้ังอยู่ในหมู่ 4  
อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล ส าหรับผู้ที่ชื่นชอบในต่างจังหวัด  จะสั่งสามารถติดต่อได้ที่ ริ สกี ผู้จัดการใหญ่  
083-654-1764 
          นอกจากจ าปาดะสด และจ าปาดะทอดแล้ว  ยังมีการน าจ าปาดะมาแปรรูปเป็น กรวยกรอบ  คุกก้ี  วุ้น
กรอบจ าปาดะ  เค้กหน้านิ่ม รวมทั้งหม้อแกงจ าปาดะจ าหน่ายด้วย โดยมีทางกลุ่มของนางวนิดา หลังยาหน่าย 
ปธ. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมุสลิมมะห์เบเกอรี่ควนโดน 364 หมู่ที่หนึ่ง  ต าบลควนโดน  อ าเภอควนโดน  ท า
จ าหน่าย ไม่น้อยว่า 10 ปี ติดต่อสั่งได้ที่  083-3982609 
 



 
เชิญชวนสาวกท่ัวไทยบริโภค“จ าปาดะสตูล”ไม้ผลอัตลักษณ์สินค้า GI ประจ าจังหวัดสตูล 

 
  หลังเกิดสถานการณ์โควิด ไม่สามารถจัดงานจ าปาดะ ได้ 2 ปีแล้วท าให้ทางเกษตรจังหวัดสตูลและ
เกษตรอ าเภอควนโดน ต้องลงไปช่วยงานประชาสัมพันธ์ และปรับกลยุทธการขายผ่านทางออนไลน์เพ่ือป้องกัน
สินค้าล้นตลาด 
  ในวันนี้นายปัทพงศ์   สารบรรณ์   เกษตรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด
สตูล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอควนโดน ประชาสัมพันธ์  “จ าปาดะสตูล”  ซ่ึงเป็นไม้ผลอัต
ลักษณ์และสินค้า GI ประจ าจังหวัดสตูล ซ่ึงทั้งจังหวัดมีเพียง 40 รายที่ได้รับการรับรอง GI  โดยแปลงนี้ เป็นอีก
หนึ่งแปลงตัวอย่าง   ซ่ึงเป็นแปลงเรียนรู้ไม้ผลอัตลักษณ์ ของนางอามีน๊ะ มาลินี หมู่ที่ 5 ต าบลควนสตอ อ าเภอ
ควนโดน จังหวัดสตูล 
โดยทางเกษตรจังหวัดสตูลและเกษตรอ าเภอควนโดน ลงติดตามตรวจสอบผลผลิตหลั งพบว่าผลผลิตปีนี้พร้อม
ออกสู่ตลาดให้ผู้บริโภคที่ชื่นชอบแล้ว  จึงเชิญชวนบริโภค “จ าปาดะสตูล” ซ่ึงสามารถเริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตได้
แล้วในขณะนี้  เพ่ือประชา สัมพัน ธ์และสร้างการรับ รู้ถึงสิ นค้าคุณภาพ “จ าปา ดะสตูล ” รวมถึงกา ร
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจ าหน่ายต่าง ๆ ของเกษตรกร 
          นางอามีน๊ะ มาลินี  บอกว่า จ าปาดะ แต่ละสายพันธุ์มีความพิเศษของตัวเอง อย่างขวัญสตูล พันธุ์ขึ้น
ชื่นจะมีเนื้อแห้ง รสชาติหวานพอดี  รสชาติมัน หลังจากผลสุกสามารถเก็บไว้ได้ 5-7 วัน โดยไม่ต้องใส่ ตู้เย็น    
สายพันธุ์ทองเกษตร  ความนิยมเป็นรองขวัญสตูล  จะให้ผลใหญ่กว่าขวัญสตูล ลูกที่ใหญ่สุดถึง 8 กิโลกรัม 
รสชาติจะหอมหวานและเนื้อนุ่มกว่าขวัญสตูล เนื้อจะบางกว่าแต่ความหอม พอ ๆ กัน 
         นายปัทพงศ์   สารบรรณ์   เกษตรจังหวัดสตูล  บอกว่า  จ าปาดะ เป็นพืชที่มีความส าคัญและสร้าง
รายได้ให้กับพ้ืนที่จังหวัดสตูล  เบื้องต้นทางเกษตรจังหวัดสตูลได้สนับสนุนพ้ืนที่ปลูก 10 เปอร์เซ็นต์ทุกปี  และ
สนับสนุนพันธุ์ประจ าถิ่น  4 – 5 สายพันธุ์ท่ีได้พืช GI เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร  ที่ส า คัญมุ่งหวังให้



เกษตรกรเน้นในเรื่องของคุณภาพ โดยผู้บริโภคทุกคนที่ ซ้ือจ าปาดะจากจังหวัดสตูล  จะพบว่าท างเกษตร
จังหวัดจะส่งเสริมให้เกษตรกรใส่ใจ ดูแลคุณภาพ สินค้าปลอดภัยจากสารเคมี 
         โดยสามารถติดต่อสอบถาม และจองได้ที่  เกษตรอ าเภอควนโดน  083-184-5385 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
"กลุ่มยุวเกษตรกร"โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด(ประจวบอุปถัมภ์)ดีเด่นระดับเขต ปี 64  
รวมกลุ่มสืบทอด"ภูมิปัญญา" 
 

 
 
  "กลุ่มยุวเกษตรกร"ดีเด่น รางวัลท่ี 1ระดับเขตภาคตะวันออกโดดเด่นการรวมกลุ่มสืบทอดภูมิปัญญา 
บริหารจัดการกลุ่มอย่างมีแบบแผน จับต้องได้ ทุกคนได้รับการฝึกปฏิบัติพร้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านได้ "สสก.3" 
จ.ระยอง ขยายผลทุกอ าเภอให้มี"กลุ่มยุวเกษตรกร" หวังพัฒนาผู้สืบทอด"กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น " รางวัลที่ 1 
ระดับเขตภาคตะวันออกโดดเด่นการรวมกลุ่มสืบทอดภูมิปัญญา บริหารจัดการกลุ่มอย่างมีแบบแผน จับต้องได้ 
ทุกคนได้รับการฝึกปฏิบัติพร้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านได้ สสก .3 จ.ระยอง ขยายผลทุกอ าเภอให้มีกลุ่มยุว
เกษตรกร หวังพัฒนาผู้สืบทอดภาคการเกษตรอย่างครบวงจร 
  นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (สสก.3 
จ.ระยอง) เปิดเผยว่า ส านักงานฯได้แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบัน
เกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2564 ซ่ึงคณะกรรมการฯได้ลงพ้ืนที่เพ่ือคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ปี 2564
เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผลการคัดเลือกรางวัลท่ี 1 ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด (ประจวบ
อุปถัมภ์) อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
 กลุ่มยุวเกษตรกรแห่งนี้จัดต้ังเม่ือวันที่ 6 ก.ย. 2550 ปัจจุบันมีสมาชิก 34 คน กลุ่มมีแนวคิดให้สมาชิก
ได้เรียนรู้ด้านการเกษตร ด้านเคหกิจเกษตร การวางแผนและการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นวิทยากร สมาชิกกลุ่มเรียนรู้และสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ 
 อีกทั้งสามารถก าหนดวัตถุประสงค์ วางแผน มีการประชุมคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรและมีการ
มอบหมายหน้าที่ของสมาชิกอย่างชัดเจนซ่ึงเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้น ากลุ่มยุวฯ มีการด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ การปลูกผักสวนครัว  การเพาะเห็ดนางฟ้า การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงไก่ไข่ การ
เลี้ยงเป็ดไข่ การท าไข่เค็ม การท าปุ๋ยหมัก 



 
โดยผลผลิตผักและไข่ไก่น าไปจ าหน่ายให้โรงอาหารของโรงเรียนและบุคคลภายนอก ส่วนไข่เป็ดน าไปท าไข่เค็ม 
กิจกรรมที่โดดเด่นซ่ึงเป็นต้นแบบแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ไข่ และ
การท าไข่เค็ม โดยสมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกิจกรรมส่วนบุคคล
ที่บ้านของตนเอง 
 
 “ขอสนับสนุนให้ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกได้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการกลุ่มยุวเกษตรกรให้
เป็นต้นแบบอย่างน้อยอ าเภอละ 1 กลุ่ม และให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในระดับจังหวัดเพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทน
เข้ารับการคัดเลือกระดับเขต และระดับประเทศในปีต่อ ๆ ไปและจากการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาองค์กร
เกษตรกร(3 ก.)ที่ผ่านมาส่งผลให้ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอมีการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบอย่าง
น้อยอ าเภอละ 1 กลุ่ม ท าให้แต่ละจังหวัดมีกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ซ่ึงกลุ่มยุว
เกษตรกรต้นแบบมีความพร้อมด้านกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริงครบทุกอ าเภอในภาคตะวันออกต่อไป” นายปิยะ สมัครพงศ์ กล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ! ชวนเท่ียว ชม ชิม ช้อป แชะ 'สวนอินทผลัมลุงวินัยจอมบึง' 

 

 
  ที่ดินประมาณ 30 ไร่ ของคุณวินัย เกษมศรี หรือลุงวินัย อายุ 61 ปี ต้ังอยู่หมู่ 11 ต.จอมบึง อ.จอมบึง 
จ.ราชบุรี ได้แบ่งพ้ืนที่ส่วนหนึ่ง ปลูกอินทผลัมสายพันธุ์บาฮีเพาะเนื้อเยื่ออยู่ระหว่างออกผลผลิตเหลืองอร่าม
เต็มต้น เพ่ือตอนรับนักท่องเที่ยวเข้ามา ชม ชิม ช้อป แชะ แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิ ด - 19  
ที่ก าลังระบาดส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว มีการจ ากัดพ้ืนที่เข้าชมได้ไม่เกิน 50 คน อาจจะท าให้มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมลดลงไปตามสถานการณ์ 
  
  ด้วยปัญหาดังกล่าวนางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 
ราชบุรี พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่เข้าเยี่ยมชมดูผลผลิต พร้อมให้ค าแนะน าการปรับกลยุทธ์การจ าหน่ายผลผลิต
อินทผลัมสู่ตลาดช่วงสถานการณ์โควิด -19 ซ่ึงส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ราชบุรีได้ขับเคลื่อน
งานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุน
ทางวิชาการ ด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการจัดการตลาดสินค้าเกษตร องค์กร ความส าเร็จของกลุ่ม
เกษตรกร รวมทั้งสร้างเครือข่ายการท างานที่เข้มแข็ง สร้างต้นแบบการท่องเที่ยววิถีเกษตร สร้างรายได้สู่ชุมชน
อย่างยั่งยืน  
 
 โดยสวนอินทผลัมแห่งนี้ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ก าลังมาแรง การผลิตมีคุณภาพปลอดภัย จากเดิมที่ทาง
กลุ่มได้รวบรวมผลผลิตและจัดส่งให้บริษัทรับซ้ือเพียงอย่างเดียว ท าให้เกิดการปรับวิธีการท างานสู่ความเป็น
ปกติใหม่ จากผลกระทบของโรคโควิด -19 โดยยึดหลักตลาดน าการผลิต รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรใช้และ
บริหารจัดการปัจจัยการผลิตเพ่ือยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน  



 
  นายวินัย เกษมศรี เจ้าของสวน เปิดเผยว่า ปีนี้มีอินทผลัมออกผลเกือบ 300 ต้น มากกว่า 20 ตัน ช่วง
โควิดมีแนวทางการขาย ชักชวนนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมในสวน จ ากัดจ านวนการเข้าชม หากมาเยอะอาจจะ
ต้องจัดรอคิวตามล าดับกัน เพ่ือความปลอดภัยในพ้ืนที่ นักท่องเที่ยวสามารถสั่งซ้ือได้ทางออนไลน์ ทางเพจสวน
อินทผลัมลุงวินัยจอมบึง  ราคาขายปี้นี้กิโลกรัมละ 500 บาท แต่หากมาเที่ยวชมในสวน พร้อมเช็คอิน แอนด์ 
แชร์ จะลดเหลือกิโลกรัมละ 450 บาท แต่หากยกขายเป็นช่อพวง อยู่ กิโลกรัมละ 400 บาท หากส่งเป็น
ออนไลน์ถ้าสั่งซ้ือ 1 กิโลกรัม จะมีค่าขนส่ง แต่หากสั่ง 3 กิโลกรัมขึ้นไปพร้อมจัดส่งให้ฟรี  ถ้าลูกค้าจะซ้ือยกทั้ง
ช่อพวงไปก็จะมีราคาขายหน้าสวนเหมือนกัน  
 
 ตอนนี้ทางบริษัทรับซ้ือ สนับสนุนให้สมาชิกขายหน้าสวนให้มากที่สุด แต่ส่วนที่เหลือทางบริษัทจะรับ
ซ้ือไปแปรรูป มี 4 ชนิด เช่น อินทผลัมผลสด ผลแห้ง น าไปท าน้ าบรรจุขวด  ท าเป็นกระป๋อง  น้ าอินทผลัมผสม
เป็นเครื่องด่ืมชูก าลัง อินทผลัมผสมโซดา จะส่งไปผลิตที่บริษัทแล้วจะน ามาขายในสวนด้วย  นอกจากนี้ยังมี
หน่อพันธุ์แยกมาจากต้นเอามาช า  สามารถน าปลูกลงดิน อายุหน่อประมาณเกือบ 2 ปี น าไปปลูกอีกประมาณ 
1 ปีเศษก็จะออกผลผลิต มีจ าหน่ายหน้าสวนราคาต้นละ 1 หม่ืนบาท มีบริการดูแลการปลูกด้วย  
 
 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ราชบุรี เปิดเผยว่า 
ส านักงานฯมีหน้าที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดและอีก 5 ศูนย์ปฏิบัติการ การจัดงานครั้งนี้อยากสื่อให้ประชาชน
ทราบเรื่องงานส่งเสริมการเกษตร ที่ทางส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ และเขตเป็นส่วนของ
การก ากับดูแลว่า มีระบบการส่งเสริมที่ด าเนินการไปแล้ว ส่งเสริมในด้านอย่างไรบ้างในการพัฒนา ที่ มี
เกษตรกรเป็นหัวใจหลักส าคัญ สินค้าที่เกิดจากการส่งเสริมพัฒนา มีหลากหลายในพ้ืนที่ 8 จังหวัดมีจุดเด่นของ
แต่ละจังหวัดแตกต่างกัน ทั้งพืช ผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูป ราชบุรีมีหลายอย่างที่น ามาจัดงานครั้งนี้ 
อยากให้สื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า เขตภาคตะวันตก มีสินค้าอะไรบ้าง เช่น อินทผลัม เงาะ ทุเรียน ส้มโอ 
และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ยังมีสินค้าที่น าไปแปรรูปช่วยให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีอาชีพมีรายได้ 
อย่างสวนอินทผลัมแห่งนี้ได้พยายามพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ เป็นสวนอินทผลัมของเกษตรกรก้าวหน้า
คนหนึ่งที่มีการผลิตพืชมูลค่าสูง เป็นพืชทางเลือกจากพ้ืนที่เคยเป็นที่นาอย่างเดียว ได้ผลิตพืชที่หลากหลาย ทั้ง
การปลูกอินทผลัม ฝรั่ง และทับทิม ออกผลผลิตแบบรายเดือน รายปี มีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ 
 
  ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะปรับวิธีการท างาน การคิด เพ่ือท างานแบบ New 
normal สิ่งจ าเป็นต้องเพ่ิมช่องทางการตลาด เช่น ท าสื่อออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊ก หรือ ช่องทางอ่ืน ๆ ที่จะ
ช่วยเหลือเกษตรกรได้ อยากเชิญชวนผู้บริโภคมาเลือกซ้ือสินค้าของภาคตะวันตก ซ่ึงมีมากมายเกิดจากกา ร
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักส่งเสริมของเจ้าหน้าที่เกษตรฯ รวมถึงเกษตรกรที่มีความรู้ เป็นต้นแบบที่ดี  
 
 
 



 ส าหรับนักท่องเที่ยวท่ีจะมาเที่ยวชิม ชม เม่ือถึงด้านหน้าสวนจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิ การล้าง
มือเจลแอลกอฮอล์ การเขียนชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  จากนั้นจะต้องเดินผ่านเข้า ตู้ฉีดสเปรย์
แอลกอฮอล์ เพ่ือผ่านเข้าไปในพ้ืนที่สวนด้านใน สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยระบบการดูแลให้แก่
นักท่องเที่ยวท่ีจะเข้ามาเที่ยวชมสวนด้วย 
 
  ส าหรับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 095-5480957 หรือ พิมพ์ค าว่า “สวนอินทผลัมลุงวินัยจอม
บึง” บนโทรศัพท์มือถือจะปรากฏบนกูลเกิลแม็พเส้นทางมาสวนอินทผลัมราชบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ราชบุรีปรับกลยุทธ์ช่วยเกษตรกรสู้วิกฤตโควิด 

 
ผอ.เกษตรที่ 2 ราชบุรี ปรับกลยุทธ์ช่วยเหลือเกษตรกรช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ทั้ง เพ่ิมช่วงทางการตลาด   
การแปรรูปผลิตภัณฑ์   ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เชิญชวนผู้บริโภคมาเลือกซ้ือสินค้าของภาคตะวันตก    
             วันนี้  ( 19 ก.ค. 64 )  ที่ดินประมาณ 30 ไร่ ของคุณวินัย เกษมศรี อายุ 61 ปี  ต้ังอยู่หมู่ 11 ต.จอม
บึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  ได้แบ่งพ้ืนที่ส่วนหนึ่ง  ปลูกอินทผลัมสาย พันธุ์บาฮีเพาะเนื้อเยื่อ อยู่ระหว่างออก
ผลผลิตเหลืองอร่ามเต็มต้น เพ่ือตอนรับนักท่องเที่ยวเข้ามา ชม ชิม ช้อป แชะ  แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคโควิด - 19  ที่ก าลังระบาด  ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว  มีการจ ากัดพ้ืนที่เข้าชมได้ไม่เกิน 50 คน   
อาจจะท าให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมลดลงไปตามสถานการณ์ 
              ด้วยปัญหาดังกล่าว  นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 2 ราชบุรี พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่เข้าเยี่ยมชมดูผลผลิต พร้อมให้ค าแนะน าการปรับกลยุทธ์การจ าหน่าย
ผลผลิตอินทผลัมสู่ตลาด  ช่วงสถานการณ์โควิด -19  ซ่ึงส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ราชบุรี 
ได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร 
สนับสนุนทางวิชาการ ด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการจัดการตลาดสินค้าเกษตร องค์กร ความส าเร็จ
ของกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งสร้างเครือข่ายการท างานที่เข้มแข็ง สร้างต้นแบบการท่องเที่ยววิถีเกษตร  สร้าง
รายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
            โดยสวนอินทผลัมแห่งนี้ ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ก าลังมาแรง  การผลิตมีคุณภาพปลอดภัย  จากเดิมที่
ทางกลุ่มได้รวบรวมผลผลิตและจัดส่งให้บริษัทรับซ้ือเพียงอย่างเดียว ท าให้เกิดการปรับวิธีการท างานสู่ความ
เป็นปกติใหม่  จากผลกระทบของโรคโควิด -19  โดยยึดหลักตลาดน าการผลิต รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรใช้
และบริหารจัดการปัจจัยการผลิตเพ่ือยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
 
 



                  นายวินัย เกษมศรี เจ้าของสวน  เปิดเผยว่า ปีนี้มีอินทผลัมออกผลเกือบ 300 ต้น มากกว่า 20 
ตัน  ช่วงโควิดมีแนวทางการขาย  ชักชวนนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมในสวน จ ากัดจ านวนการเข้าชม หากมาเยอะ
อาจจะต้องจัดรอคิวตามล าดับกัน เพ่ือความปลอดภัยในพ้ืนที่ นักท่องเที่ยวสามารถสั่งซ้ือได้ทางออนไลน์ ทาง
เพจสวนอินทผลัมลุงวินัยจอมบึง  ราคาขายปี้นี้กิโลกรัมละ 500 บาท แต่หากมาเที่ยวชมในสวน พร้อมเช็คอิน 
แอนด์ แชร์ จะลดเหลือกิโลกรัมละ 450 บาท  แต่หากยกขายเป็นช่อพวง อยู่กิโลกรัมละ 400 บาท หากส่งเป็น
ออนไลน์ถ้าสั่งซ้ือ 1 กิโลกรัม จะมีค่าขนส่ง แต่หากสั่ง 3 กิโลกรัมขึ้นไปพร้อมจัดส่งให้ฟรี  ถ้าลูกค้าจะซ้ือยกทั้ง
ช่อพวงไปก็จะมีราคาขายหน้าสวนเหมือนกัน 
              ตอนนี้ทางบริษัทรับซ้ือ  สนับสนุนให้สมาชิกขายหน้าสวนให้มากที่สุด แต่ส่วนที่เหลือทางบริษัทจะ
รับซ้ือไปแปรรูป มี 4 ชนิด  เช่น อินทผลัมผลสด ผลแห้ง น าไปท าน้ าบรรจุขวด  ท าเป็นกระป๋อง  น้ า อินทผลัม
ผสมเป็นเครื่องด่ืมชูก าลัง  อินทผลัมผสมโซดา จะส่งไปผลิตที่บริษัทแล้วจะน ามาขายในสวนด้วย  นอกจากนี้ยัง
มีหน่อพันธุ์แยกมาจากต้นเอามาช า  สามารถน าปลูกลงดิน อายุหน่อประมาณเกือบ 2 ปี  น าไปปลูกอีก
ประมาณ 1 ปีเศษก็จะออกผลผลิต  มีจ าหน่ายหน้าสวนราคาต้นละ 1 หม่ืนบาท มีบริการดูแลการปลูกด้วย 
                นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ราชบุรี 
เปิดเผยว่า ส านักงานฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด   และอีก 5 ศูนย์ปฏิบัติการ การจัดงานครั้งนี้อยากสื่อให้
ประชาชนทราบเรื่องงานส่งเสริมการเกษตร ที่ทางส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ และเขต
เป็นส่วนของการก ากับดูแลว่า  มีระบบการส่งเสริมที่ด าเนินการไปแล้ว ส่งเสริมในด้านอย่างไรบ้างในการ
พัฒนา  ที่มีเกษตรกรเป็นหัวใจหลักส าคัญ  สินค้าที่เกิดจากการส่งเสริมพัฒนา มีหลากหลายในพ้ืนที่ 8 จังหวัด 
มีจุดเด่นของแต่ละจังหวัดแตกต่างกัน  ทั้งพืช ผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูป  ราชบุรีมีหลายอย่างที่น ามาจัดงานครั้ง
นี้  อยากให้สื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า เขตภาคตะวันตก มีสินค้าอะไรบ้าง  เช่น อินทผลัม  เงาะ ทุเรียน  
ส้มโอ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ยังมีสินค้าที่น าไปแปรรูปช่วยให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีอาชีพมี
รายได้  อย่างสวนอินทผลัมแห่งนี้ได้พยายามพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ  เป็นสวนอินทผลัมของเกษตรกร
ก้าวหน้าคนหนึ่ง  ที่มีการผลิตพืชมูลค่าสูง เป็นพืชทางเลือกจากพ้ืนที่เคยเป็นที่นาอย่างเดียว ได้ผลิตพืชที่
หลากหลาย ทั้งการปลูกอินทผลัม ฝรั่ง และทับทิม ออกผลผลิตแบบรายเดือน รายปี  มีผลผลิตที่ ดีมีคุณภาพ  
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะปรับวิธีการท างาน การคิด เพ่ือท างานแบบ New normal  สิ่ง
จ าเป็นต้องเพ่ิมช่องทางการตลาด เช่น ท าสื่อออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊ก   หรือ ช่องทางอ่ืน ๆ ที่จะช่วยเหลือ
เกษตรกรได้ อยากเชิญชวนผู้บริโภคมาเลือกซ้ือสินค้าของภาคตะวันตก ซ่ึงมีมากมาย เกิดจากการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพของนักส่งเสริมของเจ้าหน้าที่เกษตรฯ รวมถึงเกษตรกรที่มีความรู้ เป็นต้นแบบที่ดี 
                   ส าหรับนักท่องเที่ยวท่ีจะมาเที่ยวชิม ชม เม่ือถึงด้านหน้าสวนจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิ  
การล้างมือเจลแอลกอฮอล์ การเขียนชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ จากนั้นจะต้องเดินผ่านเข้า ตู้ฉีดสเปรย์
แอลกอฮอล์ เพ่ือผ่านเข้าไปในพ้ืนที่สวนด้านใน สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยระบบการดูแลให้แก่
นักท่องเที่ยวท่ีจะเข้ามาเที่ยวชมสวนด้วย 
             ส าหรับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์  095-5480957 หรือ พิมพ์ค าว่า “ สวนอินทผลัมลุงวินัยจอม
บึง ”  บนโทรศัพท์มือถือจะปรากฏบนกูลเกิลแม็พเส้นทางมาสวนอินทผลัมราชบุรี 
 



 
“ถาวร ค้ าคูณ” Smart Farmer ลพบุรี เต็งหน่ึงเรื่องปลูกกระท้อนห่อ 35 ปี 

 

“กระท้อนตะลุง” เป็นหนึ่งในไม้ผลเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัดลพบุรี ผลผลิตเข้าสู่ตลาดช่วงปลายเดือน
พฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี กระท้อนตะลุงมีคุณภาพดี รสชาติเนื้อและปุยเมล็ดหวาน อร่อยเป็นที่
นิยมของผู้บริโภค ราคากระท้อนผลสดเฉลี่ย 35-120 บาท ต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และขนาดผล กลุ่ ม
แม่บ้านเกษตรกรในพ้ืนที่ได้เพ่ิมมูลค่าทางการตลาดโดยการน าไปแปรรูป อาทิ กระท้อนลอยแก้ว กระท้อนแช่
อ่ิม กระท้อนหยี 

เม่ือ 75 ปีก่อน (ปี พ.ศ. 2489) ปู่พร้อม ยอดฉุน เป็นผู้น าต้นกระท้อน (พันธุ์ทับทิม พันธุ์ อีล่า พันธุ์นิ่มนวล ) 
จากจังหวัดนนทบุรี น าเข้ามาปลูกและขยายพันธุ์ในต าบลตะลุงจนเต็มสวน สวนแห่งนี้ต้ังอยู่ริมแม่น้ าลพบุรี ซ่ึง
เป็นดินน้ าไหลทรายมูล ดินทรายหวาน ท าให้ได้ผลผลิตคุณภาพดี ถูกใจผู้บริโภค เกษตรกรชาวจังหวัดลพบุรีจึง
นิยมปลูกกระท้อนครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ต าบล ริมแม่น้ าลพบุรี ในอ าเภอเมืองลพบุรี คือ ต าบลโพธิ์ เก้าต้น ต าบล
ตะลุง และต าบลง้ิวราย ผลผลิตโดยเฉลี่ย 1,000 กิโลกรัม ต่อไร่ 

ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาคี ผลักดันให้เกิดการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ
กระท้อนจังหวัดลพบุรี จนได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในชื่อ “กระท้อนตะลุง” จากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ลักษณะเด่นของกระท้อนตะลุง คือ ผลมีรูปทรงกลม
ค่อนข้างแป้น ผิวนอกเรียบละเอียดและอ่อนนุ่ม มีขนนิ่มขนาดเล็กคล้ายก ามะหยี่  เปลือกบาง เนื้อและปุยเมล็ด
ค่อนข้างแห้งและนุ่ม รสชาติเนื้อและปุยเมล็ดหวาน และไม่มีรสฝาด ค่าความหวานอยู่ในช่วง 9-16 องศาบริกซ์ 

 

 



ปัจจุบัน จังหวัดลพบุรีมีพ้ืนที่ปลูกกระท้อนตะลุง จ านวน 145 ราย ปลูกกระท้อนตะลุง จ านวน 5 สายพันธุ์ 
ได้แก่ พันธุ์ปุยฝ้าย พันธุ์อีล่า พันธุ์ทับทิม พันธุ์นิ่มนวล และพันธุ์ก ามะหยี่ เท่านั้น เนื้อที่ปลูกรวม 319 ไร่ ใน
พ้ืนที่ 3 ต าบลของอ าเภอเมืองลพบุรี ได้แก่ ต าบลตะลุง ต าบลง้ิวราย และต าบลโพธิ์เก้าต้น 

คุณถาวร ค้ า คูณ เกิด ในครอบครัวเกษตรกร ท างานสู้ชีวิ ตมาตลอด เคยไปรับจ้างท า งานที่ป ระเทศ
ซาอุดิอาระเบีย หลังกลับมาอยู่เมืองไทย คุณถาวรมีปัญหาสุขภาพไม่ค่อยดี คุณตา ซ่ึงขณะนั้นด ารงต าแหน่ง
ก านัน ได้แนะน าให้คุณถาวรหันมาท าการเกษตรอยู่ที่บ้านเกิด เริ่มจากปลูกกระท้อน เลี้ ยงโคนม ต้ังแต่ ปี 
2526 จนถึงปัจจุบัน 

คุณถาวร ได้รับฟังข่าวสารทางโทรทัศน์ เรื่องค าสอนของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่องการท าเศรษฐกิจพอเพียง 
ยึดหลักทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ควบคู่กับการใช้ความรู้ คู่คุณธรรม และ
ท างานตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด คุณถาวรต้ังใจท าสวนกระท้อน สวนมะลิตัดดอก โคนม และปลูกชะอมควบคู่
กันไป 

คุณถาวร หม่ันศึกษาหาความรู้  ประเมินศักยภาพของครอบครัว พบว่า ตนเองมีศักยภาพในการท าสวน
กระท้อน และเลี้ยงโคนมได้ดีที่สุด แต่มีปัญหาเรื่องแรงงาน จึงตัดสินใจเลิกเลี้ยงโคนม และหันมาท าสวน
กระท้อนอย่างเดียว พร้อมคิดค้นเทคนิคใหม่ๆ ในการดูแลและบ ารุงผลกระท้อนให้เป็นที่ต้องการของตลาด 

ปี พ.ศ. 2554 เกิดอุทกภัย มีน้ าท่วมสวนนานถึง 3 เดือน แต่สวนของคุณถาวรมีกระท้อนยืนต้นตายเพียง 10 
ต้น เท่านั้น จึงเกิดแนวคิดปลูกพืชแซมในสวนกระท้อน เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ลดความเสี่ยงเรื่อง
ราคาผลผลิต ช่วยควบคุมวัชพืชภายในสวน รวมทั้งเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวของตนเอง 

คุณถาวร ประสบความส าเร็จในเรื่องการปลูกกระท้อนห่อ 35 ปี จากรางวัลในการส่งประกวดผลผลิตกระท้อน
ห่อ (ใช้หลักเกณฑ์ประกวดโดยดูจากลักษณะภายนอก ดังนี้  ขนาด รูปร่างลักษณะ ความสม่ าเสมอ ความ
สมบูรณ์ และลักษณะภายใน ดังนี้ เปลือก เนื้อ เมล็ด รสชาติของปุย ความหวาน สภาพความสมบูรณ์ ) ในงาน
เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรีต่อเนื่องทุกปี ต้ังแต่ ปี 2542-2562 

ปัจจุบัน คุณถาวรและภรรยาปลูกดูแลสวนกระท้อนเนื้อที่ 16 ไร่ จ านวน 260 ต้น หลายสายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์
ปุยฝ้าย พันธุ์อีล่า พันธุ์ทับทิม และพันธุ์นิ่มนวล คุณถาวรพัฒนาสวน พัฒนาดิน รดน้ า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย พับถุง
ส าหรับห่อกระท้อนเอง จักตอกเอง ห่อเอง เก็บผลผลิตเอง ขายเอง ด้วยความพากเพียรอดทน พัฒนาสายพันธุ์
กระท้อนจนเกิดความสมบูรณ์ สามารถให้ผลผลิตที่ดี จนประสบความส าเร็จและเป็นแบบอย่างที่ ดีงาม และมี
การปรับเปลี่ยนแนวคิด เนื่องจากมีปัญหาด้านราคา ด้านการตลาด ด้านภัยธรรมชาติ เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิม
รายได้ให้ครัวเรือน และต้องการใช้ พ้ืนที่ในสวนให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงสนใจที่จะปลูกพืชให้มีความ
หลากหลายมากขึ้น 

 



คุณถาวร ได้ประยุกต์วิธีการปลูกต้ังแต่เริ่มปลูกจนให้ผลผลิต โดยกระท้อน 1 ต้น ใส่ปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดินบริเวณที่ปลูกตามความต้องการของกระท้อนในระยะนั้น เม่ือโตจะมีระยะที่ต้องใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ า 
ปุ๋ยแห้ง ทั้งฉีดพ่นทางใบ ใส่โดยตรงทางดิน เม่ือถึงช่วงเวลาจะตัดแต่งก่ิงท าสาว โดยมีวิธีการตัดแต่ง 2 แบบ 
คือ แบบฝาชีคว่ า และแบบฝาชีหงาย เพ่ือควบคุมแสง ความชื้น มีผลต่อความแข็งแรงของต้นกระท้อน 

คุณถาวร ใส่ทั้งปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ า ปุ๋ยแห้ง และปุ๋ยเคมี ตามแผนการผลิต เม่ือถึงอายุช่วงออกดอกจนติดผล จะมี
การฉีดยาเชื้อรา ยาเพลี้ยแป้ง ก่อนการห่อผลกระท้อน ต้ังแต่เริ่มห่อ โดยห่อด้วยมือตนเองแ ละภรรยาทุกผล 
ระหว่างห่อมีการเลือกผลท่ีไม่ได้คุณภาพทิ้ง ท าความสะอาดช่อ ใช้ระยะเวลาห่อไปเรื่อยจนครบ 200 ต้น ใน
ระยะเวลาห่อ ก็ห่อไปพร้อมกับขายผลผลิตที่แก่เต็มที่ไปด้วย ทยอยห่อและขายตามแผนที่ตนเองวางแผนการ
ผลิตไว้ ตลอดช่วงอายุการผลิตของกระท้อนแต่ละปีจะไถพรวนวัชพืชทั้งหมด 3 ครั้ง โดยมีการผลิตที่ถูก
หลักการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ทุกขั้นตอน 

คุณถาวร เน้นผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด ซ่ึงเป็นแม่ค้าเจ้าประจ าที่ได้คุยกันไว้ทุกปี และเปิดสั่งจอง
สินค้าทางโทรศัพท์ โดยผลผลิตกระท้อนจะออกผลผลิตให้เก็บไปขายได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกจะออกผลผลิต
ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน เก็บผลผลิตออกขายช่วงเดือนเมษายน และ ครั้งที่  2 จะออกผลิตในเดือน
ธันวาคม เก็บผลผลิตออกขายประมาณช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี มีรายได้เฉลี่ ย 
1,100,000-1,210,000 บาท ต่อปี 

ค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ส่วนใหญ่เป็นค่าถุงห่อกระท้อน ค่าปุ๋ยเคมีบางตัว ค่า ซ้ือดิน ค่าอุปกรณ์แทนบางตัวที่
ช ารุด ค่าน้ ามัน ค่าวัตถุดิบในการน ามาท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ า  ปุ๋ยแห้ง และสารขับไล่แมลงต่างๆ ตนเองไม่เสีย
ค่าแรงในการจ้างแรงงานใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากใช้แรงงานภายในครอบครัวตนเองเท่านั้น โดยคิดค่าใช้จ่าย
ย้อนหลัง 3 ปี ประมาณปีละ 100,000 บาท 

คุณถาวร เป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้า หม่ันศึกษาเรียนรู้ หาความรู้ต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต และน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่โดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น 

– ซ้ือรถกระเช้าจากประเทศญี่ปุ่น มาใช้ในการห่อผลกระท้อนที่อยู่สูง แทนการใช้บันได ซ่ึงเป็นเจ้าแรกและเจ้า
เดียวของสวนกระท้อนในอ าเภอเมืองลพบุรี 

– ต้นกระท้อนอายุมาก มีขนาดใหญ่ ผลผลิตด้อยคุณภาพ ต้องตัดแต่งก่ิงทรงพุ่มเพ่ือ “ท าสาวกระท้อน” เพ่ือ
ส่งเสริมผลผลิตของกระท้อน คุณถาวรประยุกต์ใช้ดูซินคอย (ใช้พ่นเคลือบใต้รถยนต์ป้องกันสนิม) ผสมเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มา ทาแผลต้นกระท้อนหลังจากการตัดแต่งก่ิงกระท้อนทันที 

 



– แก้ปัญหาเรื่องน้ าท่วมขังภายในสวนช่วงฤดูฝน โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เรื่อง “คลองไส้ไก่” มา
จัดการการผลิตภายในสวน เพ่ือระบายน้ าให้กระจายรอบพ้ืนที่ในสวน สร้างความชุ่มชื้น และลดพลังงานในการ
รดน้ าในฤดูแล้ง 

– การใช้สูตรการเพ่ิมดิน (เป็นดินร่วนปนทราย หรือดินที่มีการระบายน้ าและระบายอากาศได้ดี) มาจัดการการ
ผลิตภายในสวนกระท้อนทุกปี ปีละประมาณ 10 เซนติเมตร เพ่ือดูแลเรื่องรากของต้นกระท้อน 

– การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเรื่อง “การปลูกพืชแซม” มาจัดการการผลิตภายในสวนเพ่ือลดปัญหาวัชพืชภายใน
สวน และน าก่ิงใหญ่ของกระท้อนหลังจากการตัดแต่งก่ิง มาท าฟืนใช้ภายในครอบครัว หากเหลือจากใช้ก็
รวบรวมขาย เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ครอบครัว 

– การใช้เทคโนโลยีเรื่องการฝังระบบท่อน้ าใต้ดิน เพ่ือควบคุมการเปิด-ปิด ระบบให้น้ าภายในสวน โดยแบ่งโซน
การเปิด-ปิด ออกเป็น 11 โซน 

– ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน เพ่ือบ ารุงธาตุอาหารในดินให้ตรงตามความต้องการของต้น
กระท้อน ผลิตปุ๋ยหมักเองทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีบางตัว เพ่ือใช้ภายในสวน 

– ใช้วัตถุดิบสมุนไพรธรรมชาติภายในสวนแทนการใช้สารเคมี เช่น กล้วยสุก เพ่ือท าน้ าหมักฮอร์โมนส าหรับ
ปรับปรุงดิน  คิดค้นสูตรสารฝาด สารขับไล่แมลง สารบ ารุงต้น บ ารุงใบ และบ ารุงดิน 

– แก้ปัญหาเรื่องช่องว่างระหว่างต้นกระท้อนแต่ละต้นที่เกิดจากความเสียหาย เช่น ตาย โตช้า ท าให้เหลือพ้ืนที่ 
ด้วยการปลูกพืชแซม เช่น มะปราง มะยงชิด ฝรั่ง ข่า ฯลฯ 

– แก้ปัญหาเรื่องการขาดความชุ่มชื้นภายในสวนกระท้อน ด้วยการติดระบบสปริงเกลอร์ใต้โคนต้นทุกต้น และ
การขุดคลองไส้ไก่ การใช้เศษใบ ก่ิงเล็กหลังการแต่งก่ิง ท าสาวคลุมใต้โคนต้น เพ่ือรักษาความชุ่มชื้นภายในสวน 

ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีส่งเสริมน าสินค้าตกเกรด แปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม เป็นกระท้อนอบแห้งและ
กระท้อนหยี หากผู้อ่านท่านใดสนใจเรื่องการปลูกกระท้อน สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม กับ คุณถาวร 
ค้ าคูณ เจ้าของสวนกระท้อนป้าทองสุข หมู่ที่ 13 ต าบลตะลุง อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร . 089-008-9207 
หรือ ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร. 036-421-191 

 

 

 



 
สุโขทัยสู้โควิด! เร่งขยายพันธ์ุ'ฟ้าทะลายโจร'ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

 
 19 ก.ค. 64 -  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยได้เร่งรัดให้อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (อกม.) ของทุกอ าเภอ ที่ได้รับมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ตามโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิ ตสู้ภัยโค
วิด-19 เม่ือปีงบประมาณ 2563 ขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร แบ่งปันพ่ีน้องเกษตรกรบ้านข้างเคียง เป็นสมุนไพร
ข้างบ้านเพ่ือใช้ป้องกันรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
  นายเนตร  สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดท า “โครงการบ้าน
พอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19” โดยถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร พร้อมจัดท าจุดเรียนรู้ ต้นแบบ 
“การปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือน” โดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ท าหน้าที่ประสานงานและ
ถ่ายทอดความรู้นั้น 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยเป็นหน่วยประสานงาน คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีการ
มอบพืชผักและสมุนไพรหลัก จ านวน 4 ชนิด เป็นพืชที่เป็นที่นิยมในการบริโภค และสามารถผลิตจากเมล็ดได้
ง่าย ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร มะละกอ พริก มะเขือ และพืชผัก -สมุนไพรเสริม จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ มะรุม 
ผักหวานบ้าน และแคบ้าน เม่ือปีงบประมาณ 2563 ให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านของทุกอ าเภอ รวมกว่า 
40,000 ต้น แล้วน าไปขยายผลแบ่งปันให้เกษตรกรรายอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมให้เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบมีพืช
อาหารบริโภค สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพ่ึงพาตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างความม่ันคงทาง
อาหาร และมีสมุนไพรช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย 
  เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย และส านักงานเกษตรอ าเภอทุก
อ าเภอ เป็นผู้ดูแล ติดตามให้ค าปรึกษา แนะน าเรื่องการปลูกดูแลรักษาพืชผักสมุนไพรให้แก่ผู้ เข้าร่วมโครงการ 
และติดตามให้มีการขยายผลไปยังเกษตรกรรายอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วม โดยขยายพันธุ์แบ่งปันให้ได้มากที่สุด 
พร้อมกับมีการจัดท าแปลงจุดเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือนเพ่ือเป็นต้นแบบ บริเวณส านักงาน
เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ อ าเภอละ 1 จุด 



 

เกษตรสุโขทัยเร่งขยายพันธ์ุฟ้าทะลายโจรแบ่งปันเพ่ือนบ้านป้องกันโควิด 

 

  นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดท า “โครงการบ้าน
พอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19” โดยถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร พร้อมจัดท าจุดเรียนรู้ ต้นแบบ 
“การปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือน” โดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ท าหน้าที่ประสานงานและ
ถ่ายทอดความรู้นั้น 

  ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยเป็นหน่วยประสานงาน คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีการ
มอบพืชผักและสมุนไพรหลัก จ านวน 4 ชนิด เป็นพืชที่เป็นที่นิยมในการบริโภค และสามารถผลิตจากเมล็ดได้
ง่าย ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร มะละกอ พริก มะเขือ และพืชผัก -สมุนไพรเสริม จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ มะรุม 
ผักหวานบ้าน และแคบ้าน เม่ือปีงบประมาณ 2563 ให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านของทุกอ าเภอ รวมกว่า 
40,000 ต้น แล้วน าไปขยายผลแบ่งปันให้เกษตรกรรายอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 พร้อมให้เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบมีพืชอาหารบริโภค สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพ่ึงพาตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างความม่ันคงทางอาหาร และมีสมุนไพร
ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย 

  เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย และส านักงานเกษตรอ าเภอทุก
อ าเภอ เป็นผู้ดูแล ติดตามให้ค าปรึกษา แนะน าเรื่องการปลูกดูแลรักษาพืชผักสมุนไพรให้แก่ผู้ เข้าร่วมโครงการ 
และติดตามให้มีการขยายผลไปยังเกษตรกรรายอ่ืนๆที่ไม่ได้เข้าร่วม โดยขยายพันธุ์แบ่งปันให้ได้มากที่สุด พร้อม
กับมีการจัดท าแปลงจุดเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือนเพ่ือเป็นต้นแบบ บริเวณส านักงาน

เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ อ าเภอละ 1 จุด 



 
เกษตรสุโขทัยเร่งขยายพันธ์ุฟ้าทะลายโจร แบ่งปันเพ่ือนบ้าน ป้องกันโควิด 

 
  19 ก.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยได้เร่งรัดให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
(อกม.) ของทุกอ าเภอ ที่ได้รับมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ตามโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้ภัยโควิด -19 เม่ือ
ปีงบประมาณ 2563 ขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร แบ่งปันพ่ีน้องเกษตรกรบ้านข้างเคียง เป็นสมุนไพรข้างบ้านเพ่ือ
ใช้ป้องกันรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
 
  นายเนตร  สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดท า “โครงการบ้าน
พอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19” โดยถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร พร้อมจัดท าจุดเรียนรู้ ต้นแบบ 
“การปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือน” โดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ท าหน้าที่ประสานงานและ
ถ่ายทอดความรู้นั้น 
 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยเป็นหน่วยประสานงาน คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีการ
มอบพืชผักและสมุนไพรหลัก จ านวน 4 ชนิด เป็นพืชที่เป็นที่นิยมในการบริโภค และสามารถผลิตจากเมล็ดได้
ง่าย ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร มะละกอ พริก มะเขือ และพืชผัก -สมุนไพรเสริม จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ มะรุม 
ผักหวานบ้าน และแคบ้าน เม่ือปีงบประมาณ 2563 ให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านของทุกอ าเภอ รวมกว่า 
40,000 ต้น 
 แล้วน าไปขยายผลแบ่งปันให้เกษตรกรรายอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมให้เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบมีพืชอาหาร
บริโภค สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพ่ึงพาตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างความม่ันคงทางอาหาร 
และมีสมุนไพรช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย 
 



 เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย และส านักงานเกษตรอ าเภอทุก
อ าเภอ เป็นผู้ดูแล ติดตามให้ค าปรึกษา แนะน าเรื่องการปลูกดูแลรักษาพืชผักสมุนไพรให้แก่ผู้ เข้าร่วมโครงการ 
และติดตามให้มีการขยายผลไปยังเกษตรกรรายอ่ืนๆที่ไม่ได้เข้าร่วม โดยขยายพันธุ์แบ่งปันให้ได้มากที่สุด พร้อม
กับมีการจัดท าแปลงจุดเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือนเพ่ือเป็นต้นแบบ บริเวณส านักงาน
เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ อ าเภอละ 1 จุด 
 



 



 
 
 
 



 
 
NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล  
ข่าว กระบ่ี – ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสานลดความเส่ียงด้านราคา 

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kBnZS4rETuc  
 

https://www.youtube.com/watch?v=kBnZS4rETuc

