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“เฉลมิชัย” ระดม 6 พนัคลนิิก เปิดฮอตไลน์สายด่วนใช้ 
“สมุนไพร-ตาํรับยาไทย” รักษาผู้ป่วยโควดิ-19 
“เฉลิมชยั” เปิดแนวรุกสมุนไพรฝ่าแนวรบโควดิ-19 จบัมือกระทรวงสาธารณสุข และสภาการแพทยแ์ผนไทย ระดม 6 
พนัคลินิก พร้อมฮอตไลนส์ายด่วนใชส้มุนไพรและตาํรับยาไทยร่วมรักษาผูป่้วยโควดิ-19 เตรียมคิกออฟ “เพชรบุรี
โมเดล” เดินหนา้การแพทยท์างร่วม 3 แนวทาง 
นายอลงกรณ์ พลบุตร ทีPปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตร แถลงวนันีT ทีPกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (7 ก.ค.64) 
วา่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ”โควดิ-19 ระลอกใหม่ทีPรุนแรงมากขึTน ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดส้ัPงการใหเ้ร่งส่งเสริมพืชสมุนไพรและตาํรับยาไทย เพืPอแกไ้ขปัญหาโควดิ-19 โดยผนึก
ความร่วมมือกบัสภาการแพทยแ์ผนไทย และกรมการแพทยแ์ผนไทย และการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
จากขอ้สัPงการดงักล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดจ้ดัการประชุมหารือ โดยประสานกบั ดร.สาธิต ปิตุเตชะ 
รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสุข เมืPอปลายสปัดาห์ทีPผา่นมา มีนายอลงกรณ์ พลบุตร ทีPปรึกษารัฐมนตรีเกษตร 
เป็นประธานและมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย นายนราพฒัน์ แกว้ทอง ผูช่้วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ พล.ร.อ.ชาญ
ชยั เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทยแ์ผนไทย พ.อ.นายแพทย ์พงศศ์กัดิZ  ตัTงคณา ประธานมูลนิธิจิตเป็นผูใ้หใ้จเป็น
นิพพาน นพ.ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมกสรแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข 



ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชยัสกลุ ผูอ้าํนวยการกองสมุนไพรเพืPอเศรษฐกิจ รศ.ดร.ธญัญะ รองอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พท.ภ.บญัชา สุวรรณธาดา ทีPปรึกษาโครงการพฒันาการแพทยไ์ทยร่วมสมยั ฯลฯ 

 
ทัTงนีT ทีPประชุมเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ พร้อมดาํเนินแนวทางการแพทยท์างร่วม ระหวา่ง การแพทยแ์ผนปัจจุบนัและการแพทย์
แผนไทย โดยใชส้มุนไพรและตาํรับยาไทยควบคู่กบัยาแผนปัจจุบนั ซึP งมี 3 แนวทางในการขบัเคลืPอน 
1 แนวทางการป้องกนัการติดเชืTอ โดยใชเ้ครืPองยาสมุนไพรและตาํรับยาไทย 
2 แนวทางการรักษาผูป่้วยดว้ยยาแผนปัจจุบนั เครืPองยาสมุนไพรและตาํรับยาไทย 
3 แนวทางการฟืT นฟูผูป่้ายหลงัการรักษาโดยเฉพาะกรณี Long COVID Syndrome 
นายอลงกรณ์ กล่าวต่อไปวา่ สภาการแพทยแ์ผนไทยแจง้วา่ ปัจจุบนัมีคลินิกแพทยแ์ผนไทย 6,000 คลินิก และแพทย์
แผนไทยกวา่ 30,000 คน รวมทัTงศูนยฮ์อตไลนแ์พทยแ์ผนไทยทีPมีอยูทุ่กภาค และยงัมีคลินิกจิตอาสาแพทยแ์ผนไทยอีก 
60 แห่ง และคลงัยาสมุนไพรและตาํรับยาไทยของสภาการแพทยแ์ผนไทยทีPพร้อมใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเตม็ทีP 
ในขณะทีP รองอธิบดีกรมแพทยแ์ผนไทยแจง้วา่ กระทรวงสาธารสุข มีแพทยแ์ผนไทยประจาํโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง 
และมีการใชส้มุนไพรฟ้าทะลายโจรในการรักษาผูป่้วยในโรงพยาบาลสนาม เช่น ทีPกรุงเทพ นครปฐม และเพชรบุรี 
ทัTงนีT ทีPประชุมมีความเห็นร่วมกนัวา่ ควรเริPมทดสอบแนวทางการแพทยท์างร่วมทีPโรงพยาบาลสนามจงัหวดัเพชรบุรี ซึP งมี
ความพร้อมมากทีPสุด เป็นแห่งแรกตามขอ้เสนอของ พ.อ.นายแพทย ์พงศศ์กัดิZ  ตัTงคณา โดยใหมี้การจดักลุ่มผูป่้วยตามกลุ่ม
ยา และใหต้รวจเลือดผูป่้วยทัTงก่อนและหลงัการบาํบดัรักษา เพืPอวดัผลลพัธ์หากไดผ้ลดีจะขยายผลต่อไป 

 
“จากนัTน ไดมี้การประชุมต่อเนืPองทีPจงัหวดัเพชรบุรี เมืPอวานนีT (วนัทีP 6 ก.ค.64) เป็นการประชุมร่วมระหวา่ง ทีPปรึกษา
รัฐมนตรีเกษตรฯ ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบุรี สาธารณสุขจงัหวดั ทีมแพทยแ์ผนไทยเพชรบุรี พ.อ.นายแพทย ์พงศศ์กัดิZ  
ตัTงคณา โดยนายภคัพงศ ์ทวพิฒัน ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบุรี เห็นดว้ยและพร้อมดาํเนินการในการรักษาผูป่้วยตาม
แนวทางการแพทยท์างร่วม ทัTงนีT ในส่วนสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบุรี ยนิดีทีPจะดาํเนินการทนัทีทีPมีคาํสัPงจากกระทรวง
สาธารณสุข ใหส้ามารถดาํเนินการทดสอบดงักล่าว โดย พ.อ.นายแพทย ์พงศศ์กัดิZ  แจง้วา่พร้อมร่วมดาํเนินการทดสอบ
และจะเป็นผูส้นบัสนุนเครืPองยาและตาํรับยาไทย เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย เบญจโลกวเิชียร (5 ราก) จนัทนลี์ลา เป็น
ตน้” 
ทีPปรึกษารัฐมนตรีเกษตร ยงัแถลงต่อไปวา่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดด้าํเนินการสนบัสนุนและส่งเสริมสมุนไพร
ไทยอยา่งต่อเนืPอง ภายใตน้โยบายของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรฯ และนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ซึP งมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยขบัเคลืPอนนโยบายผา่นแผนแม่บท วา่ดว้ยการพฒันาสมุนไพรไทย 
ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ 1. ดา้นยทุธศาสตร์สมุนไพรแห่งชาติ 2. ดา้นการวจิยัและนวตักรรมสมุนไพร 3. ดา้น
วตัถุดิบสมุนไพร 4. ดา้นส่งเสริมอุตสาหกรรมและผูป้ระกอบการผลิตภณัฑส์มุนไพร และ 5. ดา้นส่งเสริมภาพลกัษณ์
และการตลาดสมุนไพร 
ซึP งกระทรวงเกษตรฯ มีบทบาทหนา้ทีPในการขบัเคลืPอนยทุธศาสตร์ การส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทย ทีPมีศกัยภาพตาม
ความตอ้งการของตลาดทัTงในประเทศและต่างประเทศ ซึP งจากการดาํเนินการทีPผา่นมา ไดส้นบัสนุนการปลูกพืชสมุนไพร 
64,917 ไร่ จาํนวน 80 ชนิด แบ่งเป็น พืTนทีPทีPมาตรฐาน GAP จาํนวน 54,755 ไร่ พืTนทีPทีPมาตรฐาน 
Organic Thailand จาํนวน 13,162 ไร่ พร้อมทัTงจดัตัTงกลุ่มวสิาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร จาํนวน 60 
กลุ่ม และมีการจดัทาํมาตรฐานสินคา้ GAP และมาตรฐานพืชสมุนไพร ตามกลุ่มของส่วนทีPใชข้องพืช จาํนวน 5 ฉบบั 
ไดแ้ก่ ฉบบัทีP 1 หวั เหงา้ และราก ฉบบัทีP 2 ใบ ส่วนเหนือดิน และทัTงตน้ ฉบบัทีP 3 ดอก พืช สมุนไพรแหง้ ฉบบัทีP 
4 ผล และเมลด็ และฉบบัทีP 5 เปลือก และเนืTอไม ้



 
นอกจากนีT กระทรวงเกษตร ยงัมีการพฒันาบุคลากร เพืPอตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบสมุนไพร รวมทัTงแผนดาํเนินการ
ปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการทีPไดรั้บรองมาตรฐาน ISO 17025 เพืPอใหบ้ริการตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบมาตรฐาน 
GAP หรือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์และไดจ้ดัทาํแผนทีPความเหมาะสมของทีPดิน สาํหรับปลูกพชืสมุนไพร (Land 
Suitability) จาํนวน 24 ชนิด เช่น ฟ้าทะลายโจร ขมิTนชนั ไพล บวับก กระชายดาํ กระชายเหลือง กระวาน ข่า 
ขิง คาํฝอย ตะไคร้ บุก พริกไทย วา่นชกัมดลูก กระเจ̂ียบแดง เก๊กฮวย ดีปลี บอระเพด็ พญายอ เพชรสงัฆาต มะระขีTนก 
มะลิ มะแวง้เครือ และมะแวง้ตน้ รวมทัTงจดัทาํฐานขอ้มูลพืTนทีPปลูกพืชสมุนไพร เพืPอใหมี้ฐานขอ้มูลพืTนทีPปลูกสมุนไพรทีP
ชดัเจนสามารถส่งเสริมเกษตรกรได ้โดยมีฐานขอ้มูลสมุนไพร ประกอบดว้ย 1) ขอ้มูลพืTนทีPปลูกสมุนไพร จากกรม
ส่งเสริมการเกษตร 2) ขอ้มูล Land Suitability (แผนทีPความเหมาะสมของทีPดินสาํหรับปลูกพืชสมุนไพร) จาก
กรมพฒันาทีPดิน 3) ขอ้มูลพืชสมุนไพรทีPไดรั้บการรับรอง GAP จากกรมวชิาการเกษตร 4) ขอ้มูลพืTนทีPปลูกพืช
สมุนไพร ของสาํนกังานการปฏิรูปทีPดินเพืPอเกษตรกรรม 
“สมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจ และพืชสุขภาพ ใชป้ระโยชนห์ลากหลาย ทัTงในการประกอบอาหารเป็นยารักษาโรค อาหาร
เสริมดูแลสุขภาพ และเป็นผลิตภณัฑเ์วชสาํอาง ปัจจุบนัความตอ้งการใชส้มุนไพรเพิPมขึTนอยา่งต่อเนืPอง โดยเห็นไดจ้าก
มูลค่าการบริโภควตัถุดิบสมุนไพร และผลิตภณัฑส์มุนไพร ภายในประเทศทีPเพิPมขึTนจากเดิม 43,100 ลา้นบาท ในปี 
2560 เป็น 52,100 ลา้นบาทในปี 2462 ซึP งเกิดจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีPใส่ใจเรืPองสุขภาพ และมุ่งเนน้ใช้
ผลิตภณัฑธ์รรมชาติมากขึTนทาํใหเ้กิดแรงหนุนเรืPองธุรกิจทีPเกีPยวเนืPองดา้นสุขภาพ รวมถึงโครงสร้างประชากรและสงัคมทีP
เปลีPยนแปลงไป ทัTงเรืPองสงัคมผูสู้งอาย ุและกระแสค่านิยมการบริโภคอาหารปลอดภยัมากขึTน โดยเฉพาะในการแพร่
ระบาดของโควดิ-19 ทาํใหค้วามตอ้งการผลิตภณัฑส์มุนไพรเพิPมขึTนอยา่งรวดเร็ว ทัTงตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
เกษตรกรจะมีรายไดแ้น่นอนและมัPนคงถือเป็นพืชเศรษฐกิจทีPสาํคญั นอกจากนีTกระทรวงเกษตรฯ ไดร่้วมมือกบัสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรใหมี้มูลค่าเพิPมขึTน สาํหรับตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ แทนการส่งออกสมุนไพรในรูปของวตัถุดิบ 

 
โดยเฉพาะสถานการณ์โควดิ-19 ล่าสุด ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใย
ประชาชน จึงสัPงการใหก้ระทรวงเกษตรฯ สนบัสนุนและร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาโควดิ-19 ของรัฐบาล โดยใช ้ 3 
แนวทางป้องกนั-รักษา-ฟืT นฟู ดว้ยสมุนไพร และตาํรับยาไทย เสริมการแพทยแ์ผนปัจจุบนั พร้อมกบัชีTแนะวา่ประเทศจีน
คือตวัอยา่งของประเทศทีPใชส้มุนไพรและตาํรับยาจีนควบคู่กบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนัสูก้บัโควดิ-19 จนประสบ

ความสาํเร็จ ซึP งสมุนไพรและตาํรับยาไทยใชม้าหลายร้อยปี ไดพ้ิสูจนแ์ลว้วา่สามารถช่วยประชาชนคนไทยมาในแต่ละยคุ
แต่ละสมยัใหอ้ยูร่อดปลอดภยัมาจนถึงทุกวนันีT การเสริมการแพทยแ์ผนปัจจุบนั ดว้ยการแพทยแ์ผนไทย จะช่วยแกไ้ข
ปัญหาโควดิ-19 ไดเ้ป็นอยา่งดี และควรทาํพร้อมกนัทัPวประเทศ” นายอลงกรณ์ กล่าวในทีPสุด 
 

 

 

 

 



 
ลุ้นวสิาหกจิชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทรายชิงทีI 1	ระดบัประเทศหลงัวสิาหกจิชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วย
ทราย ตาํบลทรัพย์ทว ีอาํเภอบ้านนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวลัชนะเลศิอนัดบั 1	ระดบัเขต
ภาคใต้ เป็นตวัแทนเข้าประกวดระดบัประเทศต่อไป	

 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีP 5 จงัหวดัสงขลา  
ใหข้อ้มูลวา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ไดม้อบหมายใหส้าํนกังานฯ ดาํเนินการประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัเขต ประจาํปี 2564 มี
วตัถุประสงคเ์พืPอคดัเลือกวสิาหกิจชุมชนทีPมีศกัยภาพในการบริหารจดัการทีPดี มีความเขม้แขง็ พึPงตนเองได ้มีแนวโนม้ในการพฒันาทีPย ัPงยนื และ

สามารถพฒันาใหเ้ป็นตน้แบบสาํหรับวสิาหกิจชุมชนอืPน เพืPอเป็นการกระตุน้และเพิPมประสิทธิภาพการประกอบวสิาหกิจชุมชนใหเ้กิดความ

มัPนคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รวมทัTงเป็นการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ ยกยอ่ง 
ประกาศเกียรติคุณวสิาหกิจชุมชนทีPมีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชน โดยคณะกรรมการประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัเขต ร่วมกนัเกบ็ขอ้มูล

วสิาหกิจชุมชนใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความคิดริเริPมสร้างสรรค ์ความสามารถในการบริหารและการจดัการสถาบนั บทบาทและการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกต่อสถาบนั ความมัPนคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบนั การทาํกิจกรรมดา้นสวสัดิการชุมชน สาธารณประโยชน ์และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิPงแวดลอ้ม ขณะนีTไดด้าํเนินการเสร็จสิTนเรียบร้อยแลว้ ผลปรากฏวา่วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย ตาํบล

ทรัพยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ระดบัเขตภาคใต ้เป็นตวัแทนเขา้ประกวดระดบัประเทศต่อไป  
นายกิตติศกัดิZ  นาคกลุ ประธานกลุ่ม ใหข้อ้มูลวา่ ปัจจุบนัวสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย  
มีสมาชิก 226 คน หลกัคิดริเริPมมาจากสถานการณ์ภาวะหนีT สินของชาวบา้นหว้ยทรายมีสะสมมาชา้นาน เนืPองจากการประกอบอาชีพเกษตร

เชิงเดีPยว เช่น ทาํสวนยางพารา ปาลม์นํTามนั จึงไดร้วมกลุ่มกนัเพืPอประกอบอาชีพสร้างรายไดแ้ละร่วมกนัแกปั้ญหาในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปัญหา

ความยากจน ปัญหาหนีT สิน ปัญหาครอบครัว ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิPงแวดลอ้ม เป็นตน้ สร้างแหล่งเงินทุนสาํหรับการประกอบอาชีพ 



ส่งเสริมและฝึกการประหยดัอดออมและสร้างสวสัดิการแก่สมาชิกและชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม ช่วยเหลือเกืTอกลูกนั 

สร้างความรัก ความสามคัคีในชุมชน พฒันาสงัคมและเศรษฐกิจใหเ้ชืPอมโยงเกืTอกลูกนั ทัTงดา้นการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยใช้

ทรัพยากรทีPมีอยูใ่นชุมชนใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย มีกลุ่มกิจกรรมหลากหลาย ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมกลุ่ม
ออมทรัพยเ์พืPอการผลิต เป็นศูนยก์ลางหวัใจหลกัของวสิาหกิจชุมชน เพืPอใชใ้นการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ทุกท่านทีPเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

ตอ้งเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพยด์ว้ย มีผลประโยชนแ์ละการปันผลอยา่งเป็นรูปธรรมทีPชดัเจน โปร่งใส และมีความยติุธรรม สมาชิกทุกท่านไดรั้บ

ผลประโยชนอ์ยา่งเท่าเทียมกนั 2) กิจกรรมโรงสีชุมชน 3) กิจกรรมโรงนํTาดืPมชุมชน 4) กิจกรรมกลุ่มแปรรูปต่างๆ  
ดงันีT  (1) กลุ่มเลีTยงผึTงโพรง นํTานาํนํTาผึTงมาส่งต่อไปยงักลุ่ม กลุ่มผลิตภณัฑส์บู่นํTาผึTง  
(2) กลุ่มปลาเมง็ แปรรูปปลาเมง็ยา่งรมควนั นํTาพริกนรกปลาเมง็ ยาํปลาเมง็ ตม้โคลง้ปลาเมง็  
(3) กลุ่มเห็ด แปรรูปเป็น นํTาพริกเห็ด ขา้วเกรียบเห็ด เป็นตน้ 
(4) กลุ่มเครืPองแกงและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
5) กิจกรรมปุ๋ยหมกั 6) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงไก่ 7) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงผึTง 8) กิจกรรมกลุ่มเพาะเห็ด 
9) กิจกรรมกลุ่มนํTายางสด 10) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงกบ 11) กิจกรรมกลุ่มปุ๋ยเคมีสัPงตดั และ 12) กิจกรรมเลีTยงปลานํTาจืด ไดแ้ก่ (1) 
เพาะเลีTยงปลาเมง็แปลงใหญ่ (2) กลุ่มเพาะเลีTยงดุก (3) กลุ่มเลีTยงปลาหมอ  
การดาํเนินงานของกลุ่มกิจกรรมเครือข่ายทัTงหมด มีการจาํหน่ายใหแ้ก่ใหก้บัสมาชิกในราคาถูก และนาํผลกาํไรมาเป็นรายไดข้องกลุ่มฯ นาํมา

จดัสรรเป็นเงินปันผล ประจาํปี การจดัสรรผลประโยชนทุ์กกิจกรรมจะแบ่งจดัสรรเงินจากรายไดก้ลุ่มเครือข่ายกลบัคืนมายงักลุ่มออมทรัพยเ์พืPอ

การผลิต ปัจจุบนัมีเงินทุน 10,975,900 บาท มีการจดัสรรเงินปันผลใหแ้ก่สมาชิก 2 ชัTน คือ ไดปั้นผลจากกลุ่มเครือข่ายและจากกลุ่มออม

ทรัพยฯ์ เนืPองจากสมาชิกทุกกลุ่มกิจกรรมเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพยเ์พืPอการผลิต และแต่ละกลุ่มมีการกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัในดาํเนินงาน 

และทุกกิจกรรมเชืPอมโยงเกืTอกลูกนั ตามเป้าหมาย “อยูดี่ มีสุข ลดรายจ่าย เพิPมรายไดแ้ละมีเงินออม” 
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ใหข้อ้มูลวา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ไดม้อบหมายใหส้าํนกังานฯ ดาํเนินการประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัเขต ประจาํปี 2564 มี
วตัถุประสงคเ์พืPอคดัเลือกวสิาหกิจชุมชนทีPมีศกัยภาพในการบริหารจดัการทีPดี มีความเขม้แขง็ พึPงตนเองได ้มีแนวโนม้ในการพฒันาทีPย ัPงยนื และ

สามารถพฒันาใหเ้ป็นตน้แบบสาํหรับวสิาหกิจชุมชนอืPน เพืPอเป็นการกระตุน้และเพิPมประสิทธิภาพการประกอบวสิาหกิจชุมชนใหเ้กิดความ

มัPนคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รวมทัTงเป็นการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ ยกยอ่ง 
ประกาศเกียรติคุณวสิาหกิจชุมชนทีPมีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชน โดยคณะกรรมการประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัเขต ร่วมกนัเกบ็ขอ้มูล

วสิาหกิจชุมชนใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความคิดริเริPมสร้างสรรค ์ความสามารถในการบริหารและการจดัการสถาบนั บทบาทและการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกต่อสถาบนั ความมัPนคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบนั การทาํกิจกรรมดา้นสวสัดิการชุมชน สาธารณประโยชน ์และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิPงแวดลอ้ม ขณะนีTไดด้าํเนินการเสร็จสิTนเรียบร้อยแลว้ ผลปรากฏวา่วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย ตาํบล

ทรัพยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ระดบัเขตภาคใต ้เป็นตวัแทนเขา้ประกวดระดบัประเทศต่อไป  
นายกิตติศกัดิZ  นาคกลุ ประธานกลุ่ม ใหข้อ้มูลวา่ ปัจจุบนัวสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย  
มีสมาชิก 226 คน หลกัคิดริเริPมมาจากสถานการณ์ภาวะหนีT สินของชาวบา้นหว้ยทรายมีสะสมมาชา้นาน เนืPองจากการประกอบอาชีพเกษตร

เชิงเดีPยว เช่น ทาํสวนยางพารา ปาลม์นํTามนั จึงไดร้วมกลุ่มกนัเพืPอประกอบอาชีพสร้างรายไดแ้ละร่วมกนัแกปั้ญหาในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปัญหา

ความยากจน ปัญหาหนีT สิน ปัญหาครอบครัว ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิPงแวดลอ้ม เป็นตน้ สร้างแหล่งเงินทุนสาํหรับการประกอบอาชีพ 

ส่งเสริมและฝึกการประหยดัอดออมและสร้างสวสัดิการแก่สมาชิกและชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม ช่วยเหลือเกืTอกลูกนั 

สร้างความรัก ความสามคัคีในชุมชน พฒันาสงัคมและเศรษฐกิจใหเ้ชืPอมโยงเกืTอกลูกนั ทัTงดา้นการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยใช้

ทรัพยากรทีPมีอยูใ่นชุมชนใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย มีกลุ่มกิจกรรมหลากหลาย ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมกลุ่ม
ออมทรัพยเ์พืPอการผลิต เป็นศูนยก์ลางหวัใจหลกัของวสิาหกิจชุมชน เพืPอใชใ้นการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ทุกท่านทีPเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

ตอ้งเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพยด์ว้ย มีผลประโยชนแ์ละการปันผลอยา่งเป็นรูปธรรมทีPชดัเจน โปร่งใส และมีความยติุธรรม สมาชิกทุกท่านไดรั้บ

ผลประโยชนอ์ยา่งเท่าเทียมกนั 2) กิจกรรมโรงสีชุมชน 3) กิจกรรมโรงนํTาดืPมชุมชน 4) กิจกรรมกลุ่มแปรรูปต่างๆ  
ดงันีT  (1) กลุ่มเลีTยงผึTงโพรง นํTานาํนํTาผึTงมาส่งต่อไปยงักลุ่ม กลุ่มผลิตภณัฑส์บู่นํTาผึTง  
(2) กลุ่มปลาเมง็ แปรรูปปลาเมง็ยา่งรมควนั นํTาพริกนรกปลาเมง็ ยาํปลาเมง็ ตม้โคลง้ปลาเมง็  
(3) กลุ่มเห็ด แปรรูปเป็น นํTาพริกเห็ด ขา้วเกรียบเห็ด เป็นตน้ 



(4) กลุ่มเครืPองแกงและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
5) กิจกรรมปุ๋ยหมกั 6) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงไก่ 7) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงผึTง 8) กิจกรรมกลุ่มเพาะเห็ด 
9) กิจกรรมกลุ่มนํTายางสด 10) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงกบ 11) กิจกรรมกลุ่มปุ๋ยเคมีสัPงตดั และ 12) กิจกรรมเลีTยงปลานํTาจืด ไดแ้ก่ (1) 
เพาะเลีTยงปลาเมง็แปลงใหญ่ (2) กลุ่มเพาะเลีTยงดุก (3) กลุ่มเลีTยงปลาหมอ  
การดาํเนินงานของกลุ่มกิจกรรมเครือข่ายทัTงหมด มีการจาํหน่ายใหแ้ก่ใหก้บัสมาชิกในราคาถูก และนาํผลกาํไรมาเป็นรายไดข้องกลุ่มฯ นาํมา

จดัสรรเป็นเงินปันผล ประจาํปี การจดัสรรผลประโยชนทุ์กกิจกรรมจะแบ่งจดัสรรเงินจากรายไดก้ลุ่มเครือข่ายกลบัคืนมายงักลุ่มออมทรัพยเ์พืPอ

การผลิต ปัจจุบนัมีเงินทุน 10,975,900 บาท มีการจดัสรรเงินปันผลใหแ้ก่สมาชิก 2 ชัTน คือ ไดปั้นผลจากกลุ่มเครือข่ายและจากกลุ่มออม

ทรัพยฯ์ เนืPองจากสมาชิกทุกกลุ่มกิจกรรมเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพยเ์พืPอการผลิต และแต่ละกลุ่มมีการกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัในดาํเนินงาน 

และทุกกิจกรรมเชืPอมโยงเกืTอกลูกนั ตามเป้าหมาย “อยูดี่ มีสุข ลดรายจ่าย เพิPมรายไดแ้ละมีเงินออม” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สสก.5 สงขลา ลุ้นวสิาหกจิชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทรายชิงทีI 1 
ระดบัประเทศFacebook Twitter Line 
ลุน้วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทรายชิงทีP 1 ระดบัประเทศหลงัวสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ย
ทราย ตาํบลทรัพยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ระดบัเขต
ภาคใต ้เป็นตวัแทนเขา้ประกวดระดบัประเทศต่อไป 
 
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา  
ให้ข้อมูลว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้สำนักงานฯ ดำเนินการประกวดวิสาหกิจ
ชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีแนวโน้มในการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
สามารถพัฒนาให้เป็นต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนอื่น เพื่อเป็นการกระตุ้นและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประกอบวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รวมทั้งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชน โดยคณะกรรมการ
ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ร่วมกันเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชนใน 5 ด้าน ได้แก่ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน การทำกิจกรรม
ด้านสวัสดิการชุมชน สาธารณประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วย
ทราย ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเขตภาคใต้ เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศต่อไป  
นายกิตติศักดิ์ นาคกุล ประธานกลุ่ม ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วย
ทราย  
มีสมาชิก 226 คน หลักคิดริเริ่มมาจากสถานการณ์ภาวะหนี้สินของชาวบ้านห้วยทรายมีสะสม
มาช้านาน เนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น ทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน จึง



ได้รวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอาชีพสร้างรายได้และร่วมกันแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหา
ความยากจน ปัญหาหนี้สิน ปัญหาครอบครัว ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
สร้างแหล่งเงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพ ส่งเสริมและฝึกการประหยัดอดออมและสร้าง
สวัสดิการแก่สมาชิกและชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
สร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้เชื่อมโยงเกื้อกูลกัน ทั้งด้าน
การผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย มีกลุ่มกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ 1) กิจกรรมกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นศูนย์กลางหัวใจหลักของวิสาหกิจชุมชน เพื่อใช้ในการบริหาร
กิจกรรมต่าง ๆ ทุกท่านที่เป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ด้วย มี
ผลประโยชน์และการปันผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โปร่งใส และมีความยุติธรรม สมาชิกทุก
ท่านได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน 2) กิจกรรมโรงสีชุมชน 3) กิจกรรมโรงน้ำดื่มชุมชน 
4) กิจกรรมกลุ่มแปรรูปต่างๆ  
ดังนี้ (1) กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง น้ำนำน้ำผึ้งมาส่งต่อไปยังกลุ่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์สบู่น้ำผึ้ง  
(2) กลุ่มปลาเม็ง แปรรูปปลาเม็งย่างรมควัน น้ำพริกนรกปลาเม็ง ยำปลาเม็ง ต้มโคล้งปลาเม็ง  
(3) กลุ่มเห็ด แปรรูปเป็น น้ำพริกเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด เป็นต้น 
(4) กลุ่มเครื่องแกงและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
5) กิจกรรมปุ๋ยหมัก 6) กิจกรรมกลุ่มเลี้ยงไก่ 7) กิจกรรมกลุ่มเลี้ยงผึ้ง 8) กิจกรรมกลุ่มเพาะ
เห็ด 
9) กิจกรรมกลุ่มน้ำยางสด 10) กิจกรรมกลุ่มเลี้ยงกบ 11) กิจกรรมกลุ่มปุ๋ยเคมีสั่งตัด และ 
12) กิจกรรมเลี้ยงปลาน้ำจืด ได้แก่ (1) เพาะเลี้ยงปลาเม็งแปลงใหญ่ (2) กลุ่มเพาะเลี้ยงดุก 
(3) กลุ่มเลี้ยงปลาหมอ  
การดำเนินงานของกลุ่มกิจกรรมเครือข่ายทั้งหมด มีการจำหน่ายให้แก่ให้กับสมาชิกในราคาถูก 
และนำผลกำไรมาเป็นรายได้ของกลุ่มฯ นำมาจัดสรรเป็นเงินปันผล ประจำปี การจัดสรร
ผลประโยชน์ทุกกิจกรรมจะแบ่งจัดสรรเงินจากรายได้กลุ่มเครือข่ายกลับคืนมายังกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต ปัจจุบันมีเงินทุน 10,975,900 บาท มีการจัดสรรเงินปันผลให้แก่สมาชิก 2 ชั้น 
คือ ได้ปันผลจากกลุ่มเครือข่ายและจากกลุ่มออมทรัพย์ฯ เนื่องจากสมาชิกทุกกลุ่มกิจกรรมเป็น
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และแต่ละกลุ่มมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในดำเนินงาน 
และทุกกิจกรรมเชื่อมโยงเกื้อกูลกัน ตามเป้าหมาย “อยู่ดี มีสุข ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และมีเงิน
ออม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ลุน้วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทรายชิงทีP 1 ระดบัประเทศหลงัวสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย ตาํบลทรัพยท์ว ีอาํเภอบา้นนา
เดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ระดบัเขตภาคใต ้เป็นตวัแทนเขา้ประกวดระดบัประเทศต่อไป 
 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีP 5 จงัหวดัสงขลา  
ใหข้อ้มูลวา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ไดม้อบหมายใหส้าํนกังานฯ ดาํเนินการประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัเขต ประจาํปี 2564 มี
วตัถุประสงคเ์พืPอคดัเลือกวสิาหกิจชุมชนทีPมีศกัยภาพในการบริหารจดัการทีPดี มีความเขม้แขง็ พึPงตนเองได ้มีแนวโนม้ในการพฒันาทีPย ัPงยนื และ

สามารถพฒันาใหเ้ป็นตน้แบบสาํหรับวสิาหกิจชุมชนอืPน เพืPอเป็นการกระตุน้และเพิPมประสิทธิภาพการประกอบวสิาหกิจชุมชนใหเ้กิดความ

มัPนคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รวมทัTงเป็นการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ ยกยอ่ง 
ประกาศเกียรติคุณวสิาหกิจชุมชนทีPมีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชน โดยคณะกรรมการประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัเขต ร่วมกนัเกบ็ขอ้มูล

วสิาหกิจชุมชนใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความคิดริเริPมสร้างสรรค ์ความสามารถในการบริหารและการจดัการสถาบนั บทบาทและการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกต่อสถาบนั ความมัPนคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบนั การทาํกิจกรรมดา้นสวสัดิการชุมชน สาธารณประโยชน ์และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิPงแวดลอ้ม ขณะนีTไดด้าํเนินการเสร็จสิTนเรียบร้อยแลว้ ผลปรากฏวา่วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย ตาํบล

ทรัพยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ระดบัเขตภาคใต ้เป็นตวัแทนเขา้ประกวดระดบัประเทศต่อไป  
นายกิตติศกัดิZ  นาคกลุ ประธานกลุ่ม ใหข้อ้มูลวา่ ปัจจุบนัวสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย  
มีสมาชิก 226 คน หลกัคิดริเริPมมาจากสถานการณ์ภาวะหนีT สินของชาวบา้นหว้ยทรายมีสะสมมาชา้นาน เนืPองจากการประกอบอาชีพเกษตร

เชิงเดีPยว เช่น ทาํสวนยางพารา ปาลม์นํTามนั จึงไดร้วมกลุ่มกนัเพืPอประกอบอาชีพสร้างรายไดแ้ละร่วมกนัแกปั้ญหาในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปัญหา

ความยากจน ปัญหาหนีT สิน ปัญหาครอบครัว ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิPงแวดลอ้ม เป็นตน้ สร้างแหล่งเงินทุนสาํหรับการประกอบอาชีพ 

ส่งเสริมและฝึกการประหยดัอดออมและสร้างสวสัดิการแก่สมาชิกและชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม ช่วยเหลือเกืTอกลูกนั 

สร้างความรัก ความสามคัคีในชุมชน พฒันาสงัคมและเศรษฐกิจใหเ้ชืPอมโยงเกืTอกลูกนั ทัTงดา้นการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยใช้

ทรัพยากรทีPมีอยูใ่นชุมชนใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย มีกลุ่มกิจกรรมหลากหลาย ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมกลุ่ม
ออมทรัพยเ์พืPอการผลิต เป็นศูนยก์ลางหวัใจหลกัของวสิาหกิจชุมชน เพืPอใชใ้นการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ทุกท่านทีPเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

ตอ้งเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพยด์ว้ย มีผลประโยชนแ์ละการปันผลอยา่งเป็นรูปธรรมทีPชดัเจน โปร่งใส และมีความยติุธรรม สมาชิกทุกท่านไดรั้บ

ผลประโยชนอ์ยา่งเท่าเทียมกนั 2) กิจกรรมโรงสีชุมชน 3) กิจกรรมโรงนํTาดืPมชุมชน 4) กิจกรรมกลุ่มแปรรูปต่างๆ  
ดงันีT  (1) กลุ่มเลีTยงผึTงโพรง นํTานาํนํTาผึTงมาส่งต่อไปยงักลุ่ม กลุ่มผลิตภณัฑส์บู่นํTาผึTง  
(2) กลุ่มปลาเมง็ แปรรูปปลาเมง็ยา่งรมควนั นํTาพริกนรกปลาเมง็ ยาํปลาเมง็ ตม้โคลง้ปลาเมง็  
(3) กลุ่มเห็ด แปรรูปเป็น นํTาพริกเห็ด ขา้วเกรียบเห็ด เป็นตน้ 
(4) กลุ่มเครืPองแกงและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
5) กิจกรรมปุ๋ยหมกั 6) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงไก่ 7) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงผึTง 8) กิจกรรมกลุ่มเพาะเห็ด 
9) กิจกรรมกลุ่มนํTายางสด 10) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงกบ 11) กิจกรรมกลุ่มปุ๋ยเคมีสัPงตดั และ 12) กิจกรรมเลีTยงปลานํTาจืด ไดแ้ก่ (1) 
เพาะเลีTยงปลาเมง็แปลงใหญ่ (2) กลุ่มเพาะเลีTยงดุก (3) กลุ่มเลีTยงปลาหมอ  
การดาํเนินงานของกลุ่มกิจกรรมเครือข่ายทัTงหมด มีการจาํหน่ายใหแ้ก่ใหก้บัสมาชิกในราคาถูก และนาํผลกาํไรมาเป็นรายไดข้องกลุ่มฯ นาํมา

จดัสรรเป็นเงินปันผล ประจาํปี การจดัสรรผลประโยชนทุ์กกิจกรรมจะแบ่งจดัสรรเงินจากรายไดก้ลุ่มเครือข่ายกลบัคืนมายงักลุ่มออมทรัพยเ์พืPอ

การผลิต ปัจจุบนัมีเงินทุน 10,975,900 บาท มีการจดัสรรเงินปันผลใหแ้ก่สมาชิก 2 ชัTน คือ ไดปั้นผลจากกลุ่มเครือข่ายและจากกลุ่มออม

ทรัพยฯ์ เนืPองจากสมาชิกทุกกลุ่มกิจกรรมเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพยเ์พืPอการผลิต และแต่ละกลุ่มมีการกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัในดาํเนินงาน 

และทุกกิจกรรมเชืPอมโยงเกืTอกลูกนั ตามเป้าหมาย “อยูดี่ มีสุข ลดรายจ่าย เพิPมรายไดแ้ละมีเงินออม” 



 
ลุ้นวสิาหกจิชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทรายชิงทีI 1 ระดบัประเทศหลงัวสิาหกจิชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย ตาํบลทรัพย์ทว ีอาํเภอบ้านนา
เดมิ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 ระดบัเขตภาคใต้ เป็นตวัแทนเข้าประกวดระดบัประเทศต่อไป 
 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีP 5 จงัหวดัสงขลา  
ใหข้อ้มูลวา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ไดม้อบหมายใหส้าํนกังานฯ ดาํเนินการประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัเขต ประจาํปี 2564 มี
วตัถุประสงคเ์พืPอคดัเลือกวสิาหกิจชุมชนทีPมีศกัยภาพในการบริหารจดัการทีPดี มีความเขม้แขง็ พึPงตนเองได ้มีแนวโนม้ในการพฒันาทีPย ัPงยนื และ

สามารถพฒันาใหเ้ป็นตน้แบบสาํหรับวสิาหกิจชุมชนอืPน เพืPอเป็นการกระตุน้และเพิPมประสิทธิภาพการประกอบวสิาหกิจชุมชนใหเ้กิดความ

มัPนคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รวมทัTงเป็นการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ ยกยอ่ง 
ประกาศเกียรติคุณวสิาหกิจชุมชนทีPมีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชน โดยคณะกรรมการประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัเขต ร่วมกนัเกบ็ขอ้มูล

วสิาหกิจชุมชนใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความคิดริเริPมสร้างสรรค ์ความสามารถในการบริหารและการจดัการสถาบนั บทบาทและการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกต่อสถาบนั ความมัPนคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบนั การทาํกิจกรรมดา้นสวสัดิการชุมชน สาธารณประโยชน ์และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิPงแวดลอ้ม ขณะนีTไดด้าํเนินการเสร็จสิTนเรียบร้อยแลว้ ผลปรากฏวา่วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย ตาํบล

ทรัพยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ระดบัเขตภาคใต ้เป็นตวัแทนเขา้ประกวดระดบัประเทศต่อไป  
นายกิตติศกัดิZ  นาคกลุ ประธานกลุ่ม ใหข้อ้มูลวา่ ปัจจุบนัวสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย  
มีสมาชิก 226 คน หลกัคิดริเริPมมาจากสถานการณ์ภาวะหนีT สินของชาวบา้นหว้ยทรายมีสะสมมาชา้นาน เนืPองจากการประกอบอาชีพเกษตร

เชิงเดีPยว เช่น ทาํสวนยางพารา ปาลม์นํTามนั จึงไดร้วมกลุ่มกนัเพืPอประกอบอาชีพสร้างรายไดแ้ละร่วมกนัแกปั้ญหาในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปัญหา

ความยากจน ปัญหาหนีT สิน ปัญหาครอบครัว ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิPงแวดลอ้ม เป็นตน้ สร้างแหล่งเงินทุนสาํหรับการประกอบอาชีพ 

ส่งเสริมและฝึกการประหยดัอดออมและสร้างสวสัดิการแก่สมาชิกและชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม ช่วยเหลือเกืTอกลูกนั 

สร้างความรัก ความสามคัคีในชุมชน พฒันาสงัคมและเศรษฐกิจใหเ้ชืPอมโยงเกืTอกลูกนั ทัTงดา้นการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยใช้

ทรัพยากรทีPมีอยูใ่นชุมชนใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย มีกลุ่มกิจกรรมหลากหลาย ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมกลุ่ม
ออมทรัพยเ์พืPอการผลิต เป็นศูนยก์ลางหวัใจหลกัของวสิาหกิจชุมชน เพืPอใชใ้นการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ทุกท่านทีPเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

ตอ้งเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพยด์ว้ย มีผลประโยชนแ์ละการปันผลอยา่งเป็นรูปธรรมทีPชดัเจน โปร่งใส และมีความยติุธรรม สมาชิกทุกท่านไดรั้บ

ผลประโยชนอ์ยา่งเท่าเทียมกนั 2) กิจกรรมโรงสีชุมชน 3) กิจกรรมโรงนํTาดืPมชุมชน 4) กิจกรรมกลุ่มแปรรูปต่างๆ  
ดงันีT  (1) กลุ่มเลีTยงผึTงโพรง นํTานาํนํTาผึTงมาส่งต่อไปยงักลุ่ม กลุ่มผลิตภณัฑส์บู่นํTาผึTง  
(2) กลุ่มปลาเมง็ แปรรูปปลาเมง็ยา่งรมควนั นํTาพริกนรกปลาเมง็ ยาํปลาเมง็ ตม้โคลง้ปลาเมง็  
(3) กลุ่มเห็ด แปรรูปเป็น นํTาพริกเห็ด ขา้วเกรียบเห็ด เป็นตน้ 
(4) กลุ่มเครืPองแกงและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
5) กิจกรรมปุ๋ยหมกั 6) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงไก่ 7) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงผึTง 8) กิจกรรมกลุ่มเพาะเห็ด 
9) กิจกรรมกลุ่มนํTายางสด 10) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงกบ 11) กิจกรรมกลุ่มปุ๋ยเคมีสัPงตดั และ 12) กิจกรรมเลีTยงปลานํTาจืด ไดแ้ก่ (1) 
เพาะเลีTยงปลาเมง็แปลงใหญ่ (2) กลุ่มเพาะเลีTยงดุก (3) กลุ่มเลีTยงปลาหมอ  
การดาํเนินงานของกลุ่มกิจกรรมเครือข่ายทัTงหมด มีการจาํหน่ายใหแ้ก่ใหก้บัสมาชิกในราคาถูก และนาํผลกาํไรมาเป็นรายไดข้องกลุ่มฯ นาํมา

จดัสรรเป็นเงินปันผล ประจาํปี การจดัสรรผลประโยชนทุ์กกิจกรรมจะแบ่งจดัสรรเงินจากรายไดก้ลุ่มเครือข่ายกลบัคืนมายงักลุ่มออมทรัพยเ์พืPอ

การผลิต ปัจจุบนัมีเงินทุน 10,975,900 บาท มีการจดัสรรเงินปันผลใหแ้ก่สมาชิก 2 ชัTน คือ ไดปั้นผลจากกลุ่มเครือข่ายและจากกลุ่มออม

ทรัพยฯ์ เนืPองจากสมาชิกทุกกลุ่มกิจกรรมเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพยเ์พืPอการผลิต และแต่ละกลุ่มมีการกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัในดาํเนินงาน 

และทุกกิจกรรมเชืPอมโยงเกืTอกลูกนั ตามเป้าหมาย “อยูดี่ มีสุข ลดรายจ่าย เพิPมรายไดแ้ละมีเงินออม” 



 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีP 5 จงัหวดัสงขลา  
ใหข้อ้มูลวา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ไดม้อบหมายใหส้าํนกังานฯ ดาํเนินการประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัเขต ประจาํปี 2564 มี
วตัถุประสงคเ์พืPอคดัเลือกวสิาหกิจชุมชนทีPมีศกัยภาพในการบริหารจดัการทีPดี มีความเขม้แขง็ พึPงตนเองได ้มีแนวโนม้ในการพฒันาทีPย ัPงยนื และ

สามารถพฒันาใหเ้ป็นตน้แบบสาํหรับวสิาหกิจชุมชนอืPน เพืPอเป็นการกระตุน้และเพิPมประสิทธิภาพการประกอบวสิาหกิจชุมชนใหเ้กิดความ

มัPนคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รวมทัTงเป็นการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ ยกยอ่ง 
ประกาศเกียรติคุณวสิาหกิจชุมชนทีPมีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชน โดยคณะกรรมการประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัเขต ร่วมกนัเกบ็ขอ้มูล

วสิาหกิจชุมชนใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความคิดริเริPมสร้างสรรค ์ความสามารถในการบริหารและการจดัการสถาบนั บทบาทและการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกต่อสถาบนั ความมัPนคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบนั การทาํกิจกรรมดา้นสวสัดิการชุมชน สาธารณประโยชน ์และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิPงแวดลอ้ม ขณะนีTไดด้าํเนินการเสร็จสิTนเรียบร้อยแลว้ ผลปรากฏวา่วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย ตาํบล

ทรัพยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ระดบัเขตภาคใต ้เป็นตวัแทนเขา้ประกวดระดบัประเทศต่อไป  
นายกิตติศกัดิZ  นาคกลุ ประธานกลุ่ม ใหข้อ้มูลวา่ ปัจจุบนัวสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย  
มีสมาชิก 226 คน หลกัคิดริเริPมมาจากสถานการณ์ภาวะหนีT สินของชาวบา้นหว้ยทรายมีสะสมมาชา้นาน เนืPองจากการประกอบอาชีพเกษตร

เชิงเดีPยว เช่น ทาํสวนยางพารา ปาลม์นํTามนั จึงไดร้วมกลุ่มกนัเพืPอประกอบอาชีพสร้างรายไดแ้ละร่วมกนัแกปั้ญหาในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปัญหา

ความยากจน ปัญหาหนีT สิน ปัญหาครอบครัว ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิPงแวดลอ้ม เป็นตน้ สร้างแหล่งเงินทุนสาํหรับการประกอบอาชีพ 

ส่งเสริมและฝึกการประหยดัอดออมและสร้างสวสัดิการแก่สมาชิกและชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม ช่วยเหลือเกืTอกลูกนั 

สร้างความรัก ความสามคัคีในชุมชน พฒันาสงัคมและเศรษฐกิจใหเ้ชืPอมโยงเกืTอกลูกนั ทัTงดา้นการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยใช้

ทรัพยากรทีPมีอยูใ่นชุมชนใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย มีกลุ่มกิจกรรมหลากหลาย ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมกลุ่ม
ออมทรัพยเ์พืPอการผลิต เป็นศูนยก์ลางหวัใจหลกัของวสิาหกิจชุมชน เพืPอใชใ้นการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ทุกท่านทีPเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

ตอ้งเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพยด์ว้ย มีผลประโยชนแ์ละการปันผลอยา่งเป็นรูปธรรมทีPชดัเจน โปร่งใส และมีความยติุธรรม สมาชิกทุกท่านไดรั้บ

ผลประโยชนอ์ยา่งเท่าเทียมกนั 2) กิจกรรมโรงสีชุมชน 3) กิจกรรมโรงนํTาดืPมชุมชน 4) กิจกรรมกลุ่มแปรรูปต่างๆ  
ดงันีT  (1) กลุ่มเลีTยงผึTงโพรง นํTานาํนํTาผึTงมาส่งต่อไปยงักลุ่ม กลุ่มผลิตภณัฑส์บู่นํTาผึTง  
(2) กลุ่มปลาเมง็ แปรรูปปลาเมง็ยา่งรมควนั นํTาพริกนรกปลาเมง็ ยาํปลาเมง็ ตม้โคลง้ปลาเมง็  
(3) กลุ่มเห็ด แปรรูปเป็น นํTาพริกเห็ด ขา้วเกรียบเห็ด เป็นตน้ 
(4) กลุ่มเครืPองแกงและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
5) กิจกรรมปุ๋ยหมกั 6) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงไก่ 7) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงผึTง 8) กิจกรรมกลุ่มเพาะเห็ด 



9) กิจกรรมกลุ่มนํTายางสด 10) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงกบ 11) กิจกรรมกลุ่มปุ๋ยเคมีสัPงตดั และ 12) กิจกรรมเลีTยงปลานํTาจืด ไดแ้ก่ (1) 
เพาะเลีTยงปลาเมง็แปลงใหญ่ (2) กลุ่มเพาะเลีTยงดุก (3) กลุ่มเลีTยงปลาหมอ  
การดาํเนินงานของกลุ่มกิจกรรมเครือข่ายทัTงหมด มีการจาํหน่ายใหแ้ก่ใหก้บัสมาชิกในราคาถูก และนาํผลกาํไรมาเป็นรายไดข้องกลุ่มฯ นาํมา

จดัสรรเป็นเงินปันผล ประจาํปี การจดัสรรผลประโยชนทุ์กกิจกรรมจะแบ่งจดัสรรเงินจากรายไดก้ลุ่มเครือข่ายกลบัคืนมายงักลุ่มออมทรัพยเ์พืPอ

การผลิต ปัจจุบนัมีเงินทุน 10,975,900 บาท มีการจดัสรรเงินปันผลใหแ้ก่สมาชิก 2 ชัTน คือ ไดปั้นผลจากกลุ่มเครือข่ายและจากกลุ่มออม

ทรัพยฯ์ เนืPองจากสมาชิกทุกกลุ่มกิจกรรมเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพยเ์พืPอการผลิต และแต่ละกลุ่มมีการกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัในดาํเนินงาน 

และทุกกิจกรรมเชืPอมโยงเกืTอกลูกนั ตามเป้าหมาย “อยูดี่ มีสุข ลดรายจ่าย เพิPมรายไดแ้ละมีเงินออม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
สสก.5	สงขลา ลุ้นวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทรายชิงที9 1	ระดบัประเทศ 
ลุน้วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทรายชิงทีP 1 ระดบัประเทศหลงัวสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย ตาํบลทรัพยท์ว ีอาํเภอบา้นนา
เดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ระดบัเขตภาคใต ้เป็นตวัแทนเขา้ประกวดระดบัประเทศต่อไป 
 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีP 5 จงัหวดัสงขลา  
ใหข้อ้มูลวา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ไดม้อบหมายใหส้าํนกังานฯ ดาํเนินการประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัเขต ประจาํปี 2564 มี
วตัถุประสงคเ์พืPอคดัเลือกวสิาหกิจชุมชนทีPมีศกัยภาพในการบริหารจดัการทีPดี มีความเขม้แขง็ พึPงตนเองได ้มีแนวโนม้ในการพฒันาทีPย ัPงยนื และ

สามารถพฒันาใหเ้ป็นตน้แบบสาํหรับวสิาหกิจชุมชนอืPน เพืPอเป็นการกระตุน้และเพิPมประสิทธิภาพการประกอบวสิาหกิจชุมชนใหเ้กิดความ

มัPนคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รวมทัTงเป็นการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ ยกยอ่ง 
ประกาศเกียรติคุณวสิาหกิจชุมชนทีPมีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชน โดยคณะกรรมการประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัเขต ร่วมกนัเกบ็ขอ้มูล

วสิาหกิจชุมชนใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความคิดริเริPมสร้างสรรค ์ความสามารถในการบริหารและการจดัการสถาบนั บทบาทและการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกต่อสถาบนั ความมัPนคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบนั การทาํกิจกรรมดา้นสวสัดิการชุมชน สาธารณประโยชน ์และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิPงแวดลอ้ม ขณะนีTไดด้าํเนินการเสร็จสิTนเรียบร้อยแลว้ ผลปรากฏวา่วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย ตาํบล

ทรัพยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ระดบัเขตภาคใต ้เป็นตวัแทนเขา้ประกวดระดบัประเทศต่อไป  
นายกิตติศกัดิZ  นาคกลุ ประธานกลุ่ม ใหข้อ้มูลวา่ ปัจจุบนัวสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย  
มีสมาชิก 226 คน หลกัคิดริเริPมมาจากสถานการณ์ภาวะหนีT สินของชาวบา้นหว้ยทรายมีสะสมมาชา้นาน เนืPองจากการประกอบอาชีพเกษตร

เชิงเดีPยว เช่น ทาํสวนยางพารา ปาลม์นํTามนั จึงไดร้วมกลุ่มกนัเพืPอประกอบอาชีพสร้างรายไดแ้ละร่วมกนัแกปั้ญหาในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปัญหา

ความยากจน ปัญหาหนีT สิน ปัญหาครอบครัว ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิPงแวดลอ้ม เป็นตน้ สร้างแหล่งเงินทุนสาํหรับการประกอบอาชีพ 

ส่งเสริมและฝึกการประหยดัอดออมและสร้างสวสัดิการแก่สมาชิกและชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม ช่วยเหลือเกืTอกลูกนั 

สร้างความรัก ความสามคัคีในชุมชน พฒันาสงัคมและเศรษฐกิจใหเ้ชืPอมโยงเกืTอกลูกนั ทัTงดา้นการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยใช้

ทรัพยากรทีPมีอยูใ่นชุมชนใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย มีกลุ่มกิจกรรมหลากหลาย ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมกลุ่ม
ออมทรัพยเ์พืPอการผลิต เป็นศูนยก์ลางหวัใจหลกัของวสิาหกิจชุมชน เพืPอใชใ้นการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ทุกท่านทีPเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

ตอ้งเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพยด์ว้ย มีผลประโยชนแ์ละการปันผลอยา่งเป็นรูปธรรมทีPชดัเจน โปร่งใส และมีความยติุธรรม สมาชิกทุกท่านไดรั้บ

ผลประโยชนอ์ยา่งเท่าเทียมกนั 2) กิจกรรมโรงสีชุมชน 3) กิจกรรมโรงนํTาดืPมชุมชน 4) กิจกรรมกลุ่มแปรรูปต่างๆ  
ดงันีT  (1) กลุ่มเลีTยงผึTงโพรง นํTานาํนํTาผึTงมาส่งต่อไปยงักลุ่ม กลุ่มผลิตภณัฑส์บู่นํTาผึTง  
(2) กลุ่มปลาเมง็ แปรรูปปลาเมง็ยา่งรมควนั นํTาพริกนรกปลาเมง็ ยาํปลาเมง็ ตม้โคลง้ปลาเมง็  
(3) กลุ่มเห็ด แปรรูปเป็น นํTาพริกเห็ด ขา้วเกรียบเห็ด เป็นตน้ 
(4) กลุ่มเครืPองแกงและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 



5) กิจกรรมปุ๋ยหมกั 6) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงไก่ 7) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงผึTง 8) กิจกรรมกลุ่มเพาะเห็ด 
9) กิจกรรมกลุ่มนํTายางสด 10) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงกบ 11) กิจกรรมกลุ่มปุ๋ยเคมีสัPงตดั และ 12) กิจกรรมเลีTยงปลานํTาจืด ไดแ้ก่ (1) 
เพาะเลีTยงปลาเมง็แปลงใหญ่ (2) กลุ่มเพาะเลีTยงดุก (3) กลุ่มเลีTยงปลาหมอ  
การดาํเนินงานของกลุ่มกิจกรรมเครือข่ายทัTงหมด มีการจาํหน่ายใหแ้ก่ใหก้บัสมาชิกในราคาถูก และนาํผลกาํไรมาเป็นรายไดข้องกลุ่มฯ นาํมา

จดัสรรเป็นเงินปันผล ประจาํปี การจดัสรรผลประโยชนทุ์กกิจกรรมจะแบ่งจดัสรรเงินจากรายไดก้ลุ่มเครือข่ายกลบัคืนมายงักลุ่มออมทรัพยเ์พืPอ

การผลิต ปัจจุบนัมีเงินทุน 10,975,900 บาท มีการจดัสรรเงินปันผลใหแ้ก่สมาชิก 2 ชัTน คือ ไดปั้นผลจากกลุ่มเครือข่ายและจากกลุ่มออม

ทรัพยฯ์ เนืPองจากสมาชิกทุกกลุ่มกิจกรรมเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพยเ์พืPอการผลิต และแต่ละกลุ่มมีการกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัในดาํเนินงาน 

และทุกกิจกรรมเชืPอมโยงเกืTอกลูกนั ตามเป้าหมาย “อยูดี่ มีสุข ลดรายจ่าย เพิPมรายไดแ้ละมีเงินออม” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สสก.5 สงขลา ลุน้วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทรายชิงทีP 1 
ระดบัประเทศ 
8 กรกฎาคม 2564ลุน้วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทรายชิงทีP 1 ระดบัประเทศหลงัวสิาหกิจชุมชน
ศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย ตาํบลทรัพยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ
อนัดบั 1 ระดบัเขตภาคใต ้เป็นตวัแทนเขา้ประกวดระดบัประเทศต่อไป 
 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีP 5 จงัหวดัสงขลา  
ใหข้อ้มูลวา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ไดม้อบหมายใหส้าํนกังานฯ ดาํเนินการประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่น
ระดบัเขต ประจาํปี 2564 มีวตัถุประสงคเ์พืPอคดัเลือกวสิาหกิจชุมชนทีPมีศกัยภาพในการบริหารจดัการทีP
ดี มีความเขม้แขง็ พึPงตนเองได ้มีแนวโนม้ในการพฒันาทีPย ัPงยนื และสามารถพฒันาใหเ้ป็นตน้แบบสาํหรับ
วสิาหกิจชุมชนอืPน เพืPอเป็นการกระตุน้และเพิPมประสิทธิภาพการประกอบวสิาหกิจชุมชนใหเ้กิดความมัPนคง 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รวมทัTงเป็นการเผยแพร่
และประชาสมัพนัธ์ ยกยอ่ง ประกาศเกียรติคุณวสิาหกิจชุมชนทีPมีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชน โดย
คณะกรรมการประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัเขต ร่วมกนัเกบ็ขอ้มูลวสิาหกิจชุมชนใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
ความคิดริเริPมสร้างสรรค ์ความสามารถในการบริหารและการจดัการสถาบนั บทบาทและการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกต่อสถาบนั ความมัPนคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบนั การทาํกิจกรรมดา้นสวสัดิการ



ชุมชน สาธารณประโยชน ์และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิPงแวดลอ้ม ขณะนีTไดด้าํเนินการเสร็จ
สิTนเรียบร้อยแลว้ ผลปรากฏวา่วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย ตาํบลทรัพยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดิม 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ระดบัเขตภาคใต ้เป็นตวัแทนเขา้ประกวด
ระดบัประเทศต่อไป  
นายกิตติศกัดิZ  นาคกลุ ประธานกลุ่ม ใหข้อ้มูลวา่ ปัจจุบนัวสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย  
มีสมาชิก 226 คน หลกัคิดริเริPมมาจากสถานการณ์ภาวะหนีT สินของชาวบา้นหว้ยทรายมีสะสมมาชา้นาน 
เนืPองจากการประกอบอาชีพเกษตรเชิงเดีPยว เช่น ทาํสวนยางพารา ปาลม์นํTามนั จึงไดร้วมกลุ่มกนัเพืPอ
ประกอบอาชีพสร้างรายไดแ้ละร่วมกนัแกปั้ญหาในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปัญหาความยากจน ปัญหาหนีT สิน 
ปัญหาครอบครัว ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิPงแวดลอ้ม เป็นตน้ สร้างแหล่งเงินทุนสาํหรับการ
ประกอบอาชีพ ส่งเสริมและฝึกการประหยดัอดออมและสร้างสวสัดิการแก่สมาชิกและชุมชน ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม ช่วยเหลือเกืTอกลูกนั สร้างความรัก ความสามคัคีในชุมชน พฒันาสงัคม
และเศรษฐกิจใหเ้ชืPอมโยงเกืTอกลูกนั ทัTงดา้นการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยใชท้รัพยากรทีPมีอยูใ่น
ชุมชนใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย มีกลุ่มกิจกรรมหลากหลาย ไดแ้ก่ 
1) กิจกรรมกลุ่มออมทรัพยเ์พืPอการผลิต เป็นศูนยก์ลางหวัใจหลกัของวสิาหกิจชุมชน เพืPอใชใ้นการบริหาร
กิจกรรมต่าง ๆ ทุกท่านทีPเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตอ้งเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพยด์ว้ย มีผลประโยชน์
และการปันผลอยา่งเป็นรูปธรรมทีPชดัเจน โปร่งใส และมีความยติุธรรม สมาชิกทุกท่านไดรั้บผลประโยชน์
อยา่งเท่าเทียมกนั 2) กิจกรรมโรงสีชุมชน 3) กิจกรรมโรงนํTาดืPมชุมชน 4) กิจกรรมกลุ่มแปรรูปต่างๆ  
ดงันีT (1) กลุ่มเลีTยงผึTงโพรง นํTานาํนํTาผึTงมาส่งต่อไปยงักลุ่ม กลุ่มผลิตภณัฑส์บู่นํTาผึTง  
(2) กลุ่มปลาเมง็ แปรรูปปลาเมง็ยา่งรมควนั นํTาพริกนรกปลาเมง็ ยาํปลาเมง็ ตม้โคลง้ปลาเมง็  
(3) กลุ่มเห็ด แปรรูปเป็น นํTาพริกเห็ด ขา้วเกรียบเห็ด เป็นตน้ 
(4) กลุ่มเครืPองแกงและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
5) กิจกรรมปุ๋ยหมกั 6) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงไก่ 7) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงผึTง 8) กิจกรรมกลุ่มเพาะเห็ด 
9) กิจกรรมกลุ่มนํTายางสด 10) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงกบ 11) กิจกรรมกลุ่มปุ๋ยเคมีสัPงตดั และ 12) 
กิจกรรมเลีTยงปลานํTาจืด ไดแ้ก่ (1) เพาะเลีTยงปลาเมง็แปลงใหญ่ (2) กลุ่มเพาะเลีTยงดุก (3) กลุ่มเลีTยง
ปลาหมอ  
การดาํเนินงานของกลุ่มกจิกรรมเครือข่ายทัQงหมด มกีารจาํหน่ายให้แก่ให้กบัสมาชิกในราคาถูก และนําผล
กาํไรมาเป็นรายได้ของกลุ่มฯ นํามาจดัสรรเป็นเงนิปันผล ประจาํปี การจดัสรรผลประโยชน์ทุกกจิกรรมจะ
แบ่งจดัสรรเงนิจากรายได้กลุ่มเครือข่ายกลบัคืนมายงักลุ่มออมทรัพย์เพืIอการผลติ ปัจจุบันมเีงนิทุน 
10,975,900 บาท มกีารจดัสรรเงนิปันผลให้แก่สมาชิก 2 ชัQน คือ ได้ปันผลจากกลุ่มเครือข่ายและ
จากกลุ่มออมทรัพย์ฯ เนืIองจากสมาชิกทุกกลุ่มกจิกรรมเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพืIอการผลติ และแต่ละ
กลุ่มมกีารกาํหนดระเบียบข้อบังคบัในดาํเนินงาน และทุกกจิกรรมเชืIอมโยงเกืQอกลูกนั ตามเป้าหมาย “อยู่ด ี
มสุีข ลดรายจ่าย เพิIมรายได้และมเีงนิออม” 



 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีP 5 จงัหวดัสงขลา  
ใหข้อ้มูลวา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ไดม้อบหมายใหส้าํนกังานฯ ดาํเนินการประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัเขต ประจาํปี 

2564 มีวตัถุประสงคเ์พืPอคดัเลือกวสิาหกิจชุมชนทีPมีศกัยภาพในการบริหารจดัการทีPดี มีความเขม้แขง็ พึPงตนเองได ้มี

แนวโนม้ในการพฒันาทีPย ัPงยนื และสามารถพฒันาใหเ้ป็นตน้แบบสาํหรับวสิาหกิจชุมชนอืPน เพืPอเป็นการกระตุน้และเพิPม

ประสิทธิภาพการประกอบวสิาหกิจชุมชนใหเ้กิดความมัPนคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน 

พ.ศ.2548 รวมทัTงเป็นการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ ยกยอ่ง ประกาศเกียรติคุณวสิาหกิจชุมชนทีPมีผลงานดีเด่นสู่
สาธารณชน โดยคณะกรรมการประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัเขต ร่วมกนัเกบ็ขอ้มูลวสิาหกิจชุมชนใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

ความคิดริเริPมสร้างสรรค ์ความสามารถในการบริหารและการจดัการสถาบนั บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบนั 

ความมัPนคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบนั การทาํกิจกรรมดา้นสวสัดิการชุมชน สาธารณประโยชน ์และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิPงแวดลอ้ม ขณะนีTไดด้าํเนินการเสร็จสิTนเรียบร้อยแลว้ ผลปรากฏวา่วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ย

ทราย ตาํบลทรัพยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ระดบัเขตภาคใต ้เป็นตวัแทนเขา้

ประกวดระดบัประเทศต่อไป  
นายกิตติศกัดิZ  นาคกลุ ประธานกลุ่ม ใหข้อ้มูลวา่ ปัจจุบนัวสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย  
มีสมาชิก 226 คน หลกัคิดริเริPมมาจากสถานการณ์ภาวะหนีT สินของชาวบา้นหว้ยทรายมีสะสมมาชา้นาน เนืPองจากการ

ประกอบอาชีพเกษตรเชิงเดีPยว เช่น ทาํสวนยางพารา ปาลม์นํTามนั จึงไดร้วมกลุ่มกนัเพืPอประกอบอาชีพสร้างรายไดแ้ละร่วมกนั

แกปั้ญหาในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปัญหาความยากจน ปัญหาหนีT สิน ปัญหาครอบครัว ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิPงแวดลอ้ม 

เป็นตน้ สร้างแหล่งเงินทุนสาํหรับการประกอบอาชีพ ส่งเสริมและฝึกการประหยดัอดออมและสร้างสวสัดิการแก่สมาชิกและ

ชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม ช่วยเหลือเกืTอกลูกนั สร้างความรัก ความสามคัคีในชุมชน พฒันาสงัคมและ

เศรษฐกิจใหเ้ชืPอมโยงเกืTอกลูกนั ทัTงดา้นการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยใชท้รัพยากรทีPมีอยูใ่นชุมชนใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย มีกลุ่มกิจกรรมหลากหลาย ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมกลุ่มออมทรัพยเ์พืPอการผลิต เป็น

ศูนยก์ลางหวัใจหลกัของวสิาหกิจชุมชน เพืPอใชใ้นการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ทุกท่านทีPเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตอ้งเป็น

สมาชิกกลุ่มออมทรัพยด์ว้ย มีผลประโยชนแ์ละการปันผลอยา่งเป็นรูปธรรมทีPชดัเจน โปร่งใส และมีความยติุธรรม สมาชิกทุก

ท่านไดรั้บผลประโยชนอ์ยา่งเท่าเทียมกนั 2) กิจกรรมโรงสีชุมชน 3) กิจกรรมโรงนํTาดืPมชุมชน 4) กิจกรรมกลุ่มแปรรูป
ต่างๆ  



ดงันีT  (1) กลุ่มเลีTยงผึTงโพรง นํTานาํนํTาผึTงมาส่งต่อไปยงักลุ่ม กลุ่มผลิตภณัฑส์บู่นํTาผึTง  
(2) กลุ่มปลาเมง็ แปรรูปปลาเมง็ยา่งรมควนั นํTาพริกนรกปลาเมง็ ยาํปลาเมง็ ตม้โคลง้ปลาเมง็  
(3) กลุ่มเห็ด แปรรูปเป็น นํTาพริกเห็ด ขา้วเกรียบเห็ด เป็นตน้ 
(4) กลุ่มเครืPองแกงและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
5) กิจกรรมปุ๋ยหมกั 6) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงไก่ 7) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงผึTง 8) กิจกรรมกลุ่มเพาะเห็ด 
9) กิจกรรมกลุ่มนํTายางสด 10) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงกบ 11) กิจกรรมกลุ่มปุ๋ยเคมีสัPงตดั และ 12) กิจกรรมเลีTยงปลานํTาจืด 

ไดแ้ก่ (1) เพาะเลีTยงปลาเมง็แปลงใหญ่ (2) กลุ่มเพาะเลีTยงดุก (3) กลุ่มเลีTยงปลาหมอ  
การดาํเนินงานของกลุ่มกิจกรรมเครือข่ายทัTงหมด มีการจาํหน่ายใหแ้ก่ใหก้บัสมาชิกในราคาถูก และนาํผลกาํไรมาเป็นรายไดข้อง

กลุ่มฯ นาํมาจดัสรรเป็นเงินปันผล ประจาํปี การจดัสรรผลประโยชนทุ์กกิจกรรมจะแบ่งจดัสรรเงินจากรายไดก้ลุ่มเครือข่าย

กลบัคืนมายงักลุ่มออมทรัพยเ์พืPอการผลิต ปัจจุบนัมีเงินทุน 10,975,900 บาท มีการจดัสรรเงินปันผลใหแ้ก่สมาชิก 2 ชัTน 

คือ ไดปั้นผลจากกลุ่มเครือข่ายและจากกลุ่มออมทรัพยฯ์ เนืPองจากสมาชิกทุกกลุ่มกิจกรรมเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพยเ์พืPอการ

ผลิต และแต่ละกลุ่มมีการกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัในดาํเนินงาน และทุกกิจกรรมเชืPอมโยงเกืTอกลูกนั ตามเป้าหมาย “อยูดี่ มีสุข 

ลดรายจ่าย เพิPมรายไดแ้ละมีเงินออม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สสก.5 สงขลา ลุน้วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทรายชิงทีP 1 
ระดบัประเทศ  
สยามรัฐออนไลน ์8 สิงหาคม 2564 21:30ลุน้วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทรายชิงทีP 1 ระดบัประเทศหลงั
วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย ตาํบลทรัพยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ

อนัดบั 1 ระดบัเขตภาคใต ้เป็นตวัแทนเขา้ประกวดระดบัประเทศต่อไป 
 นายสุพทิ จติรภกัด ีผู้อาํนวยการสํานักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีI 5 จงัหวดัสงขลา  ให้ข้อมูลว่า กรมส่งเสริม
การเกษตร ได้มอบหมายให้สํานักงานฯ ดาํเนินการประกวดวสิาหกจิชุมชนดเีด่นระดบัเขต ประจาํปี 2564 มี

วตัถุประสงค์เพืIอคดัเลือกวสิาหกจิชุมชนทีIมศัีกยภาพในการบริหารจดัการทีIด ีมคีวามเข้มแขง็ พึIงตนเองได้ มแีนวโน้มใน
การพฒันาทีIยัIงยืน และสามารถพฒันาให้เป็นต้นแบบสําหรับวสิาหกจิชุมชนอืIน เพืIอเป็นการกระตุ้นและเพิIมประสิทธิภาพ
การประกอบวสิาหกจิชุมชนให้เกดิความมัIนคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญตัส่ิงเสริมวสิาหกจิชุมชน พ.ศ.

2548 รวมทัQงเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ ยกย่อง ประกาศเกยีรตคุิณวสิาหกจิชุมชนทีIมผีลงานดเีด่นสู่
สาธารณชน โดยคณะกรรมการประกวดวสิาหกจิชุมชนดเีด่นระดบัเขต ร่วมกนัเกบ็ข้อมูลวสิาหกจิชุมชนใน 5 ด้าน ได้แก่ 
ความคดิริเริIมสร้างสรรค์ ความสามารถในการบริหารและการจดัการสถาบัน บทบาทและการมส่ีวนร่วมของสมาชิกต่อ
สถาบัน ความมัIนคงและฐานะทางเศรษฐกจิของสถาบัน การทาํกจิกรรมด้านสวสัดกิารชุมชน สาธารณประโยชน์ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิIงแวดล้อม ขณะนีQได้ดาํเนินการเสร็จสิQนเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าวสิาหกจิชุมชนศูนย์
เรียนรู้บ้านห้วยทราย ตาํบลทรัพย์ทว ีอาํเภอบ้านนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 ระดบัเขต
ภาคใต้ เป็นตวัแทนเข้าประกวดระดบัประเทศต่อไป  นายกติตศัิกดิZ นาคกลุ ประธานกลุ่ม ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันวสิาหกจิ
ชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย  มสีมาชิก 226 คน หลกัคดิริเริIมมาจากสถานการณ์ภาวะหนีQสินของชาวบ้านห้วยทราย
มสีะสมมาช้านาน เนืIองจากการประกอบอาชีพเกษตรเชิงเดีIยว เช่น ทาํสวนยางพารา ปาล์มนํQามนั จงึได้รวมกลุ่มกนัเพืIอ
ประกอบอาชีพสร้างรายได้และร่วมกนัแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาความยากจน ปัญหาหนีQสิน ปัญหาครอบครัว 
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิIงแวดล้อม เป็นต้น สร้างแหล่งเงนิทุนสําหรับการประกอบอาชีพ ส่งเสริมและฝึกการ
ประหยดัอดออมและสร้างสวสัดกิารแก่สมาชิกและชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมส่ีวนรวม ช่วยเหลือเกืQอกลูกนั 
สร้างความรัก ความสามคัคใีนชุมชน พฒันาสังคมและเศรษฐกจิให้เชืIอมโยงเกืQอกลูกนั ทัQงด้านการผลติ การแปรรูป และ
การตลาด โดยใช้ทรัพยากรทีIมอียู่ในชุมชนให้เกดิประโยชน์สูงสุด วสิาหกจิชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย มกีลุ่ม

กจิกรรมหลากหลาย ได้แก่ 1) กจิกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพืIอการผลติ เป็นศูนย์กลางหัวใจหลกัของวสิาหกจิชุมชน เพืIอใช้
ในการบริหารกจิกรรมต่าง ๆ ทุกท่านทีIเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ด้วย มผีลประโยชน์
และการปันผลอย่างเป็นรูปธรรมทีIชัดเจน โปร่งใส และมคีวามยุตธิรรม สมาชิกทุกท่านได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทยีม
กนั 2) กจิกรรมโรงสีชุมชน 3) กจิกรรมโรงนํQาดืIมชุมชน 4) กจิกรรมกลุ่มแปรรูปต่างๆ  ดงันีQ (1) กลุ่มเลีQยงผึQงโพรง 
นํQานํานํQาผึQงมาส่งต่อไปยงักลุ่ม กลุ่มผลติภณัฑ์สบู่นํQาผึQง  (2) กลุ่มปลาเมง็ แปรรูปปลาเมง็ย่างรมควนั นํQาพริกนรกปลาเมง็ 
ยาํปลาเมง็ ต้มโคล้งปลาเมง็  (3) กลุ่มเห็ด แปรรูปเป็น นํQาพริกเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด เป็นต้น  (4) กลุ่มเครืIองแกงและแปร
รูปผลผลติทางการเกษตร  5) กจิกรรมปุ๋ ยหมกั 6) กจิกรรมกลุ่มเลีQยงไก่ 7) กจิกรรมกลุ่มเลีQยงผึQง 8) กจิกรรมกลุ่มเพาะ



เห็ด  9) กจิกรรมกลุ่มนํQายางสด 10) กจิกรรมกลุ่มเลีQยงกบ 11) กจิกรรมกลุ่มปุ๋ ยเคมสัีIงตดั และ 12) กจิกรรมเลีQยง
ปลานํQาจืด ได้แก่ (1) เพาะเลีQยงปลาเมง็แปลงใหญ่ (2) กลุ่มเพาะเลีQยงดุก (3) กลุ่มเลีQยงปลาหมอ  การดาํเนินงานของ
กลุ่มกจิกรรมเครือข่ายทัQงหมด มกีารจาํหน่ายให้แก่ให้กบัสมาชิกในราคาถูก และนําผลกาํไรมาเป็นรายได้ของกลุ่มฯ นํามา
จดัสรรเป็นเงนิปันผล ประจาํปี การจดัสรรผลประโยชน์ทุกกจิกรรมจะแบ่งจดัสรรเงนิจากรายได้กลุ่มเครือข่ายกลบัคืน
มายงักลุ่มออมทรัพย์เพืIอการผลติ ปัจจุบันมเีงนิทุน 10,975,900 บาท มกีารจดัสรรเงนิปันผลให้แก่สมาชิก 2 ชัQน 
คือ ได้ปันผลจากกลุ่มเครือข่ายและจากกลุ่มออมทรัพย์ฯ เนืIองจากสมาชิกทุกกลุ่มกจิกรรมเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพืIอ
การผลติ และแต่ละกลุ่มมกีารกาํหนดระเบียบข้อบังคบัในดาํเนินงาน และทุกกจิกรรมเชืIอมโยงเกืQอกลูกนั ตามเป้าหมาย 

“อยู่ด ีมสุีข ลดรายจ่าย เพิIมรายได้และมเีงนิออม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ลุน้วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทรายชิงทีP 1 ระดบัประเทศหลงัวสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย ตาํบลทรัพยท์ว ีอาํเภอบา้นนา
เดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ระดบัเขตภาคใต ้เป็นตวัแทนเขา้ประกวดระดบัประเทศต่อไป 
 
นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีP 5 จงัหวดัสงขลา  
ใหข้อ้มูลวา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ไดม้อบหมายใหส้าํนกังานฯ ดาํเนินการประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัเขต ประจาํปี 2564 มี
วตัถุประสงคเ์พืPอคดัเลือกวสิาหกิจชุมชนทีPมีศกัยภาพในการบริหารจดัการทีPดี มีความเขม้แขง็ พึPงตนเองได ้มีแนวโนม้ในการพฒันาทีPย ัPงยนื และ

สามารถพฒันาใหเ้ป็นตน้แบบสาํหรับวสิาหกิจชุมชนอืPน เพืPอเป็นการกระตุน้และเพิPมประสิทธิภาพการประกอบวสิาหกิจชุมชนใหเ้กิดความ

มัPนคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รวมทัTงเป็นการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ ยกยอ่ง 
ประกาศเกียรติคุณวสิาหกิจชุมชนทีPมีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชน โดยคณะกรรมการประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัเขต ร่วมกนัเกบ็ขอ้มูล

วสิาหกิจชุมชนใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความคิดริเริPมสร้างสรรค ์ความสามารถในการบริหารและการจดัการสถาบนั บทบาทและการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกต่อสถาบนั ความมัPนคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบนั การทาํกิจกรรมดา้นสวสัดิการชุมชน สาธารณประโยชน ์และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิPงแวดลอ้ม ขณะนีTไดด้าํเนินการเสร็จสิTนเรียบร้อยแลว้ ผลปรากฏวา่วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย ตาํบล

ทรัพยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ระดบัเขตภาคใต ้เป็นตวัแทนเขา้ประกวดระดบัประเทศต่อไป  
นายกิตติศกัดิZ  นาคกลุ ประธานกลุ่ม ใหข้อ้มูลวา่ ปัจจุบนัวสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย  
มีสมาชิก 226 คน หลกัคิดริเริPมมาจากสถานการณ์ภาวะหนีT สินของชาวบา้นหว้ยทรายมีสะสมมาชา้นาน เนืPองจากการประกอบอาชีพเกษตร

เชิงเดีPยว เช่น ทาํสวนยางพารา ปาลม์นํTามนั จึงไดร้วมกลุ่มกนัเพืPอประกอบอาชีพสร้างรายไดแ้ละร่วมกนัแกปั้ญหาในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปัญหา

ความยากจน ปัญหาหนีT สิน ปัญหาครอบครัว ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิPงแวดลอ้ม เป็นตน้ สร้างแหล่งเงินทุนสาํหรับการประกอบอาชีพ 

ส่งเสริมและฝึกการประหยดัอดออมและสร้างสวสัดิการแก่สมาชิกและชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม ช่วยเหลือเกืTอกลูกนั 

สร้างความรัก ความสามคัคีในชุมชน พฒันาสงัคมและเศรษฐกิจใหเ้ชืPอมโยงเกืTอกลูกนั ทัTงดา้นการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยใช้

ทรัพยากรทีPมีอยูใ่นชุมชนใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด วสิาหกิจชุมชนศูนยเ์รียนรู้บา้นหว้ยทราย มีกลุ่มกิจกรรมหลากหลาย ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมกลุ่ม
ออมทรัพยเ์พืPอการผลิต เป็นศูนยก์ลางหวัใจหลกัของวสิาหกิจชุมชน เพืPอใชใ้นการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ทุกท่านทีPเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

ตอ้งเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพยด์ว้ย มีผลประโยชนแ์ละการปันผลอยา่งเป็นรูปธรรมทีPชดัเจน โปร่งใส และมีความยติุธรรม สมาชิกทุกท่านไดรั้บ

ผลประโยชนอ์ยา่งเท่าเทียมกนั 2) กิจกรรมโรงสีชุมชน 3) กิจกรรมโรงนํTาดืPมชุมชน 4) กิจกรรมกลุ่มแปรรูปต่างๆ  
ดงันีT  (1) กลุ่มเลีTยงผึTงโพรง นํTานาํนํTาผึTงมาส่งต่อไปยงักลุ่ม กลุ่มผลิตภณัฑส์บู่นํTาผึTง  
(2) กลุ่มปลาเมง็ แปรรูปปลาเมง็ยา่งรมควนั นํTาพริกนรกปลาเมง็ ยาํปลาเมง็ ตม้โคลง้ปลาเมง็  
(3) กลุ่มเห็ด แปรรูปเป็น นํTาพริกเห็ด ขา้วเกรียบเห็ด เป็นตน้ 
(4) กลุ่มเครืPองแกงและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
5) กิจกรรมปุ๋ยหมกั 6) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงไก่ 7) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงผึTง 8) กิจกรรมกลุ่มเพาะเห็ด 
9) กิจกรรมกลุ่มนํTายางสด 10) กิจกรรมกลุ่มเลีTยงกบ 11) กิจกรรมกลุ่มปุ๋ยเคมีสัPงตดั และ 12) กิจกรรมเลีTยงปลานํTาจืด ไดแ้ก่ (1) 
เพาะเลีTยงปลาเมง็แปลงใหญ่ (2) กลุ่มเพาะเลีTยงดุก (3) กลุ่มเลีTยงปลาหมอ  
การดาํเนินงานของกลุ่มกิจกรรมเครือข่ายทัTงหมด มีการจาํหน่ายใหแ้ก่ใหก้บัสมาชิกในราคาถูก และนาํผลกาํไรมาเป็นรายไดข้องกลุ่มฯ นาํมา

จดัสรรเป็นเงินปันผล ประจาํปี การจดัสรรผลประโยชนทุ์กกิจกรรมจะแบ่งจดัสรรเงินจากรายไดก้ลุ่มเครือข่ายกลบัคืนมายงักลุ่มออมทรัพยเ์พืPอ

การผลิต ปัจจุบนัมีเงินทุน 10,975,900 บาท มีการจดัสรรเงินปันผลใหแ้ก่สมาชิก 2 ชัTน คือ ไดปั้นผลจากกลุ่มเครือข่ายและจากกลุ่มออม

ทรัพยฯ์ เนืPองจากสมาชิกทุกกลุ่มกิจกรรมเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพยเ์พืPอการผลิต และแต่ละกลุ่มมีการกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัในดาํเนินงาน 

และทุกกิจกรรมเชืPอมโยงเกืTอกลูกนั ตามเป้าหมาย “อยูดี่ มีสุข ลดรายจ่าย เพิPมรายไดแ้ละมีเงินออม” 



 

 

สสก. 5 สงขลา เผยสถานการณ์ผลไมภ้าคใต ้เตรียม
แนวทางบริหารจดัการรับมือ Covid-19 

            เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2564 เป็นช่วงผลไมภ้าคใตอ้อกสู่ตลาด สสก.5 สงขลา จดั
ประชุมบูรณาการแผนบริหารจดัการผลไมร่้วมกบัหน่วยงานทีPเกีPยวขอ้ง และทบทวนขอ้มูลผลผลิต เตรียม
แนวทางบริหารจดัการภายใตส้ถานการณ์ Covid-19  
 
            นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีP 5 จงัหวดั
สงขลา เปิดเผยวา่ สสก.5 สงขลา ไดป้ระชุมหารือร่วมกบัสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร สาํนกังาน
พาณิชยจ์งัหวดั สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั ธ.ก.ส. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ศอ.บต. และสาํนกังาน
เกษตรจงัหวดัในภาคใต ้ร่วมกนัทบทวนขอ้มูลผลผลิตไมผ้ลทัTง 4 ชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน มงัคุด เงาะ และ
ลองกอง คาดวา่ปีนีTผลผลิตรวม ประมาณ 873,889 ตนั ซึP งมากกวา่ปีทีPแลว้ถึง 1.5 แสนตนั คิดเป็น
ร้อย

ละ 21.54 ประกอบดว้ย ทุเรียน จาํนวน 594,439 ตนั มงัคุด 173,116 ตนั เงาะ 63,647
 ตนั และลองกอง 42,687 ตนั โดยเป็นผลผลิตในฤดูกาล (มิ.ย.-
ต.ค.) จาํนวน 824,728 ตนั นอกฤดูกาล (ม.ค.-พ.ค. และ พ.ย.-
ธ.ค.) จาํนวน 49,161 ตนั ร้อยละ 63 เป็นผลผลิตทุเรียน ซึP งครึP งหนึPงอยูที่Pจงัหวดัชุมพร การ
กระจายผลผลิตจะส่งออกต่างประเทศเป็นหลกั โดยผา่นลง้ และร้อยละ 35 จาํหน่ายในประเทศ 
 
            ขณะนีT กรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ฝ้าระวงัป้องกนัผลผลิตดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่
ตลาด มีมาตรการเขม้งวด หากเกษตรกรหรือผูค้า้ฝ่าฝืนจะมีความผดิตามกฎหมาย ในส่วนมงัคุดจะบริโภค
ในประเทศร้อยละ 53 ส่งออกร้อยละ 47 มีการแปรรูปเลก็นอ้ย 
 
            ทัTงนีT ไดจ้ดัประชุมเชืPอมโยงเครือข่ายเกษตรกรผูป้ลูกมงัคุด เพืPอแลกเปลีPยนความรู้ดา้นการผลิต
และการตลาด เนน้การผลิตคุณภาพตัTงแต่ตน้ฤดูกาล กาํหนดมาตรฐานคุณภาพมงัคุดภาคใต้
ไว ้6 เกรด และมีเป้าหมายเพิPมคุณภาพการผลิตใหไ้ดเ้กรด 1 และ 2 ร้อยละ 50 และใชเ้ครือข่ายแปลง
ใหญ่และศูนยค์ดัแยกผลไมชุ้มชนในการรวบรวมผลผลิตเพืPอประมูล ส่วนเงาะและลองกองบริโภคใน



ประเทศเป็นหลกั การกระจายผลผลิต สาํหรับทุเรียนในฤดู เกษตรกรทยอยเกบ็เกีPยวผลผลิตไดต้ัTงแต่ปลาย
เดือนพฤษภาคมจนถึงปลายเดือนตุลาคม ผลผลิตจะออกมากปลายเดือนกรกฎาคมต่อเนืPองถึงเดือน
สิงหาคม มงัคุดจะออกหลายรุ่น ตัTงแต่ปลายเดือนพฤษภาคมและจะเกบ็เกีPยวไดม้ากทีPสุดช่วงเดือน
สิงหาคม ส่วนลองกองเริPมเกบ็เกีPยวไดต้ัTงแต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม และจะเกบ็เกีPยวมากทีPสุด
ช่วงเดือนกนัยายน ส่วนเงาะจะเริPมเกบ็เกีPยวไดใ้นช่วงเดือนมิถุนายน และจะเกบ็เกีPยวไดม้ากช่วงกลางเดือน
กรกฎาคมต่อเนืPองถึงเดือนกนัยายน 
 
            นายสุพิท จิตรภกัดี ใหข้อ้มูลเพิPมเติมวา่ เนืPองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของ
ไวรัส Covid-19การบริหารจดัการผลไมภ้าคใตใ้นปีนีT จึงใหค้วามสาํคญักบัการกระจายผลผลิตผา่น
ระบบออนไลนม์ากขึTนเกษตรกรมีการปรับเปลีPยนวถีิการขายรูปแบบใหม่ ไม่ตอ้งอาศยัพอ่คา้คนกลาง โดย
ขอใหค้ณะกรรมการเพืPอแกไ้ขปัญหาผลิตผลการเกษตรระดบัจงัหวดั (คพจ.) ทุกจงัหวดัส่งเสริมและ
สนบัสนุนอาํนวยความสะดวกเกษตรกรในพืTนทีPใหส้ามารถกระจายผลผลิตดว้ยวธีิการคา้ออนไลนใ์หม้าก

ขึTน เช่น Thailand postmart ของบริษทัไปรษณีย์
ไทย จาํกดั Lazada Shopee www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.์com  ของกรมส่งเสริม
การเกษตร รวมทัTงการใชช่้องทางความร่วมมือระหวา่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กบัภาคเอกชน ไม่วา่จะ
เป็นไปรษณียไ์ทย และ Kerry ซึP งจะลดค่าขนส่งใหก้บัเกษตรกร 
 
            รวมทัTงการกระจายผลผลิตผา่นทางวสิาหกิจชุมชน สหกรณ์ Modern Trade ศูนยค์ดั
แยกผลไมชุ้มชน และการจดังานประชาสมัพนัธ์ส่งเสริมการบริโภคผลไมต่้างถิPน ซึP งจะช่วยใหเ้กษตรกร
ชาวสวนผลไม ้สามารถขายผลผลิตไดใ้นราคาทีPสูงขึTน จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมอุดหนุนผลไม้
ไทยคุณภาพดีของภาคใต ้เพืPอช่วยเหลือพีPนอ้งเกษตรกรในช่วงโควดิ 
 
 



 
 

NBT South ช่อง 11 ดิจิทลั ข่าว พงังา- สีสนัแข่งนํPาไร่ปลูกขา้ว

ไร่ดอกข่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สุดสนุก! แข่งนํPาไร่ปลูกขา้วแบบโบราณ จ.พงังา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งงา-ผลไมข้องเทวดา มงัคุดทิพยพ์งังาออกสู่ตลาดแลว้ เกษตรกรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ลดตน้ทุน เพิPมรายได ้และสร้างความเขม้แขง็ในชุมชน ทีP

สวนภรณ์ฤทธิZ  หมู่ 2 ตาํบลบางวนั อาํเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา นายปิยะ จอมทอง เกษตรอาํเภอคุระบุรี และเจา้หนา้ทีPส่งเสริมการเกษตร 

สาํนกังานเกษตรจงัหวดัพงังา นาํสืPอมวลชนเขา้ชมสวนภรณ์ฤทธิZ  ของคุณอาภรณ์ เปรียบปาน ซึP งเป็นเกษตรกรหนึPงในจาํนวน 30 รายของกลุ่ม
ผูป้ลูกมงัคุดทิพยพ์งังาตาํบลบางวนั โดยมีนางสาวสุริยาภรณ์ ฟูสนัติ ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม เขา้ร่วม นาํชมการเกบ็ผลและการคดัแยกก่อน

ส่งสู่ตลาดผูบ้ริโภค สาํหรับมงัคุดทิพยพ์งังาเป็นผลไมอ้ตัลกัษณ์ของจงัหวดัพงังา ผวิสีนํTาตาลอมแดง รสชาติหวานอมเปรีT ยว เป็นทีPนิยมของ

ผูบ้ริโภคทัTงคนไทยและต่างชาติ ดร.สุเมธ ตนัติเวชกลุ เลขาธิการมูลนิธิชยัพฒันา เคยไดชิ้มแลว้ติดใจในรสชาติ จึงตัTงชืPอมงัคุดทีPปลูกในพืTนทีP

จงัหวดัพงังาวา่ “ทิพยพ์งังา”หมายถึง ผลไมที้Pเป็นของเทวดา มีรสเลิศจากจงัหวดัพงังา นบัเป็นผลไมเ้ศรษฐกิจสาํคญัของพงังาอีกชนิดหนึPงของ
จงัหวดัพงังา นางสาวสุริยาภรณ์ ฟูสนัติ ประธานกลุ่มฯกล่าววา่ จุดเริPมตน้ของการรวมกลุ่มเกิดจากการทีPเกษตรกรมีปัญหาเหมือนกนั คือ เดิมทาํ

เกษตรแบบต่างคนต่างทาํ ต่างคนต่างคนต่างขาย ทาํใหผ้ลผลิตทีPไดไ้ม่มีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของตลาดและถูกกดราคาจากพอ่คา้คน

กลาง จึงเกิดการรวมตวักนัเพืPอเพิPมพนูพฒันาทกัษะ และมีอาํนาจต่อรองมากขึTน ทัTงการซืTอวสัดุทีPถูกลง และขายไดร้าคาทีPสูงขึTนและมีตลาดทีP

กวา้งขึTน รวมถึงชุมชนเองกมี็ความเขม้แขง็ขึTน โดยในฤดูกาลนีTกลุ่มแปลงใหญ่ดาํเนินงานดา้นการตลาด เนน้ขายมงัคุดผลสดแบบสายเลือดซึPง

กาํลงัเริPมสุกทาํใหส้ามารถเกบ็ไวไ้ดห้ลายวนั ใชก้ลยทุธ์การจดัประมูลราคา ซึP งเป็นการคดัสรรมงัคุดตามระดบัชัTนคุณภาพ ซึP งขณะนีT เป็นช่วง

เริPมตน้ฤดูกาล สามารถขายมงัคุดเกรดเอใหพ้อ่คา้คนกลางไดใ้นราคา40-60 บาท นายปิยะ จอมทอง เกษตรอาํเภอคุระบุรี กล่าววา่ สาํนกังาน
เกษตรจงัหวดัพงังา ไดเ้ขา้มาสนบัสนุนใหเ้กษตรกรรวมกลุ่มกนัและเตรียมความพร้อมเขา้สู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็น แปลง

ใหญ่มงัคุดตาํบลบางวนัพฒันา ซึP งไดรั้บการสนบัสนุนองคค์วามรู้ต่าง ๆ เพืPอใหเ้กษตรกรสามารถผลิตมงัคุดทีPมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ตรงกบั

ความตอ้งการของตลาดทัTงในและต่างประเทศ โดยปัจจุบนักลุ่มผูป้ลูกมงัคุดตาํบลบางวนัมีสมาชิกกลุ่ม 30 ราย พืTนทีPผลิต 323 ไร่ ดาํเนิน
กิจกรรมการพฒันาคุณภาพ การจดัการแปลง รวบรวม คดัแยก การตลาด เพืPอสร้างมูลค่าเพิPม เนน้การคดัมงัคุดคุณภาพ เพืPอเปิดประมูลราคา ทาํ

ใหจ้าํหน่ายไดใ้นราคาทีPสูงขึTน รวมถึงการดูแลการต่อยอดดา้นผลิตภณัฑง์านแปรรูปมงัคุด สาํหรับมงัคุดทิพยพ์งังามีพืTนทีPปลูกรวมทัTงจงัหวดักวา่ 

13,300 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตรวมทัTงจงัหวดัในปีนีT  จาํนวน 7,228 ตนั ดา้นการตลาดมีพอ่คา้ในพืTนทีPตัTงจุดรับซืTอ ราคาอยูที่Pประมาณ 20 
– 60 บาทต่อกิโลกรัม และเนืPองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืTอโควดิ-19 ทาํใหเ้กษตรกรไดใ้ชช่้องทางขายตลาดออนไลน์
มากขึTน อโนทยั งานดี/พงังา/081-0836530 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ผลไมข้องเทวดา มงัคุดทิพยพ์งังาออกสู่ตลาดแลว้ เกษตรกร

รวมกลุ่มแปลงใหญ่ลดตน้ทุน เพิPมรายได ้และสร้างความ

เขม้แขง็ในชุมชน 
 
ทีPสวนภรณ์ฤทธิZ  หมู่ 2 ตาํบลบางวนั อาํเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา นายปิยะ จอมทอง เกษตรอาํเภอคุระบุรี 
และเจา้หนา้ทีPส่งเสริมการเกษตร สาํนกังานเกษตรจงัหวดัพงังา นาํสืPอมวลชนเขา้ชมสวนภรณ์ฤทธิZ  ของคุณ
อาภรณ์ เปรียบปาน ซึP งเป็นเกษตรกรหนึPงในจาํนวน 30 รายของกลุ่มผูป้ลูกมงัคุดทิพยพ์งังาตาํบลบางวนั 
โดยมีนางสาวสุริยาภรณ์ ฟูสนัติ ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม เขา้ร่วม นาํชมการเกบ็ผลและการคดัแยก
ก่อนส่งสู่ตลาดผูบ้ริโภค สาํหรับมงัคุดทิพยพ์งังาเป็นผลไมอ้ตัลกัษณ์ของจงัหวดัพงังา ผวิสีนํTาตาลอมแดง 
รสชาติหวานอมเปรีT ยว เป็นทีPนิยมของผูบ้ริโภคทัTงคนไทยและต่างชาติ ดร.สุเมธ ตนัติเวชกลุ เลขาธิการ
มูลนิธิชยัพฒันา เคยไดชิ้มแลว้ติดใจในรสชาติ จึงตัTงชืPอมงัคุดทีPปลูกในพืTนทีPจงัหวดัพงังาวา่ “ทิพยพ์งังา” 
หมายถึง ผลไมที้Pเป็นของเทวดา มีรสเลิศจากจงัหวดัพงังา นบัเป็นผลไมเ้ศรษฐกิจสาํคญัของพงังาอีกชนิด
หนึPงของจงัหวดัพงังา  
นางสาวสุริยาภรณ์ ฟูสนัติ ประธานกลุ่มฯ กล่าววา่ จุดเริPมตน้ของการรวมกลุ่มเกิดจากการทีPเกษตรกรมี
ปัญหาเหมือนกนั คือ เดิมทาํเกษตรแบบต่างคนต่างทาํ ต่างคนต่างคนต่างขาย ทาํใหผ้ลผลิตทีPไดไ้ม่มีมี
คุณภาพตรงตามความตอ้งการของตลาดและถูกกดราคาจากพอ่คา้คนกลาง จึงเกิดการรวมตวักนัเพืPอเพิPมพนู
พฒันาทกัษะ และมีอาํนาจต่อรองมากขึTน ทัTงการซืTอวสัดุทีPถูกลง และขายไดร้าคาทีPสูงขึTนและมีตลาดทีP
กวา้งขึTน รวมถึงชุมชนเองกมี็ความเขม้แขง็ขึTน โดยในฤดูกาลนีTกลุ่มแปลงใหญ่ดาํเนินงานดา้นการตลาด 
เนน้ขายมงัคุดผลสดแบบสายเลือดซึPงกาํลงัเริPมสุกทาํใหส้ามารถเกบ็ไวไ้ดห้ลายวนั ใชก้ลยทุธ์การจดัประมูล
ราคา ซึP งเป็นการคดัสรรมงัคุดตามระดบัชัTนคุณภาพ ซึP งขณะนีT เป็นช่วงเริPมตน้ฤดูกาล สามารถขายมงัคุด
เกรดเอใหพ้อ่คา้คนกลางไดใ้นราคา 40-60 บาท  
นายปิยะ จอมทอง เกษตรอาํเภอคุระบุรี กล่าววา่ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัพงังา ไดเ้ขา้มาสนบัสนุนให้
เกษตรกรรวมกลุ่มกนัและเตรียมความพร้อมเขา้สู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็น แปลงใหญ่
มงัคุดตาํบลบางวนัพฒันา ซึP งไดรั้บการสนบัสนุนองคค์วามรู้ต่าง ๆ เพืPอใหเ้กษตรกรสามารถผลิตมงัคุดทีPมี
คุณภาพไดม้าตรฐาน ตรงกบัความตอ้งการของตลาดทัTงในและต่างประเทศ โดยปัจจุบนักลุ่มผูป้ลูกมงัคุด
ตาํบลบางวนัมีสมาชิกกลุ่ม 30 ราย พืTนทีPผลิต 323 ไร่ ดาํเนินกิจกรรมการพฒันาคุณภาพ การจดัการ



แปลง รวบรวม คดัแยก การตลาด เพืPอสร้างมูลค่าเพิPม เนน้การคดัมงัคุดคุณภาพ เพืPอเปิดประมูลราคา ทาํ
ใหจ้าํหน่ายไดใ้นราคาทีPสูงขึTน รวมถึงการดูแลการต่อยอดดา้นผลิตภณัฑง์านแปรรูปมงัคุด  

 
สําหรับมงัคุดทพิย์พงังามพืีQนทีIปลูกรวมทัQงจงัหวดักว่า 13,300 ไร่ คาดการณ์ผลผลติรวมทัQงจงัหวดัใน
ปีนีQ จาํนวน 7,228 ตนั ด้านการตลาดมพ่ีอค้าในพืQนทีIตัQงจุดรับซืQอ ราคาอยู่ทีIประมาณ 20 – 60 
บาทต่อกโิลกรัม และเนืIองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชืQอโควดิ-19 ทาํให้เกษตรกรได้ใช้
ช่องทางขายตลาดออนไลน์มากขึQน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกษตรหาดสาํราญ จงัหวดัตรัง จดัเวทีถ่ายทอด
เทคโนโลยดีา้นการจดัการดินและปุ๋ย 
 
        นายนนทน์ภนต ์นาพอ เกษตรอาํเภอหาดสาํราญ มอบหมายให้
นางสาววริสา สุวรรณกิจ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบติัการ จดัเวที
ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการจดัการดินและปุ๋ย ตามโครงการศูนยเ์รียนรู้การ
เพิPมประสิทธิภาพการผลิตและสินคา้เกษตร โดยมีกิจกรรมสาธิตและตรวจ
วเิคราะห์ตวัอยา่งดิน เพืPอใชปุ๋้ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ ณ ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ย
ชุมชนบา้หว ีหมู่ทีP 4 ตาํบลบา้หว ีตาํบลหาดสาํราญ จงัหวดัตรัง 
        ทัQงนีQ ศูนย์จดัการดนิปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) จดัตัQงขึQนเพืIอเป็นเครือข่าย
สนับสนุนการทาํงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านดนิและปุ๋ ย ทีIบริหาร
จดัการโดยเกษตรกร รวมทัQงเพืIอเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจดัการดนิและการใช้
ปุ๋ ย เพืIอเพิIมผลผลติและลดต้นทุนการผลติ ตลอดจนเพืIอให้บริการตรวจ
วเิคราะห์ดนิ ให้คาํแนะนําการจดัการดนิและการใช้ปุ๋ ยเบืQองต้น พร้อมทัQง
จดัหาและบริการจาํหน่ายปัจจยัการผลติ เพืIอให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ ยตาม
คาํแนะนํา สามารถเพิIมปริมาณและคุณภาพผลผลติ ลดต้นทุนการผลติ และ
เพิIมรายได้อย่างยัIงยืน 
 
 
 
 



 

อุทยัธานีส่งเสริมปลูก 'ถัPวแระญีPปุ่น' รายไดไ้ม่ขาดมือในช่วง
ไม่ทาํนา 
วนัพธุ ทีP 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 18.31 น. 

"ถัPวเหลืองฝักสด" หรือ "ถัPวแระญีPปุ่น" ทีPรับประทานกนัอยา่งเอร็ดอร่อยนัTนและเป็นทีP
ชืPนชอบของหลายๆ คน ปรากฏวา่ แหล่งผลิตถัPวแระญีPปุ่นใหช้าวญีPปุ่นไดรั้บประทานกนันัTนอยู่
ทีPจงัหวดัอุทยัธานีของเรานีPเอง โดยสร้างรายไดอ้ยา่งตํPาตัTงแต่หลกัพนับาทถึงหลกัลา้นบาท 
ใหก้บัชาวตาํบลทุ่งโพ อาํเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี  

 
 

"แนวหนา้ ออนไลน"์ มีโอกาสสมัภาษณ์คุณวนัชยั ชีวระ ประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
แปลงใหญ่ผูป้ลูกถัPวเหลืองฝักสด (ถัPวแระญีPปุ่น) จงัหวดัอุทยัธานี ถึงการเริPมตน้อาชีพ
เกษตรกรผูป้ลูกถัPวเหลืองฝักสด ซึP งไดค้าํตอบวา่ ชาวทุ่งโพเดิมเป็นเกษตรกรปลูกขา้วและ
ขา้วโพดสลบักนัไป เมืPอมีการศึกษาวา่สภาพดินและนํTาเหมาะกบัการปลูกถัPวเหลืองฝักสดได ้
ทางบริษทัทีPทาํตลาดขายถัPวเหลืองฝักสดส่งออก ซึP งร่วมกบักรมส่งเสริมการเกษตรจึงให้
เกษตรกรในพืTนทีPทุ่งโพปลูกถัPวเหลืองฝักสดป้อนตลาดโดยทาํมาตัTงแต่ 24-25 ปีทีPแลว้ทาํให้
ปัจจุบนัการปลูกถัPวเหลืองฝักสดในพืTนทีPทุ่งโพมีความชาํนาญ  

 
 
"ผลผลิตทีPได ้ถา้ปลูกในพืTนทีPหนึPงไร่จะไดถ้ัPวเหลืองฝักสดหนึPงตนักวา่ มีตน้ทุนประมาณ 
10,000 กวา่บาท เกษตรกรจะมีกาํไรไร่ละประมาณ 7,000 บาทต่อการปลูกหนึPงรอบ 
เกษตรกรบางรายกท็าํ 10 ไร่ขึTนไป มีรายไดเ้ฉลีPย 90,000-100,000 บาท ซึP งใน
รอบทีPแลว้ของปี 2563 เกษตรกรบางรายปลูกถัPวเหลือฝักสด โดยใชพื้TนทีPร้อยกวา่ไร่ กมี็เงิน
เกบ็เป็นหลกัลา้นบาท และวธีิการปลูกถัPวเหลืองฝักสด ร้อยละ 70 เช่าทีPดินเพืPอปลูกถัPวเหลือง
ฝักสด  
ส่วนทีPของตวัเองมีจาํนวนนอ้ย คาํวา่เช่าหมายความวา่ เกษตรกรทีPเป็นเจา้ของนา พอถึงฤดูถัPวก็



ปล่อยใหเ้กษตรกรรายอืPนมีโอกาสเช่าพืTนทีPนาเพืPอปลูกถัPวเหลืองฝักสด หรือ ปลูกขา้วโพดต่อ 
ในช่วงเวน้ช่วงทาํนา คือ เจา้ของไร่นาปล่อยเช่า บางคนกท็าํเอง อยา่งบางคนมีนา 50-60 
ไร่ เขากป็ลูกถัPวเหลืองฝักสดเองสกั 20 ไร่ ทีPเหลือกป็ล่อยใหเ้ช่า เรียกวา่ เอาเงินมาหมุนเวยีน
ได ้เพราะการทาํถัPวเหลืองฝักสดตอ้งใชแ้รงงานทีPพอทาํได ้ไม่เกินกาํลงัของตนเอง" คุณวนัชยั
เล่าใหฟั้งอยา่งเป็นกนัเอง 

 
คุณวนัชยัยงัเล่าใหฟั้งอีกวา่ใน 10 กวา่จงัหวดัทางภาคเหนือมีการปลูกถัPวเหลืองฝักสดมา 30 
ปีแลว้ ส่วนทีPจงัหวดัอุทยัธานี ช่วงทีPปลูกถัPวเหลืองฝักสดไดดี้ตอ้งเป็นฤดูปลายฝนตน้หนาว 
และใชน้ํT าบาดาลทีPมีคุณภาพดี เพราะถัPวเหลืองฝักสดจะใหผ้ลผลิตมากในปริมาณนํTาทีPเหมาะสม 
และถา้มีภยัธรรมชาติ เช่น ภาวะภยัแลง้ผลผลิตกจ็ะขาดไปเรืPอยๆ อยา่งช่วงฤดูฝนเคยปลูกถัPว
เหลืองฝักสดแลว้ กมี็เรืPองแมลง และถา้เป็นฤดูทีPมีฝนตกมากกมี็ปัญหาเรืPองเชืTอรา นัPน
หมายความวา่ สภาพอากาศทีPอุทยัธานีจะดีทีPสุดเหมาะกบัการปลูกถัPวเหลืองฝักสดคือ ปลายฝน
ตน้หนาว ส่วนความแตกต่างทางสภาพภูมิอากาศและภูมิศาสตร์ ทางอุทยัธานีแกปั้ญหานํTาแลง้
โดยขึTนร่องดินไวแ้ละใชน้ํT าบาดาลเป็นหลกั รวมทัTงใชว้ธีิเพิPมแร่ธาตุในดิน อยา่งสงักะสี และ
ซิงค ์ 
"ผมปลูกถัPวแระญีPปุ่นมา 20 กวา่ปีแลว้ ตอนแรกๆทีPปลูกกเ็ป็นลูกไล่ลูกสวนเขา ปลูกครัT งแรก 
ขาดทุนเลย ผมไม่รู้เรืPองการเกษตรเลย ตอ้งโดนธรรมดา 10 ไร่ขาดทุนไป 6,000 
บาท  แต่กอ็ดทนไปเรืPอยๆ พอทาํรุ่นสองกเ็ริPมไดก้าํไร ตอนหลงักพ็ฒันาขึTนมาเป็นประธาน
กลุ่ม รุ่นทีPแลว้ผมปลูกไป 4,800-5,000 ไร่ ไดม้า 5,000 กวา่ตนั และหนา้ทีPของผม
กคื็อ หาเมลด็พนัธ์ุปุ๋ยยามาปล่อยใหเ้กษตรกร กคื็อ เอาไปใช ้คือ บริษทัจะลงทุนใหก่้อน เกบ็
เกีPยวกห็กัคืน กลุ่มของผมทาํส่งบริษทัลานนาเกษตรอุตสาหกรรม, เชียงใหม่โฟ เซ่น และเกรท
ฟู้ดเป็นหลกั โดยถัPวแระญีPปุ่นเป็นพืชครบวงจร บริษทัมีการขายล่วงหนา้ไปแลว้ และใหก้ลุ่ม
เราปลูกส่ง ซึP งไม่ตอ้งกลวัเรืPองการตลาด กลวัอยา่งเดียวคือไม่ไดผ้ลผลิตถัPวแระญีPปุ่นมากพอ 
เพราะของยงัขาดตลาดอีกเยอะ 

 
ตอนนีTภาคเหนือกจ็ะปลูกรอบทีPสอง 10 กวา่จงัหวดัภาคเหนือกก็าํลงัเกบ็เกีPยวอยู ่เช่น 
เชียงใหม่ ลาํปาง ลาํพนู แพร่ น่าน เป็นตน้ ซึPทางภาคเหนือกเ็ผชิญกบัสภาพอากาศแปรปรวน
แต่ยงัปลูกไดท้ัTงสามฤดู เพราะค่าขนส่ง (logistic) ถูกกวา่ ทางบริษทัทีPรับซืTอจึงเลือกซืTอ
จากเกษตรกรทางภาคเหนือในจาํนวนรอบการปลูกทีPมากกวา่ อยา่งในกลุ่มผม ก่อนปลูกกต็อ้ง



ประชุมกนัสองสามครัT ง มีเจา้หนา้ทีPของกรมส่งเสริมการเกษตร มาดูแลเกษตรกรในพืTนทีP เพืPอ
มาดูแลผลผลิตใหไ้ดคุ้ณภาพ หวัใจสาํคญัคือ เราปลูกเพืPอส่งออก" 
เพราะฉะนัTนสารเคมีตกคา้งตอ้งไม่มี เราใชส้ารเคมี แต่มีระยะเวลาตามมาตรฐานทีPประเทศ
ญีPปุ่นใหใ้ช ้เป็นเกษตรปลอดภยั ก่อนเกบ็ตอ้งตรวจวา่มีสารเคมีตกคา้งหรือไม่ ถา้เกษตรกรคน
ไหนปลูกแลว้มีสารเคมีตกคา้ง กต็อ้งขาดทุนไปในรอบนัTน" คุณวนัชยัเล่าใหฟั้งถึงการปลูกถัPว
เหลืองฝักสด ซึP งมีความแตกต่างจากพืTนทีPทางภาคเหนือ และตอ้งควบคุมดูแลการปลูกใหมี้
คุณภาพตามมาตรฐานทีPบริษทัรับซืTอผลผลิตกาํหนดไว ้จากการหาขอ้มูล ผา่นรายการเกษตร
สนามเป้า มีเกษตรกรในกลุ่มของคุณวนัชยัทีPประสบความสาํเร็จ และปลูกถัPวเหลืองฝักสดมา 
5 ปีแลว้ คือ คุณอุษา ศุภเกษี เล่าวา่ มีพืTนทีP 39ไร่ ทีPปลูกถัPวเหลือง เพราะเนน้ทาํพืชหลงันา 
ใชน้ํT านอ้ย เพืPอใหไ้ดผ้ลผลิตทีPดี จึงหนัมาทาํถัPวเหลืองฝักสด 
"ขัTนตอนในการปลูกถัPวเหลือง เรากต็อ้งเตรียมดินก่อน ตากดินใหแ้หง้เพืPอฆ่าเชืTอรา ใชเ้วลาสกั
หนึPงสปัดาห์ และทีมงานเมลด็ ทีมงานปุ๋ย เริPมมาแลว้ คือ เรามีทีมงานเครืPองจกัร เราขึTนร่อง
หยอด หยอดลงไป อยูใ่นดินสกัประมาณสามคืน แลว้กไ็ล่นํTาไปดว้ย แลว้ตน้มนักจ็ะเดง้ขึTนมา 
แลว้ขัTนตอนต่อไปกต็อ้งฉีดยาฆ่าแมลง เพืPอไม่ใหแ้มลงมนัลงในพืช และกใ็หน้ํT า ใหปุ๋้ย 
ประมาณ สิบสามวนั กเ็ติมปุ๋ยใหเ้ขา ตน้กเ็ริPมโตขึTน พอโตไปหน่อยหนึPง ร่องเริPมแหง้ เราก็
เติมนํTาไปนิดหน่อย เขาไม่ไดกิ้นนํTามากนะคะ กินนอ้ยๆแต่กินบ่อยๆ แลว้เขากอ็อกดอก สกั
ประมาณยีPสิบสีPวนัเรากจ็ะเห็นดอก เรากจ็ะเห็นฝัก และทีนีT สิPงทีPระทึกกคื็อ เห็นฝัก เห็นยอด 
ติดยอด ติดดอก แลว้เรากจ็ะมาลุน้กนัวา่ เราจะไดผ้ลผลิตเท่าไหร่ มนัใชร้ะยะเวลานิดหน่อยเท่า
นัTนเอง แค่ 70 วนั แลว้กจ็บผลการผลิต ในจาํนวน 39 ไร่นีT เราใชต้น้ทุนการผลิต ใช้
จาํนวนเงินทีPลงทุนไปประมาณ 200,000 บาท ภายใน 70 วนั ผลรวมรายไดอ้อกมาตก 
400,000 บาท กาํไรภายใน 70 วนั กไ็ดถึ้ง200,000 แลว้" คุณอุษา หนึPงใน
เกษตรกรผูป้ลูกถัPวเหลืองฝักสดเล่าใหฟั้ง  
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