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ดินปุ๋ย 13.กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งพัฒนา “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” ตอบสนองธุรกิจดินปุ๋ย 
พร้อมใช้เร็ว ๆ นี้ 

เกษตรทำกิน 

ขยายพันธุ์พืช 14.กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งเป้าเนรมิตศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว
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เกษตรทำกิน 
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ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
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18.เกษตรทำกิน ตอนแปลงใหญ่สละอินโดไม้แก่นยกระดับมาตรฐาน GAP NBT ยะลา 
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21.มะม่วงน้ำดอกไม้ GI… จ.สระแก้ว มาตรฐาน GAP….. เทคโนโลยีชาวบ้าน 
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ยาง-ปาล์มน้ำมัน 27.โรงเรียนบ้านบางยาง ชุมชนโดนรอบทำสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน เทคโนโลยีชาวบ้าน 
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จากนโยบาย “ตลาดนาํการผลติ” ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่
รุนแรงขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณผ์นึกความร่วมมือกับสภาการแพทย์แผนไทย และกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
เล็งเห็นโอกาสทางการตลาดของพืชสมุนไพรทีส่ามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดม้อบหมายหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนแบบบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงในการพัฒนาตลอดหว่งโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ในการผลติพืชที่มีศักยภาพท่ีตลาดมีความ
ต้องการ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กลา่วว่า กรมส่งเสรมิการเกษตรสนองนโยบายดังกล่าวและได้ดำเนินโครงการบา้นพอเพียงเลี้ยงชีวิตสูโ้ค
วิด-19 มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 โดยการผนึกกำลังศูนย์ปฏิบตัิการของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 34 แห่ง ดำเนินการผลติพืชผักและสมุนไพร 7 
ชนิด รวมทั้งสิ้นกว่า 3.7 ล้านต้น ประกอบด้วย ฟ้าทะลายโจร มะละกอ พริก มะเขือ มะรุม ผักหวานบ้าน และแคบ้าน ซึ่งเป็นต้นพันธ์ุฟ้าทะลายโจร ประมาณ 
4.6 แสนต้น มอบให้เกษตรกรเพือ่นำไปปลูกสำหรบับริโภคเองภายในครอบครัว เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ไดด้ว้ยการพึ่งพาตนเอง โดย
สนับสนุนผ่านเครือข่ายอาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 75,130 ราย ทำหน้าท่ีประสานงานและถ่ายทอดความรู้ในการปลูกพืชผักและสมุนไพรใน
ครัวเรือนให้กับเกษตรกรในหมู่บ้าน 

ในปี 2564 กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการคัดเลือกฟ้าทะลายโจร สายพันธ์ุพิษณโุลก 5-4 ซึ่งผลจากการวิเคราะหส์ารสำคัญพบว่า มีปริมาณแอนโดรกราโฟ
ไลด์ สูงสุดเท่ากับ 6.98 กรัม/น้ำหนักแห้ง 100 กรัม ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานวัตถุดบิสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่กำหนดไว้ให้มีปริมาณไม่น้อยกว่า 6 กรัม/น้ำหนักแห้ง 
100 กรัม นอกจากนี้พันธุ์ดังกล่าวยังให้ผลผลิตสูง โดยใหผ้ลผลิตนำ้หนักสดสูงสุด 3,070 กิโลกรัมตอ่ไร่ (ที่ระยะปลูก 30 x 40 เซนตเิมตร) และให้ผลผลติ
น้ำหนักแห้งสูงสุด 776.6 กิโลกรมัต่อไร่ ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร โดย ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ไดร้ับมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรสายพันธ์ุ
พิษณุโลก 5-4 จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจติร กรมวิชาการเกษตร เพื่อนำมาผลิตขยายเพิ่มจำนวนต้นพันธ์ุให้มีปริมาณมากเพยีงพอสำหรับส่งต่อและ
กระจายต้นพันธ์ุฟ้าทะลายโจรพันธุ์ดีให้กับกลุ่มเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปพืชสมนุไพร โดยจะมเีจ้าหน้าท่ีของศูนยข์ยายพันธุ์พืช คอยให้
คำแนะนำในการคดัเลือกพื้นที่ การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้วัตถุดิบสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่มีปริมาณสารสำคญัสูง ปลอดภัยจาก
โลหะหนักและสารเคมตีกค้างทางการเกษตร เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรบัพืชสมุนไพร (GAP) และเหมาะสำหรับนำมาแปรรูปเพิ่ม
มูลค่าเป็นผลิตภณัฑส์มุนไพรต่อไป 

ด้านนายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช กล่าวว่า สำหรบัคำแนะนำในการขยายพันธ์ุฟ้าทะลายโจร เนื่องจากฟ้าทะลายโจรเป็นพืชที่สามารถขยายพันธ์ุ
ได้ง่ายทั้งการเพาะเมล็ดและการปกัชำ โดยการขยายพันธ์ุโดยใช้เมลด็ เกษตรกรควรคดัเลือกเมลด็ที่ไดจ้ากฝักแก่จัด เมลด็ต้องมสีีน้ำตาลแดง ลักษณะสมบรูณ์
ปราศจากโรคและแมลงทำลาย ซึ่งเมลด็ฟ้าทะลายโจรมักจะมีปัญหาเรื่องการพักตัว ดังนั้นกรณีเมล็ดที่เก็บใหม่หรือมีอายุการเก็บรักษานานน้อยกว่า 2 เดือน ควร
กระตุ้นความงอกด้วยการแช่เมล็ดในน้ำอุณหภูมิห้องนาน 24 ช่ัวโมง หรือแช่ในน้ำร้อน นาน 5 - 7 นาที แล้วนำข้ึนมาผึ่งไว้ให้เย็นท่ีอุณหภูมิห้อง แต่ถ้าหากเป็น
เมลด็ที่มีอายุการเก็บรักษานานประมาณ 1 ปี ควรกระตุ้นความงอกด้วยการเก็บท่ีอณุหภมูิ 10 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 1 เดือน หรืออบท่ีอุณหภูมิ 45 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง จะช่วยทำให้เมล็ดพันธ์ุงอกดีขึ้น 

สำหรับการขยายพันธุโ์ดยใช้กิ่งปักชำ เกษตรกรควรคัดเลือกกิ่งฟ้าทะลายโจรจากต้นที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลงทำลาย มีอายุที่เหมาะสมสำหรับ
การปักชำ (ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป) ความยาวประมาณ 10 เซนตเิมตร ควรเดด็ใบออกบ้างเพื่อลดการคายน้ำ จากน้ันนำไปแช่ในน้ำยาเร่งรากเป็นเวลา 10 นาที 
ผึ่งให้แห้งก่อนปักชำแล้วรดน้ำให้ชุ่ม โดยต้องรักษาความชุ่มชื้นและพรางแสงประมาณ 1 สัปดาห์ เมื่อมีการแตกใบและรากงอกแล้วสามารถย้ายปลูกลงในแปลง
ต่อไปได ้

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับท่ีกระทรวง
สาธารณสุขได้ทำการวิจัยแล้วพบว่า ยาสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” ซึ่งเป็นยาสามญัประจำบ้านทีไ่ด้รับการยอมรับ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถไปใช้ในการ
รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน เนื่องจากมีสารสำคญั คือ “แอนโดรกราโฟไลด์” มสีรรพคุณสามารถลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วย
โรคโควดิ-19 ที่มีอาการไม่หนักได ้และมีการสนับสนุนให้โรงพยาบาลนำไปใช้ เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณในการนำเข้ายาที่จะรักษาผูป้่วย นับเป็นโอกาสดีของ
เกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรสามารถปลูกฟ้าทะลายโจรให้มีคณุภาพ มีสารสำคญัเพียงพอ เพื่อแปรรูปผลผลติจำหน่ายเอง หรือจำหน่ายเป็นวัตถุดิบให้กับ
หน่วยงานท่ีจะนำไปแปรรูปเป็นยาเพื่อใช้ในการรักษาต่อไปได้ 
 



 
นายเข้มแข็ง ยตุิธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรสนองนโยบายดังกล่าวและได้ดำเนิน
โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 มาตั้งแต่เดือนมถิุนายน 2563 โดยการผนึกกำลังศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร 
จำนวน 34 แห่ง ดำเนินการผลิตพืชผักและสมุนไพร 7 ชนดิ รวมท้ังสิ้นกว่า 3.7 ล้านต้น ประกอบด้วย ฟ้าทะลายโจร มะละกอ 
พริก มะเขอื มะรุม ผักหวานบ้าน และแคบ้าน 
ซึ่งเปน็ต้นพันธ์ุฟ้าทะลายโจร ประมาณ 4.6 แสนต้น มอบให้เกษตรกรเพือ่นำไปปลกูสำหรับบริโภคเองภายในครอบครัว เป็นการช่วย
ลดค่าใช้จ่าย และสามารถดำรงชวีิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง โดยสนับสนุนผ่านเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 
75,130 ราย ทำหน้าที่ประสานงานและถ่ายทอดความรู้ในการปลูกพชืผักและสมุนไพรในครัวเรือนให้กับเกษตรกรในหมู่บ้าน 
ในปี 2564 กรมวชิาการเกษตรไดด้ำเนินการคัดเลือกฟ้าทะลายโจร สายพันธ์ุพิษณุโลก 5-4 ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สารสำคัญ
พบว่า มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ สูงสดุเท่ากับ 6.98 กรัม/น้ำหนกัแห้ง 100 กรัม ซ่ึงสูงกวา่มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรฟา้ทะลาย
โจรที่กำหนดไว้ให้มีปริมาณไม่น้อยกว่า 6 กรัม/น้ำหนักแห้ง 100 กรัม นอกจากน้ีพันธุ์ดังกลา่วยังให้ผลผลิตสูง โดยให้ผลผลิตน้ำหนัก
สดสงูสุด 3,070 กิโลกรัมต่อไร่ (ทีร่ะยะปลูก 30 x 40 เซนติเมตร) และให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งสูงสุด 776.6 กิโลกรัมต่อไร่ 
ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร โดย ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบต้นพันธุ์ฟา้ทะลายโจรสายพันธุพ์ิษณุโลก 5-4 
จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร กรมวิชาการเกษตร เพื่อนำมาผลิตขยายเพิ่มจำนวนต้นพันธุ์ให้มีปริมาณมากเพียงพอสำหรับ
ส่งต่อและกระจายต้นพันธุ์ฟา้ทะลายโจรพันธุ์ดีให้กับกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผู้ปลกูและแปรรูปพืชสมุนไพร โดยจะมีเจ้าหน้าที่
ของศูนย์ขยายพันธุ์พืช คอยให้คำแนะนำในการคัดเลือกพื้นที่ การปลูก การดูแลรกัษา และการเก็บเกี่ยวทีถู่กตอ้ง เพื่อใหไ้ด้วัตถุดิบ
สมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่มีปริมาณสารสำคัญสูง ปลอดภยัจากโลหะหนักและสารเคมตีกค้างทางการเกษตร เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพชืสมุนไพร (GAP) และเหมาะสำหรับนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตอ่ไป 
ด้านนายวชิัย ตูแ้ก้ว ผูอ้ำนวยการกองขยายพันธ์ุพืช กล่าวว่า สำหรับคำแนะนำในการขยายพันธุฟ์้าทะลายโจร เน่ืองจากฟ้าทะลาย
โจรเป็นพืชที่สามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายทั้งการเพาะเมล็ดและการปักชำ โดยการขยายพันธุโ์ดยใช้เมล็ด เกษตรกรควรคัดเลือกเมล็ดทีไ่ด้
จากฝักแก่จัด เมล็ดต้องมีสีน้ำตาลแดง ลักษณะสมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลงทำลาย ซ่ึงเมล็ดฟ้าทะลายโจรมักจะมีปัญหาเรื่องการพัก
ตัว 
ดังน้ันกรณีเมล็ดที่เก็บใหม่หรือมอีายุการเก็บรักษานานน้อยกว่า 2 เดอืน ควรกระตุ้นความงอกดว้ยการแช่เมล็ดในน้ำอุณหภูมิห้องนาน 
24 ชั่วโมง หรือแช่ในน้ำร้อน นาน 5 - 7 นาที แล้วนำขึ้นมาผึ่งไว้ให้เยน็ที่อุณหภูมิห้อง แต่ถ้าหากเป็นเมล็ดที่มีอายุการเก็บรักษานาน
ประมาณ 1 ปี ควรกระตุ้นความงอกด้วยการเก็บที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 เดือน หรืออบที่อุณหภูมิ 45 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จะช่วยทำให้เมล็ดพันธุ์งอกดขีึ้น 
สำหรับการขยายพันธุโ์ดยใช้กิ่งปักชำ เกษตรกรควรคัดเลอืกก่ิงฟ้าทะลายโจรจากตน้ท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลง
ทำลาย มีอายุที่เหมาะสมสำหรับการปักชำ (ไม่ออ่นหรือแก่เกินไป) ความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ควรเด็ดใบออกบ้างเพือ่ลดการ
คายน้ำ จากน้ันนำไปแช่ในน้ำยาเร่งรากเป็นเวลา 10 นาที ผึ่งให้แห้งกอ่นปักชำแล้วรดน้ำให้ชุ่ม โดยตอ้งรักษาความชุ่มชื้นและพรางแสง
ประมาณ 1 สัปดาห์ เมื่อมีการแตกใบและรากงอกแล้วสามารถย้ายปลกูลงในแปลงต่อไปได ้
ทั้งน้ี ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบ
กับทีก่ระทรวงสาธารณสุขไดท้ำการวิจัยแล้วพบว่า ยาสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” ซ่ึงเป็นยาสามัญประจำบา้นที่ได้รับการยอมรับ เป็นอีก
ทางเลอืกหน่ึงที่สามารถไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน เน่ืองจากมสีารสำคัญ คือ “แอนโดรก
ราโฟไลด์” มีสรรพคุณสามารถลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการไม่หนักได้ และมีการสนับสนุนให้โรงพยาบาล
นำไปใช้ เพือ่ช่วยประหยัดงบประมาณในการนำเข้ายาที่จะรักษาผู้ป่วย นับเป็นโอกาสดีของเกษตรกรผู้ปลกูพชืสมุนไพรสามารถปลูกฟ้า
ทะลายโจรให้มีคุณภาพ มีสารสำคญัเพียงพอ เพื่อแปรรูปผลผลิตจำหน่ายเอง หรือจำหน่ายเป็นวัตถุดิบให้กับหน่วยงานที่จะนำไปแปรรูป
เป็นยาเพื่อใช้ในการรักษาตอ่ไปได ้



 
การระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับสภาการแพทย์แผนไทย และกรมการแพทย์แผนไทยฯ เพ่ือผลักดันการใช้

สมุนไพรที่หลากหลายมากขึน้ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงผลิตต้นกล้าสมุนไพรพันธุ์ดี แจกให้เกษตรกรนำไปปลูกและได้ผลผลิตตามที่ตลาดต้องการ 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรสนองนโยบายดังกล่าวและได้ดำเนินโครงการบ้านพอเพียงเลีย้ง

ชีวิตสู้โควิด-19 มาตั้งแต่เดือนมิถนุายน 2563  โดยการผนึกกำลังศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 34 แห่ง ดำเนินการผลิตพืชผักและ
สมุนไพร 7 ชนิด รวมท้ังสิ้นกว่า 3.7 ล้านต้น ประกอบด้วย ฟ้าทะลายโจร มะละกอ พริก  มะเขือ มะรุม ผักหวานบ้าน และแคบ้าน 
ซ่ึงเป็นต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ประมาณ 4.6 แสนต้น มอบให้เกษตรกรเพื่อนำไปปลูกสำหรับบรโิภคเองภายในครอบครัว เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย และ

สามารถดำรงชีวิตอยูไ่ด้ด้วยการพึง่พาตนเอง โดยสนับสนุนผา่นเครอืข่ายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 75,130 ราย ทำหน้าท่ีประสานงานและ
ถ่ายทอดความรู้ในการปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือนให้กับเกษตรกรในหมู่บา้น 
ในปี 2564 กรมวชิาการเกษตรได้ดำเนินการคัดเลือกฟ้าทะลายโจร สายพันธุ์พิษณุโลก 5-4 ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์สารสำคัญพบว่า มีปริมาณแอนโด

รกราโฟไลด์ สูงสุดเท่ากับ 6.98 กรัม/น้ำหนักแห้ง 100 กรัม ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่กำหนดไว้ให้มีปริมาณไม่น้อยกว่า 6 
กรัม/น้ำหนักแห้ง 100 กรมั นอกจากน้ีพันธุ์ดังกล่าวยังให้ผลผลิตสูง โดยให้ผลผลิตน้ำหนักสดสูงสดุ 3,070 กิโลกรัมต่อไร่ (ท่ีระยะปลูก 30 x 40 
เซนติเมตร) และให้ผลผลิตนำ้หนกัแห้งสูงสุด 776.6 กิโลกรมัต่อไร่ 
ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร โดย ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรสายพันธ์ุพิษณโุลก 5-4 จากศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรพิจติร กรมวิชาการเกษตร เพื่อนำมาผลิตขยายเพิ่มจำนวนต้นพันธ์ุให้มีปริมาณมากเพยีงพอสำหรับส่งต่อและกระจายตน้พันธุ์ฟ้าทะลายโจร
พันธุ์ดีให้กับกลุ่มเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพร โดยจะมเีจ้าหน้าท่ีของศนูย์ขยายพันธุ์พืช คอยให้คำแนะนำในการคัดเลือกพื้นที่ 
การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวท่ีถูกต้อง เพื่อให้ได้วัตถุดบิสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่มีปรมิาณสารสำคัญสูง ปลอดภัยจากโลหะหนักและสารเคมี
ตกค้างทางการเกษตร เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดสีำหรับพืชสมุนไพร (GAP) และเหมาะสำหรับนำมาแปรรูปเพิม่มูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์
สมุนไพรต่อไป 
ด้านนายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช กล่าวว่า สำหรับคำแนะนำในการขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เนื่องจากฟ้าทะลายโจรเป็นพืชที่สามารถ

ขยายพันธุ์ได้ง่ายทั้งการเพาะเมลด็และการปักชำ โดยการขยายพันธุโ์ดยใช้เมล็ด เกษตรกรควรคัดเลือกเมลด็ที่ได้จากฝักแก่จดั เมล็ดต้องมีสีน้ำตาลแดง 
ลักษณะสมบรูณ์ปราศจากโรคและแมลงทำลาย ซึ่งเมล็ดฟ้าทะลายโจรมักจะมีปัญหาเรื่องการพักตัว 
  
ดังนั้นกรณีเมลด็ที่เก็บใหม่หรือมีอายุการเก็บรักษานานน้อยกว่า 2 เดือน ควรกระตุ้นความงอกด้วยการแช่เมลด็ในน้ำอุณหภูมิห้องนาน 24 ช่ัวโมง หรือแช่

ในน้ำร้อน นาน 5 - 7 นาที แล้วนำขึ้นมาผึ่งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง  แต่ถ้าหากเป็นเมล็ดทีม่ีอายุการเกบ็รักษานานประมาณ 1 ปี ควรกระตุ้นความงอกด้วย
การเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 เดือน หรืออบท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง จะช่วยทำให้เมลด็พันธ์ุงอกดีขึ้น 
สำหรับการขยายพันธุโ์ดยใช้กิ่งปักชำ เกษตรกรควรคัดเลือกกิ่งฟ้าทะลายโจรจากต้นทีส่มบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลงทำลาย มีอายุที่เหมาะสม

สำหรับการปักชำ (ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป) ความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ควรเด็ดใบออกบ้างเพื่อลดการคายนำ้ จากน้ันนำไปแช่ในนำ้ยาเร่งรากเป็นเวลา 
10 นาที ผึ่งให้แห้งก่อนปักชำแล้วรดน้ำให้ชุ่ม โดยต้องรักษาความชุ่มช้ืนและพรางแสงประมาณ 1 สปัดาห์ เมื่อมีการแตกใบและรากงอกแล้วสามารถย้าย
ปลูกลงในแปลงต่อไปได ้
ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับท่ีกระทรวง

สาธารณสุขได้ทำการวิจัยแล้วพบว่า ยาสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” ซึ่งเป็นยาสามญัประจำบ้านทีไ่ด้รับการยอมรับ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถไปใช้ในการ
รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน เนื่องจากมีสารสำคญั คือ “แอนโดรกราโฟไลด์” มสีรรพคุณสามารถลดความรุนแรงของโรคใน
ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการไมห่นักได้ และมีการสนับสนุนให้โรงพยาบาลนำไปใช้ เพื่อช่วยประหยดังบประมาณในการนำเข้ายาที่จะรักษาผู้ป่วย นับเป็น
โอกาสดีของเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรสามารถปลูกฟ้าทะลายโจรให้มีคุณภาพ มีสารสำคัญเพียงพอ เพื่อแปรรูปผลผลิตจำหน่ายเอง หรือจำหน่ายเป็น
วัตถุดิบให้กับหน่วยงานที่จะนำไปแปรรูปเป็นยาเพื่อใช้ในการรักษาต่อไปได้ 



 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รุนแรงอยู่ในหลายพื้นท่ี ส่งผลให้จำนวนยอดผูต้ิดเชื้อแต่ละวันมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
บุคลากรทางการแพทยซ์ึ่งถือเป็นด่านหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควดิ-19 ต้องทำงานอย่างหนัก กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ทุกคนต่างรูส้ึกห่วงใยพ่ีน้องคนไทยที่ต้องต่อสู้กับวิกฤติความยากลำบากท่ีกำลังเผชิญอยู่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้
เดินหน้า “โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” มาอยา่งต่อเนื่อง โดยไดม้อบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าท่ี
เป็นศูนย์กลางประสานเชื่อมโยง สง่มอบสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานในสังกัด ภาคีเครือข่าย และเกษตรกร 
และจัดซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาของเกษตรกรในช่วงการ
ระบาดของโควดิ – 19 อีกด้วย 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กลา่วว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เดนิหน้านำสินค้าเกษตร

คุณภาพ ไปสนับสนุนให้กับหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าท่ีทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน

จากภัยโควดิ– 19 ภายใตแ้คมเปญ “ยามประเทศมภีัย เกษตรไทยพร้อมเป็นกองเสบยีง” พร้อมกับสัง่การไปยังหน่วยงานท้ัง

ส่วนกลางและภูมภิาคให้ดำเนินโครงการฯ ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายไปในทางดีขึ้น เพื่อแสดงออกถึงไมตรี

จิต เป็นกำลังใจต่อกัน ใหส้ามารถก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปไดด้้วยกัน 

โดยล่าสดุ เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยอธิบดี

กรมส่งเสรมิการเกษตร ได้เดินทางไปมอบสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์แปรรูปแกโ่รงพยาบาลเจษฎาเวชการ ตำบลมหาชัย อำเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็น 1 ใน 10 จังหวัดพื้นท่ีควบคมุสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก 

ประกอบด้วย สินค้าเกษตรคณุภาพ ได้แก่ กล้วยหอม 80 หวี แก้วมังกร 100 กิโลกรัม มังคุด 200 กิโลกรมั เงาะ 200 กิโลกรัม 

ทุเรียน 15 ผล สนับสนุนโดยกลุม่เพื่อนเฉลิมชัยและกรมส่งเสรมิการเกษตร พร้อมด้วยสินค้าแปรรูป ได้แก่ ขนมปังกรอบมอลคิสท์ 

2 กล่อง จากบริษัท อินดิสโก้ (ประเทศไทย) จำกดั และน้ำตาลทราย 120 กิโลกรับ จากบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรนั้น หน่วยงานในส่วนกลางไดส้ง่มอบสินค้าเกษตรคณุภาพ 

ตลอดจนสินค้าอุปโภคบรโิภคให้กับหน่วยงานและประชาชนท่ีไดร้ับผลกระทบในพ้ืนท่ีต่าง ๆ จำนวนท้ังสิ้น 40 ครั้ง และในส่วน

ภูมิภาคไดด้ำเนินการส่งมอบไปแลว้ใน 41 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 219 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี 

ประจวบครีีขันธ์ นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี สมุทรสงคราม ชลบุร ีฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง 

จันทบุรี ตราด ขอนแก่น บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู มหาสารคาม กาฬสนิธุ์ อุดรธานี บึงกาฬ ยโสธร เลย ชุมพร สงขลา พังงา กระบี่ 

ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช ระนอง ลำปาง ลำพูน พะเยา อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ และจังหวัดเชียงราย นอกจากน้ียังได้

แบ่งปันสินค้าเกษตรคุณภาพ ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านตู้ปันสุข บริเวณประตูทางเข้ากรมส่งเสริมการเกษตร (ฝั่ง BTS 

สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอีกทางหนึ่งด้วย 
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'เฉลิมชัย' นำทมีลงพ้ืนที่ จ.สมุทรสาคร ร่วมแบ่งปันน้ำใจแด่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่รุนแรงอยู่ในหลายพื้นท่ี ส่งผลให้จำนวนยอดผู้ติดเชื้อแต่ละวันมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์ซึง่ถือ
เป็นด่านหน้าในการใหค้วามช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ต้องทำงานอย่างหนัก 
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกคนต่างรู้สึกห่วงใยพ่ีน้องคนไทยที่ตอ้งต่อสู้กับวิกฤติความยากลำบากที่กำลังเผชิญอยู่ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จึงได้เดินหนา้ “โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควิด-19” มาอยา่งต่อเนื่อง โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำ
หน้าท่ีเป็นศูนย์กลางประสานเชื่อมโยง ส่งมอบสินค้าเกษตร และสนิค้าอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานในสังกัด ภาคีเครือข่าย และเกษตรกร 
และจัดซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาของเกษตรกรในช่วงการระบาดของ
โควิด – 19 อีกด้วย 
ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เดินหน้านำสินค้าเกษตรคณุภาพ ไป
สนับสนุนให้กับหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากภยัโควิด– 19 
ภายใต้แคมเปญ “ยามประเทศมีภยั เกษตรไทยพร้อมเป็นกองเสบียง” พร้อมกับสั่งการไปยังหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้ดำเนิน
โครงการฯ ไปจนกว่าสถานการณก์ารแพร่ระบาดจะคลีค่ลายไปในทางดีขึ้น เพื่อแสดงออกถึงไมตรจีิต เป็นกำลังใจต่อกัน ให้สามารถก้าวผ่าน
วิกฤตินี้ไปได้ด้วยกนั 
 
 
โดยล่าสดุ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ดร.เฉลมิชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร ไดเ้ดินทางไปมอบสินคา้เกษตรและผลติภณัฑ์แปรรูปแก่โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งเป็น 1 ใน 10 จังหวัดพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ที่มีจำนวนผู้ตดิเช้ือจำนวนมาก ประกอบด้วย สินค้าเกษตร
คุณภาพ ได้แก่ กล้วยหอม 80 หว ีแก้วมังกร 100 กิโลกรัม มังคุด 200 กิโลกรัม เงาะ 200 กิโลกรมั ทุเรียน 15 ผล สนับสนุนโดยกลุ่ม
เพื่อนเฉลิมชัยและกรมส่งเสรมิการเกษตร พร้อมด้วยสินค้าแปรรูป ได้แก่ ขนมปังกรอบมอลคิสท์ 2 กล่อง จากบริษัท อินดิสโก้ (ประเทศ
ไทย) จำกัด และน้ำตาลทราย 120 กิโลกรับ จากบริษัท น้ำตาลมติรผล จำกัด 
สำหรับภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรนั้น หน่วยงานในส่วนกลางไดส้ง่มอบสินค้าเกษตรคณุภาพ ตลอดจน
สินค้าอุปโภคบริโภคให้กับหน่วยงานและประชาชนท่ีไดร้ับผลกระทบในพ้ืนท่ีต่าง ๆ จำนวนท้ังสิ้น 40 ครั้ง และในส่วนภมูิภาคไดด้ำเนินการ
ส่งมอบไปแล้วใน 41 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 219 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี เพชรบรุี กาญจนบุรี ประจวบครีีขันธ์ นครปฐม 
สมุทรสาคร ราชบุรี สมุทรสงคราม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จนัทบุรี ตราด ขอนแก่น บุรรีัมย์ 
หนองบัวลำภู มหาสารคาม กาฬสนิธุ์ อุดรธานี บึงกาฬ ยโสธร เลย ชุมพร สงขลา พังงา กระบี่ ตรัง พทัลุง นครศรีธรรมราช ระนอง ลำปาง 
ลำพูน พะเยา อุตรดิตถ์ แมฮ่่องสอน นครสวรรค์ และจังหวัดเชียงราย 
นอกจากน้ียังได้แบ่งปันสินคา้เกษตรคณุภาพ ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านตูป้ันสุข บรเิวณประตทูางเข้ากรมส่งเสรมิการเกษตร (ฝัง่ 
BTS สถานีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอีกทางหนึ่งด้วย 



 
"เฉลิมชัย" นำทีมลงพ้ืนท่ี "จ.สมุทรสาคร" ร่วมแบ่งปันน้ำใจแด่บุคลากรทางการแพทย์และผูไ้ด้รับผลกระทบจาก "โควิด-19 "      
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)ที่รุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ ส่งผลให้จำนวนยอดผู้ตดิเช้ือแต่ละวันมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งถือเป็นด่าน
หน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ต้องทำงานอย่างหนัก 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกคนต่างรู้สึกห่วงใยพ่ีน้องคนไทยที่ตอ้งต่อสู้กับวิกฤติความยากลำบากที่กำลังเผชิญอยู่ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จึงได้เดินหนา้“โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภยัโควิด-19”มาอย่างต่อเนื่อง 
โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสรมิการเกษตรทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานเชื่อมโยงส่งมอบสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคจาก
หน่วยงานในสังกัด ภาคีเครือข่าย และเกษตรกรและจดัซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาสนิค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำเพื่อช่วยบรรเทา
ปัญหาของเกษตรกรในช่วงการระบาดของโควิด – 19 อีกด้วย 
ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เดินหน้านำสินค้าเกษตรคณุภาพ ไปสนับสนุน
ให้กับหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าท่ีทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนท่ีไดร้ับความเดือดร้อนจากภัยโควิด– 19 ภายใต้
แคมเปญ “ยามประเทศมภีัย เกษตรไทยพร้อมเป็นกองเสบียง” 
พร้อมกับสั่งการไปยังหน่วยงานท้ังส่วนกลางและภูมภิาคให้ดำเนินโครงการฯ ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายไปในทางดีขึ้น
เพื่อแสดงออกถึงไมตรีจิตเป็นกำลงัใจต่อกันให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยกัน 
โดยล่าสดุเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสรมิ
การเกษตร ไดเ้ดินทางไปมอบสินคา้เกษตรและผลติภณัฑ์แปรรูปแก่โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
ซึ่งเป็น 1 ใน 10 จังหวัดพื้นท่ีควบคุมสูงสดุและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) ท่ีมีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก 
ประกอบด้วยสินค้าเกษตรคณุภาพ ได้แก่ กล้วยหอม 80 หวี แก้วมังกร 100 กิโลกรัม มังคุด 200 กิโลกรมั เงาะ 200 กิโลกรัม ทุเรยีน 15 
ผล สนับสนุนโดยกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยและกรมส่งเสริมการเกษตร พรอ้มด้วยสินคา้แปรรปู ได้แก่ ขนมปงักรอบมอลคิสท์ 2 กล่องจากบรษิัท 
อินดิสโก้ (ประเทศไทย) จำกดัและน้ำตาลทราย 120 กโิลกรับ จากบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 
สำหรับภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯโดยกรมส่งเสรมิการเกษตรนั้นหน่วยงานในส่วนกลางไดส้่งมอบสินค้าเกษตรคณุภาพตลอดจนสินค้า
อุปโภคบรโิภคให้กับหน่วยงานและประชาชนท่ีไดร้ับผลกระทบในพ้ืนท่ีต่าง ๆ จำนวนท้ังสิ้น 40 ครั้ง 
และในส่วนภูมิภาคไดด้ำเนินการสง่มอบไปแล้วใน 41 จังหวัด จำนวนท้ังสิ้น 219 ครั้ง ไดแ้ก่ จังหวัดสงิห์บุรี ลพบุรี เพชรบรุี กาญจนบรุ ี
ประจวบครีีขันธ์ นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี สมุทรสงคราม ชลบุร ีฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
ขอนแก่น บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุดรธาน ี
บึงกาฬ ยโสธร เลย ชุมพร สงขลา พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช ระนอง ลำปาง ลำพูน พะเยา อุตรดิตถ์ แมฮ่่องสอน นครสวรรค์ 
และจังหวัดเชียงราย 
นอกจากน้ียังได้แบ่งปันสินคา้เกษตรคณุภาพ ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านตูป้ันสุข บรเิวณประตทูางเข้ากรมส่งเสรมิการเกษตร (ฝัง่ BTS 
สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอีกทางหนึ่งด้วย 
 



 

เฉลิมชัยนำทีมลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ร่วมแบ่งปันน้ำใจแด่บคุลากรทางการแพทย์และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รนุแรงอยู่ในหลายพืน้ท่ี ส่งผลให้จำนวนยอดผู้ตดิเช้ือแต่ละวันมีเพิม่สงูขึ้นอย่างต่อเนื่อง บุคลากร
ทางการแพทย์ซึ่งถือเป็นด่านหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควดิ-19 ต้องทำงานอย่างหนัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุก
คนต่างรู้สึกห่วงใยพ่ีน้องคนไทยทีต่้องต่อสู้กับวิกฤติความยากลำบากท่ีกำลังเผชิญอยู่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เดินหน้า 
“โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” มาอยา่งต่อเนื่อง โดยไดม้อบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางประสานเชื่อมโยง ส่งมอบสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานในสังกัด ภาคีเครือข่าย และเกษตรกร 
และจัดซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาของเกษตรกรในช่วงการ
ระบาดของโควดิ – 19 อีกด้วย 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เดินหน้านำสินค้าเกษตรคุณภาพ 
ไปสนับสนุนให้กับหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนท่ีได้รบัความเดือดร้อนจากภยัโค
วิด– 19 ภายใต้แคมเปญ “ยามประเทศมภีัย เกษตรไทยพร้อมเป็นกองเสบียง” พร้อมกับสั่งการไปยังหน่วยงานท้ังส่วนกลางและ
ภูมิภาคใหด้ำเนินโครงการฯ ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายไปในทางดีขึ้น เพื่อแสดงออกถึงไมตรีจิต เป็นกำลังใจ
ต่อกัน ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตินีไ้ปได้ด้วยกัน 

ล่าสดุ เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2564 ดร.เฉลมิชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางไปมอบสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปแก่โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็น 1 ใน 10 จังหวัดพื้นท่ีควบคมุสูงสดุและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ที่มีจำนวนผู้ตดิเช้ือจำนวนมาก 
ประกอบด้วย สินค้าเกษตรคณุภาพ ได้แก่ กล้วยหอม 80 หวี แก้วมังกร 100 กิโลกรัม มังคุด 200 กิโลกรมั เงาะ 200 กิโลกรัม 
ทุเรียน 15 ผล สนับสนุนโดยกลุม่เพื่อนเฉลิมชัยและกรมส่งเสรมิการเกษตร พร้อมด้วยสินค้าแปรรูป ได้แก่ ขนมปังกรอบมอลคิสท์ 
2 กล่อง จากบริษัท อินดิสโก้ (ประเทศไทย) จำกดั และน้ำตาลทราย 120 กิโลกรับ จากบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรนั้น หน่วยงานในส่วนกลางไดส้ง่มอบสินค้าเกษตรคณุภาพ 
ตลอดจนสินค้าอุปโภคบรโิภคให้กับหน่วยงานและประชาชนท่ีไดร้ับผลกระทบในพ้ืนท่ีต่าง ๆ จำนวนท้ังสิ้น 40 ครั้ง และในส่วน
ภูมิภาคไดด้ำเนินการส่งมอบไปแลว้ใน 41 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 219 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี 
ประจวบครีีขันธ์ นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี สมุทรสงคราม ชลบุร ีฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด ขอนแก่น บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู มหาสารคาม กาฬสนิธุ์ อุดรธานี บึงกาฬ ยโสธร เลย ชุมพร สงขลา พังงา กระบี่ 
ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช ระนอง ลำปาง ลำพูน พะเยา อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ และจังหวัดเชียงราย นอกจากน้ียังได้
แบ่งปันสินค้าเกษตรคุณภาพ ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านตู้ปันสุข บริเวณประตูทางเข้ากรมส่งเสริมการเกษตร (ฝั่ง BTS 
สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอีกทางหนึ่งด้วย 
 



 

รมต.เกษตรฯ ลงพื้นที่ สมุทรสาคร ร่วมแบ่งปันน้ำใจ 
บุคลากรทางการแพทย์-ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รนุแรงอยู่ในหลายพื้นท่ี ส่งผลให้จำนวนยอดผู้ตดิเช้ือแต่ละวันมีเพิม่สงูขึ้นอย่างต่อเนื่อง บุคลากร
ทางการแพทย์ซึ่งถือเป็นด่านหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควดิ-19 ต้องทำงานอย่างหนัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุก
คนต่างรู้สึกห่วงใยพ่ีน้องคนไทยทีต่้องต่อสู้กับวิกฤติความยากลำบากท่ีกำลังเผชิญอยู่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เดินหน้า 
“โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” มาอยา่งต่อเนื่อง โดยไดม้อบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางประสานเชื่อมโยง ส่งมอบสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานในสังกัด ภาคีเครือข่าย และเกษตรกร 
และจัดซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาของเกษตรกรในช่วงการ
ระบาดของโควดิ-19 อีกด้วย 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เดินหน้านำสินค้าเกษตรคณุภาพ 
ไปสนับสนุนให้กับหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนท่ีได้รบัความเดือดร้อนจากภยัโค
วิด-19 ภายใต้แคมเปญ “ยามประเทศมีภยั เกษตรไทยพร้อมเป็นกองเสบียง” พร้อมกับสั่งการไปยังหน่วยงานท้ังส่วนกลางและ
ภูมิภาคใหด้ำเนินโครงการฯ ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายไปในทางดีขึ้น เพื่อแสดงออกถึงไมตรีจิต เป็นกำลังใจ
ต่อกัน ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตินีไ้ปได้ด้วยกัน 

โดยล่าสดุ เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2564 ดร.เฉลมิชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางไปมอบสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปแก่โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็น 1 ใน 10 จังหวัดพื้นท่ีควบคมุสูงสดุและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ที่มีจำนวนผู้ตดิเช้ือจำนวนมาก 
ประกอบด้วย สินค้าเกษตรคณุภาพ ได้แก่ กล้วยหอม 80 หวี แก้วมังกร 100 กิโลกรัม มังคุด 200 กิโลกรมั เงาะ 200 กิโลกรัม 
ทุเรียน 15 ผล สนับสนุนโดยกลุม่เพื่อนเฉลิมชัยและกรมส่งเสรมิการเกษตร พร้อมด้วยสินค้าแปรรูป ได้แก่ ขนมปังกรอบมอลคิสท์ 
2 กล่อง จากบริษัท อินดิสโก้ (ประเทศไทย) จำกดั และน้ำตาลทราย 120 กิโลกรับ จากบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรนั้น หน่วยงานในส่วนกลางไดส้ง่มอบสินค้าเกษตรคณุภาพ 
ตลอดจนสินค้าอุปโภคบรโิภคให้กับหน่วยงานและประชาชนท่ีไดร้ับผลกระทบในพ้ืนท่ีต่าง ๆ จำนวนท้ังสิ้น 40 ครั้ง และในส่วน
ภูมิภาคไดด้ำเนินการส่งมอบไปแลว้ใน 41 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 219 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี 
ประจวบครีีขันธ์ นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี สมุทรสงคราม ชลบุร ีฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด ขอนแก่น บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู มหาสารคาม กาฬสนิธุ์ อุดรธานี บึงกาฬ ยโสธร เลย ชุมพร สงขลา พังงา กระบี่ 
ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช ระนอง ลำปาง ลำพูน พะเยา อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ และจังหวัดเชียงราย นอกจากน้ียังได้
แบ่งปันสินค้าเกษตรคุณภาพ ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านตู้ปันสุข บริเวณประตูทางเข้ากรมส่งเสริมการเกษตร (ฝั่ง BTS 
สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอีกทางหนึ่งด้วย 











 

กรมส่งเสรมิการเกษตร เร่งพัฒนา “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” ตอบสนองธุรกิจดินปุ๋ย พร้อมใช้เร็ว ๆ นี้ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กลา่วว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ให้ความสำคัญและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ภายใต้
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดร้ับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 มาอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากการดำเนินการพัฒนาธุรกิจโดยการสนับสนุนวัสดุการเกษตรและครภุัณฑ์ ผ่านศูนยจ์ัดการดนิปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ท่ีเข้าร่วม
โครงการ จำนวน 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด แล้วนั้น กรมฯ ยังไดด้ำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย 
เก็บข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดระบบช่วยในการตัดสินใจการใช้ปุ๋ยให้แก่เกษตรกร และการบริหารเชิงธุรกิจของ ศดปช. โดยใช้ช่ือ
ว่า “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” 

ด้านนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ให้ข้อมลูเพิม่เติมว่า ในส่วนความคืบหน้า
ของโครงการ ผลการดำเนินงาน ณ วันท่ี 9 ก.ค. 64 ผลการดำเนนิงานเบิกจ่าย + PO ร้อยละ 77.95 เป็นเงิน 132.42 ล้าน
บาท หากจำแนกตามประเภทของกิจกรรม มคีวามคืบหน้าดังนี้ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและการบริหารธุรกิจ และ
การจัดเวทีเช่ือมโยงเครือข่าย ศดปช. ศพก. และ แปลงใหญ่ ดำเนินการครบแล้ว 394 ศูนย์ คดิเป็นรอ้ยละ 100 ด้านการจัดซื้อ
จัดหาวัสดุการเกษตรและครุภณัฑแ์ล้ว โดยแต่ละ ศดปช. จะได้รับวสัดุการเกษตรและครุภณัฑ์ ประกอบด้วย ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน 
ส่งมอบแล้ว 62 จังหวัด คิดเป็นรอ้ยละ 98.44 แมปุ่๋ย ส่งมอบแล้ว 62 จังหวัด คดิเป็นร้อยละ 98.44 เครื่องผสมปุย๋ ส่งมอบแล้ว 
57 จงัหวัด คดิเป็นร้อยละ 90.47 ในส่วนการให้บริการในเชิงธุรกจิ การจดทะเบียนขายปุ๋ย ดำเนินการแล้ว 387 ศูนย์ คิดเป็น
ร้อยละ 98.22 การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน ดำเนินการแล้ว 378 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 95.94 มผีู้ใช้บริการแล้ว 77,980 
ราย การให้บริการจำหน่ายปุ๋ย ดำเนินการแล้ว 273 ศูนย์ คิดเป็นรอ้ยละ 69.29 จำหน่ายปุ๋ยแล้ว 35,949 กระสอบ และการ
ให้บริการเครื่องผสมปุ๋ย ดำเนินการแล้ว 241 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 61.17 บริการผสมปุ๋ยแล้ว 1,123.402 ตัน 

ด้านการจดัทำแพลตฟอรม์และแอปพลิเคชั่น ขณะนีด้ำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นก้าวหน้าไปแล้ว ร้อยละ 68 ใช้
ช่ือว่า “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” เพื่อให้เกษตรกรทั้งสมาชิกศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน และเกษตรกรทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ใหไ้ด้มากท่ีสุด ทั้ง
ในส่วนของการให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การวเิคราะห์ดิน การปรับปรุงดิน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการทำ
ธุรกิจดินปุ๋ยของศูนย์จดัการดินปุ๋ยชุมชน เช่น การให้บริการสั่งจองปุย๋ การคำนวณปุย๋ ฯลฯ ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจการใช้ปุ๋ยที่
ถูกต้องแม่นยำ ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนด้านปุ๋ยเคมลีดลง ผลผลติเพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยคาดว่าแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น “รู้ดิน 
รู้ปุ๋ย” จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดใช้บริการในปลายเดือนสิงหาคม 2564 

นอกจากจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรแล้ว ฐานข้อมูลและรายงานที่ได้รับจากแพลตฟอรม์สามารถให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้ไป
พัฒนาต่อยอดเพื่อการจดัการดินปุย๋ที่ถูกต้องแม่นยำยิ่งข้ึน อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศโดยรวมต่อไป อธิบดีกรมส่งเสรมิ
การเกษตร กล่าว 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร ต้ังเป้าเนรมิตศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกลูถั่วชมุชน เพ่ิมอีก 61 ศูนย์ รวมแล้วจะมีศูนย์ผลิตเมล็ด
พันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ครบ 120 ศูนย์ ใน 32 จังหวัด ครอบคลุมพ้ืนที่ 4,800 ไร่ เน้นถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง คาด
เกษตรกรจะสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ถึง 565 ตัน เพ่ือใหเ้กษตรกรนำไปปลูกสร้างเป็นอาชีพต่อไป 

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องจากพืชตระกูลถั่วเป็นพืชที่มีผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ต่ำเมื่อเทียบ
กับพืชแข่งขันชนิดอื่นๆ ประกอบกับท่ีเกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี ขาดการรณรงค์ส่งเสริมการสรา้งความรู้ และความเข้าใจแก่
เกษตรกรเพื่อให้เกิดความตระหนกัในการใช้เมล็ดพันธ์ุดี รวมทั้งเกษตรกรทั่วไปมักจะซื้อเมล็ดพันธ์ุจากพ่อค้าในท้องถิ่น ซึ่งมี
เปอร์เซ็นต์ความงอกต่ำ ส่งผลทำให้เกษตรกรต้องใช้เมล็ดพันธ์ุในอัตราสูง การเจรญิเติบโตไม่สม่ำเสมอ ได้ผลผลิตต่ำ และไมม่ี
คุณภาพ ส่งผลใหต้้นทุนการผลิตสงู และทำให้เกษตรกรไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตในราคาที่ดไีด้ 

ดังนั้นกรมส่งเสรมิการเกษตรดำเนนิงาน “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร กิจกรรมสง่เสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมัน่คงด้านอาหาร” เพื่อพัฒนาเกษตรกรในการจดัตั้งศูนยผ์ลติเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน และ
เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดของพืชตระกูลถั่ว ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 แล้วจำนวน 59 ศูนย์ และในปีน้ีได้
จัดตั้งเพิม่อีก 61 ศูนย์ รวมแล้วจะมีศูนยผ์ลติเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถัว่ชุมชน ครบ 120 ศูนย์ ใน 32 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แมฮ่่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
ชัยนาท ลพบุรี อุทัยธานี กาฬสินธุ ์ขอนแก่น นครราชสีมา บุรรีัมย์ เลย ศรสีะเกษ สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี 
พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจรญิ และจังหวัดมหาสารคาม ครอบคลุมพื้นท่ี 4,800 ไร ่

ทั้งนี้ได้สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ ถ่ัวเหลอืง ถ่ัวเขียว และถั่วลิสง สำหรับจดัทำแปลงเรยีนรู้การผลิตเมลด็พันธุ์พืชตระกูลถั่ว ศูนยล์ะ 5 ไร่ 
รวม 600 ไร่ และจัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชตระกลูถั่ว ศูนย์ละ 35 ไร่ รวม 4,200 ไร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชตระกลูถั่วแก่เกษตรกร ตลอดจนเพื่อเพิ่มปรมิาณผลผลิตภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้า ท้ังนี้ ในภาพรวมคาดว่า 
เกษตรกรในโครงการจะได้สามารถผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชตระกลูถั่วได้ถงึ 565 ตัน โดยในหลายพื้นท่ีได้มกีารส่งมอบปัจจยัการผลติแก่
ศูนย์เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 96 ศูนย ์คิดเป็นร้อยละ 80 

อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวอีกว่า  กรมส่งเสริมการเกษตร คาดว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะไดร้ับความรู้ด้านการ
เพาะปลูกพืชตระกูลถั่ว มีการนำเทคโนโลยีการผลิตทีเ่หมาะสมไปใช้สามารถผลติเมล็ดพันธ์ุพืชตระกลูถั่วคุณภาพดีกระจายสู่ระบบ
การผลิตในชุมชนได้อยา่งทั่วถึง และก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร 



 

"กลุ่มยวุเกษตรกร"ดีเด่น รางวลัท่ี 1ระดบัเขตภาคตะวนัออกโดดเด่นการรวมกลุ่มสืบทอดภมิูปัญญา บริหารจดัการกลุ่มอยา่งมีแบบแผน จบัตอ้งได ้
ทุกคนไดรั้บการฝึกปฏิบติัพร้อมน าไปปฏิบติัใชท่ี้บา้นได ้"สสก.3" จ.ระยอง ขยายผลทุกอ าเภอใหมี้"กลุ่มยวุเกษตรกร" หวงัพฒันาผูสื้บทอด 
"กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น" รางวลัท่ี 1 ระดบัเขตภาคตะวนัออกโดดเด่นการรวมกลุ่มสืบทอดภูมิปัญญา บริหารจดัการกลุ่มอย่างมีแบบแผน จบัตอ้งได ้ทุกคนไดรั้บการ
ฝึกปฏิบติัพร้อมน าไปปฏิบติัใชท่ี้บา้นได ้สสก.3 จ.ระยอง ขยายผลทุกอ าเภอให้มีกลุ่มยุวเกษตรกร หวงัพฒันาผูสื้บทอดภาคการเกษตรอยา่งครบวงจร 
นายปิยะ สมคัรพงศ ์ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง (สสก.3 จ.ระยอง) เปิดเผยว่า ส านกังานฯไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
คดัเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบนัเกษตรกรดีเด่น ระดบัเขต ปี 2564 ซ่ึงคณะกรรมการฯไดล้งพ้ืนท่ีเพื่อคดัเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ปี 2564

เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้โดยผลการคดัเลือกรางวลัท่ี 1 ไดแ้ก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบา้นหนองชุมเห็ด (ประจวบอุปถมัภ)์ อ.เกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี 
กลุ่มยุวเกษตรกรแห่งน้ีจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 6 ก.ย. 2550 ปัจจุบนัมีสมาชิก 34 คน กลุ่มมีแนวคิดให้สมาชิกไดเ้รียนรู้ดา้นการเกษตร ดา้นเคหกิจเกษตร การวางแผน
และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น โดยมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นวิทยากร สมาชิกกลุ่มเรียนรู้และสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได ้
อีกทั้งสามารถก าหนดวตัถุประสงค ์วางแผน มีการประชุมคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรและมีการมอบหมายหนา้ท่ีของสมาชิกอย่างชดัเจนซ่ึงเป็นการพฒันาศกัยภาพ
ผูน้ ากลุ่มยุวฯ มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การปลูกผกัสวนครัว  การเพาะเห็ดนางฟ้า การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต ์การเล้ียงไก่ไข่ การเล้ียงเป็ดไข่ การท า
ไข่เคม็ การท าปุ๋ ยหมกัโดยผลผลิตผกัและไข่ไก่น าไปจ าหน่ายให้โรงอาหารของโรงเรียนและบุคคลภายนอก ส่วนไข่เป็ดน าไปท าไข่เคม็ กิจกรรมท่ีโดดเด่นซ่ึงเป็น
ตน้แบบแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไดแ้ก่ การปลูกผกัสวนครัว การเล้ียงไก่ไข่ และการท าไข่เคม็ โดยสมาชิกกลุ่มไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริงและน าความรู้ท่ีไดรั้บไป
ปรับใชใ้นกิจกรรมส่วนบุคคลท่ีบา้นของตนเอง 
“ขอสนบัสนุนให้ทุกจงัหวดัในภาคตะวนัออกไดข้บัเคล่ือนนโยบายการพฒันาการกลุ่มยวุเกษตรกรให้เป็นตน้แบบอย่างนอ้ยอ าเภอละ 1 กลุ่ม และให้แลกเปล่ียน
เรียนรู้กนัในระดบัจงัหวดัเพื่อคดัเลือกเป็นตวัแทนเขา้รับการคดัเลือกระดบัเขต และระดบัประเทศในปีต่อ ๆ  ไปและจากการขบัเคล่ือนนโยบายพฒันาองคก์รเกษตรกร
(3 ก.)ท่ีผา่นมาส่งผลให้ส านกังานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอมีการคดัเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรตน้แบบอยา่งนอ้ยอ าเภอละ 1 กลุ่ม ท าให้แต่ละจงัหวดัมีกลุ่มยุวเกษตรกร
ดีเด่นระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั ซ่ึงกลุ่มยวุเกษตรกรตน้แบบมีความพร้อมดา้นกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงครบทุก
อ าเภอในภาคตะวนัออกต่อไป” นายปิยะ สมคัรพงศ ์กล่าว  
ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง เปิดเผยเพ่ิมเติมดว้ยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ไดก้ าหนดใหด้ าเนินการคดัเลือกเกษตรกร บุคคลทาง
การเกษตร และสถาบนัเกษตรกรท่ีมีผลงานดีเด่นเป็นประจ าทุกปี เพื่อเผยแพร่และยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ใหเ้ป็นท่ีปรากฏต่อสาธารณชน เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพตนเอง 
ตลอดจนเป็นเกษตรกรตน้แบบ เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาผลงานจากตวัอยา่งจริงของเกษตรกร บคุคลทางการเกษตรและสถาบนัเกษตรกรดีเด่น ท่ีประสบความส าเร็จดา้นการ
ประกอบอาชีพการเกษตรเพื่อพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการด าเนินงานของเกษตรกร บคุคลทางการเกษตรและสถาบนัเกษตรกรต่อไป 
และในส่วนของสถาบนัเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรไดก้ าหนดการขบัเคล่ือนนโยบายพฒันาเกษตรกร องคก์รเกษตรกร (3 ก.)ไดแ้ก่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร กลุ่มยวุเกษตรกรสู่การปฏิบติัในระดบัพ้ืนท่ี โดยให้ทุกอ าเภอตอ้งพฒันา Smart Farmer ตน้แบบ Young Smart 

Farmer อย่างนอ้ยประเภทละ 1 คน 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และกลุ่มยุวเกษตรกร อย่างนอ้ยประเภทละ 1 กลุ่ม โดยในภาคตะวนัออกมีกลุ่มยุวเกษตรกร ทั้งหมด 346 กลุ่ม 
 





ข่าวจงัหวดัแพร ่"โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม"่ ออกอากาศในรายการ ข่าวภาค 07.00น. สถานี

วิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย  กรมประชาสมัพนัธ ์และสวท.ทั่วประเทศ เชา้วนันี(้18 กค.64)  (*)โปรดเล่ือนไปฟังนาทีที่ 

47.40ค่ะ https://www.facebook.com/radiothailand/videos/1871772949652081/ 
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https://www.facebook.com/radiothailand/videos/1871772949652081/




 

นายประสิทธิ์ รูปต่ำ ประธานแปลงใหญ่ไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตะเกยีบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า อำเภอท่าตะเกียบ ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีป่า
รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งพื้นที่แถบน้ีมักประสบปญัหาช้างป่าเข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากมีช้างป่าอาศัยและหากินจำนวนมาก 
เกษตรกรในพ้ืนท่ีจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนมาปลูกไผต่งแทนพืชชนิดอื่นท่ีช้างชอบกิน เนื่องจากไผ่ในป่าธรรมชาตมิีมาก จึงไม่เป็นเป้าหมายของช้างป่า ท่ีสำคัญ
เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลติไปจำหนา่ยได้แทบทุกส่วน ท้ังหน่อ ลำ รวมถึงกิ่งพันธุ์ ต่อมาเกษตรกรจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็น “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูก
ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ” ขึ้น 

จนกระทั่งในปี พ.ศ 2561 ได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีเป้าหมายทีจ่ะร่วมกันผลติ ร่วมกันจำหน่าย ปจัจุบันแปลงใหญไ่ผม่ี

สมาชิกจำนวน 40 ราย พ้ืนท่ีปลูก 352 ไร่ โดยสมาชิกจำนวนทั้งหมด 40 ราย ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) รายบุคคล 

นอกจากน้ี ทางกลุ่มแปลงใหญไ่ผม่ีการดำเนินการตามแนวทาง “การตลาดนำการผลิต” โดยทางกลุ่มได้รวบรวมผลผลิตทั้งหมดจากสมาชิก ส่งไปจำหน่ายยัง

ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ตลาดผกัร่วมใจ และตลาดต่างๆ ในจังหวดันครปฐม จังหวัดสระบุรี จังหวัดราชบุรี และห้างสรรพสินคา้แม็คโคร สาขานครนายก 

ฉะเชิงเทรา และศูนย์กระจายสินคา้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจงัหวัดสมุทรสาคร 

ซึ่งแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบขึ้นช่ือในเรื่องของหน่อไม้ที่มีรสชาติ หวาน กรอบ อร่อย หน่อใหญ่ อวบ และน้ำหนักดี หน่อสวยน่ารับประทาน จึงเป็นที่นิยม
ของผู้บริโภค ตอบโจทย์ตลาด สามารถสร้างรายได้ประมาณ 3-4 ลา้นบาท ต่อปี สำหรับการบรหิารจดัการกลุม่ตามหลักการของโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ทางกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่ไดม้ีการวางแผนบริหารจัดการกลุ่มเป็นอย่างดี เช่น จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกลุม่ โดยแบ่งงานตามบทบาทหน้าท่ีให้แก่
สมาชิกอย่างชัดเจน วางแผนการผลิตของสมาชิกรายบุคคลเพื่อให้ไดผ้ลผลติพอเพียงต่อความต้องการตลาด และจดัทำแปลงเรียนรู้การผลิตไผ่ตงนอกฤดูกาล
ให้แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรูไ้ดต้ลอดเวลา มีการจัดประชุมกลุ่มฯ ทุกๆ วันท่ี 9 ของทุกเดือน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในช่วงเดือนที่
ผ่านมา ปรับปรุงแก้ไขปญัหาและพัฒนาศักยภาพให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งข้ึน 

นอกจากน้ี ทางกลุ่มยังไดร้ับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในทุกด้าน ท้ังการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ และจดัทำแผนเพื่อพัฒนากลุ่ม 5 ด้าน 
โดยมีการกำหนดเป้าหมายในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจดัการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่การผลติ รวมทั้งไดร้ับการ
สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3 ล้านบาท จากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด ซึ่งทางกลุ่มนำเงินมาใช้เพื่อพัฒนาในด้าน
การผลิต โดยการจดัซื้อมลูไกเ่ป็นวตัถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และรถไถพร้อมอุปกรณต์่อพ่วง เพื่อเพิ่มศักยภาพธนาคารปุ๋ยของกลุ่ม และสามารถลดต้นทุน 
ส่วนในด้านการพัฒนาคณุภาพมาตรฐาน ทางกลุ่มได้จดัซื้อเครื่องซีลสูญญากาศ เครื่องอัดกระป๋อง หมอ้ต้ม สำหรับแปรรูปผลผลิตหน่อไม้ ทำหน่อไม้ตม้ 
หน่อไม้ดองซลีสญุญากาศ 

รวมท้ังจัดซ้ือเคร่ืองเหลาแหลม เคร่ืองซีล เคร่ืองขัดเสี่ยน เตาเผาถ่านไม้ไผ่ เคร่ืองอัดถ่านแบบแท่ง มาใช้สำหรับแปรรูปลำไม้ไผ่เป็นไม้ตะเกียบ ซ่ึงจะ
สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจัดสรรรายได้คืนกลับให้สมาชิกในกลุ่ม เมื่อสมาชกินำผลผลิตมาจำหน่ายท่ีกลุ่ม จะได้รับเงิน
สดทุกคร้ัง เพ่ือให้สมาชิกมีเงินทนุหมุนเวียน มีระบบเงินหุน้ เงินออมทรัพย์ของกลุ่มทกุปี และปนัผลให้กับสมาชิก ซ่ึงจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นสู่
การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ย่ังยืน 



 

นายเทพ มุ้งแก้วกลาง ประธานกลุม่แปลงใหญ่มะม่วงคลองมติรสัมพนัธ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า เกษตรกรในพ้ืนท่ีบ้านคลอง
มิตรสัมพันธ์ หมู่ 15 ต.หนองหว้า อ. เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว แต่ก่อนประกอบอาชีพเพาะปลูกพืชไร่ เชน่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง เป็น
หลัก แต่เนื่องจากประสบปัญหาโรคแมลงศัตรูพืชระบาด ผลผลิตต่อไร่ต่ำ และปัญหาราคาผลผลิตไม่แนน่อน ขายผลผลิตไดไ้ม่คุม้ค่ากับการลงทุน 
จึงปรับเปลีย่นจากทำพืชไรม่าเป็นสวนมะม่วงแทน ในปี 2563 ได้มกีารรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่มะม่วงคลองมิตรสัมพันธ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัด
สระแก้ว สมาชิกจำนวน 30 ราย พ้ืนท่ีการปลูกจำนวน 750 ไร่ เพื่อเพ่ิมความสามารถในการต่อรองทางตลาด ปัจจุบันมีการพัฒนาผลผลิตให้
ได้รับมาตรฐาน GAP แล้วจำนวน 20 ราย 

โดยปลูกมะม่วงน้ำดอกไมส้ระแก้ว ซึ่งเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ท่ีเป็นสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ของสระแก้ว จำนวน 17 ราย เนื่องจาก
ลักษณะดินในพ้ืนท่ีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้วจะเป็นดินร่วนเหนียวปนกรวดลูกรัง หรือดินเหนยีวปนกรวดลูกรัง มีการระบายนำ้ที่ดี มี
ปริมาณไนโตรเจนสูง ซึ่งส่งผลดีทำให้ผลผลติมะม่วงน้ำดอกไมส้ระแกว้มีความหวานเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นจึงการันตีได้ว่ามะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว 
มีความหวาน กลิ่นหอม เนื้อสเีหลอืงอมส้ม ปริมาณเส้นใยน้อย เมลด็ลีบ ค่าความหวานไม่น้อยกว่า 16 องศาบริกซ์ ซึ่งผลผลิตของเกษตรกร
สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่จะได้รวมกนัประมาณ 700 – 1,000 ตันตอ่ปี โดยในช่วงฤดูกาลผลผลิตสามารถจำหน่ายได้ในราคา 50 – 60 บาทต่อ
กิโลกรมั แต่ในช่วงนอกฤดูกาลผลผลิตสามารถจำหนา่ยได้สูงถึง 90 – 100 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีพอ่ค้าคนกลางมารับซื้อถึงในสวนไปจำหน่ายใน
ประเทศ อาทิ ตลาดไท ตลาดสี่มมุเมือง และขายต่อให้กับพ่อค้าแม่คา้ทั่วไป ในส่วนของตลาดต่างประเทศมีการส่งออกไปหลายประเทศ อาทิ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น ไตห้วัน และมาเลเซีย 

นายสมพงศ์ เกื้อกูล รองประธานกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงคลองมิตรสัมพันธ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวดัสระแก้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการควบคุม
คุณภาพและผลผลติมะม่วงนอกฤดูกาลของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงคลองมิตรสมัพันธ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐาน 
GAP โดยเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ อีกทั้งในการปลูกนอกฤดูกาลยังมีการควบคมุคณุภาพโดยการใช้สารบังคับ เรียกว่า สารเบคโค
วิวดาซอน ท่ีมีความปลอดภัยต่อผูบ้ริโภคอยา่งแน่นอน ซึ่งมะม่วงน้ำดอกไมส้ีทอง ของกลุ่มแปลงใหญม่ะม่วงคลองมติรสัมพันธ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ 
จังหวัดสระแก้ว จะมผีลผลติ 2 ช่วงต่อปี ช่วงฤดูผลผลติปกติจะเป็นเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม และในช่วงนอกฤดูผลผลิตจะมีผลผลติออกใน
เดือน เมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี 

ด้าน นายพงษ์ศักดิ์ ใจงาม หัวหนา้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลติ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร โดยยึดหลักในเรื่องลดตน้ทุน เพิ่มผลผลติ เพิ่มคณุภาพสินค้า รวมทั้งมีการจดัการด้านตลาดและการ
บริหารจดัการกลุ่มที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลติและชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งข้ึน 

ทั้งนี้ กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงคลองมิตรสัมพันธ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ได้รับเงินทุนสนับสนุนในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 2.99 ล้านบาท โดยทางกลุ่มนำมาจัดซ้ือเคร่ืองคัดมะม่วง เพ่ือรับจ้างคัดผลผลิตจากสมาชิก และ
นำเงินรายได้กลับมาเป็นเงินหมุนเวียนในกลุ่ม อีกทั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนให้แก่เกษตรกรสมาชกิในการปลูกผลผลิตในฤดูกาลถัดไป ซ่ึง
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วมีแผนที่จะพัฒนาเกษตรกรสมาชกิกลุม่แปลงใหญ่มะม่วงคลองมิตรสัมพันธ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัด
สระแก้ว ให้ได้รับมาตรฐาน GAP ให้ครบ 30 รายต่อไป 



 

นายธนดล ฉิมแก้ว อายุ 56 ปี อยูบ่้านเลขท่ี 159 หมู่ 4 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ กล่าวถึงแนวคิดในการปลูกทุเรียนว่า
ตนเองก็ได้ทดลองปลูกพืชหลายชนิดแต่มาชอบและได้ผลดีที่สดุก็คือทุเรียนโดยเมื่อก่อนที่ดินแปลงนี้ไดม้ีการปลูกกาแฟมาก่อนแต่
ตนเองได้นำต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองมาปลูกแซมในสวนกาแฟบนเนื้อที่จำนวน 10 ไร่ เมื่อกาแฟได้รบัผลแต่ราคาไม่ค่อยดีจึงได้ลม้
กาแฟแล้วมาปลูกทุเรียนแบบจริงจังบนพ้ืนท่ี 10 ไร่ ประมาณ 200 ต้น เพราะคาดว่าทุเรียนเป็นผลไม้ ท่ีมีอนาคตแต่ต้องเอาใจใส่ 
ดูแล เป็นอย่างดี มีน้ำ มีอากาศที่เหมาะสม ราคาก็ขยับขึ้นมาตลอด จากราคาที่จำหนา่ยเมื่อก่อนราคากิโลกรมัละ 80 บาท ใน
ปัจจุบันจำหน่ายอยู่ท่ีกโิลกรัมละ 115 บาท 

สำหรับสายพันธ์ุที่นำมาปลูกในแปลงนี้ได้แก่พันธุ์หมอนทอง ชะนี และข้อก้านยาว มีอายุประมาณ 30 ปี แล้ว โดยในปี 2563 ที่
ผ่านมาสร้างรายได้กว่า 2 ลา้นกว่า และในปี2564 สร้างรายได้กว่า 3 ล้านบาท สำหรับปญัหาอุปสรรคในการปลูกทุเรียนกม็ีบ้าง
ได้แก่ เรื่องโรคหนอนไชลำต้น โรครากเน่า โคนเน่า ก็ดูแลโดยไปปรึกษากับสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ใช้น้ำหมักปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพในการกำจัดศัตรูพืชไม่ใช้สารเคมี ทำให้ปลอดภยัทั้งผู้ผลิตและผู้บรโิภค ขณะนีไ้ด้มีการขยายพืน้ท่ีปลูกเพิ่มอีก 20 ไร่ เพราะ
ในปัจจุบันผลผลติไม่เพียงพอในการจำหน่าย สำหรับสายพันธ์ุทีไ่ด้รับความนิยมได้แก่พันธุ์หมอนทองมีจดุเด่นคือเปลือกบาง เนื้อ
แน่น หวานมันและกรอบนอกนุ่มใน อาจจะเป็นเพราะสภาพภมูิประเทศ ท่ีเป็นภูเขา อากาศที่ข้อนข้างหนาวและชุ่มช้ืนของอำเภอ
ปลายพระยา จึงทำให้ผลไม้มีรสชาติที่ดี 

นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงแนวทางในการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวดักระบี่ว่าจังหวัดกระบีม่ีพืช
เศรษฐกิจหลักได้แก่ปาลม์น้ำมันและยางพาราแต่ในปัจจุบันไมผ้ลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรยีนก็เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสามารถทำรายได้
ให้กับพ่ีน้องเกษตรกรเป็นอย่างมาก ในส่วนของอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่มีทเุรียนหมอนทอง ท่ีปลูกที่บ้านทะเลหอย 
อำเภอปลายพระยา เป็นทุเรยีนที่มีช่ือเสียง มีลักษณะรสชาตหิวาน กรอบนอกนุ่มใน ตลาดมีความต้องการสูง 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ได้รว่มกับสำนักงานเกษตรอำเภอเข้าไปจัดตั้งรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในอำเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบีโ่ดยเฉพาะที่บ้านทะเลหอยให้รวมกลุ่มกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกทุเรียน
ได้ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การบรหิารจัดการตลาด มีการบูรณาการทุกภาคส่วนในห่วงโซ่การ
ผลิต ทำให้ทุเรียนบ้านทะเลหอยมคีุณภาพที่ดี ลดต้นทุนการผลิตลง ทำให้พ่ีน้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ในรอบปีท่ีผ่านมาในส่วน
ของเกษตรแปลงใหญ่ที่บ้านทะเลหอยสามารถสร้างรายได้ประมาณ 85 ลา้นบาท … 

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน 

 





 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ภายใต้ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม ในกิจกรรมย่อย เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตมะพร้าวน้ำหอมที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP โดยมีนางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัด
นครพนม เป็นประธานในพิธี เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่ปลอดภัย ซึ่งนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ
ใหม่ที่สำคัญที่จะช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดอบรมเกษตรกร จำนวน 
2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เกษตรกรจากอำเภอเมืองนครพนม อำเภอท่าอุเทน อำเภอศรี
สงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอบ้านแพง รวมจำนวน 98 ราย 
และรุ่นที่ 2 วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เกษตรกรอำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก อำเภอวังยาง อำเภอเรณูนคร 
อำเภอปลาปาก และอำเภอโพนสวรรค์ รวม 100 ราย 

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม โดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งนับว่า
เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่มาแรงในขณะนี้ สำหรับมะพร้าวน้ำหอม เป็นมะพร้าวที่เหมาะสำหรับกินผลอ่อน มีน้ำหอม
บริสุทธิ์ เนื้อมะพร้าวอ่อนมีวิตามินและเกลือแร่ที่ช่วยบำรุงสมองและเสริมสร้างร่างกายผู้บริโภคให้แข็งแรง 
มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชปลูกง่าย ให้ผลผลิตเร็วและต่อเนื่องนานกว่า 10 ปี มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชเศรษฐกิจที่
เหมาะต่อการปลูกในเชิงการค้า มีตลาดรองรับแน่นอน สร้างรายได้ต่อเนื่องให้เกษตรกรผู้ปลูกมีความมั่นคงในการ
ยังชีพ เป็นอีกอาชีพทางเลือกที่น่าสนใจ อีกทั้งน้ำมะพร้าวน้ำหอม เป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ มีวิตามินและเกลือแร่ที่
เป็นประโยชน์ การดื่มน้ำมะพร้าวน้ำหอมทุกวันหรือบ่อยๆ จะช่วยบำรุงสมองและสุขภาพให้แข็งแรง ในส่วน
เกษตรกรผู้ปลูกควรยึดปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ปลูกพอกินพอใช้และเหลือขาย ก็จะมีรายได้
ให้ดำรงชีพได้แบบวิถีพอเพียงและม่ันคง สำหรับมะพร้าวน้ำหอมสามารถปลูกได้ทุกพ้ืนที่ในประเทศไทย แต่ต้องดู
คุณสมบัติของดินในพื้นที่ว่าเหมาะสมต่อการปลูกพืชได้เพียงใด เพื่อความมั่นใจให้เก็บตัวอย่างดินตรวจวิเคราะห์ดิน
ว่ามีธาตุอาหารใดบ้าง เพื่อช่วยให้ใช้ปุ๋ยได้ถูกสูตร ถูกอัตราส่วนและตรงกับระยะเวลา ต้นมะพร้าวจะเจริญเติบโตให้
ผลผลิตดก และเกษตรกรที่ปลูกจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า 

 



 
17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ศูนยส์ารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จัดอบรมถ่ายทอดความรูภ้ายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ
สินค้าเกษตรที่สำคญัทางเศรษฐกจิของจังหวัดนครพนม ในกิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอมท่ีปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน GAP โดยมีนางสาวกญัณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวดันครพนม เป็นประธานในพิธี เพือ่ถ่ายทอดความรู้ในการปลูก
มะพร้าวน้ำหอมที่ปลอดภัย ซึ่งนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ทีส่ำคัญทีจ่ะช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กบัเกษตรกรในพื้นที่มากยิ่งข้ึน 
โดยมีการจัดอบรมเกษตรกร จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นท่ี 1 วันท่ี 17 กรกฎาคม 2564 เกษตรกรจากอำเภอเมืองนครพนม อำเภอ
ท่าอุเทน อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอบ้านแพง รวมจำนวน 98 ราย 
และรุ่นที่ 2 วันท่ี 18 กรกฎาคม 2564 เกษตรกรอำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก อำเภอวังยาง อำเภอเรณูนคร อำเภอปลาปาก 
และอำเภอโพนสวรรค์ รวม 100 ราย 
นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยวา่ จังหวัดนครพนม ได้ให้ความสำคญัในการส่งเสรมิและพัฒนาการ
ผลิตสินค้าเกษตรทีส่ำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม โดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่มาแรงใน
ขณะนี้ สำหรับมะพร้าวน้ำหอม เปน็มะพร้าวที่เหมาะสำหรับกินผลอ่อน มีน้ำหอมบรสิุทธ์ิ เนื้อมะพร้าวอ่อนมีวิตามินและเกลือแร่ที่
ช่วยบำรุงสมองและเสริมสร้างร่างกายผู้บรโิภคให้แข็งแรง มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชปลูกง่าย ให้ผลผลติเร็วและต่อเนื่องนานกว่า 10 
ปี มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชเศรษฐกจิที่เหมาะต่อการปลูกในเชิงการค้า มีตลาดรองรับแน่นอน สร้างรายได้ต่อเนื่องให้เกษตรกรผู้ปลูก
มีความมั่นคงในการยังชีพ เป็นอีกอาชีพทางเลือกที่น่าสนใจ อีกท้ังน้ำมะพร้าวน้ำหอม เป็นน้ำท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ มีวิตามินและเกลือ
แร่ที่เป็นประโยชน์ การดืม่น้ำมะพร้าวน้ำหอมทุกวันหรือบ่อยๆ จะชว่ยบำรุงสมองและสุขภาพให้แข็งแรง 
ในส่วนเกษตรกรผู้ปลูกควรยดึปฏบิัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ปลูกพอกินพอใช้และเหลอืขาย ก็จะมีรายได้ใหด้ำรงชีพ
ได้แบบวิถีพอเพียงและมั่นคง สำหรับมะพรา้วน้ำหอมสามารถปลูกได้ทุกพ้ืนท่ีในประเทศไทย แต่ต้องดูคุณสมบัติของดินในพ้ืนท่ีว่า
เหมาะสมต่อการปลูกพืชได้เพียงใด เพื่อความมั่นใจให้เก็บตัวอย่างดนิตรวจวิเคราะหด์ินว่ามีธาตุอาหารใดบ้าง เพื่อช่วยให้ใช้ปุ๋ยได้
ถูกสูตร ถูกอัตราส่วนและตรงกับระยะเวลา ต้นมะพร้าวจะเจรญิเติบโตให้ผลผลิตดก และเกษตรกรที่ปลูกจะได้รับผลตอบแทนท่ี
คุ้มค่า 
สำหรับการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การปลูกมะพร้าวน้ำหอมท่ีปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP นอกจากน้ียังมีการมอบต้นพันธ์ุ
มะพร้าวน้ำหอมให้กับเกษตรทีเ่ข้าร่วมโครงการ นำไปปลูกเพื่อให้เกดิเป็นแปลงต้นแบบในการเรียนรู้กบัเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งยัง
ทำให้เกษตรกรไดร้ับประโยชน์สามารถนำเอาความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง ทำให้เกิดการเพิม่ประสิทธิภาพ
การผลิตได้อย่างคุ้มคา่ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจบุัน ทำให้ทางสำนักงาน
เกษตรจังหวัดดำเนินการคัดกรองผู้เข้าร่วมอบรมอย่างเคร่งครดั และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 อย่างรดักุม เช่น การใส่หน้ากากอนามัย การวัดอณุหภูมิร่างกายก่อนเขา้ห้องประชุม การใช้เจลแอลกอฮอล์ และ
การเว้นระยะห่าง ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวมีการตรวจสอบและมาตรการทางด้านสาธารณะสุขท่ีเขม้ข้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด – 19 อีกทั้งช่วยให้การถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้เกดิประโยชน์กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีในการพัฒนาและยกระดับพืช
เศรษฐกิจใหม่ในจังหวัดนครพนมมากยิ่งข้ึน 





 
โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรยีนคุณภาพคุณธรรม กับ สพฐ. ซ่ึงน้อมนำพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติ “สร้างนักเรียนดีให้บ้านเมือง สร้างครูดีให้ห้องเรียน สร้างผู้บริหารดีให้โรงเรียน สร้างโรงเรียนดีให้ชุมชน ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” และได้น้อมนำ
พระราชกระแสรับส่ังพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสจัดต้ัง “กองทุนการศึกษา” เมื่อปี พ.ศ. 2555 ท่ีว่า “ให้
โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง” และพระราชทานหลัก 3 ประการ ในเรื่องครูและนักเรียน “ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่
ให้แข่งกับตัวเอง และให้เด็กท่ีเรียนเก่ง ช่วยสอนเพื่อนท่ีเรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 
วัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนานักเรียนเป็นเด็กดีมีคุณภาพคุณธรรม นำไปสู่ห้องเรียนคุณภาพคุณธรรม และพัฒนาไปสู่โรงเรียนคุณภาพคุณธรรม 
โดยการบูรณาการระหว่างสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ท่ีมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทัศนคติท่ีดีต่อ
การประกอบอาชีพการเกษตร โดยเน้นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติจริง (Learning by doing) จึงได้จัดต้ังเป็น กลุ่มยุวเกษตรกร ขึ้นในปี 2562 โดยการ
รับรองจากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
ท้ังนี้ ทางโรงเรียนได้นำหลักการดำเนินงานยุวเกษตรกร 4-H มาขับเคลื่อนควบคู่กับหลักการ 4H5M บางยางโมเดล “จากห้องเรียนคุณภาพคุณธรรม สู่โรงเรียนคุณภาพ
คุณธรรม” ได้แก่ 1. H ตัวแรก หมายถึง HEAD คือ การใช้สมองเพื่อดำเนินงานให้ก้าวหน้า 2. H ตัวท่ีสอง หมายถึง HEART คือ การมีจิตใจที่ดี มีความซ่ือสัตย์ต่อตนเองและ
ผู้อื่น 3. H ตัวท่ีสาม หมายถึง HAND คือ การใช้มือในการดำเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ และ 4. H ตัวท่ีสี่ หมายถึง HEALTH คือ การให้ปฏิบัติตนให้มีพลานามัยสมบูรณ์ เพื่อ
ครอบครัว เพื่อท้องถิ่น และเพื่อชาติ และได้นำหลักคุณธรรม 5-M มาประยุกต์ใช้กับหลัก 4-H ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ได้แก่ 1. Moral 1 ความรับผิดชอบ 2. Moral 2 
ความมีระเบียบวินัย 3. Moral 3 ความสุภาพ 4. Moral 4 จิตอาสา และ 5. Moral 5 ความพอเพียง 
คุณวารัตดา อินนุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้นำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ผ่านกิจกรรมด้านการเกษตร ซ่ึงปัจจุบันโรงเรียนได้จัดสรรพื้นท่ีให้ครู 
และนักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมด้านเกษตรร่วมกัน ดังน้ี 

1. กิจกรรมด้านประมง (การเล้ียงปลาดุก) 
การเลี้ยงปลาดุก จำนวน 300 ตัว ในบ่อพลาสติก ขนาด 2×4 เมตร จำนวน 2 บ่อ จำหน่ายให้โครงการอาหารกลางวันและผู้ปกครอง ซ่ึงกำหนดให้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นผู้รับผิดชอบ และครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแล 

2. กิจกรรมด้านปศุสัตว์ (การเลี้ยงไก่ไข่) 
การเลี้ยงไก่ไข่ โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ท้ังหมด 100 ตัว ออกไข่วันละ 80-90 ฟอง โดยแบ่งหน้าท่ีการให้อาหารไก่และเก็บไก่ไข่ ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4, 5 และ 6 
เป็นผู้รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมด้านพืช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง นำทีมโดย คุณจรูญ ภักดีโชติ เกษตรอำเภอเมืองตรัง และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบตำบล
นาท่ามเหนือ ซ่ึงได้ให้การสนับสนุน เมล็ดพันธุ์ผัก วัสดุปลูก องค์ความรู้ด้านการผลิตพืชและแปรรูปผลผลิตเกษตร โดยแบ่งตามระดับชั้น คือ 

4. ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ปลูกผักบุ้ง กวางตุ้ง และคะน้า ในล้อยางรถยนต์ ภายใต้โครง “วงล้อสามัคคี วิถีพอเพียง” โดยมี ครูจุฑาทิพย์ พิทักษ์ศานต์ เป็นผู้ดูแล 
5. ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ปลูกผักบุ้ง กวางตุ้ง และคะน้า ในท่อปูนซีเมนต์และล้อรถยนต์ โดยมี ครูวิชัย สัมพันธรัตน์ เป็นผู้ดูแล 
6. ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ปลูกผักยกร่อง เช่น กวางตุ้ง ถั่วฝักยาว มะเขือ และข้าวโพดหวาน ในแปลง เพื่อฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ตั้งแต่การยกร่อง เตรียมดิน 

การปลูก และการเก็บเกี่ยว โดยมี ครูชนิศา อิฐเขตต์ เป็นผู้ดูแล 
7. กิจกรรมออมทรัพย์ โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมการออมให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ได้รู้จักจัดสรร และวางแผนการใช้เงิน ซ่ึงกำหนดให้นักเรียนออมเงินทุกวัน

อังคารและพฤหัสบดี ของสัปดาห์ 
ครูชนิศา ได้กล่าวว่า ผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดท่ีได้ในแต่ละวันจะจำหน่ายโครงการอาหารกลางวันและจำหน่ายให้แก่ผู้ปกครอง โดยทางโรงเรียนได้จัดพ้ืนท่ีให้แก่นักเรียน
ได้วางจำหน่ายให้แก่ผู้ปกครองหลังเลิกเรียน รายได้ท้ังหมดนำเข้าสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ของแต่ละระดับชั้นเรียน 
คุณวารัตดา ยังกล่าวถึง ผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อน 4H5M บางยางโมเดล “จากห้องเรียนคุณภาพคุณธรรม สู่โรงเรียนคุณภาพคุณธรรม” ผ่านกิจกรรมเกษตรนอกเหนือจาก
ทักษะด้านการเกษตรแล้ว ยังส่งผลให้นักเรียนมีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจ มีความพอเพียง มีทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบ มีทักษะการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
และท่ีสำคัญนักเรียนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ส่งผลให้นักเรียนมี “คุณภาพดี คุณธรรมเด่น” โรงเรียนได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชน 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนบ้านบางยาง ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โทร. (087) 474-2118, (081) 476-3254 หรือ สำนักงาน
เกษตรอำเภอเมืองตรัง โทร. (075) 218-681 


