
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 
ส่วนกลาง 

ประเด็น ลำดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร ่

แปลงใหญ ่ 1.  กสก.เร่งยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่ หวังเพิ่มรายได้ให้
เกษตรกร 

ไทยรัฐ 

ฟ้าทะลายโจร 2.  กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเกษตรกร-ประชาชนปลูก ‘ฟ้าทะลาย
โจร’ พร้อมหาตลาดรองรับ 

เกษตรก้าวไกล 

3.  กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมปลูกและแปรรูป “ฟ้าทะลายโจร” 
พร้อมเตรียมมอบกล้าพันธุ์แก่เกษตรกรเร็วๆ นี้ 

PostToday 

4.  แจกกล้าฟ้าทะลายโจร ส่งเสริมชาวบ้านปลูกบำบัดอาการป่วยโควิด เชียงใหม่นิวส์ 
5.  เกษตรฯ ส่งเสริมปลูกและแปรรูป “ฟ้าทะลายโจร” เตรียมมอบกล้า

พันธุ์แก่เกษตรกร 
AM1386 

เกษตรกรดีเด่น 6.  ยก "สุธีร์ แป้นสมบูรณ์" เกษตรกรดีเด่น คิดค้นนวัตกรรม "เครื่องหยด
เมล็ดพันธุ์ข้าว" ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 

สยามรัฐ 

ทุเรียนอ่อน 7.  สสก.3 จ.ระยอง ถอดโมเดลความสำเร็จ ป้องกันทุเรียนอ่อนออกสู่
ตลาด 

กรุงเทพธุรกิจ 

แปลงใหญ ่ 8.  เกษตรฯชูกลไกแปลงใหญ่เร่งพัฒนาคุณภาพสับปะรดภูเก็ตให้ผ่าน 
GI/GAP 

เดลินิวส์ 

9.  เกษตรชูกลไกแปลงใหญ่ดันสับปะรดภูเก็ตเร่งพัฒนาคุณภาพให้ผ่าน 
GI/GAP หนุนขายในห้างสรรพสินค้า 

ข่าวสด 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น ลำดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร ่

ลำไย 10.  จังหวัดเชียงใหม่ ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด–19 ใน
กลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไย ผู้ประกอบการกิจการรับซื้อลำไย และ
ผู้รับจ้างเก็บลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม่นิวส์ 

11.  “เกษตรเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนแรงงานผู้เก็บลำไย” เชียงใหม่นิวส์ 
Young Smart 
Farmer 

12.  เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การ
เป็น  Young Smart Farmer ครอบคลุม 16 อำเภอ 

สยามรัฐ 

ศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน 

13.  เกษตรพังงา จัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชนระดับจังหวัด 

สยามรัฐ 

มังคุดทิพย์ 14.  รายงานพิเศษ – มังคุดทิพย์ สวนบ้านแม่ จังหวัดพังงา NBT 11 
แปลงใหญ่ไผ่ 15.  ช้างป่ารอยต่อดุ "แปลงใหญ่ไผ่ ท่าตะเกียบ" ร่วมใจปลูกไผ่ตงขาย

มาตรฐาน GAP 
ไทยรัฐ 

 

 



 
กสก.เร่งยกระดบัแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมยัใหม่ หวงัเพิ9มรายได้ให้

เกษตรกร 
 
กรมส่งเสริมการเกษตร ปลื/มผลสาํเร็จยกระดบัแปลงใหญ่ ดว้ยเกษตรสมยัใหม่ จ.จนัทบุรี เดินหนา้เขา้ร่วมแลว้ 28 แปลง รับเงินอุดหนุนกวา่ 
67 ลา้นบาท 

เมืEอวนัทีE 21 ก.ค.64 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ไดรั้บมอบหมาย
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจดัทาํโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่ และเชืEอมโยงตลาด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมืEอ

วนัทีE 15 ก.ย.63 ภายใตแ้ผนงานหรือโครงการทีEมีวตัถุประสงค ์เพืEอฟื/ นฟูเศรษฐกิจและสงัคม ทีEไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของ โรคติด

เชื/อไวรัสโคโรนา 2019 เพืEอใหเ้กษตรกรมีการนาํเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีEมีความหลากหลาย มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาศกัยภาพความ
เขม้แขง็ในการบริหารจดัการแปลงใหญ่ โดยใชเ้ทคโนโลยนีวตักรรมสมยัใหม่ต่อยอด ดา้นคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิEม และ

เชืEอมโยงการตลาด การลดตน้ทุนการผลิต รายไดเ้พิEมขึ/นอยา่งย ัEงยนื ดาํเนินการในพื/นทีE 77 จงัหวดัทัEวประเทศ ครอบคลุมกลุ่มเกษตรกรแปลง
ใหญ่จาํนวน 5,250 แปลง 
 

ดา้นนายปิยะ สมคัรพงศ ์ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตทีE 3 จ.ระยอง กล่าววา่ จ.จนัทบุรี ถือวา่เป็นจงัหวดัทีE
ประสบความสาํเร็จ เป็นศูนยก์ลางของระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ของภาคตะวนัออก โดยจ.จนัทบุรีมีกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ จาํนวน 66 
แปลง เป็นแปลงใหญ่ทีEจดทะเบียนเป็นวสิาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์และเขา้ร่วมโครงการยกระดบั

แปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเชืEอมโยงตลาด จาํนวนทั/งสิ/น 28 แปลง เกษตรกรจาํนวน 1,274 ราย รวมพื/นทีEเกษตรแปลงใหญ่ 

13,694 ไร่ ประกอบดว้ย 1. แปลงใหญ่มงัคุด จาํนวน 7 แปลง สมาชิก 342 ราย พื/นทีE 3,369 ไร่ ไดรั้บเงินสนบัสนุนตามโครงการ
ประมาณ 16.4 ลา้นบาท โดยไดด้าํเนินการจดัซื/อรถตดัหญา้แบบนัEงขบัแอร์บสั เครืEองคดัมงัคุด อุปกรณ์แปรรูปและเครืEองมือเครืEองจกัรอืEนๆ 

เช่น รถโฟลค์ลิฟต ์เครืEองชัEง 2. แปลงใหญ่ทุเรียน จาํนวน 13 แปลง สมาชิก 568 ราย พื/นทีE 7,526 ไร่ ไดรั้บเงิน 30.6 ลา้นบาท 

นาํไปใชจ้ดัซื/อรถตดัหญา้แบบนัEงขบัแอร์บสั ระบบนํ/าโซลาร์เซลล ์และท่อส่งนํ/า ปรับปรุงสถานทีEเพืEอการแปรรูป 3. แปลงใหญ่ลาํไย จาํนวน 

2 แปลง สมาชิก 97 ราย พื/นทีE 1,543 ไร่ ไดรั้บเงิน 5.9 ลา้นบาท นาํไปใชจ้ดัทาํระบบนํ/าโซลาร์เซลล ์ซื/อเครืEองยอ่ยกิEงไม ้เครืEองขดุ 4. 
แปลงใหญ่สมุนไพรพริกไทย จาํนวน 3 แปลง สมาชิก 93 ราย พื/นทีE 175 ไร่ ไดรั้บเงิน 4.2 ลา้นบาท ใชว้างระบบนํ/าเพืEอการเกษตร 

จดัทาํหอ้งอบพลงังานแสงอาทิตย ์ซื/อวสัดุเพืEอการแปรรูป เช่น ตูอ้บลมร้อน เครืEองซีน เครืEองบดแหง้ เครืEองกลัEนสมุนไพร และก่อสร้างอาคาร

รวบรวมผลผลิต 5. แปลงใหญ่ปศุสตัว ์จาํนวน 2 แปลง สมาชิก 138 ราย พื/นทีE 282 ไร่ โคนม 2,576 ตวั ไดรั้บเงิน 5.6 ลา้นบาท 

จดัซื/อรถตดัหญา้เนเปียร์ รถตกัลอ้ยาง และทาํระบบนํ/า-โซลาร์เซลล ์และ 6. แปลงใหญ่ประมง จาํนวน 1 แปลง สมาชิก 32 ราย พื/นทีE 733 
ไร่ ไดรั้บเงิน 2.8 ลา้นบาท ใชซื้/อเครืEองวดัค่าออกซิเจนในนํ/า 

นายธีรภทัร อุ่นใจ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน บริษทัแปลงใหญ่ทุเรียนคิชฌกฏู จาํกดั กล่าววา่ ตอ้งขอบคุณนโยบายภาครัฐ 

โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯ ทีEมีโครงการยกระดบัแปลงใหญ่นี/  ซึE งช่วยเหลือสนบัสนุนปัจจยัการผลิต ใหก้ลุ่มไดมี้นวตักรรมและเทคโนโลย ีใช้

ร่วมกนัภายในกลุ่ม เพืEอลดตน้ทุน เพิEมรายได ้ทาํใหก้ลุ่มมีความมัEนคงแขง็แรงและสร้างผลกาํไรในการประกอบการได ้ในอนาคตกส็ามารถทีEจะ

ขยายฐานการตลาด ฐานการผลิตใหก้วา้งขวางยิEงขึ/น 
 

ทั/งนี/  จ.จนัทบุรี โดยสาํนกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี ไดด้าํเนินการทาํบนัทึกขอ้ตกลงกบัผูแ้ทนกลุ่มแปลงใหญ่ และแจง้ทาง ธกส. โอน

เงินใหก้ลุ่มแปลงใหญ่เป็นทีEเรียบร้อยแลว้ เมืEอวนัทีE 30 มิ.ย.64 รวมจาํนวนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทั/งสิ/น 28 แปลง งบประมาณสนบัสนุน
รวมทั/งสิ/น 67.8 ลา้นบาท ซึE งลว้นแลว้แต่เป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทีEมีความเขม้แขง็ สามารถพฒันาต่อยอด ทาํใหเ้กษตรกรมีคุณภาพชีวติดี 

สร้างรายไดอ้ยา่งย ัEงยนื. 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมปลูกและแปรรูป “ฟ้าทะลายโจร” พร้อม
เตรียมมอบกล้าพนัธ์ุแก่เกษตรกรเร็วๆ นีI 

Line 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า “ฟ้าทะลายโจร” เป็นพืชสมุนไพรที่กำลังเป็นที่
สนใจของสังคมไทยอยู่ในขณะนี ้เนื่องจากสามารถใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน มีสาร 
“แอนโดรกราโฟไลด์” ซึ่งมีสรรพคุณสามารถลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการไม่หนักได ้กรม
ส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรด้านพืชได้ดำเนินการสนับสนุน ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่การเพาะปลูก 
ใหผ้ลผลิตที่ได้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีสารสำคัญเพียงพอ ตลอดจนมีช่องทางการจำหน่ายที่แน่นอน ประกอบกับ
ในป ี2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้
พืชสมุนไพรเป็นพืชทางเลือก ซึ่งเป็นการพัฒนาพืชสมุนไพร และเปิดโอกาสให้พืชสมุนไพรขยายออกสู่ตลาดได้มาก
ยิ่งขึ้น 
 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จากความสำเร็จของโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 ที่ได้มีการ
มอบพืชผักและสมุนไพร 7 ชนิดให้แก่เกษตรกรในปีที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้นกว่า 3.7 ล้านต้น โดยมีฟ้าทะลายโจร รวมอยู่
ด้วย และจากความต้องการต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรของประชาชนมีปริมาณมาก จึงได้สั่งการให้กองขยายพันธุ์พืชนำ
เมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรมาเพาะขยายพันธุ์และต่อยอดสู่โครงการผลิตต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรสนับสนุนการรักษาโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 ศูนย ์ได้แก ่จังหวัดชลบุร ีตรัง นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุร ีและอุดรธาน ีทั้งนี้คาดว่าจะสามารถมอบต้นพันธุ์
ฟ้าทะลายโจรให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 โดยจะให้บริการศูนย์ละ 50,000 
ต้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 500,000 ต้น ทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะแจ้งวันพร้อมให้บริการต้นพันธุ์ที่แน่นอนอีกครั้ง
หนึ่ง 
 
นอกจากนี ้ในด้านการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มกัน
เป็นแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มาตั้งแต่ปี 2559 โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่พืชสมุนไพร 
จำนวนทั้งสิ้น 37 แปลง ใน 22 จังหวัด เกษตรกร 1,565 ราย รวมพื้นที่จำนวน 7,913 ไร ่โดยแปลงใหญ่สมุนไพรจะมี
ตลาดรองรับที่แน่นอน ทั้งแบบมีข้อตกลงล่วงหน้ากับผู้รับซื้อ และจำหน่ายผ่านตลาดเกษตรกร เว็บไซต์ตลาด
เกษตรกรออนไลน.์com ตลาดในท้องถิ่น ตลาดขายส่ง และตลาดส่งออก รวมทั้งยังมีแปลงใหญ่สมุนไพร จำนวน 6 
แปลงที่มีการจัดทำ MOU กับโรงพยาบาลที่มีการผลิตยาสมุนไพร ได้แก ่1) แปลงใหญ่สมุนไพรทับทิมสยาม 05 ตำบล
คลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ทำ MOU สง่วัตถุดิบสมุนไพรแห้ง กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบ
ศร 2) แปลงใหญ่สมุนไพร หมู่ 4 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธาน ีMOU ส่งวัตถุดิบสมุนไพร
สด กับโรงพยาบาลตระการพืชผล 3) แปลงใหญ่สมุนไพร หมู่ 5 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ทำ MOU 
ส่งวัตถุดิบสมุนไพรสด กับโรงพยาบาลพนา 4) แปลงใหญ่สมุนไพร หมู่ 4 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุร ีทำ MOU ส่งวัตถุดิบสมุนไพรแห้ง กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 5) แปลงใหญ่สมุนไพรบ้านโนนธาต ุ
ตำบลพนา อำเภอพนา ทำ MOU ส่งวัตถุดิบสมุนไพรสด / แห้ง กับโรงพยาบาลพนา และ 6) แปลงใหญ่สมุนไพร
ตำบลหนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์ทำ MOU ส่งวัตถุดิบสมุนไพรแห้ง กับ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 



 
ปัจจุบันมีเกษตรกรรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรกว่า 3,000 กลุ่ม โดยกรมส่งเสริม
การเกษตรได้เข้าไปส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนเหล่านี้มีการวางแผนการผลิต เน้นกระบวนการผลิตและแปรรูปที่
ถูกต้อง ปลอดภัย และได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก ่GAP อย. GMP เกษตรอินทรีย ์และ HACCP 
รวมถึงการพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าและตีตลาดกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม ่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มี
รูปลักษณ์สวย ทันสมัย โดยสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน ประกอบไปด้วยสินค้าทั้งประเภทอุปโภค เช่น ลูกประคบ
สมุนไพร แชมพ ูสบู่สมุนไพร ผงขัดผิว ครีมทาผิว เป็นต้น และประเภทบริโภค เช่น น้ำสมุนไพร ขิงผง น้ำพริก
สมุนไพร ข้าวเกรียบสมุนไพร เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเกษตรกร-ประชาชนปลูก ‘ฟ้าทะลายโจร’ 
พร้อมหาตลาดรองรับ 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมปลูกและแปรรูป “ฟ้าทะลายโจร” พร้อม
เตรียมมอบกล้าพนัธ์ุแก่เกษตรกร เริ9มเดือนส.ค. จาํนวน 5แสนต้น  
นายเข้มแขง็ ยุตธิรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ “ฟ้าทะลาย

โจร”  เป็นพืชสมุนไพรทีEกาํลงัเป็นทีEสนใจของสงัคมไทยอยูใ่นขณะนี/ 
เนืEองจากสามารถใชรั้กษาผูป่้วยโรคโควดิ-19 ควบคู่กบัการแพทยแ์ผน
ปัจจุบนั มีสาร “แอนโดรกราโฟไลด”์ ซึE งมีสรรพคุณสามารถลดความรุนแรง
ของโรคในผูป่้วยโรคโควดิ-19 ทีEมีอาการไม่หนกัได ้ กรมส่งเสริม
การเกษตรในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรดา้นพืชไดด้าํเนินการ

สนบัสนุน ถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่เกษตรกรผูป้ลูกพืชสมุนไพรอยา่งต่อเนืEองมา
โดยตลอด เพืEอใหเ้กษตรกรนาํองคค์วามรู้ไปปรับใชใ้นพื/นทีEการเพาะปลูก ให้
ผลผลิตทีEไดมี้คุณภาพ มีมาตรฐาน และมีสารสาํคญัเพียงพอ  

ตลอดจนมีช่องทางการจาํหน่ายทีEแน่นอน ประกอบกบัในปี 2564 ดร.เฉลิมชยั ศรี
อ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดมี้นโยบายส่งเสริม
สนบัสนุนเพืEอใหพื้ชสมุนไพรเป็นพืชทางเลือก ซึE งเป็นการพฒันาพืชสมุนไพร 
และเปิดโอกาสใหพื้ชสมุนไพรขยายออกสู่ตลาดไดม้ากยิEงขึ/น 



ทั/งนี/ จากความสาํเร็จของโครงการบา้นพอเพียงเลี/ยงชีวติสูโ้ควดิ-19 ทีEไดมี้การมอบพืชผกั
และสมุนไพร 7  ชนิดใหแ้ก่เกษตรกรในปีทีEผา่นมา รวมทั/งสิ/นกวา่ 3.7 ลา้นตน้ โดยมีฟ้า
ทะลายโจร รวมอยูด่ว้ย และจากความตอ้งการตน้พนัธ์ุฟ้าทะลายโจรของประชาชนมีปริมาณ
มาก จึงไดส้ัEงการใหก้องขยายพนัธ์ุพืชนาํเมลด็พนัธ์ุฟ้าทะลายโจรมาเพาะขยายพนัธ์ุและต่อยอด
สู่โครงการผลิตตน้พนัธ์ุฟ้าทะลายโจรสนบัสนุนการรักษาโรคติดเชื/อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ผา่นศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชทั/ง 10 ศูนย ์ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี ตรัง 
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย ์พิษณุโลก มหาสารคาม ลาํพนู สุพรรณบุรี และ
อุดรธานี  
ทัIงนีIคาดว่าจะสามารถมอบต้นพนัธ์ุฟ้าทะลายโจรให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั9วไปได้ในช่วง

สิIนเดือนสิงหาคม 2564 โดยจะให้บริการศูนย์ละ 50,000 ต้น รวมจาํนวนทัIงสิIน 
500,000 ต้น ทัIงนีIทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะแจ้งวนัพร้อมให้บริการต้นพนัธ์ุที9แน่นอน
อกีครัIงหนึ9ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แจกกล้าฟ้าทะลายโจร ส่งเสริมชาวบ้านปลูกบําบัดอาการป่วย
โควดิ 

 
 
นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชสมุนไพรทีEกาํลงั
เป็นทีEสนใจของสงัคมไทยในขณะนี/ เนืEองจากใชรั้กษาผูป่้วยโรคโควดิ-19 ควบคู่แพทยแ์ผนปัจจุบนั 
เพราะมีสาร แอนโดรกราโฟไลดซึ์Eงมีสรรพคุณสามารถลดความรุนแรงของโรคในผูป่้วยโรคโควดิ-19 ทีE
มีอาการไม่หนกัได ้
กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้นบัสนุน ถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่เกษตรกรผูป้ลูกพืชสมุนไพรอยา่งต่อเนืEอง 
เพืEอใหเ้กษตรกรนาํองคค์วามรู้ไปปรับใชใ้นพื/นทีEการเพาะปลูก ตลอดจนมีช่องทางการจาํหน่ายทีEแน่นอน 
ประกอบกบัในปี 2564 ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย
ส่งเสริมสนบัสนุนเพืEอใหพ้ืชสมุนไพรเป็นพืชทางเลือก 
 
ทีEผา่นๆมามีการส่งเสริมเกษตรกรรายยอ่ยรวมกลุ่มกนัเป็นแปลงใหญ่ ตั/งแต่ปี 2559 มีกลุ่มแปลงใหญ่
พืชสมุนไพร ทั/งสิ/น 37 แปลง ใน 22 จงัหวดั เกษตรกร 1,565 ราย รวมพื/นทีE 7,913 ไร่ โดย
แปลงใหญ่สมุนไพรจะมีตลาดรองรับทีEแน่นอน ทั/งแบบมีขอ้ตกลงล่วงหนา้กบัผูรั้บซื/อ และจาํหน่ายผา่น
ตลาดเกษตรกร เวบ็ไซตต์ลาดเกษตรกรออนไลน.์com ตลาดในทอ้งถิEน ตลาดขายส่ง และตลาดส่งออก 
มีแปลงใหญ่สมุนไพร 6 แปลงทีEมีการจดัทาํขอ้ตกลงกบัโรงพยาบาลทีEมีการผลิตยาสมุนไพร 
” ปัจจุบันมเีกษตรกรรวมตวัเป็นวสิาหกจิชุมชนผู้ปลูก และแปรรูปสมุนไพรกว่า 3,000 กลุ่ม โดยกรม
ส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปส่งเสริมให้วสิาหกจิชุมชนเหล่านีI มกีารวางแผนการผลติ เน้นกระบวนการผลติ
และแปรรูปที9ถูกต้อง ปลอดภยั ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ รวมถงึการพฒันากล่องบรรจุภณัฑ์ เพื9อ
สร้างมูลค่าสินค้า เช่น ลูกประคบสมุนไพร นํIาสมุนไพร ข้าวเกรียบสมุน ไพร เป็นต้น” 
 



 

เกษตรฯ ส่งเสริมปลูกและแปรรูป “ฟ้าทะลายโจร” 
เตรียมมอบกลา้พนัธ์ุแก่เกษตรกร 

 
นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ “ฟ้าทะลายโจร” เป็นพืชสมุนไพรทีE
กาํลงัเป็นทีEสนใจของสงัคมไทยอยูใ่นขณะนี/ เนืEองจากสามารถใชรั้กษาผูป่้วยโรคโควดิ-19 ควบคู่กบั
การแพทยแ์ผนปัจจุบนั มีสาร “แอนโดรกราโฟไลด”์ ซึE งมีสรรพคุณสามารถลดความรุนแรงของโรคใน
ผูป่้วยโรคโควดิ-19 ทีEมีอาการไม่หนกัได ้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร
ดา้นพืชไดด้าํเนินการสนบัสนุน ถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่เกษตรกรผูป้ลูกพืชสมุนไพรอยา่งต่อเนืEองมาโดย
ตลอด เพืEอใหเ้กษตรกรนาํองคค์วามรู้ไปปรับใชใ้นพื/นทีEการเพาะปลูก ใหผ้ลผลิตทีEไดมี้คุณภาพ มี
มาตรฐาน และมีสารสาํคญัเพยีงพอ ตลอดจนมีช่องทางการจาํหน่ายทีEแน่นอน ประกอบกบัในปี 2564 
ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดมี้นโยบายส่งเสริมสนบัสนุนเพืEอให้
พืชสมุนไพรเป็นพืชทางเลือก ซึE งเป็นการพฒันาพืชสมุนไพร และเปิดโอกาสใหพ้ืชสมุนไพรขยายออกสู่
ตลาดไดม้ากยิEงขึ/น 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ จากความสาํเร็จของโครงการบา้นพอเพียงเลี/ยงชีวติสูโ้ควดิ-19 
ทีEไดมี้การมอบพืชผกัและสมุนไพร 7 ชนิดใหแ้ก่เกษตรกรในปีทีEผา่นมา รวมทั/งสิ/นกวา่ 3.7 ลา้นตน้ 
โดยมีฟ้าทะลายโจร รวมอยูด่ว้ย และจากความตอ้งการตน้พนัธุ์ฟ้าทะลายโจรของประชาชนมีปริมาณมาก 
จึงไดส้ัEงการใหก้องขยายพนัธุ์พืชนาํเมลด็พนัธุ์ฟ้าทะลายโจรมาเพาะขยายพนัธุ์และต่อยอดสู่โครงการผลิต

ตน้พนัธุ์ฟ้าทะลายโจรสนบัสนุนการรักษาโรคติดเชื/อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผา่นศูนย์
ขยายพนัธุ์พืชทั/ง 10 ศูนย ์ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย ์พิษณุโลก 
ลาํพนูมหาสารคาม สุพรรณบุรี และอุดรธานี ทั/งนี/ คาดวา่จะสามารถมอบตน้พนัธุ์ ฟ้าทะลายโจรใหแ้ก่



เกษตรกรและประชาชนทัEวไปไดใ้นช่วงสิ/นเดือนสิงหาคม 2564 โดยจะใหบ้ริการศูนยล์ะ 50,000 
ตน้ รวมจาํนวนทั/งสิ/น 500,000 ตน้ ทั/งนี/ กรมส่งเสริมการเกษตรจะแจง้วนัพร้อมใหบ้ริการตน้พนัธุ์ทีE
แน่นอนอีกครั/ งหนึEง 
   
นอกจากนี/ ในดา้นการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร กรมส่งเสริมการเกษตรไดส่้งเสริมใหเ้กษตรกรรายยอ่ย
รวมกลุ่มกนัเป็นแปลงใหญ่ ภายใตโ้ครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มาตั/งแต่ปี 2559 โดย
มีกลุ่มแปลงใหญ่พืชสมุนไพร จาํนวนทั/งสิ/น 37 แปลง ใน 22 จงัหวดั เกษตรกร 1,565 ราย รวม
พื/นทีEจาํนวน 7,913 ไร่ โดยแปลงใหญ่สมุนไพรจะมีตลาดรองรับทีEแน่นอน ทั/งแบบมีขอ้ตกลงล่วงหนา้
กบัผูรั้บซื/อ และจาํหน่ายผา่นตลาดเกษตรกร เวบ็ไซตต์ลาดเกษตรกรออนไลน์.com ตลาดในทอ้งถิEน 
ตลาดขายส่ง และตลาดส่งออก รวมทั/งยงัมีแปลงใหญ่สมุนไพร จาํนวน 6 แปลงทีEมีการจดัทาํ MOU 
กบัโรงพยาบาลทีEมีการผลิตยาสมุนไพร ไดแ้ก่ 1) แปลงใหญ่สมุนไพรทบัทิมสยาม 05 ตาํบลคลองไก่
เถืEอน อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ ทาํ MOU ส่งวตัถุดิบสมุนไพรแหง้ กบัโรงพยาบาลเจา้พระยา
อภยัภูเบศร 2) แปลงใหญ่สมุนไพร หมู่ 4 ตาํบลโคกจาน อาํเภอตระการพชืผล จงัหวดัอุบลราชธานี 
MOU ส่งวตัถุดิบสมุนไพรสด กบัโรงพยาบาลตระการพืชผล 3) แปลงใหญ่สมุนไพร หมู่ 5 ตาํบล
พนา อาํเภอพนา จงัหวดัอาํนาจเจริญ ทาํ MOU ส่งวตัถุดิบสมุนไพรสด กบัโรงพยาบาลพนา 4) แปลง
ใหญ่สมุนไพร หมู่ 4 ตาํบลเขาวงกต อาํเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบุรี ทาํ MOU ส่งวตัถุดิบ
สมุนไพรแหง้ กบัโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร 5) แปลงใหญ่สมุนไพรบา้นโนนธาตุ ตาํบลพนา 
อาํเภอพนา ทาํ MOU ส่งวตัถุดิบสมุนไพรสด / แหง้ กบัโรงพยาบาลพนา และ 6) แปลงใหญ่
สมุนไพรตาํบลหนองตอกแป้น ตาํบลหนองตอกแป้น อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์ ทาํ MOU ส่ง
วตัถุดิบสมุนไพรแหง้ กบัโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร 
   
ปัจจุบันมเีกษตรกรรวมตวัเป็นวสิาหกจิชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรกว่า 3,000 กลุ่ม โดยกรม
ส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปส่งเสริมให้วสิาหกจิชุมชนเหล่านีIมกีารวางแผนการผลติ เน้นกระบวนการผลติ
และแปรรูปที9ถูกต้อง ปลอดภยั และได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ GAP อย. GMP เกษตร
อนิทรีย์ และ HACCP รวมถงึการพฒันากล่องบรรจุภณัฑ์ เพื9อสร้างมูลค่าสินค้าและตตีลาดกลุ่ม
ผู้บริโภครุ่นใหม่ ด้วยผลติภณัฑ์ที9มรูีปลกัษณ์สวย ทนัสมยั โดยสินค้าจากวสิาหกจิชุมชน ประกอบไปด้วย
สินค้าทัIงประเภทอปุโภค เช่น ลูกประคบสมุนไพร แชมพู สบู่สมุนไพร ผงขดัผวิ ครีมทาผวิ เป็นต้น และ
ประเภทบริโภค เช่น นํIาสมุนไพร ขงิผง นํIาพริกสมุนไพร ข้าวเกรียบสมุนไพร เป็นต้น 

 

 

 

 

 



 
ยก "สุธีร์ แป้นสมบูรณ์" เกษตรกรดเีด่น คดิค้นนวตักรรม 
"เครื9องหยดเมลด็พนัธ์ุข้าว" ช่วยลดต้นทุน เพิ9มผลผลติ 
เกษตรกรดเีด่นไร่นาสวนผสมภาคตะวนัออก นักคดินักพฒันาการผลติภาคการเกษตรแบบภูมปัิญญา 
พืIนที9 16 ไร่ ปลูกพืชหลากหลาย ข้าว พืชยืนต้น พืชให้ผลแบบหมุนเวยีนมผีลผลติทัIงปี ขุดสระ 
เลีIยงสัตว์ แปรรูปผลผลติ ประสบความสําเร็จผลติเครื9องหยดเมลด็พนัธ์ุข้าวแทนการหว่านพ่น เพื9อลด
ต้นทุนการผลติ 
นายปิยะ สมคัรพงศ ์ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีE 3 จงัหวดัระยอง (สสก.3 
จ.ระยอง) เปิดเผยวา่ ตามทีEกรมส่งเสริมการเกษตร ไดก้าํหนดใหค้ดัเลือกเกษตรกร บุคคลทาง
การเกษตร และสถาบนัเกษตรกรทีEมีผลงานดีเด่นเป็นประจาํทุกปี เพืEอเผยแพร่และยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
ใหเ้ป็นทีEปรากฏต่อสาธารณะชน เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพตลอดจนเป็นเกษตรกรตน้แบบ แหล่ง
เรียนรู้และศึกษาผลงานจากตวัอยา่งจริงของเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบนัเกษตรกรดีเด่น 
ทีEประสบความสาํเร็จดา้นการประกอบอาชีพการเกษตร เพืEอพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการดาํเนินงาน
ของเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบนัเกษตรกรต่อไป สสก. 3 จ.ระยอง ไดแ้ต่งตั/ง
คณะกรรมการพิจารณาการคดัเลือก ลงพื/นทีEคดัเลือกเพืEอส่งผลใหก้รมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาและ
เขา้รับพระราชทานโล่ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัต่อไป 
 “ซึE งปี 2564 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาคดัเลือกนายสุธีร์ แป้นสมบูรณ์ เกษตรกร หมู่ทีE 4 ตาํบล
คลองสวน อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นเกษตรกรดีเด่น อาชีพไร่นาสวนผสม ระดบัเขต
ภาคตะวนัออก ประจาํปี 2564 และเกษตรกรปราดเปรืEอง “Smart Farmer” ตน้แบบสาขา
เกษตรผสมผสาน (ไร่นาสวนผสม) เจา้ของแนวคิด สร้างและคิดคน้สิEงใหม่ๆ ดา้นเกษตรใหเ้หมาะสม
กบัพื/นทีE สิEงแวดลอ้มและการเปลีEยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม”นายปิยะ สมคัรพงศ ์กล่าว 

 
ผอ. สสก.3 จ.ระยอง กล่าวเพิEมเติมวา่ เกษตรกรรายนี/ ประสบความสาํเร็จดา้นการทาํการเกษตรสาขา
ไร่นาสวนผสม มีผลการตรวจประเมินแปลงกิจกรรมในพื/นทีEแปลงเกษตรกรเป็น GAP 3 ชนิดพืช 
ไดแ้ก่ ขา้ว มลัเบอรีE และมะพร้าว กิจกรรมหลกัปลูกขา้วพนัธุ์หอมประทุม และการหวา่นเมลด็พนัธุ์ขา้ว
โดยใชเ้ครืEองมือทีEประดิษฐเ์อง สามารถหวา่นไดใ้นอตัรา 1.5 กิโลกรัมต่อพื/นทีE 1 ไร่ มีการปรับปรุง
บาํรุงดินดว้ยพืชปุ๋ยสดและไถกลบตอซงับริหารจดัการระบบนํ/าดว้ยระบบแรงดนัคงทีE สามารถทาํ
การเกษตรไดต้ลอดทั/งปี ในแปลงมลัเบอรีE มีการปลูกแบบเหลืEอมเวลาสามารถเกบ็ผลผลิตได ้4 ครั/ งต่อ



ปี โดยขายผลสดและแปรรูปเป็นนํ/ามลัเบอรีE แยมมลัเบอร์รีE ปัจจุบนัเป็นแหล่งเรียนรู้ และแปลงสาธิต
ถ่ายทอดประสบการณ์ใหก้บัเกษตรกรรายอืEน 
นายสุธีร์ แป้นสมบูรณ์ กล่าววา่ มีทีEดิน 16 ไร่ เป็นของตนเอง เดิมทาํเกษตรเชิงเดีEยวแต่มีปัญหาปีใด
ราคาตกตํEาจะขาดทุนเป็นหนี/และดอกเบี/ยเพิEม จึงเปลีEยนมาทาํเกษตรแบบไร่นาสวนผสม เพืEอลดตน้ทุน
การผลิต ลดพื/นทีEทาํนาเหลือ 8 ไร่ ขดุสระนํ/า 2 ไร่ ปลูกพชืสวน 2 ไร่ ปลูกมลัเบอร์รีE 2 ไร่ 
จาํนวน 300 ตน้ แบ่งเป็น 5 แปลง แปลงละ 60 ตน้ เป็นทีEอยูอ่าศยั 1 ไร่ ปลูกป่า 3 อยา่ง
ประโยชน ์4 อยา่งในพื/นทีEไดแ้ก่ ยางนา มะฮอกกานี กนัเกรา ชมพูพ่นัธุ์ทิพย ์เหลืองอินเดีย พาราซนั
โตส พะยงู นนทรีย ์เป็นตน้ 
 “เป็นการผสมผสานการอนุรักษ ์ดิน นํ/า ควบคู่กบัความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจการทาํไร่นาสวนผสม 
เนน้ระบบการเกษตรแบบผสมผสาน ในสระนํ/าเลี/ยงปลา เลี/ยงสตัว ์เพืEอเป็นอาหารและขายเป็นรายได ้
จะใชที้Eดินใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด ปลูกพืชทีEเหมาะสมกบัภูมิประเทศและภูมิอากาศ ปลูกพชืแบบ
หมุนเวยีนสบัเปลีEยนกนั เนน้ปลูกพืชทีEปลอดภยัจากสารเคมี โดยนาํวสัดุเหลือใชจ้ากการผลิตมาเป็นปุ๋ย
บาํรุงตน้พืช และผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากเศษวสัดุทางการเกษตรไวใ้ชเ้อง”นายสุธีร์ กล่าว 
 
นอกจากนีI นายสุธีร์ ยงัคดิค้นสร้างนวตักรรมใหม่ๆ มาใช้เพื9อเพิ9มผลผลติ ลดต้นทุน สร้างรายได้ โดย
พฒันาเทคโนโลยเีครื9องหยอดเมลด็พนัธ์ุข้าวสําหรับนานํIาตม จากที9ประสบปัญหาต้นทุนการผลติสูง
เพราะต้องใช้เมลด็พนัธ์ุข้าวในอตัรา 25-30 กโิลกรัมต่อไร่ ค่าจ้างแรงงานหว่านพ่นเฉลี9ย 80 บาท
ต่อไร่ และค่าเมลด็พนัธ์ุข้าว เฉลี9ย 600 บาทต่อไร่ แถมทาํให้ต้นข้าวแออดั ได้รับปุ๋ ยไม่ทั9วถงึ ต้นข้าว
ไม่สมบูรณ์ ต้องใช้ปุ๋ ยมาก อกีทัIงยงัเกดิโรคระบาดและแมลงทาํลาย ทาํให้ต้องใช้สารเคมกีาํจดัศัตรูพืช
มากขึIน จงึออกแบบและผลติเครื9องหยอดเมลด็พนัธ์ุข้าวสําหรับนานํIาตมขึIน และใช้ได้เป็นอย่างดี
สามารถลดต้นทุนการหว่านข้าวเหลือเพยีง 150 ถงึ 200 บาทต่อไร่ ได้ข้าวระยะห่างระหว่างแถว 
20 เซนตเิมตร ซึ9งเป็นระยะที9เหมาะสมทาํให้ต้นข้าวไม่แออดัและไม่แย่งอาหาร ต้นข้าวแขง็แรงกว่านา
หว่าน จาํนวนเมลด็ข้าวที9หยอดต่อจุดใช้เพยีง 5-10 เมลด็และงอกในเวลา 3 วนั หลงัจากหยอด 
สามารถลดอตัราการใช้เมลด็พนัธ์ุข้าวจากวธีิหว่านพ่นที9ใช้เมลด็พนัธ์ุในอตัรา 25-30 กโิลกรัมต่อไร่ 
ขณะที9เครื9องหยอดเมลด็พนัธ์ุข้าวที9คดิค้นขึIนมาใช้เพยีง 15 กโิลกรัมต่อไร่เท่านัIน 
 
 
 
 
 
 
 



 

สสก.3 จ.ระยอง ถอดโมเดลความสําเร็จ ป้องกัน
ทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด 

 
ภาคตะวันออกประสบความสําเร็จ ป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ(อ่อน)ออกสู่ตลาด 
ภายใต้ความร่วมมือ เชิงบูรณาการระหว่างราชการและองค์กรเกษตรกร เผยจีนพึง
พอใจในคุณภาพทุเรียนไทย แนวโน้มยอดส่ังซื้อในปีต่อๆ ไปเพ่ิมสูงขั้น สสก.3 จ.
ระยอง ประชมุถอดบทเรียนเตรียมขยายผลสู่พ้ืนที่และผลไม้ชนิดอื่นๆ ต่อไป 
 
นายปิยะ สมคัรพงศ ์ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีE 3 จงัหวดัระยอง (สสก.3 จ.ระยอง )เปิดเผยวา่ 
ตามทีEกรมส่งเสริมการเกษตร ไดมี้การขบัเคลืEอนงานส่งเสริมและพฒันาไมผ้ลภาคตะวนัออก ปี 2564 ขึ/นโดยมอบหมาย
ให ้สสก.3 จ.ระยอง เป็นแกนกลางประสานความร่วมมือระหวา่งกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวชิาการเกษตร และ
กระทรวงมหาดไทย ภายใตก้ารกาํกบัของผูว้า่ราชการจงัหวดั เพืEอกาํหนดแนวทางการควบคุมป้องกนัและแกไ้ขทุเรียนดอ้ย

คุณภาพออกสู่ตลาด 

ในภาพรวมของภาคตะวนัออก มีการกาํหนดวนัเกบ็ทุเรียนพนัธุ์หมอนทองใหเ้ป็นรุ่นเดียวในแต่ละจงัหวดั คือ วนัทีE 10 
เมษายน 2564 และตรวจสอบคุณภาพโดยสาํนกังานเกษตรจงัหวดั สาํนกังานเกษตรอาํเภอในพื/นทีEตรวจความแก่อ่อน

ของทุเรียนตามมาตรฐานทีEกาํหนด และใหเ้กษตรกรทีEจะตดัทุเรียนก่อนวนัทีEกาํหนดแจง้แก่สาํนกังานเกษตรอาํเภอ ในพื/นทีE 

เพืEอตรวจสอบคุณภาพ โดยยดึเกณฑ ์หมอนทอง เปอร์เซ็นตแ์ป้งตอ้งได ้32% ของนํ/าหนกัแหง้ขึ/นไป ชะนี เปอร์เซ็นต์

แป้งตอ้งได ้30 % ของนํ/าหนกัแหง้ขึ/นไป กระดุม เปอร์เซ็นตแ์ป้งตอ้งได ้27 % ของนํ/าหนกัแหง้ขึ/นไป และพวงมณี 

เปอร์เซ็นตแ์ป้งตอ้งได ้30% ของนํ/าหนกัแหง้ขึ/นไป 
 
เมืEอผา่นแลว้จะออกใบรับรองเปอร์เซ็นตน์ํ/ าหนกัแหง้ของเนื/อทุเรียน พร้อมแนบตวัอยา่งไปกบัรถขนเขา้โรงคดับรรจุพร้อม



สาํเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืชทีEระบุจาํนวนทุเรียนทีEโดยมีลายมือชืEอของเกษตรกรเซ็นตก์าํกบั ดา้นสาํนกัวจิยัและ

พฒันาการเกษตรเขตทีE 6 จ.จนัทบุรีและหน่วยงานในสงักดั (ศวพ.จนัทบุรี – ระยอง, ด่านจะร่วมกบัฝ่ายปกครอง เกษตร
อาํเภอ เกษตรจงัหวดั ทหารตาํรวจ ฯลฯ จดัตั/งชุดปฏิบติัการเฉพาะกิจออกตรวจ ในลง้ โรงคดับรรจุเพืEอตรวจวดัมาตรฐาน

ความอ่อน-แก่ของทุเรียนก่อนปิดตูค้อนเทนเนอร์ เพืEอควบคุมคุณภาพก่อนส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศ 
ทางดา้นสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก สมาคมทุเรียนไทย กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จะร่วมตั/งจุดบริการตรวจวดั

ทุเรียนใหเ้กษตรกรเป็นการเบื/องตน้ และประชาสมัพนัธ์ สร้างความรับรู้เขา้ใจแก่เกษตรกร 
และเมืEอวนัทีE 8 กรกฎาคม 2564 ทีEผา่นมา สสก.3 จ.ระยอง ไดจ้ดัประชุมบูรณาการแผนบริหารจดัการผลไม ้ภาค

ตะวนัออกครั/ งทีE 3/2564 ขึ/น เพืEอสรุปผลการดาํเนินงานการป้องกนัแกไ้ขปัญหาทุเรียนดอ้ยคุณภาพภาคตะวนัออก ปี 

2564 โดยมีผูแ้ทนส่วนงานทีEเกีEยวขอ้งไดแ้ก่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต เจา้หนา้ทีEรับผดิชอบงานไมผ้ล สสก.3 
จ.ระยอง ผอ.สาํนกังานวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตทีE 6 จงัหวดัจนัทบุรี เกษตร จ.จนัทบุรี จ.ตราด และ จ.ระยอง หวัหนา้

กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต เจา้หนา้ทีEผูรั้บผดิชอบงานไมผ้ล เจา้หนา้ทีEสาํนกังานเกษตรอาํเภอ สาํนกังานเกษตร จ.

จนัทบุรี จ.ตราด จ.ระยอง ด่านตรวจพืชจนัทบุรี ด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ สมาคมทุเรียนไทย สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียน

ไทยภาคตะวนัออก และเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน เขา้ร่วมประชุม 
ทีEประชุมไดส้รุปผลการดาํเนินงานในแต่ละจงัหวดัในฤดูการผลิตปี 2564 ทีEผา่นมา พร้อมพิจารณาหารือขอ้คิดเห็นจาก
การดาํเนินงานเพืEอนาํมาวเิคราะห์จดัทาํเป็นโมเดลในการแกปั้ญหาทุเรียนดอ้ยคุณภาพภาคตะวนัออก และกาํหนดกรอบแนว

ทางการดาํเนินงานในปี 2565 ต่อไป 
“จากผลดาํเนินการทีEผา่นมาสามารถควบคุมทุเรียนอ่อนไดใ้นระดบัทีEน่าพอใจมาก เกษตรกรใหค้วามร่วมมือนาํทุเรียนให้

ตรวจสอบความแก่จาํนวนมาก และเห็นวา่เป็นแนวทางทีEดีทีEทาํใหทุ้เรียนมีคุณภาพมากขึ/นเป็นทีEยอมรับของตลาด 

ผูป้ระกอบการ ลง้ มือตดัทุเรียน ใหค้วามร่วมมือ ผูซื้/อ-ขายในตลาดกลาง ผูจ้าํหน่ายทุเรียนริมทาง ตลาดนดั ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจท่องเทีEยวเชิงเกษตร และ เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนขายผลผลิตไดร้าคาสูงอยา่งต่อเนืEอง ตลอดทั/งฤดูกาลผลิต ตลาดและ

ผูป้ระกอบการมีความเชืEอมัEน และส่งผลถึงภาพลกัษณ์ของทุเรียนไทยทีEไดรั้บการยอมรับ ในตลาดต่างประเทศ โดยมี

หนงัสือชืEนชมถึงคุณภาพและรสชาติของทุเรียนไทย จากกงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจาํกงสุลใหญ่ ณ นครเซีEยงไฮ ้ทั/งนี/ มีความ

คาดการณ์วา่ปริมาณความตอ้งการบริโภคทุเรียนในประเทศจีนจะมีมากขึ/น อยา่งต่อเนืEอง” นายปิยะ สมคัรพงศ ์กล่าว 
สาํหรับภาคตะวนัออก เป็นภูมิภาคทีEเป็นแหล่งผลิตทุเรียนทีEสาํคญัของประเทศไทย จงัหวดัทีEเป็นแหล่งผลิต 
ทีEสาํคญั 3 จงัหวดั คือจงัหวดัจนัทบุรี ตราดและระยอง มีพื/นทีEปลูกทุเรียนทั/งหมดกวา่ 404,649 ไร่ โดยผลผลิตทุเรียน
ของภาคตะวนัออกปี 2564 มีปริมาณผลผลิตรวมทั/งสิ/น 575,542 ตนั โดยจะเป็นตลาดส่งออกประมาณร้อยละ 70 
ตลาดภายในประเทศร้อยละ 20 และแปรรูปร้อยละ 10 ของผลผลิตทั/งหมด โดยมีผลผลิตออกสู่ตลาดตั/งแต่ปลายเดือน 
มกราคม –ปลายเดือนกรกฎาคม 
 

 

 

 

 

 

 



 
เกษตรฯชูกลไกแปลงใหญ่เร่งพฒันาคุณภาพสับปะรดภูเกต็ให้ผ่าน 

GI/GAP 
สาํนกังานเกษตรจงัหวดัภูเกต็ ไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาศกัยภาพการผลิตสินคา้เกษตร ผลิตภณัฑ ์และ

นวตักรรมเกษตร ใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนัและสนบัสนุนการท่องเทีEยว โดยผลกัดนัและส่งเสริมให้

เกษตรกรทีEปลูกสบัปะรดภูเกต็ ทั/ง 58 ราย พฒันาการปลูกใหผ้า่นการรับรอง GI และมาตรฐาน 

GAP เพืEอใหผ้ลผลิตสบัปะรดภูเกต็เป็นผลผลิตทีEมีคุณภาพดีและปลอดภยัตามมาตรฐานทีEกาํหนด 

ตั/งแต่กระบวนการผลิตจนถึงมือผูบ้ริโภค (การผลิต การจดัการคุณภาพ การเกบ็เกีEยว การจดัการหลงัการ

เกบ็เกีEยว การบรรจุหีบห่อ และการขนส่ง เป็นตน้) เพืEอสร้างความมัEนใจใหก้บัผูบ้ริโภค รวมไปถึงการ

เพิEมช่องทางการจดัจาํหน่ายและการตลาด 
นายวชิยั แช่ตนั ประธานแปลงใหญ่สบัปะรดภูเกต็ เปิดเผยวา่ แปลงใหญ่สบัปะรดภูเกต็ จดัตั/งขึ/นเมืEอปี 

2559 มีสมาชิก 27 ราย พื/นทีEรวม 617 ไร่ ในการพฒันาคุณภาพของสบัปะรดภูเกต็ จะใชก้ระบวนการ

กลุ่มของแปลงใหญ่ ซึE งมีหน่วยงานวชิาการต่างๆ เขา้มาถ่ายทอดความรู้ และกลุ่มมีการบริหารจดัการโดย

การวางแผนการผลิต การพฒันากลุ่ม ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การจาํหน่ายผา่นช่องทางออนไลน ์และ

จาํหน่ายในตลาดพรีเมียม และรณรงคใ์หเ้กษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่สบัปะรดภูเกต็ขึ/นทะเบียน GI 
และ ขอรับรองมาตรฐาน GAP ปัจจุบนัมีเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ไดรั้บเครืEองหมาย GI แลว้
จาํนวน 2 ราย แต่ไดห้มดอายเุมืEอเดือน เม.ย.2564 ขณะนี/อยูใ่นขั/นตอนการต่อทะเบียน และผา่นมาตรฐาน 

GAP 3 ราย ในปี 2564 ซึE งเกษตรกรไดใ้หค้วามสนใจสมคัรเพืEอขอรับรองเครืEองหมาย GI เพิEมขึ/นอีก 

14 ราย และคณะกรรมการระดบัจงัหวดัพิจารณาเบื/องตน้แลว้ จาํนวน 3 ราย และขยายผลใหเ้กษตรกรทีE

เหลือเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ 

 



นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีE 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ 

จากขอ้มูลปี 2563 จงัหวดัภูเกต็มีพื/นทีEปลูกสบัปะรด ประมาณ 1,555 ไร่ พื/นทีEเกบ็เกีEยว 1,306 ไร่ ผลผลิต
ออกตลอดทั/งปีอยูที่Eประมาณ 3.5-4 ลา้นลูก โดยราคาจาํหน่ายในช่วงปกติทีEไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัส 

โควดิ-19 ผลละ 15 -25 บาท แต่ในช่วงนี/ เกิดการแพร่ระบาดทาํใหร้าคาลดลงมาอยูที่Eลูกละ 15-20 บาท 
ซึE งเมืEอเปรียบเทียบกบัพื/นทีEปลูกแลว้จะเห็นวา่การปลูกสบัปะรดภูเกต็นั/น เกษตรกรสามารถจาํหน่ายได้

ในราคาทีEสูง ตามนโยบายตลาดนาํการผลิต สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีE 5 จงัหวดัสงขลา 

รวมทั/งสาํนกังานเกษตรจงัหวดั และสาํนกังานเกษตรอาํเภอ พร้อมผลกัดนัส่งเสริมใหแ้ปลงใหญ่ทุกกลุ่ม 

วางแผนการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ใชก้ลไกแปลงใหญ่ในการพฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานตั/งแต่กระบวนการผลิตจนถึงส่งมอบใหผู้บ้ริโภค เพืEอใหส้ามารถจาํหน่ายในตลาดพรีเมียม 

โดยเฉพาะหา้งสรรพสินคา้ ทาํใหเ้กษตรกรมีรายไดที้Eแน่นอนและผลตอบแทนต่อพื/นทีEค่อนขา้งสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกษตรชูกลไกแปลงใหญ่ดนัสบัปะรดภูเกต็เร่งพฒันาคุณภาพใหผ้า่น 

GI/GAP หนุนขายในหา้งสรรพสินคา้ 

 
 
สบัปะรดภูเกต็ เป็นสบัปะรดทีEผลิตในจงัหวดัภูเกต็ มีเอกลกัษณ์เฉพาะ คือ หอม หวาน กรอบ 
และแกนสามารถรับประทานได ้ไดรั้บการขึ/นทะเบียนสิEงบ่งชี/ทางภูมิศาสตร์ (GI) เมืEอวนัทีE 
27 พฤศจิกายน 2552 สร้างรายไดก้วา่ปีละ 80 ลา้นบาท จากพื/นทีEใหผ้ลผลิตแลว้ 
ประมาณ 1,300 ไร่ 
สํานักงานเกษตรจงัหวดัภูเกต็ ได้จดัทาํโครงการพฒันาศักยภาพการผลติสินค้าเกษตร 
ผลติภณัฑ์ และนวตักรรมเกษตร ให้มศัีกยภาพในการแข่งขนัและสนับสนุนการท่องเที9ยว โดย
ผลกัดนัและส่งเสริมให้เกษตรกรที9ปลูกสับปะรดภูเกต็ ทัIง 58 ราย พฒันาการปลูกให้ผ่านการ
รับรอง GI และมาตรฐาน GAP เพื9อให้ผลผลติสับปะรดภูเกต็เป็นผลผลติที9มคุีณภาพดี
และปลอดภยัตามมาตรฐานที9กาํหนด ตัIงแต่กระบวนการผลติจนถงึมือผู้บริโภค (การผลติ การ
จดัการคุณภาพ การเกบ็เกี9ยว การจดัการหลงัการเกบ็เกี9ยว การบรรจุหีบห่อ และการขนส่ง เป็น
ต้น) เพื9อสร้างความมั9นใจให้กบัผู้บริโภค รวมไปถงึการเพิ9มช่องทางการจดัจาํหน่ายและ
การตลาด 



นายวิชัย แช่ตนั ประธานแปลงใหญ่สับปะรดภูเก็ต ให้ขอ้มูลว่า แปลงใหญ่สับปะรดภูเก็ต จดัตั/ งขึ/นเมืEอปี 2559 มี
สมาชิก 27 ราย พื/นทีEรวม 617 ไร่ ในการพฒันาคุณภาพของสับปะรดภูเก็ตนั/น จะใช้กระบวนการกลุ่มของ

แปลงใหญ่ ซึE งมีหน่วยงานวิชาการต่างๆ เขา้มาถ่ายทอดความรู้ และกลุ่มมีการบริหารจดัการโดยการวางแผนการ

ผลิต การพฒันากลุ่ม ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การจาํหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และจาํหน่ายในตลาดพรีเมีEยม 

และรณรงค์ให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่สับปะรดภูเก็ตขึ/นทะเบียน GI และ ขอรับรอง
มาตรฐาน GAP ปัจจุบนัมีเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ได้รับเครืE องหมาย GI แลว้จาํนวน 2 ราย แต่ได้
หมดอายุเมืEอเดือนเมษายน 2564 ขณะนี/ อยู่ในขั/นตอนการต่อทะเบียน และผ่านมาตรฐาน GAP 3 ราย ใน
ปี 2564 เกษตรกรได้ให้ความสนใจสมคัรเพืEอขอรับรองเครืE องหมาย GI เพิEมขึ/นอีก 14 ราย และ
คณะกรรมการระดบัจงัหวดัพิจารณาเบื/องตน้แลว้ จาํนวน 3ราย และขยายผลให้เกษตรกรทีEเหลือเขา้เป็นสมาชิก
กลุ่มแปลงใหญ่  

นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้าํนวยการสาํนักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีE 5 จงัหวดัสงขลา ให้ขอ้มูลว่า จากขอ้มูล
ปี 2563 จงัหวดัภูเก็ตมีพื/นทีEปลูกสับปะรด ประมาณ 1,555 ไร่ พื/นทีEเก็บเกีEยว 1,306 ไร่ ผลผลิตออกตลอด
ทั/งปีอยู่ทีEประมาณ 3.5 – 4 ลา้นลูก โดยราคาจาํหน่ายในช่วงปกติทีEไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผล
ละ 15 -25 บาท แต่ในช่วงนี/ เกิดการแพร่ระบาดทาํให้ราคาลดลงมาอยู่ทีEลูกละ 15 -20บาท 

ซึE งเมืEอเปรียบเทียบกบัพื/นทีEปลูกแลว้จะเห็นว่าการปลูกสับปะรดภูเก็ตนั/น เกษตรกรสามารถจาํหน่ายได้ในราคาทีE

สูง ตามนโยบายตลาดนาํการผลิต สาํนักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรทีE 5 จงัหวดัสงขลา รวมทั/งสาํนักงาน
เกษตรจงัหวดั และสาํนักงานเกษตรอาํเภอ พร้อมผลกัดนัส่งเสริมให้แปลงใหญ่ทุกกลุ่ม วางแผนการผลิตให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ใช้กลไกแปลงใหญ่ในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานตั/งแต่กระบวนการ

ผลิตจนถึงส่งมอบให้ผูบ้ริโภค เพืEอให้สามารถจาํหน่ายในตลาดพรีเมีEยม โดยเฉพาะห้างสรรพสินคา้ ทาํให้เกษตรกร

มีรายได้ทีEแน่นอนและผลตอบแทนต่อพื/นทีEค่อนขา้งสูง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จงัหวดัเชียงใหม่ ออกมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดโควดิ–19 ใน
กลุ่มเกษตรกรชาวสวนลาํไย ผู้ประกอบการกจิการรับซืIอลาํไย และผู้รับ
จ้างเกบ็ลาํไยในพืIนที9จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
นายกนก ศรีวชิยันนัท ์ปลดัจงัหวดัเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวของศูนยบ์ญัชาการสถานการณ์การ
ระบาดโรคโควดิ-19 จงัหวดัเชียงใหม่ ประจาํวนัทีE 22 กรกฎาคม 2564 วา่ จากกรณีทีEพบการแพร่
ระบาดของโควดิ–19 ในลกัษณะกลุ่มกอ้น (Cluster) ในพื/นทีEตาํบลแม่สอย อาํเภอจอมทอง จงัหวดั
เชียงใหม่ ซึE งเป็นแรงงานรับจา้งเกบ็ลาํไย และมีการแพร่ระบาดเป็นวงกวา้ง ดงันั/น ทางคณะกรรมการ
โรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม่ จึงไดอ้อกมาตรการเฝ้าระวงัการระบาดของโรคโควดิ–19 ในกลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนลาํไย ผูป้ระกอบการกิจการรับซื/อลาํไย และผูรั้บจา้งเกบ็ลาํไย โดยกาํหนดแนวทางปฏิบติั ดงันี/ 
 
ใหเ้กษตรกรชาวสวนลาํไย ขึ/นทะเบียนเป็นแรงงานรับจา้งเกบ็ลาํไย ณ สาํนกังานเกษตรอาํเภอ ตั/งแต่บดันี/
จนถึงวนัทีE 27 กรกฎาคม 2564 โดยสามารถยืEนเรืEองผา่นกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น หรือเกษตรตาํบล และให้
เขา้รับการอบรม เรืEอง การเกบ็ลาํไยคุณภาพ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ–19 โดยจะมี
หน่วยงานทีEเกีEยวขอ้งเขา้ไปใหค้วามรู้อยา่งต่อเนืEอง พร้อมทั/งใหเ้ขา้รับการตรวจคดักรองหาเชื/อโควดิ–19 
ตาม วนั เวลา และสถานทีEทีEสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอไดก้าํหนดไว ้โดยเกษตรกรทีEมีอาชีพเกบ็ลาํไยให้
รับจา้งเกบ็ลาํไยไดเ้ฉพาะในหมู่บา้น ตาํบล และอาํเภอของตนเองเท่านั/น หากมีการเคลืEอนยา้ยแรงงาน
รับจา้ง ไปต่างพื/นทีE เช่น ต่างอาํเภอหรือต่างจงัหวดั ใหถื้อวา่เป็นแรงงานต่างถิEน ส่วนแรงงานต่างพื/นทีE
เคลืEอนยา้ยเขา้มาในจงัหวดัเชียงใหม่ จะตอ้งขึ/นทะเบียนแรงงานจากพื/นทีEตน้ทาง ทั/งนี/ เกษตรกรทีEผา่นการ
ตรวจคดักรองแลว้ไม่พบเชื/อโควดิ-19 จะไดรั้บเอกสารรับรองจากสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัฯ และ
ไดรั้บบตัรประจาํตวัการขึ/นทะเบียนแรงงานรับจา้งเกบ็ลาํไยในพื/นทีE จากสาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
เพืEอใชใ้นการแสดงตวัต่อเจา้หนา้ทีE ส่วนเกษตรกรทีEฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ -19 ครบตามกาํหนดแลว้ จะ
ไดรั้บการผอ่นผนัไม่ตอ้งตรวจหาเชื/อ 
 
สาํหรับเจา้ของสวนลาํไย หรือ ผูว้า่จา้งเกบ็ลาํไย จะตอ้งจา้งแรงงานทีEมีบตัรประจาํตวัขึ/นทะเบียนแลว้
เท่านั/น โดยเจา้ของสวนจะตอ้งกาํกบัใหผู้รั้บจา้งเกบ็ลาํไย ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโรคโควดิ–19 
อยา่งเคร่งครัด หากพบเห็นวา่ผูรั้บจา้งเกบ็ลาํไยมีอาการผดิปกติ เขา้ข่ายต่อการติดเชื/อ ใหรี้บแจง้เจา้หนา้ทีE
สาธารณสุขโดยด่วน ทั/งนี/ หากผูว้า่จา้งและผูรั้บจา้งไม่ปฏิบติัตามประกาศฉบบันี/ จะตอ้งระวางโทษปรับ 
ไม่เกินสองหมืEนบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
 



 

“เกษตรเชียงใหม่ประชาสัมพนัธ์ขึIนทะเบียนแรงงานผู้
เกบ็ลาํไย” 
 
วนัทีE 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.นางเขมวรรณ ดวงจนัทร์ เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ประชุม

ร่วมกบัเกษตรอาํเภอ 25 อาํเภอ เพืEอชี/แจงการขึ/นทะเบียนแรงงานผูเ้กบ็เกีEยวลาํไยรวมถึงประชาสมัพนัธ์

การขึ/นทะเบียนแรงงานผูเ้กบ็เกีEยวลาํไยในพื/นทีE และแรงงานต่างถิEน ในระหวา่งวนัทีE 20 – 27 
กรกฎาคม 2564 โดยมีวตัถุประสงคเ์พืEอใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการจดัการแรงงานเกบ็เกีEยวลาํไยและ
จากนั/นจะมีการดาํเนินใหค้วามรู้แก่แรงงานรับจา้งมีความรู้ความเขา้ใจในการเกบ็เกีEยวลาํไยตามมาตรฐาน

สุขอนามยัในการเกบ็เกีEยวลาํไยภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสรวมถึงการตรวจหาเชื/อไวรัสแก่

แรงงานรับจา้ง เพืEอจดัทาํฐานทะเบียนขอ้มูลทางดา้นแรงงานภาคเกษตรรวมทีEปลอดภยั และออกบตัร

ประจาํตวัแรงงานผูเ้กบ็ลาํไย รวมถึงการบริหารแรงงานการจดัเกบ็ลาํไยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพภายใต้

สถานการณ์การระบาดของเชื/อรัสไวรัส covid-19 จึงขอความร่วมมือผูมี้อาชีพรับจา้งเกบ็เกีEยวลาํไยใน
ทุกกิจกรรม เช่น แรงงานรับจา้งเกบ็ แรงงานคดัเกรด เป็นตน้ แจง้ขึ/นทะเบียนผูเ้กบ็ลาํไย โดยสามารถกรอก

แบบคาํร้องพร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนทีEสาํนกันกังานเกษตรอาํเภอหรือตามทีEสาํนกังานเกษตรอาํเภอ

นั/นๆนดัหมาย ซึE งสามารถติดต่อสอบถามเพิEมเติมไดที้Eสาํนกังานเกษตรอาํเภอ และสาํนกังานเกษตรจงัหวดั

เชียงใหม่ 0 5311 2478-9 ต่อ 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  พฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การ
เป็น  Young Smart Farmer ครอบคลมุ 16 อาํเภอ 
 
วนัทีE 21 กรกฎาคม 2564 นายไพฑูรย ์ รืEนสุข   เกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  เปิดเผย
วา่  เกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไดพ้ฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ป็น Young Smart 
Farmer เพืEอทดแทนเกษตรกรผูสู้งอาย ุ โดยสร้างแรงจูงใจใหค้นรุ่นใหม่หนัมาประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  เนน้กระบวนการแลกเปลีEยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย  มีเกษตรกรเป็น “ศูนยก์ลาง
การเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง”  โดยเปิดรับสมคัรเกษตรกรรุ่นใหม่ทีEมีอายรุะหวา่ง 17 
- 45 ปี ทีEมีใจรักในการทาํการเกษตรหรือเพิEงเริEมตน้ทาํการเกษตร มีความสนใจจะพฒันาตนเอง และ
เป็นเกษตรกรทีEขึ/นทะเบียนเกษตรกรไวก้บักรมส่งเสริมการเกษตร   ซึE งมีการจดักระบวนการแลกเปลีEยน
เรียนรู้ ปรับแนวคิด  สร้างแรงจูงใจ  เพืEอนาํไปปฏิบติังานจริง  ทั/งนี/ จะดาํเนินการควบคู่ไปกบัการ
พฒันาศกัยภาพของเจา้หนา้ทีE   พร้อมย ํ/า  Young Smart Farmer  นอกจากจะมีความรู้
แลว้ ยงัตอ้งมีการใชข้อ้มูล  มีการจดัการผลผลิต   มีมาตรฐาน  มีการรักษาสิEงแวดลอ้มและสงัคม   มี
ความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร ทีEสาํคญัตอ้งผา่นกระบวนการพฒันา ในกระบวนการ
เรียนรู้  ปรับแนวคิด สร้างแรงจูงใจ  มี Young Smart Farmer รุ่นพีEเป็นพีEเลี/ยง  เนน้ให้
เกษตรกรรุ่นใหม่เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ และออกแบบการเรียนรู้ดว้ยตวัเองบนเวที  รวม 3 ครั/ ง  คือ
การจดัเวทีวเิคราะห์ตนเอง  ปรับแนวคิด สร้างแรงจูงใจ คน้หาความตอ้งการ  ประเมินตนเองก่อนการ
เรียนรู้ เพืEอนาํขอ้มูลมาจดัทาํแผนการพฒันาตนเอง   จดัเวทีแลกเปลีEยนเรียนรู้ สญัจรศึกษาดูงาน  และ
จดัเวทีนาํเสนอผลงานการเรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่   ล่าสุด  มีเกษตรกรรุ่นใหม่ทีEไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็น 
Young Smart Farmer จาํนวน 187 ราย ในพื/นทีE 16 อาํเภอ 
 
สําหรับช่องทางการจาํหน่ายสินค้าของ Young Smart Farmer  ขายของหน้า
ฟาร์ม  ตลาดนัด ขายออนไลน์ ผ่าน line facebook  ข่ายผ่านเครือข่ายเกษตรกร Young 
Smart Farmer  ออกร้านร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ 
 
 
 



 

เกษตรพงังา จดัประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จดัการดนิ

ปุ๋ยชุมชนระดบัจงัหวดั 

 
วนัทีE 22 ก.ค.64 นายประคอง อุสาห์มนั เกษตรจงัหวดัพงังา เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่าย

คณะกรรมการศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชนระดบัจงัหวดัครั/ งทีE 2 และมอบปัจจยัการผลิตสนบัสนุนการดาํเนิน
กิจกรรมของศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน ณ หอ้งประชุมสาํนกังานเกษตรจงัหวดัพงังา อาํเภอเมืองพงังา จงัหวดั

พงังา การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชนระดบัจงัหวดัจดัขึ/นเพืEอใหส้มาชิกศูนย์

จดัการดินปุ๋ยชุมชนและเจา้หนา้ทีEผูรั้บผดิชอบงานศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชนระดบัอาํเภอ ในแต่ละอาํเภอไดมี้

เวทีแลกเปลีEยนเรียนรู้ ประสบการณ์ความสาํเร็จในการขบัเคลืEอนการดาํเนินงาน ศดปช. การขยายผลการใช้

ปุ๋ยเพืEอลดตน้ทุนการผลิต รวมทั/งแลกเปลีEยนปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการขบัเคลืEอนศูนยจ์ดัการ

ดินปุ๋ยชุมชน ตลอดจนการเชืEอมโยงเครือข่ายศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชนระดบัจงัหวดั 
ในการประชุมครั/ งนี/ ไดเ้กิดการแลกเปลีEยนเรียนรู้ภูมิปัญญาทีEใชใ้นการผลิตนํ/าหมกัชีวภาพ , ปุ๋ยหมกั ปัญหา

อุปสรรคทีEพบในการดาํเนินงานศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน และ แนวทางการขยายผลเชืEอมโยงเครือข่ายศูนย์

จดัการดินปุ๋ยชุมชน ระดบัจงัหว ั

ทั/งนี/ เกษตรจงัหวดัพงังา ไดเ้นน้ย ํ/าในเรืEองการใชปุ๋้ยเพืEอลดตน้ทุนการผลิต เช่น การใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 

การใชปุ๋้ยอยา่งถูกตอ้งและถูกวธีิ รวมถึงแนวทางการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของ ศดปช.ทางสืEอต่าง ๆ เพืEอ

ช่วยประชาสมัพนัธ์ขยายผลการใชปุ๋้ยเพืEอลดตน้ทุนการผลิต ช่วยแกไ้ขปัญหาทีEพบในพื/นทีE และต่อยอดไปสู่

กิจกรรมอืEนทีEจะนาํไปสู่การลดตน้ทุนการผลิตและพฒันาคุณภาพสินคา้ทั/งระบบ 



 

 

NBT South ช่อง 11 ดิจิทลั รายงานพิเศษ – มงัคุดทิพย ์สวน
บา้นแม่ จงัหวดัพงังา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ช้างป่ารอยต่อดุ "แปลงใหญ่ไผ่ ท่าตะเกยีบ" ร่วมใจปลูกไผ่ตงขาย

มาตรฐาน GAP 

 
 

ชา้งป่ารอยต่อ 5 จงัหวดั บุกทาํลายพืชผล เกษตรกรแปลงใหญ่ไผ่ ท่าตะเกยีบ ตอ้งผนึกกาํลงัปลูกไผ่
ตง ส่งหน่อไมอ้อกขายหา้งดงั และตลาดสดหลายจงัหวดั สร้างรายได ้3-4 ลา้นต่อปี 
 

เมืEอวนัทีE 21 ก.ค.64 นายประสิทธิl  รูปตํEา ประธานแปลงใหญ่ไผ ่หมู่ 9 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่า

ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา กล่าววา่ อ.ท่าตะเกียบ ตั/งอยูใ่นพื/นทีEป่ารอยต่อ 5 จงัหวดัภาคตะวนัออก ซึE งพื/นทีEแถบ

นี/มกัประสบปัญหาชา้งป่าเขา้มาทาํลายพืชผลทางการเกษตร เนืEองจากมีชา้งป่าอาศยัและหากินจาํนวนมาก 

เกษตรกรในพื/นทีEจึงตอ้งมีการปรับเปลีEยนมาปลูกไผต่งแทนพืชชนิดอืEนทีEชา้งชอบกิน เนืEองจากไผใ่นป่า

ธรรมชาติมีมาก จึงไม่เป็นเป้าหมายของชา้งป่า ทีEสาํคญัเกษตรกรสามารถเกบ็เกีEยวผลผลิตไปจาํหน่ายได้

แทบทุกส่วน ทั/งหน่อ ลาํ รวมถึงกิEงพนัธุ์ ต่อมาเกษตรกรจึงไดร้วมตวักนัจดัตั/งเป็น "วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผู ้

ปลูกไผอ่าํเภอท่าตะเกียบ" ขึ/น จนกระทัEงในปี 2561 ไดเ้ขา้ร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ โดยมีเป้าหมายทีEจะร่วมกนัผลิต และจาํหน่าย ปัจจุบนัแปลงใหญ่ไผมี่สมาชิกจาํนวน 40 ราย พื/นทีE
ปลูก 352 ไร่ โดยสมาชิกทั/ง 40 ราย ผา่นการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Agricultural 
Practice) รายบุคคล 

 
นอกจากนี/  กลุ่มฯมีการดาํเนินการตามแนวทาง "การตลาดนาํการผลิต" โดยไดร้วบรวมผลผลิต

ทั/งหมดจากสมาชิก ส่งไปจาํหน่ายยงัตลาดไท จ.ปทุมธานี ตลาดผกัร่วมใจ และตลาดต่างๆ ใน จ.นครปฐม 



สระบุรี ราชบุรี และหา้งสรรพสินคา้แมค็โคร สาขานครนายก ฉะเชิงเทรา และศูนยก์ระจายสินคา้ จ.

พระนครศรีอยธุยา และสมุทรสาคร ซึE งแปลงใหญ่ไผ ่อ.ท่าตะเกียบ ขึ/นชืEอในเรืEองของหน่อไมที้Eมีรสชาติ 

หวาน กรอบ อร่อย หน่อใหญ่ อวบ และนํ/าหนกัดี หน่อสวยน่ารับประทาน จึงเป็นทีEนิยมของผูบ้ริโภค ตอบ

โจทยต์ลาด สามารถสร้างรายไดป้ระมาณ 3-4 ลา้นบาทต่อปี 

 
กลุ่มไดมี้การบริหารจดัการตามหลกัการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เช่น จดัตั/ง

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม มีการจดัประชุมทุกเดือน เพืEอสรุปผลการดาํเนินงานในช่วงเดือนทีEผา่นมา และยงั

ไดรั้บการสนบัสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในทุกดา้น ทั/งการอบรมถ่ายทอดองคค์วามรู้ต่างๆ และจดัทาํ

แผนเพืEอพฒันากลุ่ม 5 ดา้น โดยมีการกาํหนดเป้าหมายในการลดตน้ทุน เพิEมผลผลิต พฒันาคุณภาพ 

การตลาด และการบริหารจดัการเชืEอมโยงตลอดห่วงโซ่การผลิต รวมทั/งไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ 

จาํนวน 3 ลา้นบาท จากโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเชืEอมโยงตลาด ซึE งกลุ่มนาํเงิน

มาใชเ้พืEอพฒันาในดา้นการผลิต โดยการจดัซื/อมูลไก่เป็นวตัถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์และรถไถพร้อม

อุปกรณ์ต่อพว่ง เพืEอเพิEมศกัยภาพธนาคารปุ๋ยของกลุ่ม และสามารถลดตน้ทุน ส่วนการพฒันาคุณภาพ

มาตรฐาน กลุ่มไดจ้ดัซื/อเครืEองซีลสุญญากาศ เครืEองอดักระป๋อง หมอ้ตม้ สาํหรับแปรรูปผลผลิต ทั/งยงั

จดัสรรรายไดคื้นกลบัใหส้มาชิก ทาํใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิEมขึ/นสู่การมีชีวติความเป็นอยูที่Eย ัEงยนื. 

 
 

 
 


