
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2564  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ไม้ผล 1.เกษตร-พาณิชย์ เร่งผลักดัน 7 มาตรการแก้ปัญหาลำไย-มังคุด แนวหน้า 
ด้วงสาคู 2.เกษตรราชบุรีถกแนวทางทำอาชีพเลี้ยงด้วงสาคู หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

3.เกษตรราชบุรีถกแนวทางทำอาชีพเลี้ยงด้วงสาคู แนวหน้า 
เกษตรกรดีเด่น 4.ยก สุธีร์ แป้นสมบูรณ์ เกษตรกรดีเด่น คิดค้นนวัตกรรม เครื่องหยดเมล็ด

พันธุ์ข้าว ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 
สยามรัฐ 

5.สสก.3โชว์ผลงานเทคนิคบังคับทุเรียนออกผลนอกฤดูการผลิตของสุเทพ 
จรูญชนม์ เกษตรกรทำสวนดีเด่น ปี 64 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

แปลงใหญ่ 6.จากกลุ่มแปลงใหญ่สมุนไพรทับทิมสยาม 05 สู่การสร้างแบรนด์ Siam 
Herb เจาะตลาด เอาใจคนรักสมุนไพร 

FEED 

7.แปลงใหญ่มันสำปะหลัง อ.โพนทอง ยกระดับแปลงฯด้วยเกษตรสมัยใหม่ ชู
ตลาดนำการผลิต พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน 

สยามรัฐ 

8.น้ำผึ้งเดือนห้า จากป่าชายเลน สุดยอดผลิตภัณฑ์แปลงใหญ่..กระบี่ คมชัดลึก 
9.ทำความรู้จักกับน้ำผึ้งเดือนห้า จากป่าชายเลน..บ้านไหนหนัง จ.กระบี่ ฐานเศรษฐกิจ 

มังคุด 10.แปลงใหญ่มังคุด ต.ท่าหลวง รวมกลุ่มสร้างตลาดประมูลมังคุด หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน 360 องศา 

11.เจ๋งประมูลมังคุดสร้างรายได้ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
12.มังคุดปลอดสารออนไลน์ ราคาดีกิโลละ 80 บาท ช่อง 8 Live 
13.ปรับตัวออนไลน์ สวนมังคุดพรีเมี่ยม ปลอดภัย การันตีทุกลูก Songtainews.net 

พืชผัก 12.หลาดเกษตรปลูกผักขายเอง ช่อง 8 Live 
13.หลาดเกษตรกองร้อย รวมพลคนเกษตร ปลูกผักขายเอง การันตีไร้สารพิษ Songtainews.net 

วิสาหกิจชุมชน 14.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่ อ.ท่าตะเกียบ วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต 
ปี 2564 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

ข้าว ข้าวไร่ดอกข่า 50 สินค้า GI จังหวัดพังงา Youtube 
 

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



 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยวา่ คณะกรรมการบริหารและจัดการผลไม้(Fruit Board)ได้ติดตาม
สถานการณ์ตั้งแต่เข้าฤดูกาลลำไยภาคเหนือและผลไม้ภาคใต้อย่างใกลช้ิดตามขอ้สั่งการของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ และ ดร.
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการผลไม้ซ่ึงผลผลติออกมาเร็วกวา่กำหนด1เดือนซ่ึงราคาลำไยและมังคุดใน
เดือนมิถุนายนอยู่ในเกณฑ์ดีส่งออกได้มากขึ้น แต่หลังจากเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่โดยเฉพาะเดอืนกรกฎาคมทำให้มกีารออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโควิด-19ที่เข้มข้นมากกวา่เดิมโดยทางการจีน เวียดนามรวมทั้งไทยส่งต่อการค้าการขนส่งและการส่งออกผลไมไ้ทยไปจีนซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของไทยจึงได้จัด
ประชุมทางไกลเร่งด่วนและประสานการทำงานกับสำนักงานเกษตรของไทยในจีนรวมทั้งสมาคมผู้ประกอบการค้าผลไม้ที่มีสมาชกิกว่า900ลง้และผู้ให้บริการโลจิ
สติกส์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ใหม่เมื่อสุดสัปดาหท์ี่ผ่านมาโดยสรุปปัญหาล่าสุดและกำหนดมาตรการเพิ่มเติม7ประการดังน้ี 

1.เร่งการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์กลบัจากจีนและเวียดนามทั้งการขนส่งทางบกและทางเรือให้หมุนเวียนกลบัมาไทยเรว็ที่สุด 2.ขอการสนับสนุนจาก”ศบค.”
จัดหาวัคซีนจำนวนอย่างน้อย 30,000 โด้สให้แก่พนักงานและแรงงานของบริษัทส่งออกและล้งตลอดหว่งโซ่ผลไม้เป็นการเร่งด่วน เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินงาน
ได้ตามปกตเิพือ่แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานของล้งและบริษัทส่งออก 3.ผ่อนปรนมาตรการควบคุมโควิดและอำนวยความสะดวกให้ผู้ค้าและล้งจากภาคตะวันออกซ่ึงมี
กว่า900ล้งสามารถเข้าไปรับซ้ือผลไม้ในพื้นที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เป็นต้น 4.เร่งรณรงค์การบริโภคผลไม้ภายในประเทศ 5.ขยายการค้า
ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม(B2C B2B B2F B2G)6.เร่งระบายจำหน่ายผลไม้ออกจากพื้นทีก่ระจายทุกช่องทางโดยขอความร่วมมอืภาคเอกชนและภาครัฐ 7.สนับสนุน
คณะกรรมการเพือ่แก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเน่ืองมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.)และหน่วยงานภาครัฐเร่งขับเคลื่อนมาตรการตามทีไ่ด้รับการอนุมัติไป
ก่อนหน้านี้จากคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้ ทั้งแผนงานและงบประมาณตามแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือและภาคใต ้

นายอลงกรณ์ย้ำวา่ ขอให้ผู้ประกอบการส่งออกเข้าจีนทางเขตปกครองตนเองกวา่งสีจ้วงใช้ด่านตงชิงและด่านผิงเสียงเพิ่มขึ้นเพือ่แก้ปัญหาความแออัดของด่าน
โหยวอี้กวนและปรับแผนการขนส่งที่จะผ่านเวียดนามเพราะประกาศลา่สุดของทางการเวียดนามเมื่อสุดสปัดาห์ที่ผ่านมาห้ามผา่นเขตกรุงฮานอยทำให้ต้องเปลี่ยน
เส้นทางขนส่งมีระยะทางเพิ่มขึ้นอกี150กม. การขนส่งทกุเส้นทางยากลำบากมากเพราะเป็นฤดูฝนและมกีารตรวจโควิดเข้มข้นทกุด่านและบทลงโทษหากพบการ
ปนเปื้อนโควิดก็รุนแรงมากขึ้นถึงขัน้ถอนใบอนุญาตนำเขา้นอกจากน้ียังเป็นช่วงฤดูกาลผลไม้เวียดนามที่มผีลผลิตออกมามากทำให้การขนส่งผ่านด่านจีนเพิ่มมากขึ้นซ่ึง
เราก็ให้ทีมเกษตรและพาณิชย์ไทยในจีนช่วยดูแลหน้างานอย่างใกล้ชิดเร่งคลี่คลายความแออัด โดยทางการจีนให้ความร่วมมืออย่างดี 

พร้อมกันน้ีได้ประสานความร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ อสมท.และสื่อมวลชนทุกแขนงชว่ยรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยเช่นลำไย มังคุด เงาะ ลองกองเป็นต้น 
เมื่อการส่งออกเริ่มติดขัดก็ปรับกลยุทธ์เพิ่มอุปสงค์ในประเทศ ตัวอย่างเช่นปีน้ีมังคุดภาคใต้มีผลผลิต165,000ตันเพิ่มขึ้นกวา่20%สัดส่วนสง่ออก60%บริโภคใน
ประเทศ40%และผลผลิตออกเร็วกว่าปกต1ิเดือนจนชนกับผลไม้ปลายฤดูของภาคตะวันออก แถมล้งก็ข้ามเขตไปใต้แทบไมไ่ด้เลยเพราะมาตรการโควิดต้องตรวจโรค
และไม่มีวัคซีนฉีดแรงงานชำนาญงานขาดแคลน ปัญหารุมเร้ามากตั้งแต่ต้นทางถึงด่านส่งออกรวมทั้งฝนทีต่กกระหน่ำในลาวและเวียดนามไมเ่ว้นแต่ละวันแตเ่รากส็ู้เต็ม
กำลังทุกวันเพือ่เกษตรกรของเรา เราจะฝ่าวิกฤตไปดว้ยกันไมท่อดทิ้งกนั 

นอกจากมาตรการเพิ่มเติม7ประการยังมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามความเหมาะสมของพื้นที่ การเชื่อมโยงตลาด ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชพีด้าน
การเกษตรตามอัตลกัษณ์และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC )และหน่วยงานส่งเสริมต่างๆ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตผลไม้และผลไม้อัตลกัษณ์ตลอดจนการจัดทำแปลงเรียนรู้การส่งเสริมการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอนิทรีย์(Organic)และ สิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) การพฒันาและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สหกรณ์ และศูนย์คัดแยกผลไม้ชมุชน การแปรรูปสร้าง
มูลค่าเพิ่ม การตรวจสอบย้อนกลับโดยใช้ QR Code และการสร้างแบรนด์(Branding)เป็นต้น 

ภายใต้โมเดลเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลติและ 5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย ของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการผลไมใ้นสถาวะวกิฤติโควิด-19เน้นร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน และการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมจากศูนย์ AIC เพื่อยืดอายุผลผลิต และ
แปรรูปยกระดับสู่อุตสาหกรรมเกษตรอาหารเพิ่มมูลค่ารายได้ให้มากขึน้ต่อไป 

จากขอ้มูลกรมส่งเสริมการเกษตร (23 ก.ค. 64) ถึงสถานการณ์การเกบ็เกี่ยวผลไม้ภาคใต้ มีดังน้ี 

ทุเรียน ผลผลิตเก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ 32.83 เงาะ ผลผลิตเก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 33.46 มังคุด ผลผลิตเก็บเกี่ยวแล้วรอ้ยละ 23.16 ลองกอง ผลผลิตเก็บเกี่ยว
แล้วร้อยละ 0.2 

 





 

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประชุมออนไลน์หารือแนวทางเลี้ยงด้วงสาคู เชิญนักวิชาการด้านพืชและแมลงเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ พร้อมตัวแทน
เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มร่วมประชุม หวังหาทางออกในการทำอาชีพร่วมกัน 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากกรณีมีเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรีมีความ
กังวลเกี่ยวกับการเลี้ยงด้วงสาคู (ด้วงงวงมะพร้าว) ในพ้ืนที่ และได้ขอให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งรัดการจัดการข้อกังวลดังกล่าว โดยเป็น
ผู้ประสานงานในการหารือระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวและเกษตรกรผู้เลี้ยงด้วงสาคู เพ่ือร่วมกันหาทางออก กรมส่งเสริมการเกษตรจึง
ได้สั่งการให้สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการเลี้ยงด้วงสาคูในเชิงเศรษฐกิจอย่างรอบคอบ โดย
คำนึงถึงความปลอดภัยของระบบนิเวศ ชุมชนและพืชเศรษฐกิจที่เป็นแหล่งอาหารของด้วงสาคู เป็นหลักสำคัญ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้
สังคมและเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงด้วงสาคู 

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการจัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงด้วงสาคูจังหวัดราชบุรีและฉะเชิงเทรา 
เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรี ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลองผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนกรม
วิชาการเกษตร ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริม
การเกษตร เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลด้านการผลิตและการตลาด และโอกาสที่จะจัดทำมาตรฐาน
ฟาร์มด้วงสาคู หรือ GAP ด้วงสาคู เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป 

ด้าน นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กล่าวว่า ผลจากการประชุมดังกล่าว ทุกฝ่ายเห็นพ้อง
ว่า ควรจะต้องมีการศึกษาการเลี้ยงด้วงสาคูในระบบปิด และการบริหารจัดการโรงเรือนท่ีเกษตรกรรายย่อยที่สามารถเข้าถึงได้ การจัดทำ
มาตรฐานฟาร์ม GAP การขออนุญาตการเพาะเลี้ยง การศึกษาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยง การบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์ รวมทั้ง
การศึกษาโอกาสทางด้านการตลาดทั้งในและตลาดต่างประเทศ เนื่องจากด้วงสาคูได้รับการยอมรับให้เป็น Novel Food หรือเป็นแหล่ง
โปรตีนทางเลือกใหม่เช่นเดียวกับจิ้งหรีด จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 

ในเบื้องต้นกรมส่งเสริมการเกษตรขอให้เกษตรผู้เลี้ยงด้วงสาคูมาข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) เพ่ือแจ้งแหล่งผลิตและปริมาณการ
เลี้ยงให้ทางราชการทราบสำหรับเป็นข้อมูลในการติดตามให้คำแนะนำในการเลี้ยงที่ถูกต้อง ป้องกันการหลุดรอดของตัวเต็มวัยด้วงสาคูสู่
ธรรมชาติ เนื่องจากในปัจจุบันมีการเลี้ยงด้วงสาคูกระจายในภูมิภาคต่างๆ แต่กลับพบว่ามีเกษตรกรมาแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) 
ยังมีน้อย และเมื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงด้วงสาคูต้องการเลิกกิจการ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบเพ่ือยกเลิกการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ต้องจัดการ
ด้วงสาคูทุกวัยที่เลี้ยงทั้งหมดและไม่ปล่อยทิ้งไปสู่ธรรมชาติ 

ทั้งนี้ ด้วงสาคู หรือ ด้วงงวงมะพร้าว หรือ ด้วงลาน หรือ แมงหวัง จัดเป็นแมลงศัตรูพืชชนิดหนึ่งของพืชตระกูลปาล์ม เช่น มะพร้าว 
สาคู และลาน ในประเทศไทยพบมากท่ีภาคใต้ แต่จากความนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน จึงมีผู้เพาะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ เนื่องจาก
สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูง และเก็บขายได้เร็ว ภายใน 30-35 วัน จึงเป็นอาชีพที่กำลังเป็นที่สนใจของเกษตรกรอยู่ในขณะนี้ 



 
เกษตรกรดีเด่นไร่นาสวนผสมภาคตะวันออก นักคิดนักพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรแบบภูมิปัญญา พื้นที่ 16 ไร่ ปลูกพืช
หลากหลาย ข้าว พืชยืนต้น พืชให้ผลแบบหมุนเวียนมีผลผลิตทั้งปี ขุดสระ เลี้ยงสัตว์ แปรรูปผลผลิต ประสบความสำเร็จผลิตเครื่อง
หยดเมล็ดพันธุ์ข้าวแทนการหว่านพ่น เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (สสก.3 จ.ระยอง) เปิดเผยว่า ตามที่กรม
ส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดให้คัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นเป็นประจำทุกปี เพ่ือ
เผยแพร่และยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะชน เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพตลอดจนเป็นเกษตรกรต้นแบบ แหล่งเรียนรู้
และศึกษาผลงานจากตัวอย่างจริงของเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จด้านการประกอบ
อาชีพการเกษตร เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรต่อไป สสก. 
3 จ.ระยอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือก ลงพื้นที่คัดเลือกเพ่ือส่งผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาและเข้ารับ
พระราชทานโล่ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญต่อไป 
“ซึ่งป ี2564 คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกนายสุธีร์ แป้นสมบูรณ์ เกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ เป็นเกษตรกรดีเด่น อาชีพไร่นาสวนผสม ระดับเขตภาคตะวันออก ประจำปี 2564 และเกษตรกรปราดเปรื่อง “Smart 
Farmer” ต้นแบบสาขาเกษตรผสมผสาน (ไร่นาสวนผสม) เจ้าของแนวคิด สร้างและคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ด้านเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม”นายปิยะ สมัครพงศ์ กล่าว 
ผอ. สสก.3 จ.ระยอง กล่าวเพ่ิมเติมว่า เกษตรกรรายนี้ ประสบความสำเร็จด้านการทำการเกษตรสาขาไร่นาสวนผสม มีผลการตรวจ
ประเมินแปลงกิจกรรมในพ้ืนที่แปลงเกษตรกรเป็น GAP 3 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว มัลเบอรี่ และมะพร้าว กิจกรรมหลักปลูกข้าวพันธุ์หอมประ
ทุม และการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้เครื่องมือที่ประดิษฐ์เอง สามารถหว่านได้ในอัตรา 1.5 กิโลกรัมต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ มีการปรับปรุงบำรุง
ดินด้วยพืชปุ๋ยสดและไถกลบตอซังบริหารจัดการระบบน้ำด้วยระบบแรงดันคงท่ี สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ในแปลงมัลเบอรี่มี
การปลูกแบบเหลื่อมเวลาสามารถเก็บผลผลิตได้ 4 ครั้งต่อปี โดยขายผลสดและแปรรูปเป็นน้ำมัลเบอรี่ แยมมัลเบอร์รี่ ปัจจุบันเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และแปลงสาธิตถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเกษตรกรรายอื่น 
นายสุธีร์ แป้นสมบูรณ์ กล่าวว่า มีที่ดิน 16 ไร่ เป็นของตนเอง เดิมทำเกษตรเชิงเดี่ยวแต่มีปัญหาปีใดราคาตกต่ำจะขาดทุนเป็นหนี้และ
ดอกเบี้ยเพ่ิม จึงเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบไร่นาสวนผสม เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ลดพื้นที่ทำนาเหลือ 8 ไร่ ขดุสระน้ำ 2 ไร่ ปลูกพืชสวน 2 
ไร่ ปลูกมัลเบอร์รี่ 2 ไร่ จำนวน 300 ต้น แบ่งเป็น 5 แปลง แปลงละ 60 ต้น เป็นที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างใน
พ้ืนที่ได้แก่ ยางนา มะฮอกกานี กันเกรา ชมพู่พันธุ์ทิพย์ เหลืองอินเดีย พาราซันโตส พะยูง นนทรีย์ เป็นต้น 
“เป็นการผสมผสานการอนุรักษ์ ดิน น้ำ ควบคู่กับความต้องการด้านเศรษฐกิจการทำไร่นาสวนผสม เน้นระบบการเกษตรแบบผสมผสาน 
ในสระน้ำเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นอาหารและขายเป็นรายได้ จะใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ปลูกพืชที่เหมาะสมกับภูมิประเทศ
และภูมิอากาศ ปลูกพืชแบบหมุนเวียนสับเปลี่ยนกัน เน้นปลูกพืชที่ปลอดภัยจากสารเคมี โดยนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตมาเป็นปุ๋ยบำรุง
ต้นพืช และผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุทางการเกษตรไว้ใช้เอง”นายสุธีร์ กล่าว 
นอกจากนี้ นายสุธีร์ ยังคิดค้นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน สร้างรายได้ โดยพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ด
พันธุ์ข้าวสำหรับนาน้ำตม จากที่ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูงเพราะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวในอัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ ค่าจ้างแรงงาน
หว่านพ่นเฉลี่ย 80 บาทต่อไร่ และค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว เฉลี่ย 600 บาทต่อไร่ แถมทำให้ต้นข้าวแออัด ได้รับปุ๋ยไม่ทั่วถึง ต้นข้าวไม่สมบูรณ์ 
ต้องใช้ปุ๋ยมาก อีกท้ังยังเกิดโรคระบาดและแมลงทำลาย ทำให้ต้องใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากขึ้น จึงออกแบบและผลิตเครื่องหยอดเมล็ด
พันธุ์ข้าวสำหรับนาน้ำตมขึ้น และใช้ได้เป็นอย่างดีสามารถลดต้นทุนการหว่านข้าวเหลือเพียง 150 ถึง 200 บาทต่อไร่ ได้ข้าวระยะห่าง
ระหว่างแถว 20 เซนติเมตร ซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมทำให้ต้นข้าวไม่แออัดและไม่แย่งอาหาร ต้นข้าวแข็งแรงกว่านาหว่าน จำนวนเมล็ด
ข้าวที่หยอดต่อจุดใช้เพียง 5-10 เมล็ดและงอกในเวลา 3 วัน หลังจากหยอด สามารถลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากวิธีหว่านพ่นที่ใช้
เมล็ดพันธุ์ในอัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่คิดค้นข้ึนมาใช้เพียง 15 กิโลกรัมต่อไร่เท่านั้น 
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สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โชว์ผลงานการพัฒนาเกษตรกร จนได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวนปี 64 ของภาค
ตะวันออก ท่ีเน้นบังคับทุเรียนออกดอก ออกผลนอกฤดู จนได้ราคาดี แถมจัดการพื้นท่ีแบบลดต้นทุน ใช้เครื่องจักรกล ระบบน้ำอัจฉรยิะสั่งการทางมือถือ และ
ปลูกพืชแซมหลากหลายเป็นรายได้ก่อนทุเรียนใหผ้ลผลติ 
นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ( สสก. 3 ) เปิดเผยว่า นายสุเทพ จรญูชนม์ เกษตรกรอำเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณา ให้ได้รับรางวัล เกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวน ระดับเขตภาคตะวันออก ประจำปี 2564 
เนื่องจากเป็นผู้ประสบผลสำเร็จเรือ่งการทำสวนทุเรียนนอกฤดู โดยบังคับดอกทุเรียนให้ออกก่อนฤดูกาล ทำให้ผลผลิตมรีาคาดี กำหนดราคาขายเองได ้
นายปิยะ กล่าวต่อไปว่า นายสุเทพ ถือเป็นเกษตรกรหัวไวใจสู้ แม้ในปีแรกๆ ท่ีทำนอกฤดูจะไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ต้นทุเรียนใหผ้ลผลติเพียงร้อยละ 40 
เท่านั้น แต่ไมล่ะความพยายาม ไดศ้ึกษาเรียนรู้อย่างจริงจังจากผูม้ีประสบการณ์และนักวิชาการการเกษตร เช่น การนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในพื้นที่เพาะปลูก
เพื่อแก้ปัญหาแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต โดยหันมาสารชีวภัณฑ์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช จนประสบความสำเร็จ สามารถผลิตทเุรียนนอกฤดูได้ 
“นายสุเทพปลูกทุเรียนบนเนื้อท่ีรวม 176 ไร่ เป็นการผลติทุเรยีนนอกฤดู ร้อยละ 80 ของผลผลิตทั้งหมด ส่งขายตลาดต่างประเทศ ที่เหลืออีกร้อยละ 20 
ขายตลาดในประเทศ เทคนิคการบังคับให้ทุเรียนออกดอกและให้ผลผลิตก่อนฤดูปกติ สามารถขายผลผลิตในราคาที่ดี ลดการกระจุกตวัของผลผลิตในฤดู 
สามารถกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตในช่วงเก็บเกี่ยวกว้างมากข้ึน ลดเสีย่งปัญหาภัยธรรมชาติ ที่มักเกิดขึ้นทุกปี มีการนำสารกลุม่ควบคุมการ
เจริญเติบโตพืช ซึ่งมีผลในการควบคุมระดับฮอร์โมน GA ภายในยอดมาใช้ ทำให้ทุเรียนมีความเครียดและผลิดอกออกผลในช่วงเวลาที่กำหนดได้” นายปิยะ 
กล่าว 
ด้าน นายสเุทพ จรูญชนม์ เปดิเผยถึงปัจจัยสำคญัของการผลิตทุเรียนนอกฤดูให้ประสบความสำเรจ็ว่า ต้นทุเรียนต้องมีความสมบูรณ์แขง็แรง อายุประมาณ 5 -
15 ปี มีใบท่ีสมบูรณ์ ใบหนาไม่มคีวามเสยีหายจากโรคและแมลง  ต้องบำรุงให้ใบทุเรียนมีคณุลักษณะดังกล่าวก่อนที่จะกระตุ้นใหเ้กิดตาดอกอย่างน้อย 2 ชุด 
“ ที่สำคัญต้องมีการวางแผนการผลิตไม่ให้มผีลผลติออกมาเก็บเกีย่วพร้อมกับทุเรียนในฤดู ของภาคตะวันออก ซึ่งมีฤดูการเก็บเกี่ยวประมาณเดือนเมษายน – 
มิถุนายน ของทุกปี ฉะนั้นทุเรียนนอกฤดูควรเก็บเกี่ยวก่อนเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดยังไม่มากนัก สามารถขายทุเรียนได้ราคาสูง” 
นอกจากน้ี ควรวางแผนการตลาด และป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช โดยใช้หลักการจัดการศตัรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) แต่เนื่องพื้นที่ปลูกทุเรียนต้องการใช้
แรงงานจำนวนมาก แต่ประสบปญัหาขาดแคลนแรงงาน จึงแก้ไขโดยนำเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ในสวนทุเรียน เช่น เครื่องพน่ยา เครื่องตัดหญ้า รถ
กระเช้า ตลอดจนนำระบบสั่งการให้น้ำทุเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ มาปรับใช้ในการดูแลสวนทุเรยีน จนประสบความสำเรจ็ด้วยดี ที่ผ่านมามีเกษตรกรผู้ปลูก
ทุเรียนท้ังในพื้นที่และนอกพ้ืนท่ี สนใจเดินทางเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำแปลงสาธิตการผลิตทุเรียนนอกฤดูขึ้น เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจไดเ้ข้า
มาศึกษาเรยีนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ที่สวนของตนเอง 
นอกจากน้ี ยังจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรยีนนอกฤดู อำเภอวังจันทร์ ขึ้น ปัจจุบันมีนายสเุทพ เป็นประธาน มสีมาชิก 32 ราย พ้ืนท่ีปลูก 475 ไร่ ให้
ผลผลติรวม 950 ตันต่อปี โดยทางวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ ทุเรยีนนอกฤดู อำเภอวังจันทร์ ไดม้ีการแบ่งปันเทคนิคและความรู้ต่าง ๆ แบบไม่หวังสิ่งตอบแทน 
ให้แก่เกษตรกรทั่วไป เช่น การผลติทุเรียนนอกฤดู เทคนคิการตดัแตง่กิ่ง การปลูกพืชแซมสวนทุเรยีน เพื่อเป็นรายได้เสริมก่อนฤดูเก็บเกี่ยวทุเรียน และการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร เป็นต้น 
สำหรับการพิจารณาคดัเลือกเกษตรกรดเีด่น บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรที่มผีลงานดเีดน่เป็นประจำทุกปีตามนโยบายของกรมส่งเสริม
การเกษตร  เพื่อเผยแพร่และยกยอ่งเชิดชูเกียรติเกษตรกรต้นแบบ ให้เป็นท่ีปรากฏต่อสาธารณะชน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพตนเอง เป็นแหล่งเรียนรู้
และศึกษาผลงานจากตัวอย่างจริง เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานต่อไป  เกษตรกรที่ผ่านการคดัเลือกระดับจังหวัด จะส่งผลการคดัเลือกให้
กรมส่งเสรมิการเกษตรพิจารณาคดัเลือกเป็นเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ เพ่ือเข้ารับพระราชทานโล่ในงานพระ
ราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญต่อไป 



 
จากกระแสเทรนด์รักสุขภาพที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน และผู้คนต่างหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการ
สมุนไพรไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง แบรนด์ “ SIAM HERB “ เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ตอบโจทย์ตลาด เนื่องจากเป็นแบรนด์สมุนไพรที่มี
เอกลักษณ์ในแบบฉบับของตนเอง โดดเด่นในเรื่องของการใช้สมุนไพรไทยเป็นส่วนผสมหลักเท่านั้น ด้วยการผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่ทับทิม
สยาม 05 ที่แปรรูปสมุนไพรให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น เป็นยารักษาโรค อาหารเสริมดูแลสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เวช
สําอาง 
นางสาวศุภัชชา ปั้งจันอัด ประธานแปลงใหญ่สมุนไพรทับทิมสยาม 05 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า 
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ “ SIAM HERB “ ได้รับการตอบรับจากตลาดดี เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่หลากหลายและตอบโจทย์ผู้บริโภคท่ีใส่ใจ
สุขภาพ อาทิ ยาหม่องเสลดพังพอน ยาหม่องไพล ยาดมสมุนไพร น้ำมันไพล สมุนไพรแช่มือ-เท้า สมุนไพรดับกลิ่น ลูกประคบ เครื่องดื่ม
สมุนไพรกระเจี๊ยบ เครื่องดื่มสมุนไพรอัญชัน เครื่องดื่มสมุนไพรใบเตย สบู่สมุนไพรขมิ้น สบู่อัญชัน สบู่มะขาม สครับขมิ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดใช้พืชสมุนไพรตามมาตรฐานอินทรีย์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ จึงทำให้มีตลาดรองรับที่แน่นอน เช่น ตลาดคู่สัญญา คือ โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลวังน้ำเย็น รวมทั้งจำหน่าย ณ ที่ทำการศูนย์ ตลาดท้องถิ่นภายในชุมชน และตลาดของ Young Smart 
Farmer ในจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งมีช่องทางตลาดออนไลน์ ผ่านทาง Facebook fan page : Siam Herb สมุนไพรทับทิมสยาม05 
สามารถสร้างรายได้ประมาณ 5 ล้านบาทต่อปี 
ทั้งนี้ทางกลุ่มได้วางแผนการผลิต โดยใช้หลัก “ตลาดนำการผลิต” โดยในแต่ละปีก็จะรับออร์เดอร์จากโรงพยาบาล และผลิตตามความ
ต้องการของตลาด ไม่ปลูกเกินความต้องการเพ่ือป้องกันปัญหาการปลูกเกินจนสินค้าล้นตลาด และตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ในทุกๆปี 
สำหรับจุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์นั้นเกิดจากเกษตรกรในหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในเรื่อง 
ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีอาชีพด้านการเกษตร ทั้งปลูกพืชไร่ พืชสวน พืชผักครัวเรือนเป็นแหล่งรายได้หลัก โดยมี
กิจกรรมสำคัญด้านเกษตรอีกประการหนึ่งคือ การปลูกสมุนไพร เจริญเติบโตเรื่อยมาจนเกิดการรวมกลุ่มกัน ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการจด
ทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 ซ่ึงดำเนนิกิจกรรมรับซื้อ และแปรรูปสมุนไพรสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตยาให้แก่โรงพยาบาล โดยสมุนไพรที่ปลูกและแปรรูปส่วนใหญ่จะเป็น ขมิ้น 
ไพล รางจืด เพชรสังฆาต ดอกอัญชัน กระดูกไก่ดำ ฟ้าทะลายโจร มะระข้ีนก เถาวัลย์เปรียง มะขามป้อม บอระเพ็ด และเสลดพังพอน 
จนกระท่ังในปี พ.ศ 2561 ได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 34 ราย พ้ืนที่การปลูก
สมุนไพร ประมาณ 62.75 ไร่ จากนั้นทางกลุ่มได้มีการวางแผนบริหารจัดการแบบบูรณาการระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ คอยช่วยเหลือ
และให้การสนับสนุนการทำงานระหว่างกัน โดยมีคนรุ่นเก่าที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการทำอาชีพการเกษตร และคนรุ่น
ใหม่ที่มีแนวคิด ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการคิดค้นที่ทันสมัย ร่วมกันแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆหลากหลายชนิดมากขึ้น และ
จนเกิดการสร้างแบรนด์ที่ใช้ชื่อว่า “ SIAM HERB “ 
ด้านนายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ เกษตรอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว กล่าวเพ่ิมเติมว่า ทางกลุ่มแปลงใหญ่สมุนไพรทับทิมสยาม 05 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมการเกษตร ในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด วงเงินงบประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่งทางกลุ่มนำเงินมาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพการผลิต ต่อยอดของเดิมให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยการจัดซื้อระบบน้ำภายในแปลงปลูก ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร พร้อมถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส เพื่อสำรองน้ำ
ไว้ใช้ได้ตลอดเวลา เครื่องตัดหญ้าไร้สายสะพาย รถเข็นตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน อุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้แปรรูปสมุนไพร เช่น เครื่องล้าง
สมุนไพรชนิดแปรงขัด เครื่องหั่นสมุนไพรอเนกประสงค์ เครื่องซีลสุญญากาศ ชุดเตาแก๊สพร้อมถังแก๊ส ถาดตากสมุนไพร และจัดทำอาคาร
รวบรวมผลผลิต ทำโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก เพ่ือให้กลุ่มสามารถที่จะแปรรูปสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
พัฒนากระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยได้คุณภาพมาตรฐาน ทำให้เกษตรกรสามารถขายสมุนไพรได้ในราคาที่สูงขึ้น สมาชิกมี
รายได้เพ่ิมข้ึนและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ม่ันคงยั่งยืน 



 

จากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลแวง สู่การรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญม่ันสำปะหลัง พัฒนายกระดับแปลงฯดว้ยเกษตรสมัยใหม่ โดยนำ
นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีความหลากหลายมาประยุกตใ์ช้ เพื่อผลิตมันสำปะหลังให้มีคณุภาพที่สุด วางแผนการผลิต
ตามความต้องการตลาด สอดรับนโยบาย "ตลาดนำการผลิต" สร้างรายไดสู้่ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีมั่นคงและยั่งยืน 

นายประสิทธ์ิ กุสุมาลย์ ประธานแปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 6 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กลุม่แปลงใหญ่
มันสำปะหลังแห่งนี้ ไดร้ับการสนบัสนุนงบประมาณในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งทาง
กลุ่มได้นำเงินมาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจดัซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร 
อาทิ รถพรวนดินสาดดิน เทรลเลอร์ต่อพ่วง ชุดผานบุกเบิก ชุดผานพรวน ชุดผานยกร่องคู่ ผานขุดมัน ชุดใบมีดดันดิน โรตารี่ไถ
พรวน เครื่องระเบิดดินดาน เครื่องปลูกมันสำปะหลัง รถแทรกเตอร ์เพื่อใช้สำหรับกระบวนการเตรียมดิน การปลูก ดูแลรักษาและ
การเก็บเกี่ยว ซึ่งจะสามารถช่วยให้สมาชิกประหยัดเวลา ลดแรงงานคน ลดต้นทุน ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีคณุภาพตอบโจทยต์ลาด 

แปลงใหญ่มันสำปะหลังหมู่ 6 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีความโดดเด่นในเรื่องหัวมนัสดที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง 
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทำแป้งและอาหาร เนื้อมันสดมีคณุค่าทางอาหารสูง น้ำหนักดีมคีุณภาพ ทางกลุ่มยึดหลักดำเนินการตาม
แนวทาง "ตลาดนำการผลติ" โดยจะวางแผนการผลติให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด ไม่ปลูกเกินความต้องการ เพื่อป้องกัน
ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ซึ่งจะรับออเดอร์จากโรงงานและร่วมกันผลติมันสำปะหลังให้ได้มาตรฐานและผลผลติมีปรมิาณสมำ่เสมอส่ง
โรงงานไดต้ลอดทั้งปี ทางกลุ่มจำหน่ายผลผลิตในรูปแบบหัวมันสด ซึง่มีตลาดรองรับที่แน่นอน โดยได้ทำบันทึกตกลงซื้อขายร่วมกับ
บริษัทแป้งมันร้อยเอ็ด จำกัด รวมทั้งส่งจำหน่ายไปยังลานมันในพ้ืนที่ตำบลแวง สามารถสร้างรายไดเ้ฉลี่ยประมาณ 4 ล้านบาทต่อป ี

ทั้งนี้ จากเดิมเกษตรกรชาวตำบลแวงประกอบอาชีพทำนา แบบต่างคนต่างปลูก ซึ่งบางฤดูกาลเกษตรกรประสบปญัหาต้นทุนการ
ผลิตขา้วสูง บางปีราคาข้าวตกต่ำ จึงปรับเปลีย่นจากการปลูกข้าวมาปลูกมันสำปะหลังทดแทน จนกระทั่งในปี 2561 ไดเ้ข้าร่วม
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปัจจุบันแปลงใหญ่มันสำปะหลัง มสีมาชิกจำนวน 30 ราย พ้ืนท่ีการปลูกรวม 430 
ไร่ ทางกลุ่มไดม้ีการบริหารจดัการกลุ่มเป็นอย่างดี ทั้งทำแผนการควบคุมติดตามและจดบันทึกการปฏบิัติงานอย่างเคร่งครดั จัดทำ
บัญชีรายรับรายจา่ยในการปฏิบัตงิาน รวมทั้งมีการซ่อมบำรุงดูแลรกัษาอุปกรณ์สม่ำเสมอ มีการสรุปผลและวิเคราะหป์ัญหา 
ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

 
ด้านนายสมพงษ์ ภาคี เกษตรอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเตมิว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปสนับสนุนท้ังในเรื่อง
ขององค์ความรู้ในการปลูกมันสำปะหลังให้มีคณุภาพ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การตรวจสอบธาตุอาหารในดิน การผสมปุ๋ยสั่งตดัให้
เหมาะสมกับความต้องการธาตุอาหารของพืช การทำแปลงมันสะอาดปลอดโรคและแมลง รวมถึงพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง จน
ประสบความสำเรจ็ มีรายได้ทีย่ั่งยืนสามารถยกระดับคณุภาพชีวิตใหด้ียิ่งขึน้ 
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"น้ำผึ้งเดือนห้า"จากป่าชายเลน สดุยอดผลิตภัณฑ์แปลงใหญ่"ผึ้งบ้านไหนหนัง" จังหวัดกระบี่   
 
"ผึ้ง"เป็นแมลงมหัศจรรย์ทั้งในเรื่องการช่วยผสมเกสรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืชและคณุประโยชน์ของผลิตภณัฑ์จากผึ้งที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 
  
ช่วงเวลาที่ผ่านมา"ผึ้ง"จำนวนมากตายเพราะสารเคมีกำจัดแมลงศตัรพูืช ผนวกกับจำนวนพื้นที่ป่าลดลง กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสรมิให้เกษตรกรรวมกลุ่ม
เลี้ยงผึ้งในรูปแบบแปลงใหญ่ ร่วมกันปกป้องผึ้ง 
นายสุพทิ จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่าปัจจุบันท่ัวประเทศมีแปลงใหญ่ผึง้จำนวน 76 แปลง 
แยกเป็นผึ้งพันธุ์ 9 แปลง และผึ้งโพรง 67 แปลง ในภาคใต้เองมีแปลงใหญ่ผึ้งมากถึง 62 แปลง เป็นแปลงใหญ่ผึ้งโพรงทั้งหมด กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ 
รวม 10 จังหวัด 
ตัวอย่างแปลงใหญ่ผึ้งบ้านไหนหนงั ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นกลุ่มที่เข้มแขง็ และกิจกรรมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน แต่เดิม
นั้นเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยมีป่าชายเลนท่ีต้องดูแลประมาณ 3,500 ไร ่
  
และเห็นว่าการเลี้ยงผึ้งโพรงก็ต้องอาศัยความอุดมสมบรูณ์ของป่าเปน็แหล่งอาหาร จึงได้ทำกิจกรรมเลีย้งผึ้งโพรงข้ึน โดยไดร้ับความร่วมมือจาก MAP ซึ่งเป็น
องค์กรเอกชนระหว่างประเทศท่ีดแูลสนับสนุนกลุม่อนุรักษ์ป่าชายเลน และยังให้การสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ของกลุ่มด้วย 
ต่อมาในปี 2557 กลุ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้น จึงได้จดทะเบียนวสิาหกิจชุมชนในช่ือ “วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง” สรา้งรายได้จากการจำหน่าย
น้ำผึ้งได้พอสมควร ในปี 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบีไ่ด้ส่งเสริมใหต้ั้งเป็นแปลงใหญ่  
มีสมาชิก 31 ราย ผึ้งจำนวน 800 ลัง ปีน้ีเป็นปีท่ี 3 มีการพัฒนาทัง้ 5 ด้านของแปลงใหญ่ โดยลดตน้ทุนและเพิ่มผลผลติได้ 25% พัฒนาคุณภาพเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐาน อย. มีเครือข่ายตลาดรองรับแน่นอน บริหารจัดการกลุ่มโดยเกื้อกูลธรรมชาติและวิถชุีมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการต่อ
ยอดความยั่งยืนของกลุ่ม  
  
นายสุธีร์ ปานขวญั ประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านไหนหนัง กล่าวว่า การเลีย้งผึ้งโพรงของกลุ่มแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใคร ใช้วิธีการล่อผึ้ง
โพรงป่าตามธรรมชาติให้เข้ามาอยูใ่นรังท่ีเตรียมไว้ แล้วปล่อยให้ผึ้งหากินเองแบบธรรมชาติ เหมือนกับอยู่ในป่า ทำให้ได้น้ำผึ้งคณุภาพดี มีสรรพคุณทางยา
เหมือนเก็บจากในป่า และที่สำคัญเป็นการอนุรักษ์พันธุผ์ึ้งโพรงไปในตัวด้วย การเลี้ยงผึ้ง 1 รัง สามารถเก็บน้ำผึ้งได้กว่า 10 ขวด ขายขวดละ 400-500 
บาท ได้เงินราว 4,000-5,000 บาท/ปี ครั้งแรกที่ลงทุนทำรังผึ้งใช้งบประมาณเพียง 400-500 บาทเท่าน้ัน 
  
หลังจากนั้น ปีถัดไปกไ็มม่ีต้นทุนเลยได้กำไรล้วน ๆ เพราะไม่ต้องไปให้อาหาร ไม่ต้องดูแล แค่ป้องกันมด และตัวต่อไม่ใหร้บกวน ผลผลิตจะจำหน่ายเป็นน้ำผึ้ง
สด 75% โดย 40% จำหน่ายใหก้ับโรงแรม มาริออสและโรงแรมในเครืออนันตรา (เกาะสมุย) โดยทำ MOU ร่วมกัน และอีก 60% จำหน่ายผ่านตลาด
ออนไลน์ ตลาดท่ัวไปในประเทศและงานแสดงสินค้าผลผลติ 25% นำมาแปรรูปเป็น สบู่นำ้ผึ้ง ยาสระผม ครีมนวด จำหน่ายขวดละ 50 บาท และขนมต่างๆ 
อมยิ้ม เป็นต้น 
  
ด้านการพัฒนาคณุภาพ มีการผลติน้ำผึ้งคณุภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) น้ำผึ้งทีน่ี่มีคุณภาพสูง
โดยเฉพาะน้ำผึ้งเดือนห้าจากป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารเฉพาะ มีการเพิ่มพื้นท่ีปลูกป่าชายเลนและไมด้อก เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้ผึ้ง และส่งเสริมการ
เลี้ยงชันโรง ท้ังนี้กลุ่มมีแผนสร้างโรงเรือนในการบรรจุน้ำผึ้ง โดยใช้งบประมาณ 300,000 บาท  
  
แต่ไมต่้องการกู้เงินจากแหล่งทุนตา่ง ๆ จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการระดมทุนในกลุ่มสมาชิกมีมติให้เกบ็เงิน 20% ของรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต เข้า
สมทบให้กับกลุม่โดยจัดสรรเป็น 2 ส่วน คือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม 10% และใช้ในกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน 10% และแปลงใหญ่ผึ้งโพรงบ้าน
ไหนหนังยังเป็นเครือข่ายศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองกระบี่ โดยเป็น“ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ” มี
เกษตรกรและบคุคลทั่วไปท้ังในและนอกจังหวัดกระบีเ่ข้ามาศึกษาเรยีนรู้เป็นจำนวนมาก  
  



 
ทำความรู้จัก "น้ำผึ้งเดือนห้า" จากป่าชายเลน สุดยอดผลิตภัณฑ์แปลงใหญ่ผึ้งบ้านไหนหนัง จังหวัดกระบี่  
ผึ้งเป็นแมลงมหัศจรรย์ ทั้งในเรื่องการช่วยผสมเกสรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของพืช และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากผึ้งที่เป็น
อาหารเพ่ือสุขภาพ ช่วงเวลาที่ผ่านมาผึ้งจำนวนมากตายเพราะสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช ผนวกกับจำนวนพื้นที่ป่าลดลง กรมส่งเสริม
การเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเลี้ยงผึ้งในรูปแบบแปลงใหญ่ ร่วมกันปกป้องผึ้ง 
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ปัจจุบันทั่วประเทศมีแปลงใหญ่
ผึ้ง จำนวน 76 แปลง แยกเป็นผึ้งพันธุ์ 9 แปลง และผึ้งโพรง 67 แปลง ในภาคใต้เองมีแปลงใหญ่ผึ้งมากถึง 62 แปลง เป็นแปลงใหญ่
ผึ้งโพรงทั้งหมด กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ รวม 10 จังหวัด ตัวอย่างแปลงใหญ่ 
ผึ้งบ้านไหนหนัง ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง และกิจกรรมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน แต่
เดิมนั้นเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยมีป่าชายเลนที่ต้องดูแลประมาณ 3,500 ไร่ และเห็น
ว่าการเลี้ยงผึ้งโพรงก็ต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของป่าเป็นแหล่งอาหาร จึงได้ทำกิจกรรมเลี้ยงผึ้งโพรงขึ้น  
โดยได้รับความร่วมมือจาก MAP ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนระหว่างประเทศที่ดูแลสนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน และยังให้การสนับสนุน
กิจกรรมอ่ืน ๆ ของกลุ่มด้วย ต่อมาในปี 2557 กลุ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้น จึงได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในชื่อ “วิสาหกิจชุมชนเลี้ยง
ผึ้งบ้านไหนหนัง” สร้างรายได้จากการจำหน่ายน้ำผึ้งได้พอสมควร ในปี 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ได้ส่งเสริมให้ตั้งเป็น
แปลงใหญ่  
มีสมาชิก 31 ราย ผึ้งจำนวน 800 ลัง ปีนี้เป็นปีที่ 3 มีการพัฒนาทั้ง 5 ด้านของแปลงใหญ่ โดยลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตได้ 25% 
พัฒนาคุณภาพเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน อย. มีเครือข่ายตลาดรองรับแน่นอน บริหารจัดการกลุ่มโดยเกื้อกูลธรรมชาติและวิถีชุมชน 
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการต่อยอดความยั่งยืนของกลุ่ม   
นายสุธีร์ ปานขวัญ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านไหนหนัง กล่าวว่า การเลี้ยงผึ้งโพรงของกลุ่มแปลกแหวกแนวไม่เหมือน
ใคร ใช้วิธีการล่อผึ้งโพรงป่าตามธรรมชาติให้เข้ามาอยู่ในรังที่เตรียมไว้ แล้วปล่อยให้ผึ้งหากินเองแบบธรรมชาติ เหมือนกับอยู่ในป่า ทำ
ให้ได้น้ำผึ้งคุณภาพดี มีสรรพคุณทางยาเหมือนเก็บ 
จากในป่า 
และที่สำคัญเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ผึ้งโพรงไปในตัวด้วย การเลี้ยงผึ้ง 1 รัง สามารถเก็บน้ำผึ้งได้กว่า 10 ขวด ขายขวดละ 400-500 
บาท ได้เงินราว 4,000-5,000 บาท/ปี ครั้งแรกที่ลงทุนทำรังผึ้งใช้งบประมาณเพียง 400-500 บาทเท่านั้น หลังจากนั้น ปีถัดไปก็ไม่
มีต้นทุนเลย ได้กำไรล้วน ๆ เพราะไม่ต้องไปให้อาหาร ไม่ต้องดูแล แค่ป้องกันมด และตัวต่อไม่ให้รบกวน  
ผลผลิตจะจำหน่ายเป็นน้ำผึ้งสด 75% โดย 40% จำหน่ายให้กับโรงแรมมาริออสและโรงแรมในเครืออนันตรา (เกาะสมุย) โดยทำ 
MOU ร่วมกัน และอีก 60% จำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ ตลาดทั่วไปในประเทศและงานแสดงสินค้า ผลผลิต 25% นำมาแปรรูปเป็น 
สบู่น้ำผึ้ง ยาสระผม ครีมนวด จำหน่ายขวดละ 50 บาท 
และขนมต่างๆ อมยิ้ม เป็นต้น ด้านการพัฒนาคุณภาพ มีการผลิตน้ำผึ้งคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) น้ำผึ้งที่นี่มีคุณภาพสูงโดยเฉพาะน้ำผึ้งเดือนห้าจากป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารเฉพาะ มีการเพ่ิมพื้นที่ปลูกป่า
ชายเลนและไม้ดอก เพ่ือเป็นแหล่งอาหารให้ผึ้ง และส่งเสริมการเลี้ยงชันโรง 
ทั้งนี้กลุ่มมีแผนสร้างโรงเรือนในการบรรจุน้ำผึ้ง โดยใช้งบประมาณ 300,000 บาท แต่ไม่ต้องการกู้เงินจากแหล่งทุนต่างๆ จึง
จำเป็นต้องใช้เวลาในการระดมทุนในกลุ่ม สมาชิกมีมติให้เก็บเงิน 20% ของรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต เข้าสมทบให้กับกลุ่มโดย
จัดสรรเป็น 2 ส่วน คือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม 10% และใช้ในกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน 10% และแปลงใหญ่ผึ้งโพรงบ้าน
ไหนหนังยังเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองกระบี่  
โดยเป็น“ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ” มีเกษตรกรและบุคคลทั่วไปทั้งในและนอกจังหวัดกระบี่เข้ามาศึกษาเรียนรู้เป็นจำนวนมาก 











 

สวนมังคุดของนายมานพ  พูลแก้ว (ลุงมานพ) บนเนื้อที่ 9 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านวังเพนียด  ตำบลเกตรี อำเภอ
เมือง จังหวัดสตูล  ได้ผลิดอกออกผลพร้อมเก็บเกี่ยว 

โดยมังคุดปีนี้ไม่มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อเหมือนที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้นายมานพ กับลูกขายจึงหัน
มาวางแผนการขายมังคุดผ่านทางออนไลน์  โดยลูกชาย  ได้รับกระแสตอบรับขายได้ถึง 1 ตัน โดยขายในราคาคัด
ไซร์เกรดเอ  กิโลกรัมละ 80 บาท เกรดบี 60-70 บาท ผลผลิตทุกลูกรับเคลมหากเกิดเน่าเสีย 

ทุกลูกที่เกรดต่ำลงมาลุงมานพจะนำไปขายยังตลาดสีเขียว  ที่มีในจ.สตูล ให้ชาวสตูลได้รับประทานกันด้วย  

โดยทางสวนลุงมานพ  ยังการันตีถึงความปลอดภัยไร้สารพิษ  เนื่องจากสวนที่นี่ได้หันหลังกับการใช้สารเคมีมาร่วม 
17 ปีแล้ว   จนรับการรางวัลการันตี  เป็นเกษตร GAP ดีเด่น จากสำนักงานวิจัย และพัฒนการเกษตรเขต 
8  เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพสวนจากผู้ว่าราชการจังหวัด และ เกษตรกรดีเด่นระดับเขต สาขาจัดระบบจัดการ
คุณภาพพืช GAP จากอธิบดีกรมวิชาการ  และยังเป็นสวนมังคุดต้นแบบเรียนรู้ด้วย 

ที่สวนมังคุดแห่งนี้คุณลุงมานพ  ได้ทำปุ๋ยขึ้นใช้เอง และใช้สมุนไพร ในการจัดการศัตรูพืช พร้อมทั้งการบริหาร
จัดการสวนดูแลตลอดทั้งปีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  อิงธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ 

นายสุริยัน จันทศรี เกษตรอำเภอเมืองสตูล ระบุว่า  สวนมังคุดที่ได้คุณภาพในพ้ืนที่รับผิดชอบมีหลายสวนและสวน
แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ทางเกษตรอำเภอได้เข้ามาส่งเสริม และสนับสนุน ในด้านความรู้ การบริหารจัดการ จน
ได้รับคุณภาพและใบรับรองว่าเป็นสวนที่มีผลผลิตปลอดภัย ต่อผู้บริโภคไม่มีการใช้สารเคมี โดยใช้หลักการบริหาร
จัดการสวนด้วยธรรมชาติ และยังเป็นเกษตรกรตัวอย่างหลังผลผลิตถูกยกระดับ 

นอกจากมีสวนมังคุดแล้ว  ลุงมานพ  ยังใช้พื้นที่ด้านข้างสวน 2 ไร่ ถูกจัดสรรให้เป็นแปลงผักสวนผสม สร้างรายได้
รายวันอีกช่องทางให้ครอบครัวลุงมานพ   พูลแก้ว กับครอบครัว สร้างรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 4 – 50,000 
บาทต่อเดือน  ซึ่งไม่รวมรายได้จากการขายมังคุด เนื่องจากลุงมานพ และครอบครัว ปลูกเอง ขายเอง ไม่ใช้สารเคมี 
ดูแลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 ต้นทุนยังต่ำอีกด้วย 





 
“ที่หลาดเกษตร กองร้อย”  ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็นตลาดเกษตรสีเขียวที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพและไร้สารพิษ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายในการจัดตั้งตลาดเกษตรในทุกจังหวัด  โดยที่ผ่านมา
สำนักงานเกษตรจังหวัดได้มีการจัดตั้งตลาดเกษตรส่งเสริมและกระจายตลาดสู่ชุมชน 
เพ่ือให้ผู้บริโภค สามารถซื้อสินค้าโดยตรงจากพ่ีน้องเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตนำมาจำหน่ายเอง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคน
กลาง โดยการรันตีถึงความปลอดภัย  รู้ที่มาของผู้ผลิต ทั้งพืชผัก  ผลไม ้ ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพโดยไม่ใช้สารเคมี 
โดยตลาดแห่งนี้จะเป็นตลาดเช้า ทุกวันอังคาร โดยจะมีเกษตรกรที่ปลูกเองถึง 17 รายหมุนเวียนกันนำสินค้ามา
วางขาย 
นายมาโนช  มณีวิทย์  ลูกค้าผู้ชาย ยอมรับว่าบรรยากาศได้อีกทั้งสินค้าก็เป็นของจำเป็นต้องกินต้องใช้อยู่แล้ว 
วันนี้ตั้งใจมาซื้อข้าวเหนียวดำไปกินกับปลาเค็ม ดูแล้วน่ามั่นใจว่าพ่อค้าแม่ค้าน่าจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารเคมี 
เป็นคนท้องถิ่นและอยากให้มีการส่งเสริมตลาดแบบนี้ให้เยอะเยอะ โดยไม่ต้องไปพ่ึงตลาดกลาง ที่มีคนหนาแน่น 
นางสาวนิยดา  ยี่เส้ง  ลูกค้าผู้หญิง ยอมรับว่าสินค้ามีให้เลือกหลากหลายราคาก็ไม่แพงมาก ผักท่ีนำมาจำหน่าย
ก้อนพบว่าเป็นผักท่ีชาวบ้านปลูกเอง สิ่งหนึ่งที่พบว่าของที่ขายตามห้างจะไม่สดเหมือนของชาวบ้านแบบนี้ ยิ่งเพ่ิม
ความมั่นใจเมื่อทางเจ้าของตลาดบอกว่าเป็นตลาดของเกษตรกรที่นำสินค้าการเกษตรมาขายเอง 
  นายสมหมาย บรรณณา  ประธานกลุ่มผู้ปลูกผักบ้านนาแค หลาดเกษตร กองร้อย”  กล่าวว่า  ที่นี่มีพ่อค้าแม่ค้า
เกษตรกรจำนวน 17 รายที่มาร่วมจำหน่ายสินค้าภายในหลาดเกษตรกองร้อย โดยพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายเป็นผู้ผลิต
เองและนำมาขายเองโดยตรงถึงมือลูกค้า โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายในตลาดแห่งนี้จะเน้นให้เป็นสินค้าที่ปลอด
สารเคมีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ที่สำคัญต้องปลูกเองจากแปลงที่สามารถตรวจสอบได้ หรือจะติดต่อเพ่ิมเติม 
084-2695569 
โดยพืชผักท่ีตลาดแห่งนี้จะเป็นพืชผักตามฤดูกาล มีปริมาณการปลูกที่ไม่มากนัก แต่สามารถนำมาจำหน่ายในตลาด
ชุมชนได้  และยังส่งจำหน่ายเฉพาะโรงพยาบาล ด้วย 
นายอำนวย แออุดม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล บอกว่า ตลาดแห่ง
นี้เป็นตลาดของพี่น้องเกษตรกรโดยตรงไม่ได้เป็นตลาดนัดอย่างทั่วไป  ผู้บริโภคหากสนใจซื้อผลผลิตทางการเกษตร
จากพ่ีน้องเกษตรกรโดยตรง นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรได้มีรายได้แล้วเรายังได้บริโภคอาหารที่
ปลอดภัย เพื่อสุขภาพไร้สารเคมีด้วย พร้อมขอเรียนเชิญทุกท่านมาจับจ่ายในวันเวลาดังกล่าว 
  
          สำหรับตลาดเกตรกรที่ออกมาจำหน่ายสินค้าเกษตรโดยตรงถึงเมือผู้บริโภควันอังคาร ตลาดเช้าที่ 
หลาดเกษตรกองร้อย , วันพุธที่ ศาลากลางจังหวัด ,วันศุกร์ ธกส. สตูล 
 



 
จากปัญหาช้างป่าเข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชอาหารเป็นพืชชนิดอื่นๆ 
เพื่อให้คนกับช้างสามารถอยู่ร่วมกัน ในพื้นที่ขอบป่า  ไผ่ตงเป็นพืชทางเลือกชนิดหนึ่งในพื้นที่ เกษตรกรจึงมีการรวมตัวผู้ปลูกไผ่ตง เมื่อ 
พ.ศ.2559 และจัดตั้งเป็น “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบ” เป็นการรวมกลุ่มปลูกไผ่ ขายหน่อสดพร้อมแปรรูปภายใต้
การรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนจนประสบความสำเร็จได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนฯ ดีเด่น ปี 2564 ภาค
ตะวันออก 
นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง ( สสก.3 จ.ระยอง) เปิดเผยว่า วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา อยู่ในพื้นท่ีป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ประสบปัญหาช้าง
ป่าลงมาทำลายพืชผลทางการเกษตร 
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชจากพืชอาหารมาปลูกไผ่ตงแบบรวมกลุ่มกันปลูก และในปี พ.ศ.2559 ได้จัดตั้งเป็น 
“วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบ” กับสำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบขึ้น มีสมาชิก 60 ราย พื้นท่ีปลูก 601 ไร่ ให้ผลผลิต
เฉลี่ย 1,450 กิโลกรัมต่อไร่ 
ปัจจุบันมีนายประสิทธิ์ รูปต่ำ เป็นประธานฯ มีการดำเนินกิจกรรมกลุ่มตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต”ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มี
ระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ท้ังจากภายในกลุ่มและจากภายนอก  มีสมาชิก40 รายท่ีแปลงปลูกผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP รายบุคคล 
และตั้งจุดรับซ้ือผลผลิตมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารตามมาตรา 14 แห่ง พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
มีการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกส่งจำหน่ายท่ีตลาดร่วมใจ (GAP) ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ตลาดในจังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัด
สระบุรี ห้างสรรพสินค้าแม็คโครสาขาฉะเชิงเทราและสาขานครนายก ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุทรสาคร   
“กลุ่มฯ ผลิตและจำหน่ายหน่อไม้สดพร้อมคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสมาชิกและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ท่ีมาฝึกอบรม มาต่อยอด เช่น ผลิตภัณฑ์แชมพู 
สบู่เหลว สบู่ก้อนจากผงถ่าน พร้อมแปรรูป และถนอมอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนเหลือส่งจำหน่าย  เช่น หน่อไม้ดอง หน่อไม้ต้ม ชาใบไผ่ 
หน่อไม้สามรส เป็นต้น ทำให้มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และสมาชิกมีรายได้เพิ่มอีกช่องทางหน่ึง”นายปิยะ กล่าว 
ผอ.สสก.3 จ.ระยอง กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ในการเลือกชนิดพืชมาปลูกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่ อำเภอท่าตะเกียบน้ัน ได้ช่วย
แก้ปัญหาการเข้าทำลายพืชผลของช้างป่า และสร้างรายได้ให้กับสมาชิก ท้ังยังสามารถต่อรองราคาผลผลิตกับพ่อค้าคนกลาง และมีช่องทาง
การตลาดท่ีแน่นอน   ผลผลิตมีคุณภาพดี ได้ราคา ปัจจุบันได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกไผ่ การผลิตหน่อไม้ การต่อยอดการ
ผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่มีผู้สนใจเดินทางเข้าศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน 
ท้ังนี้การพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นบทบาทและภารกิจท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 
จนถึงปัจจุบัน การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นในทุกระดับ (อำเภอ จังหวัด เขต ประเทศ) เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีจะได้ยกย่องเชิดชูเกียรติและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี มีผลงานเชิงประจักษ์ มีแนวโน้มการพัฒนาท่ียั่งยืน เพื่อเป็น
ตัวอย่างหรือต้นแบบให้วิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ได้นำไปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป 
โดยมีหน่วยงานภาคีร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2564 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง ผู้แทนจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทน
จากสำนักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์ท่ี 2 ผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 9 และผู้แทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (มหาชน) 
เป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือก 




