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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 25-28 มิถุนายน 256๕  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
การผลิตผลไม้ตะวันออก 1. กรมส่ งเสริมฯ เร่ งควบคุมการผลิตผลไม้

ตะวันออกป’ี 65 
หนังสือพิมพ์แนวหน้า  

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต 

2. ทีมกรมส่งเสริมการเกษตรลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน า
แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังถ่ายทอดความรู้ 
เ พ่ิ ม พู น ทั ก ษ ะแ ละป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก ารผ ลิ ต           
ให้ผลผลิตมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด 

ข่าวสดออนไลน์  

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต 

3. แนะน าแก่ เกษตรกรผู้ ปลูกมันส าปะหลั ง 
ถ่ายทอดความรู้  เพ่ิมพูนทักษะประสิทธิภาพ     
การผลิต 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์  

โรคใบด่างมันส าปะหลัง 4. โรคใบด่างมันส าปะหลัง ภัยใกล้ตัวเกษตรกร ส านั กป ระชาสั ม พันธ์ เขต8 
กาญจนบุรี 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

แปลงใหญ่ทุเรียน  5. ทุเรียนย่านยาว ต่อยอดการผลิตนอกฤดู  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  
โรคใบด่างมันส าปะหลัง 6. ลงพ้ืนที่ติดตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลัง อ าเภอร่องค า 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

การเกษตรเชิงพ้ืนที่ 7. 3 ประสาน ขับเคลื่อน "ภาคการเกษตรเชิง
พ้ืนที่" 

คมชัดลึกออนไลน์ 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 8. เกษตรฯ เชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

เชียงใหม่นิวส์  

ตลาดเกษตรกร 9. เกษตรจังหวัดกระบี่ เปิดงานมหกรรมตลาด
สินค้าเกษตรจังหวัดกระบี่ ขยายฐานตลาดสินค้า
เกษตรหรือตลาดเกษตรกร ไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 

ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์  

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  10. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานวันเห็ด
ตับเต่างามท่ีสามเรือน 

ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 

ปาล์มน้ ามัน 11. เกษตรจังหวัดกระบี่แนะน าเกษตรกรเลือกซื้อ
ต้นกล้าปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพเร่งแก้ต้นกล้าปาล์ม
น้ ามันปลอมระบาด 

ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 

 



2 

 

 



3 

 

 
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7125862 

 

 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีผลผลิต

มันส าปะหลังทั้งประเทศ ประมาณ 35 ล้านตัน โดยแหล่งผลิตที่ส าคัญได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6.08 ล้านไร่ 
ภาคเหนือ 2.68 ล้านไร่ และภาคกลาง 2.15 ล้านไร่ ตามล าดับ และในปีการผลิต 2564/65 มีเกษตรกร   
ผู้ปลูกมันส าปะหลังขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรตามที่ตั้งแปลงปลูกผ่านระบบทะเบียน
เกษตรกร (ทบก.) และแอปพลิเคชั่น Farmbook รวมทั้งประเทศ จ านวน 733,177 ครัวเรือน 1.09 ล้านแปลง 
10.42 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565) กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ   
ในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์
ที่มีเป้าหมายการพัฒนาให้ปี 2569 มีผลผลิตเฉลี่ย 7 ตัน/ไร่ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความ
หลากหลาย ภายใต้ยุทธศาสตร์ด าเนินการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านนโยบายและบริหาร
จัดการ ด้านการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิม และด้านงานวิจัยและพัฒนา ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร        
จึงจัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และนโยบาย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด ส่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดความมั่นคง  
และยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรผู้ผลิตมันส าปะหลัง โดยในปี 2565 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2,620 ราย    
ในพ้ืนที่ 44 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชัยนาทสระบุรี ราชบุรีกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ 
อ านาจเจริญ หนองบัวล าภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร อุตรดิตถ์ เชียงราย นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ 
พะเยา ล าปาง แพร่ และจังหวัดหนองคาย  
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ส าหรับกิจกรรมและวิธีการด าเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าว นอกจากจะเน้นพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรแล้ว ยังได้จัด  
การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เพ่ิมศักยภาพให้มีความรู้และทักษะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต        
มันส าปะหลังให้ผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเน้นย้ าการพัฒนาเกษตกรกลุ่มเป้าหมายรายเดิม
ที่เข้าร่วมโครงการฯในปี 2564 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรโดยเน้นการพัฒนาในประเด็น    
1) การลดต้นทุนการผลิต ด้วยการเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ การเตรียมท่อนพันธุ์คุณภาพ การใช้ปุ๋ย     
ตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การผสมปุ๋ยใช้เอง การจัดท าแปลงมันพันธุ์ดี การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
2) การเพ่ิมผลผลิต ด้วยการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ การเตรียมดินดี การจัดการน้ า (ระบบน้ าหยด) การไถ
ระเบิดดินดาน การปรับปรุงบ ารุงดินที่ถูกต้อง การใช้ปุ๋ยถูกสูตร ถูกเวลา ถูกปริมาณ ถูกวิธี การป้องกันก าจัด
โรคและแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญ การขยายมันส าปะหลังด้วยวิธี X20 และ X80 3) การพัฒนาคุณภาพ ด้วยการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ถูกต้อง ตามระยะเวลาที่เหมาะสม การผลิตมันส าปะหลังสะอาด และการแปรรูปเบื้องต้น
เพ่ือเพ่ิมรายได้ 4) การตลาด การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามหลั กตลาด    
น าการผลิต และ 5) การบริหารจัดการกลุ่ม ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการรวมกลุ่มร่วมกันตั้งแต่การผลิต การจ าหน่าย 
ตลอดจนการจัดท าแปลงขยายผลจากแปลงต้นแบบเพื่อขยายท่อนพันธุ์มันสะอาดสู่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีผลผลิต
มันส าปะหลังทั้งประเทศ ประมาณ 35 ล้านตัน โดยแหล่งผลิตที่ส าคัญได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6.08 ล้านไร่ 
ภาคเหนือ 2.68 ล้านไร่ และภาคกลาง 2.15 ล้านไร่ ตามล าดับ และในปีการผลิต 2564/65 มีเกษตรกร    
ผู้ปลูกมันส าปะหลังขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรตามที่ตั้งแปลงปลูกผ่านระบบทะเบียน
เกษตรกร (ทบก.) และแอปพลิเคชั่น Farmbook รวมทั้งประเทศ จ านวน 733,177 ครัวเรือน 1.09 ล้านแปลง 
10.42 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565)   

กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูก     
มันส าปะหลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่มีเป้าหมายการพัฒนาให้ปี 2569      
มีผลผลิตเฉลี่ย 7 ตัน/ไร่ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความหลากหลาย ภายใต้ยุทธศาสตร์ด าเนินการ  
5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านนโยบายและบริหารจัดการ ด้านการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
และด้านงานวิจัยและพัฒนา ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมัน
ส าปะหลัง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบาย เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการตลาด ส่งผลสัมฤทธิ์ให้ เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรผู้ผลิต           
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มันส าปะหลัง โดยในปี 2565 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2,620 ราย ในพ้ืนที่ 44 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ลพบุรี ชัยนาทสระบุรี ราชบุรีกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อ านาจเจริญ หนองบัวล าภู ขอนแก่น 
อุดรธานี เลย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อุตรดิตถ์ เชียงราย นครสวรรค์  
อุทัยธานี ก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ พะเยา ล าปาง แพร่ และจังหวัดหนองคาย 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ส าหรับกิจกรรมและวิธีการด าเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าว นอกจากจะเน้นพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรแล้ว ยังได้
จัดการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เพ่ิมศักยภาพให้มีความรู้และทักษะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมัน
ส าปะหลังให้ผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเน้นย้ าการพัฒนาเกษตกรกลุ่มเป้าหมายรายเดิมที่
เข้าร่วมโครงการฯในปี 2564 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ส าหรับกิจกรรมและวิธีการด าเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าว นอกจากจะเน้นพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรแล้ว ยังได้
จัดการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรโดยเน้นการพัฒนาในประเด็น     
1) การลดต้นทุนการผลิต ด้วยการเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ การเตรียมท่อนพันธุ์คุณภาพ การใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การผสมปุ๋ยใช้เอง การจัดท าแปลงมันพันธุ์ดี การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
2) การเพ่ิมผลผลิต ด้วยการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ การเตรียมดินดี การจัดการน้ า (ระบบน้ าหยด) การไถ
ระเบิดดินดาน การปรับปรุงบ ารุงดินที่ถูกต้อง การใช้ปุ๋ยถูกสูตร ถูกเวลา ถูกปริมาณ ถูกวิธี การป้องกันก าจัด
โรคและแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญ การขยายมันส าปะหลังด้วยวิธี X20 และ X80   
3) การพัฒนาคุณภาพ ด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ถูกต้อง ตามระยะเวลาที่เหมาะสม การผลิตมันส าปะหลัง
สะอาด และการแปรรูปเบื้องต้นเพื่อเพ่ิมรายได้  
4) การตลาด การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามหลักตลาดน าการผลิต  
5) การบริหารจัดการกลุ่ม ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการรวมกลุ่มร่วมกันตั้งแต่การผลิต การจ าหน่าย ตลอดจน     
การจัดท าแปลงขยายผลจากแปลงต้นแบบเพื่อขยายท่อนพันธุ์มันสะอาดสู่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
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โรคใบด่างมันส าปะหลัง ภัยใกล้ตัวเกษตรกร 
https://www.youtube.com/watch?v=oLq5qEYjYeg 
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ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 สงขลา ประชุม เครือข่ายคณะกรรมการ ศพก. แปลงใหญ่ และ 
Young smart farmer ระดับเขต ชู 3 ประสาน ขับเคลื่อน "ภาคการเกษตรเชิงพ้ืนที่" 

นายอนุชา ยาอีด ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผย
ว่า ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)และ "เกษตรแปลงใหญ่" ถือเป็นกลไกส าคัญ
ในการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดระยะเวลา 6-7 ปี ที่มีการด าเนินงานมา
ได้เกิดผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในทุกมิติและมีแนวโน้มการพัฒนาของเกษตรกรที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีการ
เชื่อมโยงการท างานกับเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) ในการพัฒนาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดย ศพก.เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิต "สินค้าเกษตร" ที่ถูกต้องและ
เหมาะสม เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งบูรณาการการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถการขยายผลองค์ความรู้ 
นวัตกรรม และผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรแปลงใหญ่ได้  ในส่วนภาคใต้มี ศพก.หลัก จ านวน 151 ศพก. และ 
ศพก.เครือข่าย จ านวน 2,176 แห่ง มีแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองแล้วจ านวน 1,209 แปลง รวมพ้ืนที่ 
680,799 ไร่ เกษตรกร 64,661 ราย และมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเป็น "Young Smart 
Farmer" แล้ว จ านวน 3,421 คน ขับเคลื่อนโดยศูนย์บ่มเพาะเกษตรเกษตรกรุ่นใหม่ (ศบพ.) ศูนย์หลักจ านวน 
14 ศูนย์และศูนย์เครือข่ายจ านวน 118 ศูนย์ ซึ่งทั้ง 3 เครือข่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนการเกษตรของภาคใต้มา
อย่างต่อเนื่อง 

นายอนุชา  กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาก าหนดจัด
ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ ศพก. แปลงใหญ่ และ Young smart farmer ระดับเขต ปีละ 4 ครั้ง โดยครั้ง
นี้ เป็นการประชุมครั้งที่  3 ประจ าปี 2565 จัดขึ้นระหว่าง 23 -24 มิ.ย. 65 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอเชียรใหญ่และแปลงใหญ่ส้มโอต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นส าคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ การร่วมมือกันการขับเคลื่อนภาคการเกษตร
ของภาคใต้ เริ่มตั้งแต่ ศพก. ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ต่าง ๆ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ขับเคลื่อนให้น า
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เทคโนโลยี นวัตกรรมและผลงานวิจัยโดยเฉพาะจากศูนย์ AIC ที่มีอยู่ทุกจังหวัด ศูนย์ AIC เน้นส่งเสริม
เทคโนโลยีเกษตร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้า
ด้วยกัน โดยจะรวบรวมช่างเกษตร ปราชญ์เกษตร ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในการใช้
เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการในพ้ืนที่แปลงใหญ่ ดึง Smart 
Farmer และ Young Smart Farmer เข้าร่วมทั้งที่เป็นวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสหกรณ์ เสริมสร้างองค์ความรู้
ทางด้าน e-commerce  การสร้าง Story ของสินค้า Packaging รวมถึงมาตรการ กฎระเบียบการรับรองต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง "ด้านการเกษตร" เพื่อให้เกษตรกรก้าวเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 อย่างครบวงจร มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง 
มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายข่ายที่ดี พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป  นอกจากนี้ส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา ได้ท า MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิชาการต่าง ๆ 
เพ่ือน าองค์ความรู้ผลวิจัยมาขยายสู่เกษตรกรผ่าน ศพก.เป็นแหล่งเรียนรู้ เมื่อมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ก็ขยาย
ไปสู่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ น าเกษตรอัจฉริยะมาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนแนวทางการด าเนินงาน 
BCG Model ในการขับเคลื่อน ศพก. สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคใต้เองมีพืชหลากหลายทั้งยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
ข้าว ไม้ผล พืชผัก ตลอดจนกิจกรรมด้านประมง ปศุสัตว์ การท าเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่   
การผลิตขยายพันธุ์แหนแดงเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเป็นฐานเรียนรู้ใน ศพก. การพัฒนา ศพก. เป็น "แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร" การผลิตสื่อองค์ความรู้ของ ศพก. และการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐานของ
สินค้า ศพก. และแปลงใหญ่ อีกทั้ง ศพก.ยังเป็นแหล่งให้ความรู้และฝึกอาชีพให้เกษตรกรในช่วงสถานการณ์
การระบาดของโควิด 19 เพื่อสร้างรายได้และมีอาหารบริโภคในครัวเรือน 
นอกจากนี้มีการสรุปผลด าเนินงานโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
ซึ่งเป็นโครงการส าคัญตามแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด 19 มีแปลงใหญ่
ด้านพืชเข้าร่วมโครงการในระยะที่ 1 จ านวน 123 แปลง ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอยู่ในระหว่างการ
แนะน าและตรวจบัญชี โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ การประกวดแปลงใหญ่ ปี2565 ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกจะลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 27 
มิถุนายน- 1 ก.ค. 2565 และกิจกรรมของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และโมเดลการท างาน
ร่วมกัน 3 เครือข่ายมีการจัดท าฐานข้อมูล "ด้านการเกษตร" และน าไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ประเด็นส าคัญ
อีกประการก็คือ การเตรียมเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ศพก.และแปลงใหญ่ในระดับต่าง ๆ ซึ่งจะหมดวาระลงใน
วันที่ 18 ตุลาคม 2565 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เสนอขอแก้ไขระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ (1) ปรับปรุงบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายจากคณะกรรมการอ านวยการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด แก้ไขเป็นคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด/ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (2) การเพ่ิมบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ศพก.ทุกระดับในการเชื่อมโยงการด าเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและติดตามประเมินผล 
และ(3) ปรับปรุงวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ศพก.ทุกระดับ จากเดิมครั้งละ 2 ปี เป็ น 4 ปี 
และเมื่อพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งได้อีก ไม่จ ากัดวาระ ดังนั้น จนท.และเกษตรกรต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการท างานให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และทันต่อบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนภาคเกษตรภายใต้หลักตลาดน าการผลิต จะให้ความส าคัญตั้งแต่การวิเคราะห์
ความต้องการของตลาด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงกับการวางแผนการผลิต และน าไปสู่การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร การตรวจสอบย้อนกลับ ตลอดจนส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่เกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร นายอนุชา กล่าวทิ้งท้าย 
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https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/2192465/ 

 

 
นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน พิธีเปิดงานท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ จังหวัด

เชียงใหม่ ณ สวนผักดอย OK ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรม
เชื่อมโยง บูรณาการของแปลงใหญ่ผัก อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ร่วมกับสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) ซึ่ง
กิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่บอกเล่าถึงเส้นทางจากการท าเกษตรปลอดภัย ยกระดับสู่
เกษตรอินทรีย์มาตรฐาน Organic Thailand เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกเกษตรกรในกลุ่ม พร้อมส่งเสริม
ความรู้ การบริหารจัดการแปลงให้ได้มาตรฐาน และผลักตันช่องทางการตลาดสร้างแรงจูงใจในการพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่ ผักกะดอย จากการท าเกษตรปลูกพืชผักตามแนวทางหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
ให้เช้าสูวิถีอินทรีย์เช่นกัน พร้อมทั้งร่วมกับสมาชิกในชุมชนพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือให้
นักท่องเที่ยว ผู้บริโภคได้เช้าถึงและเข้าใจวิถีเกษตรอินทรีย์ 
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ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน
มหกรรมตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดกระบี่  โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร          
(ตลาดเกษตรกร) ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร จังหวัดกระบี่ ต าบลกระบี่ใหญ่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมี นายช านาญ นุ่นด า เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน 

นายช านาญ นุ่นด า เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าการจัดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดกระบี่ 
โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร)มีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์
ตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร ให้เป็นที่รู้จักในพ้ืนที่ มีการจัดงานมหกรรมที่เชื่อมโยงกลุ่มต่างๆ       
ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ เพ่ือกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มผู้บริโภค ขยายฐานตลาดสินค้า เกษตรหรือตลาดเกษตรกร 
ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น สร้างความยั่งยืนของตลาดจนเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าการเกษตรคุณภาพหลักในพ้ืนที่ มีการ
จ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัย โดยแบ่งเป็นออกเป็น บูธสินค้าจากผู้ค้าประจ าของตลาด
เกษตรกรที่จ าหน่ายทุกวันจันทร์ จ านวน 40 บูธ บูธกิจกรรมสาธิตและจ าหน่ายสินค้าเด่นของอ าเภอ 8 อ าเภอ 
จ านวน 16 บูธ สินค้าคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานของ Young Smart Farmer จ านวน 5 บูธการจัดตลาด
นัดเกษตรสีเขียวเพ่ือให้มีช่องทางการตลาด หรือมีสถานที่จ าหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าเกษตร
ที่ผลิตตามระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีมีคุณภาพ และก าหนดให้เกษตรกรผู้ผลิตเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าเอง    
ในตลาดดังกล่าว ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจ าหน่ายอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้บริโภค
โดยตรง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ท าให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ให้สินค้ามีคุณลักษณะ
และปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ในขณะที่ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพ และความ
ปลอดภัย ของสินค้า ส่งผลให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้แบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นวิถีด าเนินการที่
เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่ดี และเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ตลาดเกษตรกร มีเป้าหมายหลัก เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร เป็นสถานที่
รวบรวมสินค้าเกษตร เกษตรกรพบกับผู้บริโภคโดยตรง เกิดเครือข่ายการการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนสินค้า การ
กระจายสินค้าของเกษตรกรในพื้นที ่
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว   
เชิงนิเวศเกษตรกรรม 

นายประทีป  การมิตรี  รองผู้ ว่ าราชการจั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา เปิ ด เผยว่า จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาก าหนดจัดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคมนี้ ที่ศูนย์ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (เห็ดตับเต่า) หมู่ที่ 5 ต าบลสามเรือน อ าเภอ  
บางปะอิน จัดขึ้นโดยเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนต าบลสามเรือน ภายใต้
โครงการบริหารจัดการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการ
ยกระดับการท่องเที่ยวในเมืองรองหรือระดับชุมชน และเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรกรรมทางธรรมชาติ  
ที่น่าสนใจ 

ด้านนายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีพ้ืนที่ปลูกเห็ดตับเต่าเกือบ 300 ไร่ ที่อ าเภอบางปะอินและอ าเภออุทัย มีผลผลิตเฉลี่ย 1,800 กิโลกรัมต่อไร่ 
ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น เห็ดดองน้ าเกลือ ข้าวเกรียบ
เห็ด และย าเห็ดส าเร็จรูป ภายในงานจะมีการประกวดแข่งขันประกวดภาพเล่าเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน    
การประกวดเห็ดตับเต่ายักษ์ การประกวดธิดาน้อยเห็ดตับเต่า และการแข่งขันประกอบอาหารเมนูเห็ดตับเต่า 
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน ชิม ช็อป เห็ดตับเต่า ตลาดนัดต้นไม้ และสินค้า/ ผลิตภัณฑ์เด่นของ
จังหวัดฯ กว่า 60 ร้านค้า 
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นายช านาญ นุ่นด า เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงปัญหาต้นกล้าปาล์มน้ ามันปลอมก าลังระบาดขณะนี้ว่า     

จากสถานการณ์ราคาปาล์มน้ ามันที่มีราคาดีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2564 -2565 ท าให้เกษตรกรสนใจ    
หันมาปลูกปาล์มน้ ามันเป็นจ านวนมาก ทดแทนสวนเก่าหรือพืชเดิมที่เคยปลูกอยู่ท าให้ความต้องการในเรื่อง
ของต้นกล้าปาล์มน้ ามันมีความต้องการสูงและไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรจากเมื่อก่อนต้นกล้า
ปาล์มน้ ามันมีราคาต้นละประมาณ 120 บาท ปัจจุบันราคาเพ่ิมขึ้นเป็น 180-260 บาท ดังนั้นเกษตรกรที่จะ
มาปลูกปาล์มน้ ามันใหม่ต้องมีการวางแผนในเรื่องของการหาต้นกล้าปาล์มน้ ามันที่จะน ามาปลูก และที่ส าคัญ
ต้นกล้าปาล์มน้ ามันที่จะน ามาปลูกต้องมีลักษณะดี เช่น เป็นต้นกล้าปาล์มน้ ามันที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรม
วิชาการเกษตร มีใบรับรองสายพันธุ์ แปลงเพาะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีได้มาตรฐานมีการคัดทิ้ง มีการ
จัดเรียงวางถุงอย่างถูกต้องและเหมาะสม ต้นกล้าปาล์มน้ ามันที่จะน าไปปลูกต้องมีอายุประมาณ 8 -12 เดือน 
ต้นกล้าปาล์มน้ ามันสมบูรณ์ตรงตามลักษณะพันธุ์เทเนอร่า แปลงเพาะมีความน่าเชื่อถือมีการประกอบอาชีพ
การเพาะกล้าพันธุ์ปาล์มมาอย่างยาวนาน จังหวัดกระบี่ มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน 1,151,415 ไร่ในปี 2564 
ราคาปาล์มน้ ามันเฉลี่ยอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 6 บาท 88 สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งถือเป็นราคาที่เกษตรกรให้ความ
สนใจเป็นอย่างมากและเป็นกระแสในการปลูกปาล์มน้ ามันทดแทนพืชเดิม จึงท าให้มีความต้องการต้นกล้า
ปาล์มน้ ามันในปริมาณมาก ท าให้ต้นกล้าปาล์มน้ ามันขาดตลาด จากข้อมูลผู้ประกอบการแปลงเพาะกล้าปาล์ม
น้ ามันพบว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร อาจจะต้องจองต้นกล้าปาล์มน้ ามันล่วงหน้าข้ามปี
เนื่องจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมที่มีคุณภาพและการเพาะต้นกล้าปาล์มน้ ามันต้องใช้เวลา จึงท าให้
ต้นกล้าปาล์มน้ ามันขาดตลาด ส่งผลให้มีผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายปั๊มน้ ามันปลอมหรือต้นกล้าปาล์มน้ ามันที่ไม่มี
คุณภาพ โดยน าเมล็ดหรือต้นกล้าปาล์มน้ ามันที่งอกจากโคนต้นมาเพาะจ าหน่ายแก่เกษตรกรและไม่มีใบรับรอง
สายพันธุ์ที่ถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตร หากเกษตรกรน าต้นกล้าปาล์มน้ ามันที่ไม่มีคุณภาพไปปลูกจะสร้าง
ความเสียหายส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันทั้งระบบ ท าให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
สูญเสียรายได้มหาศาล ดังนั้นการเกษตรกรที่ต้องการจะปลูกปาล์มน้ ามันต้องมีความรู้และสังเกตแปลงปาล์ม
น้ ามันตามวิธีการที่ส านักงานเกษตรจังหวัด หรือกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตรแนะน า
ปัจจุบันจังหวัดกระบี่มีแปลงเพาะที่ได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร จ านวนทั้งสิ้น 45 แปลงเพาะ และมี
แปลงที่จดทะเบียนต้นพ่อแม่พันธุ์ปาล์มน้ ามันในประเทศ 7 แห่ง  
 


