
 

สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันท่ี 22 เมษายน 2565 

 

สวนกลาง 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

พืชสวนโลก 1. เปดตัว Thailand pavilion ยิ่งใหญ สะดุดสายตาในงานมหกรรมพืชสวนโลก ไทยรัฐ 

มะมวง 2.  ก.เกษตรฯ ปลื้ม “มิลลิ” ชวยใหชาวสวนมะมวงขายดีข้ึน สํานักขาวไทย 

บวงสรวงคันไถ 3. กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีบวงสรวงคันไถในพระราชพิธีพืชมงคลฯ MOAC 

4. กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีบวงสรวงคันไถในพระราชพิธีพืชมงคลฯ เพ่ือความเปนสิริ

มงคลและสรางขวัญกําลังใจแกเจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงาน 

GNEWS 

5. กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีบวงสรวงคันไถในพระราชพิธีพืชมงคลฯ สํานักขาวไทย 

6. บวงสรวงคันไถในพระราชพิธีพืชมงคลฯ เดลินิวส 

7. กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีบวงสรวงคันไถในพระราชพิธีพืชมงคลฯ เพ่ือความเปนสิริ

มงคล 

ขาวสด 

8. “บวงสรวงคันไถ” เสริมขวัญกําลังใจชาวนา ในพระราชพิธีพืชมงคล 65 ประชาชาติธุรกิจ 

9. กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีบวงสรวงคันไถในพระราชพิธีพืชมงคลฯ เพ่ือความเปนสิริ

มงคลและสรางขวัญกําลังใจแกเจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงาน 

ThailandPlus 

10. กรมสงเสริมการเกษตร จัดพิธีบวงสรวงคันไถในพระราชพิธีพืชมงคลฯ เพ่ือความ

เปนสิริมงคล 

เกษตรกาวไกล 

สวนภูมิภาค 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

กาแฟ 11. ปลุกตํานาน “โรบัสตา” จาก "ตอ" กาแฟท่ีถูกมองไรคา ตอยอดยกระดับสูแบรนด

ดัง “ไรภูตะวัน” 

ผูจัดการออนไลน 

 



 
 



 
ก.เกษตรฯ ปล้ืม “มิลลิ” ชวยใหชาวสวนมะมวงขายดีข้ึน 

 
 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรกลาววา ขณะนี้ตามรานคาขาวเหนียวมะมวงท่ีมี

ชื่อเสียงจะมีพนักงานรับสงอาหารหรือไรเดอรรอคิวซ้ือขาวเหนียวมะมวงตามท่ีลูกคาสั่งมากข้ึน โดยเปนผลจาก

ท่ี “มิลลิ” ศิลปนไทยข้ึนแสดงบนเวทีเทศกาลดนตรีและศิลปะระดับโลก Coachella รัฐแคลิฟอรเนีย 

สหรัฐอเมริกา แลวนําเมนูอยางขาวเหนียวมะมวงซ่ึงขนมหวานข้ึนชื่อของประเทศไทยไปรับประทานบนเวที

คอนเสิรต 

 

ท้ังนี้เชื่อวา การท่ีชาวตางชาติท่ีรูจักขาวเหนียวมะมวงแลวจะทําใหสามารถสงออกผลผลิตทางการเกษตรของ

ไทยคือ ขาวเหนียวและมะมวงไดมากข้ึน ควบคูกับการบริโภคในประเทศซ่ึงจะเกิดผลดีตอเกษตรกรไทย 

โดยเฉพาะชวงนี้เปนฤดูกาลใหผลผลิตมะมวง 

 

สวนท่ีมีขาวกอนหนานี้วา มะมวงราคาตก อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรกลาววา การรับซ้ือมะมวงจะแบงเปน

เกรด สําหรับผลท่ีไดมาตรฐานยังคงขายไดในราคาปกติเหมือนเชนทุกป สวนผลท่ีตกเกรดเชน ผลเล็กหรือไม

สวยจะขายไดในราคาถูกกวา โดยมะมวงแตละสวนจะมีผลตกเกรดประมาณ 20-25% ซ่ึงกรมสงเสริม

การเกษตรจะเรงสงเสริมความรูแกเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพมะมวงใหไดมาตรฐานโลกเพ่ือใหสามารถ

จําหนายไดท้ังในประเทศและสงออกมากข้ึน 

 

นอกจากนี้ขอเชิญชวนคนไทยรับประทานผลไมไทยเนื่องจากขณะนี้เขาสูฤดูผลไมภาคตะวันออกไดแก ทุเรียน 

มังคุด ลองกอง เงาะท่ีกําลังทยอยออกสูตลาดเพ่ือสนับสนุนเกษตรกรไทยและเพ่ิมมูลคาการจําหนายใหสูงข้ึน

กวาเดิม.-สํานักขาวไทย 



กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีบวงสรวงคันไถในพระราชพิธีพืชมงคลฯ 

 
 

กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีบวงสรวงคันไถในพระราชพิธีพืชมงคลฯ เพ่ือความเปนสิริมงคลและสรางขวัญกําลังใจ

แกเจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงาน 

 

                  ดร.ทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานพิธีบวงสรวงคันไถใน

งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ป 2565 โดยมีนายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรม

สงเสริมการเกษตร และผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขารวม ณ อาคารจัดเก็บคันไถ กรมสงเสริม

การเกษตร กรุงเทพมหานคร โดยพิธีบวงสรวงคันไถ ไดเริ่มในเวลา 11.30 น. ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชา

เครื่องสังเวยบวงสรวงคันไถ พราหมณพิธีกลาวนําคําอธิษฐานจิต จากนั้นประธานปกธูปบนเครื่องสังเวย

บวงสรวงคันไถ อธิบดีกรมสงสริมการเกษตร และผูบริหาร ปกธูปบนเครื่องสังเวยบวงสรวงคันไถ ลําดับตอมา

ประธานโปรยขาวตอกดอกไมบริเวณปะรําพิธีท่ีตั้งคันไถ พราหมณพิธีประพรมน้ําเทพมนตร และเจิมแปง 

ประธานและอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร นํามาลัยคลองคันไถ ผูบริหารท่ีรวมในพิธีนํามาลัยมาวางบนพาน

หนาคันไถ เปนอันเสร็จพิธี 

                    ดร.ทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาววา กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร จัดเก็บ ดูแลรักษา ซอมแซมปรับปรุงคันไถ ตลอดจนจัดเตรียม

คันไถเพ่ือเขารวมวันซอมยอยวันซอมใหญ และวันงานพระราชพิธีฯ มาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยในชวง

เดือนเมษายนกอนพระราชพิธีของทุกปจะดําเนินการซอมแซมปรุบปรุงคันไถใหมีสภาพสมบูรณพรอมใชงาน 

และจัดพิธีบวงสรวงคันไถ เพ่ือความเปนสิริมงคลและสรางขวัญกําลังใจแกเจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงาน 

 

              ท้ังนี้ คันไถเปนอุปกรณท่ีใชในการเตรียมดินกอนปลูกขาวมาตั้งแตอดีต และถูกนํามาใชประกอบพิธี

ไถหวานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซ่ึงคันไถท่ีใชในปจจุบัน สรางข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2539 โดย

เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมหนองโพ จังหวัดราชบุรี นอมเกลานอมกระหมอมสรางถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 



 

                   ดาน นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวเพ่ิมเติมวา ชุดคันไถ

ประกอบดวย 4 สวนสําคัญคือ 1) คันไถ ขนาดความสูงวัดจากพ้ืนถึงเศียรนาค 2.26 เมตร และยาวจากเศียร

นาคถึงปลายไถ 6.59 เมตรทาสีแดงชาด หัวคันไถทําเปนเศียรพญานาคลงรักปดทอง ลวดลายประดับเปนลาย

กระจังตาออยลงรักปดทองตลอดคัน ปลายไถหุมผาขาวขลิบทองสําหรับมือจับ 2) แอกเทียมพระโค ยาว 1.55 

เมตร ตรงกลางประดับดวยรูปครุฑยุดนาคหลอดวยทองเหลืองลงรักปดทองอยูบนฐานบัว ปลายแอกท้ังสอง

ดานแกะสลักเปนรูปเศียรพญานาคลงรักปดทองลวดลายประดับเปนลายกระจังตาออยลงรักปดทองตลอดคัน 

ปลายแอกแตละดานมีลูกแอกท้ังสองดานสําหรับเทียมพระโคพรอมเชือกกระทาม 3) ฐานรอง เปนท่ีสําหรับ

รองรับคันไถพรอมแอก ทําดวยไมเนื้อแข็งทาดวยสีแดงชาด มีลวดลายประดับเปนลายกระจังตาออยลงรักปด

ทองท้ังดานหัวไถและปลายไถ และ 4) ธงสามชาย เปนธงประดับคันไถติดตั้งอยูบนเศียรนาคทําดวยกระดาษ

และผาสักหลาด เขียนลวดลายลงรักปดทองประดับดวยกระจกแวว มีพูสีขาวประดับเปนเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพ่ือ

ประดับพระเกียรติ ธงสามชายมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม ฐานยาว 41 เซนติเมตรสูง 50 เซนติเมตร และเสา

ธงยาว 72 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีบวงสรวงคันไถในพระราชพิธีพืชมงคลฯ เพ่ือความเปนสิริมงคลและสรางขวัญ

กําลังใจแกเจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงาน 

 
 

กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีบวงสรวงคันไถในพระราชพิธีพืชมงคลฯ เพ่ือความเปนสิริมงคลและสรางขวัญกําลังใจ

แกเจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงาน 

       ดร.ทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานพิธีบวงสรวงคันไถในงานพระ

ราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ป 2565 โดยมีนายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริม

การเกษตร และผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขารวม ณ อาคารจัดเก็บคันไถ กรมสงเสริมการเกษตร 

กรุงเทพมหานคร โดยพิธีบวงสรวงคันไถ ไดเริ่มในเวลา 11.30 น. ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาเครื่องสังเวย

บวงสรวงคันไถ พราหมณพิธีกลาวนําคําอธิษฐานจิต จากนั้นประธานปกธูปบนเครื่องสังเวยบวงสรวงคันไถ 

อธิบดีกรมสงสริมการเกษตร และผูบริหาร ปกธูปบนเครื่องสังเวยบวงสรวงคันไถ ลําดับตอมาประธานโปรย

ขาวตอกดอกไมบริเวณปะรําพิธีท่ีตั้งคันไถ พราหมณพิธีประพรมน้ําเทพมนตร และเจิมแปง ประธานและอธิบดี

กรมสงเสริมการเกษตร นํามาลัยคลองคันไถ ผูบริหารท่ีรวมในพิธีนํามาลัยมาวางบนพานหนาคันไถ เปนอัน

เสร็จพิธี 

       ดร.ทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาววา กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได

มอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร จัดเก็บ ดูแลรักษา ซอมแซมปรับปรุงคันไถ ตลอดจนจัดเตรียมคันไถเพ่ือ

เขารวมวันซอมยอยวันซอมใหญ และวันงานพระราชพิธีฯ มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยในชวงเดือนเมษายน

กอนพระราชพิธีของทุกปจะดําเนินการซอมแซมปรุบปรุงคันไถใหมีสภาพสมบูรณพรอมใชงาน และจัดพิธี

บวงสรวงคันไถ เพ่ือความเปนสิริมงคลและสรางขวัญกําลังใจแกเจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงาน 

      ท้ังนี้ คันไถเปนอุปกรณท่ีใชในการเตรียมดินกอนปลูกขาวมาตั้งแตอดีต และถูกนํามาใชประกอบพิธีไถ

หวานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซ่ึงคันไถท่ีใชในปจจุบัน สรางข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2539 โดยเกษตรกร

ผูเลี้ยงโคนมหนองโพ จังหวัดราชบุรี นอมเกลานอมกระหมอมสรางถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 



       ดาน นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวเพ่ิมเติมวา ชุดคันไถประกอบดวย 4 

สวนสําคัญคือ 1) คันไถ ขนาดความสูงวัดจากพ้ืนถึงเศียรนาค 2.26 เมตร และยาวจากเศียรนาคถึงปลายไถ 

6.59 เมตรทาสีแดงชาด หัวคันไถทําเปนเศียรพญานาคลงรักปดทอง ลวดลายประดับเปนลายกระจังตาออยลง

รักปดทองตลอดคัน ปลายไถหุมผาขาวขลิบทองสําหรับมือจับ 2) แอกเทียมพระโค ยาว 1.55 เมตร ตรงกลาง

ประดับดวยรูปครุฑยุดนาคหลอดวยทองเหลืองลงรักปดทองอยูบนฐานบัว ปลายแอกท้ังสองดานแกะสลักเปน

รูปเศียรพญานาคลงรักปดทองลวดลายประดับเปนลายกระจังตาออยลงรักปดทองตลอดคัน ปลายแอกแตละ

ดานมีลูกแอกท้ังสองดานสําหรับเทียมพระโคพรอมเชือกกระทาม 3) ฐานรอง เปนท่ีสําหรับรองรับคันไถพรอม

แอก ทําดวยไมเนื้อแข็งทาดวยสีแดงชาด มีลวดลายประดับเปนลายกระจังตาออยลงรักปดทองท้ังดานหัวไถ

และปลายไถ และ 4) ธงสามชาย เปนธงประดับคันไถติดต้ังอยูบนเศียรนาคทําดวยกระดาษและผาสักหลาด 

เขียนลวดลายลงรักปดทองประดับดวยกระจกแวว มีพูสีขาวประดับเปนเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพ่ือประดับพระ

เกียรติ ธงสามชายมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม ฐานยาว 41 เซนติเมตรสูง 50 เซนติเมตร และเสาธงยาว 72 

เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีบวงสรวงคันไถในพระราชพิธีพืชมงคลฯ 

 
 

กรุงเทพฯ 21 เม.ย.-ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานพิธีบวงสรวงคันไถในพระราชพิธีพืชมงคลฯ 

เพ่ือความเปนสิริมงคล รวมถึงสรางขวัญกําลังใจแกเจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงาน 

 

นายทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานพิธีบวงสรวงคันไถในงานพระราชพิธี

พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ป 2565 โดยมีผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณเขารวม ณ อาคาร

จัดเก็บคันไถ กรมสงเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร พิธีบวงสรวงคันไถ ไดเริ่มในเวลา 11.39 น. ประธานใน

พิธีจุดเทียนธูปบูชาเครื่องสังเวยบวงสรวงคันไถ พราหมณพิธีกลาวนําคําอธิษฐานจิต จากนั้นประธานปกธูปบน

เครื่องสังเวยบวงสรวงคันไถ ผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณปกธูปบนเครื่องสังเวยบวงสรวงคันไถ ตอมา

ประธานโปรยขาวตอกดอกไมบริเวณปะรําพิธีท่ีต้ังคันไถ พราหมณพิธีประพรมน้ําเทพมนตร และเจิมแปง 

ประธานนํามาลัยคลองคันไถ และผูบริหารท่ีรวมในพิธีนํามาลัยมาวางบนพานหนาคันไถเปนอันเสร็จพิธี 

 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณกลาววา การปลูกขาวเปนอาชีพหลักของคนไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ขาว

เปนพืชสําคัญแกการดํารงชีวิต ความเปนอยูและเศรษฐกิจของประเทศทุกสมัย ในอดีตคันไถเปนอุปกรณท่ีใช

ในการเตรียมดินกอนปลูกขาว โดยใชแรงงานสัตวในการขับเคลื่อน ซ่ึงถูกนํามาใชประกอบพิธีไถหวานในพระ

ราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีฯ มีมาแตโบราณตั้งแตกรุงสุโขทัยเปนราชธานีจนกระท่ังกรุง

รัตนโกสินทร ในสมัยรัชการท่ี 4 ไดโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหมีพิธีสงฆ จึงมีพิธีพืชมงคลรวมกับพิธีจรดพระ

นังคัลแรกนาขวัญเปนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญตั้งแตนั้นมา ท้ังนี้ พระราชพิธีดังกลาวมี

จุดมุงหมายเพ่ือเปนตัวอยางแกราษฎรในการทํานา ชักนําใหมีความม่ันใจความเปนสิริมงคลและบํารุงขวัญใน



แกเกษตรกร กําหนดจัดข้ึนในเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมของทุกป โดยวันท่ีจะกําหนดตามฤกษยามท่ี

เหมาะสมตามปฏิทินหลวง ซ่ึงเปนระยะเวลาเหมาะสมแกการเริ่มตนการทํานาของทุกป 

 

ท้ังนี้ คันไถเปนอุปกรณท่ีใชในการเตรียมดินกอนปลูกขาวมาตั้งแตอดีต และถูกนํามาใชประกอบพิธีไถหวานใน

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซ่ึงคันไถท่ีใชประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญใน

ปจจุบัน ถูกสรางข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2539 โดยเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมหนองโพ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นอม

เกลานอมกระหมอมสรางถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร จัดเก็บ ดูแลรักษา ซอมแซม

ปรับปรุงคันไถ ตลอดจนจัดเตรียมคันไถเพ่ือเขารวมวันซอมยอย วันซอมใหญ และวันงานพระราชพิธีฯ มา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยในชวงเดือนเมษายนกอนพระราชพิธีของทุกป กรมสงเสริมการเกษตรจะ

ดําเนินการซอมแซมปรับปรุงคันไถใหมีสภาพสมบูรณพรอมใชงาน และจัดพิธีบวงสรวงคันไถ เพ่ือความเปนสิริ

มงคลและขวัญกําลังใจแกเจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงาน 

 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรกลาวเวา ชุดคันไถประกอบดวย 4 สวนสําคัญคือ  1) 

คันไถ ขนาดความสูงวัดจากพ้ืนถึงเศียรนาค 2.26 เมตร และยาวจากเศียรนาคถึงปลายไถ 6.59 เมตร ทาสีแดง

ชาด หัวคันไถทําเปนเศียรพญานาคลงรักปดทอง ลวดลายประดับเปนลายกระจังตาออยลงรักปดทองตลอดคัน 

ปลายไถหุมผาขาวขลิบทองสําหรับมือจับ 2) แอกเทียมพระโค ยาว 1.55 เมตร ตรงกลางประดับดวยรูปครุฑ

ยุดนาคหลอดวยทองเหลืองลงรักปดทองอยูบน 

 

ฐานบัว ปลายแอกท้ังสองดานแกะสลักเปนรูปเศียรพญานาคลงรักปดทอง ลวดลายประดับเปนลายกระจังตา

ออยลงรักปดทองตลอดคัน ปลายแอกแตละดานมีลูกแอกท้ังสองดานสําหรับเทียมพระโคพรอมเชือกกระทาม 

3) ฐานรอง เปนท่ีสําหรับรองรับคันไถพรอมแอก ทําดวยไมเนื้อแข็งทาดวยสีแดงชาด มีลวดลายประดับเปน

ลายกระจังตาออยลงรักปดทองท้ังดานหัวไถและปลายไถ และ 4) ธงสามชาย เปนธงประดับคันไถติดตั้งอยูบน

เศียรนาคทําดวยกระดาษและผาสักหลาด เขียนลวดลายลงรักปดทองประดับดวยกระจกแวว มีพูสีขาวประดับ

เปนเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพ่ือประดับพระเกียรติ ธงสามชายมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม ฐานยาว 41 เซนติเมตร 

สูง 50 เซนติเมตร และเสาธงยาว 72 เซนติเมตร.-สํานักขาวไทย      

 

 

 

 

 

 



 
 

บวงสรวงคันไถในพระราชพิธีพืชมงคลฯ  

 
 

เม่ือเวลา 11.39 น. วันท่ี 21 เมษายน  นายทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปน

ประธานในพิธีบวงสรวงคันไถ ซ่ึงจะใชในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ป 2565 ณ 

อาคารจัดเก็บคันไถ กรมสงเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มจากจุดเทียนธูปบูชาเครื่องสังเวย

บวงสรวงคันไถ พราหมณพิธี กลาวนําคําอธิษฐานจิต จากนั้นปกธูปบนเครื่องสังเวยบวงสรวงคันไถ ผูบริหาร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ปกธูปบนเครื่องสังเวยบวงสรวงคันไถ ตอมาประธานโปรยขาวตอกดอกไมบริเวณ

ปะรําพิธีท่ีตั้งคันไถ พราหมณพิธีประพรมน้ําเทพมนตร และเจิมแปง ประธานนํามาลัยคลองคันไถ และ

ผูบริหารท่ีรวมในพิธีนํามาลัยมาวางบนพานหนาคันไถเปนอันเสร็จพิธี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีบวงสรวงคันไถในพระราชพิธีพืชมงคลฯ เพ่ือความเปนสิริมงคล 

 
นายทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานพิธีบวงสรวงคันไถในงานพระ

ราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ป 2565 ณ อาคารจัดเก็บคันไถ กรมสงเสริมการเกษตร 

กรุงเทพมหานคร โดยพิธีบวงสรวงคันไถ เริ่มในเวลา 11.39 น. ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาเครื่อง

สังเวยบวงสรวงคันไถ พราหมณพิธีกลาวนําคําอธิษฐานจิต จากนั ้นประธานปกธูปบนเครื ่องสังเวย

บวงสรวงคันไถ ผูบริหารกระทรวงเกษตรฯ ปกธูปบนเครื่องสังเวยบวงสรวงคันไถ ตอมาประธานโปรย

ขาวตอกดอกไมบริเวณปะรําพิธีที่ตั้งคันไถ พราหมณพิธีประพรมน้ําเทพมนตร และเจิมแปง ประธานนํา

มาลัยคลองคันไถ และผูบริหารท่ีรวมในพิธีนํามาลัยมาวางบนพานหนาคันไถเปนอันเสร็จพิธี 

นายทองเปลว กลาววา การปลูกขาวเปนอาชีพหลักของคนไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ขาวเปนพืชสําคัญ

แกการดํารงชีวิต ความเปนอยูและเศรษฐกิจของประเทศทุกสมัย ในอดีตคันไถเปนอุปกรณที่ใชในการ

เตรียมดินกอนปลูกขาว โดยใชแรงงานสัตวในการขับเคลื่อน ซึ่งถูกนํามาใชประกอบพิธีไถหวานในพระ

ราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีฯ มีมาแตโบราณตั้งแตกรุงสุโขทัยเปนราชธานีจนกระทั่ง

กรุงรัตนโกสินทร ในสมัยรัชการท่ี 4 ไดโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหมีพิธีสงฆ จึงมีพิธีพืชมงคลรวมกับพิธี

จรดพระนังคัลแรกนาขวัญเปนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญตั้งแตนั้นมา 

ท้ังนี้ พระราชพิธีดังกลาวมีจุดมุงหมายเพ่ือเปนตัวอยางแกราษฎรในการทํานา ชักนําใหมีความม่ันใจความ

เปนสิริมงคลและบํารุงขวัญในแกเกษตรกร กําหนดจัดขึ้นในเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมของทุกป โดย

วันท่ีจะกําหนดตามฤกษยามท่ีเหมาะสมตามปฏิทินหลวง ซ่ึงเปนระยะเวลาเหมาะสมแกการเริ่มตนการทํา

นาของทุกป 



ทั้งนี้ คันไถเปนอุปกรณที่ใชในการเตรียมดินกอนปลูกขาวมาตั้งแตอดีต และถูกนํามาใชประกอบพิธี ไถ

หวานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซ่ึงคันไถท่ีใชประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรด พระนังคัล

แรกนาขวัญในปจจุบัน ถูกสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 โดยเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมหนองโพ อ.โพธาราม จ.

ราชบุรี นอมเกลานอมกระหมอมสรางถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร จัดเก็บ ดูแลรักษา 

ซอมแซมปรับปรุงคันไถ ตลอดจนจัดเตรียมคันไถเพื่อเขารวมวันซอมยอย วันซอมใหญ และวันงานพระ

ราชพิธีฯ มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

โดยในชวงเดือนเม.ย. กอนพระราชพิธีของทุกป กรมสงเสริมการเกษตรจะดําเนินการซอมแซมปรับปรุง

คันไถใหมีสภาพสมบูรณพรอมใชงาน และจัดพิธีบวงสรวงคันไถ เพื่อความเปนสิริมงคลและขวัญกําลังใจ

แกเจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้ ชุดคันไถประกอบดวย 4 สวนสําคัญคือ 1. คันไถ ขนาดความสูงวัดจากพื้นถึงเศียรนาค 2.26 เมตร 

และยาวจากเศียรนาคถึงปลายไถ 6.59 เมตร ทาสีแดงชาด หัวคันไถทําเปนเศียรพญานาคลงรักปดทอง 

ลวดลายประดับเปนลายกระจังตาออยลงรักปดทองตลอดคัน ปลายไถหุมผาขาวขลิบทองสําหรับมือจับ 

2. แอกเทียมพระโค ยาว 1.55 เมตร ตรงกลางประดับดวยรูปครุฑยุดนาคหลอดวยทองเหลืองลงรักปด

ทองอยูบนฐานบัว ปลายแอกท้ังสองดานแกะสลักเปนรูปเศียรพญานาคลงรักปดทอง ลวดลายประดับเปน

ลายกระจังตาออยลงรักปดทองตลอดคัน ปลายแอกแตละดานมีลูกแอกทั้งสองดานสําหรับเทียมพระโค

พรอมเชือกกระทาม 

3. ฐานรอง เปนที่สําหรับรองรับคันไถพรอมแอก ทําดวยไมเนื้อแข็งทาดวยสีแดงชาด มีลวดลายประดับ

เปนลายกระจังตาออยลงรักปดทองท้ังดานหัวไถและปลายไถ และ 4. ธงสามชาย เปนธงประดับคันไถติด

ตั้งอยูบนเศียรนาคทําดวยกระดาษและผาสักหลาด เขียนลวดลายลงรักปดทองประดับดวยกระจกแวว มี

พูสีขาวประดับเปนเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพ่ือประดับพระเกียรติ ธงสามชายมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม ฐาน

ยาว 41 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร และเสาธงยาว 72 เซนติเมตร 

 

 

 

 



 
“บวงสรวงคันไถ” เสริมขวัญกําลังใจชาวนา ในพระราชพิธีพืชมงคล 65 

 
กระทรวงเกษตรฯจัดพิธีบวงสรวงคันไถในพระราชพิธีพืชมงคลฯ เพ่ือความเปนสิริมงคลและสรางขวัญกําลังใจ

แกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และเกษตรกรชาวนา ในการเริ่มตนฤดูการเพาะปลูกขาว 

 

วันท่ี 21 เมษายน 2565 นายทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาวภายหลังเปน

ประธานพิธบีวงสรวงคันไถในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ป 2565 วา การปลูกขาวเปน

อาชีพหลักของคนไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

ขาวเปนพืชสําคัญแกการดํารงชีวิต ความเปนอยูและเศรษฐกิจของประเทศทุกสมัย ในอดีตคันไถเปนอุปกรณท่ี

ใชในการเตรียมดินกอนปลูกขาว โดยใชแรงงานสัตวในการขับเคลื่อน ซ่ึงถูกนํามาใชประกอบพิธีไถหวานในพระ

ราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีฯ มีมาแตโบราณตั้งแตกรุงสุโขทัยเปนราชธานีจนกระท่ังกรุง

รัตนโกสินทร ในสมัยรัชการท่ี 4 ไดโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหมีพิธีสงฆ จึงมีพิธีพืชมงคลรวมกับพิธีจรดพระ

นังคัลแรกนาขวัญเปนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญตั้งแตนั้นมา 

 

ท้ังนี้ พระราชพิธีดังกลาวมีจุดมุงหมายเพ่ือเปนตัวอยางแกราษฎรในการทํานา ชักนําใหมีความม่ันใจความเปน

สิริมงคลและบํารุงขวัญในแกเกษตรกร กําหนดจัดข้ึนในเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมของทุกป โดยวันท่ีจะ

กําหนดตามฤกษยามท่ีเหมาะสมตามปฏิทินหลวง ซ่ึงเปนระยะเวลาเหมาะสมแกการเริ่มตนการทํานาของทุกป 

 

ซ่ึงคันไถเปนอุปกรณท่ีใชในการเตรียมดินกอนปลูกขาวมาตั้งแตอดีต และถูกนํามาใชประกอบพิธีไถหวานใน

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซ่ึงคันไถท่ีใชประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญใน

ปจจุบัน ถูกสรางข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2539 

 



โดยเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมหนองโพ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นอมเกลานอมกระหมอมสรางถวาย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซ่ึงกระทรวงเกษตรและ

สหกรณไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร จัดเก็บ ดูแลรักษา ซอมแซมปรับปรุงคันไถ ตลอดจนจัดเตรียม

คันไถเพ่ือเขารวมวันซอมยอย วันซอมใหญ และวันงานพระราชพิธีฯ มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 

โดยในชวงเดือนเมษายนกอนพระราชพิธีของทุกป กรมสงเสริมการเกษตรจะดําเนินการซอมแซมปรับปรุงคันไถ

ใหมีสภาพสมบูรณพรอมใชงาน และจัดพิธีบวงสรวงคันไถ เพ่ือความเปนสิริมงคลและขวัญกําลังใจแกเจาหนาท่ี

และผูปฏิบัติงาน 

 

ดานนายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวเพ่ิมเติมวา ชุดคันไถประกอบดวย 4 สวน

สําคัญคือ 1) คันไถ ขนาดความสูงวัดจากพ้ืนถึงเศียรนาค 2.26 เมตร และยาวจากเศียรนาคถึงปลายไถ 6.59 

เมตร ทาสีแดงชาด หัวคันไถทําเปนเศียรพญานาคลงรักปดทอง ลวดลายประดับเปนลายกระจังตาออยลงรัก

ปดทองตลอดคัน ปลายไถหุมผาขาวขลิบทองสําหรับมือจับ 

 

2) แอกเทียมพระโค ยาว 1.55 เมตร ตรงกลางประดับดวยรูปครุฑยุดนาคหลอดวยทองเหลืองลงรักปดทองอยู

บนฐานบัว ปลายแอกท้ังสองดานแกะสลักเปนรูปเศียรพญานาคลงรักปดทอง ลวดลายประดับเปนลายกระจัง

ตาออยลงรักปดทองตลอดคัน ปลายแอกแตละดานมีลูกแอกท้ังสองดานสําหรับเทียมพระโคพรอมเชือกกระ

ทาม 

 

3) ฐานรอง เปนท่ีสําหรับรองรับคันไถพรอมแอก ทําดวยไมเนื้อแข็งทาดวยสีแดงชาด มีลวดลายประดับเปน

ลายกระจังตาออยลงรักปดทองท้ังดานหัวไถและปลายไถ และ 4) ธงสามชาย เปนธงประดับคันไถติดตั้งอยูบน

เศียรนาคทําดวยกระดาษและผาสักหลาด เขียนลวดลายลงรักปดทองประดับดวยกระจกแวว มีพูสีขาวประดับ

เปนเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพ่ือประดับพระเกียรติ ธงสามชายมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม ฐานยาว 41 เซนติเมตร 

สูง 50 เซนติเมตร และเสาธงยาว 72 เซนติเมตร 

 



 
กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีบวงสรวงคันไถในพระราชพิธีพืชมงคลฯ เพ่ือความเปนสิริมงคลและสรางขวัญ

กําลังใจแกเจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงาน 

 
ดร.ทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานพิธีบวงสรวงคันไถในงานพระราชพิธี

พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ป 2565 โดยมีนายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริม

การเกษตร และผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขารวม ณ อาคารจัดเก็บคันไถ กรมสงเสริมการเกษตร 

กรุงเทพมหานคร โดยพิธีบวงสรวงคันไถ ไดเริ่มในเวลา 11.39 น. ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาเครื่องสังเวย

บวงสรวงคันไถ พราหมณพิธีกลาวนําคําอธิษฐานจิต จากนั้นประธานปกธูปบนเครื่องสังเวยบวงสรวงคันไถ 

ผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณปกธูปบนเครื่องสังเวยบวงสรวงคันไถ ตอมาประธานโปรยขาวตอก

ดอกไมบริเวณปะรําพิธีท่ีตั้งคันไถ พราหมณพิธีประพรมน้ําเทพมนตร และเจิมแปง ประธานนํามาลัยคลองคัน

ไถ และผูบริหารท่ีรวมในพิธีนํามาลัยมาวางบนพานหนาคันไถเปนอันเสร็จพิธ ี

ดร.ทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาววา การปลูกขาวเปนอาชีพหลักของคนไทย

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ขาวเปนพืชสําคัญแกการดํารงชีวิต ความเปนอยูและเศรษฐกิจของประเทศทุกสมัย ใน

อดีตคันไถเปนอุปกรณท่ีใชในการเตรียมดินกอนปลูกขาว โดยใชแรงงานสัตวในการขับเคลื่อน ซ่ึงถูกนํามาใช

ประกอบพิธีไถหวานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีฯ มีมาแตโบราณต้ังแตกรุงสุโขทัย

เปนราชธานีจนกระท่ังกรุงรัตนโกสินทร ในสมัยรัชการท่ี 4 ไดโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหมีพิธีสงฆ จึงมีพิธีพืช

มงคลรวมกับพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเปนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญต้ังแตนั้นมา 

ท้ังนี้ พระราชพิธีดังกลาวมีจุดมุงหมายเพ่ือเปนตัวอยางแกราษฎรในการทํานา ชักนําใหมีความม่ันใจความเปน

สิริมงคลและบํารุงขวัญในแกเกษตรกร กําหนดจัดข้ึนในเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมของทุกป โดยวันท่ีจะ

กําหนดตามฤกษยามท่ีเหมาะสมตามปฏิทินหลวง ซ่ึงเปนระยะเวลาเหมาะสมแกการเริ่มตนการทํานาของทุกป 



ท้ังนี้ คันไถเปนอุปกรณท่ีใชในการเตรียมดินกอนปลูกขาวมาตั้งแตอดีต และถูกนํามาใชประกอบพิธีไถหวานใน

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซ่ึงคันไถท่ีใชประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญใน

ปจจุบัน ถูกสรางข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2539 โดยเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมหนองโพ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นอม

เกลานอมกระหมอมสรางถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร จัดเก็บ ดูแลรักษา 

ซอมแซมปรับปรุงคันไถ ตลอดจนจัดเตรียมคันไถเพ่ือเขารวมวันซอมยอย วันซอมใหญ และวันงานพระราชพิธี

ฯ มาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยในชวงเดือนเมษายนกอนพระราชพิธีของทุกป กรมสงเสริมการเกษตรจะ

ดําเนินการซอมแซมปรับปรุงคันไถใหมีสภาพสมบูรณพรอมใชงาน และจัดพิธีบวงสรวงคันไถ เพ่ือความเปนสิริ

มงคลและขวัญกําลังใจแกเจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงาน 

ดาน นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวเพ่ิมเติมวา ชุดคันไถประกอบดวย 4 

สวนสําคัญคือ 

1) คันไถ ขนาดความสูงวัดจากพ้ืนถึงเศียรนาค 2.26 เมตร และยาวจากเศียรนาคถึงปลายไถ 6.59 เมตร ทาสี

แดงชาด หัวคันไถทําเปนเศียรพญานาคลงรักปดทอง ลวดลายประดับเปนลายกระจังตาออยลงรักปดทอง

ตลอดคัน ปลายไถหุมผาขาวขลิบทองสําหรับมือจับ 

2) แอกเทียมพระโค ยาว 1.55 เมตร ตรงกลางประดับดวยรูปครุฑยุดนาคหลอดวยทองเหลืองลงรักปดทองอยู

บนฐานบัว ปลายแอกท้ังสองดานแกะสลักเปนรูปเศียรพญานาคลงรักปดทอง ลวดลายประดับเปนลายกระจัง

ตาออยลงรักปดทองตลอดคัน ปลายแอกแตละดานมีลูกแอกท้ังสองดานสําหรับเทียมพระโคพรอมเชือกกระ

ทาม 

3) ฐานรอง เปนท่ีสําหรับรองรับคันไถพรอมแอก ทําดวยไมเนื้อแข็งทาดวยสีแดงชาด มีลวดลายประดับเปน

ลายกระจังตาออยลงรักปดทองท้ังดานหัวไถและปลายไถ 

4) ธงสามชาย เปนธงประดับคันไถติดตั้งอยูบนเศียรนาคทําดวยกระดาษและผาสักหลาด เขียนลวดลายลงรัก

ปดทองประดับดวยกระจกแวว มีพูสีขาวประดับเปนเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพ่ือประดับพระเกียรติ ธงสามชายมี

ลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม ฐานยาว 41 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร และเสาธงยาว 72 เซนติเมตร 

 



 

กรมสงเสริมการเกษตร จัดพิธีบวงสรวงคันไถในพระราชพิธีพืชมงคลฯ เพ่ือความเปนสิริมงคล 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตรจัดใหมีพิธีบวงสรวงคันไถซ่ึงจะใชในงานพระราชพิธี

พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ป 2565 ข้ึน เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2565 ณ อาคารจัดเก็บคันไถ กรม

สงเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร 

ดร.ทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาววา การปลูกขาวเปนอาชีพหลักของคนไทย

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ขาวเปนพืชสําคัญแกการดํารงชีวิต ความเปนอยูและเศรษฐกิจของประเทศทุกสมัย ใน

อดีตคันไถเปนอุปกรณท่ีใชในการเตรียมดินกอนปลูกขาว โดยใชแรงงานสัตวในการขับเคลื่อน ซ่ึงถูกนํามาใช

ประกอบพิธีไถหวานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีฯ มีมาแตโบราณตั้งแตกรุงสุโขทัย

เปนราชธานีจนกระท่ังกรุงรัตนโกสินทร ในสมัยรัชการท่ี 4 ไดโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหมีพิธีสงฆ จึงมีพิธีพืช

มงคลรวมกับพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเปนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญตั้งแตนั้นมา 

ท้ังนี้พระราชพิธีดังกลาวมีจุดมุงหมายเพ่ือเปนตัวอยางแกราษฎรในการทํานา ชักนําใหมีความม่ันใจความเปน

สิริมงคลและบํารุงขวัญในแกเกษตรกร กําหนดจัดข้ึนในเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมของทุกป โดยวันท่ีจะ

กําหนดตามฤกษยามท่ีเหมาะสมตามปฎิทินหลวง ซ่ึงเปนระยะเวลาเหมาะสมแกการเริ่มตนการทํานาของทุกป 

ดาน นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา คันไถเปนอุปกรณท่ีใชในการเตรียมดิน

กอนปลูกขาวมาตั้งแตอดีต และถูกนํามาใชประกอบพิธีไถหวานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซ่ึงคัน



ไถท่ีใชประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปจจุบัน ถูกสรางข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2539 โดย

เกษตรกรผู เลี้ยงโคนมหนองโพ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นอมเกลานอมกระหมอมสรางถวาย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซ่ึงกระทรวงเกษตรและ

สหกรณไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร จัดเก็บ ดูแลรักษา ซอมแซมปรับปรุงคันไถ  ตลอดจน 

จัดเตรียมคันไถเพ่ือเขารวมวันซอมยอย วันซอมใหญ และวันงานพระราชพิธีฯ มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดย

ในชวงเดือนเมษายนกอนพระราชพิธีของทุกป กรมสงเสริมการเกษตรจะดําเนินการซอมแซมปรับปรุงคันไถให

มีสภาพสมบูรณพรอมใชงาน และจัดพิธีบวงสรวงคันไถ เพ่ือความเปนสิริมงคลและขวัญกําลังใจแกเจาหนาท่ี

และผูปฏิบัติงาน 

นายเขมแข็ง กลาวเพ่ิมเติมวา พิธีบวงสรวงคันไถเริ่มในเวลา 11.39 น. โดย ดร.ทองเปลว กองจันทร 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาเครื่องสังเวยบวงสรวงคันไถ พราหมณพิธี 

กลาวนําคําอธิษฐานจิต จากนั้นประธานปกธูปบนเครื่องสังเวยบวงสรวงคันไถ ผูบริหารกระทรวงเกษตรและ

สหกรณปกธูปบนเครื่องสังเวยบวงสรวงคันไถ ตอมาประธานโปรยขาวตอกดอกไมบริเวณปะรําพิธีท่ีตั้งคันไถ 

พราหมณพิธีประพรมน้ําเทพมนตร และเจิมแปง ประธานนํามาลัยคลองคันไถ และผูบริหารท่ีรวมในพิธีนํา

มาลัยมาวางบนพานหนาคันไถเปนอันเสร็จพิธ ี

สําหรับชุดคันไถประกอบดวย 4 สวนสําคัญคือ 1) คันไถ ขนาดความสูงวัดจากพ้ืนถึงเศียรนาค 2.26 เมตร และ

ยาวจากเศียรนาคถึงปลายไถ 6.59 เมตร ทาสีแดงชาด หัวคันไถทําเปนเศียรพญานาคลงรักปดทอง ลวดลาย

ประดับเปนลายกระจังตาออยลงรักปดทองตลอดคัน ปลายไถหุมผาขาวขลิบทองสําหรับมือจับ 2) แอกเทียม

พระโค ยาว 1.55 เมตร ตรงกลางประดับดวยรูปครุฑยุดนาคหลอดวยทองเหลืองลงรักปดทองอยูบนฐานบัว 

ปลายแอกท้ังสองดานแกะสลักเปนรูปเศียรพญานาคลงรักปดทอง ลวดลายประดับเปนลายกระจังตาออยลงรัก

ปดทองตลอดคัน ปลายแอกแตละดานมีลูกแอกท้ังสองดานสําหรับเทียมพระโคพรอมเชือกกระทาม 3) 

ฐานรอง เปนท่ีสําหรับรองรับคันไถพรอมแอก ทําดวยไมเนื้อแข็งทาดวยสีแดงชาด มีลวดลายประดับเปนลาย

กระจังตาออยลงรักปดทองท้ังดานหัวไถและปลายไถ และ 4) ธงสามชาย เปนธงประดับคันไถติดตั้งอยูบนเศียร

นาคทําดวยกระดาษและผาสักหลาด เขียนลวดลายลงรักปดทองประดับดวยกระจกแวว มีพูสีขาวประดับเปน

เครื่องสูงชนิดหนึ่งเพ่ือประดับพระเกียรติ ธงสามชายมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม ฐานยาว 41 เซนติเมตร สูง 

50 เซนติเมตร และเสาธงยาว 72 เซนติเมตร 

 

 

 



 
ปลุกตํานาน “โรบัสตา” จาก "ตอ" กาแฟท่ีถูกมองไรคา ตอยอดยกระดับสูแบรนดดัง “ไรภูตะวัน” 

 

กระบี่ - ปลุกตํานานกาแฟโรบัสตา จาก "ตอ" กาแฟท่ีถูกมองวาไรคา เจาของโคนท้ิงเพราะราคาตกต่ําในสมัย

รุนพอ นํามาพัฒนา ตอยอดยกระดับสูแบรนดดัง “ไรภูตะวัน” บานทะเลหอย จ.กระบี่ จนไดรับเลือกเปน 1 

ใน 10 “โรบัสตา” ท่ีดีท่ีสุดของประเทศ 

กาแฟถือเปนพืชเศรษฐกิจหนึ่งของประเทศ โดยนิยมปลูกในพ้ืนท่ีแถบภาคเหนือและภาคใต ข้ึนอยูกับชนิดพันธุ

และความเหมาะสม ปจจุบันกลายเปนเครื่องดื่มท่ีคนไทยสวนใหญนิยมดื่มทุกวัน กาแฟจึงเปนเมนูอันดับตนๆ 

สามารถเอามาผสมทําเครื่องดื่มอ่ืนๆ ไดหลากหลายประเภท เชน นํากาแฟมาผสมกับน้ําสม น้ํามะพราว หรือ

ผสมกับเครื่องดื่มอ่ืนๆ โดยกาแฟแตละชนิดใหความอรอยแตกตางกัน 

สําหรับ จ.กระบี่ กาแฟสายพันธโรบัสตา เปนสายพันธุท่ีเกษตรกรชาวสวนกาแฟนิยมปลูก เนื่องจากใหผลผลิต

ดี มีรสชาติเขมขนและกลิ่นหอมกรุน คงความดุดันฉบับกาแฟสายพันธุใต นิยมปลูกมากในแถบ อ.คลองทอม อ.

ลําทับ และ อ.ปลายพระยา ซ่ึงปจจุบันเกษตรกรไดพยายามศึกษาเรียนรู จนสามารถพัฒนามาเปนแบรนดของ

ตัวเอง 

อยางเชนกาแฟ "ไรภูตะวัน" ท่ีบานทะเลหอย ม.4 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ของ น.ส.จรี มานพ อายุ 

35 ป เจาของแบรนด “ไรภูตะวัน” บานทะเลหอย ท่ีสรางแบรนดกาแฟของตัวเองข้ึนมาจนไดรับความนิยม

เปนอยางมาก กลาววา หลายคนถามวาทําไมจึงมาปลูกกาแฟอีก ท้ังๆ ท่ี อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ เคยปลูก

กาแฟมาครั้งหนึ่งเเลว ตอนชวงประมาณป พ.ศ 2505 ตอนสมัยรุนปู รุนพอ ซ่ึงตอนนั้นกาแฟเปนพืชเศรษฐกิจ 

ราคาดีมาก กาแฟสาร กิโลกรัมละ 100 บาท แตมาชวงหลังๆ ราคาเริ่มลดมาเหลือกิโลกรัมละ 15 บาท 

หลังจากนั้น ชาวบานเริ่มโคนตนกาแฟท้ิง หันไปปลูกปาลมน้ํามัน กับยางพาราแทน 

พอมาอีกชวงหนึ่ง ปาลม กับยางราคาตกต่ําอีก ตอนนั้นไดมานั่งปรึกษาคนในครอบครัว วา อยากจะโคนปาลม 

เเตไมรูจะปลูกอะไรดี บังเอิญมีตนตอกาแฟท่ีถูกโคนท้ิง แตกกอข้ึนมาใหม เริ่มใหผลผลิต ชวงนั้นเปนชวงปลาย



เดือนมกราคม ป 2562 เขาชวงปลายฤดูกาลเก็บกาแฟ เลยลองเก็บเมล็ดกาแฟท่ียังหลงเหลืออยู เพ่ือเอามาทํา

กาแฟสด ตั้งเเตนั้นมาเริ่มเห็นแนวทาง เริ่มคิดวาหากเราทํากาแฟเหมือนสมัยกอน เก็บผลกาแฟขายอยางเดียว 

ไมนานราคากาแฟก็อาจจะกลับมาตกต่ําอีกได 

เลยเริ่มศึกษาหาขอมูลตาม Google Youtube ถึงแนวทางการทํากระบวนการผลิตกาแฟโรบัสตาคุณภาพ ให

ตรงตอความตองการของผูบริโภค และไดไปเรียนรูตามท่ีตางๆ ซ่ึงจากการไปเรียนรู มีคําพูดอยูคําหนึ่งท่ีจดจํา

มาจนถึงทุกวันนี้ คือคําวา “เกษตรกรตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา อาหาร ของกิน ของดื่ม หากตนน้ําทํา

ออกมาดี กลางน้ําก็นําไปปรุงไดหลายเมนู สงตอไปใหปลายน้ํา คือ ผูบริโภคอยางมีคุณภาพ” 

หลังจากนั้นไดมีการปรับปรุงตนตอกาแฟท่ีเคยมองวาไรคา ถูกโคนท้ิงเพราะราคาตกต่ําใหกลับมามีความ

สมบูรณ และเริ่มปลูกกาแฟเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนั้น ยังไดรวมกลุมกันปลูกกาแฟเกษตรแปลงใหญ และพัฒนา

คุณภาพกาแฟใหตรงกับความตองการของลูกคา 

จนกระท่ังไดรับการคัดเลือกติด 1 ใน 10 ของกาแฟโรบัสตา ท่ีดีท่ีสุดของประเทศ โดยกรมสงเสริมสหกรณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย สมาคมและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ

ภาคกาแฟ รวมกันจัดการประกวดสุดยอดกาแฟอราบิกา และโรบัสตา โครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย 

2564 เพ่ือคนหาเมล็ดกาแฟท่ีมีคุณภาพดี มีการดูแลอยางดี จนไดเมล็ดกาแฟเกรดพิเศษ และสงเสริมพัฒนา

กาแฟไทยใหมีคุณภาพดีสูระดับโลกเพ่ิมมูลคา สรางรายไดและความยั่งยืนของเกษตรกร 

จากการประกวดท่ีผานมาตัวเองในฐานะสมาชิกแปลงใหญกาแฟบานทะเลหอย เจาของแบรนด “ไรภูตะวัน”

ไดรับการจัดลําดับท่ี 10 ประเภทคุณภาพกาแฟท่ีมีระดับคะแนนของกาแฟโรบัสตา ดวยคะแนน 81.33 ไดรับ

ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง 

น.ส.จรี ยังกลาวดวยวา สําหรับพ้ืนท่ีบานทะเลหอย ความพิเศษของดินเปนดินแดง เหมาะแกการปลูกพืชกาแฟ 

ตอนนี้มีสมาชิกรวมกันปลูกกาแฟเกษตรแปลงใหญประมาณ 30 ราย พ้ืนท่ีปลูกกวา 200 ไร โดยในปนี้สามารถ

เก็บผลผลิตไดประมาณ 18 ตัน และเม่ือนํามาตากแหง สีเปนสารแลวเหลือประมาณ 4 ตัน ขายไดท่ีเฉลี่ย กก.

ละ 70-75 บาท เปนราคาเกรดโรงงาน หากวานํามาคัดเกรดอยางดี ราคาจะสูงข้ึนไปอีกถึง กก.ละ 200-300 

บาท สําหรับตลาดกาแฟ ตอนนี้คอนขางดีมาก 

น.ส.จรี กลาวดวยวา สําหรับผลิตภัณฑกาแฟ ของแบรนดไรภูตะวัน นอกจากจําหนายสารกาแฟดิบแลว ยังมี

สารค่ัวสําเร็จรูป มีท้ังค่ัวออน สําหรับคนชอบกาแฟรสชาติออนๆ สารค่ัวกลาง สําหรับคอกาแฟท่ัวไป และสาร

ค่ัวเขม สําหรับคนท่ีชอบกาแฟแบบเขมขน นอกจากนี้ มีแบบดริปแบ็ก กาแฟค่ัวบดพรอมชงดื่มไดทันที สําหรับ

ตลาดกาแฟ หลักๆ ของไรภูตะวันตอนนี้สงใหรานจําหนายกาแฟในตัวเมืองกระบี่ และตามออเดอรท่ีสั่งเขามา 

 



ดานนายชํานาญ นุนดํา เกษตรจังหวัดกระบี่ใหขอมูลวา จังหวัดกระบี่มีพ้ืนท่ีปลูกกาแฟโรบัสตา จํานวน 1,500 

ไรเศษ ใหผลผลิต 675 ตันเศษ มีมูลคารวมท้ังสิ้นประมาณ 40.5 ลานบาท ซ่ึงกาแฟกระบี่เปนสินคา GI ของ

จังหวัดจึงทําใหจังหวัดกระบี่มีกลุมผูผลิตและจําหนายกาแฟหลายแบรนด เชน กาแฟคลองทอม กาแฟไรภู

ตะวัน และกาแฟข้ีชะมด 

สําหรับ น.ส.จรี มานพ เริ่มตนดวยการเปนเกษตรผูปลูกกาแฟจากการสงเสริมของสํานักงานเกษตรเกษตร

จังหวัดกระบี่ โดยในป 2561 ไดสนับสนุนองคความรูแนวคิดดานการเกษตร ตอมาป 2562 ไดรวมกลุมเกษตร

แปลงใหญ โดยใชชื่อแปลงใหญกาแฟบานทะเลหอย และไดจัดทําแบรนดของตัวเองข้ึนมาและรับซ้ือผลผลิต

ของเพ่ือนสมาชิกในราคาท่ีเปนธรรม ป 2564 สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ไดสนับสนุนงบประมาณโครงการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคากาแฟ และจัดทําเปนแปลงสาธิตการเรียนรูกาแฟใหเกษตรกรท่ีสนใจไดเรียนรู 

และในป 2565 เกษตรจังหวัดกระบี่ พรอมหนุนใหเปน กาแฟอินทรียตอไป เพ่ือดึงดูดและเปนจุดขายใหม 
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	จนกระทั่งได้รับการคัดเลือกติด 1 ใน 10 ของกาแฟโรบัสต้า ที่ดีที่สุดของประเทศ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สมาคมและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาคกาแฟ ร่วมกันจัดการประกวดสุดยอดกาแฟอราบิก้า และโรบัสต้า โครงการ...
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