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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 29 มิถุนายน 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ทุเรียนภาคตะวันออก 1. สุดปัง ส่งออกทุเรียน ทะลุเป้า 4 เดือน 22 วัน ฐานเศรษฐกิจออนไลน์  
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แปลงใหญ่กาแฟ  2. หนุนสร้างอัตลักษณ์กาแฟโรบัสต้าระนอง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
แปลงใหญ่ปาล์มน ้ามัน 3. แปลงใหญ่ปาล์มน ้ามัน ต.ปกาสัย คว้าแปลงใหญ่

ดีเด่น ปี 65 ผสมปุ๋ยใช้เองลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต
ตลอดปี ทุนหมุนเวียนกว่า 1 ล้านบาท 

สยามรัฐออนไลน์ 

แปลงใหญ่ผึ งโพรง 4. ก.เกษตรฯ หนุนเกษตรกรแปลงใหญ่ เลี ยง      
ผึ งโพรง กระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ 

ไทยรัฐออนไลน์ 

แปลงใหญ่ทุเรียน 5. แปลงใหญ่ทุเรียนต้าบลตาชี จังหวัดยะลา เร่งพัฒนา
คุณภาพทุเรียนชายแดน 

ข่าวสดออนไลน์ 
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นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน
งานแถลงข่าวเผยแพร่ผลงานของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ปี 2565 “มิติใหม่การบริหาร
จัดการผลไม้ ทุเรียนไทยส่งออกทะลุ 500,000 ตัน” พร้อมด้วยนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมาภาคการเกษตรไทยต้องเผชิญกับปัญหาด้านการบริหารจัดการ
ผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียนซึ่งประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตรายใหญ่ คุณภาพผลผลิตดี รสชาติเป็นเอกลักษณ์ และ
ต่างประเทศให้การยอมรับ ทั งนี  การบริหารจัดการผลไม้ในฤดูกาลให้เกิดประสิทธิภาพไม่เกิดภาวะราคาตกต่้า
หรือมีการแทรกแซงราคา บิดเบือนกลไกตลาดจึงถือเป็นภารกิจที่ท้าทายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เพ่ิมความเข้มข้นในมาตรการยกระดับมาตรฐานต่างๆ ให้สูงขึ น  
ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ GAP Plus, GMP Plus และ Zero COVID เพ่ือควบคุมและเฝ้าระวังการระบาดของโรค
โควิด - 19 ในระดับสวนเกษตรกร ช่วยลดเชื อโรคและการปนเปื้อนในผลผลิต ด้านโรงคัดบรรจุมีการเพ่ิม
มาตรการความปลอดภัยในโรงคัดบรรจุ (COVID Free Setting) และมาตรฐานความปลอดภัยจากเชื อโควิด - 19 
ในผลไม้ สามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถจ้าหน่ายผลผลิตได้สูงกว่าต้นทุนการผลิต และมีเสถียรภาพด้านราคา
ตลอดฤดูกาลจาก “นโยบาย 5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย” ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
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เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) น้ามาสู่   
การปฏิรูปการด้าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลไม้ใน    
การพัฒนาและการบริหารจัดการผลไม้ทั งระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ น รวมทั งสร้างเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยด้านอาหารส้าหรับผู้บริโภค ทั งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในเวที
การค้าโลก และสร้างความมั่นคงในอาชีพการปลูกและการผลิตไม้ผล โดยอาศัยความร่วมมือจาก 3 ฝ่าย คือ 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี เป้าการผลิตให้ชัดเจน โดยจัดท้าข้อมูลประมาณการผลผลิต (Supply) 
ส้ารวจและจัดเก็บข้อมูลเชิงพื นที่อย่างละเอียด เช่น สภาพพื นที่ ชนิดไม้ผล พันธุ์ ปริมาณ เกรด คุณภาพ     
ช่วงระยะเวลาการออกสู่ตลาด การกระจายตัวของผลผลิต เป็นต้น 2. กระทรวงพาณิชย์ เชื่อมโยงและ       
หาตลาดรองรับผลผลิต โดยจัดท้าข้อมูลความต้องการทางการตลาด (Demand) ส้ารวจและจัดท้าข้อมูลความ
ต้องการผลผลิตไม้ผลแต่ละชนิด ทั งชนิดพันธุ์ ปริมาณ คุณภาพ ช่วงระยะเวลาความต้องการของผู้ประกอบการ 
(ผู้รวบรวม ผู้ส่งออก สหกรณ์ โรงงานแปรรูป และห้างสรรพสินค้าต่างๆ ทั งผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้) 
3. คณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ปรับสมดุล
ข้อมูลของอุปทาน (Demand) และอุปสงค์ (Supply) ตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาและบริหาร
จัดการผลไม้ โดยเชื่อมโยงข้อมูลประมาณการผลผลิต (Supply) ให้สอดคล้องกับความต้องการทางการตลาด 
(Demand) ของผลไม้แต่ละชนิด โดยมุ่งเน้นให้ผลลัพธ์สุทธิ เกิดความสมดุลและ/หรือเสมอภาคระหว่างข้อมูล
ประมาณการผลผลิตกับข้อมูลความต้องการทางการตลาด ส้าหรับในปีนี ประเทศไทยสามารถส่งออกทุเรียนได้
ถึง 550,848.50 ตัน (ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2565) ประกอบกับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก
สามารถผลิตทุเรียนได้ถึง 732,330 ตัน และขณะนี ใกล้สิ นสุดฤดูกาลทุเรียนภาคตะวันออกแล้ว ซึ่งหาก
วิเคราะห์มูลค่าการส่งออกทุเรียนภาคตะวันออกโดยการค้านวณตัวเลขคร่าว ๆ ของทุเรียนส่งออกที่มีปริมาณ 
80% ของทุเรียนทั งหมด ท้าให้คาดการณ์ได้ว่าปีนี จะสามารถส่งออกทุเรียนได้ถึง 585,864 ตัน “การบริหาร
จัดการผลไม้ โดยคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ตั งแต่ปี 2562 ได้ด้าเนินการ
มาถึงยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรชนิดอ่ืน ใช้วิธีการแก้ไขที่ต้นเหตุ ด้วยการบริหาร
จัดการให้จบและเบ็ดเสร็จในแหล่งผลิตนั น ๆ ก่อน เห็นได้จากแนวโน้มการเติบโตของราคาผลผลิตที่เกษตรกร
สามารถขายได้ ตั งแต่ปี 2562 - ปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ น” ส้าหรับก้าวต่อไปของ Fruit Board 
คือการรักษาความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการผลไม้ โดยใช้แผนระยะยาว เพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการ
ผลไม้ของประเทศไทย ตามแนวทางพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2565 - 2570 เป็นแผนแม่บทส้าหรับการพัฒนา
ผลไม้ไทยที่ครอบคลุมทั ง Supply Chain และ Value Chain รวมถึงแผนระยะสั น (ประจ้าฤดูกาล) โดยมี
การบูรณาการกับคณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด 
(คพจ.) ในการปรับสมดุลข้อมูลของอุปทาน (Demand) และอุปสงค์ (Supply) ผลไม”้ นายอลงกรณ์ กล่าว 

ด้านนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะ
เลขานุการ Fruit Board ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้แบบเบ็ดเสร็จ โดยมี
คณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) เป็นแกนหลัก
ในการกลั่นกรอง เชื่อมโยง บูรณาการ แผนงาน/โครงการ ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลไม้ 
รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลไม้ตลอดฤดูกาลผลิต จากทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องภายในจังหวัด เพ่ือจัดท้า
เป็นแผนบริหารจัดการผลไม้ (แผนแม่บท) ประจ้าปีของจังหวัดนั น ๆ ตลอดจนบริหารจัดการ ก้ากับดูแล      
การด้าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ เป็นไปตามแผน ซึ่ งสอดคล้องตามแนวทางพัฒนาผลไม้ไทย           
พ.ศ. 2565 – 2570 “ส้าหรับแนวโน้มการเติบโตของปริมาณผลผลิตไม้ผลตั งแต่ปี 2560 - ปัจจุบัน พบว่า 
มีแนวโน้มการเติบโตเพ่ิมขึ นทั งในส่วนของพื นที่เก็บเกี่ยว และปริมาณผลผลิตของไม้ผลหลายชนิด เช่น ทุเรียน 
มีพื นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเพ่ิมขึ นในรอบ 5 ปี ย้อนหลังตั งแต่ปี 2560 - 2565 เฉลี่ยร้อยละ 15 และปริมาณ
ผลผลิตที่เพ่ิมขึ น เฉลี่ยร้อยละ 7 เนื่องจากประเทศไทยมีสายพันธุ์ทุเรียนที่ดี ตลอดจนมีการใช้เทคโนโลยี    
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ทางการเกษตรของเกษตรกรได้อย่างเหมาะสม ท้าให้สามารถบริหารจัดการสวนทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลผลิตทุเรียนมีคุณภาพดี รสชาติเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทั งในและต่างประเทศ” รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าว 

ทั งนี  ประเทศไทยมีพื นที่ปลูกไม้ผลประมาณ 7.3 ล้านไร่ ผลไม้เศรษฐกิจที่ส้าคัญได้แก่ ทุเรียน มังคุด 
เงาะ ลองกอง ล้าไย และลิ นจี่ โดยในปี 2564 มีปริมาณผลผลิตของทั ง 6 ชนิด รวมกัน 3,447,014 ตัน        
มีอัตราการเติบโต ร้อยละ 7.9 ปริมาณการส่งออกรวมกัน 2,007,348 ตัน อย่างไรก็ตาม ผลไม้เป็นสินค้า
เกษตรที่มีความจ้าเพาะเจาะจง และมีความอ่อนไหวสูงมาก ให้ผลผลิตตามฤดูกาล และมักจะออกคราวละมาก ๆ 
(ออกกระจุกตัว) ในช่วงเวลาเดียวกัน มีอายุการเก็บรักษาสั น ผลผลิตเน่าเสียง่าย เสี่ยงต่อภาวะราคาตกต่้า 
ดังนั นการบริหารจัดการผลไม้ของประเทศไทยให้ประสบความส้าเร็จ เกิดความยั่งยืนมีเสถียรภาพทางราคา  
จึงเป็นโจทย์ที่มีความท้าทายมากด้วยข้อจ้ากัดและเงื่อนไขข้างต้น 
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นายสุธนต์ ไชยมุด ประธานแปลงใหญ่ปาล์มน ้ามันต้าบลปกาสัย เปิดเผยว่า เกษตรกรในต้าบล ปกาสัย 
อ้าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ส่วนใหญ่ปลูกปาล์มน ้ามันเป็นอาชีพหลัก และมีพื นที่ปลูกกว่า 14 ,000 ไร่ 
ส้านักงานเกษตรอ้าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ปาล์มน ้ามัน
ต้าบลปกาสัย เมื่อ ปี 2562 เริ่มแรกมีสมาชิกจ้านวน 41 ราย พื นที่ 712 ไร่ ต่อมาได้จดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในนามห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แปลงใหญ่
ปาล์ม ต.ปภาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันมีสมาชิก 56 ราย พื นที่ 1 ,050 ไร่ ผลผลิตรวม 
3 ,255 ,000 กิโลกรัมต่อปี มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ เข้มแข็ง ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน มากกว่า 
1,000,000 บาท 

ด้าน นายอนุชา ยาอีด ผู้อ้านวยการส้านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 
กล่าวว่าปาล์มน ้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจหลักชนิดหนึ่งของภาคใต้ โดยปลูกมากในพื นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ 
ชุมพร นครศรีธรรมราช และกระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัด รวมพื นที่กว่า 5 ล้านไร่ และด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน
ความต้องการปาล์มน ้ามันเพ่ือน้าไปผลิตเชื อเพลิงทดแทน (ไบโอดีเซล) และ น ้ามันส้าหรับบริโภค ตลอดจน
น้าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ิมสูงมากขึ น กอปรกับค่าปัจจัยการผลิต ต้นทุนปุ๋ยเคมีราคาสูงขึ น กรมส่งเสริม
การเกษตรจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้กระบวนการของแปลงใหญ่มาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยการลด
ต้นทุน เพ่ิมผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน มีการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง และตลาด
รองรับที่แน่นอน ดังเช่น แปลงใหญ่ปาล์มน ้ามันต้าบลปกาสัย อ้าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งปีนี ได้รับ
รางวัลชนะเลิศแปลงใหญ่ดีเด่นของจังหวัดกระบี่ ถือเป็นแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพในการด้าเนินงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้ผลิตปาล์มน ้ามันได้อย่างมีคุณภาพและเกิด
ความยั่งยืน โดยการรับความรู้จากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  ซึ่งจังหวัด
กระบี่มี ศพก. หลัก ทั ง 8 อ้าเภอ เป็น ศพก.ด้านการผลิตปาล์มน ้ามัน เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน ้ามันของจังหวัด
กระบี่และในภาคใต้ได้มาศึกษาดูงาน และน้าองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้ในแปลงใหญ่ จุด เด่นของกลุ่มแปลงใหญ่
ปาล์มน ้ามันต้าบลปกาสัย อีกอย่างคือเกษตรกรมีใช้เกษตรสมัยใหม่ในการผลิต โดยน้าเครื่องจักรกลทางการ
เกษตรมาใช้ในการจัดการสวนปาล์มน ้ามัน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ตาม
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โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน (One Stop Service) ซึ่งส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน โดยศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนในพื นที่มาบริการให้เกษตรกรแปลงใหญ่ และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมี ท้าให้สามารถลดต้นทุนจากเดิมไร่ละ 6,800 บาท เหลือไร่ละ 5,440 บาท และมีการผลิตและใช้เชื อ
ราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันก้าจัดโรค สร้างความแข็งแรงให้ต้นปาล์มน ้ามัน นายสุธนต์ ไชยมุด ประธาน
แปลงใหญ่ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ได้จัดการสวนปาล์ม
น ้ามันอย่างดี เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทะลายปาล์มน ้ามัน ตามมาตรฐาน มกษ 5702 -
2562 และสมัครเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการผลิตปาล์มน ้ามันแบบยั่งยืน RSPO (Roundtable on 
Sustainable Palm Oil) ที่ครอบคลุมมิติความยั่งยืนทั งทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นมาตรฐานการผลิตปาล์มน ้ามันที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมากท่ีสุดขณะนี  โดยสมาชิกกลุ่มเข้ารับ
ความรู้แล้วกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิกทั งหมด และได้รับการรับรอง RSPO แล้ว ร้อยละ 61 ที่เหลืออยู่ใน
ระหว่างการด้าเนินการ โดยกลุ่มได้ท้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม ได้แก่ บริษัท ศรี
เจริญปาล์มออยด์ จ้ากัด เพ่ือให้ผลผลิตมีตลาดรองรับที่แน่นอน และสามารถจ้าหน่ายได้ราคาสูงกว่าทั่วไป ซึ่ง
เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการผลิตปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการรวมกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่ 
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วิสาหกิจชุมชนผึ งโพรงแปลงใหญ่ ต.โคกม่วง ยกระดับพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยใช้ ศพก.เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ร่วมกันสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

 นายปานเทพ สุวรรณมาลา ผู้จัดการและประธานแปลงใหญ่ผึ งโพรง ต.โคกม่วง เปิดเผยว่า 
ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง เป็นพื นที่เกษตรกรรม ทั งท้านา ปลูกปาล์มน ้ามัน ไม้ผล และยางพารา โดย
เกษตรกรปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลัก ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาราคาสินค้าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวมีราคาตกต่้า  
ท้าให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากมีรายได้ลดลง เมื่อมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดความรู้ใน
โครงการขยายผลฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด้าริ เรื่องการเลี ยงผึ ง จึงได้เรียนรู้กระบวนการเลี ยงผึ งตาม
หลักวิชาการ และประโยชน์จากการเลี ยงผึ ง พร้อมน้าความรู้ที ่ได้รับไปปรับใช้ และจดทะเบียนจัดตั ง
เป็นวิสาหกิจชุมชนผึ งโพรงแปลงใหญ่ ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 60 
แรกเริ ่มมีสมาชิก 12 ราย ต่อมาส้านักงานเกษตรอ้าเภอคลองหอยโข่งได้เข้ามาแนะน้าให้เกษตรกร
รวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ มีสมาชิกเพิ่มขึ นเป็น 52 ราย ได้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเลี ยง
ผึ  งโพรง การแปรรูป รวมไปถึงการตลาด กลุ ่มจึงสร้างรังผึ  งเพิ ่ม  และพัฒนาต่อยอดแปรรูปเป ็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ผงชงดื่ม เซรั่มจากสมุนไพรธรรมชาติ ผสมกับน ้าผึ ง รวมถึงโลชั่นบ้ารุงผิว สร้าง
อาชีพจนท้าให้ อ.คลองหอยโข่ง มีผู ้เลี  ยงผึ  งเพิ่มขึ นจ้านวนมาก จากนั  นจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใน
รูปแบบบริษัท เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64 ในชื่อ บริษัท ผึ งวังชิง จ้ากัด 

นายอนุชา ยาอีด ผู้อ้านวยการส้านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา กล่าวว่า 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความส้าคัญกับการส่งเสริมการท้าเกษตรที่
ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การท้าการเกษตรยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้
สารเคมีในการเกษตรอย่างถูกต้องปลอดภัย ด้วยการส่งเสริมการป้องกันและก้าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน และ
การก้าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี จึงได้ส่งเสริมการเลี ยงผึ งในเชิงอุตสาหกรรม ช่วงเวลาที่ผ่านมามีผึ งจ้านวนมากตาย
เพราะสารเคมีก้าจัดแมลงศัตรูพืช ผนวกกับจ้านวนพื นที่ป่าลดลง มีงานวิจัยชี ว่าร้อยละ 40 ของแมลงผสม
เกสรทั่วโลกเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ FAO จึงเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ร่วมกันปกป้องแมลงที่ช่วยผสมเกสร 
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โดยเฉพาะผึ ง ส้าหรับภาคใต้มีศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.ชุมพร (ศทม.ชุมพร) 
เป็นหน่วยงานที่มีเทคโนโลยี องค์ความรู้ ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเลี ยงผึ ง ส้าหรับส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร
โดยตรงดูแลครอบคลุมพื นที่ทั ง 14 จังหวัดภาคใต้ และร่วมกับส้านักงานเกษตรจังหวัดและอ้าเภอ ส่งเสริมให้
เกษตรกรรวมกันเป็นแปลงใหญ่ ซึ่งขณะนี ทั่วประเทศมีแปลงใหญ่ผึ งโพรงถึง 74 แปลง และอยู่ในภาคใต้ถึง 
70 แปลง โดยเฉพาะใน จ.พัทลุง กระบี่ นครศรีธรรมราช และสงขลา 

นายอนุชา กล่าวอีกว่า วิสาหกิจชุมชนผึ งโพรงแปลงใหญ่ ต.โคกม่วง เป็นหนึ่งในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด้าเนินงานเครือข่าย ศพก. และ
แปลงใหญ่เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงจัดให้มีเวทีเชื่อมโยง ศพก.และแปลงใหญ่ในทุกระดับ เพ่ือให้เกิดการประสาน
การท้างานเครือข่ายด้านการผลิต การตลาด รวมทั งองค์ความรู้ต่างๆ โดยมี ศพก.และศูนย์เครือข่าย เป็นฐาน
เรียนรู้และเป็นแหล่งองค์ความรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ตลอดจนเป็นที่บ่ม
เพาะเกษตรกรที่จะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ต่อไป โดยคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ได้พบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ  
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พื นที่อ้าเภอยะหาส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และมีภูเขาล้อมรอบ เป็นพื นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูก     
มีน ้าจากน ้าตกไหลผ่านหมู่บ้าน ท้าให้พื นที่แห่งนี มีความชุ่มชื นตลอดทั งปี ลักษณะอากาศแบบร้อนชื น เหมาะแก่
การเพาะปลูก ประชาชนมีอาชีพท้าสวนยาง และสวนผลไม้เป็นส่วนใหญ่ เมื่อปี 2561 ได้รับการสนับสนุน 
จากกรมส่งเสริมการเกษตรโดยเฉพาะ ส้านักงานเกษตรอ้าเภอยะหา ให้มีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนต้าบล
ตาชี ปัจจุบันมีสมาชิกทั งหมด จ้านวน 44 ราย พื นที่การปลูกจ้านวน 269 ไร่ ผลผลิตที่ได้ทั งหมด 326 ตัน 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จ้านวน 42 ราย 

นายอนุชา จูวัตร์ เกษตรอ้าเภอยะหาจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ส้านักงานเกษตรอ้าเภอยะห า         
ได้สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มจัดตั งเป็นแปลงใหญ่ทุเรียนต้าบลตาชี อ้าเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งมีการวาง
ระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพ่ือประหยัดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดน้าการผลิต สร้างเสถียรภาพ
ของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคต ในการด้าเนินงานในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พร้อมๆไปกับการร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มการผลิต มีผู้จัดการแปลงเป็น
ผู้บริหารจัดการพื นที่ ในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในการจัดการส่งเสริมตามระบบการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน กลุ่มให้ความส้าคัญกับสมาชิกทุกคน โดยจัดการ
ประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบถึงปัญหา และร่วมกันแก้ไข มีการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสวนทุเรียน โดยมี
แปลงต้นแบบของประธานกลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการ สวนทุเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความ
เข้าใจ ความสามัคคีภายในกลุ่ม และทางกลุ่มได้ก้าหนด ระเบียบ และกฎเกณฑ์ของกลุ่มด้วย กลุ่มได้มีการ
ขับเคลื่อนการท้างานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง 2 เครือข่ายให้เป็นรูปธรรม อีกทั งยังเป็นสถานที่จัดงาน 
ถ่ายทอดความรู้เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิต Field Day ปี 2565 นอกจากนี ทางกลุ่มมีเป้าหมายอย่างชัดเจน    
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ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยตั งเป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน 5 ด้าน 1. การลดต้นทุนการผลิต 
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ร้อยละ 60 มีการลดต้นทุนการ ผลิตได้มากกว่าร้อยละ 20 จากการน้า
ความรู้ด้านพืชไปใช้ในแปลงของตนเอง ด้านพืชโดยการผสมปุ๋ยเคมีใช้ เองตามค่าวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยตรงตาม
ระยะการพัฒนาของพืช ในปริมาณที่พืชต้องการ ผลิตน ้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรของ พด.ได้เอง 
เพ่ือใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี ใช้สารสกัดชีวภาพป้องกัน ก้าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เช่น สารสะเดา เชื อราไตรโคเดอร์ม่า 
2. การเพ่ิมผลผลิต เกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ร้อยละ 60 สามารถผลิตสินค้าได้ เพ่ิมขึ นมากกกว่า     
ร้อยละ 20 จากการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทั งการผลิตพืช โดยเฉพาะเรื่องการจัดการสวนที่ดี การดูแลรักษา
ตามปฏิทินการผลิตพืช ใช้ปุ๋ยถูกต้องเหมาะสม การปรับปรุงระบบน ้าให้สามารถใช้ได้ตลอด ฤดูกาลผลิต      
การจัดการโรคและแมลงโดยวิธีผสมผสาน สมาชิกสามารถน้ากลับไปปฏิบัติได้จริง ข้อมูลในระบบ 
https://cofarm.doae.go.th แปลงใหญ่ทุเรียนต้าบลตาชีอ้าเภอยะหา 3. การพัฒนาคุณภาพ สมาชิกแปลง
ใหญ่ทุเรียนต้าบลตาชี ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า เกษตร GAP ครบทุกราย เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้า ของเกษตรกรทุกราย เกษตรกรผ่านการอบรมและผ่านการ
ตรวจประเมินแปลงเบื องต้นเพ่ือขอรับรองแปลง GAP ทุเรียนครบทุกราย การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า โดยการ
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และให้การสนับสนุน ปัจจัยต่างๆ ที่จ้าเป็นในการด้าเนินงานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม      
ในตัวสินค้า ท้าให้ผลผลิตมีมูลค่าเพ่ิมขึ น สามารถ รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกส่งตลาดออนไลน์ Facebook        
ล้ง พ่อค้าในพื นที่ โรงงาน พ่อค้าคนกลาง สกต. วิสาหกิจชุมชน มีแบรนด์ มีกล่องบรรจุสินค้า และมีการแปรรูป
สินค้าทุเรียนเป็นทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ทุเรียนเชื่อม 4. การตลาด สามารถรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก      
ส่งตลาดผู้บริโภคโดยตรง และศูนย์คัดแยก ไม้ผล โดยกลุ่มสามารถก้าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการ 
รวมทั งการจัดท้าแผนธุรกิจของกลุ่มที่ชัดเจน และ 5. การบริหารจัดการ มีกระบวนการกลุ่มที่เข้มแข็งมีการ
จัดตั งเป็นกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ทุเรียนต้าบลตาชี” โดยประธานแปลงใหญ่และคณะกรรมการมี
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดีรวมทั งมีศูนย์จัดการดินและปุ๋ย
ชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดการ ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) นายอนุชา จูวัตร์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า กลุ่มแปลงใหญ่ได้น้า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ โดยการยกโคกปลูกทุเรียน เพ่ือป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าจากฝนที่ตกลงมา 
อาจน้าเชื อโรคราก เน่าโคนเน่า ไหลมากับน ้ามายังโคนต้นทุเรียน จึงยกโคกเพ่ือไม่ให้น ้ามาท่วมขังบริเวณต้น
ทุเรียน ได้จัดท้าระบบน ้าอัจฉริยะ (Handy Sense) ซึ่งน ้าและสภาพอากาศ เป็นปัจจัยส้าคัญของการปลูก
ทุเรียน แหล่งน ้าต้องดี ปริมาณน ้าต้องมาก พอ เพราะทุเรียนขาดน ้าไม่ได้ในทุกระยะ โดยเฉพาะช่วงติดดอกติด
ผล การได้ทดลองใช้เทคโนโลยีระบบ ควบคุมการให้น ้าอัตโนมัติฯ ซึ่งใช้ระบบเซนเซอร์ตรวจวัดค่าความชื นใน
ดิน ความชื นอากาศ แสดงค่าตัวเลข เพ่ือการบริหารจัดการแปลงทุเรียน โดยเฉพาะการให้น ้าตามความ
ต้องการของต้นทุเรียนในช่วงเจริญเติบโต ช่วงติดดอก และช่วงติดผล ช่วยให้ลดปัญหาการให้น ้าที่มากเกินไป 
ลดต้นทุนแรงงาน และควบคุมผลผลิตไม้ผล ให้มีคุณภาพ นอกจากนี ยังมีการรเพ่ิมช่องทาง และโอกาสทางการค้า 
ผ่านระบบ e-commerce การเพ่ิมช่องทางการบริโภคทุเรียนโดยตรงจากสวนสู่ผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับประทาน
ทุเรียน คุณภาพที่เจ้าของสวนเลือกเองกับมือ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Line ท้าให้สมาชิก
สามารถ จ้าหน่ายทุเรียนในราคาท่ีสูงขึ น รวมไปถึงการแปรรูปผลผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตอีกด้วย 
 
 


