
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2564 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ถ่ายทอด

เทคโนโลยีดูแล
พืช 

1.เฉลิมชัย เปิดตัว “เกษตรกร Happy” เฟส 2 หลัง เฟส 1 ผลตอบรับดีจาก
ผู้บริโภค พร้อมเผยความก้าวหน้าการบริหารจัดการลำไยภาคเหนือ ปี 64  เน้น
ส่งเสริมเกษตรกรทำเกรดพรีเมี่ยม ร่วมกับทำตลาดออนไลน์ 

เฟสบุค เสิร์ฟจากฟาร์ม 

ผลไม้ 2. "เฉลิมชัย " สั่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาผลไม้ต่อเนื่องรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้
ไทยภายในประเทศ เพ่ิมช่องทางการค้า หลังราคาลำไย เริ่มมีปัญหาตกต่ำต่อเนื่อง 

เฟสบุค เรื่องเล่าข่าวเกษตร 

เกษตรกร Happy 3. “เฉลิมชัย” วิ่งสู้ฟัด ดัน  “เกษตรกร Happy” เฟส 2 ใช้เป็นคู่มือ บริหารลำไย
ภาคเหนือ หลัง เฟส 1 ผลตอบรับดีท้วมท้นจากผู้บริโภค เน้นเกษตรกรทำเกรดพ
รีเมีย่ม ขายตลาดออนไลน์  บริการลูกค้าช่วงโควิด สมสโลแกน "คนกินยิ้มได้ 
เกษตรกรไทยแฮปปี้" 

ฐานเศรษฐกิจ  

ลำไย 4. เกษตรฯ เร่งจัดการตลาดลำไย รับผลผลิตมากสุดเดือนส.ค. The state time 
มังคุด 5.กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนใช้ท่ามะพลาโมเดลขายแบบประมูล แก้ปัญหาผลผลิต

มังคุด เกษตรกรชุมพรชี้โควิด -19 ไม่กระทบ เน้นขายคุณภาพ 
มติชนออนไลน์ 

ใช้น้ำให้รู้ค่า 6.ชวนเกษตรกรใช้น้ำให้รู้ค่า รับสภาพอากาศแปรปรวน ไทยรัฐ 
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แปลงใหญ่ ๗.กลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกผักริมโขงตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

แหล่งปลูกผักปลอดสารเคมีริมฝั่งแม่น้ำโขง 
ยั่งยืน 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

๘.ตรัง เปิดโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่-เชื่อมโยงตลาด 
 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

เฉลิมชัย เปิดตัว “เกษตรกร Happy” เฟส 2 หลัง เฟส 1 ผลตอบรับดีจากผู้บริโภค พร้อมเผย
ความก้าวหน้าการบริหารจัดการลำไยภาคเหนือ ปี 64  เน้นส่งเสริมเกษตรกรทำเกรดพรีเม่ียม ร่วมกับทำ
ตลาดออนไลน์ 

 . 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) กล่าวว่า ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และ
คณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ซึ่งเป็นกลไกแกนหลัก 
เร่งดำเนินการกระจายสินค้าออกจากพ้ืนที่ปลูก เพื่อแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้และภาคเหนือท่ีออกกระจุก
ตัวอย่างเร่งด่วน โดยเน้นการขับเคลื่อนแผนการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และใช้แนวทางการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจทั้งเรื่องราคาและ
ตลาดเป็นตัวอย่าง รวมทั้งยังได้เน้นย้ำเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของผลไม้เป็นเรื่องสำคัญที่สุด 

. 

ดร.เฉลิมชัย กล่าวอีกว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการ “เกษตรกร 
Happy” phase 1 ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุด เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย
ภายในประเทศ เพ่ิมช่องทางการค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์ และยกระดับราคา เพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร 
ภายใต้แนวคิด "คนกินยิ้มได้ เกษตรกรไทยแฮปปี้" และ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ซึ่งมีกระแสตอบรับที่ดีมาก และ
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทำให้สามารถระบายมังคุดออกจากกลไกตลาดและรักษา
เสถียรภาพราคาได้ในระดับที่น่าพอใจ  

. 

และจากความสำเร็จของโครงการ “เกษตรกร Happy” phase 1 ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัว
โครงการ phase 2 ขึ้น เพื่อช่วยเกษตรกรชาวสวนลำไย เงาะ ลองกอง ในการขายผลไม้คุณภาพดี สดจากสวน 
ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาและบริหาร
จัดการผลไม้ (Fruit Board) ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อก
ดาวน์และมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ระบบขนส่งเกิดความติดขัด และผู้
ส่งออกและล้งลดจำนวนลง ในขณะที่ผลไม้อยู่ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวพร้อม ๆ กัน ทั้งมังคุด เงาะ ลำไย และ
ลองกอง เป็นต้น 

. 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับการบริหารจัดการลำไย
ภาคเหนือ ในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไย เน้นการพัฒนาคุณภาพ



ผลผลิต เพื่อให้ได้ลำไยขนาดผลใหญ่คุณภาพระดับพรีเมี่ยม เกรด AA และเกรด A เหมาะสำหรับการบริโภคผล
สดภายในประเทศ โดยไม่เน้นส่งเข้าโรงงานอบแห้งแปรรูปส่งออกประเทศจีน และการพัฒนากระบวนการผลิต
ให้ไดร้ับการรับรองคุณภาพตามระบบการจัดการกระบวนการผลิตทางการเกษตร (GAP) ซึ่งมีเกษตรกรได้รับ
การรับรองทั้งหมด 12,494 ราย 14,400 แปลง พ้ืนที่รวม 135,595.47 ไร่ ตามระบบ GAP DOA 
Online รวมทั้งการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ช่องทางการตลาดแบบออนไลน์ผ่าน platform ต่างๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่ง
จะทำให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการผลผลิตของตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

. 

ทั้งนี้ สถานการณ์และการบริหารจัดการลำไย ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 
สิงหาคม 2564) พบว่า คาดการณ์ผลผลิตลำไย จำนวน 683,435 ตัน ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตลำไยออก
สู่ตลาดมากที่สุดในเดือนสิงหาคม 2564 ประมาณ 394,707 ตัน ส่วนการเก็บเก่ียวลำไย มีปริมาณเก็บเก่ียว
สะสม จำนวน 415,797 ตนั คิดเป็นร้อยละ 60.84 และยังไม่ได้เก็บเก่ียว 267,638 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
39.16 โดยแบ่งเป็น ลำไย (สดช่อ) ประมาณการผลผลิต 241,738 ตัน ปริมาณการเก็บเกี่ยวสะสม 
136,682 ตัน คิดเป็นร้อยละ 56.54 ยังไม่ได้เก็บเก่ียว 105,056 ตัน คิดเป็นร้อยละ 43.46 มีสัดส่วน
เกรดลำไยเกรด AA ร้อยละ 15 เกรด A ร้อยละ 25 เกรด AA+A ร้อยละ 47 และต่ำกว่าเกรด A ร้อยละ 13 
และ โดยราคาขายเกรด AA กิโลกรัมละ 27 บาท เกรด A กิโลกรัมละ 20 บาท เกรด AA+A กิโลกรัมละ 21 
บาท และต่ำกว่าเกรด A กิโลกรัมละ 10-15 บาท 

. 

สำหรับ ลำไย (รูดร่วง) มีประมาณการผลผลิต 441,697 ตัน ปริมาณการเก็บเกี่ยวสะสม 279,115 ตัน คิด
เป็นร้อยละ 63.19 ยังไม่ได้เก็บเก่ียว 162,582 ตัน คิดเป็นร้อยละ 36.81 มีสัดส่วนเกรดลำไย AA ร้อยละ 
22  เกรด A ร้อยละ  44 และต่ำกว่าเกรด A ร้อยละ 34 โดยราคาขายเกรด AA กิโลกรัมละ 15 บาท เกรด 
A กิโลกรัมละ 5 บาท และต่ำกว่าเกรด A กิโลกรัมละ 3 บาท 

. 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับการกระจายผลผลิตลำไย ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้เน้นทำ
การตลาดภายในประเทศ โดยกระจายผลผลิตผ่านล้งภายในประเทศ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ห้าง 
Modern Trade ระบบของไปรษณีย์ไทย การตลาดออนไลน์และตลาดค้าผลไม้ภายในจังหวัด การจัดจำหน่าย
ตรงผู้บริโภค รณรงค์การบริโภคลำไยในครัวเรือน สนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลำไยเพ่ือกระจายออก
นอกแหล่งผลิต ประสานงานกับภาคเอกชนและโลจิสติกส์ในการลดค่าขนส่งให้แก่เกษตรกร รวมทั้งการ
เชื่อมโยงและกระจายผลผลิตลำไยไปยังจังหวัดปลายทาง และการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรข้ามภาค โดย
ประสานงานร่วมกับกระทรวงกลาโหม เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า ลำไย – มังคุด จากภาคใต้เพ่ือกระจายผลผลิตสู่
ผู้บริโภคภายในพื้นที่ภาคเหนือ 

#ลำไย #มังคุด #สินค้าเกษตร #กรมส่งเสริมการเกษตร #เกษตรกรHappy 

 

 



 
"เฉลมิชัย " ส่ังเดินหน้าแก้ไขปัญหาผลไม้ต่อเน่ืองรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย
ภายในประเทศ เพิม่ช่องทางการค้า หลงัราคาล าไย เร่ิมมีปัญหาตกต ่าต่อเน่ือง 
. 
นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะกรรมการ
พฒันาและบริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board) เปิดเผยวา่ จากปัญหาราคาผลไมต้กต ่า
โดยเฉพาะล าไยล่าสุด ไดส้ั่งการคณะกรรมการเพื่อแกไ้ขปัญหาอนัเน่ืองมาจากผลผลิต
การเกษตรระดบัจงัหวดั (คพจ.) เร่งด าเนินการบริการจดักาีกีระจายสินคา้ออกจากพื้นท่ีปลูก  

. 
เพื่อแกไ้ขปัญหาผลไมภ้าคเหนือท่ีออกกระจุกตวัอยา่งเร่งด่วน โดยเนน้การขบัเคล่ือนแผนการ
ตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อแกปั้ญหาใหเ้ร็วท่ีสุด 

. 
นอกจากนั้นยงัมีการสั่งการใหด้ าเนินโครงการ “เกษตรกร Happy” phase 2ในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไมเ้พื่อรณรงคส่์งเสริมการบริโภคผลไมไ้ทยภายในประเทศ เพิ่ม
ช่องทางการคา้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ และยกระดบัราคา เพิ่มรายไดใ้หเ้กษตรกร  
. 
ภายใตแ้นวคิด "คนกินยิม้ได ้เกษตรกรไทยแฮปป้ี" และ "คนไทยไม่ท้ิงกนั" เพื่อช่วยเกษตรกร
ชาวสวนล าไย เงาะ ลองกอง ในการขายผลไมคุ้ณภาพดี สดจากสวนถึงมือผูบ้ริโภคโดยตรง  
. 
โครงการดงักล่าว เป็นแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้
(Fruit Board) ท่ีตอ้งการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไมท่ี้ไดรั้บผลกระทบจาก
มาตรการลอ็กดาวน์และมาตรการตรวจสอบอยา่งเขม้แขง็ทั้งในและต่างประเทศ ท าใหร้ะบบ
ขนส่งเกิดความติดขดั และผูส่้งออกและลง้ลดจ านวนลง ในขณะท่ีผลไมอ้ยูใ่นช่วงฤดูกาลเก็บ
เก่ียวพร้อม ๆ กนั ทั้งมงัคุด เงาะ ล าไย และลองกอง  
. 



ส าหรับการบริหารจดัการล าไยภาคเหนือ ในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรไดส่้งเสริมให้
เกษตรกรผูป้ลูกล าไย เนน้การพฒันาคุณภาพผลผลิต เพื่อใหไ้ดล้ าไยขนาดผลใหญ่คุณภาพ
ระดบัพรีเม่ียม เกรด AA และเกรด A เหมาะส าหรับการบริโภคผลสดภายในประเทศ โดยไม่
เนน้ส่งเขา้โรงงานอบแหง้แปรรูปส่งออกประเทศจีน  

. 
และการพฒันากระบวนการผลิตใหไ้ดรั้บการรับรองคุณภาพตามระบบการจดัการกระบวนการ
ผลิตทางการเกษตร (GAP) ซ่ึงมีเกษตรกรไดรั้บการรับรองทั้งหมด 12,494 ราย 
14,400 แปลง พื้นท่ีรวม 135,595.47 ไร่ ตามระบบ GAP DOA Online  

. 
รวมทั้งการส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชช่้องทางการตลาดแบบออนไลน์ผา่น platform ต่างๆ 
มากยิง่ข้ึน ซ่ึงจะท าใหเ้กษตรกรสามารถบริหารจดัการผลผลิตของตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนืต่อไป 

. 
ขณะท่ีสถานการณ์และการบริหารจดัการล าไย ระหวา่งเดือนมิถุนายน - กนัยายน 2564 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 สิงหาคม 2564) พบวา่ คาดการณ์ผลผลิตล าไย จ านวน 683,435 

ตนั ซ่ึงคาดการณ์วา่จะมีผลผลิตล าไยออกสู่ตลาดมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคม 2564 ประมาณ 
394,707 ตนั ส่วนการเก็บเก่ียวล าไย มีปริมาณเก็บเก่ียวสะสม จ านวน 415,797 ตนั คิด
เป็นร้อยละ 60.84 และยงัไม่ไดเ้ก็บเก่ียว 267,638 ตนั คิดเป็นร้อยละ 39.16  

. 
โดยแบ่งเป็น ล าไย (สดช่อ) ประมาณการผลผลิต 241,738 ตนั ปริมาณการเก็บเก่ียวสะสม 
136,682 ตนั คิดเป็นร้อยละ 56.54 ยงัไม่ไดเ้ก็บเก่ียว 105,056 ตนั คิดเป็นร้อยละ 
43.46  
. 
มีสัดส่วนเกรดล าไยเกรด AA ร้อยละ 15 เกรด A ร้อยละ 25 เกรด AA+A ร้อยละ 47 

และต ่ากวา่เกรด A ร้อยละ 13  

. 
โดยราคาขายเกรด AA กิโลกรัมละ 27 บาท เกรด A กิโลกรัมละ 20 บาท เกรด AA+A 

กิโลกรัมละ 21 บาท และต ่ากวา่เกรด A กิโลกรัมละ 10-15 บาท  

. 



ส่วน ล าไย (รูดร่วง) มีประมาณการผลผลิต 441,697 ตนั ปริมาณการเก็บเก่ียวสะสม 
279,115 ตนั คิดเป็นร้อยละ 63.19 ยงัไม่ไดเ้ก็บเก่ียว 162,582 ตนั คิดเป็นร้อยละ 
36.81  
. 
มีสัดส่วนเกรดล าไย AA ร้อยละ 22 เกรด A ร้อยละ 44 และต ่ากวา่เกรด A ร้อยละ 34 

โดยราคาขายเกรด AA กิโลกรัมละ 15 บาท เกรด A กิโลกรัมละ 5 บาท และต ่ากวา่เกรด A 

กิโลกรัมละ 3 บาท  

#การปลูกล าไย #ผลผลิตล าไย #ล าไยราคาตกต ่า #แกปั้ญหาล าไย #กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ #ล าไย #ล าไยอบแหง้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“เฉลิมชัย” ว่ิงสู้ฟัด ดัน  “เกษตรกร Happy” เฟส 2 ใช้เป็นคู่มือ บริหารล าไยภาคเหนือ หลัง เฟส 1 

ผลตอบรับดีท้วมท้นจากผู้บริโภค เน้นเกษตรกรท าเกรดพรีเมี่ยม ขายตลาดออนไลน์  บริการลูกค้าช่วงโค

วิด สมสโลแกน "คนกินยิม้ได้ เกษตรกรไทยแฮปป้ี" 

โครงการ “เกษตรกร Happy” เฟส1 ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมงัคุด เพื่อรณรงคส่์งเสริม
การบริโภคผลไมไ้ทยภายในประเทศ เพิ่มช่องทางการคา้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ และยกระดบัราคา 
เพิ่มรายไดใ้ห้เกษตรกร ภายใตแ้นวคิด "คนกินยิ้มได ้เกษตรกรไทยแฮปป้ี" และ "คนไทยไม่ทิ้งกนั" ซ่ึงมี
กระแสตอบรับท่ีดีมาก และไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน 

  
ท าให้สามารถระบายมงัคุดออกจากกลไกตลาดและรักษาเสถียรภาพราคาไดใ้นระดบัท่ีน่าพอใจ และจาก
ความส าเร็จของโครงการ “เกษตรกร Happy” phase 1 ท าให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดตวั “เกษตรกร Happy โครงการ phase 2"  ขึ้น เพื่อช่วยเกษตรกรชาวสวนล าไย เงาะ 
ลองกอง ในการขายผลไมคุ้ณภาพดี สดจากสวน ถึงมือผูบ้ริโภคโดยตรง 
  
ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะกรรมการพฒันาและ
บริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board) เผยว่า ไดส้ั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พาณิชย ์และคณะกรรมการเพื่อแกไ้ขปัญหาอนัเน่ืองมาจากผลผลิตการเกษตรระดบัจงัหวดั (คพจ.) ซ่ึง
เป็นกลไกแกนหลกั เร่งด าเนินการกระจายสินคา้ออกจากพื้นท่ีปลูก 
  
เพื่อแกไ้ขปัญหาผลไมภ้าคใตแ้ละภาคเหนือท่ีออกกระจุกตวัอย่างเร่งด่วน โดยเนน้การขบัเคล่ือนแผนการ
ตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และใช้แนวทางการบริหารจดัการผลไมภ้าค
ตะวนัออก ซ่ึงประสบผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจทั้งเร่ืองราคาและตลาดเป็นตวัอย่าง รวมทั้งยงัไดเ้นน้ย  ้าเร่ือง
คุณภาพและมาตรฐานของผลไมเ้ป็นเร่ืองส าคญัที่สุด 

เม่ือสัปดาห์ท่ีผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดด้ าเนิน ซ่ึงโครงการดงักล่าว เป็นแผนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board) ที่ตอ้งการช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนผลไมท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์และมาตรการตรวจสอบอย่างเขม้แข็งทั้งในและ
ต่างประเทศ  ท าให้ระบบขนส่งเกิดความติดขดั และผูส่้งออกและลง้ลดจ านวนลง ในขณะที่ผลไมอ้ยู่
ในช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียวพร้อม ๆ กนั ทั้งมงัคุด เงาะ ล าไย และลองกอง เป็นตน้ 



สอดคลอ้งกบั นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ส าหรับการบริหาร
จดัการล าไยภาคเหนือ ในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรไดส่้งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูกล าไย เน้นการ
พฒันาคุณภาพผลผลิต เพื่อให้ไดล้  าไยขนาดผลใหญ่คุณภาพระดบัพรีเม่ียม เกรด AA และเกรด A 

เหมาะส าหรับการบริโภคผลสดภายในประเทศ โดยไม่เน้นส่งเขา้โรงงานอบแห้งแปรรูปส่งออกประเทศ
จีน 

การพฒันากระบวนการผลิตให้ไดรั้บการรับรองคุณภาพตามระบบการจดัการกระบวนการผลิตทางการ
เกษตร (GAP) ซ่ึงมีเกษตรกรไดรั้บการรับรองทั้งหมด 12,494 ราย 14,400 แปลง พื้นท่ีรวม 
135,595.47 ไร่ ตามระบบ GAP DOA Online รวมทั้งการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้
ช่องทางการตลาดแบบออนไลน์ผ่าน platform ต่างๆ มากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะท าให้เกษตรกรสามารถบริหาร
จดัการผลผลิตของตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยืนต่อไป 

  
ทั้งน้ี สถานการณ์และการบริหารจดัการล าไย ระหว่างเดือนมิถุนายน - กนัยายน 2564 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 
13 สิงหาคม 2564) พบว่า คาดการณ์ผลผลิตล าไย จ านวน 683,435 ตนั ซ่ึงคาดการณ์ว่าจะมี
ผลผลิตล าไยออกสู่ตลาดมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคม 2564 ประมาณ 394,707 ตนั ส่วนการเก็บ
เก่ียวล าไย มีปริมาณเก็บเก่ียวสะสม จ านวน 415,797 ตนั คิดเป็นร้อยละ 60.84 และยงัไม่ไดเ้ก็บ
เก่ียว 267,638 ตนั คิดเป็นร้อยละ 39.16 

  
โดยแบ่งเป็น ล าไย (สดช่อ) ประมาณการผลผลิต 241,738 ตนั ปริมาณการเก็บเก่ียวสะสม 
136,682 ตนั คิดเป็นร้อยละ 56.54 ยงัไม่ไดเ้ก็บเก่ียว 105,056 ตนั คิดเป็นร้อยละ 43.46 

มีสัดส่วนเกรดล าไยเกรด AA ร้อยละ 15 เกรด A ร้อยละ 25 เกรด AA+A ร้อยละ 47 และต ่า
กว่าเกรด A ร้อยละ 13 และ โดยราคาขายเกรด AA กิโลกรัมละ 27 บาท เกรด A กิโลกรัมละ 20 

บาท เกรด AA+A กิโลกรัมละ 21 บาท และต ่ากว่าเกรด A กิโลกรัมละ 10-15 บาท 

  

 

https://www.doae.go.th/


ส าหรับ ล าไย (รูดร่วง) มีประมาณการผลผลิต 441,697 ตนั ปริมาณการเก็บเก่ียวสะสม 
279,115 ตนั คิดเป็นร้อยละ 63.19 ยงัไม่ไดเ้ก็บเก่ียว 162,582 ตนั คิดเป็นร้อยละ 36.81 

มีสัดส่วนเกรดล าไย AA ร้อยละ 22  เกรด A ร้อยละ  44 และต ่ากว่าเกรด A ร้อยละ 34 โดย
ราคาขายเกรด AA กิโลกรัมละ 15 บาท เกรด A กิโลกรัมละ 5 บาท และต ่ากว่าเกรด A กิโลกรัมละ 
3 บาท 

  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ส าหรับการกระจายผลผลิตล าไย ที่ประชุมคณะกรรมการ
พฒันาและบริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board) คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 
2564 มีมติเห็นชอบให้เน้นท าการตลาดภายในประเทศ โดยกระจายผลผลิตผ่านลง้ภายในประเทศ 
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ห้าง Modern Trade ระบบของไปรษณียไ์ทย 
  

 
การตลาดออนไลน์และตลาดคา้ผลไมภ้ายในจงัหวดั การจดัจ าหน่ายตรงผูบ้ริโภค รณรงคก์ารบริโภคล าไย
ในครัวเรือน สนบัสนุนจุดรวบรวมและคดัคุณภาพล าไยเพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิต ประสานงานกบั
ภาคเอกชนและโลจิสติกส์ในการลดค่าขนส่งให้แก่เกษตรกร รวมทั้งการเช่ือมโยงและกระจายผลผลิต
ล าไยไปยงัจงัหวดัปลายทาง และการแลกเปล่ียนสินคา้เกษตรขา้มภาค โดยประสานงานร่วมกบั
กระทรวงกลาโหม เพื่อแลกเปล่ียนสินคา้ ล าไย – มงัคุด จากภาคใตเ้พื่อกระจายผลผลิตสู่ผูบ้ริโภคภายใน
พื้นท่ีภาคเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.doae.go.th/
https://www.doae.go.th/


 

เกษตรฯ เร่งจดัการตลาดล าไย รับผลผลิตมากสุดเดือนส.ค. 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะน้ี สถานการณ์และการบริหารจดัการล าไย ระหว่างเดือนมิ.ย. – ก.ย. 
2564 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 ส.ค. 2564) พบว่า คาดการณ์ผลผลิตล าไย 683,435 ตนั ซ่ึงประเมินว่า จะมีผลผลิตล าไยออกสู่ตลาดมาก
ท่ีสุดในเดือนส.ค.น้ี ประมาณ 394,707 ตนั ส่วนการเก็บเก่ียวล าไย มีปริมาณเก็บเก่ียวสะสม 415,797 ตนั คิดเป็น 60.84% และยงั
ไม่ไดเ้ก็บเก่ียว 267,638 ตนั คิดเป็น 39.16%  

ส่วนการกระจายผลผลิตล าไย ท่ีประชุมคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้(Fruit Board) ล่าสุดมีมติเห็นชอบให้เนน้ท า
การตลาดภายในประเทศ โดยกระจายผลผลิตผา่นลง้ภายในประเทศ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ห้าง ระบบของไปรษณียไ์ทย การตลาด
ออนไลน์และตลาดคา้ผลไมภ้ายในจงัหวดั การจดัจ าหน่ายตรงผูบ้ริโภค รณรงคก์ารบริโภคล าไยในครัวเรือน สนบัสนุนจุดรวบรวมและคดั
คุณภาพล าไยเพ่ือกระจายออกนอกแหล่งผลิต ประสานงานกบัภาคเอกชนและโลจิสติกส์ในการลดค่าขนส่งให้เกษตรกร  

รวมทั้งการเช่ือมโยงและกระจายผลผลิตล าไยไปยงัจงัหวดัปลายทาง และการแลกเปลี่ยนสินคา้เกษตรขา้มภาค โดยประสานงานร่วมกบั
กระทรวงกลาโหม เพื่อแลกเปลี่ยนสินคา้ ล าไย – มงัคุด จากภาคใตเ้พ่ือกระจายผลผลิตสู่ผูบ้ริโภคภายในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

“ตอนน้ี กรมฯ ไดส่้งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูกล าไย เนน้การพฒันาคุณภาพผลผลิต เพ่ือให้ไดล้  าไยขนาดผลใหญ่คุณภาพระดบัพรีเมี่ยม เกรด AA 

และเกรด A เหมาะส าหรับการบริโภคผลสดภายในประเทศ โดยไม่เนน้ส่งเขา้โรงงานอบแห้งแปรรูปส่งออกประเทศจีน และการพฒันา
กระบวนการผลิตให้ไดรั้บการรับรองคุณภาพตามระบบการจดัการกระบวนการผลิตทางการเกษตร ซ่ึงมีเกษตรกรไดรั้บการรับรองทั้งหมด 
12,494 ราย 14,400 แปลง พ้ืนท่ีรวม 135,595.47 ไร่ รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรใชช่้องทางการตลาดแบบออนไลน์มากขึ้น” 
นายเขม้แขง็ กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนใชท่้ามะพลาโมเดลขายแบบประมูล แกปั้ญหา

ผลผลิตมงัคุด เกษตรกรชุมพรช้ีโควิด -19 ไม่กระทบ เนน้ขายคุณภาพ 

 
 

ท่ามะพลาโมเดลผงาด สิทธิพงษ์ อรุณรักษ์ เกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) จ.ชุมพร ผู้ท่ี

เป็นเจ้าของโมเดล ช้ีเป็นทางออกแก้ปัญหามังคุดท้ังระบบ ด้วยวิธีการประมูล ขายคุณภาพกนิได้ทุกลูก ยันโค
วิด-19 กระทบน้อย ปี 64 ท าเงินแน่ 30 ล้านบาท ขณะท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร หนุนขยายผลไปสู่

เกษตรกรจังหวัดต่าง ๆ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรไดส่้งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพเกษตรกรครอบคลุมในทุกมิติมาอยา่งต่อเน่ือง จนเกิดตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จในการ
พฒันา เช่น ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 
ของนายสิทธิพงษ ์อรุณรักษ ์ เกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ผูป้ลูกมงัคุดท่ีไดร้วมกลุ่มกบั
เพื่อนเกษตรกรในพื้นท่ี พฒันาการบริหารจดัการกลุ่มและการผลิตมงัคุดคุณภาพเพื่อการส่งออก ท่ีเรียกวา่ 
“ท่ามะพลาโมเดล” จนประสบความส าเร็จ สามารถใชเ้ป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาผลผลิตมงัคุดลน้ตลาดและ
ราคาตกต ่าได ้

ด้าน นายสิทธิพงษ์ อรุณรักษ์ เกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) อ.หลงัสวน จ.ชุมพร ตั้งอยู่เลขท่ี 44 บ้านเขาเงิน หมู่ท่ี 7 ต.ท่ามะพลา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร กล่าว
ว่า ที่มาของ “ท่ามะพลาโมเดล” เกดิจากในอดีตน้ันเกษตรกรต้องประสบปัญหาผลผลติด้อยคุณภาพจากการ



ขาดองค์ความรู้ และใช้แนวทางการผลติตามวิถีดั้งเดิมท่ีเคยปฏิบัติมา อกีท้ังเม่ือปริมาณผลผลติออกมากเกนิ
ความต้องการ ส่งผลท าให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 

ทั้งน้ี “ท่ามะพลาโมเดล” เป็นแนวทางการบริหารจดัการกลุ่มและการผลิตมงัคุดคุณภาพเพื่อการส่งออก  เนน้
การผลิตมงัคุดคุณภาพ โดยสมาชิกทั้งหมดไดก้ารรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร และ
ก าหนดมาตรฐานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด แบ่งเป็น 5 เกรด คือ มนัใหญ่ มนัเลก็ มนัลาย 
ดอก และด า ส่วนการจ าหน่ายแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ หน่ึง การเปิดประมูลใหบ้ริษทัผูส่้งออกผลไมไ้ปยงั
ประเทศจีนเขา้มาประมูลในช่วงเวลา 18.30 น. ของทุกวนั ดว้ยการยืน่เสนอราคาผา่นทางไลน์ ปัจจุบนัมี
สัดส่วนการจ าหน่ายท่ีร้อยละ 90 และช่องทางการจ าหน่าย ท่ีสอง คือ การจดัจ าหน่ายผา่นตลาดออนไลน์ 
โดยใชเ้วบ็ไซต ์www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหลกั ผลผลิต
มงัคุดท่ีจ าหน่าย จะมีการติด QR Code เพื่อตอบโจทยค์วามเป็น Smart Product ท่ีช่วยสร้าง
ความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภควา่ “มงัคุดท่ามะพลา กินไดทุ้กลูก” มีสัดส่วนอยูท่ี่ร้อยละ 10 

“ ส าหรับในปี 2564 ปริมาณผลผลติมังคุดท่ีจ าหน่ายได้ 931 กว่าตัน คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 25 

ล้านบาท (ณ วันท่ี 14 ส.ค.64) และคาดว่าเม่ือส้ินสุดฤดูกาลประมาณช่วงส้ินเดือนสิงหาคมนี ้ปริมาณ
รวมคาดว่าจะอยู่ท่ี 1,100 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 30 กว่าล้านบาท โดยราคาจ าหน่ายผ่านการ
ประมูล จะขึน้อยู่กบัคุณภาพ ในช่วงนีร้าคาเฉลีย่ส าหรับมังคุดเกรดส่งออก ประกอบด้วย มังคุด เกรด A 

หรือ มันใหญ่ อยู่ท่ีกโิลกรัมละ 60 บาท ส่วนเกรด B หรือมันเลก็ อยู่ท่ีกิโลกรัมละ 48 บาท เกรด C 

หรือ มันลาย อยู่ท่ีกโิลกรัมละ 34 บาท เป็นต้น ส่วนมังคุดจ าหน่ายตลาดในประเทศ คือ มังคุดดอก อยู่ท่ี
กโิลกรัมละ 19 บาท และ มังคุดด า อยู่ท่ีกโิลกรัมละ 12 บาท ขณะที่ปี 2563 ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีใช้รูปแบบ
ของท่ามะพลาโมเดล กลุ่มของเรามีรายได้รวมอยู่ท่ี 14,864,642 บาท ท าให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึง
ความแตกต่างว่า หากยังยึดติดกบัการจ าหน่ายในรูปแบบดั้งเดิม เม่ือปี 2563 จะมีรายได้จากการจ าหน่าย
ตามราคาตลาดแค่เพยีง 4 ล้านเท่านั้น  ” 

นายสิทธิพงษ ์กล่าวเพิ่มเติมถึงผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ
โควิด – 19 วา่ ดว้ยรูปแบบของท่ามะพลาโมเดล จึงท าใหไ้ม่ไดรั้บผลกระทบจากโควิด – 19 มากนกั มี
เพียงเร่ืองของการขนส่งเพื่อจ าหน่ายผลผลิตผา่นตลาดออนไลน์ภายในประเทศ และปัญหาเร่ืองการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานต่างชาติท่ีตอ้งจา้งเขา้มาเพื่อช่วยเก็บผลผลิต ซ่ึงขณะน้ีก าลงัด าเนินการแกไ้ขร่วมกบั
จงัหวดัชุมพร จึงอยากสนบัสนุนใหเ้กษตรกรผูป้ลูกมงัคุดปรับเปล่ียนแนวคิด และการบริหารจดัการดา้น
การตลาด เพื่อสร้างความมัน่คงในอาชีพ ลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากปัจจยัต่าง ๆ ทั้งน้ี แนวทางของท่ามะพลา
โมเดล คือทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถน าไปใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 



 

“ความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นไดใ้นวนัน้ี เพราะ 1) การนอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 
9 มาประยกุตใ์ช ้และ 2) จากการสนบัสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยส านกังานเกษตรจงัหวดั
ชุมพร และส านกังานเกษตรอ าเภอหลงัสวน ในเร่ืององคค์วามรู้ การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ การบริหาร
จดัการทางการตลาด และอ่ืน ๆ รวมทั้งการฝึกอบรมศึกษาดูงาน น ามาสู่การจดัตั้งเป็น ศพก. และได้
กลายเป็นสถานท่ีร่วมกนัคิดคน้ท่ามะพลาโมเดล นอกจากน้ียงัไดข้ยายผลการรวมกลุ่มจดัตั้งวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มมงัคุดศูนยเ์รียนรู้การเกษตรท่ามะพลา ท่ีช่วยเพิ่มอ านาจในการต่อรองกบัพ่อคา้ และท าใหผ้ลผลิตมีราคา
ท่ีสูงขึ้นดว้ยการผลิตมงัคุดท่ีมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของตลาด  ซ่ึงปัจจุบนัในกลุ่มมีสมาชิกทั้งส้ิน 
113 คน” นายสิทธิพงษ ์กล่าว 

พร้อมกนันี ้นายสิทธิพงษ์ กล่าวทิง้ท้ายว่า ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้เข้ามาสนับสนุนให้ ศพก. 
ซ่ึงเป็นแหล่งต้นแบบ เกดิการขยายผลท่ามะพลาโมเดลไปสู่เพ่ือนเกษตรกร ด้วยการจัดตั้งเป็น ศูนย์เครือข่าย
การผลติมังคุดคุณภาพ ปัจจุบันได้มีการขยายผลไปยังเกษตรกรในอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดชุมพร แบ่งเป็น 
อ าเภอหลงัสวน 17 กลุ่ม สมาชิก 1,352 ราย อ าเภอเมืองชุมพร 2 กลุ่ม สมาชิก 163 ราย อ าเภอพะ
โต๊ะ 5 กลุ่ม สมาชิก 922 ราย รวมถึงในพื้นท่ี 14 จังหวัดภาคใต้ รวม 49 กลุ่ม สมาชิก 3,701 ราย 
และในภาคตะวันออกอกี 4 กลุ่ม สมาชิก 2,555 รายอีกด้วย 

 



“ด้วยผลงานท่ีโดดเด่นของ นายสิทธิพงษ์ เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพื้นท่ีอ าเภอหลงัสวน จังหวัดชุมพร ท า
ให้ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้น า
ชุมชนและเครือข่าย ประจ าปี 2564 จากความมุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ี 

และเครือข่าย รวมถึงการแก้ปัญหาคุณภาพและตลาดด้วยการบริหารจัดการภายใต้นวัตกรรมสมัยใหม่ในการ
ผลติสินค้าเกษตรแบบท่ามะพลาโมเดล” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิง้ท้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชวนเกษตรกรใชน้ ้ าใหรู้้ค่า รับสภาพอากาศแปรปรวน 

ในสถานการณ์ฟ้าฝนไม่แน่นอน อนัเกดิจากสาเหตุหลกั การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ โลก
ร้อน ภาคเกษตรควรเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการใช้น ้าอย่างไรเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ที่
เปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า นอกจากปัญหาสภาพอากาศไม่แน่นอน ปริมาณน ้าไม่
เพียงพอต่อการเพาะปลูก วิธีการใชน้ ้าของเกษตรกรยงัขาดประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการสูญเสียน ้าไปในบางส่วน รวมทั้งมี
การออกแบบติดตั้ง ใชง้านระบบน ้าอยา่งไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ท าให้เกิดปัญหา อาทิ หวัจ่ายน ้าอุดตนั แรงดนัน ้าไม่
เหมาะสม ท าให้มีค่าใชจ้่าย สูงกว่าท่ีควรจะเป็น รวมทั้งขาดความเขา้ใจในการใชแ้ละดูแลรักษา 

เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้น ้าได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของพืชอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ เพ่ือรับมือกับสภาพฟ้าฝนที่ไม่
แน่นอน กรมส่งเสริมการเกษตรมีข้อแนะน าดังนี้ 
1.ใชน้ ้าอยา่งประหยดั หลีกเลี่ยงวิธีการให้น ้าแบบท่วมขงั หรือเกินความ ตอ้งการของพืช จะช่วยลดการสูญเสียน ้ าโดยเปล่าประโยชน์ได ้อีกทั้ง
หลีกเลี่ยงการเกิดโรครากเน่าในพืชบางประเภท 

2.รักษาความช้ืน ลดการคายน ้าของพืชดว้ยวิธีเขตกรรม เช่น ใชว้สัดุคลุมดินท่ีโคนตน้ หรือแปลงเพาะปลูก ปรับปรุงบ ารุงดินให้มีโครงสร้าง
เหมาะสมกบัการอุม้น ้าและความช้ืน โดยการพรวนดินและใส่ปุ๋ ยอินทรียห์รือปุ๋ ยเคมีให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของพืช ระวงัป้องกนั
สภาพแวดลอ้มของแปลงปลูก เพ่ือไม่ให้เกิดการสูญเสียความช้ืนไดง่้าย เช่น พรางแสงเพ่ือลดความเขม้ของแสง หรือการปลูกไมบ้งัลม และตดั
แต่งก่ิงเพ่ือลดการคายน ้ า 

 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87%20%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3


3.ควบคุมความช้ืนในแปลงเพาะปลูกช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกชุก หรือช่วงท่ีมีฝนตกต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการป้องกนัน ้าขงั จะช่วย
ลดความเส่ียงจากปัญหาโรคพืชท่ีมีสาเหตุจากเช้ือรา หรือรากพืชขาดอากาศเน่าตาย และตน้พืชหรือผลผลิตเสียหาย โดยในกรณีสภาพพ้ืนท่ีเป็น
ดินเหนียวจดั ให้ปรับปรุงโครงสร้างดินให้ระบายน ้าไดดี้ขึ้นดว้ยปุ๋ ยอินทรีย ์

ส าหรับไมผ้ลควรให้ดินโคนตน้ (หลุมปลูก) ยกสูงขึ้นเป็นเนินเต่า โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในพ้ืนท่ีดินเหนียว เพ่ือป้องกนัน ้าขงั ส่วนในแปลงพืชไร่-
พืชผกั ควรให้หนา้ดินบนแปลงมีลกัษณะราบเรียบไม่เป็นแอ่ง เพ่ือไม่ให้น ้าขงัไดง่้าย ใชว้สัดุคลุมดินบริเวณโคนตน้พืช แต่ตอ้งให้มีแสงแดดส่อง
ถึงโคนตน้ เพ่ือป้องกนัไม่ให้ความช้ืนสูงเกินไป และตดัแต่งก่ิงเพ่ือให้ทรงพุ่มโปร่ง เพ่ือลดการเกิดเช้ือราและศตัรูพืช รวมทั้งควรหมัน่ก าจัด
วัชพืช และดูแลรักษาสวนหรือแปลงเพาะปลูกพืชไม่ให้รก เพ่ือให้พ้ืนท่ีเพาะปลูกมีอากาศถ่ายเทสะดวก 
4.ให้น ้าพืชดว้ยระบบน ้าท่ีเหมาะสมกบัชนิดพืช ควรมีการออกแบบติดตั้งรวมทั้งการใชแ้ละดูแลรักษาอยา่งถูกตอ้ง เพ่ือให้น ้าไดต้ามความ
ตอ้งการของพืชและมีประสิทธิภาพเกษตรกรท่ีตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อสอบถามท่ีไดส้ านกังานเกษตรจงัหวดั และส านกังานเกษตร
อ าเภอใกลบ้า้น. 
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กลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกผกัริมโขงต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวดั

นครพนม แหล่งปลูกผกัปลอดสารเคมีริมฝ่ังแม่น ้าโขง 

 

กลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกผักริมโขงตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม แหล่งปลูกผักปลอด

สารเคมีริมฝั่งแม่น้ำโขง สร้างรายได้และมีผลผลิตตลอดทั้งปี 

กลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกผักริมโขงตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็น

แปลงใหญ่มีสมาชิกท้ังหมด 50 คน พื้นที่การเพาะปลูกท้ังหมด 92 ไร่ มีความหมุ่งหวังการขับเคลื่อนตาม

นโยบายของภาครัฐให้มีการรวมกลุ่มกันผลิต รวมกลุ่มกันขาย รวมทั้งการตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานให้เป็น

กลุ่มท่ีสามารถลดต้นทุนการผลิต 

เพ่ิมผลผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และยังรวมกลุ่มกันเพ่ือหาตลาดให้สอดคล้องกับผลผลิต นายอภิรักษ์ สมิตร 

ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกผักริมโขงตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า พื้นที่ริม

ฝั่งแม่น้ำตรงนี้มีการปลูกผักตั้งแต่บรรพบุรุษ น้ำดี ดินดี และมีบรรยากาศท่ีดีมีการเริ่มปลูกพืชผัก เพื่อกินใน

ครัวเรือน ต่อมาได้รับความสนใจจากพ่อค้า แม่ค้าทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดมารับซื้อผลผลิตส่งจำหน่าย

ไปยังตลาดในพ้ืนที่ ตลาดกลางภายในภูมิภาคและตลาดกลางของประเทศ 



จึงเริ่มมีปลูกกันอย่างแพร่หลาย มีการขยายตลาดและสร้างอาชีพให้คนในชุมชนมากยิ่งข้ึน จากการปลูกใน

ระยะเริ่มแรกมีการใช้สารเคมีเกือบ 100 % แต่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ปุ๋ย

อินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี และได้รับการฝึกอบรมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์

ใช้เอง จึงนำมาถ่ายทอดให้แก่สมาชิกกลุ่ม และได้รับการสนับสนันจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในเรื่องของ

เครื่องมือทางการเกษตร การตลาด ในการจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ทางกลุ่มได้รับปัจจัยการผลิตและ

งบประมาณในการบริหารกลุ่มในปี 2563 

โดยมีการจัดสรรแบ่งให้สมาชิกกลุ่มนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจุดเด่นของกลุ่มแปลง

ใหญ่ผู้ปลูกผักริมโขงตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม คือ สามรถปลูกผักได้สวยงาม ไม่แพ้การ

ใช้สารเคมี เพราะว่าเกษตรกรที่นี่เชี่ยวชาญมากในการปลูก แต่ไม่เชี่ยวชาญเรื่องการหาตลาด 

จึงได้มีกรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาสนับสนุน องค์ความรู้ การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิตให้ได้ตามที่

ตลาดต้องการ การพัฒนาคุณภาพและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน การบริหารจัดการกลุ่มที่ดีรวมไปถึงการด้าน

การตลาด ซึ่งมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวน มีการหมุนเวียนปลูกผลผลิต อาทิ ผักกาดหอม มะเขือเทศ ผักชี 

ผักชีลาว ผักบุ้ง ขึ้นฉ่าย และหอมแบ่ง สามารถสร้างรายได้และมีผลผลิตตลอดทั้งปี 

นางศสิมา สุภาษร เกษตรอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กล่าวว่า ในการสนับสนุนกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกผัก

ริมโขงตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้มีการตั้งเป้าหลังจากเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริม

เกษตรแบบแปลงใหญ่ ต้องลดต้นทุนให้ได้ 20% มีการเพ่ิมผลผลิตให้ได้ 20% แต่กลุ่มสามารถดำเนินการได้

เพียง 15% มีการพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้ได้รับมาตรฐาน มีแผนการพัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง

เพ่ือให้ได้รับมาตรฐาน GAP ในอนาคตให้ได้ 100 % 

มีการบริหารจัดการในการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี และบริการเครื่องจักรกลแก่สมาชิกแปลงใหญ่ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมให้มี

ผู้จัดการแปลงที่สามารถบริหารจัดการแปลงด้วยตนเองได้ รวมไปถึงการจัดการด้านการตลาด ซึ่งปัจจุบันด้าน

การตลาด มีการจำหน่ายในพ้ืนที่ และมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนทั้งหมด 



 

ในการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2564 โดยในการตลาดจะมีกลุ่มเป็นผู้รวบรวม และกระจาย

การส่งผลผลิตให้สมาชิกกลุ่มสามารถส่งขายผลผลิตได้ทุกคน ไม่มีตกค้าง หรือสินค้าล้นตลาด มีตลาดรองรับที่

แน่นอน ทำให้เกษตรกรมีรายได้ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางการเงินชุมชน เกษตรกรสามารถขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของชุมชนได้ เกิดการรวมกลุ่มกันผลิตเพ่ิมมากข้ึน เช่น เกษตรกรในพ้ืนที่ได้เห็นการดำเนินการของ

กลุ่มแล้วมีความสนใจสมัครเข้ารวมกลุ่มเพิ่มเติม 

แต่เป็นเกษตรกรที่เป็นภาคสมทบ ไม่ได้มีรายชื่อในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อการบริหาร

จัดการของกลุ่มที่ดี และมีการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มเรื่อยๆ ตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรเห็นความสำคัญในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตรัง เปิดโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่-เช่ือมโยง

ตลาด 

เกษตรแปลงใหญ่จังหวัดตรัง 

จงัหวดัตรัง ไดรั้บสมคัรและจดัตั้งแปลงใหญ่ตั้งแต่ปี 2559-2564 มีแปลงใหญ่ทั้งหมด 73 แปลง 17 สินคา้ เกษตรกร 

3,778 ราย พ้ืนท่ี 43,978.55 ไร่ ประกอบดว้ย ดา้นพืช 61 แปลง ดา้นประมง 1 แปลง ดา้นปศุสตัว ์5 แปลง และแมลง

เศรษฐกิจ 6 แปลง 

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ 

วตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนการผลิตให้กบัเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี

และนวตักรรมท่ีเหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกนับริหารจดัการให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือ

ยกระดบัการผลิตไปสู่สินคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลงังาน และอุตสาหกรรมเคมีภณัฑแ์ละยาท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง 

 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที่ 15 กนัยายน 2563 รับทราบและอนุมติัตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการใช้

จ่ายเงินกู ้โดยให้รับฟังความเห็นของส านกังบประมาณและส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปด าเนินการใน

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยให้ด าเนินการให้ถูกตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

และก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการก ากบัดูแลให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการอยา่งชดัเจนและมีประสิทธิภาพ โดย



จงัหวดัตรังไดรั้บอนุมติัให้ด าเนินงานโครงการฯ ในพ้ืนท่ีทุกอ าเภอ จ านวน 49 แปลง งบประมาณรวมทั้งส้ิน 129,578,700 

บาท (หน่ึงร้อยยี่สิบเกา้ลา้นห้าแสนเจ็ดหม่ืนแปดพนัเจ็ดร้อยบาทถว้น) และแปลงใหญ่จงัหวดัตรัง ไดย้ืนยนัเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 

16 แปลง กรมส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบ 9 แปลง กรมการขา้ว 4 แปลง และการยางแห่งประเทศไทย 3 แปลง และผา่นการ

พิจารณาอนุมติัโครงการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการระดบัจงัหวดั จ านวน 16 แปลง งบประมาณ (เงินกู)้ รวมทั้งส้ิน 

46,248,884 บาทแปลงใหญ่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดงัน้ี 

1) กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส านกังานเกษตรจงัหวดัตรัง จ านวน 9 แปลง ปาลม์น ้ามนั ผ้ึง ฝร่ัง จ านวน 9 กลุ่ม งบประมาณ 

26,716,441 บาท ตอนน้ีแปลงใหญ่ไดเ้บิกจ่ายงบประมาณไปแลว้ 15,539,785 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.17 (ขอ้มูล ณ 

วนัที่ 2 สิงหาคม 2564) 

2) กรมการขา้ว โดยศูนยเ์มลด็พนัธุ์ขา้วพทัลุง จ านวน 4 แปลง งบประมาณ 11,780,199 บาท 

3) การยางแห่งประเทศไทย โดยการยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัตรัง จ านวน 3 แปลง งบประมาณ 7,752,244 บาท 

ผลการด าเนินงานโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด จงัหวดัตรัง 

นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจงัหวดัตรัง ไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงกบักลุ่มแปลงใหญ่โดยเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบสินคา้ (ปาลม์น ้ามนั 

ฝร่ัง ผ้ึงโพรง) จ านวน 9 แปลง งบประมาณ 26,716,441 เรียบร้อย และให้กลุ่มไปด าเนินการตามแผนการด าเนินงานและ

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ คาดว่ากลุ่มแปลงใหญ่จะมีการน าเทคโนโลยีเกษตรสมยัใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุน

การผลิตมีคุณภาพมาตรฐานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง งบประมาณทั้ง 9 แปลง ประกอบดว้ย 

1. อ าเภอเมืองตรัง จ านวน 1 แปลง(ปาลม์) 



 

เปิดลานเทรับซ้ือปาล์มน ้ามนั 

เม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2564 ส านกังานเกษตรจงัหวดัตรัง ร่วมกบัส านกังานเกษตรอ าเภอเมืองตรัง ร่วมกบัแปลงใหญ่ปาลม์

น ้ามนั หมู่ท่ี 1 ต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง ปี 2560 ท าพิธีเปิดลานเทและจุดรับซ้ือผลผลิตปาลม์น ้ามนัโครงการ

ยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด ณ ลานเทแปลงใหญ่ปาลม์น ้ามนั หมู่ท่ี 1 ต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอเมือง

ตรัง จงัหวดัตรัง นายขจรศักด์ิ เจริญโสภา ผูว้่าราชการจงัหวดัตรัง มอบหมายให้ นายภูวนัฐ สมใจ รองผูว้่าราชการจงัหวดัตรัง เป็น

ประธานเปิดลานเทและจุดรับซ้ือผลผลิตปาลม์น ้ามนั โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาดเด่นวนั0 

นายวสันต ์สุขสุวรรณ เกษตรจงัหวดัตรัง ไดก้ล่าวรายงานวตัถุประสงคข์องการจดังาน 1. เพื่อเป็นขวญัก าลงัในการด าเนินงานการ

ขบัเคล่ือนดา้นการตลาดของกลุ่มแปลงใหญ่ปาลม์น ้ามนันาโต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง 2. เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิก

และเกษตรกรทัว่ไปน าผลผลิตมาจ าหน่ายและสามารถลดตน้ทุนค่าขนส่งในการไปจ าหน่ายผลผลิตให้กบัเอกชน 3. เพื่อสร้างความ

สมคัรสามคัคีของคนกลุ่มแปลงใหญ่ปาลม์น ้ามนั ในการบริหารจดัการธุรกิจของกลุ่มและสินคา้ปาลม์น ้ามนัให้มีคุณภาพตรงความ

ตอ้งการของตลาด 4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนการผลิตให้กบัเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรโดยการประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีเหมาะสม 5. ยกระดบัการผลิตไปสู่สินคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด

และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

 



นายทวีป สูงสุทธ์ิ หรือ ลุงวีป ประธานแปลงใหญ่ปาลม์น ้ามนันาโต๊ะหมิง หมู่ท่ี 1 ต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง ได้

กล่าวว่า กลุ่มไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินการกิจการลานเทปาลม์น ้ามนัเพ่ือรับซ้ือปาลม์น ้ามนัของสมาชิก 

งบประมาณ 3,000,000 บาท โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดงัน้ี 1) สร้างส านกังานและลานเท 2) จดัซ้ือเคร่ืองชัง่รถบรรทุก

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (แท่นคอนกรีตลอย) 3) จดัซ้ือรถแทรกเตอร์พร้อมชุดบุง้ก๋ี ขนาด 40 แรงมา้ 4) จดัซ้ือรถ 6 ลอ้ (ขนส่ง

ทะลายปาลม์) ไดด้ าเนินการจดัซ้ือ และก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ คาดว่าแปลงใหญ่ปาลม์น ้ามนันาโต๊ะหมิง จะสามารถรับซ้ือ

ผลผลิตปาลม์น ้ามนัของสมาชิกไดแ้ละเกษตรกรทัว่ไป ในพ้ืนท่ี 4,000 กว่าไร่ และผลผลิตประมาณ 14,000 ตนั ต่อปี รายได้

ของสมาชิกและเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัเพ่ิมขึ้น 20 สตางค ์ต่อกิโลกรัม เป็นรายไดท่ี้เพ่ิมขึ้นประมาณ 2,800,000 บาท 

 

ขอขอบคุณลุงวีป ผูซ่ึ้งเสียสละก าลงักายและจิตใจทุ่มเทในการท าโครงการฯ เพ่ือพ่ีนอ้งเกษตรกรชาวสวนปาลม์น ้ามนันาโต๊ะหมิง 

และไดฝ้ากลานเทรับซ้ือปาลม์น ้ามนัแห่งน้ีไวใ้ห้คณะกรรมการแปลงใหญ่ปาลม์น ้ามนัให้บริหารจดัการเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป 

ปัจจุบนั ไดรั้บซ้ือปาลม์ไดว้นัละไม่ต ่ากว่า 30 ตนั โดยลุงวีป ไดทิ้้งค  าพูดสุดทา้ยไวว่้า “รับซ้ือปาลม์น ้ามนัไดท้ะลุเป้าหมายแลว้ และ

ขอให้เป็นแบบน้ีตลอดไป” 

นบัเป็นตวัอยา่งของโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาดท่ีเกษตรกรไดร่้วมคิด ร่วมท า ร่วมแกปั้ญหา

และร่วมรับผลประโยชน์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การสนบัสนุนจึงตอ้งขอบคุณ นโยบายดีดี ท่ีเขา้ถึงและเป็นประโยชน์

ต่อเกษตรกร 

 

 


