
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 15-17 มกราคม 2565 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ไม้ผล 1.เกษตรถกแผนแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ สำหรับกรณีเหตุการณ์

ไม่ปกติ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการได้อย่างทันท่วงที 
ThailandPLUS 

2.เกษตร กางแผนใหญ่ผลิต-ตลาดแก้ปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้า รับมือทุก
เหตุการณ์ไม่ปกติ 

POST TODAY 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
สวนส้ม 3.เกษตรกรปรับสวนส้มสร้างรายได้ช่วงสถานการณ์โควิด-19 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 

เชียงใหม่ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ 4.เกษตรกรพังงารุ่นใหม่ผู้เดินตามรอยของพ่อหลวงจนประสบความสำเร็จ นำเนื้อท่ี 

4 ไร่ สร้างสวนเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์เรียนรู้เชิงท่องเที่ยวและจุดเช็คอิน เปิดรับ
นักท่องเที่ยวเข้าชมสร้างรายได้ให้ครอบครัว 

สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

มังคุด 5.จังหวัดพังงาระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพมังคุด แฉข่าวเด่น 
ไผ่ 6.เกษตรพังงาร่วมกับเกษตรทับปุด ชูข้าวไร่ดอกข่าและพืชทางเลือก “ไผ่” ในงาน 

Field Day 
แฉข่าวเด่น 

7.เกษตรพังงาร่วมเกษตรทับปุด ชูข้าวไร่ดอกข่าและพืชทางเลือก "ไผ่" สยามรัฐ 
8.เกษตรพังงา ร่วมกับเกษตรทับปุด ชู "ข้าวไร่ดอกข่า-ไผ่" สินค้าเกษตรทางเลือก ใน
งาน "Field Day" 

สยามรัฐ 

มังคุด 9.พังงา ระดมความคิดเห็น เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพมังคุด สยามรัฐ 
field day 10.หน่วยงานเกษตรจังหวัดพังงา จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาล

ผลิตใหม่ ปี 2565 (field day ) 
สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

11.เกษตรพังงาร่วมอ.กะปงถ่ายทอดเทคโนฯ บูมสินค้าเกษตรทางเลือกชาวกะปง INNEWS 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
เกษตรถกแผนแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจลว่งหน้าท้ังระบบ สำหรบักรณีเหตุการณ์ไม่
ปกติ พร้อมช่วยเหลอืเกษตรกรและผู้ประกอบการได้อย่างทันท่วงท ี
 

นายขจร เราประเสรฐิ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า จากการประชมุ

คณะท างานจัดท าแผนแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกจิล่วงหน้าทัง้ระบบ ครั้งที่ 1/2565 

(ครั้งที่ 3) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) นายอลงกรณ ์

พลบตุร ทีป่รกึษารฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานการ

ประชุมได้ ใหค้วามส าคญักับปัญหาที่เกิดขึ้นกับการผลิตและการตลาดผลไม้ ซ่ึงเป็น

ผลมาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ เช่น ปัญหาภัยพิบตัิ ปัญหาการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เปน็ตน้ ส่งผลให้

ผลผลิตได้รับความเสียหาย เกิดความไม่สะดวกในการขนส่งสินคา้ ท าให้เกษตรกร

และผู้ประกอบการได้รบัความเดือดร้อน จึงมคีวามจ าเปน็จะต้องจัดท าแผนการแก้ไข

ปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ

ได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ไมป่กติ โดยแผนดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 

ด้านการผลิตและด้านการตลาด 

ส าหรับด้านการผลิตนัน้ ปัจจัยส าคัญได้แก่ ภัยพิบัติ/โรคพืช ที่ส่งผลท าให้ผลผลิต

ผลไม้เกิดความเสียหาย ไม่สามารถเกบ็ผลผลิตได้ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จะพิจารณาช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐ ส่วนผลกระทบต่อระบบโลจิ

ติกส์ ท าให้ระบบขนส่งไม่สามารถเข้าถึงในพ้ืนที่และกระจายผลผลิตข้ามจังหวัดได้ 

ก าหนดมาตรการสร้าง Platform ข้อมูลเกบ็เกีย่วเชิงพ้ืนที่แบบ Real Time 

จัดตั้งศูนย์รวบรวม/กระจาย ระดบัหมู่บ้าน/ต าบล รวมถงึการสร้าง Plat Form 

เชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งกับบริษัทไปรษณีย์ไทย/บริษัทขนส่งเอกชน รวมถงึปจัจยั

จากโรคระบาดโควิด-19 ที่คาดว่าจะส่งผลด้านขาดแคลนแรงงานเกบ็เกีย่ว/

รวบรวม/ กระจาย จึงได้ก าหนดมาตรการขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดที่

เกี่ยวข้องผ่อนปรนการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาค โดยให้กองอ านวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ส่งก าลังพลเข้ามาช่วยเก็บเกี่ยวและ

ขนย้ายผลไม ้



 
 

ส่วนด้านการตลาด โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์ทัง้ในและ

ต่างประเทศ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ คอื ระบบขนส่งล่าช้า ตดิขัด ผลผลิตไม่

สามารถขนส่งได้ ท าให้กระจุกตัว เสียหาย จนถึงราคาตกต ่า ซ่ึงการแก้ไขคือต้อง

กระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตให้ได้โดยเร็ว โดยทีป่ระชมุได้ก าหนดมาตรการใช้

ระบบขนส่ง/จ าหน่ายผา่นไปรษณีย์ไทย/บริษัทขนส่ง มาตรการของกระทรวง

พาณิชย์ 12 มาตรการ และโครงการจ าหน่ายผ่านสถาบันเกษตรกร ส่วนของโลจิ

สติกส์ต่างประเทศ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ ผลผลิตไม่สามารถส่งออก

ต่างประเทศได้ ระบบขนส่งต่างประเทศมีน้อย ติดขัดทัง้ทางเรือ/บก/อากาศ ซ่ึง

ต้องกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตเช่นเดียวกัน โดยมมีาตรการ คือ 

มาตรการของกระทรวงพาณิชย์ 6 มาตรการ โครงการทางด่วนตรวจปล่อยตู้คอน

เทนเนอร์ โครงการ Move& Seal จ าหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ตั้งศูนย์

กระจายสินค้าในต่างประเทศ ระบบการขนส่ง ในรูปแบบต่าง ๆ 

นอกจากนี้ยงัมีในส่วนของมาตรการ/ข้อกีดกันทางการค้า ด่านปิด/SPS/ภาษี โดย

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ ไม่สามารถส่งสินค้าออกไปยงัประเทศปลายทางได้ 

ต้นทนุเพ่ิมขึ้น ท าให้เกดิข้อเสียเปรียบทางการแข่งขัน ทีป่ระชมุจึงได้ก าหนด

มาตรการใหท้ตูพาณิชย์/ทูตเกษตร เร่งเจรจาเปิดด่านขอความช่วยเหลือให้สามารถ

ส่งออกได้ เจรจาผ่อนผันข้อกีดกนัต่าง ๆ เพ่ือให้ส่งออกได้ ขอลดอัตราภาษีเพ่ือให้

สามารถแข่งขันได ้

รองอธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณา

ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ ปี 2565 กรณี

https://www.thailandplus.tv/archives/460426/attachment/839398


เหตกุารณ์ไมป่กติ เพ่ือให้สอดคล้องตามแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจ

ล่วงหน้าทั้งระบบทั้ง 2 ด้าน จ านวน 5 มาตรการ ได้แก่ 

1) มาตรการป้องกัน เพ่ือเตรยีมพร้อมรองรบัเหตุการณ์ไม่ปกต ิ

2) มาตรการช่วยเหลือเยียวยา และฟื้ นฟูเกษตรกรที่ได้รบัผลกระทบจากเหตุการณ์

ไม่ปกต ิ

3) มาตรการช่วยเหลือในกระจายสินค้า ควบคุมคุณภาพ และกระตุน้การบรโิภค

ผลไม้ในประเทศ 

4) มาตรการช่วยเหลือสนับสนนุการส่งออกผลไม้ไทย 

5) มาตรการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมผลไม้ พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ 

โดยกรมส่งเสรมิการเกษตรได้รบัมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรบัผิดชอบในหลาย

แผนงานมาตรการ/โครงการ เช่น โครงการฟื้ นฟูอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ 

โครงการข้อมูลเกษตรกรเพ่ือการบรหิารจัดการข้อมูลผลไม้ในกรณีเหตกุารณ์ไม่

ปกติ โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัพิบัติล่วงหน้าที่ส่งผลกระทบต่อผลไม้ 

โครงการผลไม้ไทยปลอดภัยจาก COVID-19 ซึ่งที่ประชุมได้มมีติเหน็ชอบแผนการ

แก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกจิล่วงหน้าทัง้ระบบ ปี 2565 กรณีเหตุไม่ปกติ และจะ

น าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้เพ่ือใหค้วามเห็นชอบต่อไป 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกษตร กางแผนใหญ่ผลิต-ตลาดแก้ปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้า รบัมือทุก

เหตุการณ์ไม่ปกต ิ
นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแก้ไข
ปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 3)  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom 
Cloud Meeting) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ
ประธานการประชุมได้ ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดข้ึนกับการผลิตและการตลาดผลไม้ ซึ่งเป็นผลมาจากทั้ง
ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ 
 
เช่น ปัญหาภัยพิบัติ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เป็นต้น ส่งผลให้
ผลผลิตได้รับความเสียหาย เกิดความไม่สะดวกในการขนส่งสินค้า ทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้ รับ
ความเดือดร้อน จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ โดยแผนดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 
ด้าน คือ ด้านการผลิตและด้านการตลาด 
สำหรับด้านการผลิตนั้น ปัจจัยสำคัญได้แก่ ภัยพิบัติ/โรคพืช ที่ส่งผลทำให้ผลผลิตผลไม้เกิดความเสียหาย ไม่
สามารถเก็บผลผลิตได้ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะพิจารณาช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐ 
ส่วนผลกระทบต่อระบบโลจิติกส์ ทำให้ระบบขนส่งไม่สามารถเข้าถึ งในพ้ืนที่และกระจายผลผลิตข้ามจังหวัดได้ 
 
กำหนดมาตรการสร้าง Platform ข้อมูลเก็บเก่ียวเชิงพ้ืนที่แบบ Real Time จัดตั้งศูนย์รวบรวม/กระจาย 
ระดับหมู่บ้าน/ตำบล รวมถึงการสร้าง Plat Form เชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งกับบริ ษัทไปรษณีย์ไทย/บริษัท
ขนส่งเอกชน รวมถึงปัจจัยจากโรคระบาดโควิด- 19  ที่คาดว่าจะส่งผลด้านขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยว/ 
รวบรวม/ กระจาย จึงได้กำหนดมาตรการขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดที่เก่ียวข้องผ่อนปรนการ
เคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาค โดยให้กองอำนวยการรักษาความมั่ นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)ส่ง
กำลังพลเข้ามาช่วยเก็บเกี่ยวและขนย้ายผลไม้ 
 
ส่วนด้านการตลาด โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์ทั้ งในและต่างประเทศ ผลกระทบที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น คือ ระบบขนส่งล่าช้า ติดขัด ผลผลิตไม่สามารถขนส่งได้ ทำให้กระจุกตัว เสียหาย จนถึงราคาตกต่ำ 
ซึ่งการแก้ไขคือต้องกระจายผลผลิ ตออกจากแหล่งผลิตให้ได้โดยเร็ว 
โดยที่ประชุมได้กำหนดมาตรการใช้ ระบบขนส่ง/จำหน่ายผ่านไปรษณีย์ ไทย/บริษัทขนส่ง มาตรการของ
กระทรวงพาณิชย์ 12 มาตรการ และโครงการจำหน่ายผ่านสถาบันเกษตรกร ส่วนของโลจิสติกส์ต่างประเทศ  
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึน คือ ผลผลิตไม่สามารถส่งออกต่างประเทศได้ ระบบขนส่งต่างประเทศมีน้อย 
ติดขัดท้ังทางเรือ/บก/อากาศ ซึ่งต้องกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตเช่นเดียวกัน โดยมีมาตรการ คือ 
มาตรการของกระทรวงพาณิชย์ 6 มาตรการ 



 
โครงการทางด่วนตรวจปล่อยตู้ คอนเทนเนอร์ โครงการ Move& Seal จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ตั้ง
ศูนย์กระจายสินค้าในต่ างประเทศ ระบบการขนส่ง ในรูปแบบต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังมีในส่ วนของมาตรการ/
ข้อกีดกันทางการค้ า ด่านปิด/SPS/ภาษี  
 
โดยผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ ไม่สามารถส่งสินค้าออกไปยั งประเทศปลายทางได้ ต้นทุนเพ่ิมขึ้น ทำให้
เกดิข้อเสียเปรียบทางการแข่งขัน ที่ประชุมจึงได้กำหนดมาตรการให้ ทูตพาณิชย์/ทูตเกษตร เร่งเจรจาเปิดด่าน
ขอความช่ วยเหลือให้สามารถส่งออกได้ เจรจาผ่อนผันข้อกีดกันต่าง ๆ เพื่อให้ส่งออกได้ ขอลดอัตราภาษี
เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ 
 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิ จารณากำหนดมาตรการแก้ไขปั ญหา
ผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้ งระบบ ปี 2565 กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ เพื่อให้สอดคล้องตามแผนการแก้ ไขปัญหา
ผลไมเ้ศรษฐกิจล่วงหน้าทั้ งระบบทั้ง 2 ด้าน จำนวน 5 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการป้องกัน เพื่อเตรียมพร้อม
รองรับเหตุ การณ์ไม่ปกติ 2) มาตรการช่วยเหลือเยียวยา และฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ได้รั บผลกระทบจากเหตุการณ์
ไม่ปกติ 
 
3) มาตรการช่วยเหลือในกระจายสินค้า ควบคุมคุณภาพ และกระตุ้นการบริโภคผลไม้ ในประเทศ 4) 
มาตรการช่วยเหลือสนับสนุนการส่ งออกผลไม้ไทย และ 5) มาตรการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมผลไม้ พร้อม
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับ
มอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในหลายแผนงานมาตรการ/โครงการ 
 
เช่น โครงการฟื้นฟูอาชีพให้ เกษตรกรชาวสวนผลไม้ โครงการข้อมูลเกษตรกรเพ่ื อการบริหารจัดการข้อมูล
ผลไม้ ในกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติล่วงหน้าที่ส่งผลกระทบต่อผลไม้ 
โครงการผลไม้ไทยปลอดภัยจาก COVID-19 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็ นชอบแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้ 
เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ ปี 2565 กรณีเหตุไม่ปกติ และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการพั ฒนาและบริหาร
จัดการผลไม้เพ่ื อให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 
 
 
 

 



เกษตรกรปรบัสวนส้มสร้างรายไดช้่วงสถานการณ์

โควิด-19 ..// 

 

นายจนัดี ทวีอภิรดีสถิตย ์เจา้ของสวนสม้จนัทรท์วี อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เดิมก่อนที่จะมาท า
สวนสม้สายน า้ผึง้นี ้ประกอบอาชีพเก่ียวกบัการท่องเที่ยวและบริการมีลกูนอ้งหลายรอ้ยคน แต่ดว้ย
สถานการณโ์ควิด-19 แพรร่ะบาด จึงปรบัตวัหนัมาท าเกษตรกรรม และนอ้มน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรบัใชสู้ฝั้นฝ่าอปุสรรค ซึ่งเมื่อก่อนตอนท าธุรกิจท่องเที่ยวสามารถสรา้งรายไดว้นัละ300,000
บาท  ปัจจุบนั ตัง้แต่มาท าอาชีพเกษตรกรรม มีรายไดเ้พียงวนัละ 3,000 บาท ต่อมาเหลือ 300 บาท ตน
และครอบครวัจึงปรบัสวนสม้ที่มีอายุ 15 ปี เปิดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ใหน้กัท่องเที่ยวเขา้มาเยี่ยม
ชมพรอ้มเลือกเก็บเก่ียวผลผลิตเองและน ามาชั่งในกิโลกรมัละ 50 บาท ในกรณีมาซือ้ที่หนา้สวนจะ
จ าหน่ายในกิโลกรมัเฉลี่ย 35 บาทซึ่งสามารถประคองใหผ้่านช่วงวิกฤตไปไดใ้นระดบัหนึ่ง ซึ่งนกัท่องเที่ยว
ที่สนใจจะมาเที่ยวชม หรืออดุหนนุผลผลิตทางการเกษตร สามารถติดต่อเขา้ชมสวนไดท้ี่ส  านกังานเกษตร
อ าเภอสะเมิง หรือติดต่อมาที่ตนไดเ้ลยที่หมายเลขโทรศพัท ์089-759-3888 

ทัง้นี ้จงัหวดัเชียงใหม่มีพืน้ที่ปลกูสม้ จ านวน 38,192 ไร ่อ าเภอสะเมิง มีพืน้ที่ปลกูสม้ จ านวน 345 ไร่ เริ่ม
ใหผ้ลผลิตตัง้แต่เดือนธันวาคม-มิถุนายน 2565 

 

 



เกษตรกรพังงารุ่นใหม่ผู้เดนิตามรอยของพอ่หลวงจนประสบความส าเร็จ น าเนือ้ที ่4 ไร่ สร้างสวนเกษตรทฤษฎี

ใหม่เป็นศูนยเ์รียนรู้เชิงท่องเทีย่วและจุดเชค็อนิ เปิดรับนักทอ่งเทีย่วเข้าชมสร้างรายได้ใหค้รอบครัว 

 

เกษตรกรพงังารุน่ใหม่ผูเ้ดินตามรอยของพ่อหลวงจนประสบความส าเรจ็ น าเนือ้ที่ 4 ไร ่สรา้งสวนเกษตรทฤษฎีใหมเ่ป็น

ศนูยเ์รียนรูเ้ชิงท่องเที่ยวและจดุเช็คอิน เปิดรบันกัท่องเที่ยวเขา้ชมสรา้งรายไดใ้หค้รอบครวั 

นายจ าเรญิ ทิพญพงศธ์าดา ผูว้า่ราชการจงัหวดัพงังา พรอ้มดว้ยนางวิภาดา ทิพญพงศธ์าดา ประธานแม่บา้นมหาดไทย

จงัหวดัพงังา เกษตรอ าเภอเมืองพงังาและผูน้  าทอ้งที่ ไดเ้ยี่ยมชมสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ของนายวนิยั รตันไ์ทรแกว้ อาย ุ40 

ปี ประธานกลุ่มเกษตรรุน่ใหม่ ยงัสมารท์ฟารม์เมอร ์(Young Smart Farmer) ม.1 ต.ตากแดด อ.เมืองพงังา จ.พงังา ท่ี

เดินตามรอยพระราชด ารขิองในหลวงรชักาลที่ 9 ดว้ยการน าที่ดิน 4 ไร ่ซึ่งก่อนหนา้นีเ้คยท าสวนยางพารามาก่อนแต่

เนื่องจากราคาผนัผวนขึน้ลงไม่คงที่จึงตดัสินใจโค่นตน้ยางทิง้แลว้หนัมาท าเกษตรแบบผสมผสานตามรอยของพ่อหลวง 

พรอ้มกบัเริ่มตน้ศกึษาขอ้มลูการท าการเกษตรสมารท์ฟารม์เมอรอ์ย่างจรงิจงัและแสวงหาความรูแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์

ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆในดา้นเกษตรอินทรียก์บักลุ่มสมารท์ฟารม์เมอร ์ส านกังานเกษตรอ าเภอเมอืงพงังา และส านกังาน

เกษตรจงัหวดัพงังา ดว้ยแนวคิดการท าเกษตรใหแ้ตกตา่งจากเกษตรกรคนอื่น สรา้งจดุเด่นใหก้บัสวนของตนเองใหเ้ป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พรอ้มเป็นแหล่งเรียนรูใ้หก้บัชาวบา้น นกัเรียนนกัศกึษา เกษตรกร คนชมุชน และนกัท่องเที่ยว 

นายจ าเรญิ ทิพญพงศธ์าดา ผูว้า่ราชการจงัหวดัพงังา ไดเ้ดินเยี่ยมชมภายในสวนและเห็นว่าอยากใหช้าวบา้นรวมทัง้

เกษตรกรทั่วไปไดน้ าไปเป็นแนวทางในการท าการเกษตรใหเ้หมาะสมกบัพืน้ท่ีของตนเอง ปลกูพชืผกัชนิดตา่งๆหรือผกัสวน

ครวัไวบ้รโิภคในครวัเรือนโดยที่ไม่ตอ้งซือ้ หากผลผลิตเยอะก็น าไปแบ่งปันเพื่อนบา้นหรือน าไปจ าหน่าย ซึ่งก็ชว่ยลด

รายจา่ยสรา้งรายไดเ้ขา้ครวัเรือนไดอ้ีกทางหน่ึง 

 

นายวินยั เล่าว่า ไดแ้บ่งพืน้ท่ีเป็นออกส่วนๆ ท าการปลกูสม้เขยีวหวานพนัธต์า่งๆกวา่ 200 ตน้ ปลกูแซมระหวา่งต้นดว้ย

มะละกอ มะนาวแป้น สม้โอ พรกิ มะเขือ ฟักทอง ปลกูพชืผกัตา่งๆหลากหลายชนิด โดยเนน้ความส าคญัในการท าเกษตร

แบบอินทรีย ์รวมทัง้ไดข้ดุบ่อน า้เลีย้งปลา สบูน า้ในบ่อมาใชภ้ายในสวน เลีย้งไก่ไข่ เก็บผลผลิตจ าหน่ายท าใหม้ีรายไดเ้ขา้สู่

ครอบครวัทกุวนั หน่ึงในผลผลิตที่ท  าใหส้วนถงุแปง้เป็นท่ีรูจ้กั คือ มะนาวแป้นพวงพงังา โดยตนไดน้ ามะนาวพนัธุโ์คตรดก



สพุรรณ ปลกูไวร้วมกบัมะนาวพนัธุพ์ืน้เมืองของพงังา กระทั่งสงัเกตพบวา่มีตน้แตกหน่อขึน้มามีลกูดก ผลโต กลิ่นหอม

แบบมะนาวพืน้เมือง เป็นช่อคลา้ยพวงองุ่น ผลดก มีน า้เยอะ รสชาติดี ออกผลตลอดทัง้ปี จึงขยายพนัธุโ์ดยการตอนกิ่ง 

ปัจจบุนัสามารถขยายไดจ้ านวนมาก เนื่องจากตลาดมคีวามตอ้งการสงู 

ส่วนสม้เขียวหวานและสม้โชกนุท่ีปลกูมาเป็นปีที่ 5 มีความสมบรูณเ์ป็นอย่างมาก การออกดอกแตล่ะรุน่ท่ีเป็นสม้ปีจะ

ทยอยออกหลายชดุ ท าใหไ้ดผ้ลแก่เก็บเก่ียวไดปี้ละ 3 เดือน ตัง้แต่ ธ.ค.- ก.พ. ซึ่งในช่วงนีอ้อกผลเตม็ตน้และเริ่มสกุมีสีสนั

สวยงาม จงึไดเ้ปิดใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ชม ประกอบสวนถงุแป้งเป็นสวนตน้แบบท่ีเปิดใหม้ีการศกึษาเรียนรูด้ว้ย ท าให้

กลายเป็นจดุเช็คอินท่ียงัคงตดิกระแสและช่วยกระตุน้การท่องเที่ยวเชงิเกษตรดงึนกัท่องเที่ยวเขา้มาในพืน้ท่ี สรา้งรายได้

เป็นอย่างด ี

โดยทางสวนถงุแปง้จะเก็บค่าเขา้ชมสวนสม้คนละ 20 บาท เฉพาะผูใ้หญ่ ส่วนเด็กเขา้ชมฟรี มีบรกิารหมวกกบัตะกรา้ไว้

ส าหรบัถ่ายภาพกบัผลสม้ฟรี นอกจากนีย้งัมีน า้สม้คัน้สดๆ สม้สดๆจากตน้ และผลิตภณัฑท์างการเกษตรที่ปลกูภายใน

สวนไวจ้ าหน่ายในราคาย่อมเยาอีกดว้ย 

ปัจจบุนัสวนถงุแป้งมีการรบัรองมาตรฐาน GAP จากกรมวชิาการเกษตร ภายในสวนจะปลกูพชืแบบเอือ้ต่อกนั โดย

แบ่งเป็นพืชผกัสรา้งรายไดป้ระจ าวนั เช่น ถั่วฝักยาว บวบ มะเขือ มะนาวแป้นพวงพงังา ส่วนรายไดต้่อเดือนจะเป็นพวก 

กลว้ย มะละกอ ขนนุ ส่วนรายไดร้ายปีก็จะมีสม้และทเุรยีนเป็นหลกั และมีรายไดเ้สรมิจากการผลิตพนัธุไ์มต้ามสั่งของ

ลกูคา้ ท าใหปั้จจบุนัครอบครวัมคีวามสขุจากการไดอ้ยู่กนัพรอ้มหนา้เป็นครอบครวัที่สมบรูณต์ามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จังหวัดพงังาระดมความคดิเห็นขับเคล่ือนพฒันาคุณภาพมังคุด 

วนัท่ี 14 มกราคม 2565 จงัหวดัพงังา โดยนายเถลิงศกัด์ิ นุชประหาร รองผูว้า่ราชการจงัหวดัพงังา ร่วมกบั

เกษตรจงัหวดัพงังา ตวัแทนหน่วยงานภาครัฐ ตวัแทนภาคเอกชน  และตวัแทนเกษตรกรผูป้ลูกมงัคุด อ าเภอ

กะปง ร่วมระดมความคิดเห็นขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพมงัคุด จงัหวดัพงังา 

ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพมงัคุด จงัหวดัพงังา ใหเ้กิดประสิทธิภาพและเป็น
รูปธรรม เกิดการบริหารจดัการ ตั้งแต่ตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า ณ ท่ีท าการแปลงใหญ่มงัคุด ต าบลเหมาะ 
อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา 

 

ทั้งน้ี มีการศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ตน้แบบสวนมงัคุด นายวิชยั มูลมาศ หมู่ท่ี 2 ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง 
จงัหวดัพงังา 

 

 

 

 



 

เกษตรพงังาร่วมกบัเกษตรทับปุด ชูข้าวไร่ดอกข่าและพืชทางเลือก “ไผ่” 
ในงาน Field Day 

 

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2565 นายวินยั อินทอง หวัหนา้กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ น าทีมเจา้หนา้ท่ี
ส านกังานเกษตรจงัหวดัพงังา ร่วมงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) 

ปี 2565 & ประชาสัมพนัธ์สินคา้เกษตรทางเลือกจงัหวดัพงังา โดยมีนายมนตว์ิทย ์โชติอษัฎายธุ 
นายอ าเภอทบัปุด เป็นประธานเปิดงาน 

กิจกรรมภายในงานประกอบดว้ย การถ่ายทอดเทคโนโลยเีร่ืองขา้วไร่ดอกข่าและพืชทางเลือก “ไผ”่ สินคา้
เกษตรทางเลือกท่ีมีศกัยภาพในจงัหวดัพงังา และมีสถานีเรียนรู้ 4 สถานี นอกจากน้ีมีการจดันิทรรศการของ
ส่วนราชการ และการจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภณัฑข์องกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร มีผูเ้ขา้ร่วมงาน จ านวน 
105 คน สถานท่ีจดังาน ศพก.เครือข่ายศูนยเ์รียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ ม.ท่ี 4 ต.ทบัปุด จ.พงังา 

 

 

 



 
พงังา ระดมความคดิเห็น เดินหน้าขับเคล่ือนพฒันาคุณภาพ

มังคุด 
วนัท่ี 14 ม.ค.65 นายเถลิงศกัด์ิ นุชประหาร รองผูว้า่ราชการจงัหวดัพงังา ร่วมกับเกษตรจงัหวดัพงังา ตวัแทน
หน่วยงานภาครัฐ ตวัแทนภาคเอกชน และตวัแทนเกษตรกรผูป้ลูกมงัคุด อ าเภอกะปง ร่วมระดมความคิดเห็น
ขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพมงัคุด จงัหวดัพงังา ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพ
มงัคุด จงัหวดัพงังา ใหเ้กิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เกิดการบริหารจดัการ ตั้งแต่ตน้น ้า กลางน ้า และ
ปลายน ้า ณ ท่ีท าการแปลงใหญ่มงัคุด ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา 

 

นอกจากน้ี รองผูว้า่ราชการจงัหวดัพงังา และคณะ ไดล้งพื้นท่ีศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ตน้แบบสวนมงัคุด 
นายวิชยั มูลมาศ หมู่ท่ี 2 ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรพงังาร่วมเกษตรทบัปุด ชูขา้วไร่ดอกข่าและพืชทางเลือก "ไผ"่ 

 

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2565 นายวินยั อินทอง หวัหนา้กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ น าทีมเจา้หนา้ท่ีส านกังาน
เกษตรจงัหวดัพงังา ร่วมงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี 2565 & 
ประชาสัมพนัธ์สินคา้เกษตรทางเลือกจงัหวดัพงังา โดยมีนายมนตว์ิทย ์โชติอษัฎายธุ นายอ าเภอทบัปุด เป็น
ประธานเปิดงาน  

กิจกรรมภายในงานประกอบดว้ย การถ่ายทอดเทคโนโลยเีร่ืองขา้วไร่ดอกข่าและพืชทางเลือก "ไผ"่  สินคา้
เกษตรทางเลือกท่ีมีศกัยภาพในจงัหวดัพงังา และมี สถานีเรียนรู้ 4 สถานี นอกจากน้ีมีการจดันิทรรศการของ
ส่วนราชการ และการจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภณัฑข์องกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร มีผูเ้ขา้ร่วมงาน จ านวน 105 
คน สถานท่ีจดังาน ศพก.เครือข่ายศูนยเ์รียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ ม.ท่ี 4 ต.ทบัปุด จ.พงังา 

 

 

 

 



 

เกษตรพงังา ร่วมกบัเกษตรทับปุด ชู "ข้าวไร่ดอกข่า-ไผ่" สินค้าเกษตรทางเลือก ในงาน  

"Field Day" 

วนัท่ี 14 ธ.ค.65 นายวินยั อินทอง หวัหนา้กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ น าทีมเจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตร
จงัหวดัพงังา ร่วมงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี 2565 และ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้เกษตรทางเลือกจงัหวดัพงังา โดยมีนายมนตว์ิทย ์โชติอษัฎายธุ นายอ าเภอทบัปุด เป็น
ประธานเปิดงาน 

กิจกรรมภายในงานประกอบดว้ย การถ่ายทอดเทคโนโลยเีร่ืองขา้วไร่ดอกข่าและพืชทางเลือก "ไผ"่ สินคา้
เกษตรทางเลือกท่ีมีศกัยภาพในจงัหวดัพงังา และมี สถานีเรียนรู้ 4 สถานี นอกจากน้ี มีการจดันิทรรศการของ
ส่วนราชการ และการจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภณัฑข์องกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร มีผูเ้ขา้ร่วมงาน จ านวน 105 
คน สถานท่ีจดังาน ศพก.เครือข่ายศูนยเ์รียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ ม.ท่ี 4 ต.ทบัปุด จ.พงังา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน่วยงานเกษตรจังหวัดพงังา จดังานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมต้นฤดูกาลผลติใหม่ ปี 2565 
(field day ) 

หน่วยงานเกษตรจงัหวดัพงังา จดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 
(field day ) & ประชาสัมพนัธ์สินคา้เกษตรทางเลือก อ าเภอกะปง วนัท่ี 12 มกราคม 2565 นาย
ประคอง อุสาห์มนั เกษตรจงัหวดัพงังา เป็นประธานเปิดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้
ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 (field day ) & ประชาสัมพนัธ์สินคา้เกษตรทางเลือก อ าเภอกะปง โดยมี
นายวีระ สังขท์อง เกษตรอ าเภอกะปง เป็นผูก้ล่าวรายงาน และนายเอนก จีวะรัตน์ ประธาน ศพก.
อ าเภอกะปง กล่าวตอ้นรับ 

ภายในงาน ประกอบดว้ยการถ่ายทอดเทคโนโลยมีงัคุดและทุเรียน จ านวน 4 ฐานการเรียนรู้ 

1.การพฒันาคุณภาพทุเรียนสาลิกาและมงัคุดทิพยพ์งังา 

2.เทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลิตพืชท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

3.การจดัการดินปุ๋ยในสวนไมผ้ล 

4.การป้องกนัก าจดัศตัรูพืชโดยชีววิธี 

มีกิจกรรมการเสวนาสินคา้เกษตรทางเลือก (ทุเรียน และ มงัคุด) นอกจากน้ี มีนิทรรศการและ
การใหบ้ริการจากหน่วยงานบูรณาการต่างๆ มีผูเ้ขา้ร่วมงาน จ านวน 150 คน สถานท่ีจดังาน ศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) อ าเภอกะปง หมู่ท่ี 4 ต าบลเหมาะ 
อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา 

 

 



 

เกษตรพงังาร่วมอ.กะปงถ่ายทอดเทคโนฯ บูมสินค้าเกษตรทางเลือกชาวกะปง 

 

 

พงังา-เกษตรพงังาร่วมกบัเกษตรกะปง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565  (field 

day ) & ประชาสัมพนัธ์สินค้าเกษตรทางเลือก อ าเภอกะปง 

วนัท่ี 12 มกราคม 2565 นายประคอง อุสาห์มนั เกษตรจงัหวดัพงังา เป็นประธานเปิดงานวนัถา่ยทอดเทคโนโลยีเพื่อ

เร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565  (field day ) & ประชาสัมพนัธ์สินคา้เกษตรทางเลือก อ าเภอกะปง โดยมีนายวี

ระ สังขท์อง เกษตรอ าเภอกะปง เป็นผูก้ล่าวรายงาน และนายเอนก จีวะรัตน์ ประธาน ศพก.อ าเภอกะปง กล่าวตอ้นรับ  

ภายในงาน ประกอบดว้ยการถ่ายทอดเทคโนโลยีมงัคุดและทุเรียน จ านวน 4 ฐานการเรียนรู้ 

1.การพฒันาคุณภาพทุเรียนสาลิกาและมงัคุดทิพยพ์งังา 

2.เทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิตพืชท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

3.การจดัการดินปุ๋ ยในสวนไมผ้ล 

4.การป้องกนัก าจดัศตัรูพืชโดยชีววิธี 

มีกิจกรรมการเสวนาสินคา้เกษตรทางเลือก (ทเุรียน และ มงัคุด) นอกจากน้ี มีนิทรรศการและการให้บริการจากหน่วยงาน

บูรณาการต่างๆ มีผูเ้ขา้ร่วมงาน จ านวน 150 คน สถานท่ีจดังาน ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร 

(ศพก.) อ าเภอกะปง หมูท่ี่ 4 ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวดัพงังา 

 


