
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 
ส่วนกลาง 

ประเด็น ลำดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร ่
หาตลาดรองรับสินค้า
เกษตร 

1.  เร่งหาตลาดรองรับสินค้าเกษตร แก้ผลกระทบเคอร์ฟิว สำนักข่าวไทย 
2.  “เฉลิมชัย”สั่งทุกหน่วยหาตลาดรองรับการกระจายสินค้าเกษตร ลด
ผลกระทบจากข้อจำกัดการขนส่งจากประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่สีแดง 
ตามมาตรการยกระดับควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

VOICE เสียงประชาชน 

แปลงใหญ ่ 3.  กรมส่งเสริมการเกษตรเผยผลสำเร็จยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น ลำดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร ่

ข้าวไร่ดอกข่า 4.  สัมภาษณ์เกษตรจังหวัดพังงา ในงานประชาสัมพันธ์ข้าวไร่ดอกข่า 50 
(4 แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สปข.5) 

Amarin 

ว่านเพชรหึง 5.  ว่านเพชรหึง กล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกัน
เกือบ 500 กอ 

กรมประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เร่งหาตลาดรองรับสินค้าเกษตร แก้ผลกระทบ

เคอร์ฟิว 
 นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าววา่  ห่วงใยเกษตรกรที>อาจไดรั้บ
ผลกระทบและเกิดปัญหาดา้นการตลาด การขนส่ง และการกระจายสินคา้เกษตรจากมาตรการยกระดบั
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 โดยจาํกดัการเคลื>อนยา้ยและลดการรวมกลุ่มของบุคคลใหม้าก
ที>สุด รวมทัNงการหา้มออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 – 04.00 น. พร้อมกบัขอความร่วมงด
เดินทางขา้มจงัหวดั ในพืNนที>ควบคุมสูงสุดและเขม้งวดคือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึง 4 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยมีเป้าหมายลดจาํนวนผูป่้วยลงภายใน 2-4 สปัดาห์ จึงสั>งการใหก้รมส่งเสริม
การเกษตรเตรียมพร้อมมาตรการในการบริหารจดัการการตลาดสินคา้เกษตรดา้นพืชเพื>อช่วยเหลือและแกไ้ข

ปัญหาอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทัNงนีN ใหทุ้กหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรฯ ร่วมกบักระทรวง
พาณิชย ์องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>น (อปท.) และภาคเอกชนจดัหาช่องทางจาํหน่ายและกระจายสินคา้
ดา้นการเกษตรต่างๆ ใหเ้กษตรกร ไดแ้ก่ ตลาด Modern trade เช่น Tesco Lotus, Big 
C และ Makro ตลาดกลางคา้ส่งขนาดใหญ่ เช่น ตลาดไท ตลาดเฉพาะกิจ เช่น จาํหน่ายสินคา้ใน
รูปแบบคา้ส่งร่วมกบับริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั รวมถึงการขอเปิดตลาดในพืNนที>ทหารที>เคยลงนามร่วมกบั
กระทรวงกลาโหม การส่งเสริมการจาํหน่ายสินคา้ผา่นระบบออนไลน ์และช่องทางตลาดอื>น ๆ พร้อมทัNง
ประสานความร่วมมือกบับริษทัขนส่ง เช่น บริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั บริษทั Kerry จาํกดั และบริษทั 
ปอลอ เอก็เพลส เพื>อสนบัสนุนเกษตรกรที>จาํหน่ายสินคา้ดา้นการเกษตรออนไลน ์ดว้ยการลดราคาค่า
ขนส่งสินคา้ 
 
นอกจากนีNยงัดาํเนินการ “โครงการแบ่งปันนํNาใจ เกษตรไทยสูภ้ยัโควดิ-19” อยา่งต่อเนื>อง โดยมอบให้
กรมส่งเสริมการเกษตรทาํหนา้ที>เป็นศูนยก์ลางประสานเชื>อมโยง ส่งมอบสินคา้เกษตร และสินคา้อุปโภค
บริโภคจากหน่วยงานในสงักดั ภาคีเครือข่าย และเกษตรกร ตลอดจนจดัซืNอสินคา้เกษตรจากเกษตรกรที>
ประสบปัญหาสินคา้ลน้ตลาด ราคาตกตํ>า ซึ> งเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาของเกษตรกรในช่วงการระบาดของ
โควดิ – 19 ดว้ยอีกทางหนึ>ง ปัจจุบนัส่งมอบสินคา้เกษตรคุณภาพ ตลอดจนสินคา้อุปโภคบริโภคใหก้บั
หน่วยงานและประชาชนที>ไดรั้บผลกระทบในพืNนที>ต่าง ๆ ไปแลว้ 249 ครัN ง ในพืNนที> 42 จงัหวดั ซึ> ง
จะขยายพืNนที>ดาํเนินงานโครงการใหม้ากขึNนต่อไป จนกวส่ถานการณ์การระบาดจะดีขึNน 
นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตรไดจ้ดัทาํแนว



ทางการบริหารจดัการผลผลิตและตลาดสินคา้เกษตรตัNงแต่ระดบัพืNนที>จนถึงระดบัประเทศ และสั>งการให้
เจา้หนา้ที>ทุกระดบัปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวแลว้ โดยใหส้าํนกังานเกษตรอาํเภอติดตามเฝ้าระวงั
สถานการณ์การผลิตการตลาดสินคา้เกษตรอยา่งต่อเนื>อง และระดบัจงัหวดัใหด้าํเนินการรวบรวมขอ้มูล 
วเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานที>เกี>ยวขอ้งทัNงพาณิชยจ์งัหวดั องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ>น และภาคเอกชน ใหบ้ริหารจดัการสินคา้ในพืNนที>โดยการจดัหาแหล่งรับซืNอผลผลิต และใช้
พืNนที>ใน “ตลาดเกษตรกร” ทัNง 77 จงัหวดั ที>กรมส่งเสริมการเกษตรจดัตัNงขึNน รวมทัNงใหส้าํนกังานเกษตร
จงัหวดัทาํหนา้ที>เป็นศูนยก์ลางในการประชาสมัพนัธ์การจาํหน่ายสินคา้ผา่นช่องทางต่าง ๆ รวมทัNงเสนอ
คณะกรรมการเพื>อแกไ้ขปัญหาเกษตรกรอนัเนื>องมาจากผลผลิตการเกษตรระดบัจงัหวดั (คพจ.) พิจารณา
แกไ้ขปัญหาต่อไป 
ส่วนการจดัการระดบัส่วนกลาง สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที> 1 – 6 และกรมส่งเสริม
การเกษตรจะเร่งหาแนวทางแกไ้ขปัญหาเชิงบูรณาการกบัหน่วยงานที>เกี>ยวขอ้งทัNงภาครัฐและเอกชน กรณีที>
ระดบัพืNนที>ไม่สามารถดาํเนินการได ้
 
สาํหรับการจดัการระดบัประเทศ ในกรณีของพืชเศรษฐกิจหลกัที>สาํคญัซึ>งมีการบริหารจดัการทุกมิติอยูแ่ลว้ 
โดยคณะกรรมการบริหารระดบัประเทศ (บอร์ด) เช่น ผลไม ้ปาลม์นํNามนั ยางพารา ขา้วโพด มนั
สาํปะหลงั ออ้ย เป็นตน้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะดาํเนินการนาํเสนอบอร์ดที>กรมฯ ทาํหนา้ที>เป็น
เลขานุการ และประสานงานกบัหน่วยงานที>ทาํหนา้ที>ฝ่ายเลขานุการของบอร์ดอื>น นาํเสนอบอร์ดของชุดนัNน
เพื>อพิจารณาแกไ้ขปัญหาโดยเร็วต่อไป.- สาํนกัข่าวไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“เฉลมิชัย”สั?งทุกหน่วยหาตลาดรองรับการกระจายสินค้าเกษตร ลด
ผลกระทบจากข้อจาํกดัการขนส่งจากประกาศเคอร์ฟิวในพืIนที?สีแดง 
ตามมาตรการยกระดบัควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
  

 
นายเฉลมิชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยวา่ จากมาตรการยกระดบัควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 โดยจาํกดัการเคลื>อนยา้ยและลดการรวมกลุ่มของบุคคลใหม้ากที>สุด รวมทัNงการ
หา้มออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 – 04.00 น. พร้อมกบัขอความร่วมงดเดินทางขา้มจงัหวดั ใน
พืNนที>ควบคุมสูงสุดและเขม้งวดคือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึง 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยมี
เป้าหมายลดจาํนวนผูป่้วยลงภายใน 2-4 สปัดาห์ จึงสั>งการใหก้รมส่งเสริมการเกษตรเตรียมพร้อมมาตรการใน
การบริหารจดัการการตลาดสินคา้เกษตรดา้นพืชเพื>อช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ทัNงนีN ไดใ้หทุ้กหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรฯ ร่วมกบักระทรวงพาณิชย ์องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>น (อปท.) 
และภาคเอกชนจดัหาช่องทางจาํหน่ายและกระจายสินคา้ดา้นการเกษตรต่างๆ ใหเ้กษตรกร ไดแ้ก่ ตลาด 
Modern trade เช่น Tesco Lotus, Big C และ Makro ตลาดกลางคา้ส่งขนาดใหญ่ เช่น 
ตลาดไท ตลาดเฉพาะกิจ เช่น จาํหน่ายสินคา้ในรูปแบบคา้ส่งร่วมกบับริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั รวมถึงการขอเปิด
ตลาดในพืNนที>ทหารที>เคยลงนามร่วมกบักระทรวงกลาโหม การส่งเสริมการจาํหน่ายสินคา้ผา่นระบบออนไลน ์และ
ช่องทางตลาดอื>น ๆ พร้อมทัNงประสานความร่วมมือกบับริษทัขนส่ง เช่น บริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั บริษทั 
Kerry จาํกดั และบริษทั ปอลอ เอก็เพลส เพื>อสนบัสนุนเกษตรกรที>จาํหน่ายสินคา้ดา้นการเกษตรออนไลน ์
ดว้ยการลดราคาค่าขนส่งสินคา้ 



 
นอกจากนีNยงัดาํเนินการ “โครงการแบ่งปันนํNาใจ เกษตรไทยสูภ้ยัโควดิ-19” อยา่งต่อเนื>อง โดยมอบใหก้รม
ส่งเสริมการเกษตรทาํหนา้ที>เป็นศูนยก์ลางประสานเชื>อมโยง ส่งมอบสินคา้เกษตร และสินคา้อุปโภคบริโภคจาก
หน่วยงานในสงักดั ภาคีเครือข่าย และเกษตรกร ตลอดจนจดัซืNอสินคา้เกษตรจากเกษตรกรที>ประสบปัญหาสินคา้
ลน้ตลาด ราคาตกตํ>า ซึ> งเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาของเกษตรกรในช่วงการระบาดของโควดิ – 19 ดว้ยอีกทาง
หนึ>ง ปัจจุบนัส่งมอบสินคา้เกษตรคุณภาพ ตลอดจนสินคา้อุปโภคบริโภคใหก้บัหน่วยงานและประชาชนที>ไดรั้บ
ผลกระทบในพืNนที>ต่าง ๆ ไปแลว้ 249 ครัN ง ในพืNนที> 42 จงัหวดั ซึ> งจะขยายพืNนที>ดาํเนินงานโครงการใหม้าก
ขึNนต่อไป จนกวส่ถานการณ์การระบาดจะดีขึNน 
ทัNงนีN ไดรั้บรายงานจากกรมส่งเสริมการเกษตรไดจ้ดัทาํแนวทางการบริหารจดัการผลผลิตและตลาดสินคา้เกษตร

ตัNงแต่ระดบัพืNนที>จนถึงระดบัประเทศ และสั>งการใหเ้จา้หนา้ที>ทุกระดบัปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวแลว้ โดยให้
สาํนกังานเกษตรอาํเภอติดตามเฝ้าระวงัสถานการณ์การผลิตการตลาดสินคา้เกษตรอยา่งต่อเนื>อง และระดบัจงัหวดั
ใหด้าํเนินการรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานที>เกี>ยวขอ้งทัNงพาณิชย์
จงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>น และภาคเอกชน ใหบ้ริหารจดัการสินคา้ในพืNนที>โดยการจดัหาแหล่งรับซืNอ
ผลผลิต และใชพ้ืNนที>ใน “ตลาดเกษตรกร” ทัNง 77 จงัหวดั ที>กรมส่งเสริมการเกษตรจดัตัNงขึNน รวมทัNงให้
สาํนกังานเกษตรจงัหวดัทาํหนา้ที>เป็นศูนยก์ลางในการประชาสมัพนัธ์การจาํหน่ายสินคา้ผา่นช่องทางต่าง ๆ 
รวมทัNงเสนอคณะกรรมการเพื>อแกไ้ขปัญหาเกษตรกรอนัเนื>องมาจากผลผลิตการเกษตรระดบัจงัหวดั (คพจ.) 
พิจารณาแกไ้ขปัญหาต่อไปส่วนการจดัการระดบัส่วนกลาง สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที> 1 – 6 
และกรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งหาแนวทางแกไ้ขปัญหาเชิงบูรณาการกบัหน่วยงานที>เกี>ยวขอ้งทัNงภาครัฐและ

เอกชน กรณีที>ระดบัพืNนที>ไม่สามารถดาํเนินการได ้
สาํหรับการจดัการระดบัประเทศ ในกรณีของพืชเศรษฐกิจหลกัที>สาํคญัซึ>งมีการบริหารจดัการทุกมิติอยูแ่ลว้ โดย
คณะกรรมการบริหารระดบัประเทศ (บอร์ด) เช่น ผลไม ้ปาลม์นํNามนั ยางพารา ขา้วโพด มนัสาํปะหลงั ออ้ย 
เป็นตน้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะดาํเนินการนาํเสนอบอร์ดที>กรมฯ ทาํหนา้ที>เป็นเลขานุการ และประสานงานกบั
หน่วยงานที>ทาํหนา้ที>ฝ่ายเลขานุการของบอร์ดอื>น นาํเสนอบอร์ดของชุดนัNนเพื>อพิจารณาแกไ้ขปัญหาโดยเร็วต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 กรมส่งเสริมการเกษตรเผยผลสําเร็จยกระดบัแปลงใหญ่ ด้วยเกษตร

สมยัใหม่และเชื?อมโยงตลาด 
กรมส่งเสริมการเกษตรเผยผลสําเร็จยกระดบัแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมยัใหม่และเชื?อมโยงตลาด 
จงัหวดัจนัทบุรี เดนิหน้าร่วมโครงการ 28 แปลงรับวงเงนิอดุหนุนกว่า 67 ล้านบาท 
นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ไดรั้บ
มอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจดัทาํโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตร
สมยัใหม่ และเชื>อมโยงตลาด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื>อวนัที> 15 กนัยายน 2563 ภายใต้
แผนงานหรือโครงการที>มีวตัถุประสงค ์เพื>อฟืN นฟูเศรษฐกิจและสงัคม ที>ไดรั้บผลกระทบจากการ
ระบาดของ โรคติดเชืNอไวรัสโคโรน่า 2019 เพื>อใหเ้กษตรกรมีการนาํเทคโนโลยแีละนวตักรรมที>
มีความหลากหลาย มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาศกัยภาพความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการแปลงใหญ่ 
โดยใชเ้ทคโนโลยนีวตักรรมสมยัใหม่ต่อยอด ดา้นคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ>ม และ
เชื>อมโยงการตลาด การลดตน้ทุนการผลิต รายไดเ้พิ>มขึNนอยา่งย ั>งยนื ดาํเนินการในพืNนที> 77 จงัหวดั
ทั>วประเทศ ครอบคลุมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จาํนวน 5,250 แปลงดา้นนายปิยะ สมคัรพงศ ์
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที> 3 จงัหวดัระยอง กล่าววา่ จงัหวดัจนัทบุรี 
ถือวา่เป็นจงัหวดัที>ประสบความสาํเร็จ เป็นศูนยก์ลางของระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ของภาค
ตะวนัออก โดยจงัหวดัจนัทบุรีมีกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ จาํนวน 66 แปลง เป็นแปลงใหญ่ที>จด
ทะเบียนเป็นวสิาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์และเขา้ร่วม
โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเชื>อมโยงตลาด จาํนวนทัNงสิNน 28 แปลง 
เกษตรกรจาํนวน 1,274 ราย รวมพืNนที>เกษตรแปลงใหญ่ 13,694 ไร่ 

 



ประกอบดว้ย 1) แปลงใหญ่มงัคุด จาํนวน 7 แปลง สมาชิก 342 ราย พืNนที> 3,369 ไร่ 
ไดรั้บเงินสนบัสนุนตามโครงการประมาณ 16.4 ลา้นบาท โดยไดด้าํเนินการจดัซืNอรถตดัหญา้แบบ
นั>งขบัแอร์บสั เครื>องคดัมงัคุด อุปกรณ์แปรรูปและเครื>องมือเครื>องจกัรอื>นๆ เช่น รถโฟลค์ลิฟท ์
เครื>องชั>ง เครื>องรัดกล่อง 2) แปลงใหญ่ทุเรียน จาํนวน 13 แปลง สมาชิก 568 ราย พืNนที> 
7,526 ไร่ ไดรั้บเงินสนบัสนุนตามโครงการประมาณ 30.6 ลา้นบาท นาํไปใชจ้ดัซืNอรถตดั
หญา้แบบนั>งขบัแอร์บสั ระบบนํNาโซล่าเซลล ์และท่อส่งนํNา ปรับปรุงสถานที>เพื>อการแปรรูป และ
พฒันาอุปกรณ์การแปรรูป 3) แปลงใหญ่ลาํไย จาํนวน 2 แปลง สมาชิก 97 ราย พืNนที> 
1,543 ไร่ ไดรั้บเงินสนบัสนุนตามโครงการประมาณ 5.9 ลา้นบาท นาํไปใชจ้ดัทาํระบบนํNาโซ
ล่าเซลล ์จดัซืNอเครื>องยอ่ยกิ>งไม ้เครื>องขดุ 4) แปลงใหญ่สมุนไพรพริกไทย จาํนวน 3 แปลง 
สมาชิก 93 ราย พืNนที> 175 ไร่ ไดรั้บเงินสนบัสนุนตามโครงการประมาณ 4.2 ลา้นบาท 
นาํไปใชใ้นการวางระบบนํNาเพื>อการเกษตร จดัทาํหอ้งอบพลงังานแสงอาทิตย ์จดัซืNอวสัดุเพื>อการแปร
รูป เช่น ตูอ้บลมร้อน เครื>องซีน เครื>องบดแหง้ เครื>องกลั>นสมุนไพร และก่อสร้างอาคารรวบรวม
ผลผลิต 5) แปลงใหญ่ปศุสตัว ์จาํนวน 2 แปลงสมาชิก 138 ราย พืNนที> 282 ไร่ โคนม 
2,576 ตวั ไดรั้บเงินสนบัสนุนตามโครงการประมาณ 5.6 ลา้นบาท นาํไปใชจ้ดัซืNอรถตดั
หญา้เนเปียร์ รถตกัลอ้ยาง และจดัทาํระบบนํNา และโซล่าเซลล ์และ 6) แปลงใหญ่ประมง จาํนวน 
1 แปลง สมาชิก 32 ราย พืNนที> 733 ไร่ ไดรั้บเงินสนบัสนุนตามโครงการประมาณ 2.8 ลา้น
บาท นาํไปใชจ้ดัซืNอเครื>องวดัค่าออกซิเจนในนํNา เพื>อเพิ>มประสิทธิภาพการผลิต 
นายธีรภทัร อุ่นใจ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน บริษทัแปลงใหญ่ทุเรียนคิชฌกฏู จาํกดั กล่าววา่ 
ตอ้งขอบคุณนโยบายของทางภาครัฐ โดยเฉพาะอยา่งยิ>งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที>มีโครงการ
ยกระดบัแปลงใหญ่นีN นโยบายนีN ถือวา่เป็นการช่วยเหลือ สนบัสนุนทางดา้นปัจจยัการผลิต ใหก้ลุ่ม
เกษตรแปลงใหญ่ ไดมี้นวตักรรมและเทคโนโลย ีใชร่้วมกนัภายในกลุ่ม เพื>อที>จะเป็นการลดตน้ทุน 
เพิ>มรายได ้ใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และทาํใหก้ลุ่มแปลงใหญ่มีความมั>นคง แขง็แรงและสร้าง
ผลกาํไรในการประกอบการได ้ในอนาคตกส็ามารถที>จะขยายฐานการตลาด ฐานการผลิต ในกลุ่ม
แปลงใหญ่ใหก้วา้งขวางยิ>งขึNน กต็อ้งขอบคุณนโยบายของภาครัฐในครัN งนีN ที>ใหโ้อกาสกลุ่มแปลงใหญ่
ทั>วประเทศ 
ทัNงนีN จงัหวดัจนัทบุรี โดยสาํนกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี ไดด้าํเนินการทาํบนัทึกขอ้ตกลงกบัผูแ้ทน
กลุ่มแปลงใหญ่ และแจง้ทาง ธกส. โอนเงินใหก้ลุ่มแปลงใหญ่เป็นที>เรียบร้อยแลว้ เมื>อวนัที> 30 
มิถุนายน 2564 รวมจาํนวนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทัNงสิNน 28 แปลง งบประมาณสนบัสนุน
ตามโครงการ รวมทัNงสิNนประมาณ 67.8 ลา้นบาท ซึ> งลว้นแลว้แต่เป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ที>มี
ความเขม้แขง็ สามารถพฒันาต่อยอด นาํระบบเกษตรสมยัใหม่ เทคโนโลยนีวตักรรม พร้อมทัNงการ
เชื>อมโยงตลาด 



ซึ> งการสนบัสนุนงบประมาณจากโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเชื>อมโยงตลาด 
จะเป็นการสร้างโอกาสทางการคา้ การลงทุน พฒันา คุณภาพสินคา้เกษตร โดยมีกลุ่มสมาชิก
เกษตรกรเป็นหลกัในการขบัเคลื>อนดาํเนินการ เพื>อศกัยภาพการบริหารจดัการแปลงใหญ่ ช่วยลด
ตน้ทุน เพิ>มประสิทธิภาพการผลิต ทาํใหเ้กษตรกรมีคุณภาพชีวติดี สร้างรายไดอ้ยา่งย ั>งยนื ส่งผลให้
เศรษฐกิจระดบัครัวเรือน ชุมชน เกิดความมั>นคงดา้นเศรษฐกิจฐานรากและการพฒันาประเทศต่อไป
ในอนาคต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สมัภาษณ์เกษตรจงัหวดัพงังา ในงานประชาสมัพนัธ์ขา้วไร่ดอกข่า 50 
(4 แยกข่าวกรมประชาสมัพนัธ์ สปข.5) 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ว่านเพชรหึง กล้วยไม้ที?ใหญ่ที?สุดในโลก ออกดอกบาน
สะพรั?งพร้อมกนัเกือบ 500 กอ 

 
 
 
 
ศูนย์ขยายพนัธ์ุพืชที? 2 จ.ตรัง เปิดตวัต้นว่านเพชรหึง หรือ ว่านหางช้าง ซึ?งถือว่าเป็น
กล้วยไม้ที?ใหญ่ที?สุดในโลก ออกดอกบานสะพรั?ง ส่งกลิ?นหอมพร้อมกนัเกือบ 500 กอ 
 
ผูสื้>อข่าวรายงานวา่ ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชที> 2 จ.ตรัง เปิดตวัแหล่งท่องเที>ยวโซนแห่งใหม่ ซึ> งมี
ตน้เพชรหึงหรือตน้วา่นหางชา้ง ที>ไดชื้>อวา่เป็นกลว้ยไมที้>ใหญ่ที>สุดในโลก กาํลงัชูช่อออกดอก
บานสะพรั>งเกือบ 500 กอ ส่งกลิ>นหอมและเพิ>มสีสนัความสวยงามใหก้บัศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช
ไดเ้ป็นอยา่งมาก โดยในช่วงนีN เกษตรกรที>เขา้ไปเลือกซืNอพนัธ์ุไมแ้ละพืชผกัสวนครัว ต่างพา
ครอบครัวไปถ่ายภาพดอกวา่นหางชา้งกนัอยา่งคึกคกั ซึ> งในปีนีNดอกวา่นหางชา้ง มีกา้นดอกที>
ยาวตัNงแต่ 1-2 เมตรกวา่ร้อยช่อ ดอกสมบูรณ์ แขง็แรงมากกวา่ปีที>ผา่นมา ทาํใหมี้ฝงูผึNงและ
ผเีสืNอสีสนัสวยงาม บินมากินนํNาหวานจากเกสรดอกไม ้ซึ> งกย็ิ>งสร้างความตื>นตาตื>นใจใหก้บั
นกัท่องเที>ยวไดเ้ป็นอยา่งมาก และดอกวา่นเพชรหึงจะบานไปจนถึงประมาณตน้เดือนกนัยายน
นีN 



 
 
การเพาะพนัธ์ุตน้วา่นเพชรหึงหรือวา่นหางชา้งจากการเพาะเลีNยงเนืNอเยื>อ กเ็พื>อลดการลกัลอบนาํ
ออกจากป่าอยา่งผดิกฎหมาย และเพื>อใหเ้กษตรกรที>สนใจนาํไปปลูกเป็นไมด้อกไมป้ระดบั
ตกแต่งบา้นเรือน อาคารสถานที> หรือนาํขายสร้างรายไดเ้สริมใหก้บัครอบครัวไดอี้กทางหนึ>ง
ดว้ย โดยวา่นหางชา้งใชเ้วลาปลูกประมาณ 5 ปี จึงจะเริ>มออกดอก ส่วนราคาขายในตลาด
ตน้ไมมี้ตัNงแต่หลกัพนัถึงหลกัหมื>นบาท แลว้แต่จาํนวนช่อดอกและความสวยงาม 
 
โดยในช่วงระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึงประมาณตน้เดือนกนัยายนของทุกปี จะเป็นฤดูกาลของ
ดอกเพชรหึงบาน แต่สาํหรับเกษตรกรคนไหนสนใจ ปีนีNกรมส่งเสริมวชิาการเกษตร เปิด
จาํหน่ายตน้พนัธ์ุจากการเพาะเลีNยงเนืNอเยื>อใหก้บัเกษตรกรซืNอไปปลูกไดแ้ลว้ ในราคาตัNงแต่ตน้
ละ 5-70 บาท 
 
ดา้นนางวรรณา พรหมบุญทอง ผูอ้าํนวยการศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชที> 2 จ.ตรังกล่าววา่ วา่น
เพชรหึงเป็นกลว้ยไมที้>ใหญ่ที>สุดในโลก ตน้หนึ>งจะมีช่อดอกตัNงแต่ 35-40 ช่อ แมมี้บางตน้
จะไม่ถึงเพราะขนาดยงัเลก็ โดยมีช่อที>ยาวมากและบานอยูน่านประมาณ 2 เดือนกวา่ เริ>มตัNงแต่
ปลายเดือนมิถุนายน-กนัยายน ของทุกปี ส่วนเกษตรกรที>สนใจเพื>อปลูกเป็นไมป้ระดบัหรือเป็น
รายไดที้>ศูนยฯ์ กมี็จาํหน่ายใหต้ามโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรวา่ดว้ยเงินรายไดจ้ากการ
ดาํเนินการส่งเสริมการเกษตร ส่วนราคามีหลายไซส์หลายขนาด และยงัมีพนัธ์ุไมอื้>นๆ ที>
น่าสนใจอีกหลายชนิด 
 


