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รมว.เฉลิมชัย ตอบโจทยความตองการพืชกระทอม มอบกรมสงเสริมการเกษตรจัดทําโครงการถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตและขยายตนกลากระทอมพันธุดี 

 
ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยภายหลังเปนประธานเปดโครงการ

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายกระทอมพันธุดี ณ ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช วา 

จากความตองการพืชกระทอมของเกษตรกรและผูสนใจท่ัวไปมีจํานวนมาก จึงไดมอบหมายใหกรมสงเสริม

การเกษตรจัดทําโครงการผลิตและขยายตนกลากระทอมพันธุดี ซ่ึงผลิตกระทอมโดยการนําเมล็ดในสภาพ

ปลอดเชื้อมาเพาะเลี้ยงดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพ่ือเพาะพันธุกระทอมพันธุดีไวเปนพืชสมุนไพรพ้ืนบาน

เพ่ือใชในครัวเรือน และสามารถนําไปพัฒนาอาชีพเปนพืชทางเลือกในอนาคต กอใหเกิดการสรางรายไดใหกับ

เกษตรกรและชุมชน ตลอดจนเปนการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและขยายกระทอมพันธุดีสําหรับรองรับความ

ตองการในอนาคต ซ่ึงสอดคลองกับแผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560 – 

2564 พรอมตอยอดการเรียนรูและขับเคลื่อนไปสูการผลิตพืชเชิงพาณิชยหรือเปนพืชเศรษฐกิจทางเลือก 

 

        ปจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดทําโครงการถายทอดเทคโนโลยี

การผลิตและขยายกระทอมพันธุดี โดยมีศูนยขยายพันธุพืช จํานวน 10 แหง ไดแก ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 1 

จังหวัดชลบุรี ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 2 จังหวัดตรัง ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 3 จังหวัดนครราชสีมา ศูนยขยายพันธุ

พืชท่ี 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 5 จังหวัดบุรีรัมย ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 6 จังหวัด

พิษณุโลก ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 7 จังหวัดมหาสารคาม ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 8 จังหวัดลําพูน ศูนยขยายพันธุพืช

ท่ี 9 จังหวัดสุพรรณบุรี และศูนยขยายพันธุพืชท่ี 10 จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงไดดําเนินการผลิตตนกลากระทอมพันธุ

ดีแลว รวมท้ังสิ้น 210,000 ตน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนตนกลากระทอมพันธุดีพรอมองคความรูใหแกสมาชิก

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ท้ัง 882 ศูนยท่ัวประเทศไทย โดยสนับสนุนราย



ละ 3 ตน จํานวน 30 รายตอศูนย ทําใหมีสมาชิก ศพก. ท่ีไดรับการสนับสนุน จํานวน 26,460 ราย รวมจํานวน 

79,380 ตน นอกจากนี้ ยังเปนแหลงเรียนรูการผลิตและขยายพืชกระทอมพันธุดีภายในชุมชน ซ่ึงมีสมาชิก

วิสาหกิจชุมชน/Young Smart Farmer / Smart Farmer / อาสาสมัครเกษตรหมูบาน หนวยงานราชการท่ีมี

ภารกิจในการสงเสริมอาชีพการเกษตร และประชาชนท่ีสนใจ ไดรับการสนับสนุนจํานวนท้ังสิ้น 130,620 ตน 

พรอมตอยอดไปสูการผลิตขยายพืชกระทอมพันธุดีเชิงพาณิชยหรือเปนพืชเศรษฐกิจทางเลือกตอไปในอนาคต 

 

ท้ังนี้ ผูท่ีสนใจสามารถติดตอขอรับตนกลากระทอมพันธุดีได ณ จุดบริการพืชพันธุ Doae ศูนยขยายพันธุพืช

ใกลบานทาน รายละ 3 ตน ตั้งแตวันนี้เปนตนไปจนกวาของจะหมด 

 

  "กระทอมเปนพืชท่ีอยูคูกับภาคใต เม่ือถูกตองตามกฎหมายแลว กระทรวงเกษตรและสหกรณก็พรอมจะเขา

มาสงเสริมอยางเต็มท่ี ซ่ึงนอกจากการถายทอดองคความรูและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตใหมีคุณภาพ

มากข้ึนแลว ยังตองมีการทําการตลาดท่ีดี มีการวางแผนและมาตรการรองรับสําหรับผลผลิตกระทอมท่ีจะออก

ตอไปในอนาคต และสําหรับมาตรการตอจากนี้จะใหมีการรวมกลุมท้ัง วิสาหกิจหรือการรวมกลุมแบบแปลง

ใหญ ซ่ึงจะทําใหกระทรวงเกษตรฯ สามารถเขาไปดูแลไดอยางเต็มท่ี ท้ังในเรื่องงบประมาณ และเครื่องไม

เครื่องมือ อีกท้ังยังเปนการกําหนดทิศทางการเกษตร สามารถลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต และหาตลาดรองรับได

งายข้ึนดวย" ดร.เฉลิมชัย กลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รมว.เฉลิมชัย ตอบโจทยความตองการพืชกระทอม มอบกรมสงเสริมการเกษตรจัดทําโครงการถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตและขยายตนกลากระทอมพันธุดี 

รมว.เฉลิมชัย ตอบโจทยความตองการพืชกระทอม มอบกรมสงเสริมการเกษตรจัดทําโครงการถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตและขยายตนกลากระทอมพันธุดี ผานศูนยขยายพันธุพืชท้ัง 10 แหงท่ัวประเทศ แจกจายให

เกษตรกรแลวกวา 2 แสนตน หวังใหเปนพืชสมุนไพรใชในครัวเรือน 

 

        ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยภายหลังเปนประธานเปด

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายกระทอมพันธุดี  ณ ศูนยขยายพันธุ พืช ท่ี 4 จังหวัด

นครศรีธรรมราช วา จากความตองการพืชกระทอมของเกษตรกรและผูสนใจท่ัวไปมีจํานวนมาก จึงได

มอบหมายใหกรมสงเสรมิการเกษตรจัดทําโครงการผลิตและขยายตนกลากระทอมพันธุดี ซ่ึงผลิตกระทอมโดย

การนําเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อมาเพาะเลี้ยงดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพ่ือเพาะพันธุกระทอมพันธุดีไวเปน

พืชสมุนไพรพ้ืนบานเพ่ือใชในครัวเรือน และสามารถนําไปพัฒนาอาชีพเปนพืชทางเลือกในอนาคต กอใหเกิด

การสรางรายไดใหกับเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนเปนการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและขยายกระทอมพันธุดี

สําหรับรองรับความตองการในอนาคต ซ่ึงสอดคลองกับแผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย 

ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560 – 2564 พรอมตอยอดการเรียนรูและขับเคลื่อนไปสูการผลิตพืชเชิงพาณิชยหรือเปนพืช

เศรษฐกิจทางเลือก 

        ปจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดทําโครงการถายทอดเทคโนโลยี

การผลิตและขยายกระทอมพันธุดี โดยมีศูนยขยายพันธุพืช จํานวน 10 แหง ไดแก ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 1 

จังหวัดชลบุรี ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 2 จังหวัดตรัง ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 3 จังหวัดนครราชสีมา ศูนยขยายพันธุ

พืชท่ี 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 5 จังหวัดบุรีรัมย ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 6 จังหวัด

พิษณุโลก ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 7 จังหวัดมหาสารคาม ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 8 จังหวัดลําพูน ศูนยขยายพันธุพืช

ท่ี 9 จังหวัดสุพรรณบุรี และศูนยขยายพันธุพืชท่ี 10 จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงไดดําเนินการผลิตตนกลากระทอมพันธุ

ดีแลว รวมท้ังสิ้น 210,000 ตน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนตนกลากระทอมพันธุดีพรอมองคความรูใหแกสมาชิก

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ท้ัง 882 ศูนยท่ัวประเทศไทย โดยสนับสนุนราย

ละ 3 ตน จํานวน 30 รายตอศูนย ทําใหมีสมาชิก ศพก. ท่ีไดรับการสนับสนุน จํานวน 26,460 ราย รวมจํานวน 

79,380 ตน นอกจากนี้ ยังเปนแหลงเรียนรูการผลิตและขยายพืชกระทอมพันธุดีภายในชุมชน ซ่ึงมีสมาชิก

วิสาหกิจชุมชน/Young Smart Farmer / Smart Farmer / อาสาสมัครเกษตรหมูบาน หนวยงานราชการท่ีมี

ภารกิจในการสงเสริมอาชีพการเกษตร และประชาชนท่ีสนใจ ไดรับการสนับสนุนจํานวนท้ังสิ้น 130,620 ตน 

พรอมตอยอดไปสูการผลิตขยายพืชกระทอมพันธุดีเชิงพาณิชยหรือเปนพืชเศรษฐกิจทางเลือกตอไปในอนาคต 



     ท้ังนี้ ผูท่ีสนใจสามารถติดตอขอรับตนกลากระทอมพันธุดีได ณ จุดบริการพืชพันธุ Doae ศูนยขยายพันธุ

พืชใกลบานทาน รายละ 3 ตน ตั้งแตวันนี้เปนตนไปจนกวาของจะหมด 

  "กระทอมเปนพืชท่ีอยูคูกับภาคใต เม่ือถูกตองตามกฎหมายแลว กระทรวงเกษตรและสหกรณก็พรอมจะเขา

มาสงเสริมอยางเต็มท่ี ซ่ึงนอกจากการถายทอดองคความรูและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตใหมีคุณภาพ

มากข้ึนแลว ยังตองมีการทําการตลาดท่ีดี มีการวางแผนและมาตรการรองรับสําหรับผลผลิตกระทอมท่ีจะออก

ตอไปในอนาคต และสําหรับมาตรการตอจากนี้จะใหมีการรวมกลุมท้ัง วิสาหกิจหรือการรวมกลุมแบบแปลง

ใหญ ซ่ึงจะทําใหกระทรวงเกษตรฯ สามารถเขาไปดูแลไดอยางเต็มท่ี ท้ังในเรื่องงบประมาณ และเครื่องไม

เครื่องมือ อีกท้ังยังเปนการกําหนดทิศทางการเกษตร สามารถลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต และหาตลาดรองรับได

งายข้ึนดวย" ดร.เฉลิมชัย กลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รมว.เฉลิมชัย ตอบโจทยความตองการพืชกระทอม มอบกรมสงเสริมการเกษตรจัดทําโครงการถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตและขยายตนกลากระทอมพันธุดี ผานศูนยขยายพันธุพืชท้ัง 10 แหงท่ัวประเทศ 

แจกจายใหเกษตรกรแลวกวา 2 แสนตน หวังใหเปนพืชสมุนไพรใชในครัวเรือน และตอยอดไปสูการผลิต

ขยายพืชกระทอมพันธุดีเชิงพาณิชยหรือเปนพืชเศรษฐกิจทางเลือกในอนาคต 

ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยภายหลังเปนประธานเปดโครงการถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตและขยายกระทอมพันธุดี ณ ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช วา จากความตองการพืช

กระทอมของเกษตรกรและผูสนใจท่ัวไปมีจํานวนมาก จึงไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตรจัดทําโครงการผลิตและขยาย

ตนกลากระทอมพันธุดี ซึ่งผลิตกระทอมโดยการนําเมล็ดในสภาพปลอดเช้ือมาเพาะเลี้ยงดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ เพ่ือ

เพาะพันธุกระทอมพันธุดีไวเปนพืชสมุนไพรพ้ืนบานเพ่ือใชในครัวเรือน และสามารถนําไปพัฒนาอาชีพเปนพืชทางเลือกใน

อนาคต กอใหเกิดการสรางรายไดใหกับเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนเปนการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและขยายกระทอม

พันธุดีสําหรับรองรับความตองการในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับแผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 

พ.ศ. 2560 – 2564 พรอมตอยอดการเรียนรูและขับเคลื่อนไปสูการผลิตพืชเชิงพาณิชยหรือเปนพืชเศรษฐกิจทางเลือก 

        ปจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดทําโครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและ

ขยายกระทอมพันธุดี โดยมีศูนยขยายพันธุพืช จํานวน 10 แหง ไดแก ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 1 จังหวัดชลบุรี ศูนยขยายพันธุพืช

ท่ี 2 จังหวัดตรัง ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 3 จังหวัดนครราชสีมา ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนยขยายพันธุ

พืชท่ี 5 จังหวัดบุรีรัมย ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 6 จังหวัดพิษณุโลก ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 7 จังหวัดมหาสารคาม ศูนยขยายพันธุพืช

ท่ี 8 จังหวัดลําพูน ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 9 จังหวัดสุพรรณบุรี และศูนยขยายพันธุพืชท่ี 10 จังหวัดอุดรธานี ซึ่งไดดําเนินการ

ผลิตตนกลากระทอมพันธุดีแลว รวมท้ังสิ้น 210,000 ตน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนตนกลากระทอมพันธุดีพรอมองคความรู

ใหแกสมาชิกศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ท้ัง 882 ศูนยท่ัวประเทศไทย โดยสนับสนุนรายละ 

3 ตน จํานวน 30 รายตอศูนย ทําใหมีสมาชิก ศพก. ท่ีไดรับการสนับสนุน จํานวน 26,460 ราย รวมจํานวน 79,380 ตน 

นอกจากน้ี ยังเปนแหลงเรียนรูการผลิตและขยายพืชกระทอมพันธุดีภายในชุมชน ซึ่งมีสมาชิกวิสาหกิจชุมชน/Young Smart 

Farmer / Smart Farmer / อาสาสมัครเกษตรหมูบาน หนวยงานราชการท่ีมีภารกิจในการสงเสริมอาชีพการเกษตร และ

ประชาชนท่ีสนใจ ไดรับการสนับสนุนจํานวนท้ังสิ้น 130,620 ตน พรอมตอยอดไปสูการผลิตขยายพืชกระทอมพันธุดีเชิง

พาณิชยหรือเปนพืชเศรษฐกิจทางเลือกตอไปในอนาคต 

ท้ังน้ี ผูท่ีสนใจสามารถติดตอขอรับตนกลากระทอมพันธุดีได ณ จุดบริการพืชพันธุ Doae ศูนยขยายพันธุพืชใกลบานทาน ราย

ละ 3 ตน ตั้งแตวันน้ีเปนตนไปจนกวาของจะหมด 

  "กระทอมเปนพืชท่ีอยูคูกับภาคใต เมื่อถูกตองตามกฎหมายแลว กระทรวงเกษตรและสหกรณก็พรอมจะเขามาสงเสริมอยาง

เต็มท่ี ซึ่งนอกจากการถายทอดองคความรูและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตใหมีคุณภาพมากข้ึนแลว ยังตองมีการทํา

การตลาดท่ีดี มีการวางแผนและมาตรการรองรับสําหรับผลผลิตกระทอมท่ีจะออกตอไปในอนาคต และสําหรับมาตรการตอ

จากน้ีจะใหมีการรวมกลุมท้ัง วิสาหกิจหรือการรวมกลุมแบบแปลงใหญ ซึ่งจะทําใหกระทรวงเกษตรฯ สามารถเขาไปดูแลได

อยางเต็มท่ี ท้ังในเรื่องงบประมาณ และเครื่องไมเครื่องมือ อีกท้ังยังเปนการกําหนดทิศทางการเกษตร สามารถลดตนทุน เพ่ิม

ผลผลิต และหาตลาดรองรับไดงายข้ึนดวย" ดร.เฉลิมชัย กลาว 



 
 

 

 



 
กรมสงเสริมการเกษตร เผยผลความสําเร็จโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุยเพ่ือชุมชน (One Stop 

Service) เพ่ิมผลผลิต ลดตนทุนการใชปุยใหแกเกษตรกรกวา 244 ลานบาท 

 
 นางอัญชลี สุวจิตตานนท รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวถึงผลสําเร็จของโครงการพัฒนา

ธุรกิจบริการดินและปุยเพ่ือชุมชน (One Stop Service) ในงานแถลงขาว “OSS เคสดี ตองมีโชว” วา ผลการ

ดําเนินการของศูนยพัฒนาศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ท่ีไดเขาไปชวยเหลือเกษตรกรในการลดตนทุนการ

ใชปุยเคมีในการทําการเกษตรสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญ ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก โดย

เกษตรกรจํานวน 108,036 ราย จาก 394 ศูนย ใน 63 จังหวัด พ้ืนท่ี 1.3 ลานไร ไดรับประโยชน ปริมาณการ

ใชปุยลดลง 59,047.37 ตัน คิดเปนรอยละ 49 สามารถลดตนทุนการใชปุยเคมีเฉลี่ยในพืชเศรษฐกิจตาง ๆ ไม

นอยกวารอยละ 36.91 คิดเปนมูลคามากถึง 244 ลานบาท และเพ่ิมผลผลิตไดจริง โดยผลผลิตของเกษตรกรท่ี

ใชปุยตามคาวิเคราะหดินเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 10 ชวยสรางรายไดเพ่ิมข้ึน และเกิดการจางงานในธุรกิจบริการ

ดินและปุยเพ่ือชุมชน ประมาณ 2,600 คน ท้ังนี้ ในดานการใหบริการเชิงธุรกิจ ศดปช. ท้ัง 394 แหง ไดจด

ทะเบียนผูขายปุย เพ่ือใหสามารถจําหนายปุยใหกับเกษตรกรท่ัวไปได ไดใหบริการตรวจวิเคราะหดิน มี

เกษตรกรใชบริการ จํานวน 114,041 ราย มีการจําหนายแมปุย 82,109 กระสอบ และมีการใหบริการผสมปุย

รวม 4,099,909 กิโลกรัม 

 รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวเพ่ิมเติมวา โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุยเพ่ือชุมชน 

(One Stop Service) จะมีสวนสําคัญในการชวยพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของสมาชิกเครือขาย รวมถึง

เกษตรกรท่ัวไปใหสามารถลดตนทุนการใชปุยเคมีและไดผลผลิตเพ่ิมข้ึน ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีออน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในเรื่องการลดตนทุนการผลิต ไมวาจะเปนปจจัยการผลิต เชน ปุย 

รวมถึงการสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ลดการใชปุยเคมี รวมท้ังใหทุกหนวยงานเรงสราง



ความรูความเขาใจ แนวทางการใชปุยท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ “4 ถูก ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา ถูกวิธี” 

ใหกับเกษตรกรอยางท่ัวถึง นอกจากนี้ ท่ีผานมา กรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจ

บริการดินและปุยเพ่ือชุมชน (One Stop Service) เพ่ือใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพในการดําเนิน

โครงการใน 3 ดาน ไดแก 

 1) จัดอบรม ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและการบริหารธุรกิจ พบวามีเกษตรกร

สนใจเขารวมกวา 12,325 ราย จากเปาหมาย 11,820 ราย คิดเปนรอยละ 104.27 และจัดเวทีเชื่อมโยง

เครือขาย ศดปช. ศพก. และ แปลงใหญ มีเกษตรกรสนใจเขารวมกวา 8,379 ราย จากเปาหมาย 7,880 ราย 

คิดเปนรอยละ 106.32 

 2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรและครุภัณฑ แมปุย 3 สูตร และเครื่องผสมปุยเคมี สนับสนุนชุดตรวจ

วิเคราะหดิน หรือ Soil test kit จํานวน 3,940 ชุด ในการใหบริการตรวจวิเคราะหดินแกเกษตรกรสมาชิก 

ศดปช. แปลงใหญ และเกษตรกรในชุมชน โดยใหบริการตรวจวิเคราะหดินและใหคําแนะนําการจัดการดินและ

ปุยแลว 114,041 ราย คิดเปนรอยละ 106.41 เม่ือเทียบกับเปาหมาย สนับสนุนแมปุย 3 สูตร ไดแก สูตร 46-

0-0, สูตร 18-46-0 และ สูตร 0-0-60 รวมจํานวน 47,280 กระสอบ ซ่ึงเกษตรกรมีการจําหนายแมปุยแลว 

82,109 กระสอบ คิดเปนรอยละ 173.67 เม่ือเทียบกับจํานวนปุยท่ีสนับสนุน ซ่ึงมีการตอยอดจากท่ีภาครัฐ

สนับสนุน และสนับสนุนเครื่องผสมปุยเคมี จํานวน 3,940 เครื่อง ซ่ึงใหบริการผสมปุยแลว 4,099,909 

กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 173.43 เม่ือเทียบกับปริมาณปุยท่ีสนับสนุน 

 3) พัฒนา แอปพลิเคชัน “รูดิน รูปุย” เพ่ือเปนเครื่องมือชวยอํานวยความสะดวกเกษตรกรใหไดรับ

คําแนะนําการจัดการดินและการใชปุยอยางรวดเร็ว และยังสามารถคํานวณตนทุนและผลผลิตเปรียบเทียบกับ

การใชปุยตามวิธีการเดิมของเกษตรกรได และสามารถสั่งจองปุยผานศูนยจัดการดินปุยชุมชนไดอีกดวย รวมไป

ถึงเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรสามารถนําขอมูลผลการวิเคราะหดินมาใชประกอบการวางแผนการสงเสริม

การเกษตรในพ้ืนท่ีใหมีขอมูลทางวิชาการดินปุยท่ีถูกตอง แมนยํา ทําใหเจาหนาท่ีเปน Smart Extensionist 

นําความรูท่ีไดไปแนะนําสงเสริมใหสมาชิก ศดปช. หรือเกษตรกร เปน Smart farmer มีความรูในจัดการดิน

ปุยท่ีถูกตอง และสนับสนุนให ศดปช. ทําธุรกิจ บริการดินปุยในชุมชนไดดวยตัวเองจนเกิดความเขมแข็งอยาง

ยั่งยืน และจากขอมูล ณ วันท่ี 6 เมษายน 2565 มีผูสนใจใชบริการมากกวา 32,974 คน 

  “โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุยเพ่ือชุมชน หรือ One Stop Service จะชวยตอยอดใหศูนย

จัดการดินปุยชุมชน หรือ ศดปช. สามารถเปนหนวยบริการดินและปุยของชุมชนไดอยางแทจริง ท้ังเปนแหลง

เรียนรูและใหบริการดานดินและปุยของชุมชน เพ่ือการขยายผลการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ

วิเคราะหดินและใชปุยตามคาวิเคราะหดินและความตองการของพืช ซ่ึงนําไปสูการเกษตรแมนยํา เพ่ิม

ประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตโดยเฉพาะตนทุนอันเนื่องจากการใชปุยเคมี ลดรายจาย สรางรายไดให

เกษตรกร และทําให ศดปช. ท่ีกรมสงเสริมการเกษตรจัดตั้งข้ึน เปนหนวยบริการดานดินและปุยของชุมชนท่ีมี

เขมแข็ง สามารถทําธุรกิจ โดยมีรายไดหมุนเวียนจากการตรวจวิเคราะหดิน จําหนายปุย และบริการผสมปุย 

รวมท้ังสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน ซ่ึงจะเปนการลดการพ่ึงพาการอุดหนุนจากภาครัฐ” รองอธิบดีกรม

สงเสริมการเกษตร กลาว 





 
 

 

 



 
บานนากลางสมารทฟารมใชนวัตกรรมเกษตรแมนยําเพ่ิมผลผลิตเมลอนในแปลงถึงรอยละ 50 

 
 

นายสมบัติ ยกเชื้อ หรือผูใหญหมอ  ผูใหญบานม.9 บานนากลาง ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุง จ.พังงา ประธาน

แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรบานนากลางสมารทฟารม นําผูสื่อขาวเขาชมการปลูกเมลอนในโรงเรือนท่ีไดนํา

นวัตกรรมเกษตรแมนยําเขามาใช ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน ควบคุมการใหน้ําใหปุยผานแอปพลิเคชันบนมือ

ถือ ซ่ึงทําใหสามารถควบคุมคุณภาพการผลิต เพ่ิมผลผลิตไดอีกกวารอยละ 50 จากการผลิตแบบเดิม ทําให

สามารถลดคาใชจายในการผลิตไดในหลายทาง โดยเฉพาะเรื่องของแรงงาน โดยใน1 โรงเรือน จะปลูกเมลอน

ประมาณ 420 ตน ใชเวลาประมาณ 75 วัน เก็บผลผลิตขายสรางไดประมาณ 40,000-50,000บาท  

 

นายสมบัติ ยกเชื้อ เปดเผยวา เม่ือกอนก็เคยปลูกแบบใชแรงงานคน แตในการควบคุมการปลูกเมลอนเปนสิ่งท่ี

ท่ีลําบากเพราะวาตองมีการควบคุมในเรื่องของความชื้นของอากาศและของแสงจึงไดนําเทคโนโลยีนวัตกรรม

แบบเกษตรแมนยํามาใช ดวยการใชแอปพลิเคชันบนมือถือ ในการรวบรวมขอมูลของพืช ควบคุมอุณหภูมิ 

ควบคุมการใชน้ํา ปุย ซ่ึงแตเดิมนั้นเสียท้ังเงินเสียท้ังเวลา ผลผลิตก็ไดอยูครั้งนึงประมาณ 60 เปอรเซ็นต แต

เม่ือเราไดใชระบบนวัตกรรมเกษตรแมนยํา ทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึนถึง 90 หรือ 95 เปอรเซ็นต โดยผลผลิตสวน

ใหญขายผานทางออนไลน ซ่ึงมีการจองตั้งแตเริ่มปลูก และปจจุบัน ไดขยายไปปลูกพืชผักชนิดอ่ืนเพ่ิมเติม จึง

กลายเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรยอดนิยมในจังหวัดพังงา “บานนากลางสมารทฟารม” 

 

 

 



 
พังงา บานนากลางสมารทฟารมใชนวัตกรรมเกษตรแมนยําเพ่ิมผลผลิต 

 
พังงา-บานนากลางสมารทฟารมใชนวัตกรรมเกษตรแมนยําเพ่ิมผลผลิตเมลอนในแปลงถึงรอยละ50 

นายสมบัติ ยกเชื้อ หรือผูใหญหมอ ผูใหญบานม.9 บานนากลาง ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุง จ.พังงา ประธาน

แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรบานนากลางสมารทฟารม นําผูสื่อขาวเขาชมการปลูกเมลอนในโรงเรือนท่ีไดนํา

นวัตกรรมเกษตรแมนยําเขามาใช ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน ควบคุมการใหน้ําใหปุยผานแอปพลิเคชันบนมือ

ถือ ซ่ึงทําใหสามารถควบคุมคุณภาพการผลิต เพ่ิมผลผลิตไดอีกกวารอยละ50 จากการผลิตแบบเดิม ทําให

สามารถลดคาใชจายในการผลิตไดในหลายทาง โดยเฉพาะเรื่องของแรงงาน โดยใน1 โรงเรือน จะปลูกเมลอน

ประมาณ420 ตน ใชเวลาประมาณ75 วัน เก็บผลผลิตขายสรางไดประมาณ40,000-50,000บาท 

 

นายสมบัติ ยกเชื้อ เปดเผยวา เม่ือกอนก็เคยปลูกแบบใชแรงงานคน แตในการควบคุมการปลูกเมลอนเปนสิ่งท่ี

ท่ีลําบากเพราะวาตองมีการควบคุมในเรื่องของความชื้นของอากาศและของแสงจึงไดนําเทคโนโลยีนวัตกรรม

แบบเกษตรแมนยํามาใช ดวยการใชแอปพลิเคชันบนมือถือ ในการรวบรวมขอมูลของพืช ควบคุมอณหภูมิ 

ควบคุมการใหน้ํา ปุย ซ่ึงแตเดิมนั้นเสียท้ังเงินเสียท้ังเวลา ผลผลิตก็ไดอยูครั้งนึงประมาณ 60 เปอรเซ็นต แต

เม่ือเราไดใชระบบนวัตกรรมเกษตรแมนยํา ทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึนถึง 90 หรือ 95 เปอรเซ็นต โดยผลผลิตสวน

ใหญขายผานทางออนไลน ซ่ึงมีการจองตั้งแตเริ่มปลูก และปจจุบัน ไดขยายไปปลูกพืชผักชนิดอ่ืนเพ่ิมเติม จึง

กลายเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรยอดนิยมในจังหวัดพังงา “บานนากลางสมารทฟารม” 

อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530 



 
“บานนากลางสมารทฟารม” ใชนวัตกรรมเกษตรแมนยํา เพ่ิมผลผลิต “เมลอน” ไดถึงรอยละ 50 

 

 
 

พังงา - เกษตรกรชาวพังงา “บานนากลางสมารทฟารม” นํานวัตกรรมเกษตรแมนยํามาใชควบคุมอุณหภูมิใน

โรงเรือนเมลอนผานแอปพลิเคชันบนมือถือ เพ่ิมผลผลิตไดถึง 50% ผลผลิตถูกจองผานระบบออนไลนตั้งแตเริ่ม

ปลูก และเปนแหลงเรียนรูและทองเท่ียวเชิงเกษตร 

 

นายสมบัติ ยกเชื้อ ผูใหญบาน หมูท่ี 9 บานนากลาง ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุง จ.พังงา ประธานแหลงทองเท่ียว

เชิงเกษตรบานนากลางสมารทฟารม นําผูสื่อขาวเขาชมการปลูกเมลอนในโรงเรือนท่ีไดนํานวัตกรรมเกษตร

แมนยําเขามาใชควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน ควบคุมการใหน้ํา ใหปุย ผานแอปพลิเคชันบนมือถือ ซ่ึงทําให

สามารถควบคุมคุณภาพการผลิต เพ่ิมผลผลิตไดอีกรอยละ 50 จากการผลิตแบบเดิม ทําใหสามารถลด

คาใชจายในการผลิตไดในหลายทาง โดยเฉพาะเรื่องของแรงงาน โดย 1 โรงเรือนจะปลูกเมลอนประมาณ 420 

ตน ใชเวลาประมาณ 75 วัน เก็บผลผลิตขายสรางไดประมาณ 40,000-50,000 บาท 

 

นายสมบัติ เปดเผยวา เม่ือกอนเคยปลูกแบบใชแรงงานคน แตในการควบคุมการปลูกเมลอนเปนสิ่งท่ีลําบาก 

เพราะตองมีการควบคุมในเรื่องความชื้นของอากาศและแสง จึงไดนําเทคโนโลยีนวัตกรรมแบบเกษตรแมนยํา

มาใช ดวยการใชแอปพลิเคชันบนมือถือในการรวบรวมขอมูลของพืช ควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมการใหน้ํา ปุย 

ซ่ึงแตเดิมนั้นเสียท้ังเงินเสียท้ังเวลา ผลผลิตไดอยูประมาณ 60% แตเม่ือเราไดใชระบบนวัตกรรมเกษตรแมนยํา 

ทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึนถึง 90-95% 

 

โดยผลผลิตสวนใหญขายผานทางออนไลน มีการจองตั้งแตเริ่มปลูก และปจจุบันไดขยายไปปลูกพืชผักชนิดอ่ืน

เพ่ิมเติม จึงกลายเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรยอดนิยมในจังหวัดพังงา “บานนากลางสมารทฟารม” 



 
บานนากลางสมารทฟารม-พังงางัดนวัตกรรมผลิตเมลอน สรางรายไดงาม บูมทองเท่ียวเชิงเกษตร 

 
พังงา-บานนากลางสมารทฟารมใชนวัตกรรมเกษตรแมนยําเพ่ิมผลผลิตเมลอนในแปลงถึงรอยละ50 

วันท่ี 8 เม.ย.นายสมบัติ ยกเชื้อ หรือผูใหญหมอ ผูใหญบานม.9 บานนากลาง ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุง จ.พังงา 

ประธานแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรบานนากลางสมารทฟารม นําผูสื่อขาวเขาชมการปลูกเมลอนในโรงเรือนท่ีได

นํานวัตกรรมเกษตรแมนยําเขามาใช ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน ควบคุมการใหน้ําใหปุยผานแอปพลิเคชันบน

มือถือ ซ่ึงทําใหสามารถควบคุมคุณภาพการผลิต เพ่ิมผลผลิตไดอีกกวารอยละ50 จากการผลิตแบบเดิม ทําให

สามารถลดคาใชจายในการผลิตไดในหลายทาง โดยเฉพาะเรื่องของแรงงาน โดยใน1 โรงเรือน จะปลูกเมลอน

ประมาณ420 ตน ใชเวลาประมาณ75 วัน เก็บผลผลิตขายสรางไดประมาณ40,000-50,000บาท 

 

นายสมบัติ ยกเชื้อ เปดเผยวา เม่ือกอนก็เคยปลูกแบบใชแรงงานคน แตในการควบคุมการปลูกเมลอนเปนสิ่งท่ี

ท่ีลําบากเพราะวาตองมีการควบคุมในเรื่องของความชื้นของอากาศและของแสงจึงไดนําเทคโนโลยีนวัตกรรม

แบบเกษตรแมนยํามาใช ดวยการใชแอปพลิเคชันบนมือถือ ในการรวบรวมขอมูลของพืช ควบคุมอณหภูมิ 

ควบคุมการใหน้ํา ปุย ซ่ึงแตเดิมนั้นเสียท้ังเงินเสียท้ังเวลา ผลผลิตก็ไดอยูครั้งนึงประมาณ 60 เปอรเซ็นต แต

เม่ือเราไดใชระบบนวัตกรรมเกษตรแมนยํา ทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึนถึง 90 หรือ 95 เปอรเซ็นต โดยผลผลิตสวน

ใหญขายผานทางออนไลน ซ่ึงมีการจองตั้งแตเริ่มปลูก และปจจุบัน ไดขยายไปปลูกพืชผักชนิดอ่ืนเพ่ิมเติม จึง

กลายเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรยอดนิยมในจังหวัดพังงา “บานนากลางสมารทฟารม” 

อโนทัย งานด/ีพังงา/081-0836530 



 
พังงา-บานนากลางสมารทฟารมใชนวัตกรรมเกษตรแมนยําเพ่ิมผลผลิตเมลอนในแปลงถึงรอยละ50 

 
นายสมบัติ ยกเชื้อ หรือผูใหญหมอ ผูใหญบานม.9 บานนากลาง ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุง จ.พังงา ประธาน

แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรบานนากลางสมารทฟารม นําผูสื่อขาวเขาชมการปลูกเมลอนในโรงเรือนท่ีไดนํา

นวัตกรรมเกษตรแมนยําเขามาใช ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน ควบคุมการใหน้ําใหปุยผานแอปพลิเคชันบนมือ

ถือ ซ่ึงทําใหสามารถควบคุมคุณภาพการผลิต เพ่ิมผลผลิตไดอีกกวารอยละ50 จากการผลิตแบบเดิม ทําให

สามารถลดคาใชจายในการผลิตไดในหลายทาง โดยเฉพาะเรื่องของแรงงาน โดยใน1 โรงเรือน จะปลูกเมลอน

ประมาณ420 ตน ใชเวลาประมาณ75 วัน เก็บผลผลิตขายสรางไดประมาณ40,000-50,000บาท 

นายสมบัติ ยกเชื้อ เปดเผยวา เม่ือกอนก็เคยปลูกแบบใชแรงงานคน แตในการควบคุมการปลูกเมลอนเปนสิ่งท่ี

ท่ีลําบากเพราะวาตองมีการควบคุมในเรื่องของความชื้นของอากาศและของแสงจึงไดนําเทคโนโลยีนวัตกรรม

แบบเกษตรแมนยํามาใช ดวยการใชแอปพลิเคชันบนมือถือ ในการรวบรวมขอมูลของพืช ควบคุมอณหภูมิ 

ควบคุมการใหน้ํา ปุย ซ่ึงแตเดิมนั้นเสียท้ังเงินเสียท้ังเวลา ผลผลิตก็ไดอยูครั้งนึงประมาณ 60 เปอรเซ็นต แต

เม่ือเราไดใชระบบนวัตกรรมเกษตรแมนยํา ทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึนถึง 90 หรือ 95 เปอรเซ็นต โดยผลผลิตสวน

ใหญขายผานทางออนไลน ซ่ึงมีการจองตั้งแตเริ่มปลูก และปจจุบัน ไดขยายไปปลูกพืชผักชนิดอ่ืนเพ่ิมเติม จึง

กลายเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรยอดนิยมในจังหวัดพังงา “บานนากลางสมารทฟารม” 

อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530 

 

 

 

 

 



 
ชุมพร จัดมหกรรม “เศรษฐกิจสรางสรรค กระทอมไทยของดีเมืองชุมพร” ผลักดันกระทอมกานแดงชุมพร

เปนพืชเศรษฐกิจ 

 
ผูวาราชการจังหวัดชุมพร กลาววา จังหวัดชุมพร มีศักยภาพท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชกระทอม โดยเฉพาะสาย

พันธุกานแดง ซ่ึงหากมีการสงเสริมการปลูกและประชาสัมพันธถึงประโยชนของพืชกระทอมอยางตอเนื่อง คาด

วาพืชกระทอมจะเปนพืชเศรษฐกิจใหม ท่ีสรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดชุมพร สอดคลองกับจุดประสงค

ของรัฐบาลท่ีจะผลักดันใหกระทอมใหเปน ‘พืชเศรษฐกิจ’ เพ่ือสรางรายไดใหเกษตรกรไทย และเสริมเศรษฐกิจ

ของประเทศ แตปจจุบันการปลูกพืชกระทอม ยังมีความไมแนนอนอยูมาก เพราะอยูในชวงทดสอบตลาด 

ดังนั้น เกษตรกรท่ีสนใจหันมาลงทุนปลูกพืชกระทอม ตองวางแผนเพ่ือตัดสินใจในการปลูกอยางรอบคอบ 

เพราะนอกจากการตอบรับความตองการในระยะแรกแลว ยังมีเง่ือนไขสําคัญคือเงินลงทุนในการเริ่มปลูก 

เงินทุนหมุนเวียนระหวางรอเก็บเก่ียวผลผลิต ระยะเวลาคืนทุน และความเสี่ยงของราคาขาย จึงมีความจําเปน

ท่ีจะตองใหความรูแกเกษตรกร ท้ังดานการปลูก การดูแลรักษา มาตรฐานพืชกระทอม การใชประโยชนทาง

การแพทย โอกาสกระทอมไทยในตลาดโลก นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวกับพืชกระทอม ตลอดจนการแปรรูป 

ซ่ึงจะทําใหผลผลิตพืชกระทอมมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 

 

ดาน นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร เปดเผยวา จังหวัดชุมพร มีเกษตรกรปลูกพืชกระทอม 3,921 

ราย โดยเปนเกษตรกรท่ีปลูกพืชกระทอม สายพันธุกานแดง มากถึงรอยละ 95.87 คิดเปนพ้ืนท่ีปลูกประมาณ 

3,943 ไร และมีแนวโนมท่ีจะปลูกเพ่ิมมากข้ึน ทางจังหวัดชุมพรจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการ

สงเสริมใหพืชกระทอม โดยเฉพาะสายพันธุกานแดงชุมพร เปนพืชเศรษฐกิจใหมและสรางรายไดใหแก

เกษตรกรในจังหวัดชุมพร จึงไดรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเกษตรกรชาวจังหวัดชุมพร จัดงาน

มหกรรม เศรษฐกิจสรางสรรค กระทอมไทยของดีเมืองชุมพร ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปนการสงเสริมภาค



เศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธพืชกระทอม โดยเฉพาะสายพันธุกานแดงชุมพร ใหเปนท่ีรูจักของ

ประชาชนโดยท่ัวไป และเพ่ือใหเกษตรกรไดนําเอาความรูตาง ๆ ไปปรับใชในการประกอบอาชีพ เปนปจจัย

หนุนเสริมใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 

ดาน ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหนาศูนยเกษตรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ผูดําเนินการจัดงานเสวนา

วิชาการ “ทิศทางพืชกระทอมไทยในเวทีโลก” และ “ทิศทางในอนาคตของโกโกไทย” ภายในงาน ไดกลาวถึง

การจัดเวทีเสวนาครั้งนี้วาไดรวบรวมผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ภาครัฐและภาคเอกชน ทุกภาคสวน ท่ีมีสวน

เก่ียวของ รวมมาเสริมสรางความรูและเแลกเปลี่ยนประสบการณท่ีมีเพ่ือสรางใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา

กระทอมและโกโกของประเทศไทยใหกาวไกลสูระดับสากล 

 

ผูวาราชการจังหวัดชุมพร กลาวเชิญชวน ประชาชนรวมกิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย การจัดนิทรรศการ

และการแสดงผลงานทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยแมโจ ชุมพร การเสวนาทางวิชาการ เก่ียวกับกระทอมกาน

แดงชุมพร และพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดชุมพร การประกวดตนกระทอมพันธุดี “กานแดงชุมพร” ไกชน 

วัวชน การจําหนายผลผลิตและผลิตภัณฑชุมชน และกิจกรรมดานความบันเทิงอ่ืน ๆ ระหวางวันท่ี 8-17 

เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ตําบลตะโก อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร โดยขอ

ความรวมมือผูเขารวมงานทุกทาน ฉีดวัคซีนใหครบ 3 เข็ม และปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเครงครัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
พ่อเมืองชุมพรดันกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ 

 
จังหวัดชุมพร จัดมหกรรม “เศรษฐกิจสรางสรรค กระทอมไทยของดีเมืองชุมพร” ผลักดันกระทอมกาน

แดงชุมพรเปนพืชเศรษฐกิจ พรอมจัดเสวนาวิชาการโดย มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร สรางรายไดให

เกษตรกร 

เม่ือวันท่ี 9 เม.ย. 65 ท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ตําบลตะโก อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร นายโชติ

นรินทร เกิดสม ผูวาราชการจังหวัดชุมพร พรอมดวยนางปวีณริศา เกิดสม นายกเหลากาชาดจังหวัดชุมพร 

เปนประธานเปดมหกรรม “เศรษฐกิจสรางสรรค กระทอมไทยของดีเมืองชุมพร” เพ่ือสงเสริมภาคเศรษฐกิจ

ของจังหวัดชุมพร และประชาสัมพันธพืชกระทอม โดยเฉพาะสายพันธุกานแดงชุมพรใหเปนท่ีรูจักของ

ประชาชนท่ัวไป  

 

ผูวาราชการจังหวัดชุมพร กลาววา จังหวัดชุมพร มีศักยภาพท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชกระทอม โดยเฉพาะสาย

พันธุกานแดง ซ่ึงหากมีการสงเสริมการปลูกและประชาสัมพันธถึงประโยชนของพืชกระทอมอยางตอเนื่อง คาด

วาพืชกระทอมจะเปนพืชเศรษฐกิจใหม ท่ีสรางรายไดใหแกเกษตรกรในจังหวัดชุมพร สอดคลองกับจุดประสงค

ของรัฐบาลท่ีจะผลักดันใหกระทอมใหเปน ‘พืชเศรษฐกิจ’ เพ่ือสรางรายไดใหเกษตรกรไทย และเสริมเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

 

แตปจจุบันการปลูกพืชกระทอม ยังมีความไมแนนอนอยูมาก เพราะอยูในชวงทดสอบตลาด ดังนั้น เกษตรกรท่ี

สนใจหันมาลงทุนปลูกพืชกระทอม ตองวางแผนเพ่ือตัดสินใจในการปลูกอยางรอบคอบ เพราะนอกจากการ

ตอบรับความตองการในระยะแรกแลว ยังมีเง่ือนไขสําคัญคือเงินลงทุนในการเริ่มปลูก เงินทุนหมุนเวียน



ระหวางรอเก็บเก่ียวผลผลิต ระยะเวลาคืนทุน และความเสี่ยงของราคาขาย จึงมีความจําเปนท่ีจะตองใหความรู

แกเกษตรกร ท้ังดานการปลูก การดูแลรักษา มาตรฐานพืชกระทอม การใชประโยชนทางการแพทย โอกาส

กระทอมไทยในตลาดโลก นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวกับพืชกระทอม ตลอดจนการแปรรูป ซ่ึงจะทําให

ผลผลิตพืชกระทอมมีมูลคาเพ่ิมข้ึน  

 

ดาน นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร เปดเผยวา จังหวัดชุมพร มีเกษตรกรปลูกพืชกระทอม 3,921 

ราย โดยเปนเกษตรกรท่ีปลูกพืชกระทอม สายพันธุกานแดง มากถึงรอยละ 95.87 คิดเปนพ้ืนท่ีปลูกประมาณ 

3,943 ไร และมีแนวโนมท่ีจะปลูกเพ่ิมมากข้ึน ทางจังหวัดชุมพรจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการ

สงเสริมใหพืชกระทอม โดยเฉพาะสายพันธุกานแดงชุมพร เปนพืชเศรษฐกิจใหมและสรางรายไดใหแก

เกษตรกรในจังหวัดชุมพร 

 

จึงไดรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเกษตรกรชาวจังหวัดชุมพร จัดงานมหกรรม เศรษฐกิจสรางสรรค 

กระทอมไทยของดีเมืองชุมพร ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปนการสงเสริมภาคเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร 

ประชาสัมพันธพืชกระทอม โดยเฉพาะสายพันธุกานแดงชุมพร ใหเปนท่ีรูจักของประชาชนโดยท่ัวไป และ

เพ่ือใหเกษตรกรไดนําเอาความรูตาง ๆ ไปปรับใชในการประกอบอาชีพ เปนปจจัยหนุนเสริมใหไดผลผลิตท่ีมี

คุณภาพมากยิ่งข้ึน  

 

ดาน ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหนาศูนยเกษตรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ผูดําเนินการจัดงานเสวนา

วิชาการ "ทิศทางพืชกระทอมไทยในเวทีโลก" และ "ทิศทางในอนาคตของโกโกไทย" ภายในงาน ไดกลาวถึงการ

จัดเวทีเสวนาครั้งนี้วาไดรวบรวมผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ภาครัฐและภาคเอกชน ทุกภาคสวน ท่ีมีสวน

เก่ียวของ รวมมาเสริมสรางความรูและเแลกเปลี่ยนประสบการณท่ีมีเพ่ือสรางใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา

กระทอมและโกโกของประเทศไทยใหกาวไกลสูระดับสากล  

 

ผูวาราชการจังหวัดชุมพร กลาวเชิญชวน ประชาชนรวมกิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย การจัดนิทรรศการ

และการแสดงผลงานทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยแมโจ ชุมพร การเสวนาทางวิชาการ เก่ียวกับกระทอมกาน

แดงชุมพร และพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดชุมพร การประกวดตนกระทอมพันธุดี “กานแดงชุมพร” ไกชน 

วัวชน การจําหนายผลผลิตและผลิตภัณฑชุมชน และกิจกรรมดานความบันเทิงอ่ืน ๆ ระหวางวันท่ี 8-17 

เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ตําบลตะโก อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร โดยขอ

ความรวมมือผูเขารวมงานทุกทาน ฉีดวัคซีนใหครบ 3 เข็ม และปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเครงครัด 
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