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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 256๕  
  
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แปลงใหญ่ 1. สสก.5 สงขลา จับมือหน่วยงานภาคี เฟ้นหา

แปลงใหญ่ที่ 1 ภาคใต้ เข้าชิงระดับประเทศ 
ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

Lanna Expo  2. เกษตรน าทพัสินค้าร่วมงาน Lanna Expo 2022 เชียงใหม่นิวส์  
ศาสตร์พระราช 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ศพก. 

3. สวนถนอมวงค์ปลูกพืชเชิงเดี่ยวล้มลุกอยู่นาน 
น้อมน าศาสตร์พระราชาด าเนินชีวิต มีความสุขจนถึง
วันนี้ 

TimeNews 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตร  

4. เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานพุทรา
ประวัติศาสตร์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
อย่างยิ่งใหญ่ 

ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 
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นายอนุชา ยาอีด ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่ าวว่า 

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีโครงการที่ส าคัญคือการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร โดยให้
ความส าคัญในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน โดยการส่งเสริมการรวมแปลง        
เป็นแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีหลักการส าคัญคือการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต อาทิ ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิต
ร่วมกันเป็นกลุ่มและเชื่อมโยงการตลาด เพ่ือบริหารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้า 
แก้ปัญหาสินค้าล้นตลาด และราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ซึ่งด าเนินงานโครงการมาตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบันนี้ 
ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของแปลงใหญ่ต้นแบบ ตลอดจน
กระตุ้นการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถการด าเนินงานแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดให้มีการประกวดแปลงใหญ่
ดีเด่นเป็นประจ าต่อเนื่องมาทุกปี ตั้งแต่ ปี 2560 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 5 โดยมีการคัดเลือกใน 3 ระดับ คือ ระดับ
จังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ซึ่งจะด าเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ของทุกปี ทั้งนี้ แปลงใหญ่
ที่ เข้าร่วมประกวดต้องเป็นแปลงใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นในปี 2559 -2563 โดยต้องมีผลการด าเนินงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างน้อย 2 ปี ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านแผนและปัจจัย       
การน าเข้า การด าเนินการและผลตามกิจกรรม ผลลัพธ์ การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ และความยั่งยืน 
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นายอนุชา ยาอีด ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในส่วนภาคใต้ ปีนี้มีแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด 14 จังหวัด 
เข้ารับการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต และคณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น จ านวน 
4 แปลง เพ่ือลงพ้ืนที่เก็บคะแนนคัดเลือกเป็นแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าชิงรางวัล
ระดับประเทศต่อไป ได้แก่ 
1) แปลงใหญ่มังคุดต าบลทอนหงส์ หมู่ที่ 1, 2, 4, 6, 8 อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2) แปลงใหญ่มะพร้าวเกาะพะงัน หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3) แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน หมู่ 7 ต าบลราชกรูด อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
4) วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งได้คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว 
 

ทั้งนี้ แปลงใหญ่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต จะได้รับเงินรางวัล จ านวน 20,000 บาท พร้อมโล่
และเกียรติบัตร/รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2 และรางวัลชมเชย จะได้รับเงินรางวัล จ านวน 15,000 
10,000 และ 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในทุกปีจะมีแปลงใหญ่ที่มี
ผลงานดีเด่นระดับจังหวัดถึง 77 แปลง ดีเด่นระดับภาคถึง 6 แปลง และดีเด่นระดับประเทศ 1 แปลง ถือเป็น
อีกหนึ่งความส าเร็จ ที่ เกิดขึ้นกับการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญ พิมพ์ขาล พร้อมนายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม

และพัฒนาเกษตรกร น ากลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร  
ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงและจ าหน่ายสุดยอดสินค้าและนวัตกรรม จ านวน 200 บูธ 
โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มสินค้า คือ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม 
คลินิกแพทย์แผนไทยและกัญชาทางการแพทย์ กลุ่มสินค้าไลฟ์ -สไตล์ แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึก 
เสื้อผ้าพ้ืนเมือง และกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป นอกจากนี้ยังมี Food Truck โซนอาหาร
และเครื่องดื่มอีกด้วย จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมงาน อุดหนุนกลุ่มสินค้าทางการเกษตร เสื้อผ้า อ่ืนๆอีกมายมาย 
ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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ปลูกพืชเชิงเดี่ยวล้มลุกอยู่นาน ฝนตกน ้าท่วมผลผลิตเสียหาย ถอดบทเรียนเป็นจุดเริ่มแนวความคิด              
น้าศาสตร์พระราชา ด้าเนินชีวิตปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก มีความสุขจนถึงวันนี  เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ให้เรียนรู้และเข้ามาศึกษาดูงาน มีการจ้างแรงงานในชุมชน มีรายได้ไม่พลัดถิ่น การเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร “น้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่” มาบริหารจัดการที่ดินท้ากินให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด มีความม่ันคงด้านอาหาร ไว้บริโภคตลอดทั งปี มีรายได้รายวัน รายเดือน และรายปี  

นางสาวเตือนใจ วิชิต พร้อมด้วยสามีที่เป็นแรงหนุน “ท าสวนถนอมวงค์” ตั้งอยู่หมู่ 17 ต าบลโกสัมพี 
อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร พานายศักดิเดชน์ แก้ววิ เศษ เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร พร้อมด้วย
เกษตรอ าเภอโกสัมพี เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ชมความส าเร็จด าเนินชีวิต ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่าง
ที่ปลูก มีความสุขจนถึงวันนี้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีการจ้างเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือให้มีงานท าและมีรายได้และ
ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพ้ืนที่ ซึ่งมีการแปรรูปสินค้าจากวัตถุดิบในสวนได้แก่ กล้วยฉาบ มะม่วงกวน 
มะพร้าวแก้ว ขนุนทอด โดยน าส่งตลาดต่างจังหวัด ซึ่งมีการสั่งสินค้าเข้ามาจ านวนมาก และภายในศูนย์การ
เรียนรู้ยังเปิดให้หน่วยงาน หรือผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน และเนื่องด้วยพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.เครือข่าย) ศูนย์เรียนรู้การผลิตผลไม้ อยู่ติดกับคลองวังเจ้ามีน้ าไหลผ่านตลอดทั้งปี 
ท าให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้ที่เข้ามาเที่ยวและเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีการจ้างเกษตรกรใน
พ้ืนที่ เพ่ือให้มีงานท าและมีรายได้และลดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพ้ืนที่ ซึ่งมีการแปรรูปสินค้า       
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จากวัตถุดิบในสวนได้แก่ กล้วยฉาบ มะม่วงกวน มะพร้าวแก้ว ขนุนทอด โดยน าส่งตลาดต่างจังหวัด ซึ่งมีการ 
สั่งสินค้าเข้ามาจ านวนมาก และภายในศูนย์การเรียนรู้ยังเปิดให้หน่วยงาน หรือผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน และ
เนื่องด้วยพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.เครือข่าย) ศูนย์เรียนรู้การผลิตผลไม้ 
อยู่ติดกับคลองวังเจ้ามีน้ าไหลผ่านตลอดทั้งปี ท าให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้ที่เข้ามาเที่ยวอีกด้วย  

นางสาวเตือนใจ วิชิต เล่าให้ฟังว่า ก่อนจะมาถึงจุดนี้ เริ่มก่อตั้งขึ้นปี 2553 โดยพ้ืนที่เดิมทีมีการ
ปลูกมันส าปะหลังและอ้อยโรงงาน สภาพผิวหน้าดินเสื่อมโทรม  พอได้เข้ามาอยู่ความคิดแรกจะท าอย่างไร
เพ่ือที่จะหาทุน ก็เลยมาปลูกพืชล้มลุกอย่างเช่นพริก มะเขือ และพืชผักต่างๆ เพ่ือที่จะส่งตลาดที่นครสวรรค์
และพิษณุโลก พอเราปลูกไปได้แล้วช่วงเดือนตุลาคม เริ่มได้ผลผลิตเก็บได้บ้าง เราก็ท ามาเรื่อยๆจนถึงปี 54 
ปลูกเหมือนเดิม พืชล้มลุก แต่มาช่วงเดือนกันยายน ตุลาคม เกิดน้ าหลากผลผลิตเสียหาย ข้าวของเสียหายหมด  

นางสาวเตือนใจ วิชิต เล่าให้ฟังว่า ก่อนจะมาถึงจุดนี้ เริ่มก่อตั้งขึ้นปี 2553 โดยพ้ืนที่เดิมทีมีการ
ปลูกมันส าปะหลังและอ้อยโรงงาน สภาพผิวหน้าดินเสื่อมโทรม  การปลูกเฉพาะพืชล้มลุกแล้วเมื่อเวลาเกิด
อุทกภัยหรือช่วงแล้งมา ท าให้พืชผลเกษตรเราเสียหายขาดทุน ก็เลยเป็นจุดที่ให้เกิดความคิดร่วมกับครอบครัว 
ท าตามแนวพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เกิดจุดประกายขึ้นมา
เป็นการปลูกพืช 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มีทั้งมะพร้าวน้ าหอมแล้วก็ตามมาด้วยมะม่วง ทุเรียน น้อยหน่า 
กระท้อน ส้มโอ ขนุน ผลต่างๆ ในเนื้อที่ 186 ไร่ รวมแล้ว 28 ชนิด ได้ขายตามฤดูกาลเป็นเงินกลับมา
เพ่ือที่จะเลี้ยงในสวน และเมื่อมีจ านวนมากเพ่ิมมูลค่าโดยการแปรรูป พ้ืนที่ที่ว่างเอาข่า ตะไคร้มาลง 
เพ่ือที่จะให้มีผลผลิตออกขายอีกช่องทางหนึ่ง รวมทั้งมีกิ่งพันธุ์จ าหน่ายให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ สวนถนอม
วงค์เราจะมีจุดเด่นหลากหลาย โดยเฉพาะไม้ยางอายุ 100 กว่าปีไม้ยางต้นใหญ่จ านวนหลายต้น แล้วก็จะมี
มะม่วงป่าซึ่งต้นใหญ่มาก แถบนี้แทบจะไม่มีเลย แต่เสียดายว่าเหลืออยู่ต้นเดียว ที่จะเอาไว้ให้ลูกหลานเราได้ดู 
ในสวนของถนอมวงค์มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ไหลมาจากคลองวังเจ้า ทุกคนที่มาศึกษาดูงานหรือต้องการมาเที่ยว
ชมในสวนได้ลงไปเล่นในน้ าเพ่ือผ่อนคลาย อยากให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป ที่สนใจมาเที่ยวชมที่สวน 
เป็นสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชิมไม้ผลตามฤดูกาลต่างๆ และในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลทุเรียนออกผลได้น าทุเรียน
มาเพ่ิมมูลค่า ได้ท าพิซซ่าหน้าทุเรียน และมีอาหารหลากหลายให้คนมาเที่ยวได้รับประทาน  สวนถนอมวงศ์  
ยึดแนวความคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไว้ให้มากท่ีสุด เพ่ือจะให้ลูกหลานนั้นได้มีความเป็นอยู่อย่างมีอยู่ มีกิน 
มีใช้ เป้าหมายที่สวนอยากให้เกษตรกรทั่วไปในแถบนี้ ปลูกสวนคนละเล็กคนละน้อยก็ยังดี เพ่ือที่จะมารวมกัน
ก าหนดราคาสินค้า ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย จะได้ในราคาที่เป็นธรรมเป็นความสุขของของชีวิต  

นายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร กล่าวว่า ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 
ได้สนับสนุนให้กับเกษตรกรที่มีสวนผลไม้และมีสภาพภูมิประเทศสวยงาม โดยเฉพาะฝั่งทิศตะวันตกของจังหวัด 
จะมีสวนผลไม้ที่อยู่ข้างล าธาร จะมีสวนผลไม้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะผลไม้ที่ถือว่าน่าจะเป็นผลไม้เศรษฐกิจ 
นอกจากเกษตรกรที่มีการปลูกข้าว มันส าปะหลัง อ้อย  ก็คือพวกทุเรียน อาโวคาโด้ น้อยหน่าพันธุ์เพชรปาก
ช่อง กระท้อน ซึ่งตลาดยังมีการต้องการอยู่  จะส่งเสริมให้กับเกษตรกรที่มีสวนผลไม้ ในพ้ืนที่ที่มีความสวยงาม
มาท าเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรต่อไป 
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นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานพุทรา
ประวัติศาสตร์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (JUJUBE FESTIVAL) เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ต้นพุทราโบราณ
ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของจังหวัดฯ และมีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ จนได้รับคัดเลือกเป็น “รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่ม
พระบารมี” ประจ าปี 2560 จากกระทรวงวัฒนธรรม อีกทั้ง ยังสนองพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช  
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ นอกจากนี้ จังหวัดฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์ฯ ในรูปแบบกรอบการเรียนรู้
ทรัพยากร เพ่ือพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพด้านปกปักทรัพยากรของประเทศ ในรูปแบบของกิจกรรม รวม 2 วัน 
คือระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคมนี้ เช่น การปกปักพันธุกรรมพืช ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช จัดท าแปลงพันธุ์พุทราพ้ืนเมือง ในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้ง 
ขยายพันธุ์พุทราให้หน่วยงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดฯ น าไป
ขยายพันธุ์ 

ด้านนายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ต้นพุทราที่ขึ้นตามโบราณสถาน
ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ ถือเป็นกลุ่มไม้ที่มีความส าคัญและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน โดยต้นพุทราเหล่านี้
มีอายุกว่า 140 ปี คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แห่งราชจักรีวงศ์ เพราะนอกจากต้นพุทราโบราณช่วยเสริม
ธรรมชาติให้ร่มรื่น สวยงามภายในอุทยานแล้ว ยังสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม เก็บภาพเป็น     
ที่ระลึก ยังให้ผลผลิต น าไปแปรรูปจ าหน่ายเป็นของฝากมีชื่อเสียงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย 
 


