
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565 

 
ประเด็น ลำดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

EXPO 2022 
Floriade Almere 

1 ไทยเข้าร่วมงาน "มหกรรมพืชสวนโลก EXPO 2022 Floriade 
Almere" เปิดตัว Thailand Pavilion โชว์ศักยภาพนวัตกรรม
อาหารสินค้าเกษตรไทยสู่สายตาชาวโลก 

นสพ. มติชน 

2 ไทยเข้าร่วมงาน "มหกรรมพืชสวนโลก EXPO 2022 Floriade 
Almere" เปิดตัว Thailand Pavilion โชว์ศักยภาพนวัตกรรม
อาหารสินค้าเกษตรไทยสู่สายตาชาวโลก 

นสพ.ข่าวสด 

3 โชว์ศักยภาพนวัตกรรมอาหารสินค้าเกษตรไทย งานมหกรรมพืชสวน
โลก ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

นสพ.เดลินิวส์ 

4 ไทย' จัดใหญ่'มหกรรมพืชสวนโลก' EXPO 2022 Floriade Almere 
โชว์ศักยภาพ นวัตกรรมอาหารสินค้าเกษตร 

นสพ.สยามรัฐ 

Young Smart 
Farmer 

5 เกษตรเสริมสมรรถนะ ต้นศักยภาพ Young Smart Farmer ภาค
ตะวันตก เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรในอนาคต 

19 link news 

กระเทียมน้ำปาด 6 พัฒนา"กระเทียมน้ำปาด" ทั้งระบบ ขี้สุดยอดเทียมไทยมีค่า
สารอินทรีย์กำมะถันสูงสุด 

เพจเกษตรทำกิน 

7 พัฒนา"กระเทียมน้ำปาด" ทั้งระบบ ขี้สุดยอดเทียมไทยมีค่า
สารอินทรีย์กำมะถันสูงสุด 

เกษตรทำกินออนไลน์ 

Handy Sense 8 แปลงใหญ่พืชผัก ต.ท่าดินดำ ยืดเกษตรยุคใหม่ ยกระดับการผลิต
ด้วยระบบ "Handy Sense" 

สยามรัฐออนไลน์ 

9 แปลงใหญ่พืชผัก ต.ท่าดินดำ ยืดเกษตรยุคใหม่ ยกระดับการผลิต
ด้วยระบบ "Handy Sense" 

Line today 

แปลงใหญ่ 10 ชูแพะแปลงใหญ่ประชารัฐเมืองสิงห์บุรี รวมวิสาหกิจชุมชนผลิตแพะ
พันธุ์ดี สู่การสร้างรายได้ที่มั่นคง 

สยามรัฐออนไลน์ 

11 ชูแพะแปลงใหญ่ประชารัฐเมืองสิงห์บุรี รวมวิสาหกิจชุมชนผลิตแพะ
พันธุ์ดี สู่การสร้างรายได้ที่มั่นคง 

Line today 

12 ชูมาตรฐาน แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จ.สระบุรี เพ่ิมผลผลิต 
อย่างมีคุณภาพสู่ตลาด เบทาโกร 

TV รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร 

13 แปลงใหญ่กล้วยไม้ ต.บ้านใหม่ เมืองนนท์ ผลิตกล้วยไม้ส่งออก
มาตรฐาน GAP สู่ตลาดทั้งใน-ต่างประเทศ 

สยามรัฐออนไลน์ 

14 แปลงใหญ่กล้วยไม้ ต.บ้านใหม่ เมืองนนท์ ผลิตกล้วยไม้ส่งออก
มาตรฐาน GAP สู่ตลาดทั้งใน-ต่างประเทศ 

Line today 



 

ประเด็น ลำดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แปลงใหญ่ 15 แปลงใหญ่ส้มโอฯ ชัยนาท แปรรูปขายฉลุย 4-5 เท่า สร้างมูลค่าเพ่ิม

ได้ราคาดี 
ไทยรัฐออนไลน์ 

แปลงใหญ่ 16 แปลงใหญ่ส้มโอฯ ชัยนาท แปรรูปขายฉลุย 4-5 เท่า สร้างมูลค่าเพ่ิม
ได้ราคาดี 

Line today 

ไผ่ 17 ปราจีนบุรีเรามีไผ่ สู่แปลงต้นแบบแห่ง "ไผ่เขียวอีสาน" คมชัดลึกออนไลน์ 
18 ปราจีนบุรีเรามีไผ่ สู่แปลงต้นแบบแห่ง "ไผ่เขียวอีสาน" Line today 

วิสาหกิจชุมชน 19 เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนสร้าง
รายได้แก่ชุมชนสู้วิกฤต 

KU Radio Plus 

ทุเรียน 20 เจ้าหน้าที ่สนง.เกษตรจังหวัดนราธิวาส เร่งรณรงค์ให้ความรู้
เกษตรกรป้องกันปัญหา “หนอนเจาะผลทุเรียน” พร้อมแนะ
ชาวสวนให้ความสำคัญการผลิตทุเรียนคุณภาพป้อนตลาด 

Greater multimedia 

หยุดเผา 21 ยโสธร รณรงค์หยุดเผาพ้ืนที่เกษตร NBT  

 



















 



 

 

  



 

ส่งเสริม-พัฒนาทั้งระบบ “กระเทียมน้ำปาด” ชี้มีค่าสารอินทรีย์กำมะถันสูงสุดเท่าท่ีปลูกในประเทศไทย 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร มอบเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ส่งเสริมและพัฒนา “กระเทียมน้ำปาด” ทั้งระบบ  ชี้คุณสมบัติ

เด่น หัวกระเทียมเป็นสีชมพูอมม่วง พบมีค่าสารอินทรีย์กำมะถันสูงสุดเท่าท่ีปลูกในประเทศไทยมีถึง 1.543 % ทั้งมีกลิ่นฉุน 

เปลือกบาง เมื่อแห้งจะแกะง่าย ขนาดของกลีบจะใหญ่แกร่ง ไม่ฝ่อง่าย เผยแต่ละปีผลิตได้แค่ 84 ตัน ราคาดีกระเทียมแห้ง กก.

ละ 100 บาท ส่วนกระเทียมโทนพุ่งสูงถึง กก.ละ 500 บาท 

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ถือเป็นแหล่งปลูกกระเทียมท่ี

สำคัญของประเทศ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะที่อำเภอน้ำปาด ซึ่งเป็นแหล่งปลูกปลูกกระเทียม

พันธุ์ไทยแท้ที่เกษตรกรเรียกว่า พันธุ์ดอ หรือที่ผู้บริโภคต่างรู้จักในชื่อ กระเทียมน้ำปาด โดยมีคุณสมบัติเด่น คือ หัวกระเทียม

เป็นสีชมพูอมม่วง มีค่าสารอินทรีย์กำมะถันสูงถึง 1.543 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในประเทศ รวมทั้งมีกลิ่นฉุน เปลือกบาง 

เมื่อแห้งจะแกะง่าย ขนาดของกลีบจะใหญ่แกร่ง ไม่ฝ่อง่าย 

 



ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าไปดำเนินการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกอย่าง

ต่อเนื่อง เช่น การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก การสนับสนุนองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งการผลิตและการตลาด ในการเพ่ิมช่องทางการ

จำหน่ายผลผลิต เช่น ผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เป็นต้น โดยปีการผลิต 2564/65 นี้ สำนักงานเกษตร

จังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานว่า มีพ้ืนที่ปลูกรวม 87 ไร่ จากเกษตรกร 27 ครัวเรือน มีผลผลิตรวม 84 ตัน (วันที่ข้อมูล ณ วันที่ 7 

มีนาคม 65) 

 ด้าน นายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานเกษตร

อำเภอน้ำปาด ได้ดำเนินการเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรตามนโยบายของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น การขึ้น

ทะเบียนเกษตรกร ได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ในเวทีการประชุมประจำเดือนในระดับอำเภอ ทั้งการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อำเภอ น้ำปาด และการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอน้ำปาด ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเกษตรกร จนนำมาสู่การมี

ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถใช้กำหนดนโยบายส่งเสริมและพัฒนา รวมถึงการด้านการผลิตการตลาด 

 นายพัฒนศักดิ์ กล่าวอีกว่า เกษตรกรของอำเภอน้ำปาด ได้เริ่มปลูกกระเทียมช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 และ

เก็บเก่ียวผลผลิตเดือนมีนาคม 2565 รวมระยะเวลาทั้งหมด 120 วัน ปัจจุบันได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วร้อยละ 70 รวม 58 ตัน 

คงเหลืออีกร้อยละ 30 รวม 26 ตัน คาดว่าจะเก็บเก่ียวแล้วเสร็จในช่วงปลายนี้ ส่วนราคาจำหน่าย ถ้าเป็นกระเทียมสด อยู่ที่

กิโลกรัมละ 35 บาท กระเทียมแห้ง อยู่ที่กิโลกรัมละ 100 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพึงพอใจ 

 นอกจากจำหน่ายในรูปกระเทียมสดและแห้งแล้ว เกษตรกรยังมีรายได้เสริมจากการเก็บกระเทียมโทน และหำกระเทียม

จำหน่าย โดยกระเทียมโทน เป็นกระเทียมที่หายาก เกิดจากการเติบโตไม่สมบูรณ์ ไม่มีการแตกกลีบ เป็นผลผลิตที่ตลาดมีความ

ต้องการสูง ด้วยมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ บำรุงร่างกาย หากใช้ปรุงในอาหาร จะช่วยดับกลิ่นคาว และเพ่ิมรส

เผ็ดอ่อน ๆ ส่วนหำกระเทียม เป็นชื่อเรียก ลูกกระเทียมขนาดเล็กที่อยู่บนปลายของหัวกระเทียม ซึ่งเชื่อว่า เป็นจุดสะสมฮอร์โมน

การเจริญพันธุ์ ถือเป็นคลังยาที่กระเทียมใช้ดูแลชีวิต เป็นอีกผลผลิตที่หายาก และมีราคาสูง โดยกระเทียมแห้ง 1,000 กิโลกรัม 

จะแยกหำกระเทียมได้เพียง 1 กิโลกรัมเท่านั้น และผู้บริโภคที่สนใจ ต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้น” 

ขณะที่ นายรัตน์ นาคหอม เกษตรกรปลูกกระเทียมน้ำปาด กล่าวว่า สำหรับปี 2565 นี้ ปลูกกระเทียมรวม 4 ไร่ ได้

ผลผลิตกว่า 3 ตัน แต่ได้กระเทียมโทนเพียง 6 ขีดเท่านั้น โดยราคาที่จำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 500 บาท ในขณะที่กระเทียมสด

อยู่ที่กิโลกรัมละ 35 บาท ทั้งนี้ การจะได้กระเทียมโทนนั้น ต้องลงแรงในการค้นหาและคัดแยก เพราะจะขึ้นปะปนอยู่ในแปลง

ปลูก โดยลูกค้าที่สั่งซื้อส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย ด้วยมีความเชื่อส่วนบุคคลว่า มีสรรพคุณบำรุงร่างกาย 

 สำหรับผู้บริโภคท่ีสนใจ และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระเทียมน้ำปาด ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตร

จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด ตั้งอยู่เลขท่ี 4/7 ถนนเพชรรานุรักษ์ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัด

อุตรดิตถ์ โทร. 0-5548-1006 



 

แปลงใหญ่พืชผัก ต.ท่าดินดำ ยึดเกษตรยุคใหม่ ยกระดับการผลิตด้วยระบบ “Handy Sense” 

 

นายสันติภาพ จุลิวัลลี ประธานแปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 2 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า การ

ทำการเกษตรในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ประสบปัญหาเรื่องราคาผลผลิตต่ำ ทำให้รายได้ไม่พอรายจ่าย จึงเห็นว่าต้อง

ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นแบบผสมผสาน โดยเริ่มจากการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือนก่อน ซึ่ง

มีผลผลิตเก็บได้ทุกวัน จึงได้นำออกขาย ต่อมามีการขยายพ้ืนที่ปลูกในชุมชน และมีการรวมกลุ่มกันผลิต โดยช่วงแรกประสบ

ความสำเร็จขายดีมาก แต่ต่อมามีปัญหาราคาตกต่ำ จึงปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดทั้ง

ในประเทศและตลาดต่างประเทศ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ Organic Thailand และผลิตหน่อไม้ฝรั่ง

อินทรีย์ป้อนสู่ตลาดต่างประเทศ ทางกลุ่มมีกำลังการผลิตหน่อไม้ฝรั่งประมาณ 20,000 กิโลกรัม/ปี มีหน่อไม้ฝรั่งส่งออก สัปดาห์

ละ 600 กิโลกรัม ซึ่งผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ ที่ได้ทำ MOU กับผู้ส่งออกสัปดาห์ละ 800 กิโลกรัม 

 ในปี 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล ได้ให้คำแนะนำและส่งเสริมการรวมกลุ่มตามโครงการระบบส่งเสริม

เกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้เกษตรกรรายย่อยที่อยู่ในชุมชนเดียวกันหรือมีพ้ืนที่ใกล้เคียงกันรวมกลุ่มกันเพ่ือผลิตสินค้าเกษตร มีการ

บริหารจัดการทั้งระบบตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัย

บาดาล จังหวัดลพบุรี มีสมาชิก 31 ราย พ้ืนที่ 225 ไร่ ผลิตหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ ผักสลัด มันเทศส้ม มะเขือเทศราชินี รวมถึงผัก



สวนครัวอ่ืน ๆ จากการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ ทำให้กลุ่มมีกำลังการผลิตหน่อไม้ฝรั่งเพิ่มข้ึนเป็น 30,000 กิโลกรัม/ปี มีหน่อไม้ฝรั่ง

ส่งออกได้ถึงสัปดาห์ละ 1,500 กิโลกรัม สามารถผลิตได้ตามเป้าหมายของผู้รับซื้อ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนแปลงใหญ่มาจากการเชื่อมโยงเครือข่ายจากท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้กลุ่ม

แปลงใหญ่ได้พัฒนาไปในทิศทางที่เข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งด้านองค์ความรู้ ด้านปัจจัยการผลิต ด้านการตลาด ซึ่งแปลงใหญ่พืชผัก 

หมู่ 2 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น 

เครื่องจักรกลการเกษตร บ่อน้ำบาดาลชั้นลึกเพ่ือการเกษตร ช่วยในการลดต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่ม และในปี 2564 ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ทาง

กลุ่มได้จัดซื้อเครื่องมือ เครื่องจักร ครุภัณฑ์ หลายรายการ เช่น รถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ โดรนเพื่อการเกษตร 

โรงเรือนกรีนเฮ้าส์ ห้องบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องสกัด

น้ำมันธัญพืช เครื่องบด ตู้อบลมร้อน เครื่องซีลสูญญากาศ เครื่องหั่นผัก เครื่องสับย่อยกิ่งไม้เอนกประสงค์ เป็นต้น เพ่ิมศักยภาพ

ให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ในการพัฒนาระบบการผลิตให้มีคุณภาพ ลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต เพิ่มรายได้ ให้แก่สมาชิกและชุมชน 

นอกจากนี้ ทางกลุ่มแปลงใหญ่ยังได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อใช้ปรับปรุงระบบการผลิต โดยใน

ปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือกับเนคเทคซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภายใต้ สวทช. ได้พิจารณาคัดเลือก แปลงใหญ่พืชผัก 

หมู่ 2 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในการสนับสนุนระบบ Handy Sense หรือระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์ม

อัจฉริยะ พัฒนาให้เกิดฟาร์มต้นแบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และควบคุมคุณภาพการเพาะปลูก โดยการใช้

กล่องเซนเซอร์สำหรับวัดความชื้นในดินและในอากาศ อุณหภูมิ และแสง แล้วประมวลผลส่งข้อมูลไปยังสมาร์ตโฟน แบบ real-

time ยกระดับการทำเกษตรผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

นายสันติภาพ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ระบบ Handy Sense นำมาใช้กับระบบปลูกพืชในโรงเรือน มีการเก็บข้อมูลบิ๊กดาต้ากับ

พืช ทั้งความชื้น แสง อุณหภูมิ ฯลฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลและปรับอุปกรณ์บางจุดให้เกษตรกรทั่วไปสามารถใช้ระบบได้

ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยลดแรงงาน ประหยัดน้ำ สามารถผลิตพืชผักได้มีคุณภาพ นอกจากนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ฯ ยังดำเนินการจัดทำบิ๊ก

ดาต้าของสมาชิกกลุ่มอีกด้วย เพ่ือสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของเกษตรกรกลุ่มสมาชิกได้ทุกแปลง และผู้ซื้อสามารถสแกนคิวอาร์

โค้ดดูบิ๊กดาต้าของเกษตรกรในกลุ่มได้ เพ่ือตรวจสอบ จุดด้อยของแต่ละแปลง อีกท้ังในรอบ 1 ปี กลุ่มสามารถสรุปค่าใช้จ่ายของ

เกษตรกร เพ่ือวิเคราะห์ส่วนที่เป็นปัญหาและหาวิธีแก้ไข เช่นค่าไฟฟ้าแพง กลุ่มปรับลดค่าใช้จ่ายโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

มาทดแทน 

 ปัจจุบัน ผลผลิตหน่อไม้ฝรั่ง สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม โดยส่งออกตลาดต่างประเทศโซนยุโรป และตลาดใน

ประเทศ ผลผลิตพืชผักสวนครัว ผักสลัด และผักตามฤดูกาลอื่นๆ มีการจำหน่ายออนไลน์ ในแอพพลิเคชั่น Shopee Lazada 

และมีการพรีออเดอร์-เดลิเวอรี่ ในพ้ืนที่อำเภอเป็นต้น โดยขายในราคาผัก Organic ในส่วนของการส่งออก บริษัทผู้ส่งออกจะมา

รับสินค้าถึงพ้ืนที่ทุกวัน เกษตรกรเพียงเก็บหน่อไม้ฝรั่งจากไร่ ล้างทำความสะอาด แพ็คบรรจุภัณฑ์ แล้วนำมาส่ง ณ จุดรวบรวม

ผลผลิตเพียงเท่านั้น ทำให้ง่ายสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน และในอนาคตจะพัฒนาในเรื่องการแปรรูปหน่อไม้ฝรั่งอีกช่องทางหนึ่งด้วย 

จากจุดเริ่มต้นธรรมดา ก้าวสู่การปลูกพืชด้วยระบบเกษตร “Handy Sense” ที่ทันสมัย พร้อมได้รับการส่งเสริมจาก

หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จนประสบความสำเร็จ เป็นพืชเศรษฐกิจชุมชน ส่งผลผลิตขยายสู่ตลาด 

Modern trade ในประเทศ และก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ อย่างภาคภูมิใจ เกษตรกร หมู่ 2 ท่าดินดำยิ้มได้ มีความสุข อย่างยั่งยืน  



 

นายสันติภาพ จุลิวัลลี ประธานแปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 2 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า การ

ทำการเกษตรในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ประสบปัญหาเรื่องราคาผลผลิตต่ำ ทำให้รายได้ไม่พอรายจ่าย จึงเห็นว่าต้อง

ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นแบบผสมผสาน โดยเริ่มจากการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือนก่อน ซึ่ง

มีผลผลิตเก็บได้ทุกวัน จึงได้นำออกขาย ต่อมามีการขยายพ้ืนที่ปลูกในชุมชน และมีการรวมกลุ่มกันผลิต โดยช่วงแรกประสบ

ความสำเร็จขายดีมาก แต่ต่อมามีปัญหาราคาตกต่ำ จึงปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดทั้ง

ในประเทศและตลาดต่างประเทศ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ Organic Thailand และผลิตหน่อไม้ฝรั่ง

อินทรีย์ป้อนสู่ตลาดต่างประเทศ ทางกลุ่มมีกำลังการผลิตหน่อไม้ฝรั่งประมาณ 20,000 กิโลกรัม/ปี มีหน่อไม้ฝรั่งส่งออก สัปดาห์

ละ 600 กิโลกรัม ซึ่งผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ ที่ได้ทำ MOU กับผู้ส่งออกสัปดาห์ละ 800 กิโลกรัม 

 ในปี 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล ได้ให้คำแนะนำและส่งเสริมการรวมกลุ่มตามโครงการระบบส่งเสริม

เกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้เกษตรกรรายย่อยที่อยู่ในชุมชนเดียวกันหรือมีพ้ืนที่ใกล้เคียงกันรวมกลุ่มกันเพ่ือผลิตสินค้าเกษตร มีการ

บริหารจัดการทั้งระบบตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัย

บาดาล จังหวัดลพบุรี มีสมาชิก 31 ราย พ้ืนที่ 225 ไร่ ผลิตหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ ผักสลัด มันเทศส้ม มะเขือเทศราชินี รวมถึงผัก



สวนครัวอ่ืน ๆ จากการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ ทำให้กลุ่มมีกำลังการผลิตหน่อไม้ฝรั่งเพิ่มข้ึนเป็น 30,000 กิโลกรัม/ปี มีหน่อไม้ฝรั่ง

ส่งออกได้ถึงสัปดาห์ละ 1,500 กิโลกรัม สามารถผลิตได้ตามเป้าหมายของผู้รับซื้อ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนแปลงใหญ่มาจากการเชื่อมโยงเครือข่ายจากท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้กลุ่ม

แปลงใหญ่ได้พัฒนาไปในทิศทางที่เข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งด้านองค์ความรู้ ด้านปัจจัยการผลิต ด้านการตลาด ซึ่งแปลงใหญ่พืชผัก 

หมู่ 2 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น 

เครื่องจักรกลการเกษตร บ่อน้ำบาดาลชั้นลึกเพ่ือการเกษตร ช่วยในการลดต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่ม และในปี 2564 ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ทาง

กลุ่มได้จัดซื้อเครื่องมือ เครื่องจักร ครุภัณฑ์ หลายรายการ เช่น รถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ โดรนเพื่อการเกษตร 

โรงเรือนกรีนเฮ้าส์ ห้องบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องสกัด

น้ำมันธัญพืช เครื่องบด ตู้อบลมร้อน เครื่องซีลสูญญากาศ เครื่องหั่นผัก เครื่องสับย่อยกิ่งไม้เอนกประสงค์ เป็นต้น เพ่ิมศักยภาพ

ให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ในการพัฒนาระบบการผลิตให้มีคุณภาพ ลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต เพิ่มรายได้ ให้แก่สมาชิกและชุมชน 

นอกจากนี้ ทางกลุ่มแปลงใหญ่ยังได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อใช้ปรับปรุงระบบการผลิต โดยใน

ปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือกับเนคเทคซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภายใต้ สวทช. ได้พิจารณาคัดเลือก แปลงใหญ่พืชผัก 

หมู่ 2 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในการสนับสนุนระบบ Handy Sense หรือระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์ม

อัจฉริยะ พัฒนาให้เกิดฟาร์มต้นแบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และควบคุมคุณภาพการเพาะปลูก โดยการใช้

กล่องเซนเซอร์สำหรับวัดความชื้นในดินและในอากาศ อุณหภูมิ และแสง แล้วประมวลผลส่งข้อมูลไปยังสมาร์ตโฟน แบบ real-

time ยกระดับการทำเกษตรผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

นายสันติภาพ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ระบบ Handy Sense นำมาใช้กับระบบปลูกพืชในโรงเรือน มีการเก็บข้อมูลบิ๊กดาต้ากับ

พืช ทั้งความชื้น แสง อุณหภูมิ ฯลฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลและปรับอุปกรณ์บางจุดให้เกษตรกรทั่วไปสามารถใช้ระบบได้

ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยลดแรงงาน ประหยัดน้ำ สามารถผลิตพืชผักได้มีคุณภาพ นอกจากนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ฯ ยังดำเนินการจัดทำบิ๊ก

ดาต้าของสมาชิกกลุ่มอีกด้วย เพ่ือสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของเกษตรกรกลุ่มสมาชิกได้ทุกแปลง และผู้ซื้อสามารถสแกนคิวอาร์

โค้ดดูบิ๊กดาต้าของเกษตรกรในกลุ่มได้ เพ่ือตรวจสอบ จุดด้อยของแต่ละแปลง อีกท้ังในรอบ 1 ปี กลุ่มสามารถสรุปค่าใช้จ่ายของ

เกษตรกร เพ่ือวิเคราะห์ส่วนที่เป็นปัญหาและหาวิธีแก้ไข เช่นค่าไฟฟ้าแพง กลุ่มปรับลดค่าใช้จ่ายโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

มาทดแทน 

 ปัจจุบัน ผลผลิตหน่อไม้ฝรั่ง สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม โดยส่งออกตลาดต่างประเทศโซนยุโรป และตลาดใน

ประเทศ ผลผลิตพืชผักสวนครัว ผักสลัด และผักตามฤดูกาลอื่นๆ มีการจำหน่ายออนไลน์ ในแอพพลิเคชั่น Shopee Lazada 

และมีการพรีออเดอร์-เดลิเวอรี่ ในพ้ืนที่อำเภอเป็นต้น โดยขายในราคาผัก Organic ในส่วนของการส่งออก บริษัทผู้ส่งออกจะมา

รับสินค้าถึงพ้ืนที่ทุกวัน เกษตรกรเพียงเก็บหน่อไม้ฝรั่งจากไร่ ล้างทำความสะอาด แพ็คบรรจุภัณฑ์ แล้วนำมาส่ง ณ จุดรวบรวม

ผลผลิตเพียงเท่านั้น ทำให้ง่ายสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน และในอนาคตจะพัฒนาในเรื่องการแปรรูปหน่อไม้ฝรั่งอีกช่องทางหนึ่งด้วย 

จากจุดเริ่มต้นธรรมดา ก้าวสู่การปลูกพืชด้วยระบบเกษตร “Handy Sense” ที่ทันสมัย พร้อมได้รับการส่งเสริมจาก

หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จนประสบความสำเร็จ เป็นพืชเศรษฐกิจชุมชน ส่งผลผลิตขยายสู่ตลาด 

Modern trade ในประเทศ และก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ อย่างภาคภูมิใจ เกษตรกร หมู่ 2 ท่าดินดำยิ้มได้ มีความสุข อย่างยั่งยืน 



 

ชูแพะแปลงใหญ่ประชารัฐเมืองสิงห์บุรี รวมวิสาหกิจชุมชนผลิตแพะพันธุ์ดี สู่การสร้างรายได้ท่ีมั่นคง 

 

วันที่ 21 มี.ค.65 นายไพรัตน์ พูลศรี ประธานแพะแปลงใหญ่ประชารัฐ จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า กลุ่มแพะแปลงใหญ่

ประชารัฐจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 133 ราย ปริมาณแพะ จำนวน 

5,645 ตัว จุดเริ่มต้นจากเกษตรกรรายย่อยเลี้ยงแพะ โดยต่างคนต่างเลี้ยงและไม่มีการเชื่อมโยงกันในการจำหน่าย จึงทำให้ราคา

ที่จำหน่ายแตกต่างกันไป โดนกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง และขาดการบริหารจัดการที่ดี จึงมีแนวคิดให้มีการรวมกลุ่มกันเป็น

แปลงใหญ่ ที่รวบรวมสมาชิกรายย่อยทั้งจังหวัดสิงห์บุรี ทั้ง 5 อำเภอ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี จึงได้เกิดการ

พัฒนาการผลิตสินค้าแพะ ตามเป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านการผลิต โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ดี 

แข็งแรง การลดต้นทุนการผลิต โดยการรวมกันซื้อปัจจัยการผลิตต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนพ่อแม่พันธุ์ดี และช่วยเหลือเพ่ือน

สมาชิก การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามระบบ GMF ของกรมปศุสัตว์ โดยสมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐาน GMF 45 ราย 

และ GAP ฟาร์ม 5 ฟาร์ม การบริหารจัดการด้านการตลาด มีตลาดกลางรับซื้อแพะเพ่ือขุนและจำหน่ายต่อให้พ่อค้าคนกลาง ใน

ราคาที่สามารถต่อรองได้ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และมีเป้าหมายในการรวมกลุ่มที่มีทิศทาง

เดียวกัน 

 นายไพรัตน์ พูลศรี ยังกล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า แพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย มีพืชอาหารหลากหลาย เช่น ฟางข้าว ใบอ้อย หญ้า 

เกษตรกรในพ้ืนที่จึงสร้างแหล่งอาหารโดยการปลูกหญ้าแพงโกล่า หญ้าเนเปียร์ เป็นต้น และในช่วงอาหารขาดแคลนทางกลุ่มก็

ได้มีการถนอมอาหารสำหรับแพะ โดยการหมักกระถิน เพ่ือช่วยลดรายจ่ายในการซื้ออาหาร นอกจากนี้ยังมีการลดต้นทุนการ

ผลิต โดยปรับช่วงเวลาการให้กำเนิดลูกแพะเป็นช่วงฤดูแล้ง และปรับช่วงเวลาการเลี้ยงให้เหมาะสม เนื่องจากแพะที่เกิดช่วงหน้า

ฝน จะอ่อนแอ เป็นหวัด ต้องฉีดยาบำรุงและดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สินค้าหลักของกลุ่มแปลงใหญ่ คือแพะ



ทั้งตัว อายุประมาณ 3 เดือน น้ำหนักจะประมาณ 25-27 กิโลกรัม โดยมีการทำ MOU กับพ่อค้าคนกลางหรือบริษัทรับไป

จำหน่าย มีการบริหารจัดการภายใต้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด เชื่อมโยงการตลาดไปยังกลุ่มผู้เลี้ยงแพะในเขตภาคใต้ ซึ่ง

เป็นโอกาสจากการเข้าประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563 ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า แพะพันธุ์ดี ต้อง “แพะ

เมืองสิงห์” ซึ่งทางกลุ่มได้มีรางวัลการันตีและมีการรักษาคุณภาพตรงตามสายพันธุ์ที่ดี โดยยกระดับราคาพิเศษ เช่น สมาชิกกลุ่ม

แปลงใหญ่สำหรับตลาดส่งออก 150 บาท/กก. และนอกกลุ่มแปลงใหญ่ 130 บาท/กก. ตลาดส่งออก ได้แก่ จีนและเวียดนาม ใน

ด้านการพัฒนาด้านการตลาด ทางกลุ่มแปลงใหญ่ได้ทำข้อตกลงการซื้อขายสินค้า ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) นำไปเลี้ยงในรูปแบบ

ขุน (ตัว) ในราคาที่ตกลงกันไว้ 2) เพ่ือไปขุนเชือดเป็นเนื้อ ราคาประมาณ 3,000-4,000 บาท/ตัว 3) พ่อแม่พันธุ์ ราคาประมาณ 

20,000-30,000 บาท/ตัว 

ในด้านการแปรรูปแพะ สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด เช่น เนื้อแพะแดดเดียว แพะกระบอก แพะย่างหมา

ล่า ฯลฯ เพ่ิมมูลค่าจากเนื้อแพะสดปกติราคา 550 บาท/กิโลกรัม เมื่อแปรรูปแล้วจะมีรายได้เพ่ิมร้อยละ 50 และมีจัดส่งทาง

ออนไลน์กลุ่มแพะแปลงใหญ่ เพจ Face book โดยเนื้อแพะแดดเดียว 200 กรัม ราคาประมาณ 200-300 บาท เป็นราคาท่ี

เข้าถึงยาก จึงมีแนวคิดแปรรูปเป็นไส้กรอกแพะ ลูกชิ้นแพะ สเต็กเนื้อแพะ รวมถึงไส้กรอกอีสานแพะ จำหน่ายในตลาดให้มากขึ้น 

เพ่ือให้คนหันมานิยมบริโภคเนื้อแพะมากข้ึนกว่าเดิม เป้าหมายหลักในอนาคตจะมีการพัฒนาต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก

แพะ ส่งเสริมเป็นรายได้เสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้า ซึ่งขณะนี้ สินค้าที่จำหน่ายนอกจากจะเป็นพันธุ์แพะเนื้อ แพะขุน ยังมีสินค้า

ภายใต้ทำโลโก้ของกลุ่ม “แพะเมืองสิงห์” สำหรับติดบนผลิตภัณฑ์ เช่น หมวก เสื้อ กระเป๋าสตางค์ จำหน่ายอีกด้วย นึกถึงแพะ 

นึกถึง “แพะเมืองสิงห์” 

 นางวัชรินทร์ ตั้งพรหมจรรย์ เจ้าหน้าที่พนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี กล่าวเพ่ิมเติมว่า 

การเลี้ยงแพะได้รับความนิยมจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากแพะเลี้ยงง่ายโตไว คืนทุนเร็ว เกษตรกรจึงชักชวนเพื่อนบ้าน

มาเลี้ยง เมื่อได้ผลดี จึงกลายเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีการกระจายไปทุกอำเภอ เกิดการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่แพะประชารัฐ มีการ

บริหารจัดการกลุ่มและขับเคลื่อนผ่านวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้สมาชิกทุกคนได้เข้าถึงความรู้ แหล่งเงินทุน และสิทธิต่างๆ อย่างเท่า

เทียมกัน มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนภายใต้แปลงใหญ่ จำนวน 6 วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรกระจายอยู่ใน 5 อำเภอ มีการส่งเสริม

การเรียนรู้ให้เกษตรกร และสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรีและ

สำนักงานเกษตรเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมมือกับกลุ่มแปลงใหญ่คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบในการเลี้ยงปศุสัตว์ที่ประสบผลสำเร็จ

และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรคนอ่ืนได้ เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

และเชื่อมโยงกับศูนย์อ่ืน ๆ จำนวน 9 ศูนย์เครือข่าย เพื่อส่งเสริมการผลิตอย่างยั่งยืน ลดต้นทุนในการซื้อพ่อพันธุ์ นอกจากนี้กลุ่ม

ยังมีการนำนวัตกรรมมาใช้ เช่น การวางแผนให้มีลูกแพะออกเป็นรุ่นและหลีกเลี่ยงการคลอดในช่วงฤดูฝน การใช้เทคโนโลยีใน

การผสมพันธุ์ข้าม 3 สายพันธุ์ มีการใช้เกษตรกรรมแม่นยำสูง เช่น ติดคิวอาร์โค้ดที่หูแพะ การใช้ไซริงออโต้ในการให้ยาและ

วัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสร้างแบรนด์ “แพะเมืองสิงห์” มีการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ e-commerce ความยั่งยืน 

เกิดข้ึนด้วยความสามารถของประธานแปลง ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนโดยตำแหน่ง มีความเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงสัตว์ มีความคิดริเริ่ม 

มีความเป็นผู้นำที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็งและ

พัฒนาสมาชิกให้เป็น Smart Farmer มีการใช้ทรัพยากรดิน น้ำอย่างคุ้มค่า รวมทั้งรักษาระบบนิเวศน์สู่สมดุล 

 สนใจและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ : กลุ่มแพะแปลงใหญ่ประชารัฐจังหวัดสิงห์บุรี ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

สิงห์บุรีและสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี 



 

 

วันที่ 21 มี.ค.65 นายไพรัตน์ พูลศรี ประธานแพะแปลงใหญ่ประชารัฐ จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า กลุ่มแพะแปลงใหญ่

ประชารัฐจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 133 ราย ปริมาณแพะ จำนวน 

5,645 ตัว จุดเริ่มต้นจากเกษตรกรรายย่อยเลี้ยงแพะ โดยต่างคนต่างเลี้ยงและไม่มีการเชื่อมโยงกันในการจำหน่าย จึงทำให้ราคา

ที่จำหน่ายแตกต่างกันไป โดนกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง และขาดการบริหารจัดการที่ดี จึงมีแนวคิดให้มีการรวมกลุ่มกันเป็น

แปลงใหญ่ ที่รวบรวมสมาชิกรายย่อยทั้งจังหวัดสิงห์บุรี ทั้ง 5 อำเภอ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี จึงได้เกิดการ

พัฒนาการผลิตสินค้าแพะ ตามเป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านการผลิต โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ดี 

แข็งแรง การลดต้นทุนการผลิต โดยการรวมกันซื้อปัจจัยการผลิตต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนพ่อแม่พันธุ์ดี และช่วยเหลือเพ่ือน

สมาชิก การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามระบบ GMF ของกรมปศุสัตว์ โดยสมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐาน GMF 45 ราย 

และ GAP ฟาร์ม 5 ฟาร์ม การบริหารจัดการด้านการตลาด มีตลาดกลางรับซื้อแพะเพ่ือขุนและจำหน่ายต่อให้พ่อค้าคนกลาง ใน

ราคาที่สามารถต่อรองได้ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และมีเป้าหมายในการรวมกลุ่มที่มีทิศทาง

เดียวกัน 

 นายไพรัตน์ พูลศรี ยังกล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า แพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย มีพืชอาหารหลากหลาย เช่น ฟางข้าว ใบอ้อย หญ้า 

เกษตรกรในพ้ืนที่จึงสร้างแหล่งอาหารโดยการปลูกหญ้าแพงโกล่า หญ้าเนเปียร์ เป็นต้น และในช่วงอาหารขาดแคลนทางกลุ่มก็

ได้มีการถนอมอาหารสำหรับแพะ โดยการหมักกระถิน เพ่ือช่วยลดรายจ่ายในการซื้ออาหาร นอกจากนี้ยังมีการลดต้นทุนการ

ผลิต โดยปรับช่วงเวลาการให้กำเนิดลูกแพะเป็นช่วงฤดูแล้ง และปรับช่วงเวลาการเลี้ยงให้เหมาะสม เนื่องจากแพะที่เกิดช่วงหน้า

ฝน จะอ่อนแอ เป็นหวัด ต้องฉีดยาบำรุงและดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สินค้าหลักของกลุ่มแปลงใหญ่ คือแพะ



ทั้งตัว อายุประมาณ 3 เดือน น้ำหนักจะประมาณ 25-27 กิโลกรัม โดยมีการทำ MOU กับพ่อค้าคนกลางหรือบริษัทรับไป

จำหน่าย มีการบริหารจัดการภายใต้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด เชื่อมโยงการตลาดไปยังกลุ่มผู้เลี้ยงแพะในเขตภาคใต้ ซึ่ง

เป็นโอกาสจากการเข้าประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563 ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า แพะพันธุ์ดี ต้อง “แพะ

เมืองสิงห์” ซึ่งทางกลุ่มได้มีรางวัลการันตีและมีการรักษาคุณภาพตรงตามสายพันธุ์ที่ดี โดยยกระดับราคาพิเศษ เช่น สมาชิกกลุ่ม

แปลงใหญ่สำหรับตลาดส่งออก 150 บาท/กก. และนอกกลุ่มแปลงใหญ่ 130 บาท/กก. ตลาดส่งออก ได้แก่ จีนและเวียดนาม ใน

ด้านการพัฒนาด้านการตลาด ทางกลุ่มแปลงใหญ่ได้ทำข้อตกลงการซื้อขายสินค้า ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) นำไปเลี้ยงในรูปแบบ

ขุน (ตัว) ในราคาที่ตกลงกันไว้ 2) เพ่ือไปขุนเชือดเป็นเนื้อ ราคาประมาณ 3,000-4,000 บาท/ตัว 3) พ่อแม่พันธุ์ ราคาประมาณ 

20,000-30,000 บาท/ตัว 

ในด้านการแปรรูปแพะ สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด เช่น เนื้อแพะแดดเดียว แพะกระบอก แพะย่างหมา

ล่า ฯลฯ เพ่ิมมูลค่าจากเนื้อแพะสดปกติราคา 550 บาท/กิโลกรัม เมื่อแปรรูปแล้วจะมีรายได้เพ่ิมร้อยละ 50 และมีจัดส่งทาง

ออนไลน์กลุ่มแพะแปลงใหญ่ เพจ Face book โดยเนื้อแพะแดดเดียว 200 กรัม ราคาประมาณ 200-300 บาท เป็นราคาท่ี

เข้าถึงยาก จึงมีแนวคิดแปรรูปเป็นไส้กรอกแพะ ลูกชิ้นแพะ สเต็กเนื้อแพะ รวมถึงไส้กรอกอีสานแพะ จำหน่ายในตลาดให้มากขึ้น 

เพ่ือให้คนหันมานิยมบริโภคเนื้อแพะมากข้ึนกว่าเดิม เป้าหมายหลักในอนาคตจะมีการพัฒนาต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก

แพะ ส่งเสริมเป็นรายได้เสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้า ซึ่งขณะนี้ สินค้าที่จำหน่ายนอกจากจะเป็นพันธุ์แพะเนื้อ แพะขุน ยังมีสินค้า

ภายใต้ทำโลโก้ของกลุ่ม “แพะเมืองสิงห์” สำหรับติดบนผลิตภัณฑ์ เช่น หมวก เสื้อ กระเป๋าสตางค์ จำหน่ายอีกด้วย นึกถึงแพะ 

นึกถึง “แพะเมืองสิงห์” 

 นางวัชรินทร์ ตั้งพรหมจรรย์ เจ้าหน้าที่พนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี กล่าวเพ่ิมเติมว่า 

การเลี้ยงแพะได้รับความนิยมจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากแพะเลี้ยงง่ายโตไว คืนทุนเร็ว เกษตรกรจึงชักชวนเพื่อนบ้าน

มาเลี้ยง เมื่อได้ผลดี จึงกลายเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีการกระจายไปทุกอำเภอ เกิดการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่แพะประชารัฐ มีการ

บริหารจัดการกลุ่มและขับเคลื่อนผ่านวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้สมาชิกทุกคนได้เข้าถึงความรู้ แหล่งเงินทุน และสิทธิต่างๆ อย่างเท่า

เทียมกัน มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนภายใต้แปลงใหญ่ จำนวน 6 วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรกระจายอยู่ใน 5 อำเภอ มีการส่งเสริม

การเรียนรู้ให้เกษตรกร และสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรีและ

สำนักงานเกษตรเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมมือกับกลุ่มแปลงใหญ่คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบในการเลี้ยงปศุสัตว์ที่ประสบผลสำเร็จ

และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรคนอ่ืนได้ เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

และเชื่อมโยงกับศูนย์อ่ืน ๆ จำนวน 9 ศูนย์เครือข่าย เพื่อส่งเสริมการผลิตอย่างยั่งยืน ลดต้นทุนในการซื้อพ่อพันธุ์ นอกจากนี้กลุ่ม

ยังมีการนำนวัตกรรมมาใช้ เช่น การวางแผนให้มีลูกแพะออกเป็นรุ่นและหลีกเลี่ยงการคลอดในช่วงฤดูฝน การใช้เทคโนโลยีใน

การผสมพันธุ์ข้าม 3 สายพันธุ์ มีการใช้เกษตรกรรมแม่นยำสูง เช่น ติดคิวอาร์โค้ดที่หูแพะ การใช้ไซริงออโต้ในการให้ยาและ

วัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสร้างแบรนด์ “แพะเมืองสิงห์” มีการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ e-commerce ความยั่งยืน 

เกิดข้ึนด้วยความสามารถของประธานแปลง ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนโดยตำแหน่ง มีความเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงสัตว์ มีความคิดริเริ่ม 

มีความเป็นผู้นำที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็งและ

พัฒนาสมาชิกให้เป็น Smart Farmer มีการใช้ทรัพยากรดิน น้ำอย่างคุ้มค่า รวมทั้งรักษาระบบนิเวศน์สู่สมดุล 

 สนใจและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ : กลุ่มแพะแปลงใหญ่ประชารัฐจังหวัดสิงห์บุรี ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

สิงห์บุรีและสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี 



 

 

  



 

แปลงใหญ่กล้วยไม้ ต.บ้านใหม่ เมืองนนท์ ผลิตกล้วยไม้ส่งออกมาตรฐาน GAP สู่ตลาดทั้งใน-ต่างประเทศ 

 

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกกล้วยไม้สกุลหวายรายใหญ่ของโลก กล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายพันธุ์ที่นิยมปลูกกัน

มาก ได้แก่ พันธุ์บอมโจแดง บอม17 เอียสกุล ขาวสนาน ขาวประวิทย์ แอนนา ซากุระ เป็นต้น ผลผลิตจำหน่ายตลาด

ภายในประเทศได้แก่ปากคลองตลาด ตลาดไท และตลาดต่างประเทศท่ีสำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อิตาลี สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นหนึ่งในแหล่งปลูกกล้วยไม้ที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรี เกษตรกร

นิยมปลูกกล้วยไม้สกุลหวาย ซึ่งผลิตได้คุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากผลิตได้ตาม

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้ใส่ใจดูแลสวน

กล้วยไม้ของตัวเองเป็นอย่างดี ผลผลิตได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ คือ กล้วยไม้ติดดอกดก ช่อใหญ่ สีสดสวย ขั้วดอกเหนียว 

ติดดอกทน ซึ่งการผลิตกล้วยไม้สกุลหวายส่งออก มีการแบ่งเกรดได้เป็น 4 ขนาด ได้แก่ กล้วยไม้ช่อสั้น(ชั้นสาม) ความยาวของ

ก้านไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร จำนวนดอกไม่น้อยกว่า 6 ดอก ดอกบานไม่น้อยกว่า 4 ดอก กล้วยไม้ชั้นสอง ความยาวไม่ต่ำกว่า 

35 เซนติเมตร จำนวนดอกไม่น้อยกว่า 8 ดอก ดอกบานไม่น้อยกว่า 5 ดอก กล้วยไม้ช่อยาว(ชั้นหนึ่ง) ความยาวไม่ต่ำกว่า 45 

เซนติเมตร จำนวนดอกไม่น้อยกว่า 10 ดอก ดอกบานไม่น้อยกว่า 6 ดอก และกล้วยไม้ยาวไซส์ซุปเปอร์(ชั้นพิเศษ) ความยาวของ

ก้านไม่ต่ำกว่า 55 เซนติเมตร จำนวนดอกไม่น้อยกว่า 12 ดอก ดอกบานไม่น้อยกว่า 7 ดอก 



นายสมชาย คล้อยสาย ประธานแปลงใหญ่กล้วยไม้ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า 

เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ในพ้ืนที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ในปี 2561 มีสมาชิก 

34 ราย พ้ืนที่ปลูก 626.75 ไร่ โดยการสนับสนุนของภาครัฐ เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ฯ มีการผลิตกล้วยไม้อย่างพิถีพิถัน 

ตั้งแต่ข้ันตอนการเลือกพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด ขั้นตอนการปลูก ดูแล จนกระทั่งเก็บเก่ียว ทำให้กล้วยไม้ทุกแปลงได้ผ่าน

มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP 

นายสมชาย ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมอีกว่า กล้วยไม้สกุลหวายเป็นสายพันธุ์ที่ดูแลได้ง่าย และการผลิตเป็นไม้ตัดดอกก็สามารถ

ทำคุณภาพได้ดี ให้ดอกได้ดก ทนต่อโรคและแมลง ผลผลิตของทางกลุ่มมีจุดเด่นในเรื่องของคุณภาพของดอกกล้วยไม้ สีสวย และ

ตัดกล้วยไม้ที่มีดอกบาน 6 ดอกข้ึนไป ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด เน้นการผลิตโดยการวางแผนตลาดนำการผลิต การตัดดอก

กล้วยไม้หวายเพื่อส่งจำหน่ายยังตลาด สามารถตัดดอกกล้วยไม้ได้ทุกวัน โดยแบ่งโซนการตัดให้เป็นระบบ ทำให้ในทุกสัปดาห์จะ

มีไม้ตัดดอกส่งจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อได้มีการรวมกลุ่มกล้วยไม้แปลงใหญ่ เพื่อเป็นการรวมสินค้าให้มีจำนวนมากขึ้น ช่วย

ให้มีการต่อรองในเรื่องของการตลาด และลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี ทางกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไม้ตำบลบ้านใหม่ รวบรวมผลผลิตส่ง

ให้กับ บริษัท KV Orchids ซึ่งตั้งอยู่พ้ืนที่ตำบลบ้านใหม่เป็นผู้รวบรวมและรับซื้อผลผลิตกล้วยไม้ตัดดอกในพ้ืนที่ โดยประมาณ 

70% ส่งออกไปยังประเทศจีน นอกจากนี้ยังขายในพ้ืนที่ เช่นส่งเข้าตลาดไท และปากคลองตลาด 

 นางโสภา ยอดเกลี้ยง เกษตรอำเภอบางใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ทางสำนักงาน

เกษตรอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ถ่ายทอดความรู้

ด้านการผลิต องค์ความรู้เรื่องการดูแลจัดการสวนกล้วยไม้เชิงการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การป้องกันกำจัดโรคและแมลง 

การตลาด โดยการบูรณาการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไม้ สามารถลด

ต้นทุนการผลิตจากการรวมกลุ่มกันซื้อปุ๋ยและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ผลผลิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด และ

ได้รับรองมาตรฐาน GAP 

ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการส่งออกกล้วยไม้อย่างมาก ทาง

กลุ่มได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรจำหน่ายภายในประเทศมากข้ึน และเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์ ตลาดออฟไลน์ 

โมเดิร์นเทรด และบางรายมีการปลูกไม้ประดับชนิดอ่ืนๆ เพื่อเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง หากสนใจเยี่ยมชมสวนหรือแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้การผลิตกล้วยไม้คุณภาพดี ประธานแปลงใหญ่นายสมชาย คล้อยสาย 08-1694-4617 และสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่

กล้วยไม้ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พร้อมต้อนรับด้วยความยินดี 

  



 

 

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกกล้วยไม้สกุลหวายรายใหญ่ของโลก กล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายพันธุ์ที่นิยมปลูกกัน

มาก ได้แก่ พันธุ์บอมโจแดง บอม17 เอียสกุล ขาวสนาน ขาวประวิทย์ แอนนา ซากุระ เป็นต้น ผลผลิตจำหน่ายตลาด

ภายในประเทศได้แก่ปากคลองตลาด ตลาดไท และตลาดต่างประเทศท่ีสำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อิตาลี สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นหนึ่งในแหล่งปลูกกล้วยไม้ที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรี เกษตรกร

นิยมปลูกกล้วยไม้สกุลหวาย ซึ่งผลิตได้คุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากผลิตได้ตาม

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้ใส่ใจดูแลสวน

กล้วยไม้ของตัวเองเป็นอย่างดี ผลผลิตได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ คือ กล้วยไม้ติดดอกดก ช่อใหญ่ สีสดสวย ขั้วดอกเหนียว 

ติดดอกทน ซึ่งการผลิตกล้วยไม้สกุลหวายส่งออก มีการแบ่งเกรดได้เป็น 4 ขนาด ได้แก่ กล้วยไม้ช่อสั้น(ชั้นสาม) ความยาวของ

ก้านไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร จำนวนดอกไม่น้อยกว่า 6 ดอก ดอกบานไม่น้อยกว่า 4 ดอก กล้วยไม้ชั้นสอง ความยาวไม่ต่ำกว่า 

35 เซนติเมตร จำนวนดอกไม่น้อยกว่า 8 ดอก ดอกบานไม่น้อยกว่า 5 ดอก กล้วยไม้ช่อยาว(ชั้นหนึ่ง) ความยาวไม่ต่ำกว่า 45 



เซนติเมตร จำนวนดอกไม่น้อยกว่า 10 ดอก ดอกบานไม่น้อยกว่า 6 ดอก และกล้วยไม้ยาวไซส์ซุปเปอร์(ชั้นพิเศษ) ความยาวของ

ก้านไม่ต่ำกว่า 55 เซนติเมตร จำนวนดอกไม่น้อยกว่า 12 ดอก ดอกบานไม่น้อยกว่า 7 ดอก 

นายสมชาย คล้อยสาย ประธานแปลงใหญ่กล้วยไม้ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า 

เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ในพ้ืนที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ในปี 2561 มีสมาชิก 

34 ราย พ้ืนที่ปลูก 626.75 ไร่ โดยการสนับสนุนของภาครัฐ เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ฯ มีการผลิตกล้วยไม้อย่างพิถีพิถัน 

ตั้งแต่ข้ันตอนการเลือกพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด ขั้นตอนการปลูก ดูแล จนกระทั่งเก็บเก่ียว ทำให้กล้วยไม้ทุกแปลงได้ผ่าน

มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP 

นายสมชาย ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมอีกว่า กล้วยไม้สกุลหวายเป็นสายพันธุ์ที่ดูแลได้ง่าย และการผลิตเป็นไม้ตัดดอกก็สามารถ

ทำคุณภาพได้ดี ให้ดอกได้ดก ทนต่อโรคและแมลง ผลผลิตของทางกลุ่มมีจุดเด่นในเรื่องของคุณภาพของดอกกล้วยไม้ สีสวย และ

ตัดกล้วยไม้ที่มีดอกบาน 6 ดอกข้ึนไป ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด เน้นการผลิตโดยการวางแผนตลาดนำการผลิต การตัดดอก

กล้วยไม้หวายเพื่อส่งจำหน่ายยังตลาด สามารถตัดดอกกล้วยไม้ได้ทุกวัน โดยแบ่งโซนการตัดให้เป็นระบบ ทำให้ในทุกสัปดาห์จะ

มีไม้ตัดดอกส่งจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อได้มีการรวมกลุ่มกล้วยไม้แปลงใหญ่ เพื่อเป็นการรวมสินค้าให้มีจำนวนมากขึ้น ช่วย

ให้มีการต่อรองในเรื่องของการตลาด และลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี ทางกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไม้ตำบลบ้านใหม่ รวบรวมผลผลิตส่ง

ให้กับ บริษัท KV Orchids ซึ่งตั้งอยู่พ้ืนที่ตำบลบ้านใหม่เป็นผู้รวบรวมและรับซื้อผลผลิตกล้วยไม้ตัดดอกในพ้ืนที่ โดยประมาณ 

70% ส่งออกไปยังประเทศจีน นอกจากนี้ยังขายในพ้ืนที่ เช่นส่งเข้าตลาดไท และปากคลองตลาด 

 นางโสภา ยอดเกลี้ยง เกษตรอำเภอบางใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ทางสำนักงาน

เกษตรอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ถ่ายทอดความรู้

ด้านการผลิต องค์ความรู้เรื่องการดูแลจัดการสวนกล้วยไม้เชิงการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การป้องกันกำจัดโรคและแมลง 

การตลาด โดยการบูรณาการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไม้ สามารถลด

ต้นทุนการผลิตจากการรวมกลุ่มกันซื้อปุ๋ยและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ผลผลิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด และ

ได้รับรองมาตรฐาน GAP 

ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการส่งออกกล้วยไม้อย่างมาก ทาง

กลุ่มได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรจำหน่ายภายในประเทศมากข้ึน และเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์ ตลาดออฟไลน์ 

โมเดิร์นเทรด และบางรายมีการปลูกไม้ประดับชนิดอ่ืนๆ เพื่อเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง หากสนใจเยี่ยมชมสวนหรือแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้การผลิตกล้วยไม้คุณภาพดี ประธานแปลงใหญ่นายสมชาย คล้อยสาย 08-1694-4617 และสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่

กล้วยไม้ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พร้อมต้อนรับด้วยความยินดี 

  



 แปลงใหญ่ส้มโอฯ ชัยนาท แปรรูปขายฉลุย 4-5 เท่า สร้างมูลค่าเพ่ิมได้ราคาดี 

 

แปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวา ชัยนาท จดทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เชื่อมโยง "Young Smart 

Farmer" สร้างมูลค่าเพ่ิม-แปรรูปขาย ได้ราคาดี 

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65 นายเรวัตร อินทร์เอม ประธานแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวา ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 

เปิดเผยว่า แปลงใหญ่ส้มโอขาวฯ มีสมาชิกจำนวน 107 ราย พื้นที่การปลูกจำนวน 433.25 ไร่ ซึ่งส้มโอขาวแตงกวา เป็นพืช

เศรษฐกิจและเป็นผลไม้เฉพาะถิ่นของจ.ชัยนาท ที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เป็นผลไม้ท่ีคู่กับ 

จ.ชัยนาท มายาวนานกว่า 200 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ และ

สำนักงานเกษตรจ.ชัยนาท คอยเป็นพี่เลี้ยง ส่งเสริมให้มีการผลิตส้มโอตามระบบเกษตรที่ดีที่เหมาะสม (GAP - Good 

Agricultural Practices) เพ่ือให้ได้ส้มโอขาวแตงกวาคุณภาพ ที่มีลักษณะเฉพาะคือ เนื้อกุ้งใหญ่ สีครีมสดใส เนื้อนุ่ม ไม่แฉะน้ำ 

รสชาติหวานนำอมเปรี้ยวเล็กน้อย ไม่มีรสขมติดลิ้น เป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้แปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวาฯ ยังได้รับ

เงินสนับสนุนจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยกรมส่งเสริมการเกษตร นำมาซื้อเลื่อย

ยนต์ รถแทรกเตอร์ เครื่องตัดหญ้า สาลี่ลากจูง โดรนเพื่อการเกษตร ฯลฯ ช่วยลดต้นทุนการผลิตจากเดิม 10,000 บาท ปัจจุบัน

เหลือเพียง 9,000 บาท และทำให้ผลผลิตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท กล่าวว่า กรมส่งเสริม

การเกษตรได้ส่งเสริมการเชื่อมโยงกับกลุ่ม "Young Smart Farmer" หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ของจ.ชัยนาท เข้ามาช่วยเรื่องการ

แปรรูปผลผลิตที่ตกเกรด นำมาสร้างมูลค่าเพ่ิม ผ่านการขับเคลื่อนในระบบ BCG Model ซึ่งส้มโอ 1 ผล จำหน่ายได้ราคาราว 

100 บาท เมื่อนำมาแปรรูป สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ถึง 400-500 บาทต่อผล เป็นการต่อยอดการผลิตไปถึงปลายน้ำ 



นายสุทธิพจน์ เชื้ออภัยวงษ์ Young Smart Farmer จ.ชัยนาท ปี 2564 กล่าวว่า แนวความคิด พัฒนาผลผลิตโดยการ

แปรรูป ในรูปแบบ BCG หรือผ่านแนวคิด Zero Waste คือ การแปรรูปส้มไม่ให้เหลือเศษ เช่นเปลือกของส้มโอ มีต่อมน้ำมัน 

นำมาสกัดน้ำมัน นำไปผสมกับแอลกอฮอล์ ผลิตเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือกลิ่นส้มโอ ส่วนเปลือกส้มโอที่สกัดน้ำมันออกแล้ว นำมา

ทำเป็นเปลือกส้มโออบแห้ง ในส่วนของเนื้อส้มโอ นำมาสกัดเป็นน้ำส้มโอสกัดเย็น เป็นน้ำส้มโอแบบออริจินัล และคราฟโซดาส้ม

โอ ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาการแปรรูปให้มีความหลากหลายมากขึ้น. 

  



 

 

แปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวา ชัยนาท จดทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เชื่อมโยง "Young Smart 

Farmer" สร้างมูลค่าเพ่ิม-แปรรูปขาย ได้ราคาดี 

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65 นายเรวัตร อินทร์เอม ประธานแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวา ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 

เปิดเผยว่า แปลงใหญ่ส้มโอขาวฯ มีสมาชิกจำนวน 107 ราย พื้นที่การปลูกจำนวน 433.25 ไร่ ซึ่งส้มโอขาวแตงกวา เป็นพืช

เศรษฐกิจและเป็นผลไม้เฉพาะถิ่นของจ.ชัยนาท ที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เป็นผลไม้ท่ีคู่กับ 

จ.ชัยนาท มายาวนานกว่า 200 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ และ

สำนักงานเกษตรจ.ชัยนาท คอยเป็นพี่เลี้ยง ส่งเสริมให้มีการผลิตส้มโอตามระบบเกษตรที่ดีที่เหมาะสม (GAP - Good 

Agricultural Practices) เพ่ือให้ได้ส้มโอขาวแตงกวาคุณภาพ ที่มีลักษณะเฉพาะคือ เนื้อกุ้งใหญ่ สีครีมสดใส เนื้อนุ่ม ไม่แฉะน้ำ 

รสชาติหวานนำอมเปรี้ยวเล็กน้อย ไม่มีรสขมติดลิ้น เป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้แปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวาฯ ยังได้รับ

เงินสนับสนุนจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยกรมส่งเสริมการเกษตร นำมาซื้อเลื่อย

ยนต์ รถแทรกเตอร์ เครื่องตัดหญ้า สาลี่ลากจูง โดรนเพื่อการเกษตร ฯลฯ ช่วยลดต้นทุนการผลิตจากเดิม 10,000 บาท ปัจจุบัน

เหลือเพียง 9,000 บาท และทำให้ผลผลิตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 



นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท กล่าวว่า กรมส่งเสริม

การเกษตรได้ส่งเสริมการเชื่อมโยงกับกลุ่ม "Young Smart Farmer" หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ของจ.ชัยนาท เข้ามาช่วยเรื่องการ

แปรรูปผลผลิตที่ตกเกรด นำมาสร้างมูลค่าเพ่ิม ผ่านการขับเคลื่อนในระบบ BCG Model ซึ่งส้มโอ 1 ผล จำหน่ายได้ราคาราว 

100 บาท เมื่อนำมาแปรรูป สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ถึง 400-500 บาทต่อผล เป็นการต่อยอดการผลิตไปถึงปลายน้ำ 

นายสุทธิพจน์ เชื้ออภัยวงษ์ Young Smart Farmer จ.ชัยนาท ปี 2564 กล่าวว่า แนวความคิด พัฒนาผลผลิตโดยการ

แปรรูป ในรูปแบบ BCG หรือผ่านแนวคิด Zero Waste คือ การแปรรูปส้มไม่ให้เหลือเศษ เช่นเปลือกของส้มโอ มีต่อมน้ำมัน 

นำมาสกัดน้ำมัน นำไปผสมกับแอลกอฮอล์ ผลิตเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือกลิ่นส้มโอ ส่วนเปลือกส้มโอที่สกัดน้ำมันออกแล้ว นำมา

ทำเป็นเปลือกส้มโออบแห้ง ในส่วนของเนื้อส้มโอ นำมาสกัดเป็นน้ำส้มโอสกัดเย็น เป็นน้ำส้มโอแบบออริจินัล และคราฟโซดาส้ม

โอ ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาการแปรรูปให้มีความหลากหลายมากขึ้น. 

  



 

ปราจีนบุรีเรามีไผ่ สู่แปลงต้นแบบแห่ง "ไผ่เขียวอีสาน" 

 

“ไผ่” ถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของตำบลโพธิ์งาม  อ.ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากพ้ืนที่มีความเหมาะสมทำ

ให้มีการ "ปลูกไผ่" มาอย่างยาวนาน จากเดิมปลูกไผ่ตงแต่ด้วยราคาที่ตกต่ำ ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวสั้นและระยะพักตัวนาน 

ทำให้เริ่มมีการนำ "ไผ่เขียวอีสาน" มาปลูกทดแทนมากข้ึน ซึ่งเป็นพันธุ์ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งปี ในช่วงฤดูแล้งมีราคาสูง 

สามารถผลิตนอกฤดูได้ไม่ยาก "ไผ่เขียวอีสาน" จึงกลายเป็นพืชหลักในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม 

ในเวลาต่อมากรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม จึงเข้า

มาพัฒนาส่งเสริม เริ่มจากให้คำแนะนำในการเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จนก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม

กลายเป็น “แปลงใหญ่ไผ่เขียวอีสาน" หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

 นายสุรสิทธิ์ พลชู ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่เขียวอีสาน เล่าว่า ก่อนหน้านี้มีการปลูกไผ่ตง แต่ต้องใช้พ้ืนที่เยอะทำให้

รายได้ไม่เพียงพอ ก็เลยหันมาปลูก "ไผ่เขียวอีสาน" ซึ่งใช้พื้นที่น้อยกว่า หลังจากนั้นได้รับคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรอำเภอ

ประจันตคามให้รวมกลุ่มกันเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เมื่อเราเข้าร่วมโครงการมี จนท.จากสำนักงาน

เกษตรอำเภอเข้ามาให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะการผสมปุ๋ย ทำปุ๋ยหมักใช้เองหรือหาปุ๋ยคอกในพื้นที่มาใช้ ทำให้ลดต้นทุนได้

เยอะ มีการแนะนำเกี่ยวกับระบบการให้น้ำ วิธีการตัดรากไผ่เพ่ือให้ไผ่ออกหน่อได้มากข้ึน ในส่วนนี้ก็ช่วยเพิ่มผลผลิตได้มาก มี

ตลาดกว้างข้ึน ตอนนี้ตลาดหลักของเราคือ ตลาดไท และมีแม่ค้าประจำหรือขาจรมารับซื้อ 

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ช่วยพัฒนาตลาดออนไลน์โดยจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เว็บไซต์Thailandpostmart ,

เว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ทำให้มีรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ 50% 



"กลุ่มแปลงใหญ่ไผ่เขียวอีสาน" สามารถพัฒนาเป้าหมายทั้ง 5 ด้านได้อย่างสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ

ผสมปุ๋ยใช้เอง ทำให้ลดต้นทุนได้ถึง 20% การให้น้ำด้วยระบบสปริงเกอร์ การเตรียมความพร้อมของลำต้น การตัดแต่งกิ่ง การทำ

สาวโดยการตัดรากและใส่ปุ๋ยหลังเก็บเกี่ยวเพื่อเพ่ิมปริมาณผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 

รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพผลผลิต(หน่อสด) ให้ได้มาตรฐาน GAP และคุณภาพด้านการแปรรูป โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้

มาตรฐานในทุกขั้นตอนการผลิต ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นขอ อ.ย. และ GMP เพ่ือให้สามารถจำหน่ายในตลาดพรีเมี่ยมหรือส่งออก

ยังต่างประเทศได้ 

 นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดได้กำกับดูแลผ่านเจ้าหน้าที่สำนักงาน

เกษตรอำเภอให้ช่วยเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำเพื่อที่จะให้กลุ่มได้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การให้องค์ความรู้ การต่อ

ยอดทางการผลิตและการตลาด สนับสนุนเรื่องของการแปรรูป 

 จนกระท่ังเมื่อปีที่แล้วได้มีการเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ได้งบสนับสนุน 2,979,780 บาท ทำให้ได้รับสิ่ง

สนับสนุน โรงคัดแยก ห้องเย็น วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องซีลสุญญากาศ เพ่ือที่จะต่อยอดกิจกรรมที่ทำอยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมา

ถือว่าประสบผลสำเร็จในการพัฒนายกระดับมาก กลุ่มมีความเข้มแข็งและสร้างรายได้ได้ดีพอสมควร คาดหวังว่ากลุ่มนี้น่าจะต่อ

ยอดในทางเศรษฐกิจไปได้อีกไกล ในอนาคตตลาดก็คงกว้างขึ้นตามไปด้วย 

 นอกจากนี้กลุ่มยังได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ได้รับงบสนับสนุน 

2,979,780 บาท ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร 

  



 

 

“ไผ่” ถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของตำบลโพธิ์งาม  อ.ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากพ้ืนที่มีความเหมาะสมทำ

ให้มีการ "ปลูกไผ่" มาอย่างยาวนาน จากเดิมปลูกไผ่ตงแต่ด้วยราคาที่ตกต่ำ ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวสั้นและระยะพักตัวนาน 

ทำให้เริ่มมีการนำ "ไผ่เขียวอีสาน" มาปลูกทดแทนมากข้ึน ซึ่งเป็นพันธุ์ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งปี ในช่วงฤดูแล้งมีราคาสูง 

สามารถผลิตนอกฤดูได้ไม่ยาก "ไผ่เขียวอีสาน" จึงกลายเป็นพืชหลักในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม 

ในเวลาต่อมากรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม จึงเข้า

มาพัฒนาส่งเสริม เริ่มจากให้คำแนะนำในการเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จนก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม

กลายเป็น “แปลงใหญ่ไผ่เขียวอีสาน" หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

 นายสุรสิทธิ์ พลชู ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่เขียวอีสาน เล่าว่า ก่อนหน้านี้มีการปลูกไผ่ตง แต่ต้องใช้พ้ืนที่เยอะทำให้

รายได้ไม่เพียงพอ ก็เลยหันมาปลูก "ไผ่เขียวอีสาน" ซึ่งใช้พื้นที่น้อยกว่า หลังจากนั้นได้รับคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรอำเภอ

ประจันตคามให้รวมกลุ่มกันเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เมื่อเราเข้าร่วมโครงการมี จนท.จากสำนักงาน

เกษตรอำเภอเข้ามาให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะการผสมปุ๋ย ทำปุ๋ยหมักใช้เองหรือหาปุ๋ยคอกในพื้นที่มาใช้ ทำให้ลดต้นทุนได้

เยอะ มีการแนะนำเกี่ยวกับระบบการให้น้ำ วิธีการตัดรากไผ่เพ่ือให้ไผ่ออกหน่อได้มากข้ึน ในส่วนนี้ก็ช่วยเพิ่มผลผลิตได้มาก มี

ตลาดกว้างข้ึน ตอนนี้ตลาดหลักของเราคือ ตลาดไท และมีแม่ค้าประจำหรือขาจรมารับซื้อ 



นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ช่วยพัฒนาตลาดออนไลน์โดยจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เว็บไซต์Thailandpostmart ,

เว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ทำให้มีรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ 50% 

"กลุ่มแปลงใหญ่ไผ่เขียวอีสาน" สามารถพัฒนาเป้าหมายทั้ง 5 ด้านได้อย่างสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ

ผสมปุ๋ยใช้เอง ทำให้ลดต้นทุนได้ถึง 20% การให้น้ำด้วยระบบสปริงเกอร์ การเตรียมความพร้อมของลำต้น การตัดแต่งกิ่ง การทำ

สาวโดยการตัดรากและใส่ปุ๋ยหลังเก็บเกี่ยวเพื่อเพ่ิมปริมาณผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 

รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพผลผลิต(หน่อสด) ให้ได้มาตรฐาน GAP และคุณภาพด้านการแปรรูป โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้

มาตรฐานในทุกขั้นตอนการผลิต ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นขอ อ.ย. และ GMP เพ่ือให้สามารถจำหน่ายในตลาดพรีเมี่ยมหรือส่งออก

ยังต่างประเทศได้ 

 นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดได้กำกับดูแลผ่านเจ้าหน้าที่สำนักงาน

เกษตรอำเภอให้ช่วยเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำเพื่อที่จะให้กลุ่มได้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การให้องค์ความรู้ การต่อ

ยอดทางการผลิตและการตลาด สนับสนุนเรื่องของการแปรรูป 

 จนกระท่ังเมื่อปีที่แล้วได้มีการเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ได้งบสนับสนุน 2,979,780 บาท ทำให้ได้รับสิ่ง

สนับสนุน โรงคัดแยก ห้องเย็น วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องซีลสุญญากาศ เพ่ือที่จะต่อยอดกิจกรรมที่ทำอยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมา

ถือว่าประสบผลสำเร็จในการพัฒนายกระดับมาก กลุ่มมีความเข้มแข็งและสร้างรายได้ได้ดีพอสมควร คาดหวังว่ากลุ่มนี้น่าจะต่อ

ยอดในทางเศรษฐกิจไปได้อีกไกล ในอนาคตตลาดก็คงกว้างขึ้นตามไปด้วย 

 นอกจากนี้กลุ่มยังได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ได้รับงบสนับสนุน 

2,979,780 บาท ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร 

  



 

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนสร้างรายได้แก่ชุมชนสู้วิกฤต 

 

เชียงใหม่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.00น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายเจษฎา กาพย์

ไชย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนดำเนินโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางมัฑนา ธรรมใจ เกษตรอำเภอสารภี ร่วมให้ข้อมูลดำเนินการ 

กลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มเกษตรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าทางการเกษตร โดยมี 

นางทองเพียร ศรีสว่าง เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ผู้

พัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แบรนด์ “บ้านแคว” (Bankwae) 

 ซึ่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้ เกิดจากการรวมกลุ่มผู้หญิงที่ว่างงานในพื้นท่ีตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยเริ่มจากครอบครัวของ

นางทองเพียรก่อน จึงขยายสู่ชุมชน ซึ่งได้มีโอกาสอบรมศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม จากกรมส่งเสริมการเกษตรในด้านแปรรูปสินค้า

เกษตรในพ้ืนที่นำไปปรับใช้ต่อยอดการแปรรูปผลผลิต ดังเช่นเมื่อเร็วๆนี้ได้นำผลผลิตส้มจากพ้ืนที่อำเภอสะเมิง มาแปรรูปเป็นส้ม

อบแห้งเพ่ือร่วมแก้ปัญหาราคาผลไม้พืชผลทางการเกษตรที่ประสบกับสถานการณ์โควิด-19 และยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า

เกษตร ซึ่งได้รับนิยมจากลูกค้าชาวไทยและต่างประเทศ อาทิ ลำไย ลิ้นจี่ สตรอว์เบอรี มะเขือเทศ อบแห้ง  มะม่วง ส้ม เป็นต้น  

ทั้งนี้ยังพร้อมที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างรายได้แก่คนชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย. 

 

 

 



 

เจ้าหน้าที่สนง.เกษตรจังหวัดนราธิวาส เร่งรณรงค์ให้ความรู้เกษตรกรป้องกันปัญหา “หนอนเจาะผลทุเรียน” พร้อมแนะชาวสวน

ให้ความสำคัญการผลิตทุเรียนคุณภาพป้อนตลาด 

 

ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้พบว่าหลายพื้นท่ีของจังหวัดนราธิวาส ต้นทุเรียนในพื้นที่เริ่มออกดอกแล้ว แม้ในปีนี้จะ

ประสบกับปัญหาความแปรปรวนของสภาพอากาศท่ีมีฝนตกหนักในบางช่วง 

         นายกิติศักดิ์ ชิณพงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ได้เร่ง

รณรงค์เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหา “หนอนเจาะผลทุเรียน” ซึ่ง

เป็นหนึ่งในปัญหาศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายแก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ทั้งนี้เกษตรกรควรให้ความสำคัญในการป้องกันตั้งแต่

ขั้นตอนของการพันธุ์ ซึ่งเป็นระยะแรกเริ่มที่สำคัญ และเมื่อทุเรียนโตถึงระยะให้ผลผลิตแล้วก็ควรป้องกันตั้งแต่ทุเรียนเริ่มออก

ดอก โดยป้องกันหนอนผีเสื้อที่จะเข้าไปฝังตัวตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งเกษตรกรควรให้ความสำคัญในการป้องกันปัญหา “หนอน

เจาะผลทุเรียน” และปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชเพ่ือให้ได้ผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพซึ่งเป็นที่ต้องการตลาดในปัจจุบัน 

          ด้านน.ส.ปวีณา  แก้วมุสิก เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในอำเภอศรีสาคร เปิดเผยว่าทุเรียนในสวนของตนเริ่มติดดอกแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา แม้ในปีนี้จะประสบกับปัญหาอากาศแปรปรวน มีฝนตกในช่วงทุเรียนติดดอกบ้างแต่ก็คาดว่า

จำนวนผลผลิตทุเรียนในสวนของตนปีนี้จะมีใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่คงไม่มากกว่าเดิม โดยปัจจุบันได้เร่งตัดแต่งก่ิง ดอกและ

ดูแลภายในสวนเพื่อป้องกันปัญหาโรคและแมลง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งยังเปิดเผยอีกด้วยว่าได้เข้าร่วมโครงการปิดทอง

หลังพระ ซึ่งเน้นการดูแลจัดการสวนทุเรียนอย่างมีคุณภาพครบวงจร ส่งผลให้ผลผลิตทุเรยีนในปีที่ผ่านมามีคุณภาพ รสชาติดี 

เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ประกอบกับลักษณะของพ้ืนที่ในการปลูกมีสภาพเป็นไหล่เขา มีความลาดชัน ดินมีแร่ธาตุ

อาหารอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำจากภูเขาหล่อเลี้ยงตลอดทั้งปี จึงทำให้ได้ผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพรสชาติดีเป็นที่ชื่นชอบจาก

ลูกค้าในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้คาดว่าในปีนี้ผลผลิตจะเริ่มทะยอยออกสู่ท้องตลาดได้ตั้งแต่ประมาณปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป 



 

  


