
Q g 

สรุปข&าวกรมส&งเสริมการเกษตร ประจำวันท่ี 15 มีนาคม 2565 

ส&วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวขCอข&าว ช&องทางการเผยแพร& 

JAEC กรมส,งเสริมการเกษตร เป4นพ่ีเล้ียงติวเข>มผู>นำเยาวชนเกษตรไทย มุ,ง

สร>างความพร>อม ก,อนลัดฟKาไปฝMกงานฟารNมท่ีญ่ีปุPนยาว 11 เดือน 

FB: เร่ืองเล,า ข,าวเกษตร 

FB: 19Link news 

เว็บไซตN: khaosod.co.th 

แปลงใหญ,

มะยงชิด 

เกษตรโชวNผลสัมฤทธ์ิการดำเนินงานแปลงใหญ,มะยงชิด จ.นครนายก เว็บไซตN: siamrath.co.th 

กรมส,งเสริมการเกษตร โชวNผลสัมฤทธ์ิแปลงใหญ,มะยงชิดนครนายก 

ลดต>นทุน เพ่ิมผลผลิต เต็มร>อย 

เว็บไซตN: kasetkaoklai.com 

มันสำปะหลัง กรมส,งเสริมการเกษตร สนับสนุนท,อนพันธุNปลอดภัย ต>านโรคใบด,าง

มันสำปะหลัง 

FB: ข,าวช,อง 8 

 

  



 



 
  



 
กรมส&งเสริมการเกษตร เปJนพ่ีเล้ียงติวเขCมผูCนำเยาวชนเกษตรไทย มุ&งสรCางความพรCอม ก&อนลัดฟOาไป

ฝQกงานฟารRมท่ีญ่ีปุTนยาว 11 เดือน 

 
 นายเขCมแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส&งเสริมการเกษตร เปvดเผยว,า สำหรับความคืบหน>าในการ

ฝMกอบรมเพ่ือเตรียมความพร>อมให>กับผู>นำเยาวชนเกษตร ภายใต>โครงการฝMกงานผู>นำเยาวชนเกษตรไทยใน

ประเทศญ่ีปุPน ประจำปx 2565 ตามข>อตกลงความร,วมมือกับสภาการแลกเปล่ียนทางการเกษตรของประเทศ

ญ่ีปุPน (The Japan Agricultural Exchange Council : JAEC) ซ่ึงเป4นกิจกรรมท่ีสืบเน่ืองจากท่ี JAEC ได>มี

ข>อตกลงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณN ร,วมกันดำเนินโครงการฝMกงานผู>นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัว

เกษตรกรญ่ีปุPน โดยมีหน,วยงานท่ีเก่ียวข>อง ได>แก, กรมส,งเสริมการเกษตร กรมส,งเสริมสหกรณN กรมปศุสัตวN 

กรมการข>าว สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคNการมหาชน) 

ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนเกษตรเพ่ือส,งไปฝMกปฏิบัติงานด>านการเกษตร ในฟารNมเกษตรกรญ่ีปุPน เป4นเวลา 11 

เดือน 

 นายเขCมแข็ง กล,าวอีกว,า ท้ังน้ี ได>มีการนำเยาวชนเกษตรผู>ผ,านการสอบคัดเลือกเข>าร,วมโครงการฯ 

รอบท่ี 1 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 ท่ีกรมส,งเสริมการเกษตร จำนวน 5 คน และสำรอง จำนวน 2 คน 

ประกอบด>วย นายศศิพงษN บุญคง จากกรุงเทพมหานคร, นายธีรยุทธ เกตุหอม จากจังหวัดปราจีนบุรี, นาย

อนันดา สุขใจ จากจังหวัดอุดรธานี, นายคุณานนตN เสาสามา จากจังหวัดมหาสารคาม, นางสาวณัฐณิชา ตาใจ 

จากจังหวัดเชียงใหม, และสำรอง ได>แก, นางสาวทศพร หวังภูกลา จากจังหวัดระยอง และนางสาวณหทัย จัน

ทวี จากจังหวัดสระแก>ว เข>ารับการฝMกอบรมเพ่ือเตรียมความพร>อมก,อนออกเดินทางไปประเทศญ่ีปุPน ณ ศูนยN

ส,งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี โดยได>เร่ิมอบรมมาต้ังแต,วันท่ี 19 มกราคม 2565 ท่ีผ,านมา 

และจะส้ินสุดในวันท่ี 12 เมษายน 2565 



 “โดยมีการเตรียมความพร>อมท้ังด>านภาษา วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในแบบญ่ีปุPน โดยฝMกทักษะ

และความสามารถในการส่ือสารภาษาญ่ีปุPนในระดับพ้ืนฐานเพ่ือใช>ภาษาญ่ีปุPนติดต,อกับครอบครัวเกษตรกร

ญ่ีปุPนและคนญ่ีปุPนได> เรียนรู>วัฒนธรรมประเพณีและการใช>ชีวิตตามวิถีชีวิตของชาวญ่ีปุPน ตลอดจนฝMกวินัย และ

ความแข็งแรงของสุขภาพร,างกายให>สามารถปรับตัวให>เข>ากับสภาพแวดล>อมในการฝMกงานระยะยาวได>” นาย

เข>มแข็ง กล,าว 

 อธิบดีกรมส&งเสริมการเกษตร ยังได>กล,าวถึงกำหนดการเดินทางของเยาวชนเกษตร เพ่ือไปฝMกงานท่ี

ประเทศญ่ีปุPนว,า ในเบ้ืองต>นทาง JAEC ได>ยืนยันกำหนดการเดินทางของเยาวชนเกษตร ในวันท่ี 12 เมษายน 

2565 แต,อย,างไรก็ตาม หากรัฐบาลญ่ีปุPนยังคงมีนโยบายต,อมาตรการจำกัดการเดินทางเข>าประเทศออกไปอีก 

ก็คาดการณNว,า เยาวชนเกษตรจะสามารถเดินทางได>ภายในปx 2565 น้ีอย,างแน,นอน 

 

  



 

 

 

 
 เกษตรโชวRผลสัมฤทธ์ิการดำเนินงานแปลงใหญ&มะยงชิด จ.นครนายก ช&วยเกษตรกร ลดตCนทุน 

เพ่ิมผลผลิต ไดCรCอยเปอรRเซ็นตR 

 นางอัญชลี สุวจิตตานนทR รองอธิบดีกรมส&งเสริมการเกษตร กล,าวว,า กรมส,งเสริมการเกษตร โดย

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ได>ส,งเสริมให>เกษตรกรผู>ปลูกมะยงชิดในจังหวัดรวมกลุ,มกันเป4นแปลงใหญ, 

เพ่ือพัฒนาตามหลักการของระบบส,งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ, ส,งผลให>ป�จจุบันจังหวัดนครนายกมีแปลงใหญ,

มะยงชิด จำนวนท้ังส้ิน 6 แปลง เกษตรกรสมาชิก 283 ราย พ้ืนท่ี 1,389.25 ไร, ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิจากการ

ดำเนินงานท่ีผ,านมาพบว,า แปลงใหญ,มะยงชิดท้ังหมด สามารถลดต>นทุนและได>ผลผลิตเพ่ิมข้ึนทุกแปลง หรือ

คิดเป4นร>อยละ 100 ของจำนวนแปลงใหญ,มะยงชิดท้ังหมด ได>แก, แปลงใหญ,มะยงชิด ตำบลท,าทราย อำเภอ

เมืองนครนายก ซ่ึงเข>าร,วมโครงการปx 2561 เกษตรกร 75 ราย ลดต>นทุนได>ร>อยละ 20 ผลผลิตเพ่ิมข้ึนร>อยละ 

40 แปลงใหญ,มะยงชิด ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก เข>าร,วมโครงการปx 2562 เกษตรกร 47 ราย ลด

ต>นทุนได>ร>อยละ 20 ผลผลิตเพ่ิมข้ึนร>อยละ 20 และในปx 2563 มีแปลงใหญ,เข>าร,วมโครงการ 3 แปลง ได>แก, 

แปลงใหญ,มะยงชิด ตำบลบ>านพร>าว อำเภอบ>านนา เกษตรกร 31 ราย ลดต>นทุนได>ร>อยละ 7.81 ผลผลิต

เพ่ิมข้ึนร>อยละ 43 แปลงใหญ,มะยงชิด ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ>านนา เกษตรกร 59 ราย ลดต>นทุนได>ร>อยละ 

20 ผลผลิตเพ่ิมข้ึนร>อยละ 43 แปลงใหญ,มะยงชิด ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก เกษตรกร 40 ราย ลด

ต>นทุนได>ร>อยละ 9.14 ผลผลิตเพ่ิมข้ึนร>อยละ 14 ส,วนแปลงใหญ,มะยงชิด ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง

นครนายก เป4นแปลงท่ีสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกสำรวจแล>วพบว,ามีศักยภาพในการดำเนินการแบบ

แปลงใหญ,ได> จึงได>สมัครเข>าร,วมโครงการในปx 2565 ขณะน้ีอยู,ในระหว,างการส,งเสริมด>านการลดต>นทุนการ



ผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ ตามหลักการระบบส,งเสริมเกษตร

แบบแปลงใหญ, 5 ด>าน 

 รองอธิบดีกรมส&งเสริมการเกษตร กล,าวอีกว,า การดำเนินงานระบบส,งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ, 

เร่ิมมาต้ังแต,ปx 2559 เป4นกลไกสำคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย มุ,งเน>นการ

รวมกลุ,มของเกษตรกรรายย,อยท่ีอยู,บริเวณพ้ืนท่ีใกล>เคียงกัน มีความพร>อมจะพัฒนาการผลิตและการตลาด

ร,วมกันตลอดห,วงโซ,อุปทาน เน>นการผลิตให>สอดคล>องกับความต>องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนำ

การผลิต โดยผลการดำเนินงาน ณ ป�จจุบัน มีแปลงใหญ, จำนวน 8,884 แปลง เกษตรกร 489,933 ราย พ้ืนท่ี 

8,295,628 ไร, ก,อให>เกิดความสำเร็จในเชิงเศรษฐกิจ คือ ผลผลิตมีตลาดรองรับแน,นอน เกษตรกรสามารถลด

ต>นทุน เพ่ิมผลผลิต คุณภาพได>มาตรฐาน เชิงสังคม เกษตรกรมีการรวมกลุ,มเข>มแข็ง มีการบริหารจัดการ

ร,วมกันท้ังการผลิตการตลาด และเชิงส่ิงแวดล>อม เกษตรกรใช>ทรัพยากรอย,างคุ>มค,าใช>เทคโนโลยีเหมาะสมกับ

พ้ืนท่ีสร>างมูลค,าเพ่ิมสะสมตลอด 5 ปx โดยลดต>นทุนการผลิตได>ประมาณ 24,854 ล>านบาท เพ่ิมผลผลิต 

22,422 ล>านบาท รวมมูลค,าเพ่ิม 47,276 ล>านบาท 

 ท้ังน้ี จังหวัดนครนายกมีเกษตรกรปลูกมะยงชิด จำนวน 2,642 ราย พ้ืนท่ีปลูก 7,956 ไร, ส,วนใหญ,อยู,

ใน อำเภอเมืองนครนายก อำเภอบ>านนา และพ้ืนท่ีอำเภอปากพลีบางส,วน โดยในช,วงปลายเดือนมกราคมถึง

เดือนมีนาคมของทุกปx เป4นฤดูกาลท่ีมะยงชิดในพ้ืนท่ี จังหวัดนครนายกให>ผลผลิตออกสู,ตลาด และผลผลิตเป4น

ท่ีรู>จักของผู>บริโภคเป4นอย,างดี เป4นไม>ผลอัตลักษณNของจังหวัด พันธุNท่ีปลูกส,วนใหญ, คือ พันธุNทูลเกล>า และ

ได>รับการข้ึนทะเบียนส่ิงบ,งช้ีทางภูมิศาสตรN (GI) ในช่ือ "มะยงชิดนครนายก" และ จ.นครนายก ผลักดันให>

เกษตรกรขอใช>ตราสัญญาลักษณNส่ิงบ,งช้ีทางภูมิศาสตรN (GI) ด>วยจุดเด,นเป4นเอกลักษณNเฉพาะตัว คือ สีเหลือง

ส>ม ผลใหญ, รูปไข, เน้ือหนา เน้ือแน,น กรอบ มีกล่ินหอม รสชาติหวานอมเปร้ียว และมีค,าความหวานต้ังแต, 18 

- 22 องศาบริกซN ข้ึนไป โดยในปx 2565 มะยงชิด จังหวัดนครนายก ให>ผลผลิตประมาณ 1,800 ตัน ผลผลิต

เฉล่ีย 226 กิโลกรัมต,อไร, เกษตรกรมีการจำหน,ายผลสด และผลิตภัณฑNแปรรูปจากมะยงชิด เช,น กล>วยอบซอส

มะยงชิด มะยงชิดลอยแก>ว น้ำมะยงชิดป��น เค>กมะยงชิด เป4นต>น จากสวนเกษตรกรโดยตรง ซ่ึงส,วนใหญ,มี

ลูกค>าประจำมาซ้ือท่ีสวน การจำหน,ายผ,านเพจ Facebook ของตนเอง การจำหน,ายท่ีตลาดเกษตรกร

นครนายก บริเวณหน>าศาลากลางจังหวัด ทุกวันศุกรN รวมท้ังมีการขายออนไลนNผ,านเว็บไซตN www.ตลาด

เกษตรกรออนไลนN.com อีกด>วย 

 
 

 



 

 

 นางอัญชลี สุวจิตตานนทR รองอธิบดีกรมส&งเสริมการเกษตร เปvดเผยว,า กรมส,งเสริมการเกษตร โดย

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ได>ส,งเสริมให>เกษตรกรผู>ปลูกมะยงชิดในจังหวัดรวมกลุ,มกันเป4นแปลงใหญ, 

เพ่ือพัฒนาตามหลักการของระบบส,งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ, ส,งผลให>ป�จจุบันจังหวัดนครนายกมีแปลงใหญ,

มะยงชิด จำนวนท้ังส้ิน 6 แปลง เกษตรกรสมาชิก 283 ราย พ้ืนท่ี 1,389.25 ไร, ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิจากการ

ดำเนินงานท่ีผ,านมาพบว,า แปลงใหญ,มะยงชิดท้ังหมด สามารถลดต>นทุนและได>ผลผลิตเพ่ิมข้ึนทุกแปลง หรือ

คิดเป4นร>อยละ 100 ของจำนวนแปลงใหญ,มะยงชิดท้ังหมด ได>แก, แปลงใหญ&มะยงชิด ตำบลท&าทราย อำเภอ

เมืองนครนายก ซ่ึงเข>าร,วมโครงการปx 2561 เกษตรกร 75 ราย ลดต>นทุนได>ร>อยละ 20 ผลผลิตเพ่ิมข้ึนร>อยละ 

40 แปลงใหญ&มะยงชิด ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก เข>าร,วมโครงการปx 2562 เกษตรกร 47 ราย 

ลดต>นทุนได>ร>อยละ 20 ผลผลิตเพ่ิมข้ึนร>อยละ 20 และในปx 2563 มีแปลงใหญ,เข>าร,วมโครงการ 3 แปลง 

ได>แก, แปลงใหญ&มะยงชิด ตำบลบCานพรCาว อำเภอบCานนา เกษตรกร 31 ราย ลดต>นทุนได>ร>อยละ 7.81 

ผลผลิตเพ่ิมข้ึนร>อยละ 43 แปลงใหญ&มะยงชิด ตำบลศรีกะอาง อำเภอบCานนา เกษตรกร 59 ราย ลดต>นทุน



ได>ร>อยละ 20 ผลผลิตเพ่ิมข้ึนร>อยละ 43 แปลงใหญ&มะยงชิด ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง

นครนายก เกษตรกร 40 ราย ลดต>นทุนได>ร>อยละ 9.14 ผลผลิตเพ่ิมข้ึนร>อยละ 14 ส,วน แปลงใหญ&มะยงชิด 

ตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองนครนายก เป4นแปลงท่ีสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกสำรวจแล>วพบว,ามี

ศักยภาพในการดำเนินการแบบแปลงใหญ,ได> จึงได>สมัครเข>าร,วมโครงการในปx 2565 ขณะน้ีอยู,ในระหว,างการ

ส,งเสริมด>านการลดต>นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ ตาม

หลักการระบบส,งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ, 5 ด>าน 

 รองอธิบดีกรมส&งเสริมการเกษตร กล,าวอีกว,า การดำเนินงานระบบส,งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ, 

เร่ิมมาต้ังแต,ปx 2559 เป4นกลไกสำคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย มุ,งเน>นการ

รวมกลุ,มของเกษตรกรรายย,อยท่ีอยู,บริเวณพ้ืนท่ีใกล>เคียงกัน มีความพร>อมจะพัฒนาการผลิตและการตลาด

ร,วมกันตลอดห,วงโซ,อุปทาน เน>นการผลิตให>สอดคล>องกับความต>องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนำ

การผลิต โดยผลการดำเนินงาน ณ ป�จจุบันมีแปลงใหญ, จำนวน 8,884 แปลง เกษตรกร 489,933 ราย 

พ้ืนท่ี  8,295,628 ไร, ก,อให>เกิดความสำเร็จในเชิงเศรษฐกิจ คือ ผลผลิตมีตลาดรองรับแน,นอน เกษตรกร

สามารถลดต>นทุน เพ่ิมผลผลิต คุณภาพได>มาตรฐาน เชิงสังคม เกษตรกรมีการรวมกลุ,มเข>มแข็ง มีการบริหาร

จัดการร,วมกันท้ังการผลิตการตลาด และเชิงส่ิงแวดล>อม เกษตรกรใช>ทรัพยากรอย,างคุ>มค,าใช>เทคโนโลยี

เหมาะสมกับพ้ืนท่ีสร>างมูลค,าเพ่ิมสะสมตลอด 5 ปx โดยลดต>นทุนการผลิตได>ประมาณ 24,854 ล>านบาท เพ่ิม

ผลผลิต 22,422 ล>านบาท รวมมูลค,าเพ่ิม 47,276 ล>านบาท 

 ท้ังน้ี จังหวัดนครนายกมีเกษตรกรปลูกมะยงชิด จำนวน 2,642 ราย พ้ืนท่ีปลูก 7,956 ไร, ส,วนใหญ,อยู,

ใน อำเภอเมืองนครนายก อำเภอบ>านนา และพ้ืนท่ีอำเภอปากพลีบางส,วน โดยในช,วงปลายเดือนมกราคมถึง

เดือนมีนาคมของทุกปx เป4นฤดูกาลท่ีมะยงชิดในพ้ืนท่ี จังหวัดนครนายกให>ผลผลิตออกสู,ตลาด และผลผลิตเป4น

ท่ีรู>จักของผู>บริโภคเป4นอย,างดี เป4นไม>ผลอัตลักษณNของจังหวัด พันธุNท่ีปลูกส,วนใหญ, คือ พันธุNทูลเกล>า และ

ได>รับการข้ึนทะเบียนส่ิงบ,งช้ีทางภูมิศาสตรN  (GI) ในช่ือ “มะยงชิดนครนายก” และ จ.นครนายก ผลักดันให>

เกษตรกรขอใช>ตราสัญญาลักษณNส่ิงบ,งช้ีทางภูมิศาสตรN (GI) ด>วยจุดเด,นเป4นเอกลักษณNเฉพาะตัว คือ สีเหลือง

ส>ม ผลใหญ, รูปไข, เน้ือหนา เน้ือแน,น กรอบ มีกล่ินหอม รสชาติหวานอมเปร้ียว และมีค,าความหวานต้ังแต, 18 

– 22 องศาบริกซN ข้ึนไป โดยในปx 2565 มะยงชิด จังหวัดนครนายก ให>ผลผลิตประมาณ 1,800 ตัน ผลผลิต

เฉล่ีย 226 กิโลกรัมต,อไร, เกษตรกรมีการจำหน,ายผลสด และผลิตภัณฑNแปรรูปจากมะยงชิด เช,น กล>วยอบซอส

มะยงชิด มะยงชิดลอยแก>ว น้ำมะยงชิดป��น เค>กมะยงชิด เป4นต>น จากสวนเกษตรกรโดยตรง ซ่ึงส,วนใหญ,มี

ลูกค>าประจำมาซ้ือท่ีสวน การจำหน,ายผ,านเพจ Facebook ของตนเอง การจำหน,ายท่ีตลาดเกษตรกร

นครนายก บริเวณหน>าศาลากลางจังหวัด ทุกวันศุกรN รวมท้ังมีการขายออนไลนNผ,านเว็บไซตN www.ตลาด

เกษตรกรออนไลนN.com อีกด>วย 

  



https://www.facebook.com/watch/?v=498586574984210 


