
 

 

 

 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 21-23 สิงหาคม 2564 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ฟรุ้ทบอร์ด 1. “จุรินทร์-เฉลิมชัย”ขอบคุณคนไทยไม่ทิ้งกันช่วยซื้อมังคุดกว่า2หมื่นตันดันราคา
เกินเป้า สั่ง“ฟรุ้ทบอร์ด”เดินหน้าช่วย”ล าไย-เงาะ-ลองกอง”ต่อเนื่องจนสิ้น
ฤดูกาลผลิตล าไยเหนือผลไม้ใต้ปี64 

Hilightnews 

แมลงเศรษฐกิจ 2. กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจยุคใหม่ เทคโนโลยีชาวบ้าน 
3. กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

ให้เกษตรกรทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
voice-tv.online 

4. หนุนเลี้ยง 4 แมลงเศรษฐกิจยุคใหม่ “ผึ้งพันธุ์-โพรง-ชันโรง-จึงหรีด” สร้างอาชีพ 
เพ่ิมรายได้ระดับชาติ 

เกษตรท ากิน 

เกษตรกรหญิง 5. กรมส่งเสริมการเกษตร เผยความส าเร็จ 12 เกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ แนวหน้า 
6. กรมส่งเสริมการเกษตร เผยความส าเร็จ 12 เกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ South Deep Outlook 

โควิด-19 7. กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้า ‘แบ่งปันน้ าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19’ แนวหน้า 

8. กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้า "แบ่งปันน้ าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด 19" อย่าง
ต่อเนื่อง 

Kapook.com 

9. กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้า "แบ่งปันน้ าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด 19" อย่าง
ต่อเนื่อง 

ข่าวสด 

10. กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้า "แบ่งปันน้ าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด 19" อย่าง
ต่อเนื่อง 

มติชน 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
อกม. 11. ปั้น "อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ดีเด่น ภาคตะวันออก" ผลักดัน เกษตร 

4.0 
Springnews 

Field Day 12. งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ปี 2564 
อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 

easybranches 

ศดปช. 13. ศูนย์ฯชุมชนต าบลบางปิด คว้ารางวัลชนะเลิศ "ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู่การ
พัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน" 

สยามรัฐ 

ยกระดับ 
แปลงใหญ่ 

14. เดินหน้ายกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่-เชื่อมโยงตลาด จังหวัดตรัง เทคโนโลยีชาวบ้าน 

ระบบน  า 15. สสก.5 สงขลา รุกพัฒนาเจ้าหน้าที่หนุนเกษตรกรจัดท าระบบน้ าในสวนผลไม้ อมรินทร์ 
zolitic.com 
thaiquote 



 

 

 

voiceonline 
สยามรัฐ 

Bright Today 
SME ชี้ช่องรวย 

NEW18 
77ข่าวเด็ด 

Smart SME channel 
 16. สสก.5 สงขลา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2  

ประจ าปี 2564 ชูผลส าเร็จการขับเคลื่อนงาน 
อมรินทร์ 

zolitic.com 
thaiquote 

voiceonline 
สยามรัฐ 

Bright Today 
SME ชี้ช่องรวย 

NEW18 
77ข่าวเด็ด 

Smart SME channel 
อ่ืน ๆ 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
มันส าปะหลัง 17. จุรินทร์”เคาะประกันรายได้มันส าปะหลัง ปี 3 กรุงเทพธุรกิจ 
ฟ้าทะลายโจร 18. จากสมุนไพรสู่อุตสาหกรรม ยาฟ้าทะลายโจร เจาะประเด็นข่าว 7HD 

จ าปาดะ 19. ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ จ.สตูล สานโคระห่อจ าปาดะกันแมลง ข่าวเช้า7สี 7HD 

อภิปราย 20. อภิปราย ม.14 ถกงบประมาณกระทรวงเกษตรฯ ถูกเสนอปรับลดลงถึง 5% ไทยรัฐ 

วิสาหกิจชุมชน 21. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทักษอร จ.สตูล ขานรับต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรกว่า 20 ชนิด 

MGR Online 

22. สมุนไพรไทย!! ตลาดกว้างตอบโจทย์ยุคโควิด 19 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทักษอร
ขานรับต่อยอด 

สยามรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
“จุรินทร์-เฉลิมชัย”ขอบคุณคนไทยไม่ทิ งกันช่วยซื อมังคุดกว่า2หม่ืนตันดันราคาเกินเป้า สั่ง 
“ฟรุ้ทบอร์ด”เดินหน้าช่วย”ล าไย-เงาะ-ลองกอง”ต่อเนื่องจนสิ นฤดูกาลผลิตล าไยเหนือผลไม้ใต้ปี64 

 
  นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงวันนี้(11ส.ค)ว่า 
ภายใต้นโยบายยกระดับราคาผลไม้ฤดูกาลผลิตปี2564 ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) โดยการขับเคลื่อนของ
คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้(Fruit Board)ได้ออกมาตรการเชิงรุกทุกแพลตฟอร์มตามแผน
บริหารจัดการผลไม้ประจ าปีการผลิต2564 รวมทั้งการปรับกลยุทธ์ใหม่เน้นการบริโภคภายในประเทศทดแทน
การส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด19จนสามารถดึงมังคุดออกจากแหล่งผลิตจนถึงวันนี้ได้กว่า
20,000ตันท าให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นเป็นกิโลกรัมละ13-15บาทส าหรับมังคุดเกรดคละและมังคุดเกรดคุณภาพ 
ราคาใกล้แตะที่กิโลกรัมละ 50 บาทตามรายงานล่าสุดของกรมการค้าภายในแม้จะเป็นช่วงพีคท่ีมีผลผลิตมังคุด
ออกมามากที่สุดถึง60,000ตันภายในเดือนสิงหาคมจากยอดรวมผลผลิตมังคุดภาคใต้รวมทั้งฤดูกาล1.5แสนตัน 
แต่เราก็สามารถยกระดับราคาได้เกินเป้าหมายจากมาตรการหลักมาตรการเสริมใหม่ๆและการแก้ไขปัญหาไป
พร้อมๆกัน 

“การแก้ไขปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกขาดแคลน การแก้ปัญหาโลจิสติกส์และการแก้ไขปัญหาการ
เคลื่อนย้ายแรงงานและล้งจากภาคตะวันออกลงใต้จนคลี่คลายระดับหนึ่งจากการท างานร่วมกันของรัฐมนตรี
เกษตรรัฐมนตรีพาณิชย์และผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน(คพจ.)ท าให้ราคามังคุดเพ่ิมขึ้นเช่นกรณีจังหวัด
นครศรีธรรมราชซึ่งเป็นฮับมังคุดภาคใต้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมมีเพียง46ล้งแต่เมื่อมีการแก้ปัญหาและ
ผ่อนปรนมาตรการอย่างรวดเร็วท าให้ปัจจุบันมีล้งเพ่ิมเป็นกว่า200รายและแผงรับซื้อผลไม้กว่า400แผงที่เข้าไป
รับซื้อในพ้ืนที่และการกลับมาเปิดบริการของบริษัทขนส่งเช่นไปรษณีย์ไทย เคอรี่ส่งผลให้กลไกและระบบ
การค้าฟ้ืนกลับมา” 



 

 

 

นายอลงกรณ์กล่าวต่อไปว่า ผลการด าเนินงานดังกล่าวมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นมาตรการการเชื่อมโยงและกระจายมังคุดออกนอกแหล่งผลิต โดย
สนับสนุนค่าบริหารจัดการแก่ศูนย์กระจายในจังหวัดแหล่งผลิต กก.ละ 3 บาท เพ่ือกระจายมังคุดจ านวน 
16,950 ตัน ออกนอกแหล่งผลิตโดยเร็ว มาตรการสนับสนุนค่าขนส่งและค่ากล่องโดยกรมการค้าภายในร่วมกับ
บริษัทไปรษณีย์ไทยสนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีสติกเกอร์ติดกล่องทั้งกล่องฟรีและส่งฟรีผลไม้ทั่วประเทศ
จ านวน 200,000 กล่องๆ ละ 10 กก. เพ่ือช่วยกระจายผลไม้ 2 ล้านกิโลกรัม มาตรการการกระจายมังคุดผ่าน
ระบบร้านค้าส่ง-ค้าปลีก ร้านธงฟ้า และเครือข่ายบริษัมน้ ามันเช่นบริษัท พีทีจี เอนเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และบริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) เครือข่ายทายาท
ร้านค้าส่ง-ค้าปลีก (YTS) กว่า 100 สาขาทั่วประเทศบริษัทสยามแม็คโคร โลตัส เซ็นทรัล เดอะมอลล์ บิ๊กซี ซีพี
ออลล์ มากกว่า 1 ล้านกิโลกรัม ขณะเดียวกันสถานีบริการน้ ามันพีทีที สเตชั่น และสถานีการน้ ามันบางจาก ยัง
มีการแจกมังคุดให้ผู้บริการเติมน้ ามันในเขตกรุงเทพฯ 

รวมทั้งกลยุทธ์ล่าสุดคือโครงการ”เกษตรกรแฮปปี้”ภายใต้แนวคิด”คนกินยิ้มได้ เกษตรกรไทยแฮปปี้” 
บนความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดีอี กระทรวงมหาดไทย(คพจ.) บริษัท
ไปรษณีย์ไทย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด (ท็อปส์ มาร์เก็ต และ 
เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์) บริษัท แกร็บ ประเทศไทย เครือข่ายร้านธงฟ้า คณะอนุกรรมการอีคอมเมิร์ซ และ
คณะอนุกรรมการธุรกิจเกษตรของกระทรวงเกษตรฯ.สามารถระบายขายมังคุดเกรดคละได้กว่า100ตันในช่วง
สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์โดยไม่ได้ใช้งบประมาณภาครัฐ ทั้งนี้ยังมีโครงการระบาย
มังคุดผ่านระบบสหกรณ์อีกหลายร้อยตันทั้งรูปแบบการซื้อขายและแลกเปลี่ยนมังคุดกับสินค้าเกษตรระหว่าง
สหกรณ์ตลอดจนโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ. กระทรวงพาณิชย์กับททบ.5กองทัพบก สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและโครงการกระจายผลไม้ผ่านหน่วยงานรัฐและรัฐสภา ฯลฯ เรา
พยายามอย่างที่สุดเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรอาจมีบางส่วนบางพ้ืนที่ที่ยังมีปัญหาด้านการขายและราคาก็พร้อม
จะเข้าไปดูแลทันทีเช่นกรณีมังคุดภูเขา”คีรีวง”ของนครศรีธรรมราชมีปัญหาพอแจ้งมาเราก็ส่งทีมเกษตร-
พาณิชย์ลงไปดูแลทันทีภายใน24ชั่วโมง 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ในฐานะหัวหน้าทีมบริหารจัดการผลไม้เฉพาะกิจของฟรุ้ทบอร์ดยังกล่าวต่อไป
ว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนา
และบริหารจัดการผลไม้ Fruit boardและนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีพาณิชย์ 
ได้สั่งการให้ฟรุ้ทบอร์ดเร่งช่วยเหลือชาวสวนล าไยและเงาะที่มีราคาลดลงในช่วงกลางฤดูผลิตและลองกองอีก
กว่า4หมื่นตันที่ก าลังจะออกมาเป็นการล่วงหน้าโดยด่วนพร้อมกันนี้ยังได้ขอบคุณและเชิญชวนทุกภาคส่วน
ช่วยกันสนับสนุนซื้อผลไม้ไทยเพ่ือช่วยชาวสวนให้ได้ราคาที่เป็นธรรมมีรายได้เพ่ิมขึ้นจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูกาล
ผลไม้ป2ี564 

นอกจากนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธาน
คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้(Fruit Board)ยังได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรฯ.เช่นกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมวิชาการเกษตร และส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)เร่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลไม้และระบบตรวจสอบย้อนกลับ
(Traceability)รวมทั้งมาตรการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19(COVID Free)ตามยุทธศาสตร์เกษตร
ปลอดภัยและให้จัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจภายใต้ฟรุ้ทบอร์ดจัดท าแผนปฏิรูปการบริหารจัดการผลไม้เชิง



 

 

 

โครงสร้างทั้งระบบทั้งระยะสั้นและระยะยาวภายใน90วันโดยฟรุ้ทบอร์ดมอบที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.เป็น
ประธานเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาซ้ าซากทุกปีโดยเฉพาะให้สร้างกลไกที่พร้อมปฏิบัติการฉุกเฉินได้ทันทีเมื่อเกิด
ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นกรณีปัญหาการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในปีนี้ที่ต้องปรับกลยุทธ์และปรับแผนแม้จะท าได้
รวดเร็วก็ตามแต่ยังเป็นมาตรการเฉพาะกิจบางครั้งต้องมีการประชุมท าให้เกิดปัญหาขั้นตอนราชการกว่าจะ
อนุมัติมาตรการใหม่ๆก็ต้องใช้เวลาไม่ทันการแก้ปัญหาแบบเร่งด่วน เหตุการณ์ปีนี้คือบทเรียน ทั้งนี้ 
จากรายงานของกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าในเดือนมิถุนายนปีนี้การส่งออกผลไม้เพ่ิมขึ้น185%และมังคุดส่งออก
ขยายตัวกว่า400%แต่พอถึงเดือนกรกฎาคมเกิดการการแพร่ระบาดของโควิด19ภายในประเทศที่รุนแรงมาก
ขึ้นท าให้มีการออกมาตรการล็อคดาวน์เพ่ิมขึ้นขณะเดียวกันประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่สุดของผลไม้ไทย
รวมทั้งเวียดนามและลาวที่เป็นเส้นทางการขนส่งได้ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด19เข้มข้นมากขึ้นท าให้ตู้
คอนเทนเนอร์หมุนกลับมาไม่ทันล้งเคลื่อนย้ายไปภาคใต้ได้น้อยมากส่งผลกระทบต่อระบบโลจิสติกส์ กลไก
การค้าและราคาผลไม้จะเห็นว่าในสถานการณ์โควิด19มีโอกาสเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดได้ตลอดเวลา จึงต้องปรับ
การบริหารและโครงสร้างใหม่เพ่ือรับมือกับวันข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นายอลงกรณ์กล่าวว่า ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ท างานเชิงรุกตลอดเวลาเช่นกัน ล่าสุด นายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งรัดการเปิดตลาดใหม่ด้วยโครงการ
จับคู่ธุรกิจเพ่ือเจรจาการค้าผ่านระบบออนไลน์ในตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกา และลาติน
อเมริกาซึ่งผู้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจเป็นผู้ส่งออกไทยจ านวน 123 บริษัท และมีผู้ซื้อ ผู้น าเข้าสมัครเข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น จ านวน 74 ราย เกิดการจับคู่ธุรกิจได้จ านวน 123 คู่ ก็เป็นอีกมาตรการเพ่ือขยายตลาดส่งออก
โดยเฉพาะผลไม้และผลิตภัณฑ์ผลไม้ของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรเลี ยงแมลงเศรษฐกิจยุคใหม่ 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้เกษตรกรทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ด้วยสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแมลง จึงท าให้ประเทศไทยมีความหลากหลายของชนิดแมลงเป็นจ านวนมาก 
ประกอบกับภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของไทยในการเลี้ยงและใช้ประโยชน์จากแมลงมานาน นับเป็นจุดแข็งที่จะ
สามารถพัฒนาศักยภาพในการเลี้ยงแมลงให้เป็นแมลงเศรษฐกิจได้ ช่วยสร้างอาชีพ สร้างงาน และสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการส่งเสริมอาชีพการ
เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรทั้งที่ เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม สามารถสร้างอาชีพและรายได้
หมุนเวียนให้แก่เกษตรกรทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

  ส าหรับสถานการณ์การผลิตการตลาดแมลงเศรษฐกิจ ในปี 2563/64 มีดังนี ้

  1.ผึ้งพันธุ์ มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์กว่า 1,248 ราย จ านวนรังประมาณ 360,395 รัง จากการ
รายงานของ FAO ปี 2560 ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตน้ าผึ้งเป็นอันดับสองของอาเซียน และเป็นอันดับที่ 
36 ของโลก นอกจากนี้การบริโภคน้ าผึ้งภายในประเทศขณะนี้มีปริมาณสูงขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเริ่มเข้าสู่
สังคมสูงอายุ และมีกระแสการดูแลสุขภาพเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งน้ าผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นอาหาร
เพ่ือสุขภาพและความงาม จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

  2.ผึ้งโพรง มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรงกว่า 23,922 ราย จ านวนรังประมาณ 168,944 รัง น้ าผึ้ง
จากผึ้งโพรงเป็นที่นิยมมากของผู้บริโภคในพ้ืนที่ภาคใต้ เนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพและชื่นชอบในความหอม
แบบเฉพาะตัวของน้ าผึ้ง เกษตรกรจึงมีรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นจากการเลี้ยงผึ้งโพรงเป็นอย่างดี และลงทุน



 

 

 

ไม่สูงมากท าให้อาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงเป็นที่นิยม และมีจ านวนเกษตรกรสนใจเลี้ยงผึ้งจากทั่วประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้นทุกปี 

  3.ชันโรง มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรงกว่า 2,828 ราย จ านวนรังประมาณ 16,546 รัง ซึ่งการเลี้ยง
ชันโรงเป็นที่นิยมของเกษตรกรในภาคตะวันออกและภาคใต้เป็นอย่างมาก เกษตรกรจะเลี้ยงชันโรงเพ่ือช่วย
ผสมเกสรในสวนของตัวเอง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดดอกออกผลของพืชผลทางการเกษตร และจะได้รับ
ผลพลอยได้จากการเลี้ยงชันโรงเป็นน้ าผึ้งและพรอพอลิส การเลี้ยงชันโรงจึงเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง และ
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก 

  4.จิ้งหรีด มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดกว่า 25,218 ราย มีจ านวนบ่อประมาณ 272,922 บ่อ 
จิ้งหรีดสามารถเลี้ยงได้ตลอดทั้งปีและสามารถเลี้ยงได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ปัจจุบันสามารถส่งออกจิ้งหรีดใน
รูปแบบจิ้งหรีดผงไปยังต่างประเทศ เช่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมีอีกหลายประเทศที่ยัง
อยู่ในระหว่างการเจรจาในการน าเข้า 

 

  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในปีงบประมาณ 2564 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติ
งบประมาณโครงการพัฒนาแปลงเรียนรู้และขยายพันธุ์สินค้าเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งรวมถึง
สินค้าแมลงเศรษฐกิจ 4 ชนิด ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง และจิ้งหรีด โดยโอนงบประมาณในการผลิต
ขยายพันธุ์แมลงเศรษฐกิจและการจัดท าแปลงเรียนรู้ให้กับศูนย์ปฏิบัติการ จ านวน 27 แห่ง เพ่ือผลิตและ
ขยายพันธุ์แมลงเศรษฐกิจให้เพียงพอตามความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ และสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ
ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2565 อีกด้วย 

  ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ และสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจให้แก่
เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มด าเนินการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการเลี้ยงผึ้งให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และขยายผลส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งไปยังเกษตรกรทั่วประเทศ 
ต่อมาได้พัฒนาและขยายงานส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจไปยังแมลงชนิดอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพ เช่น ผึ้งโพรง ชันโรง 
จิ้งหรีด ครั่ง เป็นต้น 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หนุนเลี ยง 4 แมลงเศรษฐกิจยุคใหม่ “ผึ งพันธุ์-โพรง-ชันโรง-จึงหรีด” สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ระดับชาติ 

 
 
  กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจยุคใหม่ เน้นก่อนที่มีตลาดอยู่แล้ว 4 ชนิด ” 
ผึ้งพันธุ์-ผึ้ งโพรง-ชันโรง-จิ้งหรีด” เพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้  ให้ เกษตรกรทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ เผยจิ้งหรีดตลาดสดใส เลี้ยงได้ทุกภาค ตลอดทั้งปี ล่าสุดสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ รวมถึง
จิ้งหรีดผงไปยังแคนาดา สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมีอีกหลายประเทศที่ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาใน
การน าเข้าในเร็วนี้ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ด้วยสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแมลง จึงท าให้ประเทศไทยมีความหลากหลายของชนิดแมลงเป็นจ านวนมาก 
ประกอบกับภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของไทยในการเลี้ยงและใช้ประโยชน์จากแมลงมานาน นับเป็นจุดแข็งที่จะ
สามารถพัฒนาศักยภาพในการเลี้ยงแมลงให้เป็นแมลงเศรษฐกิจได้ ช่วยสร้างอาชีพ สร้างงาน และสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการส่งเสริมอาชีพการ
เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรทั้งที่ เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม สามารถสร้างอาชีพและรายได้
หมุนเวียนให้แก่เกษตรกรทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศได้ 

ส าหรับสถานการณ์การผลิตการตลาดแมลงเศรษฐกิจ ในปี 2563/64 มีดังนี้ 1. ผึ้งพันธุ์ มีจ านวน
เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์กว่า 1,248 ราย จ านวนรังประมาณ 360,395 รัง จากการรายงานของ FAO ปี 2560 
ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตน้ าผึ้งเป็นอันดับสองของอาเซียน และเป็นอันดับที่ 36 ของโลก นอกจากนี้การ
บริโภคน้ าผึ้งภายในประเทศขณะนี้มีปริมาณสูงขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมสูงอายุ และมีกระแส
การดูแลสุขภาพเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งน้ าผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม จึง
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
    2. ผึ้งโพรง มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรงกว่า 23,922 ราย จ านวนรังประมาณ 168,944 รัง น้ าผึ้งจาก
ผึ้งโพรงเป็นที่นิยมมากของผู้บริโภคในพ้ืนที่ภาคใต้ เนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพและชื่นชอบในความหอมแบบ



 

 

 

เฉพาะตัวของน้ าผึ้ง เกษตรกรจึงมีรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นจากการเลี้ยงผึ้งโพรงเป็นอย่างดี และลงทุนไม่สูง
มากท าให้อาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงเป็นที่นิยม และมีจ านวนเกษตรกรสนใจเลี้ยงผึ้งจากท่ัวประเทศเพ่ิมมากข้ึนทุก
ปี 
    3. ชันโรง มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรงกว่า 2,828 ราย จ านวนรังประมาณ 16,546 รัง ซึ่งการเลี้ยง
ชันโรงเป็นที่นิยมของเกษตรกรในภาคตะวันออกและภาคใต้เป็นอย่างมาก เกษตรกรจะเลี้ยงชันโรงเพ่ือช่วย
ผสมเกสรในสวนของตัวเอง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดดอกออกผลของพืชผลทางการเกษตร และจะได้รับ
ผลพลอยได้จากการเลี้ยงชันโรงเป็นน้ าผึ้งและพรอพอลิส การเลี้ยงชันโรงจึงเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง และ
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก 
    4. จิ้งหรีด มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดกว่า 25,218 ราย มีจ านวนบ่อประมาณ 272,922 บ่อ จิ้งหรีด
สามารถเลี้ยงได้ตลอดทั้งปีและสามารถเลี้ยงได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ปัจจุบันสามารถส่งออกจิ้งหรีดในรูปแบบ
จิ้งหรีดผงไปยังต่างประเทศ เช่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมีอีกหลายประเทศที่ยังอยู่ใน
ระหว่างการเจรจาในการน าเข้า 
    นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า  ในปีงบประมาณ 2564 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณโครงการ
พัฒนาแปลงเรียนรู้และขยายพันธุ์สินค้าเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งรวมถึงสินค้าแมลงเศรษฐกิจ 4 
ชนิด ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง และจิ้งหรีด โดยโอนงบประมาณในการผลิตขยายพันธุ์แมลงเศรษฐกิจและ
การจัดท าแปลงเรียนรู้ให้กับศูนย์ปฏิบัติการ จ านวน 27 แห่ง เพ่ือผลิตและขยายพันธุ์แมลงเศรษฐกิจให้
เพียงพอตามความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ และสนับสนุนกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 
2565 อีกด้วย 
     ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ และสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจให้แก่
เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มด าเนินการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการเลี้ยงผึ้งให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และขยายผลส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งไปยังเกษตรกรทั่วประเทศ 
ต่อมาได้พัฒนาและขยายงานส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจไปยังแมลงชนิดอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพ เช่น ผึ้งโพรง ชันโรง 
จิ้งหรีด ครั่ง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ให้เกษตรกรทั งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

 

 
 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ด้วยสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแมลง จึงท าให้ประเทศไทยมีความหลากหลายของชนิดแมลงเป็นจ านวนมาก 
ประกอบกับภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของไทยในการเลี้ยงและใช้ประโยชน์จากแมลงมานาน นับเป็นจุดแข็งที่จะ
สามารถพัฒนาศักยภาพในการเลี้ยงแมลงให้เป็นแมลงเศรษฐกิจได้ ช่วยสร้างอาชีพ สร้างงาน และสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการส่งเสริมอาชีพการ
เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรทั้งที่ เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม สามารถสร้างอาชีพและรายได้
หมุนเวียนให้แก่เกษตรกรทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
 ส าหรับสถานการณ์การผลิตการตลาดแมลงเศรษฐกิจ ในปี 2563/64 มีดังนี ้
1) ผึ้งพันธุ์ มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์กว่า 1,248 ราย จ านวนรังประมาณ 360,395 รัง จากการรายงาน
ของ FAO ปี 2560 ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตน้ าผึ้งเป็นอันดับสองของอาเซียน และเป็นอันดับที่ 36 ของ
โลก นอกจากนี้การบริโภคน้ าผึ้งภายในประเทศขณะนี้มีปริมาณสูงขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเริ่ม เข้าสู่สังคม
สูงอายุ และมีกระแสการดูแลสุขภาพเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งน้ าผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นอาหารเพ่ือ
สุขภาพและความงาม จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
2) ผึ้งโพรง มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรงกว่า 23,922 ราย จ านวนรังประมาณ 168,944 รัง น้ าผึ้งจากผึ้ง
โพรงเป็นที่นิยมมากของผู้บริโภคในพ้ืนที่ภาคใต้ เนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพและชื่นชอบในความหอมแบบ
เฉพาะตัวของน้ าผึ้ง เกษตรกรจึงมีรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นจากการเลี้ยงผึ้งโพรงเป็นอย่างดี และลงทุนไม่สูง
มากท าให้อาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงเป็นที่นิยม และมีจ านวนเกษตรกรสนใจเลี้ยงผึ้งจากท่ัวประเทศเพ่ิมมากข้ึนทุก
ปี 



 

 

 

3) ชันโรง มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรงกว่า 2,828 ราย จ านวนรังประมาณ 16,546 รัง ซึ่งการเลี้ยงชันโรง
เป็นที่นิยมของเกษตรกรในภาคตะวันออกและภาคใต้เป็นอย่างมาก เกษตรกรจะเลี้ยงชันโรงเพ่ือช่วยผสมเกสร
ในสวนของตัวเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดดอกออกผลของพืชผลทางการเกษตร และจะได้รับผลพลอย
ได้จากการเลี้ยงชันโรงเป็นน้ าผึ้งและพรอพอลิส การเลี้ยงชันโรงจึงเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง และสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก 
4) จิ้งหรีด มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดกว่า 25,218 ราย มีจ านวนบ่อประมาณ 272,922 บ่อ จิ้งหรีด
สามารถเลี้ยงได้ตลอดทั้งปีและสามารถเลี้ยงได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ปัจจุบันสามารถส่งออกจิ้งหรีดในรูปแบบ
จิ้งหรีดผงไปยังต่างประเทศ เช่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมีอีกหลายประเทศที่ยังอยู่ใน
ระหว่างการเจรจาในการน าเข้า 
  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในปีงบประมาณ 2564 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติ
งบประมาณโครงการพัฒนาแปลงเรียนรู้และขยายพันธุ์สินค้าเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งรวมถึง
สินค้าแมลงเศรษฐกิจ 4 ชนิด ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง และจิ้ งหรีด โดยโอนงบประมาณในการผลิต
ขยายพันธุ์แมลงเศรษฐกิจและการจัดท าแปลงเรียนรู้ให้กับศูนย์ปฏิบัติการ จ านวน 27 แห่ง เพ่ือผลิตและ
ขยายพันธุ์แมลงเศรษฐกิจให้เพียงพอตามความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ และสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ
ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2565 อีกด้วย 
  ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ และสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจให้แก่
เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มด าเนินการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการเลี้ยงผึ้งให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และขยายผลส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งไปยังเกษตรกรทั่วประเทศ 
ต่อมาได้พัฒนาและขยายงานส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจไปยังแมลงชนิดอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพ เช่น ผึ้งโพรง ชันโรง 
จิ้งหรีด ครั่ง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร เผยความส าเร็จ 12 เกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ 

 
  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบาย
ในการส่งเสริมสตรีในภาคการเกษตรให้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรมาโดยตลอด รวมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และเชื่อมโยงการท างานระหว่างกัน ซึ่งที่ผ่านมามีเกษตรกรหญิง
จ านวนไม่น้อยพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรและเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ที่สามารถเป็น
ต้นแบบในการประกอบอาชีพการเกษตรของชุมชนและเกษตรกรรายอ่ืนต่อไปได้  ในปี 2564 กรมส่งเสริม
การเกษตร ร่วมมือกับบริษัท ฟอร์ด ประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรกรยุค 4.0 ในโครงการ “ฟอร์ดเติม
ฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business)” เชิญชวนเกษตรกรหญิงที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ 
(Young Smart Farmer) สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยส่งคลิปวิดีโอของตนเองเข้าประกวด ในหัวข้อ 
“เกษตรสร้างสรรค์สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่” บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการท าการเกษตรของตนเอง น าเสนอ
แนวคิดในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ พร้อมแนวทาง
การพัฒนาอาชีพเกษตรของตนให้ประสบความส าเร็จและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืน 
  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส าหรับผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางปนิ
ดา มูลนานัด เกษตรกรเจ้าของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย จ.เพชรบุรี รับทุนสนับสนุนมูลค่า 100,000 บาท 
และสิทธิพิเศษในการทดลองขับรถกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่นใหม่ เป็นระยะเวลา 3 เดือน รางวัลรองชนะเลิศ 
จ านวน 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวปนัดดา กังวล เกษตรกรเจ้าของไร่อ้อยและสับปะรด จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ
นางสาวยอดหญิง พรชัยสิทธิ์ เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ าหอม จ.ฉะเชิงเทรา รับทุนสนับสนุนมูลค่ารางวัลละ 
30,000 บาท และ รางวัลชมเชย จ านวน 8 รางวัล ได้แก่ นางสาวจณิกาญจน์  รัชภูมิพิพัฒน์ เกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรดสีทองระยอง จ.ระยอง นางสาวไพลิน นามวิชา เกษตรกรเจ้าของฟาร์มเห็ดและสวนยาง จ.ศรีษะเกษ 
นางสาวนันทพร สุขส าราญ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทับทิมราชินี จ.ก าแพงเพชร นางสาวศุภลักษณ์ สาลีเกิด 
เกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนดินภูเขาไฟ จ.ศรีษะเกษ นางสาวนิลเนตร มูลศรีนวล เกษตรกรเจ้าของฟาร์ม
เพาะเลี้ยงหนอนไหม จ.พะเยา นางสาวธัญญารัตน์ รัตนเสนเจริญ เกษตรกรเจ้าของสวนหม่อน จ.พะเยา 



 

 

 

นางสาวโสภา ปัญญาแสง เกษตรกรเจ้าของสวนไผ่ จ.อุดรธานี และนางสาวอโณชา จี๋คีรี เกษตรกรเจ้าของ
ฟาร์มผึ้งไร้เหล็กใน จ.นราธิวาส รับทุนสนับสนุนมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท 
  ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพของเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ที่ชนะการประกวดในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนภาคเกษตร 
โดยน าความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมเวิร์คช็อปอบรมการพัฒนาธุรกิจจากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาต่อยอด
ธุรกิจของตนเองโดยใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรอ่ืน ๆ ซึ่งจะมี
ส่วนช่วยผลักดันคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมส่งเสริมการเติบโตของภาคการเกษตรอันเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของ
ประเทศให้ยั่งยืนได้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยความส าเร็จ 12 เกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ 

  นายเข้มแข็งยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบาย
ในการส่งเสริมสตรีในภาคการเกษตรให้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรมาโดยตลอด รวมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และเชื่อมโยงการท างานระหว่างกัน ซึ่งที่ผ่านมามีเกษตรกรหญิง
จ านวนไม่น้อยพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรและเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ที่สามารถเป็น
ต้นแบบในการประกอบอาชีพการเกษตรของชุมชนและเกษตรกรรายอ่ืนต่อไปได้ ในปี 2564  กรมส่งเสริม
การเกษตร ร่วมมือกับบริษัท ฟอร์ด ประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรกรยุค 4.0 ในโครงการ “ฟอร์ดเติม
ฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business)” เชิญชวนเกษตรกรหญิงที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ 
(Young Smart Farmer) สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยส่งคลิปวิดีโอของตนเองเข้าประกวด ในหัวข้อ  
“เกษตรสร้างสรรค์สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่” บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการท าการเกษตรของตนเอง น าเสนอ
แนวคิดในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ พร้อมแนวทาง
การพัฒนาอาชีพเกษตรของตนให้ประสบความส าเร็จและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืน 
  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส าหรับผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางปนิ
ดา มูลนานัด เกษตรกรเจ้าของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย จ.เพชรบุรี รับทุนสนับสนุนมูลค่า 100,000 บาท 
และสิทธิพิเศษในการทดลองขับรถกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่นใหม่ เป็นระยะเวลา 3 เดือน รางวัลรองชนะเลิศ 
จ านวน 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวปนัดดา กังวล เกษตรกรเจ้าของไร่อ้อยและสับปะรด จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ
นางสาวยอดหญิง พรชัยสิทธิ์ เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ าหอม จ.ฉะเชิงเทรา รับทุนสนับสนุนมูลค่ารางวัลละ 
30,000 บาท และ รางวัลชมเชย จ านวน 8 รางวัล ได้แก่ นางสาวจณิกาญจน์ รัชภูมิพิพัฒน์ เกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรดสีทองระยอง จ.ระยอง นางสาวไพลิน นามวิชา เกษตรกรเจ้าของฟาร์มเห็ดและสวนยาง จ.ศรีษะเกษ 
นางสาวนันทพร สุขส าราญ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทับทิมราชินี จ.ก าแพงเพชร นางสาวศุภลักษณ์ สาลีเกิด 
เกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนดินภูเขาไฟ จ.ศรีษะเกษ นางสาวนิลเนตร มูลศรีนวล เกษตรกรเจ้าของฟาร์ม
เพาะเลี้ยงหนอนไหม จ.พะเยา นางสาวธัญญารัตน์ รัตนเสนเจริญ เกษตรกรเจ้าของสวนหม่อน จ.พะเยา 
นางสาวโสภา ปัญญาแสง เกษตรกรเจ้าของสวนไผ่ จ.อุดรธานี และนางสาวอโณชา จี๋คีรี เกษตรกรเจ้าของ
ฟาร์มผึ้งไร้เหล็กใน จ.นราธิวาส รับทุนสนับสนุนมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท 
  ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพของเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ที่ชนะการประกวดในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนภาคเกษตร 
โดยน าความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมเวิร์คช็อปอบรมการพัฒนาธุรกิจจากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาต่อยอด
ธุรกิจของตนเองโดยใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรอ่ืน ๆ ซึ่งจะมี
ส่วนช่วยผลักดันคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมส่งเสริมการเติบโตของภาคการเกษตรอันเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของ
ประเทศให้ยั่งยืนได้ต่อไป 



 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้า ‘แบ่งปันน  าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19’ 

 
  กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงเดินหน้าโครงการแบ่งปันน้ าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด -19 ส่งมอบสินค้า
เกษตร และสินค้าอุปโภค-บริโภคจากหน่วยงานในสังกัด ภาคีเครือข่ายเกษตรกร รวมทั้งจัดซื้อสินค้าเกษตร
จากเกษตรกรที่ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ า เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาของเกษตรกรในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID–19 อย่างต่อเนื่อง 

  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการแบ่งปันน้ าใจ เกษตรไทยสู้
ภัยโควิด-19 เกิดจากแนวความคิดของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมี
ความห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ส่งผลให้สินค้า
เกษตรประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ า โดยเฉพาะในส่วนของระบบการขนส่งสินค้าเกษตรที่อยู่ใน
ภาวะล่าช้ากว่าสถานการณ์ปกติ เพ่ือเป็นการช่วยเกษตรกรในการระบายสินค้าเกษตร รวมทั้งร่วมให้ก าลังใจแก่
บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่ให้การดูแลผู้ป่วย รวมไปถึงผู้ป่วยที่ติดเชื้อทุกท่าน ให้มีก าลังใจ
และร่วมกันผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ได้อย่างปลอดภัย จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้
ประสานงานหลักในการจัดกิจกรรม “แบ่งปันน้ าใจจากเกษตรกรไทยสู้ภัย COVID-19” ขึ้น 

  ปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินกิจกรรมโครงการแบ่งปันน้ าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด – 19 ลง
พ้ืนที่ส่งมอบสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคให้กับโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม เรือนจ า สถานที่ฉีดวัคซีน 
โรงครัวพระราชทาน ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -
19 ตู้ปันสุขกรมส่งเสริมการเกษตรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ต่าง ๆ รวมแล้วมากกว่า 290 ครั้ง 
มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากเกษตรกร รวมจ านวน 806,882 บาท และมูลค่าสินค้าที่ได้รับการ
บริจาค รวมจ านวน 383,723 บาท 



 

 

 

  ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะยังคงด าเนินกิจกรรมโครงการแบ่งปันน้ าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด -19 
ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และจะขยายพ้ืนที่รับซื้อสินค้าเกษตรและจุดส่งมอบสินค้าเกษตร โดยหวังให้สินค้าเกษตรที่ส่งมอบ
เหล่านี้ถึงมือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19ให้มากยิ่งขึ้น นายเข้มแข็ง 
กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้า "แบ่งปันน  าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด 19" อย่างต่อเนื่อง 

 
  กรมส่งเสริมการเกษตร ยังคงเดินหน้าโครงการแบ่งปันน้ าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด 19 ส่งมอบสินค้า
เกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานในสังกัด ภาคีเครือข่าย เกษตรกร รวมทั้งจัดซื้อสินค้าเกษตร
จากเกษตรกรที่ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ า เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาของเกษตรกรในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการแบ่งปันน้ าใจ เกษตรไทยสู้
ภัยโควิด 19 เกิดจากแนวความคิดของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมี
ความห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้สินค้า
เกษตรประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ า โดยเฉพาะในส่วนของระบบการขนส่งสินค้าเกษตรที่อยู่ใน
ภาวะล่าช้ากว่าสถานการณ์ปกติ เพ่ือเป็นการช่วยเกษตรกรในการระบายสินค้าเกษตร รวมทั้งร่วมให้ก าลังใจแก่
บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่ให้การดูแลผู้ป่วย รวมไปถึงผู้ป่วยที่ติดเชื้อทุกท่าน ให้มีก าลังใจ
และร่วมกันผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ได้อย่างปลอดภัย จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้
ประสานงานหลักในการจัดกิจกรรม 
           ปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินกิจกรรมโครงการแบ่งปันน้ าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด 19 ลง
พ้ืนที่ส่งมอบสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคให้กับโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม เรือนจ า สถานที่ฉีดวัคซีน 
โรงครัวพระราชทาน ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 
19 ตู้ปันสุขกรมส่งเสริมการเกษตรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ต่าง ๆ รวมแล้วมากกว่า 290 ครั้ง 
มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากเกษตรกร รวมจ านวน 806,882 บาท และมูลค่าสินค้าที่ได้รับการ
บริจาค รวมจ านวน 383,723 บาท 
  “กรมส่งเสริมการเกษตรจะยังคงด าเนินกิจกรรมโครงการแบ่งปันน้ าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด 19 ต่อไป
จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และจะขยายพ้ืนที่รับซื้อสินค้าเกษตรและจุดส่งมอบสินค้าเกษตร โดยหวังให้สินค้าเกษตรที่ส่งมอบเหล่านี้ถึงมือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้มากยิ่งขึ้น” นายเข้มแข็ง ยุติธรรม
ด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 



 

 

 

 

ปั้น "อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ดีเด่น ภาคตะวันออก" ผลักดัน เกษตร 4.0 

 

  อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือ อาสาสมัครเกษตรที่ได้รับการคัดเลือกหมู่บ้านละ 1 คน จากที่
ประชุมอาสาสมัครเกษตร โดยในภาคตะวันออก มีการคัดเลือก อกม. ดีเด่น เพ่ือเป็นต้นแบบและสนับสนุน
การเกษตร 4.0 ต่อไป 

  หน้าที่หลักของ อกม. คือ ช่วยปฏิบัติงาน จัดเก็บรวบรวม และรายงานข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตร
ของหมู่บ้าน จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหา
ของเกษตรกรในหมู่บ้าน ติดตามสถานการณ์และรายงานเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนหากเกิดภัยธรรมชาติ หรือมีการ
แพร่ระบาดของโรคพืชและศัตรูพืชรวมทั้งการรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพ้ืนที่ ช่วยแนะน าแนวทางแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น และน าปัญหามาแจ้งแก่กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือร่วมกันหาทางช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่าง
ทันท่วงที ตลอดจนปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชน หรือตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอความช่วยเหลือ อกม.ขณะที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรก็ต้องปรับตัว
เช่นกัน จึงมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาสร้างความเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร ตั้งแต่การผลิต การ
แปรรูป และการตลาด ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ปฏิรูปเกษตร 4.0 โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกภาค
ส่วน และผลักดันกลยุทธ์ การตลาดน าการผลิต ผลจากยุทธศาสตร์ดังกล่าว ช่วยผลักดันให้ตัวเลขส่งออกสินค้า
เกษตรของไทยเติบโตสูงสุดในรอบ 10 ปี โดย ผลไม้ เป็นสินค้าเกษตรที่ครองแชมป์ขยายตัวสูงสุดถึง 185% 
สร้างรายได้ 700,000 กว่าล้านบาท และเนื่องจากแหล่งปลูกผลไม้ที่ส าคัญของไทยตั้งอยู่ในหลายจังหวัดทาง
ภาคตะวันออก ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จึงร่วมกับ ส านักงานเกษตรจังหวัด 
9 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี 
ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ส่งเสริมและพัฒนาสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน อกม. เพราะเป็นผู้รู้จักพ้ืนที่
และมีความเข้าใจเกษตรกร รู้ปัญหาและมีขีดความสามารถในการพัฒนาภาคการเกษตรของแต่ละหมู่บ้านเป็น
อย่างดี จึงเป็นฟันเฟืองส าคัญที่ช่วยให้ตลาดผลไม้ขยายตัวต่อไปได้ จากจ านวนเกษตรกร 373,296 ครัวเรือนที่
อยู่ในภาคตะวันออก มีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 5,099 คน ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 



 

 

 

3 จังหวัดระยอง จึงคัดเลือก อกม. ดีเด่น ในภาคตะวันออก เพื่อเป็นต้นแบบให้ อกม.และเกษตรกรผู้สนใจได้มี
โอกาสได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเกษตรของตนเอง เพ่ือ
ยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ และพัฒนาการเกษตรสู่ความยั่งยืนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ปี 2564 อ าเภอดอยเต่า จังหวัด
เชียงใหม่ 
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ศูนย์ฯชุมชนต าบลบางปิด คว้ารางวัลชนะเลิศ 

"ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู่การพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน" 

 
การประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู่การพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน (1 จังหวัด 1 

โมเดลธุรกิจ) ดีเด่น ระดับเขต ปี 2564 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบางปิด อ าเภอ
แหลมงอบ จังหวัดตราด “เรื่องดินปุ๋ย ให้เราดูแลคุณ” 

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่บริหารจัดการโดยเกษตรกร เพ่ือ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนขยายผลการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินไปสู่ชุมชน โดยได้ถูกจัดให้เป็นเครือข่ายด้าน
ดินและปุ๋ยของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งผลการด าเนินงานของ ศดปช. 
882 ศูนย์ มีสมาชิกศดปช. 17,640 ราย เป็นตัวอย่างในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สามารถลดต้นทุนการใช้
ปุ๋ยเคมีในพืชเศรษฐกิจส าคัญ และเป็นเครือข่ายหนึ่งของ ศพก. ที่มีบทบาทภารกิจเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ให้บริการด้านดินและปุ๋ยของชุมชนควรได้รับการพัฒนาต่อยอดให้สามารถด าเนินธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือ
ชุมชน (One Stop Service) เพ่ือขยายผลการเกษตรแม่นย า เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต สร้าง
รายได้ และมีความยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ด าเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน สู่การพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน (1 จังหวัด 1 โมเดลธุรกิจ) ดีเด่น ระดับเขต ปี 2564 ผ่าน
ระบบทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting พิจารณาถึงภาพรวมจุดเด่นในการบริหารจัดการโดยกลุ่ม ร่วมกันคิด
ร่วมกันแก้ปัญหา วางแนวทางพัฒนา จากการปฏิบัติในศูนย์สู่ชุมชน มีการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับ
พ้ืนที่ จัดการให้ถูกกับสินค้า สร้างความเชื่อมั่น ขยายผลให้มีการใช้ในการเกษตร เกิดเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ 
ลดรายจ่าย ลดต้นทุนการผลิต สามารถเป็นศูนย์ต้นแบบที่เผยแพร่ผลงาน ให้ผู้ที่สนใจน าไปปฏิบัติต่อไป 

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบางปิด ปัจจุบันมีสมาชิก 41 ราย เพ่ือส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินและปรับปรุงดินอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นจุดศูนย์รวมความรู้ด้านการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต และการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพจากเศษปลา มีการสร้างเครือข่าย



 

 

 

ลูกค้า โดยการประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกและผู้สนใจเกี่ยวกับบริการของศูนย์ศดปช. และมีการท าใบเสนอ
ราคาไปยังกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ และกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือให้ทราบว่าศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบางปิดมี
การจ าหน่ายแม่ปุ๋ยและให้บริการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือตามสูตรที่เกษตรกรต้องการ โดยให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ดินให้แก่เกษตรกรแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบางปิดยังมีการ
สร้างเครือข่ายในการจัดหาแม่ปุ๋ยกับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านเงาะตราด อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และ
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลท่ากุ่ม อ าเภอเมืองตราด ซึ่งสามารถซื้อจัดหาแม่ปุ๋ยที่มีคุณภาพดีได้ในราคาถูก
กว่าท้องตลาดเนื่องจากสั่งซื้อจากบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยโดยตรง และเชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
บ้านเนินดินแดง ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอแหลมงอบ และกลุ่มเกษตรกรอ่ืนๆ ในอ าเภอแหลมงอบ และ
เกษตรกรในอ าเภอเกาะช้างในการจ าหน่ายแม่ปุ๋ยให้แก่กลุ่มที่สนใจผสมปุ๋ยใช้เองอีกด้วย นอกจากศูนย์จัดการ
ดินปุ๋ยชุมชนต าบลบางปิดจะมีการให้บริการจ าหน่ายแม่ปุ๋ยและให้บริการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแล้ว ยังได้มี
การสอบถามความต้องการของสมาชิกและผู้ที่สนใจถึงความต้องการใช้ปุ๋ยและจัดหามาจ าหน่ายให้ตรงตาม
ความต้องการของสมาชิก โดยมีการให้บริการที่หลากหลาย ได้แก่ การให้บริการผสมปุ๋ยตามสูตรที่เกษตรกร
ต้องการ การจ าหน่ายปุ๋ยสูตรส าเร็จปุ๋ยอินทรีย์เคมี น้ าหมักชีวภาพจากปลาทะเล และธาตุอาหารรองแคลเซียม
โบรอน โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือปุ๋ยสูตรอ่ืนๆ ตามระยะพัฒนาการของพืช เพ่ือ
ช่วยเพ่ิมปริมาณผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้เป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งยังลดต้นทุนการผลิตอีก
ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

เดินหน้ายกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่-เชื่อมโยงตลาด จังหวัดตรัง 

 
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดเป็นโครงการที่ให้เกษตรกรแปลง

ใหญ่เขียนโครงการตามความต้องการของแปลงใหญ่เพ่ือยกระดับด้านการลดต้นทุนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และเชื่อมโยงการตลาดน าการผลิต ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 อนุมัติ
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของจังหวัดตรัง จ านวน 49 แปลง 
งบประมาณ 129,578,700 บาท ให้กลุ่มแปลงใหญ่ทบทวนการเข้าร่วมโครงการฯ และเสนอโครงการฯ เพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ระดับอ าเภอ 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564  นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง ในฐานะกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ระดับจังหวัด ได้จัดประชุม
โดยเสนอโครงการฯ ที่ผ่านคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอ าเภอ เพ่ือขออนุมัติโครงการผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ ระดับจังหวัด จ านวน 16 โครงการ กรมส่งเสริมการเกษตร 9 โครงการ งบประมาณ 26,716,441
บาท กรมการข้าว 4 โครงการ งบประมาณ 11,780,199 บาท การยางแห่งประเทศไทย 3 โครงการ 
งบประมาณ 7,752,244 บาท รวม 16 โครงการ งบประมาณ 46,248,884  บาท 

ขณะนี้นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง ได้ท าบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มแปลงใหญ่โดยเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบสินค้า (ปาล์มน้ ามัน ฝรั่ง ผึ้งโพรง) จ านวน 9 แปลง งบประมาณ 26,716,441 เรียบร้อย 
และให้กลุ่มไปด าเนินการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คาดว่ากลุ่มแปลงใหญ่จะมี
การน าเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่องตอนนี้แปลงใหญ่ได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 

ร.ต.ต. บุญฤทธิ์ ศักวรากุล ประธานแปลงใหญ่จังหวัดตรัง ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เกษตร
จังหวัดตรัง หน่วยงานที่เป็นพี่เลี้ยง อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานโครงการฯ และคณะกรรมการบริหาร



 

 

 

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด และขอให้
ค ามั่นสัญญาสู่การด าเนินงานแปลงใหญ่สู่ความยั่งยืน “สวนปาล์มยุคใหม่ มีรายได้เสริม สร้างความเข้มแข็งสู่
ความยั่งยืน”  

ความคาดหวังของแปลงใหญ่ สามารถรวบรวมผลผลิตและสามารถต่อรองด้านการตลาด ซึ่งส่งผลให้
ราคาผลผลิตสูงขึ้น สามารถลดต้นทุนปัจจัยการผลิตกว่าท้องตลาด และผลิตสินค้าได้มีคุณภาพ โดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ โดยมีการบริหารจัดการด้วยกลุ่มแปลงใหญ่ โดย
จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่และการท าการเกษตรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเกิดความยั่งยืนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

     

               
 
สสก.5 สงขลา รุกพัฒนาเจ้าหน้าที่หนุนเกษตรกรจัดท าระบบน  าในสวนผลไม้ 

 
 
อบรมการวางระบบน้ าในสวนผลไม้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจาก ๔ จังหวัดภาคใต้ (พัทลุง 

กระบี่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี) และเจ้าหน้าที่จากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัด
สงขลา รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน 

การวางระบบน้ าที่ถูกต้องในการท าการเกษตร จะช่วยให้ เกษตรกรสามารถใช้น้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พืชเจริญเติบโตได้ดี เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดปริมาณผลผลิตของพืช และช่วยลดต้นทุนใน
การผลิตได้อีกด้วย ดังนั้นในการท าการเกษตรจึงจ าเป็นต้องมีการให้น้ าอย่างเหมาะสมกับความต้องการน้ าของ
พืช 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า 
ระบบการให้น้ าพืช เป็นวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรประเภทหนึ่ง พัฒนาขึ้นเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่เกษตรกร ช่วยให้ใช้น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้น้ าเท่าที่พืชต้องการ ลดภาระด้านแรงงาน 
และช่วยลดความเสียหายของพืชอันเนื่องมาจากการขาดน้ า และลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสวนผลไม้ พืชทุกชนิดมีความต้องการปริมาณน้ าแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิด พันธุ์ และอายุของพืช ซึ่ง
หน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความส าคัญจึงได้จัดอบรมการวางระบบน้ าในสวนผลไม้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรจาก ๔ จังหวัดภาคใต้ (พัทลุง กระบี่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี) และเจ้าหน้าที่จากส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน ณ โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง และ
แปลงของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 

16 – 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยจัดเป็น 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย วันแรกมีการบรรยาย เรื่อง 1) การ



 

 

 

ออกแบบระบบการให้น้ าและปุ๋ยสมัยใหม่ 2) แหล่งน้ าและคุณภาพน้ าส าหรับการเกษตร 3) องค์ประกอบของ
ระบ บ การให้ น้ าแบ บ อั จฉ ริ ย ะและระบ บ เซ็ น เซอร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง  โด ย  คุ ณ ป ฐมพ งศ์  ว งษ์ เลี้ ย ง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในวันที่ 2 เดินทางลงพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติในแปลงเกษตรกร ณ อ าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่องการต่ออุปกรณ์ควบคุมการจ่ายน้ าและปุ๋ย
ด้วยเทคโนโลยี IoT โดย คุณณรงค์ฤทธิ์ ไชยสาลี บริษัท VIP-Agriculture และคณะ 

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การวางระบบน้ าที่ถูกต้องนั้น ต้องค านึงถึงปัจจัยหลาย ๆ 
อย่าง ได้แก่ 1) มีแหล่งน้ าเพียงพอกับความต้องการของระบบการให้น้ าแก่พืช หรือไม่ ต้องมีแหล่งน้ า เช่น สระ
น้ า บ่อบาดาล แหล่งน้ าชลประทานหรือแหล่งน้ าธรรมชาติ 2) เลือกชนิดของระบบน้ าที่เหมาะสมกับพืชที่ปลูก 
3) ออกแบบระบบอย่างถูกต้องโดยการคิดค านวณก่อนการติดตั้งและต้องทราบข้อมูลที่ส าคัญ เช่น ชนิดพืช 
ระยะปลูก สภาพพ้ืนที่ และระบบไฟฟ้า เป็นต้น และต้องเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสม เช่น หัวจ่าย
น้ า ท่อย่อย ท่อเมนย่อย ท่อเมน กรองน้ า เครื่องสูบน้ า ระบบเปิด ปิดน้ า และ อ่ืน ๆ (เครื่องสูบน้ า และกรอง
น้ า ต้องตัดสินใจเลือกใช้หลังจากทราบความต้องการน้ าของระบบแล้ว) 4) การติดตั้งระบบน้ าที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่แปลงเพาะปลูก ควรติดตั้งด้วยผู้มีความช านาญ หรือผู้มีประสบการณ์ และ 5) การใช้และบ ารุงรักษาอย่าง
ถูกต้องตามค าแนะน า เป็นต้น ซึ่งความรู้และเทคนิคจากการได้ลงมือปฏิบัติจริงที่เจ้าหน้าที่ได้รับจากการอบรม
ในครั้งนี้ก็จะได้น าไปแนะน าส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่ปรับใช้ในแปลงของตนเองต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

     

               
สสก.5 สงขลา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั งที่  2 ประจ าปี 2564 ชูผลส าเร็จการ
ขับเคลื่อนงาน 

 

  กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรโดยก าหนดให้มีเวทีให้
เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานต่าง ๆ และร่วมกันแก้ไขปัญหาในประเด็นเร่งด่วน (Hot Issue) ที่
เกิดขึ้น ตลอดจนเป็นเวทีเชื่อมโยงวิชาการจากแหล่งความรู้ทางวิชาการไปสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยให้มีการ
ด าเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกระดับ และสรุปผลการด าเนินงานร่วมกันระหว่างส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร จังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ เพ่ือขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 

  นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูล
ว่า การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงยึดแนวทางของ T&V System โดยปรับกระบวนการท างานเพ่ิมเติม โดยเน้น
ให้อยู่บนระบบออนไลน์ แอพพลิเคชั่น การท างานผ่าน Platform ต่างๆ การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ
เป็นปัจจุบัน การประสานงานและการให้บริการเกษตรกรด้วยวิธีการติดต่อสื่อสาร และเข้าถึงข้อมูลระยะไกล 
เน้นเป้าหมายการท างานอย่างเป็นระบบ บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร 
ซึ่งตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2564 จนถึงขณะนี้ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ใน
ฐานะหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ก ากับดูแลส านักงานเกษตรจังหวัดและอ าเภอ ในพ้ืนที่ 14 จังหวัด
ภาคใต้ ได้ด าเนินงานตามแนวทางของกรมส่งเสริมการเกษตร และได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 ขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ 
Zoom meeting เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปงานที่ได้ด าเนินการตามแนวทางที่ได้ออกแบบร่วมกัน ตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยการสัมมนามีบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อ านวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้า
ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ เกษตรอ าเภอ วิทยากรและ



 

 

 

ผู้เกี่ยวข้อง รวมจ านวน 350 คน มีการเพิ่มเติมความรู้ เรื่อง การพัฒนางานและการบริหารจัดการเวลา การน า
นวัตกรรมจากศูนย์ AIC ขยายสู่พ้ืนที่ การปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แนวทางการ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) 
ปี 2563 (ว.89) การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน การปรับตัวและการ
แก้ปัญหาในการท างานด้วยกระบวนการแบบสร้างสรรค์ และแบ่งกลุ่มอภิปรายกลุ่มย่อยในประเด็นการขยาย
ผลงานวิจัยสู่เกษตรกร และการด าเนินงานท้าทายส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ ตามแนวทางการด าเนินงานที่
ร่วมกันออกแบบในเวทีสัมมนาฯ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา จากผลการสัมมนาครั้งนี้ จะเห็น
ได้ว่า เขต จังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการได้ร่วมกันด าเนินการขยายผลวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 
ประสบผลส าเร็จในหลายๆ พ้ืนที่ และได้สรุปบทเรียนเป็นแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในปีต่อไป และการ
ด าเนินงานท้าทายเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ คน สินค้า ได้แก่ การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าการยกระดับ
วิสาหกิจชุมชนจากกลุ่มปรับปรุงให้พัฒนาสูงขึ้น การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ในทุกอ าเภอรวม 
151 จุด และการป้องกันก าจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนร่วมกันในพ้ืนที่ภาคใต้ ถือว่าเป็นความส าเร็จของการน า
ระบบส่งเสริมการเกษตร มาใช้ในการขับเคลื่อนงาน ท าให้เกิดการพัฒนาและสามารถแก้ปัญหาการด าเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของภาคใต้ส าเร็จได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
“จุรินทร์”เคาะประกันรายได้มันส าปะหลัง ปี 3 

 

“จุรินทร์” เดินหน้าประกันรายได้ปี 3 ก าหนดเงื่อนไขเหมือนเดิมประกันราคากก.ละ 2.50 บาท 
ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน ชงครมไฟเขียวงบ 6,811 ล้านบาทพร้อม เห็นชอบ“ยุทธศาสตร์มันส าปะหลัง” 
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อ
วันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมาตนได้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ มันส าปะหลัง 
(นบมส.) ครั้งที่1/2564 ผ่านระบบ Zoom โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก
มันส าปะหลัง ปี 3 โดยเหมือนปี 1 และ ปี 2 ยกเว้นระยะเวลาการรับสิทธิของเกษตรกรที่จะครอบคลุม
เกษตรกรอย่างทั่วถึงมากขึ้น 

ทั้งนี้ได้ก าหนดราคาและปริมาณประกันรายได้  คือ มันส าปะหลัง เชื้อแป้ง 25% กก.ละ 2.50 บาท 
ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน ไม่ซ้ าแปลง ผู้มีสิทธิได้รับการชดเชย ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกมันส าปะหลังกับกรม
ส่งเสริมการเกษตร ที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่ 1 ต.ค.2563 ถึง 31 มี.ค. 2565 และแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจาก
วันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน ระยะเวลาชดเชยส่วนต่าง 1 ธ.ค. 2564 – 1 พ.ย. 
2565 มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่  1 พ.ย. 2564 – 31 พ.ค.  2566 วงเงินงบประมาณ 6,811 ล้านบาท 

  นอกจากนั้นเห็นชอบมาตรการคู่ขนาน 4 โครงการ ที่จะเข้ามาช่วยรักษาเสถียรภาพราคามันส าปะหลัง 
ได้แก่ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส าปะหลัง โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมมันส าปะหลังและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันส าปะหลัง และ โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการแปรรูปมันส าปะหลัง และเห็นชอบการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรก รผู้ปลูกมัน
ส าปะหลัง ปี 2563/64 ที่ตกหล่น ของเกษตรกรที่มีวันเพาะปลูกก่อน 1 เม.ย. 2563 และเก็บเกี่ยวหลังวันที่ 1 



 

 

 

ธ.ค. 63 จ านวน 8 หมื่นกว่าราย และเห็นชอบขยายระยะเวลาด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุม
โรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพ้ืนที่ เดิมสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 ก.ย. 64 เป็น สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 
มี.ค. 65 เห็นชอบค่าขนส่งเพ่ิมเติมภายใต้กรอบวงเงินค่าท่อนพันธุ์เดิมที่ได้รับการอนุมัติจาก ครม. จ านวน 
24.8 ล้านบาท โดยใช้กรอบวงเงินเดิมที่เคยได้รับอนุมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
เจาะประเด็นข่าว 7HD 
ตีตรงจุด : จากสมุนไพรสู่อุตสาหกรรม ยาฟ้าทะลายโจร 
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  6 มิถุนายนที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ฟ้าทะลายโจร อยู่ในบัญชียาหลักด้านสมุนไพร 
ส าหรับใช้รักษาโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพ่ือลดการเกิดโรคที่รุนแรง ผ่านมากว่า 2 เดือนกระตุ้น
อุตสาหกรรมยาฟ้าทะลายโจรคึกคักอย่างมาก ยอดขายโตขึ้น 5-6 เท่า 
  จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่าในปี 2562 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกฟ้าทะลายโจร 52.21 
ไร่ มีแหล่งผลิตใน 5 จังหวัด คือ นครปฐม ราชบุรี อุทัยธานี ล าปาง และปลูกมากที่นครปฐม ราคาฟ้าทะลาย
โจรแห้งต่อกิโลกรัมเฉพาะใบ เฉลี่ย 165 บาท ทั้งใบและก้าน 40 บาท ฟ้าทะลายโจรผงเฉพาะใบ 200 บาท 
ส่วนใบและก้านอยู่ท่ี 150 บาทต่อกโิลกรัม 
  แต่ในปัจจุบันราคาพุ่งไปถึงกว่า 7 เท่า จากเดิมในส่วนของใบกิโลกรัมละ 165 บาท เพ่ิมเป็น 800-
1,200 บาท ด้วยราคาที่แพงขึ้นท าให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 
ให้กับโรงงาน 12,000 แห่ง เพ่ือปลูกภายในโรงงานดูแลตนเอง รับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มี
ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 120 วัน ก็สามารถน าใบฟ้าทะลายโจรมารับประทานได้ แต่ราคาที่พุ่งสูงในช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงต้นสิงหาคม ไม่ได้อยู่ถาวร เพราะขณะนี้ราคาเริ่มลดลง และมีแนวโน้มจะไปอยู่ในระดับ 200-300 
บาทต่อกิโลกรัม แต่ยังเชื่อยอดขายจะโตขึ้น ไปจนถึงกลางปีหน้า 
  หลังจากโรคโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลก ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่ขาดแคลน และกระทบมาถึงต้นทุนการ
ผลิตฟ้าทะลายโจร คือ แคปซูล จนต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ขณะที่ อย.ต้องออกประกาศปลดล็อกให้
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ผู้ประกอบการใช้แคปซูลสีอ่ืนแทนแคปซูลสีใสที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนได้ จนถึง 31 ธันวาคมนี้ แต่ที่เป็นปัญหา
หนักกว่าของขาดตลาดคือ การปลอม และการผลิตแบบไม่มีคุณภาพ 
  มีการประเมินว่าตลาดสมุนไพรไทย เคยมีมูลค่าราว 10,000 ล้านบาท แต่ได้รับผลกระทบจากพิษโค
วิด-19 เพราะนักท่องเที่ยวเดินทางมาไม่ได้ สมุนไพรที่เคยถูกซื้อเป็นของฝากจึงขายไม่ออก เหลือเพียงสมุนไพร
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโควิด-19 เท่านั้น ที่เติบโตขึ้น ซึ่งนอกจากฟ้าทะลายโจรแล้ว ก็ยังมีขมิ้น ขิง กระชาย
ขาว ยาห้าราก เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
เช้าข่าว 7 สี 
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ จ.สตูล สานโคระห่อจ าปาดะกันแมลง 

 
  นักเรียนชั้นมัธยมโรงเรียนควนโดนวิทยา ในจังหวัดสตูล ก าลังเรียนรู้การสาน "โคระ" จากใบมะพร้าว 
ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งโคระเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ห่อหุ้ มผลจ าปาดะ
ผลไม้ที่มีการปลูกมากในพ้ืนที่อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล ที่นอกจากจะท าให้ผลจ าปาดะมีสีและลวดลายที่
สวยงามแล้วยังสามารถป้องกันหนอน แมลงต่างๆ ไม่ให้มากัดกินด้วย แม้ปัจจุบันจะมีพัฒนาการสมัยใหม่เข้า
มาแทนที่จนท าให้ชาวสวนจ านวนไม่น้อยที่เปลี่ยนมาใช้ถุงพลาสติกแทน จึงต้องมีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้กับเยาวชนรุ่นหลัง เพื่อให้มีการสืบสานต่อไปไม่ให้สูญหาย 
  นายสุไลมาน เด่นดารา ครูกลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพโรงเรียนควนโดนวิทยา กล่าวว่าการท าโคระ 
ปัจจุบันได้ลดน้อยลงหากไม่มีการสืบทอดเด็กรุ่นหลังก็จะท าไม่เป็น โดยเฉพาะในอ าเภอควนโดน ถือเป็นต้น
ก าเนิดในการท าโคระก็ว่าได้ จึงต้องมีการสืบสานให้นักเรียนได้เรียนรู้และยังต่อยอดสร้างรายได้ให้ระหว่าง
เรียนด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

อภิปราย ม.14 ถกงบประมาณกระทรวงเกษตรฯ ถูกเสนอปรับลดลงถึง 5% 

 

  สมาชิกส่วนใหญ่เสนอปรับงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลง 5% ขณะที่ ส.ส.ก้าวไกล 
"เบญจา" อภิปรายให้กรมหม่อนไหมไปรวมกับหน่วยงานอ่ืน หลังพบใช้งบประมาณจริงแค่ 40 ล้านบาท จาก 
506 ล้านบาท 

เมื่อเวลา 14.45 น. ที่อาคารรัฐสภา นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่ 1 
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ได้ให้
สมาชิกเข้าสู่การพิจารณาในมาตรา 14 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ขณะที่เวลา 14.52 น. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวอภิปราย
ปรับลดงบลง 5% โดยเฉพาะการก่อสร้างเรื่องอ่างเก็บน้ า แต่ให้ไปใช้น้ าใต้ดิน ที่ยังมีจ านวนมากแทน โดยมี
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลดูแลอยู่ เพราะในประเทศยุโรปก็ใช้น้ าดังกล่าวมาเพ่ือการเกษตรและการบริโภค
เนื่องจากปลอดภัย โดยเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องดินทรุดทั้งหมด 

  จากนั้นเมื่อเวลา 15.08 น. นายเกียรติ สิทธีอมร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้สงวน
แปรญัตติ ปรับลดงบ 5% พร้อมตั้งค าถามกับกรรมาธิการ ถึงเรื่องการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ว่าเป็นอย่างไรบ้าง 

เวลา 15.29 น. นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ พรรคเพ่ือไทย ได้กล่าวอภิปราย ขอ
ปรับลดงบลง 3% โดยเฉพาะงบครุภัณฑ์ พร้อมชี้แจงว่า งบของกระทรวงเกษตรฯ ยังใช้วิธีการเดิมๆ ซึ่งจะไม่มี
การสร้างตลาดใหม่ๆ จึงขอให้เทงบไปที่ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้มีการรองรับตลาดที่ถาวร เพราะปัญหา
เรื่องสินค้าเกษตรตกต่ าเกิดข้ึนทุกปี พร้อมทั้งฝากรัฐบาลให้ดูเรื่องการเยียวยาของเกษตรกรโดยเฉพาะช่วงโควิด 



 

 

 

ขณะที่เวลา 15.35 น. น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้อภิปรายเสนอปรับ
ลดงบประมาณของกรมหม่อนไหมลง เนื่องจากตลาดผ้าไหมมีขนาดเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าประเภท
อ่ืนๆ เช่น นมวัว ที่การส่งออกมีมูลค่าสูงกว่า และพบว่างบประมาณ 316 ล้านบาท จาก 506 ล้านบาท ยังถูก
น าไปใช้ เป็นงบประมาณส่วนบุคลากร แต่น าไปใช้ประโยชน์กับเกษตรกรจริงๆ มีเพียง 40 ล้านบาทเท่านั้น 
หากมีการน ากรมดังกล่าวไปควบรวมกับหน่วยงานอื่นจะสามารถปรับลดงบประมาณลงได้จ านวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทักษอร จ.สตูล ขานรับต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรกว่า 20 ชนิด 

 

 

  ที่วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทักษอร เลขที่ 75 หมู่ 5 บ้านทุ่งศิลา ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ทางกลุ่ม
น าตัวยาสมุนไพรสด ประกอบด้วย ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด และที่ส าคัญคือหัวไพล นางเอกของเรื่องล้างน้ า หั่น
ใส่ลงบนผ้าขาว มัดรวมกันต้มในน้ าร้อนเดือด ก่อนผสมตัวยาสมุนไพรที่ทางกลุ่มท าลงไปอีกครั้ง ก็จะได้สูตร
สุมนไพรแช่มือและเท้าที่แช่เพียง 15 นาที สามารถแก้อาการเหน็บชาปลายประสาทมือและเท้าได้ โดยระหว่าง
นั่งแช่เท้าจะมีการเสิร์ฟน้ าชาจากผลไม้ 3 อย่างให้ได้ชุ่มคอ เพ่ือช่วยสร้างความกระชุ่มกระชวยให้ร่างกาย 

  นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ทางกลุ่มโชว์ให้เห็นถึงการบริการของทางกลุ่ม ที่มีทั้งอบสมุนไพรในกระโจม การ
นวดฝ่าเท้า นวดตัว แต่บริการเหล่านี้ต้องหยุดไว้ก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 แต่ทางกลุ่มยังมีสินค้า
จ าพวกการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมากกว่า 20 ชนิดจ าหน่าย และบริการด้วย เช่น ลูกประคบ ยาหม่อง 
น้ ามันเหลือง ผงสมุนไพรแช่เท้าท่ีมีนางเอกเป็นหัวไพล 

  นางวิริญญา จ่าวิสูตร ประธานกลุ่มแปรรูปและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ยาหม่อง น้ ามันเหลือง 
ลูกประคบ และสมุนไพรแช่เท้าที่มีส่วนผสมหลักมาจากหัวไพล บอกว่า ทางกลุ่มก่อตั้งมาเมื่อปี 2561 เกิดจาก
กลุ่มแม่บ้านในชุมชนมารวมตัวกันเพ่ือท าสมุนไพร โดยมี นางวิริญญา หรือน้องแอพ เป็นประธานฯ แรกเริ่ม
เดิมทีเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ก่อนจะมาเปลี่ยนอาชีพท าธุรกิจรีสอร์ตจนอ่ิมตัว และอยากกลับบ้านเกิดท า



 

 

 

อาชีพเกษตร จึงศึกษาหาความรู้ และมองเห็นโอกาสว่าต้องท าสมุนไพร จึงรวมตัวจับกลุ่มแม่บ้านท าผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร และแปรรูป 

  โดยได้รับการสนับสนุนจาก “โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร” ภายใต้แผนงานเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรม
ส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมี นายชทวัสส์ สว่างแจ้ง เกษตรอ าเภอทุ่งหว้า เป็นพี่เลี้ยง 

  ส าหรับก่อนหน้าสถานการณ์โควิด-19 ทางกลุ่มมีบริการแช่มือ แช่เท้า นวดฝ่าเท้า และอบด้วย
กระโจมสมุนไพร คิดค่าบริการครั้งละ 50 บาท/15 นาที นวดฝ่าเท้า 150 บาท/1 ชั่วโมง ชาผลไม้ 3 อย่าง 35 
บาท และยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรอีกมากกว่า 20 ชนิดจัดจ าหน่าย 

  นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังได้น าสมุนไพรอย่าง “ฟ้าทะลายโจร” และ “กระชาย” เข้ามาเพาะปลูกเตรียม
ผลิตเป็นตัวยาบริการชุมชนเพ่ิมอีกด้วย ทั้งยังรับซื้อสมุนไพรจากชาวบ้าน และสมาชิกกลุ่มฯ อย่างหัวไพล กก.
ละ 80 บาท หัวไพลแห้ง 350 บาท ขมิ้นชันแห้ง กก.ละ 200 บาท ตะไคร้ กก.ละ 120 บาท ผิวมะกรูดแห้ง 
กก.ละ 200 บาท ใบมะกรูด กก.ละ 120 บาท โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เพจเฟซบุ๊ก “สมุนไพรทัก
ษอร” หรือโทร.08-3658-5659 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สมุนไพรไทย!! ตลาดกว้างตอบโจทย์ยุคโควิด 19 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทักษอรขานรับต่อยอด 

 

  ที่วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทักษอร เลขที่ 75 หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งศิลา ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัด
สตูล ทางกลุ่มน าตัวยาสมุนไพรสดที่ประกอบด้วย ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด และที่ส าคัญหัวไพลนางเอกของเรื่อง
ล้างน้ าหั่นใส่ลงบนผ้าขาวมัดรวมกันต้มในน้ าร้อนเดือด 

  ก่อนผสมตัวยาสมุนไพรที่ทางกลุ่มท าลงไปอีกครั้งก็จะได้ สูตรสุมนไพรแช่มือและเท้า ที่แช่เพียง 15 
นาที แก้อาการเหน็บชาปลายประสาทมือและเท้า โดยระหว่างนั่งแช่เท้าจะมีการเสิร์ฟน้ าชาจากผลไม้ 3 อย่าง
ให้ชุ่มคอเพ่ือช่วยสร้างความกระชุ่มกระชวยให้ร่างกาย 

  นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ทางกลุ่มโชว์ให้เห็นถึงการบริการของทางกลุ่ม ที่มีทั้งอบสมุนไพรในกระโจม การ
นวดฝ่าเท้า นวดตัว แต่บริการเหล่านี้ต้องหยุดไว้ก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 แต่ทางกลุ่มยังมีสินค้า
จ าพวกการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมากกว่า 20 ชนิดจ าหน่ายบริการด้วย อาทิ ลูกประคบ ยาหม่อง 
น้ ามันเหลือง ผงสมุนไพรแช่เท้าท่ีมีนางเอกเป็น “หัวไพล” 

  นางวิริญญา จ่าวิสูตร ประธานกลุ่มแปรรูปและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ยาหม่อง น้ ามันเหลือง 
ลูกประคบและสมุนไพรแช่เท้าที่มีส่วนผสมหลักมาจาก “หัวไพล” บอกว่า ทางกลุ่มก่อตั้งมาเมื่อปี 2561 เกิด
จากกลุ่มแม่บ้านในชุมชนมารวมตัวกันเพ่ือท าสมุนไพร โดยมีนางวิริญญา หรือ (น้องแอพ) เป็นประธาน 
แรกเริ่มเดิมที น้องแอพเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ก่อนจะมาเปลี่ยนอาชีพท าธุรกิจรีสอร์ตจนอ่ิมตัว อยากกลับ
บ้านเกิดท าอาชีพเกษตร จึงศึกษาหาความรู้และมองเห็นโอกาสว่าต้องท าสมุนไพร จึงรวมตัวจับกลุ่มแม่บ้านท า
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และแปรรูป 



 

 

 

  โดยได้รับการสนับสนุนจาก "โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร " ภายใต้แผนงานเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีนายชทวัสส์ สว่างแจ้ง เกษตรอ าเภอทุ่งหว้า เป็นพี่เลี้ยง 

  ส าหรับก่อนหน้าสถานการณ์โควิด 19 ทางกลุ่มมีบริการแช่มือ แช่เท้า นวดฝ่าเท้า และอบด้วย
กระโจมสมุนไพร คิดค่าบริการครั้งละ 50 บาท/15 นาที นวดฝ่าเท้า 150 บาท/1 ชม. ชาผลไม้ 3 อย่าง 35 
บาท/ มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร มากกว่า 20 ชนิดจ าหน่าย 

นอกจากนี้ทางกลุ่มได้น าสมุนไพรอย่างฟ้าทะลายโจร รักษาโควิดเข้ามาเพาะปลูกเตรียมผลิตเป็นตัวยา
บริการชุมชน และกระชายเพิ่มขึ้นด้วย 


