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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ชวนซื้อสินค้าไม้ดอกไม้
ประดับ 

1. กสก. ชวนซื้อสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ สื่อรักวันแม่ อปท.นิวส์ ออนไลน์  

ชวนซื้อสินค้าไม้ดอกไม้
ประดับ 

2. กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรม ชวนซื้อ
สินค้าไม้ดอกไม้ประดับสื่อรักถึงแม่ Gift for Mom 
และสินค้าเกษตรจากตลาดเกษตรกร 8 สิงหาคม 
2565 นี้ 

เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์  

แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร, Young Smart 
Farmer, BCG Model  

3. สวนสละลุงกัน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
บริห ารโดย Young Smart Farmer ด้ วย  BCG 
Model 

เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์  

แปลงใหญ่กล้วยหอมทอง 4. คนบางแก้ว พัทลุง ยิ้ม ชีวิตพลิกด้วย แปลงใหญ่

กล้วยหอมทอง เกษตรหนุนใช้างตลาดนำการผลิต 
สร้างรายได้ต่อรอบ 5 แสน 

เว็บไซต์ Ku Radio Plus 

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 5. ศดปช.ชุมชนท่าช้าง จ.สงขลา พลิกวิกฤติช่วง
ปุ๋ยแพง ปรับสูตรแม่ปุ๋ ย เสริมธาตุอาหารรอง 
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ยึดโมเดลการจัดการ
ธุรกิจบริการดินและปุ๋ย เพ่ือชุมชน ช่วยเหลือ
เกษตรกรและเครือข่าย 

อปท.นิวส์ ออนไลน์ 

นำสื่อมวลชนดูงาน
ผลสำเร็จการส่งเสริม
การเกษตร 

6. กรมส่งเสริมการเกษตร นำสื่อมวลชนดูงาน  
ครั้งที่ 2 “ผลสำเร็จการดำเนินการของกรมส่งเสริม
การเกษตร” ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา และพัทลุง 

สมิหลา ไทมส์ 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

สร้างการรับรู้ป้องกัน
สารเคมีตกค้าง 

7. เกษตรเชียงใหม่ รณรงค์สร้างการรับรู้ป้องกัน
สารเคมีตกค้าง 

เชียงใหม่นิวส์  
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https://opt-news.com/news/28109#.YvCk4747_KU.lineme 

 
  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากนโยบาย ตลาดนําการผลิต 

ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกร สามารถวางแผน  
การผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด และมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน เพ่ือเป็นการประกันว่าเกษตรกรจะมี
รายได้ที่ดีขึ้น มีช่องทางการตลาดที่เหมาะสม กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการส่งเสริมช่องทางจำหน่าย
สินค้า “ตลาดเกษตรกร” ให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย โดยมีเกษตรกรเป็นผู้ขาย
โดยตรง ดำเนินการในทุกพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน โดยเป็นการบูรณาการของ           
ทุกหน่วยงานในพ้ืนที่ที่ร่วมกันสนับสนุน พัฒนา และประชาสัมพันธ์ให้ตลาดเกษตรกรสามารถเปิดจำหน่ายได้
อย่างต่อเนื่อง เป็นการเพ่ิมช่องทางตลาดให้เกษตรกรมีพ้ืนที่จำหน่ายสินค้า ลดปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคา
ตกต่ำ ตลอดจนพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่ง
ปลอดภัย” รวมถึงได้ต่อยอดเปิดให้บริการตลาดเกษตรกรในรูปแบบออนไลน์ เว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกร
ออนไลน์.com ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรโดยรวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพดีจาก
เกษตรกรตัวจริง ส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เรา
พร้อมส่ง” ประกอบกับในช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่เทศกาลวันแม่ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดงาน  "ไม้ดอกไม้
ประดับสื่อรักถึงแม่ Gift for Mom" เพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้ากลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งเหมาะเป็นของขวัญ
สำหรับแม่ อีกด้วย 

  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนพ่ีน้องประชาชน    
มาซื้อสินค้าเกษตรเป็นของขวัญวันแม่ เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักปลอดภัย ผลไม้ตามฤดูกาล และสินค้า
เกษตรแปรรูปต่างๆ ในงาน “ประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตร” และงาน “ไม้ดอกไม้ประดับสื่อรักถึงแม่ Gift 
for Mom”  ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ บริเวณอาคาร 1 กรมส่งเสริม
การเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสี เขียว ลงสถานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานท่านจะพบกับสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ และกล้วยไม้หลากสีสัน นิทรรศ 
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Gift for Mom หลากหลายไอเดียของขวัญจากไม้ดอกไม้ประดับ กิจกรรมสาธิต กิจกรรม workshop 
ของขวัญจากไม้ดอกไม้ประดับ พร้อมเปิดตลาดเกษตรกร รวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพ หลากหลายรายการ  
มาจำหน่าย อาทิ ลำไยสดคุณภาพเกรด A ส่งตรงจากตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย จังหวัดเชียงใหม่ และสินค้า
เกษตรอีกหลากหลายรายการ รวมถึงสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม นาทีทอง และกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล 
และยังสามารถรับชมผ่าน Facebook Live ที่เพจ "กรมส่งเสริมการเกษตร" พร้อมเล่นเกมและลุ้นรับรางวัลใน 
Live ได้ตั้งแต่เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป 

          ทั้งนี้ เกษตรกรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร หรือต้องการเข้าร่วม
ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร ที่เว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com สามารถสมัครได้ที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน 
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https://www.technologychaoban.com/bullet- newstoday/article_224418 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากนโยบาย ตลาดนําการผลิต 
ของ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกร สามารถวางแผนการ
ผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด และมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน เพ่ือเป็นการประกันว่าเกษตรกรจะมี
รายได้ที่ดีขึ้น มีช่องทางการตลาดที่เหมาะสม กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการส่งเสริมช่องทางจำหน่าย
สินค้า “ตลาดเกษตรกร” ให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 

โดยมีเกษตรกรเป็นผู้ขายโดยตรง ดำเนินการในทุกพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน 
โดยเป็นการบูรณาการของทุกหน่วยงานในพ้ืนที่ที่ร่วมกันสนับสนุน พัฒนา และประชาสัมพันธ์ให้ตลาด
เกษตรกรสามารถเปิดจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเพ่ิมช่องทางตลาดให้เกษตรกรมีพ้ืนที่จำหน่ายสินค้า 
ลดปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ำ ตลอดจนพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป ภายใต้
สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย” รวมถึงได้ต่อยอดเปิดให้บริการตลาดเกษตรกรในรูปแบบ
ออนไลน์ เว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรโดย
รวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรตัวจริง ส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริง
จริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” ประกอบกับในช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่เทศกาลวันแม่ กรมส่งเสริม
การเกษตรจึงจัดงาน “ไม้ดอกไม้ประดับสื่อรักถึงแม่ Gift for Mom” เพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้ากลุ่มไม้ดอกไม้
ประดับ ซึ่งเหมาะเป็นของขวัญสำหรับแม่ อีกด้วย 
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนมาซื้อ
สินค้าเกษตรเป็นของขวัญวันแม่ เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักปลอดภัย ผลไม้ตามฤดูกาล และสินค้าเกษตร
แปรรูปต่างๆ ในงาน “ประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตร” และงาน “ไม้ดอกไม้ประดับสื่อรักถึงแม่ Gift for 
Mom” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 -14.00 น. ณ บริเวณอาคาร 1 กรมส่งเสริม
การเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสี เขียว ลงสถานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภายในงานท่านจะพบกับสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ และกล้วยไม้หลากสีสัน นิทรรศ Gift for Mom 
หลากหลายไอเดียของขวัญจากไม้ดอกไม้ประดับ กิจกรรมสาธิต กิจกรรม workshop ของขวัญจากไม้ดอกไม้
ประดับ พร้อมเปิดตลาดเกษตรกร รวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพ หลากหลายรายการมาจำหน่าย อาทิ ลำไย
สดคุณภาพเกรด A ส่งตรงจากตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย จังหวัดเชียงใหม่ และสินค้าเกษตรอีกหลากหลาย
รายการ รวมถึงสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม นาทีทอง และกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล และยังสามารถรับชม
ผ่าน Facebook Live ที่เพจ “กรมส่งเสริมการเกษตร” พร้อมเล่นเกมและลุ้นรับรางวัลใน Live ได้ตั้งแต่เวลา 
08.30 น. เป็นต้นไป 
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https://www.kasetkaoklai.com/home/2022/08/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8
%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-
%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD
%E0%B8%87%E0%B9%80/ 

 

 

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้
ดำเนินการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG Model ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาภาคการเกษตร สู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง โดยกรมส่งเสริม
การเกษตร ได้บูรณาการกระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เข้ากับแนวทางการพัฒนาการเกษตรด้วย BCG 
Model โดยส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio) – เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular) – 
เศรษฐกิจสีเขียว (Green) หรือ BCG เพื่อยกระดับภาคการเกษตรของไทยให้สามารถบริหารจัดการการเกษตร      
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิสาหกิจชุมชน สินค้าเกษตร ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานตามหลักสากล 
สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นแนวโน้มที่หลายประเทศจะกำหนดให้เป็นเงื่อนไข
ทางการค้าสำหรับสินค้านำเข้าในอนาคตด้วย 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สวนสละลุงถัน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน 
จังหวัดพัทลุง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการจากรุ่นพ่อ (นายถัน ดำเรือง) – สู่
รุ่นลูก (นายวิชัย ดำเรือง) ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสวนสละ
ลุงถัน นอกจากจะพัฒนาต่อยอดจากสวนสละ เป็นแหล่งท่องท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนสละลุงถัน บนพื้นที่ 50 ไร่ 
ภายใต้แนวคิด “ขายบริการควบคู่กับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้ในสวน” มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมสวน 1,000 กว่า
คนต่อปี และมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการเปิดสวนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปีละ 2.3 ล้านบาทแล้ว ยังได้นำหลัก BCG 
Model มาต่อยอด พัฒนาการจัดการสวนสละจนได้มาตรฐาน GAP รวมทั้งนำผลผลิตสละที่เป็นลูกเดี่ยว และวัสดุ
เหลือใช้จากการทำสวนสละมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ก่อให้เกิดรายได้งาม และสามารถจัดการให้ขยะใน
สวนเหลือทิ้งเป็นศูนย์ได้ 
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สวนสละลุงถัน ได้นำหลัก BCG มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมี
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรคอยเป็นพี่เลี้ยง โดย ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio) เน้นการสร้างมูลค่า โดยระดับต้นน้ำ 
เน้นการพัฒนากลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสละ โดยการให้ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่า และการพัฒนาตลาด ให้แก่กษตรกรแปลงใหญ่สละ ผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
สละตำบลหนองธง จนสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลไม้อัตลักษณ์ สละ GAP และ สละ GI 

ส่วนระดับกลางน้ำ สร้างแบรนด์และแปรรูปสินค้าให้เกิดมูลค่าเพิ่มนอกเหนือจากการจำหน่ายผลสด ได้แก่ 
สละลอยแก้ว สละทรงเครื่อง แยมสละ สละกวน ไวน์สละ น้ำพริกสละ วุ้นสละ เป็นต้น และระดับปลายน้ำ ได้พัฒนา
ตลาดสละเพิ่มเติม นอกเหนือจากการขายผ่านพ่อค้าคนกลาง คือ จำหน่ายผ่านแหล่งท่องเที่ยว OTOP ตลาดเกษตรกร 
ตลาดริมทางถนนสายหลัก และทำการตลาดออนไลน์ ผ่านเฟสบุ๊ค ไลน์ พร้อมทั้งส่งขายผ่านช่องทางบริษัทไปรษณีย์ไทย 

ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Cicular) เนั่นจัดการของเสียและขยะเป็นศูนย์ ระดับดันน้ำ เกษตรกรผู้ปลูกสละ
ได้จัดการวัสดุเหลือใช้จากการผลิต โดยการเก็บรวบรวมวัสดุเหลือใช้ เช่น ต้น ใบ ก้านใบ และเมล็ด นำมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ ระดับกลางน้ำ สร้างมูลค่าเพิ่มโดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการแปรรูป เช่น นำใบสละ และ
ก้านใบมาลับย่อยทำปุ๋ย ทำวัสดุมุงหลังคา ทำร่มบังแดด ทำรั้ว และแนวกั้น นำใบสละไปใช้ทำชาใบสละ และใช้ห่อ
ขนมและอาหาร นำเมล็ดสละไปสกัดเป็นน้ำมันใช้ทานวดกล้ามเนื้อ และน้ำมันบำรุงผม ทำเชือกรัดของจากก้านใบ 
และนำเศษเหลือจากลำต้นไปสับย่อยทำปุ้ยหมัก ระดับปลายน้ำ การสร้างตลาดและการนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัสดุ
เหลือใช้มาจัดจำหน่าย โดยจำหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ด้านเศรษฐกิจสีเขียว (Green) เน้นสมดุลและยั่งยืน ระดับต้นน้ำ เกษตรกรผู้ปลูกสละได้นำหลักเกษตร
ยั่งยืนมาใช้ โดยการทำการเกษตรแบบอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมี และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี           
ทำการเกษตรผสมผสานโดยการปลูกสละร่วมกับปลูกยาง ระดับกลางน้ำ พัฒนาต่อยอดแปลงสละ ให้ได้มาตร ฐาน 
GAP จากการใช้สารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมีในการกำจัดโรค และแมลงศัตรูพืช ระดับปลายน้ำ พัฒนากลไก
ตลาดขายตรง เชื่อมโยงตลาดกับประเทสมาเลเซีย เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสละ เช่น ไวน์ แยม สละ 
กวน 

นอกจากนั้นยังได้เผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวสู่เกษตรกรเครือข่าย YSF และเครือข่ายสมาชิกกลุ่มแปลง
ใหญ่สละของจังหวัดพัทลุง รวมถึงกลุ่มเกษตรกรอ่ืนๆ อีกด้วย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปส่งเสริมให้
เกษตรกรผู้ปลูกสละได้รวมกลุ่มกันในพัฒนาการผลิต การบริหารจัดการแปลง ตามแนวทางแปลงใหญ่ 5 ด้าน ซึ่งนาย
วิชัย คำเรือง YSF เจ้าของจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนสละลุงถันได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่สละตำบล
หนองธง ซึ่งจัดตั้งเมื่อปี 2560 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 37 คน พื้นที่ปลูกสละ จำนวน 320 ไร่ ผลผลิตประมาณ 
380 ตันต่อปี มีรายได้ของสมาชิกประมาณ 15 ล้านบาท โดยนายวิชัยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม 
และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาค้านการตลาดของกลุ่ม ทำให้สละของจังหวัดพัทลุงเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอย่าง
แพร่หลาย 

ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดพัทลุงมีกลุ่มแปลงใหญ่สละทั้งหมด 8 แปลง สมาชิก 374 คน พื้นที่ปลูก 3 ,140 ไร่ 
ราคาผลผลิตเฉลี่ย 58.45 บาท/กก. มูลค่าผลผลิตปี 2564 จำนวน 96 ,243,000 บาท ได้รับมาตรฐาน GAP 
จำนวน 146 ราย 525.22 ไร่ 
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https://www.kuradioplus.com/2022/08/06/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B
2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B1
%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%89%
E0%B8%A1-%E0%B8%8A%E0%B8%B5/ 

 
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร        

ได้ดำเนินการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งแปลงใหญ่กล้วยหอม
ทองอำเภอบางแก้ว ตำบลท่ามะเพ่ือ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ถือเป็นอีกกลุ่มที่มีศักยภาพสามารถเป็น
ต้นแบบให้เกษตรกรในพ้ืนที่หันมาปลูกกล้วยหอมทองคุณภาพเพ่ือจำหน่ายสร้างรายได้ มีการบริหารจัดการ
กลุ่มท่ีเข้มแข็ง โดยยึดหลักตลาดนำการผลิต นำไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรที่มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และ
อุปทาน สร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคง 

“โดยเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพ้ืนที่และร่วมกันคำเนินการบริหารจัดการการผลิต มีการใช้
กระบวนการแปลงใหญ่ในการส่งเสริมการผลิต 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการลดต้นทุนการผลิต มีการขยายหน่อพันธุ์
ไว้ในรุ่นถัดไป ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี         
การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ สามารถลดต้นทุนจากเดิม 35,500 บาทต่อไร่ เหลือเพียง 28,400 บาทต่อไร่ 
ด้านการเพ่ิมผลผลิต มีการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกกล้วยหอมทองแซมในสวนยางพาราทำให้ผลผลิตต่อไร่เพ่ิ มขึ้น      
จากเดิม 4,000 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 4,800 กิโลกรัมต่อไร่” 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อไปว่า ขณะที่ด้านการเพ่ิมคุณภาพผลผลิต มีการจัดอบรม
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิก เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้า ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP ทุกแปลง สามารถผลิตเกรด 
A ได้ร้อยละ 80 ด้านการตลาด มีการร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกกล้วยหอมทองและไม้ผล
ปลอดภัยอำเภอบางแก้ว เพ่ือรับซื้อผลผลิตไปจำหน่ายต่อโดยมีการประกันราคาแก่สมาชิก และมีตลาดซื้อขาย
ล่วงหน้ากับห้างโมเดิร์นเทรด ทำให้กลุ่มแปลงใหญ่มีตลาดแน่นอน มีช่องทางจำหน่ายผลผลิตเพิ่ม และด้านการ
บริหารจัดการ มีคณะกรรมการกลุ่มที่เข้มแข็ง ส่งเสริมและขยายพ้ืนที่ปลูก ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดป ี
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นายอาคม ดิษฐ์สุวรรณ เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง อยู่ที่บ้านทวดทอง หมู่ 12 
ตำบลโคกสัก กล่าวว่า เนื่องจากประสบปัญหายางพารามีราคาตกต่ำ จึงตัดสินใจโค่นต้นยาง แล้วปลูกกล้วย
หอมทอง ในพ้ืนที่รวม 8 ไร่ 2 งาน รวมต้นกล้วยหอมทองที่ปลูก 5,500 ต้น โดยปลูกมาแล้ว 2 ปี โดยได้รับ
การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว ส่งผลทำให้การปลูกกล้วยหอมทองประสบ
ความสำเร็จ สามารถมีรายได้จากการปลูกใน 1 รอบ หรือ 9 เดือน สามารถสร้างรายได้รวม 500,000 บาท 
โดยผลผลิตกล้วยหอมจะนำส่งไปยังจุดรวบรวมของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรปลูกกล้วยหอมทองและไม้ผล
ปลอดภัย “ในการปลูกกล้วยหอมจะเน้นการสร้างผลผลิตคุณภาพตามมาตรฐาน GAP เพ่ิมคุณภาพผลผลิตด้วย
การวางแผนการบริหารจัดการตามหลักการของกลุ่มแปลงใหญ่ ทั้งการใส่ปุ๋ย การห่อเครือกล้วย การคัดแยก
ผลผลิตตามเกรดต่าง ๆ ทำให้ได้กล้วยหอมคุณภาพ และสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี ” นายอาคม กล่าว 

ด้าน นายสมชัย หนูนวล ประธานกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองอำเภอบางแก้ว กล่าวเพ่ิมเติมว่า    
ในพ้ืนที่อำเภอบางแก้ว เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน และนาข้าว ซึ่งที่ผ่านมาราคา
ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับพ้ืนที่อำเภอบางแก้ว ไม่เหมาะที่จะปลูกยางพารา และมีโครงการของการ
ยางแห่งประเทศไทยสนับสนุนการโค่นยางไปปลูกพืชชนิดอ่ืนไร่ละ 10,000 บาท เกษตรกรจึงโค่นยางและ
ปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยไม่มีความรู้เท่าที่ควร สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้วจึงได้เข้ามาให้ดำแนะนำจัด
อบรมหลักสูตรการปลูกกล้วยหอมทองเพ่ือส่งตลาคโมเดิร์นเทรดยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรให้
ความรู้แก่เกษตรกรตามหลัก GAP สนับสนุนองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาผลผลิต การจัดการฟาร์ม การจัดการ
หลังเก็บเกี่ยว และสนับสนุนให้สมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ทุกแปลง 

“จากการเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทำให้มีเกษตรกรสนใจปรับเปลี่ยนมาปลูกกล้วยหอม
ทองเป็นจำนวนมาก จึงได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งแปลงใหญ่กล้วยหอมทองอำเภอบางแก้วขึ้นในปี 2565 มีสมาชิก
แรกเริ่ม จำนวน 30 ราย พ้ืนที่ 90 ไร่ ปัจจุบันมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น จำนวน 35 ราย พ้ืนที่ 135 ไร่  ผลการ
ส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทอง และมีผลตอบรับจากเกษตรกรในพ้ืนที่ทางกลุ่มจึงมีแนวคิด ส่งเสริมให้บางแก้ว
เป็นแหล่งปลูกกล้วยหอมทองที่มีคุณภาพเละ ได้มาตรฐาน GAP ทุกแปลง เพ่ือป้อนตลาดโมเดิร์นเทรดและ
ขยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้น จากปัจจุบันพ้ืนที่ปลูกของสมาชิกแปลงใหญ่กล้วยหอมทองอำเภอบางแก้ว จำนวน 
130 ไร่ เพ่ิมเป็น 250 ไร่ และขยายในพ้ืนที่ปลูกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกล้วยหอมทองและไม้ผล
ปลอดภัยอำเภอบางแก้ว จาก 500ไร่ เพ่ิมเป็น 1,000 ไร่” ประธานกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองอำเภอ  
บางแก้ว กล่าว 

ทั้งนี้ สำหรับภาพรวมการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในปีงบประมาณ    
พ.ศ.2565 ของกรมส่งเสริมกาเกษตร มีแปลงที่ได้รับรองรวม 772 แปลง พ้ืนที่ 447 ,120 ไร่ เกษตรกร 
26,979 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565) พร้อมสนับสนุนให้ทีมผู้จัดการแปลงและเกษตรกรสมาชิก 
ร่วมกันจัดเวทีวิเคราะห์ จัดทำแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานแปลงใหญ่ 
และประเมินผลจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของกลุ่มในประเด็นต่างๆ พร้อมดำเนินการมีการถ่ายทอด
ความรู้ให้เกษตรกรจำนวน จำนวน 547 แปลง เน้นด้านการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรสู่ smart Famer และความเข้มแข็งของเกษตรกลุ่ม/องค์กรวิสาหกิจชุมชน และการ
เชื่อมโยงตลาด 
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https://www.opt-news.com/news/28047 

 
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบล

ท่าช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เป็นเครือข่ายสนับสนุนการทำงานของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตรในด้านดินและปุ๋ย  
ที่บริหารจัดการโดยเกษตรกร และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ยของชุมชนและนักเรียน นักศึกษาสถาบันต่าง 
ๆ ส่งผลให้สมาชิกในชุมชน และบุคคลภายนอกหันมาใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและถือ
เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง ทำให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระดับเขต เมื่อปี 
2564 ที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงที่เกิดภาวะปุ๋ยมีราคาแพง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าช้างแห่งนี้ก็สามารถผสม
ปุ๋ยสั่งตัด โดยใช้แม่ปุ๋ยสูตร 46-0-0, 18-46-0 และ 0-0-60 นำมาผสมกับธาตุอาหารรอง เพ่ือเป็นสารเติม
เต็มให้แก่ผู้ที่สนใจสั่งซื้อ ทำให้ราคาปุ๋ยลดลง แต่พืชยังคงได้ธาตุอาหารเพียงพอ โดยได้รับการสนับสนุนเครื่อง
ผสมแม่ปุ๋ยจากกรมส่งเสริมการเกษตร ช่วยเพ่ิมปริมาณการผลิตให้ครอบคลุมสมาชิกได้มากข้ึน ทำให้เกษตรกร
สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ผลิตปุ๋ยเคมี -อินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์หมัก 
เพ่ือเป็นทางเลือกให้เกษตรกรในการปรับปรุงบำรุงดิน และลดต้นทุนการผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอีกด้วย 

ด้านนายกฤตภาส สนิทมิสโร คณะกรรมการของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าช้าง กล่าวว่า ศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าช้าง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2557 ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรให้ทุก
อำเภอมีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อำเภอละ 1 ศูนย์ คำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 7 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก 34 ราย 
ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่รวม 241 ไร่ สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้กว่า 90,037.60 บาท จาก
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในสวนยางพารา นอกจากนี้ศูนย์จัดการคินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าช้างยังช่วยจัดห า
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และบริการจำหน่ายปัจจัยการผลิต ทำให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสามารถซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาที่ถูกกว่า
ท้องตลาด โดยเฉพาะแม่ปุ๋ยเคมี เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ จัดซื้อจัดหาแม่ป๋ยเคมี และจำหน่ายปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งเป็นการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุน
การผลิต สามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน 

"ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าช้างยึดโมเดลการต่อยอดธุรกิจจากโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดิน
และปุ๋ย (One stop Service) มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกรทั้ง
เกษตรกรในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่ และจากการที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer และเข้ามาช่วย
พัฒนาศูนย์ฯ ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตและการตลาด ทั้งตลาดทั่วไปและช่องทางตลาดออนไลน์ ผ่าน 
Facebook ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา, กลุ่มไลน์ศดปช. ระดับจังหวัดและ Line 
oficial ศดปช.ท่าช้าง 

รวมทั้งคิดค้นปรับปรุงสูตรปุ๋ยใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ในอนาคตทางศูนย์ฯ 
มีแผนส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง หันมาใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ิมมากขึ้น ควบคู่      
ไปกับการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือปรับปรุงบำรุงดิน และวางแผนการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยทางใบ เพ่ือจำหน่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ให้ได้ใช้ปุ๋ยทางใบที่มีคุณภาพดีและราคาถูก
กว่าท้องตลาค เพ่ือเป็นการเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และเพ่ิมรายได้ให้กับทางศูนย์ฯ  ต่อไป"     
นายกฤตภาส กล่าว 
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http://www.samilatimes.co.th/?p=73681&fbclid=IwAR304J6Wl
3ys-2X_IZ3OgcZ954py-Ep9q-ectozon2Ydg5jf9OtRViDy9ko 

 

 
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนท่าช้าง (ศดปช.) ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำ 

จังหวัดสงขลา นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะ และสื่อมวลชนจาก
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ลงพ้ืนที่ภาคใต้ภายใต้กิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงาน ครั้งที่2 ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
และจังหวัดพัทลุงระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบล
ท่าช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาเป็นเครือข่ายสนับสนุนการทำงานของศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตรในด้านดิน
และปุ๋ยที่บริหารจัดการโดยเกษตรกร และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ยของชุมชนและนักเรียนนักศึกษา
สถาบันต่างๆ ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนและบุคคลภายนอกหันมาใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตเพ่ิมมากขึ้น และถือเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งทำให้ได้รับรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน ระดับเขต เมื่อปี2564 ที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงที่เกิดภาวะปุ๋ยมีราคาแพง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบล   
ท่าช้างแห่งนี้ก็สามารถผสมปุ๋ยสั่งตัด โดยใช้แม่ปุ๋ยสูตร 46-0-0, 18-46-0 และ 0-0-60 และนำมาผสมกับ
ธาตุอาหารรอง เพื่อเป็นสารเติมเต็มให้แก่ผู้ที่สนใจสั่งซื้อ ทำให้ราคาปุ๋ยลดลงแต่พืชยังคงได้ธาตุอาหารเพียงพอ   
โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องผสมแม่ปุ๋ยจากกรมส่งเสริมการเกษตร ช่วยเพ่ิมปริมาณการผลิตให้ครอบคลุม
สมาชิกมากขึ้นทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ผลิตปุ๋ยเคมี –อินทรีย์ 
และปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์หมัก เพ่ือเป็นทางเลือกให้เกษตรกรในการปรับปรุงบำรุงดิน และลดต้นทุนการผลิต 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอีกด้วย      
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  ด้านนายกฤตภาส สนิทมิสโร คณะกรรมการของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าช้าง กล่าวว่า 
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าช้าง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2557 ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรให้
ทุกอำเภอมีการจัดตั้งและดำเนินการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อำเภอละ 1 ศูนย์ ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 7 ปี 
ปัจจุบันมีสมาชิก34 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่รวม 241 ไร่ สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้กว่า 
90,037.60 บาท จากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในสวนยางพารา นอกจากนี้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ตำบลท่าช้างยังช่วยจัดหาและบริการจำหน่ายปัจจัยการผลิตทำให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสามารถซื้อปัจจัยการ
ผลิตได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดโดยเฉพาะแม่ปุ๋ยเคมี เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีการผลิตและ
จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จัดซื้อจัดหาแม่ปุ๋ยเคมี และจำหน่ายปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งเป็นการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน  “ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ตำบลท่าช้างยึดโมเดลการต่อยอดธุรกิจจากโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย (One stop Service)      
มีการถ่ายทอดความความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกรทั้งเกษตรกรในพ้ืนที่ และต่าง
พ้ืนที่ และจากการที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer และเข้ามาช่วยพัฒนาศูนย์ฯ ในเรื่อง
เทคโนโลยีการผลิตและการตลาด ทั้งตลาดทั่วไปและตลาดออนไลน์ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
Facebook ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนท่าช้าง อ.บางกล่ำจ.สงขลา , กลุ่มไลน์ ศดปช. ระดับจังหวัดและ Line 
official ศดปช.ท่าช้าง รวมทั้งคิดค้นปรับปรุงสูตรปุ๋ยใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ใน
อนาคตทางศูนย์ฯ มีแผนส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง หันมาใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ิม
มากขึ้น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือปรับปรุงบำรุงดิน และวางแผนการในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยทางใบเพ่ือจำหน่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ให้ได้ใช้ปุ๋ยทางใบที่มีคุณภาพดีและราคา
ถูกกว่าท้องตลาด เพ่ือเป็นการเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และเพ่ิมรายได้ให้กับทางศูนย์ฯ ต่อไป
นอกจากนี้ทางกลุ่ม ศดปช.ได้มีการสาธิตการวัดค่าของดิน การผสมปุ๋ยและการบรรจุกระสอบพร้อมจำหน่าย     

ช่วงบ่ายของวันเดียวกัน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะ และสื่อมวลชน ได้
เดินทางมายังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นจุด
ศึกษาดูงาน จุดที่2 งาน “เทศกาลผลไม้ และของดีชายแดนใต้” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพไม้ผลที่มี
ศักยภาพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมการเข้าร่วมพิธีเปิดงาน และการ
เยี่ยมชมตลอดจนการชิมผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้ที่คัดสรรมาจำหน่ายในงาน ต่อมาวันที่ 6 สิงหาคม 2565 
คณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นจุดที่3 ที่แปลงใหญ่กล้วยหอมทองอำเภอบางแก้ว 
จังหวัดพัทลุง ยึดหลักตลาดนำการผลิต สู่การจัดการสมดุลสินค้าเกษตร สร้างเสถียรภาพด้านราคาแก่สมาชิก
อย่างมั่นคง กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ซึ่งแปลงใหญ่กล้วยหอมทองอำเภอบางแก้ว ตำบลท่ามะเดื่ออำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ถือเป็น
อีกกลุ่มที่มีศักยภาพสามารถเป็นต้นแบบให้เกษตรกรในพ้ืนที่หันมาปลูกกล้วยหอมทองคุณภาพเพ่ือจำหน่าย
สร้างรายได้ มีการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็งโดยยึดหลักตลาดนำการผลิต นำไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรที่มี
ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคง โดยเกษตรกร
ยังคงเป็นเจ้าของพ้ืนที่และร่วมกันดำเนินการบริหารจัดการการผลิต  มีการใช้กระบวนการแปลงใหญ่ในการ
ส่งเสริมการผลิต 5 ด้าน ได้แก่  ด้านการลดต้นทุนการผลิต มีการขยายหน่อพันธุ์ไว้ในรุ่นถัดไป ใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 
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สามารถลดต้นทุนจากเดิม 35,500 บาท/ไร่ เหลือเพียง 28,400 บาท/ไร่ด้านการเพ่ิมผลผลิต มีการเพ่ิม
พ้ืนที่ปลูกกล้วยหอมทองแซมในสวนยางพารา ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นจากเดิม 4 ,000 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 
4,800 กิโลกรัม/ไร่ ด้านการเพ่ิมคุณภาพผลผลิต มีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิก เพ่ือพัฒนา
คุณภาพสินค้าผลผลิตได้มาตรฐาน GAP ทุกแปลง สามารถผลิตกล้วย เกรด A ได้ร้อยละ 80 ด้านการตลาด    
มีการร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกกล้วยหอมทองและไม้ผลปลอดภัยอำเภอบางแก้ว เพ่ือรับซื้อ
ผลผลิตไปจำหน่ายต่อโดยมีการประกันราคาแก่สมาชิก และมีตลาดซื้อขายล่วงหน้ากับห้างโมเดิร์นเทรด ทำให้
กลุ่มแปลงใหญ่มีตลาดแน่นอน มีช่องทางจำหน่ายผลผลิตเพ่ิม ด้านการบริหารจัดการ มีคณะกรรมการกลุ่มที่
เข้มแข็ง ส่งเสริมและขยายพ้ืนที่ปลูก ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี  ด้านนายสมชัย หนู
นวล ประธานกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองอำเภอบางแก้วกล่าวว่า ในพื้นที่อำเภอบางแก้วเกษตรกรส่วนใหญ่
มีอาชีพทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน และนาข้าว ซึ่งที่ผ่านมาราคาผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับพ้ืนที่
อำเภอบางแก้วไม่เหมาะที่จะปลูกยางพารา และมีโครงการของการยางแห่งประเทศไทยสนับสนุนการโค่นยาง
ไปปลูกพืชชนิดอ่ืนไร่ละ 10 ,000 บาท เกษตรกรจึงโค่นยางและปลูกพืชแบบผสมผสานโดยไม่มีความรู้
เท่าที่ควร สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้วจึงได้เข้ามาให้คำแนะนำจัดอบรมหลักสูตรการปลูกกล้วยหอมทอง
เพ่ือส่งตลาดโมเดิร์นเทรด ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ความรู้แก่เกษตรกรตามหลัก GAP 
สนับสนุนองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาผลผลิต การจัดการฟาร์ม การจัดการหลังเก็บเกี่ยว และสนับสนุนให้
สมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ทุกแปลง ทำให้มีเกษตรกรสนใจปรับเปลี่ยนมาปลูกกล้วยหอมทองเป็น
จำนวนมาก จึงได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งแปลงใหญ่กล้วยหอมทองอำเภอบางแก้วขึ้นในปี 2565 มีสมาชิกแรกเริ่ม 
จำนวน 30 ราย พื้นที่ 90 ไร่ ปัจจุบันมีสมาชิกเพ่ิมข้ึน จำนวน 35 ราย พื้นที่ 135 ไร่  “จากการส่งเสริมการ
ปลูกกล้วยหอมทองและมีผลตอบรับจากเกษตรกรในพ้ืนที่ทางกลุ่มจึงมีแนวคิด ส่งเสริมให้บางแก้วเป็นแหล่ง
ปลูกกล้วยหอมทองที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน GAP ทุกแปลง เพ่ือป้อนตลาดโมเดิร์นเทรดและขยายพ้ืนที่
ปลูกเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบันพ้ืนที่ปลูกของสมาชิกแปลงใหญ่กล้วยหอมทองอำเภอบางแก้ว จำนวน 130 ไร่ เพ่ิม
เป็น 250 ไร่ และขยายในพ้ืนที่ปลูกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกล้วยหอมทองและไม้ผลปลอดภัยอำเภอ   
บางแก้ว จาก 500 ไร่ เพ่ิมเป็น 1,000 ไร่”   

  จากนั้นได้เดินทางไปยังจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนสะละลุงถัน ตำบลหนองธงอำเภอป่าบอน 
จังหวัดพัทลุง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการจากรุ่นพ่อ (นายถัน 
ดำเรือง) – สู่รุ่นลูก (นายวิชัย ดำเรือง) ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer ของกรมส่งเสริม
การเกษตร โดยสวนสะละลุงถัน นอกจากจะพัฒนาต่อยอดจากสวนสละ เป็นแหล่งท่องท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สวนสะละลุงถัน บนพ้ืนที่ 50 ไร่ ภายใต้แนวคิด “ขายบริการควบคู่กับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้ในสวน”     
มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมสวนหนึ่งพันกว่าคนต่อปี และมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการเปิดสวนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรปีละ 2.3 ล้านบาทแล้ว ยังได้นำหลัก BCG Model มาต่อยอด พัฒนาการจัดการสวนสละจนได้
มาตรฐาน GAP รวมทั้งนำผลผลิตสละที่เป็นลูกเดี่ยว และวัสดุเหลือใช้จากการทำสวนสละมาพัฒนาต่อยอดให้
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ก่อให้เกิดรายได้งาม และสามารถจัดการให้ขยะในสวนเหลือทิ้งเป็นศูนย์ได้   
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https://www.chiangmainews.co.th/agriculture/2243081/ 

 

“เกษตรเชียงใหม่รณรงค์สร้างการรับรู้ป้องกันสารเคมีตกค้างในการผลิตส้ม” 
นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพ้ืนที่รณรงค์สร้างการรับรู้การใช้สารเคมีในการผลิต

ส้มสายน้ำผึ้งตามกระบวนการผลิตภายใต้ระบบ GAP อย่างถูกต้องและเหมาะสม (Safe Used) ในพ้ืนที่ตำบล
โป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง และตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตร
เชียงใหม่ ส่งเสริมเกษตรการปลูกส้มปลอดภัย ใช้ระบบโรงเรียนเกษตรกร โดยมีการจัดทำปฏิทินการผลิตส้ม 
ในรอบปี และร่วมทำความเข้าใจเน้นย้ำการปฏิบัติการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ตามระบบ GAP และใช้ระบบ
การจัดการส้มโดยแนวปฏิบัติแบบผสมผสาน ลดการใช้สารเคมี อีกทั้งแนะนำวิธีการที่ถูกต้องแก่เกษตรกร    
โดยนายประเสริฐ พรหมวรรณ เกษตรอำเภอฝาง ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าส้มเขียวหวาน เป็นพืชเศรษรูกิจที่สำคัญ
ของอำเภอฝาง มีพ้ืนที่ปลูก 20,439 เป็นเอกลักษณ์ของส้มเขียวหวนพันธุ์สายน้ำผึ้งอำเภอฝาง มีความ
แตกต่างจากแหล่งผลิตอ่ืนด้วยลักษณะภายนอกจะมีผิวสีเหลืองอมส้ม เปลือกบาง ลักษณะภายในจะมีรสชาติ
เข้มข้นหวานอมเปรี้ยว ชานในนิ่ม ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็น ความอุดมสมบูรณ์ของดินและแหล่งธรรมชาติ 
ที่ผ่านมาได้มีกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ 30ราย พื้นที่การผลิต 346 ไร่ได้แปรรูปส้มอบแห้ง น้ำส้ม อีกท้ังขยายช่อง
ทางการจำหน่าย ทั้งออนไลน์ผ่าน Thailand post mart, facebook, Line, ตลาดธกส., ชุมนุมสหกรณ์     
เพ่ิมในช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนาอีกด้วย 

 
 


