
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2564  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แปลงใหญ่ 1.ก.เกษตรฯ แจงผลโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่-เชื่อมโยงตลาด ด้าน

พืชทำได้แล้ว 100% 
มติชน 

2.ก.เกษตรฯ แจงผลโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่-เชื่อมโยงตลาด ด้าน
พืชทำได้แล้ว 100% 

Asean24.com 

3.เผยผลโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่-เชื่อมโยงตลาด ด้านพืชทำได้
แล้ว 100% 

เกษตรก้าวไกล 

ฟ้าทะลายโจร 4.กสก.ส่งเสริมปลูกและแปรรูป ฟ้าทะลายโจร... หนังสือพิมพ์มติชน 
5.กสก.หนุนปลูก ฟ้าทะลายโจร... หนังสือพิมพ์แนวหน้า 
6.หนุนปลูก/แปรรูป ฟ้าทะลายโจร ป้อนตลาดยาสมุนไพรไทย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
7.กสก.หนุนปลูก ฟ้าทะลายโจร... Khao24h.net 
8.กสก.หนุนปลูก ฟ้าทะลายโจร... แนวหน้า 
9.แจกฟรี ฟ้าทะลายโจร 5 แสนต้น ผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 จว. ThaiQuote 

อ้อยโรงงาน 10.สสก.3ระยอง ขยายผลปลูกอ้อยโรงงานแบบลดต้นทุนสู่ ศพก.และเกษตรกร หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 
แปลงใหญ่ 
ปาล์มน้ำมัน 

11.แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันคว้าที่ 1 ภาคใต้ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
12.แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ต.สมอทอง ปลื้ม รัฐช่วย 3 ล. ยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิต 

สยามรัฐ 

13.แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันต.สมอทอง ปลื้มรัฐช่วย 3ล. ยกระดับประสิทธิภาพผลิต คมชัดลึก 
มังคุด 14.สสก.5 สงขลา ชูผลสำเรจ็แปลงใหญ่มังคุดพัฒนาคุณภาพครบวงจร ประมูล

เพ่ือการส่งออก (ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง) 
MCOT 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ปาล์มน้ำมัน 15.ตรังเปิดลานเทปาล์มน้ำมันนาโต๊ะหมิง ยกระดับผลิตสู่คุณภาพตลาดต้องการ เดลินิวส์ 
16.ตรังเปิดลานเทและจุดรับซื้อปาล์มน้ำมัน Tcnewsstation.com 

แปลงใหญ่ 17.เกษตรเชียงใหม่เยี่ยมแปลงใหญ่เชียงดาว ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ เชียงใหม่นิวส์ 
18.เกษตรมันเทศแปลงใหญ่ ผันตัวประกอบธุรกิจเกษตรครบวงจรงานสร้าง
รายได้แก่ชุมชน 

NNT เชียงใหม่ 

สินค้าเกษตร GI 19.จำปาดะ GI พร้อมส่งขาย จ.สตูล ThaiPBS 
20.มะม่วงน้ำดอกไม้ GI คลองมิตรสัมพันธ์ มาตรฐาน GAP การันตี.อร่อย... ข่าวสด 

หยุดเผา 21.กาฬสินธุ์ลงแขกดำนา รณรงคท์ำเกษตรอินทรีย์ปลอดการเผาลด PM 2.5 MCOT 
ฟ้าทลายโจร 22.กลุ่มปลูกสมุนไพรตั้งเป้าแจกฟ้าทลายโจร 1000 ต้น ปลูกในครัวเรือน MCOT 

23.มอบฟ้าทลายโจร 1000 ต้นให้เรือนจำสุโขทัยปลบูกสู้โควิด-19 MCOT 
24.มอบฟ้าทลายโจร 1000 ต้นให้เรือนจำสุโขทัยปลบูกสู้โควิด-19 Khao24h.net 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

25.เกษตรน่าน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2564 Aec-tv-online2.com 

*************************** 



 

ก.เกษตรฯ แจงผลโครงการยกระดับแปลงใหญด่้วยเกษตรสมัยใหม่-เชื่อมโยงตลาด ด้านพืชทำได้แล้ว 100% 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กลา่วว่า ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญด่้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ตามที่มีการรายงานในระบบ co-farm ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 พบว่า ภาพรวมโครงการ มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่
แจ้งเข้าร่วมโครงการ ณ วันท่ี 7 มถิุนายน 2564 จำนวน 3,501 แปลง  แบ่งเป็นกรมส่งเสรมิการเกษตร 1,101 แปลง กรมการข้าว 2,101 
แปลง กรมปศสุัตว์ 117 แปลง กรมประมง 29 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 136 แปลง และกรมหม่อนไหม 17 แปลง ทั้งนี้ มีกลุม่แปลง
ใหญ่ที่แจ้งขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 แปลง 

โดยแบ่งเป็น กรมส่งเสรมิการเกษตร 36 แปลง กรมการข้าว 72 แปลง กรมปศสุัตว์ 8 การยางแห่งประเทศไทย 2 แปลง และกรมหม่อนไหม 
2 แปลง ดังนั้นคงเหลือกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ ท้ังสิ้นจำนวน 3,381 แปลง แบ่งเป็น กรมสง่เสริมการเกษตร 1,065 แปลง กรมการ
ข้าว 2,029 แปลง กรมปศสุัตว์ 109 แปลง กรมประมง 29 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 134 แปลง และกรมหม่อนไหม 15 แปลง โดย
ผลการดำเนินงานภาพรวม มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านการพิจารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ว 2,921 แปลง คิดเป็นร้อยละ 
86.39 ของจำนวนแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ ดำเนินการจัดทำ MOU กับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินคา้แปลงใหญ่แล้ว 2,873 แปลง คดิเป็น
ร้อยละ 84.97 ของจำนวนแปลงที่เข้าร่วมโครงการ และโอนเงินใหก้ับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว 2,566 แปลง คิดเป็นร้อยละ 75.89 ของจำนวน
แปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ วงเงินงบประมาณรวมกว่า 7,112 ล้านบาท 

สำหรับความก้าวหน้าผลการดำเนนิงานโครงการยกระดับแปลงใหญด่้วยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด เฉพาะด้านพืช ยกเว้นข้าว ซึ่งกรม
ส่งเสริมการเกษตรเป็นผูดู้แล ข้อมลู ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 พบว่า มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ 1,065 แปลง ผ่านการพจิารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ว 1,065 แปลง คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจำนวนแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ ดำเนินการจดัทำ MOU กับ
หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่แล้ว 1,065 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ และโอนเงินให้กบักลุ่ม
แปลงใหญ่แล้ว 1,065 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนแปลงที่เข้าร่วมโครงการ วงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,873 ลา้นบาท 

ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างให้ไดต้ามแผน 
และเบิกจา่ยตามขั้นตอนและระเบยีบราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมประสานงานกับอีก 5 หน่วยงานท่ีรว่มดำเนินโครงการเร่งรัดการดำเนนิการ
เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรต่อไป 

อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการเกษตรได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการให้คณะอนุกรรมาธิการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ฯ 
รับทราบอย่างใกล้ชดิ 



 

ก.เกษตรฯ แจงผลโครงการยกระดับแปลงใหญด่้วยเกษตรสมัยใหม่-เชื่อมโยงตลาด ด้านพืชทำได้แล้ว 100% 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กลา่วว่า ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญด่้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ตามที่มีการรายงานในระบบ co-farm ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 พบว่า ภาพรวมโครงการ มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่
แจ้งเข้าร่วมโครงการ ณ วันท่ี 7 มถิุนายน 2564 จำนวน 3,501 แปลง  แบ่งเป็นกรมส่งเสรมิการเกษตร 1,101 แปลง กรมการข้าว 2,101 
แปลง กรมปศสุัตว์ 117 แปลง กรมประมง 29 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 136 แปลง และกรมหม่อนไหม 17 แปลง ทั้งนี้ มีกลุม่แปลง
ใหญ่ที่แจ้งขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 แปลง 

โดยแบ่งเป็น กรมส่งเสรมิการเกษตร 36 แปลง กรมการข้าว 72 แปลง กรมปศสุัตว์ 8 การยางแห่งประเทศไทย 2 แปลง และกรมหม่อนไหม 
2 แปลง ดังนั้นคงเหลือกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ ท้ังสิ้นจำนวน 3,381 แปลง แบ่งเป็น กรมสง่เสริมการเกษตร 1,065 แปลง กรมการ
ข้าว 2,029 แปลง กรมปศสุัตว์ 109 แปลง กรมประมง 29 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 134 แปลง และกรมหม่อนไหม 15 แปลง โดย
ผลการดำเนินงานภาพรวม มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านการพิจารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ว 2,921 แปลง คิดเป็นร้อยละ 
86.39 ของจำนวนแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ ดำเนินการจัดทำ MOU กับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินคา้แปลงใหญ่แล้ว 2,873 แปลง คดิเป็น
ร้อยละ 84.97 ของจำนวนแปลงที่เข้าร่วมโครงการ และโอนเงินใหก้ับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว 2,566 แปลง คิดเป็นร้อยละ 75.89 ของจำนวน
แปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ วงเงินงบประมาณรวมกว่า 7,112 ล้านบาท 

สำหรับความก้าวหน้าผลการดำเนนิงานโครงการยกระดับแปลงใหญด่้วยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด เฉพาะด้านพืช ยกเว้นข้าว ซึ่งกรม
ส่งเสริมการเกษตรเป็นผูดู้แล ข้อมลู ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 พบว่า มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ 1,065 แปลง ผ่านการพจิารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ว 1,065 แปลง คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจำนวนแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ ดำเนินการจดัทำ MOU กับ
หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่แล้ว 1,065 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ และโอนเงินให้กบักลุ่ม
แปลงใหญ่แล้ว 1,065 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนแปลงที่เข้าร่วมโครงการ วงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,873 ลา้นบาท 

ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างให้ไดต้ามแผน 
และเบิกจา่ยตามขั้นตอนและระเบยีบราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมประสานงานกับอีก 5 หน่วยงานท่ีรว่มดำเนินโครงการเร่งรัดการดำเนนิการ
เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรต่อไป 

อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการเกษตรได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการให้คณะอนุกรรมาธิการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ฯ 
รับทราบอย่างใกล้ชิด 

The post ก.เกษตรฯ แจงผลโครงการยกระดับแปลงใหญด่้วยเกษตรสมยัใหม่-เชื่อมโยงตลาด ด้านพืชทำได้แล้ว 100%  appeared first on 
มติชนออนไลน์. 



 

เกษตรฯ แจงผลการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ด้านพืช ยกเว้นข้าว ทำได้
แล้ว 100% พร้อมประสานงานอีก 5 หน่วยงาน เร่งรัดดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างให้ได้ตามแผน เพ่ือประโยชน์ของเกษตรกร 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด ตามที่มีการรายงานในระบบ co-farm ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 พบว่า ภาพรวม
โครงการ มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่แจ้งเขา้ร่วมโครงการ ณ วันท่ี 7 มิถุนายน 2564 จำนวน 3,501 แปลง  แบ่งเป็นกรมส่งเสรมิ
การเกษตร 1,101 แปลง  กรมการข้าว 2,101 แปลง กรมปศุสตัว์ 117 แปลง กรมประมง 29 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 
136 แปลง และกรมหม่อนไหม 17 แปลง ท้ังนี้ มีกลุ่มแปลงใหญท่ี่แจ้งขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 แปลง โดย
แบ่งเป็น กรมส่งเสรมิการเกษตร 36 แปลง กรมการข้าว 72 แปลง กรมปศุสัตว์ 8 การยางแห่งประเทศไทย 2 แปลง และกรม
หม่อนไหม 2 แปลง ดังนั้นคงเหลอืกลุ่มแปลงใหญ่ทีเ่ข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้นจำนวน 3,381 แปลง แบ่งเป็น กรมส่งเสรมิการเกษตร 
1,065 แปลง กรมการข้าว 2,029 แปลง กรมปศสุัตว์ 109 แปลง กรมประมง 29 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 134 แปลง 
และกรมหม่อนไหม 15 แปลง โดยผลการดำเนินงานภาพรวม มีกลุม่แปลงใหญ่ที่ผา่นการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการระดับ
จังหวัดแล้ว 2,921 แปลง คิดเปน็ร้อยละ 86.39 ของจำนวนแปลงที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการจัดทำ MOU กับหน่วยงานที่เป็น
เจ้าของสินค้าแปลงใหญ่แล้ว 2,873 แปลง คิดเป็นร้อยละ 84.97 ของจำนวนแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ และโอนเงินให้กับกลุ่ม
แปลงใหญ่แล้ว 2,566 แปลง คิดเป็นร้อยละ 75.89 ของจำนวนแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ วงเงินงบประมาณรวมกว่า 7,112 ล้าน
บาท 

สำหรับความก้าวหน้าผลการดำเนนิงานโครงการยกระดับแปลงใหญด่้วยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด เฉพาะด้านพืช ยกเว้น
ข้าว ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเปน็ผู้ดูแล ข้อมลู ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 พบว่า มีกลุม่แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ 1,065 
แปลง ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ว 1,065 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนแปลงท่ีเข้าร่วม
โครงการ ดำเนินการจดัทำ MOU กับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่แล้ว 1,065 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวน
แปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ และโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว 1,065 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนแปลงท่ีเข้าร่วม
โครงการ วงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,873 ล้านบาท ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ั่งการให้
สำนักงานเกษตรจังหวัดเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างให้ได้ตามแผน และเบิกจ่ายตามขั้นตอนและระเบียบราชการอย่างเคร่งครดั 
พร้อมประสานงานกับอีก 5 หน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการเร่งรดัการดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรต่อไป 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรไดร้ายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการให้คณะอนุกรรมาธกิารติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ฯ 
รับทราบอย่างใกล้ชดิ 











 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ฟ้าทะลายโจร เป็นพืชสมุนไพรที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมไทยอยู่ในขณะนี้ 

เนื่องจากสามารถใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบนั มีสาร “แอนโดรกราโฟไลด์” ซ่ึงมีสรรพคุณสามารถลดความรุนแรง

ของโรคในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการไม่หนักได้ กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรด้านพืชได้ดำเนินการสนับสนนุ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพ่ือให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่การเพาะปลูก ให้

ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมสีารสำคัญเพียงพอ ตลอดจนมชี่องทางการจำหน่ายท่ีแนน่อน ประกอบกับในปี 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้พืชสมุนไพรเป็นพืชทางเลือก ซ่ึงเป็นการพัฒนาพืชสมนุไพร และ

เปิดโอกาสให้พืชสมุนไพรขยายออกสู่ตลาดได้มากยิ่งขึ้น 

อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวอีกว่า จากความสำเร็จของโครงการบ้านพอเพียงเลีย้งชีวิตสู้โควดิ-19 ที่ได้มีการมอบพืชผักและสมุนไพร 7 ชนิดให้แก่
เกษตรกรในปีทีผ่่านมา รวมทั้งสิ้นกว่า 3.7 ลา้นต้น โดยมีฟ้าทะลายโจร รวมอยู่ด้วย และจากความต้องการต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรของประชาชนมีปริมาณ
มาก จึงไดส้ั่งการให้กองขยายพันธุพ์ืชนำเมล็ดพันธ์ุฟ้าทะลายโจรมาเพาะขยายพันธุ์และต่อยอดสู่โครงการผลิตต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรสนบัสนุนการรักษาโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านศูนย์ขยายพันธ์ุพชืทั้ง 10 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดชลบรุี ตรงันครราชสีมา นครศรีธรรมราช บรุีรัมย์ พิษณุโลก 
มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบรุี และอุดรธานี ท้ังนี้ คาดว่าจะสามารถมอบต้นพันธ์ุ ฟ้าทะลายโจรให้แก่เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปไดใ้นช่วงสิ้นเดือน
สิงหาคม 2564 โดยจะให้บริการศูนย์ละ 50,000 ต้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 500,000 ต้น ท้ังนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะแจ้งวันพรอ้มให้บริการต้น
พันธุ์ท่ีแน่นอนอีกครั้งหนึ่ง 

นอกจากน้ี ในด้านการส่งเสรมิการปลูกพืชสมุนไพร กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมใหเ้กษตรกรรายยอ่ยรวมกลุม่กันเป็นแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มาตั้งแต่ปี 2559 โดยมีกลุม่แปลงใหญ่พืชสมุนไพร จำนวนท้ังสิ้น 37 แปลง ใน 22 จังหวัด เกษตรกร 1,565 ราย รวม
พื้นที่จำนวน 7,913 ไร่ โดยแปลงใหญ่สมุนไพรจะมีตลาดรองรับที่แน่นอน ท้ังแบบมีข้อตกลงล่วงหน้ากับผู้รับซื้อ และจำหนา่ยผา่นตลาดเกษตรกร เว็บไซต์
ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ตลาดในท้องถิ่น ตลาดขายส่ง และตลาดส่งออก รวมทั้งยังมีแปลงใหญส่มุนไพร จำนวน 6 แปลงที่มีการจัดทำ MOU กับ
โรงพยาบาลทีม่ีการผลติยาสมุนไพร ได้แก่ 1) แปลงใหญ่สมุนไพรทับทิมสยาม 05 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ทำ MOU ส่ง
วัตถุดิบสมุนไพรแห้ง กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภเูบศร 2) แปลงใหญ่สมุนไพร หมู่ 4 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอบุลราชธานี MOU 
ส่งวัตถุดิบสมุนไพรสด กับโรงพยาบาลตระการพืชผล 3) แปลงใหญส่มุนไพร หมู่ 5 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจรญิ ทำMOU ส่งวัตถุดิบ
สมุนไพรสด กับโรงพยาบาลพนา 4) แปลงใหญส่มุนไพร หมู่ 4 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ทำ MOU ส่งวัตถดุิบสมุนไพรแห้ง กับ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภูเบศร 5) แปลงใหญส่มุนไพรบ้านโนนธาตุ ตำบลพนา อำเภอพนา ทำ MOU ส่งวัตถดุิบสมุนไพรสด / แห้ง กับโรงพยาบาล
พนา และ 6) แปลงใหญส่มุนไพรตำบลหนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำ MOU ส่งวัตถุดิบสมุนไพรแห้ง กับ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภูเบศร 

ปัจจุบันมีเกษตรกรรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรกว่า 3,000 กลุม่ โดยกรมส่งเสรมิการเกษตรได้เข้าไปส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชน
เหล่านีม้ีการวางแผนการผลิต เน้นกระบวนการผลติและแปรรูปที่ถูกต้อง ปลอดภัย และได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ GAP อย. GMP เกษตร
อินทรีย์ และ HACCP รวมถึงการพัฒนากล่องบรรจุภณัฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าและตตีลาดกลุม่ผู้บริโภครุ่นใหม่ ด้วยผลิตภณัฑ์ทีม่ีรูปลกัษณ์สวย ทันสมัย 
โดยสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน ประกอบไปด้วยสินค้าท้ังประเภทอุปโภค เช่น ลูกประคบสมุนไพร แชมพู สบู่สมุนไพร ผงขัดผิว ครีมทาผวิ เป็นต้น และ
ประเภทบริโภค เช่น น้ำสมุนไพร ขิงผง น้ำพริกสมุนไพร ข้าวเกรียบสมุนไพร เป็นต้น 



 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กลา่ววา่ ฟา้ทะลายโจร เป็นพืชสมุนไพรที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมไทยอยู่ใน
ขณะน้ี เน่ืองจากสามารถใช้รักษาผูป่้วยโรคโควิด-19 ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน มีสาร “แอนโดรกราโฟไลด”์ ซ่ึงมีสรรพคุณ
สามารถลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มอีาการไม่หนักได้ กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร
ด้านพืชได้ดำเนินการสนับสนุน ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลกูพชืสมุนไพรอย่างตอ่เนื่องมาโดยตลอด เพือ่ให้เกษตรกรนำองค์
ความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่การเพาะปลูก ให้ผลผลิตทีไ่ด้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีสารสำคัญเพียงพอ ตลอดจนมีช่องทางการจำหน่ายที่
แน่นอน ประกอบกับในปี 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน
เพื่อใหพ้ืชสมุนไพรเป็นพชืทางเลือก ซ่ึงเป็นการพัฒนาพืชสมุนไพร และเปิดโอกาสให้พชืสมุนไพรขยายออกสู่ตลาดได้มากย่ิงขึ้น 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ จากความสำเร็จของโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 ที่ได้มีการมอบพืชผกั
และสมุนไพร 7 ชนิดให้แก่เกษตรกรในปีที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้นกว่า 3.7 ล้านต้น โดยมีฟ้าทะลายโจร รวมอยู่ด้วย และจากความต้องการ
ต้นพันธุ์ฟา้ทะลายโจรของประชาชนมีปริมาณมาก จึงได้สั่งการให้กองขยายพันธุพ์ืชนำเมล็ดพันธุ์ฟา้ทะลายโจรมาเพาะขยายพันธุ์และตอ่
ยอดสู่โครงการผลิตต้นพันธุฟ์้าทะลายโจรสนับสนุนการรักษาโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านศูนย์ขยายพันธุพ์ืชทั้ง 
10 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ตรังนครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี และอุดรธานี ทั้งน้ี 
คาดว่าจะสามารถมอบต้นพันธุ์ ฟา้ทะลายโจรให้แก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปได้ในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 โดยจะให้บริการ
ศูนย์ละ 50,000 ต้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 500,000 ต้น ทั้งน้ีทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะแจ้งวันพร้อมให้บริการต้นพันธุ์ทีแ่น่นอนอกี
คร้ังหน่ึง 

นอกจากน้ี ในด้านการส่งเสริมการปลูกพชืสมุนไพร กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มกันเป็นแปลง
ใหญ่ ภายใต้โครงการระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มาตั้งแต่ปี 2559 โดยมีกลุ่มแปลงใหญพ่ืชสมนุไพร จำนวนทั้งสิ้น 37 แปลง 
ใน 22 จังหวัด เกษตรกร 1,565 ราย รวมพื้นที่จำนวน 7,913 ไร่ โดยแปลงใหญ่สมุนไพรจะมีตลาดรองรับที่แน่นอน ทั้งแบบมี
ข้อตกลงล่วงหน้ากับผู้รับซ้ือ และจำหน่ายผ่านตลาดเกษตรกร เว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ตลาดในท้องถิ่น ตลาดขายส่ง และ
ตลาดส่งออก รวมทั้งยังมีแปลงใหญส่มุนไพร จำนวน 6 แปลงที่มีการจัดทำ MOU กับโรงพยาบาลที่มกีารผลิตยาสมุนไพร ได้แก่ 1) 
แปลงใหญ่สมุนไพรทับทิมสยาม 05 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ทำ MOU ส่งวัตถุดิบสมุนไพรแห้ง กับ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 2) แปลงใหญ่สมุนไพร หมู่ 4 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพชืผล จังหวัดอุบลราชธานี MOU ส่ง
วัตถุดิบสมุนไพรสด กับโรงพยาบาลตระการพืชผล 3) แปลงใหญ่สมุนไพร หมู่ 5 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ทำMOU 
ส่งวัตถุดิบสมนุไพรสด กับโรงพยาบาลพนา 4) แปลงใหญ่สมุนไพร หมู่ 4 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ทำ MOU 
ส่งวัตถุดิบสมุนไพรแห้ง กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 5) แปลงใหญ่สมุนไพรบ้านโนนธาตุ ตำบลพนา อำเภอพนา ทำ MOU ส่ง
วัตถุดิบสมุนไพรสด / แห้ง กับโรงพยาบาลพนา และ 6) แปลงใหญ่สมนุไพรตำบลหนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำ MOU สง่วัตถุดิบสมุนไพรแห้ง กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

ปัจจุบันมีเกษตรกรรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรกวา่ 3,000 กลุ่ม โดยกรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ข้าไป
ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนเหลา่นี้มีการวางแผนการผลิต เน้นกระบวนการผลิตและแปรรูปที่ถกูต้อง ปลอดภัย และได้รับการรับรอง
มาตรฐานต่างๆ ได้แก่ GAP อย. GMP เกษตรอินทรีย์ และ HACCP รวมถึงการพัฒนากลอ่งบรรจุภัณฑ์ เพื่อสรา้งมูลค่าสินค้าและตีตลาด
กลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณ์สวย ทันสมัย โดยสินค้าจากวสิาหกิจชุมชน ประกอบไปดว้ยสินค้าทั้งประเภทอุปโภค 
เช่น ลูกประคบสมุนไพร แชมพู สบู่สมุนไพร ผงขัดผวิ ครีมทาผิว เป็นตน้ และประเภทบริโภค เช่น น้ำสมุนไพร ขิงผง น้ำพริกสมุนไพร 
ข้าวเกรียบสมุนไพร เป็นต้น 



 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า “ฟ้าทะลายโจร” เป็นพืชสมุนไพรท่ีก าลงัเป็นท่ีสนใจของสังคมไทยอยูใ่น

ขณะน้ี เน่ืองจากสามารถใชรั้กษาผูป่้วยโรคโควิด-19 ควบคู่กบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนั มีสาร “แอนโดรกราโฟไลด”์ ซ่ึงมีสรรพคุณสามารถ

ลดความรุนแรงของโรคในผูป่้วยโรคโควิด-19 ท่ีมีอาการไม่หนกัได ้

. 

ทั้งน้ีจากความตอ้งการตน้พนัธ์ุฟ้าทะลายโจรของประชาชนมีปริมาณมาก จึงไดส่ั้งการให้กองขยายพนัธ์ุพืชน าเมลด็พนัธ์ุฟ้าทะลายโจรมา

เพาะขยายพนัธ์ุและต่อยอดสู่โครงการผลิตตน้พนัธ์ุฟ้าทะลายโจรสนบัสนุนการรักษาโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 

. 

ผา่นศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชทั้ง 10 ศูนย ์ไดแ้ก่ จ.ชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย ์พิษณุโลก มหาสารคาม ล าพูน สุพรรณบุรี 

และอุดรธานี 

. 

ทั้งน้ีคาดว่าจะสามารถมอบตน้พนัธ์ุฟ้าทะลายโจรให้แก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปไดใ้นช่วงส้ินเดือนสิงหาคม 2564 โดยจะให้บริการ

ศูนยล์ะ 50,000 ตน้ รวมจ านวนทั้งส้ิน 500,000 ตน้ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะแจง้วนัพร้อมให้บริการตน้พนัธ์ุท่ีแน่นอนอีกคร้ังหน่ึง 
. 

ดา้นนายวิชยั ตูแ้กว้ ผูอ้  านวยการกองขยายพนัธ์ุพืช กล่าวว่า ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชท่ีสามารถขยายพนัธ์ุไดง้่าย ทั้งการเพาะเมลด็และการปักช า 

โดยการขยายพนัธ์ุโดยใชเ้มลด็ ควรคดัเลือกเมลด็ท่ีไดจ้ากฝักแก่จดั เมลด็ตอ้งมีสีน ้าตาลแดง ลกัษณะสมบูรณ์ กรณีเมลด็ท่ีเก็บใหม่หรือมีอายุ

การเก็บรักษานานนอ้ยกว่า 2 เดือน ควรแช่เมลด็ในน ้าอุณหภูมิห้องนาน 24 ชม. หรือแช่ในน ้าร้อน นาน 5 - 7 นาที แลว้น าขึ้นมาผึ่งไวใ้ห้

เยน็ท่ีอุณหภูมิห้อง 
. 

แต่ถา้หากเป็นเมลด็ท่ีมีอายกุารเกบ็รักษานานประมาณ 1 ปี ควรกระตุน้ความงอกดว้ยการเก็บท่ีอุณหภูมิ 10 องศาฯ เป็นเวลา 1 เดือน หรือ

อบท่ีอุณหภูมิ 45 องศาฯ เป็นเวลา 48 ชม. จะช่วยท าให้เมลด็พนัธ์ุงอกดีขึ้น 

. 

ส าหรับการขยายพนัธ์ุโดยใชก่ิ้งปักช า ควรคดัเลือกก่ิงจากตน้ท่ีสมบูรณ์ แขง็แรง มีอายท่ีุเหมาะสม ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป ความยาวประมาณ 

10 ซม. ควรเด็ดใบออกบา้งเพ่ือลดการคายน ้า จากนั้นน าไปแช่ในน ้ายาเร่งรากเป็นเวลา 10 นาที ผึ่งให้แห้งก่อนปักช าแลว้รดน ้าใหชุ่้ม โดย

ตอ้งรักษาความชุ่มช้ืนและพรางแสงประมาณ 1 สัปดาห์ เม่ือมีการแตกใบและรากงอกแลว้สามารถยา้ยปลูกลงในแปลงต่อไปได ้

. 

#ฟ้าทะลายโจร #แจกฟรีตน้ฟ้าทะลายโจร #กรมส่งเสริมการเกษตร #ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช #โควิด19 #Thaiquote 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCazAxOSeP6dG9Q9qY5gdVe_QKz_UDWDd6OHdi79-kkczakEGm2iM8PiuarlP3KdlBlJvCHPOBvrPpM3ZFOapsK2Po_nbL1kx78r-1TGdeaHAjqYQToD_DnZDOKVoogBk6d1TWx3RPAmR70RDTVshtA4J5KbZj8ON2bWT1iQO0YAOQLlqC09FKQkUVYOt-Y3pxQiIbSoWaISiV-ltlqu3mqplm26W4RufsxzQO3-UB7FSDg5OwFlD4SAsJc8PBMWGtKV4BMNVcMfQRLBieYMkz2WvciiXQH3JDNBZVjfRjBfI4WDi69mg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCazAxOSeP6dG9Q9qY5gdVe_QKz_UDWDd6OHdi79-kkczakEGm2iM8PiuarlP3KdlBlJvCHPOBvrPpM3ZFOapsK2Po_nbL1kx78r-1TGdeaHAjqYQToD_DnZDOKVoogBk6d1TWx3RPAmR70RDTVshtA4J5KbZj8ON2bWT1iQO0YAOQLlqC09FKQkUVYOt-Y3pxQiIbSoWaISiV-ltlqu3mqplm26W4RufsxzQO3-UB7FSDg5OwFlD4SAsJc8PBMWGtKV4BMNVcMfQRLBieYMkz2WvciiXQH3JDNBZVjfRjBfI4WDi69mg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCazAxOSeP6dG9Q9qY5gdVe_QKz_UDWDd6OHdi79-kkczakEGm2iM8PiuarlP3KdlBlJvCHPOBvrPpM3ZFOapsK2Po_nbL1kx78r-1TGdeaHAjqYQToD_DnZDOKVoogBk6d1TWx3RPAmR70RDTVshtA4J5KbZj8ON2bWT1iQO0YAOQLlqC09FKQkUVYOt-Y3pxQiIbSoWaISiV-ltlqu3mqplm26W4RufsxzQO3-UB7FSDg5OwFlD4SAsJc8PBMWGtKV4BMNVcMfQRLBieYMkz2WvciiXQH3JDNBZVjfRjBfI4WDi69mg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCazAxOSeP6dG9Q9qY5gdVe_QKz_UDWDd6OHdi79-kkczakEGm2iM8PiuarlP3KdlBlJvCHPOBvrPpM3ZFOapsK2Po_nbL1kx78r-1TGdeaHAjqYQToD_DnZDOKVoogBk6d1TWx3RPAmR70RDTVshtA4J5KbZj8ON2bWT1iQO0YAOQLlqC09FKQkUVYOt-Y3pxQiIbSoWaISiV-ltlqu3mqplm26W4RufsxzQO3-UB7FSDg5OwFlD4SAsJc8PBMWGtKV4BMNVcMfQRLBieYMkz2WvciiXQH3JDNBZVjfRjBfI4WDi69mg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCazAxOSeP6dG9Q9qY5gdVe_QKz_UDWDd6OHdi79-kkczakEGm2iM8PiuarlP3KdlBlJvCHPOBvrPpM3ZFOapsK2Po_nbL1kx78r-1TGdeaHAjqYQToD_DnZDOKVoogBk6d1TWx3RPAmR70RDTVshtA4J5KbZj8ON2bWT1iQO0YAOQLlqC09FKQkUVYOt-Y3pxQiIbSoWaISiV-ltlqu3mqplm26W4RufsxzQO3-UB7FSDg5OwFlD4SAsJc8PBMWGtKV4BMNVcMfQRLBieYMkz2WvciiXQH3JDNBZVjfRjBfI4WDi69mg&__tn__=%2ANK-R
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https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCazAxOSeP6dG9Q9qY5gdVe_QKz_UDWDd6OHdi79-kkczakEGm2iM8PiuarlP3KdlBlJvCHPOBvrPpM3ZFOapsK2Po_nbL1kx78r-1TGdeaHAjqYQToD_DnZDOKVoogBk6d1TWx3RPAmR70RDTVshtA4J5KbZj8ON2bWT1iQO0YAOQLlqC09FKQkUVYOt-Y3pxQiIbSoWaISiV-ltlqu3mqplm26W4RufsxzQO3-UB7FSDg5OwFlD4SAsJc8PBMWGtKV4BMNVcMfQRLBieYMkz2WvciiXQH3JDNBZVjfRjBfI4WDi69mg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9419?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCazAxOSeP6dG9Q9qY5gdVe_QKz_UDWDd6OHdi79-kkczakEGm2iM8PiuarlP3KdlBlJvCHPOBvrPpM3ZFOapsK2Po_nbL1kx78r-1TGdeaHAjqYQToD_DnZDOKVoogBk6d1TWx3RPAmR70RDTVshtA4J5KbZj8ON2bWT1iQO0YAOQLlqC09FKQkUVYOt-Y3pxQiIbSoWaISiV-ltlqu3mqplm26W4RufsxzQO3-UB7FSDg5OwFlD4SAsJc8PBMWGtKV4BMNVcMfQRLBieYMkz2WvciiXQH3JDNBZVjfRjBfI4WDi69mg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/thaiquote?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCazAxOSeP6dG9Q9qY5gdVe_QKz_UDWDd6OHdi79-kkczakEGm2iM8PiuarlP3KdlBlJvCHPOBvrPpM3ZFOapsK2Po_nbL1kx78r-1TGdeaHAjqYQToD_DnZDOKVoogBk6d1TWx3RPAmR70RDTVshtA4J5KbZj8ON2bWT1iQO0YAOQLlqC09FKQkUVYOt-Y3pxQiIbSoWaISiV-ltlqu3mqplm26W4RufsxzQO3-UB7FSDg5OwFlD4SAsJc8PBMWGtKV4BMNVcMfQRLBieYMkz2WvciiXQH3JDNBZVjfRjBfI4WDi69mg&__tn__=%2ANK-R








 

เมื่อวันท่ี 25 ก.ค. นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร 
ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดทำโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมยัใหม่ และเช่ือมโยงตลาด ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 15 ก.ย.63 ภายใต้แผนงานหรือโครงการทีม่ีวัตถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดร้ับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีความหลากหลาย มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
ความเข้มแข็งในการบรหิารจดัการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อยอดดา้นคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมลูค่าเพิม่ และ
เชื่อมโยงการตลาด การลดต้นทุนการผลิต รายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน 

ในส่วนของภาคใต้ มี 13 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ (ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต) แปลงใหญด่้านพืชในการดแูลของกรมส่งเสรมิการเกษตร(ยกเว้นข้าว) 
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 123 แปลง ขณะนีส้ำนักงานเกษตรจังหวัดไดโ้อนเงินให้กลุ่มแปลงใหญไ่ปดำเนินงานตามแผนแล้วทุกกลุม่ รวมจำนวน 
336,923,517 บาท โดยไดเ้ร่งรดัให้ทุกจังหวัดเบิกจ่ายเงินให้ทันตามกำหนดภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564 และให้เจ้าหน้าที่ตดิตามแนะนำ
กลุ่มให้ปฏิบตัิตามคู่มืออย่างเคร่งครัด 

นายอาทิตย์ ธรรมโสภณ ประธานแปลงใหญ่ปาลม์น้ำมันตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กลุ่มของตนเองได้สมคัร
เข้าร่วมโครงการฯ และไดร้ับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐเกือบ 3 ล้านบาท เปน็แปลงใหญ่ที่จัดตัง้ขึ้นเมื่อปี 2561 มีสมาชิก 162 ราย 
พื้นที่ 3,180 ไร่ ปัจจุบันได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และนติบิุคคลประเภทหา้งหุ้นส่วนจำกดั เรียบร้อยแล้ว กลุ่มต้องการลดต้นทุนการ
ผลิตโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ผสมปุ๋ยและผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง และเพิ่มผลผลิตโดยติดตั้งระบบน้ำในแปลง แต่เดิมนั้นสมาชิกไดร้ับความรู้
เรื่องการจัดการดินและปุย๋จากศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อำเภอท่าชนะ ต่อมาสำนักงานเกษตรจังหวัดสรุาษฎร์ธานี ได้ขอสนับสนุน
งบประมาณจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,700,000 บาท ใหก้ลุ่มใช้ก่อสร้างอาคารผสมปุ๋ยและสนับสนุนเครื่องผสมปุ๋ย ทำให้กลุม่สามารถ
ลดต้นทุนการผลิตลงไดม้าก 

โดยเริ่มจำหน่ายและบริการผสมปุย๋ให้แก่สมาชิกตั้งแตเ่ดือนกรกฎาคมปี 2563 ซึ่งเกษตรกรใส่ปุ๋ยประมาณ 3 รอบต่อปี รอบละ 2.5 - 3.5 
กิโลกรมัต่อต้น หรือเฉลีย่ประมาณปีละ 180 กิโลกรัมต่อไร่ ปรมิาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ต่อปี ในพื้นที่ 3,180 ไร่ จำนวน 572,400 กิโลกรัม หรือ
ประมาณ 12,000 กระสอบ (กระสอบละ 50 กิโลกรัม) โดยกลุม่จะขายให้สมาชิกในราคาต้นทุนบวกกระสอบละ 70 บาท เพื่อเข้าเปน็
เงินกองทุนของกลุ่ม ราคาเฉลี่ยที่ขายให้สมาชิกกระสอบละ 650 บาท ขึ้นอยู่กับสูตรปุ๋ยทีผ่สมแตล่ะแปลง ราคาปุ๋ยสูตรสำเร็จในท้องตลาด
ประมาณ 900-1,000 บาท แตกต่างกันประมาณ 250 บาทต่อกระสอบ ลดต้นทุนลงได้ถึงปลีะ 3 ล้านบาท การเข้าโครงการยกระดบัฯ กลุ่ม
นำงบประมาณที่รัฐช่วยเหลือไปซือ้รถขุดเพื่อวางระบบน้ำและจดัการสวนปาล์มน้ำมัน ช่วยกลับกองปุ๋ยหมัก และสรา้งโรงเรือนผลติปุ๋ยหมักจาก
ทะลายปาล์มน้ำมัน และอุปกรณต์า่งๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุย๋เคมีจะช่วยปรับปรุงบำรุงดินและพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
และลดต้นทุนได้ด้วยอีกทางหนึ่ง 

นอกจากน้ี กลุ่มได้เข้าสู่มาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (RSPO) โดยจัดทำทะเบียนสมาชิกแปลงครบทุกรายแล้ว และอบรมให้ความรู้
สมาชิกไปแล้ว 5 ครั้ง อยู่ในระหวา่งพัฒนาให้เป็นไปตามข้อกำหนด คาดว่าสามารถผ่านการรับรองได้ในปี 2565 ทำให้กลุ่มสามารถซื้อทะลาย
ปาล์มน้ำมันจากบริษัทได้ในราคาพิเศษ สำหรับผลผลิตปาล์มเฉลี่ยของสมาชิกแปลงใหญ่อยู่ที่ 3,250 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงกว่าเกษตรกรทั่วไป 
แต่แปลงเรยีนรู้ของเกษตรกรต้นแบบแปลงใหญ่ที่จัดทำระบบให้น้ำผลผลติสูงถึง 5,160 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ดังนั้นการให้น้ำท่ีเหมาะสมจะช่วย
เพิ่มผลผลิตได้มาก ในด้านคุณภาพสมาชิกจะตดัปาล์มสุกท่ีเปอร์เซน็ต์น้ำมัน 18% และมีการปูทางใบเพื่อลดการใช้สารเคมี ท้ังนี้กลุ่มขอขอบคุณ
ไปยังรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีโครงการดีๆ มาช่วยเหลือเกษตรกรในสถานการณ์เช่นนี้ 



 
"แปลงใหญ่ปาลม์น้ำมัน"ตำบลสมอทองปลื้ม รัฐช่วย "3 ล้าน" ยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวเิคราะหด์ิน ผสมปุ๋ยและ
ผลิตปุ๋ยหมักใช้เองและเพิ่มผลผลติโดยตดิตั้งระบบน้ำในแปลง 
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมส่งเสรมิการเกษตร ได้รับมอบหมายจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในการจัดทำโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ก.ย.63 
ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวตัถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เกษตรกร
มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเขม้แข็งในการบริหารจดัการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมสมยัใหม่ ต่อยอดด้านคณุภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและเช่ือมโยงการตลาด การลดต้นทุนการผลติ รายได้เพิม่ขึ้นอย่างยั่งยืน 
ในส่วนของภาคใต้มี 13 จังหวัดทีเ่ข้าร่วมโครงการ(ยกเว้นจังหวัดภเูก็ต) แปลงใหญ่ด้านพืชในการดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร(ยกเวน้ข้าว) เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 123 แปลง ขณะนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดได้โอนเงินให้กลุม่แปลงใหญไ่ปดำเนินงานตามแผนแล้วทุกกลุ่ม รวมจำนวน 336,923,517 บาท โดยได้
เร่งรัดให้ทุกจังหวัดเบิกจ่ายเงินให้ทันตามกำหนดภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564 และให้เจ้าหน้าทีต่ิดตามแนะนำกลุ่มให้ปฏิบตัิตามคู่มืออย่างเคร่งครัด 
นายอาทิตย์ ธรรมโสภณ ประธานแปลงใหญ่ปาลม์น้ำมันตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กลุ่มของตนเองได้สมคัรเข้าร่วม
โครงการฯและไดร้ับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐเกือบ 3 ล้านบาท เป็นแปลงใหญ่ที่จัดตั้งข้ึนเมื่อป ี2561 มสีมาชิก 162 ราย พ้ืนที่ 3,180 ไร ่
ปัจจุบันไดจ้ดทะเบียนเป็นวสิาหกจิชุมชนและนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดเรียบร้อยแล้ว กลุ่มตอ้งการลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
ผสมปุย๋และผลิตปุ๋ยหมักใช้เองและเพิ่มผลผลิตโดยติดตั้งระบบน้ำในแปลง 
แต่เดิมนั้นสมาชิกได้รับความรูเ้รื่องการจัดการดินและปุ๋ยจากศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) อำเภอท่าชนะ ต่อมาสำนักงานเกษตรจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขอ
สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,700,000 บาท ให้กลุ่มใช้ก่อสร้างอาคารผสมปุ๋ยและสนับสนุนเครื่องผสมปุ๋ย ทำให้กลุ่มสามารถลด
ต้นทุนการผลิตลงไดม้าก 
โดยเริ่มจำหน่ายและบริการผสมปุย๋ให้แก่สมาชิกตั้งแตเ่ดือนกรกฎาคมปี 2563 ซึ่งเกษตรกรใส่ปุ๋ยประมาณ 3 รอบต่อปี รอบละ 2.5 - 3.5 กิโลกรมัต่อต้นหรือ
เฉลี่ยประมาณปลีะ 180 กิโลกรัมต่อไร่ ปรมิาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ต่อปี ในพื้นที่ 3,180 ไร่ จำนวน 572,400 กิโลกรมัหรือประมาณ 12,000 กระสอบ (กระสอบ
ละ 50 กิโลกรัม) 
โดยกลุม่จะขายให้สมาชิกในราคาต้นทุนบวกกระสอบละ 70 บาท เพื่อเข้าเป็นเงินกองทุนของกลุ่ม ราคาเฉลี่ยที่ขายให้สมาชิกกระสอบละ 650 บาท ข้ึนอยู่กับ
สูตรปุย๋ที่ผสมแตล่ะแปลง ราคาปุย๋สูตรสำเร็จในท้องตลาดประมาณ 900-1,000 บาทแตกต่างกันประมาณ 250 บาทต่อกระสอบ ลดต้นทุนลงได้ถึงปีละ 3 
ล้านบาท 
  
การเข้าโครงการยกระดับฯ กลุ่มนำงบประมาณที่รัฐช่วยเหลือไปซื้อรถขุดเพื่อวางระบบน้ำและจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ช่วยกลับกองปุ๋ยหมักและสร้างโรงเรือน
ผลิตปุ๋ยหมักจากทะลายปาลม์น้ำมนัและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุย๋เคมีจะช่วยปรับปรุงบำรุงดินและพฒันาคุณภาพผลผลติ 
และลดต้นทุนได้ด้วยอีกทางหนึ่ง 
  
นอกจากน้ีกลุ่มได้เข้าสู่มาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (RSPO) โดยจัดทำทะเบียนสมาชิกแปลงครบทุกรายแล้วและอบรมใหค้วามรูส้มาชิกไปแล้ว 5 
ครั้ง อยู่ในระหว่างพัฒนาให้เป็นไปตามข้อกำหนด 
  
คาดว่าสามารถผ่านการรับรองได้ในปี 2565 ทำให้กลุ่มสามารถซื้อทะลายปาล์มน้ำมันจากบริษัทได้ในราคาพิเศษ สำหรับผลผลติปาลม์เฉลี่ยของสมาชิกแปลง
ใหญ่อยู่ท่ี 3,250 กิโลกรัมต่อไรต่อ่ปี สูงกว่าเกษตรกรทั่วไป 
  
แต่แปลงเรยีนรู้ของเกษตรกรต้นแบบแปลงใหญ่ที่จัดทำระบบให้น้ำผลผลติสูงถึง 5,160 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ดังนั้นการให้น้ำท่ีเหมาะสมจะช่วยเพิ่มผลผลติได้
มากในด้านคุณภาพสมาชิกจะตดัปาล์มสุกท่ีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18%  
และมีการปูทางใบเพื่อลดการใช้สารเคมีทั้งนี้กลุม่ขอขอบคุณไปยังรฐับาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตรทีม่โีครงการดีๆ มาช่วยเหลือ
เกษตรกรในสถานการณ์เช่นนี้  
  





 

ผูส้ื่อข่าวรายงานว่า ท่ีลานเทปาลม์น า้มนัแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรงั นายภวูนฐั สมใจ รอง 

ผวจ.ตรงั เป็นประธานเปิดลานเทปาลม์น า้มนัและเยี่ยมชมแปลงใหญ่ปาลม์น า้มนั สืบเนื่องจากตามที่ จ.ตรงั 

โดยคณะกรรมการบรหิารโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดบัจงัหวดั ได้

พิจารณาอนมุติัโครงการดงักลา่ว กลุม่แปลงใหญ่16 แปลง งบประมาณ (เงินกู)้ รวมทัง้สิน้ 46,248,884 บาท 

จ าแนกเป็นหน่วยงานที่รบัผิดชอบ คือ กรมสง่เสรมิการเกษตร 9 โครงการ งบประมาณ 26,716,441 บาท 

กรมการขา้ว 4 โครงการ งบประมาณ 11,780,199 บาท การยางแห่งประเทศไทย 3 โครงการ 

งบประมาณ 7,752,244 บาท โดยแปลงใหญ่ปาลม์น า้มนันาโต๊ะหมิง หมู่ที่ 1 ต.นาโต๊ะหมิง ไดส้นบัสนนุ

งบประมาณในการด าเนินงานโครงการ กิจการลานเทปาลม์น า้มนัเพื่อรบัซือ้ปาลม์น า้มนัของสมาชิก 

โครงการดงักล่าว ยงัเป็นขบัเคลื่อนดา้นการตลาดของกลุ่มแปลงใหญ่ปาลม์น า้มนั หมู่ที่ 1 ต.นาโต๊ะหมิง และ

ประชาสมัพนัธใ์หส้มาชิกและเกษตรกรทั่วไปน าผลผลิตมาจ าหน่าย สามารถลดตน้ทนุค่าขนสง่ในการไป

จ าหน่ายผลผลิตใหก้บัเอกชน อีกทัง้ยงัเป็นการสรา้งความสามคัคีของคนกลุม่แปลงใหญ่ปาลม์น า้มนั ในการ

บรหิารจดัการธุรกิจของกลุม่ โดยประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมที่เหมาะสม ตลอดจนยกระดบัการผลิต

ไปสูส่ินคา้ที่มีคณุภาพมาตรฐานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและอตุสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 



 

จังหวัดตรัง เปิดลานเทและจดุรับซื้อผลผลติปาลม์น้ำมัน กิจกรรมแปลงใหญ่ปาลม์น้ำมัน โดยแปลงใหญ่ปาลม์น้ำมันนาโต๊ะหมิง หมู่ที่ 1 
ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไดส้นับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ 1 ใน 16 แปลง เพื่อดำเนินการกิจการ
ลานเทปาล์มน้ำมันเพือ่รับซื้อปาลม์น้ำมันของสมาชิก งบประมาณ 3,000,000 บาท 
นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปดิลานเทและจุดรับซื้อผลผลิตปาล์มนำ้มนั กิจกรรมแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน หมู่ 1 
ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ปี2560 

โครงการยกระดับแปลงใหญด่้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด ท้ังนี้นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง ได้กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน 1.เพื่อเป็นขวัญกำลังในการดำเนินงานการขับเคลื่อนด้านการตลาดของกลุ่มแปลงใหญ่ปาลม์น้ำมัน หมู่ที่ 1 
ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 2. เพื่อประชาสมัพันธ์ให้สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปนำผลผลติมาจำหน่ายและสามารถลด
ต้นทุนค่าขนส่งในการไปจำหน่ายผลผลติให้กับเอกชน3.เพื่อสร้างความสมัครสามัคคีของคนกลุม่แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน หมู่ที่ 1 ตำบลนา
โต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มและสินคา้ปาลม์น้ำมันให้มคีณุภาพตรงความต้องการของตลาด 4.
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุม่เกษตรกรโดยการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมที่
เหมาะสม 5. ยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

การดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มแปลงใหญ่ จำนวน 16 แปลง งบประมาณ (เงินกู้) รวมทั้งสิ้น 
46,248,884 บาท จำแนกเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือกรมส่งเสริมการเกษตร 9 โครงการ งบประมาณ 26,716,441 บาท กรมการ
ข้าว 4 โครงการ งบประมาณ 11,780,199 บาท การยางแห่งประเทศไทย 3 โครงการ งบประมาณ 7,752,244 บาท โดยแปลงใหญ่
ปาล์มน้ำมันนาโตะ๊หมิง หมู่ที่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ 1 ใน 16 
แปลง เพื่อดำเนินการกจิการลานเทปาล์มน้ำมันเพื่อรับซื้อปาล์มน้ำมนัของสมาชิก งบประมาณ 3,000,000 บาท โดยมีกจิกรรมในโครงการ 
ดังนี้ 1) สร้างสำนักงานและลานเท งบประมาณ 478,100 บาท 2) จัดซื้อเครื่องช่ังรถบรรทุกระบบอิเล็กทรอนิค(แท่นคอนกรีตลอย) 
งบประมาณ 395,900 บาท 3) จัดซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมชุดบุ้งกี๋ ขนาด 40 แรงม้า งบประมาณ676,000 บาท 4) จัดซื้อรถ 6 ล้อ 
(ขนส่งทะลายปาล์ม) ขนาด 170 แรงม้า พร้อมดมัพ์รั้ว 4 เส้น 1 คนั งบประมาณ 1,450,000 บาท 

ได้ดำเนินการจดัซื้อ และก่อสรา้งเสร็จเรียบร้อยแล้วคาดว่าแปลงใหญ่ปาลม์น้ำมันนาโต๊ะหมิง จะสามารถรับซื้อผลผลติปาลม์น้ำมันของสมาชิก
ได้และเกษตรกรทั่วไป ในพ้ืนท่ี 4,000 กว่าไร่ และผลผลิตประมาณ 14,000 ตันต่อปี รายได้ของสมาชิกและเกษตรกรผู้ปลูกปาลม์นำ้มัน
เพิ่มขึ้น 20 สตางค์ต่อกโิลกรัม เปน็รายได้ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 2,800,000 บาท ณ ลานเทและจุดรับซื้อผลผลติปาลม์น้ำมันแปลงใหญป่าล์ม
น้ำมัน หมูท่ี่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดลานเทและจดุรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมัน จำนวน 50 คน 
ประกอบด้วย ประธาน คณะกรรมการ หน่วยงานราชการและแขกผูม้ีเกียรติ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) อย่างเคร่งครดั 
สุมนรตัน์ นวส.ชก. ภาพ/ข่าว ลีลา นวส.ปก. รายงาน 
มนต์เจริญ ศรมีงคล จ.ตรัง 



 

วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. นางเขมวรรณ ดวงจนัทร์ เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ พร้อมนาง
กลัยา ชาติดี หวัหนา้กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ ลงพื้นท่ีอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่เพื่อติดตาม
โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่ กลุ่มแปลงใหญ่กระเทียม ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว โดยนาย
สมเกียรติ พานพบ เกษตรอ าเภอเชียงดาว และนายสวาท นนัติยะ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ กล่าววา่กลุ่มแปลง
ใหญ่มีสมาชิกกลุ่ม 30ราย พื้นท่ีการผลิตกวา่ 352 ไร่ ทางกลุ่มท่ีขอรับการสนบัสนุน งบประมาณจาก 
โครงการดงักล่าวเพื่อ ยกระดบัการผลิต จากการใชแ้รงงานคนในทุกขั้นตอนการผลิตทั้งการเตรียมแปลง,คดั
เกรดกระเทียม ,ขดักลีบกระเทียม ท าใหต้น้ทุนการผลิตสูงเน่ืองจากใชแ้รงงานคนมาก แต่ปริาณท่ีผลิตไดน้อ้ย 
และคุณภาพไม่สม ่าเสมอ จึงขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ2,100,000บาท เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองแกะ
กระเทียม , เคร่ืองขดักลีบกระเทียม, เคร่ืองแยกกลีบกระเทียม ,รถแทรกเตอร์ เพื่อยกระดบัการผลิต รวมถึง
คุณภาพ ตลอดจนรายไดแ้ก่กลุ่มเกษตรกรสร้างความเขม้แขง็แก่กลุ่มอยา่งย ัง่ยนื 

ส่วนกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ นั้นขอรับการสนบัสนุนเก่ียวกบัหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตมะม่วง ขอสนบัสนุนถุงห่อ
มะม่วง กล่องบรรจุ รวมถึงโรงคดับรรจุ 
ทางดา้นนางเขมวรรณ ดวงจนัทร์เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ กล่าววา่ กลุ่มน้ีเป็นหน่ึงในกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีขอรับการ
สนบัสนุนงบประมาณโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่ และเช่ือมโยงตลาด ดา้นพืชของจงัหวดั
เชียงใหม่จ านวน 40 กลุ่ม งบประมาณ 109,705,896 บาท ซ่ึงขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนการจดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์ตามแผนการด าเนินงานซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอและหน่วยงานบูรณาการลงพื้นท่ีคอยก ากบั
ดูแลใหค้  าแนะน าโดยอิงระเบียบทางราชการอยา่งถูกตอ้งโปร่งใสเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคโ์ครงการต่อไป 

 



 

วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น. นางเขมวรรณ ดวงจนัทร์ เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ พร้อมนาง

กลัยา ชาติดี หัวหนา้กลุ่มยทุธศาสตร์สารสนเทศ เยีย่มกลุ่มเกษตรกรมนัเทศแปลงใหญ่สันตน้ดู่ หมู่ 11 ต.สัน

ทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ในโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด ในโอกาสน้ี

นายชชัวาลย ์ปัญญา นายอ าเภอฝาง พร้อมทั้งนายประเสริฐ พรหมวรรณ เกษตรอ าเภอ ร่วมติดตาม

ความกา้วหนา้ตรวจเยีย่มใหก้ าลงัใจแก่กลุ่มเกษตรกรดงักล่าว กลุ่มแปลงใหญ่มนัเทศเกิดจากการรวมกลุ่ม

เกษตรกรท่ีปลูกมนัเทศประมาณ 300 ไร่ ผลผลิตประมาณ 900 ตนั จ าหน่ายเฉล่ีย 7 บาทต่อกิโลกรัม 

ส่วนผลผลิตจะมีในรูปแบบผลิตสด และมีการแปรรูป และทางกลุ่มยงัเก็บตน้พนัธุ์เพื่อใชป้ลูกในฤดูกาลถดัไป 

ซ่ึงจะท าการผลิตได ้ประมาณ 3 คร้ังต่อปี ท่ีผา่นมาในขั้นตอนการผลิตใชแ้รงงานคน เป็นหลกั ทางกลุ่มจึงมี

เป้าหมายยกระดบัการผลิต โดยใชเ้ทคโนโลยโีดยขอสนบัสนุนจากโครงการยกระดบัแปลงใหญ่และเช่ือมโยง

ตลาด งบประมาณ 1,500,000 บาท เป็นรถไถเดินตาม รถแทรกเตอร์ โดรนในการดูแลพืชผลทางการ

เกษตรทั้งการฉีดพ่นปุ๋ ยต่างๆ รวมถึงทางกลุ่มน ามาใชใ้นการบริการทางการเกษตรแก่กลุ่มแปลงใหญ่ รวมถึง

คนในชุมชน อีกทั้งทางกลุ่มยงัรับสมคัรคนในชุมชนผูว้า่งงานหรือทายาทลูกหลานเกษตร มาเป็นคนขบัรถไถ 

รถแทรกเตอร์และการบินโดรน เป็นสร้างงานสร้างรายไดล้ดการพึ่งพาจากภายนอก และมุ่งต่อยอดท าตลาด

กลางสินคา้เกษตรมนัเทศแปลงใหญ่สันตน้ดู่ สร้างโอกาสการตลาดสร้างรายไดแ้ก่ชุมชนอยา่งย ัง่ยืน 





 
นายเทพ มุ้งแก้วกลาง ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงคลองมิตรสัมพันธ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า 
เกษตรกรในพื้นที่บ้านคลองมิตรสัมพันธ์ หมู่  15 ต.หนองหว้า อ. เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว แต่ก่อนประกอบอาชีพเพาะปลูกพืช
ไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง เป็นหลัก แต่เน่ืองจากประสบปัญหาโรคแมลงศัตรูพืชระบาด ผลผลิตต่อไร่ต่ำ 
และปัญหาราคาผลผลิตไม่แน่นอน ขายผลผลิตได้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จึงปรับเปลี่ยนจากทำพืชไร่มาเป็นสวนมะม่วงแทน ใน
ปี 2563 ได้มีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่มะม่วงคลองมิตรสัมพันธ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดส ระแก้ว สมาชิก
จำนวน 30 ราย พื้นที่การปลูกจำนวน 750 ไร่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อรองทางตลาด ปัจจุบันมีการพัฒนาผลผลิตให้
ได้รับมาตรฐาน GAP แล้วจำนวน 20 ราย โดยปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว ซึ่งเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ที่เป็นสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของสระแก้ว จำนวน 17 ราย เนื่องจากลักษณะดินในพื้นที่การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้วจะเป็นดิน
ร่วนเหนียวปนกรวดลูกรัง หรือดินเหนียวปนกรวดลูกรัง มีการระบายน้ำที่ดี มีปริมาณไนโตรเจนสูง ซึ่งส่งผลดีทำให้ผลผลิต
มะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้วมีความหวานเป็นเอกลักษณ์ ดังน้ันจึงการันตี ได้ว่ามะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว มีความหวาน กลิ่นหอม 
เน้ือสีเหลืองอมส้ม ปริมาณเส้นใยน้อย เมล็ดลีบ ค่าความหวานไม่น้อยกว่า  16 องศาบริกซ์ ซ่ึงผลผลิตของเกษตรกรสมาชิก
กลุ่มแปลงใหญ่จะได้รวมกันประมาณ 700 – 1,000 ตันต่อปี โดยในช่วงฤดูกาลผลผลิตสามารถจำหน่ายได้ในราคา  50 – 
60 บาทต่อกิโลกรัม แต่ในช่วงนอกฤดูกาลผลผลิตสามารถจำหน่ายได้สูงถึง  90 – 100 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีพ่อค้าคนกลาง
มารับซื้อถึงในสวนไปจำหน่ายในประเทศ อาทิ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และขายต่อให้กับพ่อค้าแม่ค้าทั่วไป ในส่วนของตลาด
ต่างประเทศมีการส่งออกไปหลายประเทศ อาทิ  สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และมาเลเซีย 
นายสมพงศ์ เกื้อกูล รองประธานกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงคลองมิตรสัมพันธ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า 
สำหรับการควบคุมคุณภาพและผลผลิตมะม่วงนอกฤดูกาลของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงคลองมิตรสัมพั นธ์ 
อำเภอเขาฉกรรจ์ จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐาน  GAP โดยเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ อีกทั้งในการปลูกนอก
ฤดูกาลยังมีการควบคุมคุณภาพโดยการใช้สารบังคับ เรียกว่า สารเบคโควิวดาซอน ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่าง
แน่นอน ซึ่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ของกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงคลองมิตรสัมพันธ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จะมี
ผลผลิต 2 ช่วงต่อปี ช่วงฤดูผลผลิตปกติจะเป็นเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม และในช่วงนอกฤดูผลผลิตจะมีผลผลิตออกใน
เดือน เมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี 
ด้าน นายพงษ์ศักดิ์ ใจงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สำนักงาน
เกษตรจังหวัดสระแก้วดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร โดยยึดหลักในเรื่องลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ
สินค้า รวมทั้งมีการจัดการด้านตลาดและการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตและชีวิตของเกษตรกรให้ ดี
ย่ิงขึ้น ทั้งนี้กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงคลองมิตรสัมพันธ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ได้รับเงินทุนสนับสนุนในโครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน  2.99 ล้านบาท โดยทางกลุ่มนำมาจัดซ้ือเคร่ืองคัดมะม่วง 
เพื่อรับจ้างคัดผลผลิตจากสมาชิก และนำเงินรายได้กลับมาเป็นเงินหมุนเวียนในกลุ่ม อีกทั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนให้แก่
เกษตรกรสมาชิกในการปลูกผลผลิตในฤดูกาลถัดไป ซ่ึงสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วมีแผนที่จะพัฒนาเกษตรกรสมาชิก
กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงคลองมิตรสัมพันธ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ให้ได้รับมาตรฐ าน GAP ให้ครบ 30 รายต่อไป 
 







 

ลเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย และนายมนัส เสียงก้อง 
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน 1,000 
ต้น ให้เรือนจำจังหวัดสุโขทัย นำไปปลูกภายในเรือนจำ เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยได้รับการสนับสนุนต้นพันธุ์จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 

พร้อมกันนี้ เกษตรจังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย และ Young Smart Farmer 
(เกษตรกรรุ่นใหม่) จังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกันปลูกขยายพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีสรรพคุณทางการแพทย์ใน
การเสริมภูมิคุ้มกัน โดยได้รับสนับสนุนกล้าพันธุ์จากประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ระดับประเทศ จำนวน 2,000 ต้น เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทำแปลงปลูกในบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย เพื่อ
ปลูกขยายแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการวิจัยแล้วพบว่ายาสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” ซึ่งเป็นยาสามัญประจำบ้าน
ที่ได้รับการยอมรับ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ควบคู่กับการแพทย์แผน
ปัจจุบัน เนื่องจากมีสรรพคุณสามารถลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการไม่หนักได้ 

สำหรับคำแนะนำจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เนื่องจากฟ้าทะลายโจรเป็นพืช
ที่สามารถขยายพันธุ์ได้ง่าย ทั้งการเพาะเมล็ดและการปักชำ โดยการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เกษตรกรควรคัดเลือก
เมล็ดที่ได้จากฝักแก่จัด เมล็ดต้องมีสีน้ำตาลแดง ลักษณะสมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลงทำลาย ซึ่งเมล็ดฟ้า
ทะลายโจรมักจะมีปัญหาเรื่องการพักตัว 

ส่วนการขยายพันธุ์โดยใช้กิ่งปักชำ เกษตรกรควรคัดเลือกก่ิงฟ้าทะลายโจรจากต้นท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง 
ปราศจากโรคและแมลงทำลาย มีอายุที่เหมาะสมสำหรับการปักชำ (ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป) ความยาวประมาณ 10 
เซนติเมตร ควรเด็ดใบออกบ้างเพ่ือลดการคายน้ำ จากนั้นนำไปแช่ในน้ำยาเร่งรากเป็นเวลา 10 นาที ผึ่งให้แห้ง
ก่อนปักชำ แล้วรดน้ำให้ชุ่ม โดยต้องรักษาความชุ่มชื้นและพรางแสงประมาณ 1 สัปดาห์ เมื่อมีการแตกใบและราก
งอกแล้ว สามารถย้ายปลูกลงในแปลงต่อไปได้ 

 



 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย และนายมนัส เสียงก้อง ผู้อำนวยการ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน 1,000 ต้น ให้

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย นำไปปลูกภายในเรือนจำ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยได้รับการสนับสนุนต้นพันธุ์จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 

พร้อมกันนี้ เกษตรจังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย และ Young Smart Farmer 
(เกษตรกรรุ่นใหม่) จังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกันปลูกขยายพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีสรรพคุณทางการแพทย์ใน
การเสริมภูมิคุ้มกัน โดยได้รับสนับสนุนกล้าพันธุ์จากประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ระดับประเทศ จำนวน 2,000 ต้น เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทำแปลงปลูกในบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย เพื่อ
ปลูกขยายแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการวิจัยแล้วพบว่ายาสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” ซึ่งเป็นยาสามัญประจำบ้านที่
ได้รับการยอมรับ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ควบคู่กับการแพทย์แผน
ปัจจุบัน เนื่องจากมีสรรพคุณสามารถลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการไม่หนักได้ 

สำหรับคำแนะนำจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เนื่องจากฟ้าทะลายโจรเป็นพืชที่
สามารถขยายพันธุ์ได้ง่าย ทั้งการเพาะเมล็ดและการปักชำ โดยการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เกษตรกรควรคัดเลือก
เมล็ดที่ได้จากฝักแก่จัด เมล็ดต้องมีสีน้ำตาลแดง ลักษณะสมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลงทำลาย ซึ่งเมล็ดฟ้า
ทะลายโจรมักจะมีปัญหาเรื่องการพักตัว 

ส่วนการขยายพันธุ์โดยใช้กิ่งปักชำ เกษตรกรควรคัดเลือกก่ิงฟ้าทะลายโจรจากต้นท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค
และแมลงทำลาย มีอายุที่เหมาะสมสำหรับการปักชำ (ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป) ความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร 
ควรเด็ดใบออกบ้างเพ่ือลดการคายน้ำ จากนั้นนำไปแช่ในน้ำยาเร่งรากเป็นเวลา 10 นาที ผึ่งให้แห้งก่อนปักชำ แล้ว
รดน้ำให้ชุ่ม โดยต้องรักษาความชุ่มชื้นและพรางแสงประมาณ 1 สัปดาห์ เมื่อมีการแตกใบและรากงอกแล้ว 
สามารถย้ายปลูกลงในแปลงต่อไปได้ 

 



 

วันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 นายศักดิ์สิทธ์ิ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดนา่น เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ 
(District Workshop : DW) ครั้งท่ี 2/2564 ณ ห้องประชุม โรงแรมดิอิมเพรส น่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการเกษตรของจงัหวัดและอำเภอ ไดร้่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่
ประสบความสำเรจ็ การแก้ไขปญัหาในการปฏิบตัิงาน พร้อมท้ังการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกษตรจังหวัดน่าน ได้กล่าวถึงการดำเนินงานส่งเสรมิการเกษตรตามแผนงานโครงการให้ดำเนินการใหถู้กต้องเป็นไปตามกิจกรรม
และวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยการจัดซื้อจัดจ้างเน้นใหด้ำเนินการตามกจิกรรมและตามวตัถุประสงค์ของโครงการที่กำหนด มี
การกำหนดราคากลาง มีข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน (Term Of Reference: TOR) มีการตรวจรับพสัดุที่ถกูต้อง/
ครบถ้วน การยกระดับแปลงใหญ่ให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิการเกษตรของจังหวัดและอำเภอเป็นพ่ีเลี้ยงและให้คำแนะนำในการ
ดำเนินการโครงการของกลุ่มแปลงใหญ่ในพื้นที่ และการรบัสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่จังหวัดกำลงัดำเนินการในส่วนของการรับสมคัรและเตรียมการจัดการสอบ
เพื่อคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจเข้าทำงานตามที่ไดร้ับจัดสรรตำแหน่ง 
สำหรับการจัดเวทีในวันนี้ มีบุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสรมิการเกษตรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านและ
สำนกังานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ รวมทั้งหมด 130 คน โดยได้กำหนดประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย แนว
ทางการดำเนินงานโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญด่้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด แนวทางและขั้นตอนการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยีแอพพลเิคชั่น Smart NPK ร่วมกับชุดวิเคราะห์ดินแบบพกพาสำหรับ
การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อการปลกูพืชแปลงใหญ่ และการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R/บญุยงค์ สดสอาด รายงาน 


