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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
มอบรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 แก่กลุ่มแปลงใหญ่ต้นแบบ จ านวน 6 รางวัล    
หวังขยายผลการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของแปลงใหญ่ดีเด่น       
สู่สาธารณะ และกระตุ้นการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถการด าเนินงานแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวด
แปลงใหญ่ดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 จ านวน 6 รางวัล ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แปลงใหญ่มะพร้าว หมู่ 2 ต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ปัจจุบันมีสมาชิก 72 ราย พ้ืนที่ 1,041 ไร่ ผลผลิต
เฉลี่ยประมาณ 1,124,280 ผล/ปี มีผลส าเร็จคือ สามารถลดต้นทุนได้ร้อยละ 20.03 จากการผลิตปุ๋ยหมัก
ใช้เอง การจัดการแมลงศัตรูมะพร้าวที่ถูกต้อง การตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการใส่ปุ๋ย ฯลฯ สามารถเพ่ิมผลผลิต
จาก 1,200 ผล/ไร่/ปี เป็น 1,350 ผล/ไร่/ปี มีการพัฒนาคุณภาพ โดยสมาชิกได้รับมาตรฐาน GAP ครบ    
ทุกราย และยกระดับเป็นมาตรฐานอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังมีตลาดขายโดยตรงต่อลูกค้า     
รายย่อยและบริษัท และมีการบริหารจัดการ เช่น การประชุมต่าง ๆ การให้บริการเครื่องมือเครื่องจักร        
แก่สมาชิก การวางแผนเข้าร่วมอบรม และการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกผ่านช่องทางไลน์แอปพลิเคชั่น    
ที่สะดวกและรวดเร็ว 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ต าบลหนองเมือง อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ปัจจุบันมีสมาชิก 117 ราย พ้ืนที่ 1,794 ไร่ 
ผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 772 ตัน/ปี (เฉลี่ย 430 กก./ไร่) มีผลส าเร็จ คือ สามารถลดต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
800 บาท/ไร่ จากการลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวต่อไร่ การส่งเสริมการท านาหยอด และการต่อรองราคา
เครื่องจักรกลการเกษตร สามารถเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ย 45 กิโลกรัม/ไร่ จากการผลิตปุ๋ยหมัก/ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมัก
ชีวภาพ น้ าหมักไล่แมลง การปลูกพืชปุ๋ยสดในแปลง เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน การไถกลบตอซัง และจัดท าแปลง
ต้นแบบและแปลงพยากรณ ์
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ด้านคุณภาพผลผลิต ได้มาตรฐานรับรองมาตรฐานอินทรีย์ GAP และได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ 
GI ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี ด้านการตลาดมีการท าสัญญาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการประมูลเพ่ือจ าหน่าย
สินค้าข้าวแปรรูปกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงตลาดออนไลน์และการออกร้านต่า ง ๆ รวมถึง     
มีการบริหารจัดการโดยจัดประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน หมู่ 7 ต าบลราชกรูด อ าเภอเมืองระนอง 
จังหวัดระนอง รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ปัจจุบันมีสมาชิก 32 1 คน พ้ืนที่ 
3,397.79 ไร่ ผลผลิตรวม 10,872 ตัน/ปี รายได้รวม 78.67 ล้านบาท มีผลส าเร็จ คือ ลดต้นทุนการผลิต
ได้ 785 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 23.93 มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น 650 กิโลกรัม/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 24.07 
จากการใช้ปุ๋ยเคมีตรงตามค่าวิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยหมัก ด้านคุณภาพผลผลิตตรงตามมาตรฐานสินค้าเกษตร
ทะลายปาล์มน้ ามันและตรงตามความต้องการของโรงงานรับซื้อ จึงมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน จ านวน 2 แห่ง 
และได้ราคาสูงกว่าตลาดอย่างน้อย ๒๐ สตางค์/ 1 กิโลกรัม ด้านการบริหารจัดการ มีการประชุมและฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง 

รางวัลชมเชย จ านวน 3 รางวัล ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ต าบล
หินซ้อน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลลาดกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และแปลงใหญ่มะขาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะขามแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านเสี้ยว อ าเภอฟากท่า 
จังหวัดอุตรดิตถ์ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดให้มี        
การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นเป็นประจ าทุกปี เพ่ือคัดเลือกแปลงใหญ่ที่มีผลงานโดดเด่น เป็นตัวอย่างในการ
ขยายผลการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของแปลงใหญ่ดีเด่นสู่สาธารณะ และ
กระตุ้นการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถการด าเนินงานแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การด าเนินงานในระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ คือการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรผ่านการบริหารจัดการร่วมกัน และมุ่งเน้น
การพัฒนา 5 ด้าน คือ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน บริหารจัดการ และ
จัดการด้านการตลาด โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพตรงตาม          
ความต้องการของตลาด มีการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตกับตลาด เพ่ือตกลงรูปแบบการซื้อขายร่วมกัน ก่อให้เกิด       
ความเป็นธรรมของทั้ง 2 ฝ่าย ตามนโยบาย “ตลาดน าการเกษตร” ปัจจุบันมีแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรองแล้ว 
จ านวน 8,955 แปลง เกษตรกรประมาณ 4.9 แสนราย พ้ืนที่ 8 ล้านไร่ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการลดต้นทุน
และการเพิ่มผลผลิตรวมประมาณ 71,575 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565) 

นอกจากนี้ แปลงใหญ่ยังคงมีการเชื่อมโยงตลาดต่าง ๆ เช่น ตลาด Modern trade ส่งผลให้มีตลาด
รองรับที่แน่นอน เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิมขึ้น ลดความเสี่ยงจากราคาผันผวน มีรายได้ที่แน่นอน 
และสร้างความมั่นคงในอาชีพการเกษตร 

ส าหรับคุณสมบัติของแปลงใหญ่ที่เข้าประกวดในปีนี้ ประกอบด้วย เป็นแปลงใหญ่ปี 2559 – 2563 
ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีผลการด าเนินงานให้ตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างน้อย 2 ปี และ
ไม่เคยได้รับรางวัลแปลงต้นแบบ และแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ซึ่งขั้นตอนการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น
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ครั้งนี้ด าเนินการใน 3 ระดับ คือ การประกวดระดับจังหวัด ด าเนินการตัดสินโดย คณะกรรมการขับเคลื่อนงาน
ด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SC) หรือคณะกรรมการขับ เคลื่อนงานด้านการเกษตรในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร การประกวดระดับเขต ด าเนินการตัดสินโดย คณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่
ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2565 และการประกวดระดับประเทศ ด าเนินการตัดสินโดย คณะกรรมการตัดสิน
การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

ทั้งนี้ผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2565 มีกลุ่มแปลงใหญ่ อ่ืน ๆ ที่ผ่าน         
การคัดเลือกด้วย ได้แก่ แปลงใหญ่กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช ต าบลโพประจักษ์ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี , 
แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว) ต าบลหนองผักนาก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี , แปลงใหญ่ผักเพ่ือนใจบ้านคลอง
มะละกอ ต าบลสระขวัญ อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว , แปลงใหญ่กลุ่มปลูกกล้วยหอมทอง เพ่ือการ
ส่งออกหนองบัวแดง บ้านหัวนาค า หมู่ 7 ต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ , แปลงใหญ่
มะพร้าวเกาะพะงัน หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงัน จั งหวัดสุราษฎร์ธานี, แปลงใหญ่ล าไย ต าบล
หนองตอง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, แปลงใหญ่ปลากรายและปลาน้ าจืดอ่ืนๆ หมู่ 2 ต าบลธรรมามูล 
อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท, แปลงใหญ่เห็ดนางฟ้า ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, 

แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 5 ต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี, แปลงใหญ่
ข้าว หมู่ 5 ต าบลโพนเมืองน้อย อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ , วิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่
ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา , แปลงใหญ่ข้าว ต าบลบ้านน้ าพุ อ าเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย, แปลงใหญ่แพะเนื้อ ต าบลร ามะสัก อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง , แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ต าบล    
ทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม , แปลงใหญ่ขนุน อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี , แปลงใหญ่
หม่อนไหม ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร, 

แปลงใหญ่ข้าวศูนย์ข้าวชุมชนบ้านขอนแก่น หมู่ 4 ต าบลหนองฮะ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ , 
แปลงใหญ่ทั่วไป(จิ้งหรีด) หมู่ 11 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น , แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 1 2 
4 6 8 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช , แปลงใหญ่ผักอินทรีย์ ต าบลห้วยไร่ อ าเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และแปลงใหญ่ส้มเขียวหวาน ต าบลนาพูน อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
มอบรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 แก่กลุ่มแปลงใหญ่ต้นแบบ จ านวน 6 รางวัล    
หวังขยายผลการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของแปลงใหญ่ดีเด่น       
สู่สาธารณะ และกระตุ้นการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถการด าเนินงานแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวด
แปลงใหญ่ดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 จ านวน 6 รางวัล ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แปลงใหญ่มะพร้าว หมู่ 2 ต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ปัจจุบันมีสมาชิก 72 ราย พ้ืนที่ 1,041 ไร่ ผลผลิต
เฉลี่ยประมาณ 1,124,280 ผล/ปี มีผลส าเร็จคือ สามารถลดต้นทุนได้ร้อยละ 20.03 จากการผลิตปุ๋ยหมัก
ใช้เอง การจัดการแมลงศัตรูมะพร้าวที่ถูกต้อง การตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการใส่ปุ๋ย ฯลฯ สามารถเพ่ิมผลผลิต
จาก 1,200 ผล/ไร่/ปี เป็น 1,350 ผล/ไร่/ปี มีการพัฒนาคุณภาพ โดยสมาชิกได้รับมาตรฐาน GAP ครบ    
ทุกราย และยกระดับเป็นมาตรฐานอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังมีตลาดขายโดยตรงต่อลูกค้า     
รายย่อยและบริษัท และมีการบริหารจัดการ เช่น การประชุมต่าง ๆ การให้บริการเครื่องมือเครื่องจักร        
แก่สมาชิก การวางแผนเข้าร่วมอบรม และการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกผ่านช่องทางไลน์แอปพลิเคชั่น    
ที่สะดวกและรวดเร็ว 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ต าบลหนองเมือง อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ปัจจุบันมีสมาชิก 117 ราย พ้ืนที่ 1,794 ไร่ 
ผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 772 ตัน/ปี (เฉลี่ย 430 กก./ไร่) มีผลส าเร็จ คือ สามารถลดต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
800 บาท/ไร่ จากการลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวต่อไร่ การส่งเสริมการท านาหยอด และการต่อรองราคา
เครื่องจักรกลการเกษตร สามารถเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ย 45 กิโลกรัม/ไร่ จากการผลิตปุ๋ยหมัก/ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมัก
ชีวภาพ น้ าหมักไล่แมลง การปลูกพืชปุ๋ยสดในแปลง เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน การไถกลบตอซัง และจัดท าแปลง
ต้นแบบและแปลงพยากรณ ์

ด้านคุณภาพผลผลิต ได้มาตรฐานรับรองมาตรฐานอินทรีย์ GAP และได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ 
GI ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี ด้านการตลาดมีการท าสัญญาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการประมูลเพ่ือจ าหน่าย
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สินค้าข้าวแปรรูปกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงตลาดออนไลน์และการออกร้านต่า ง ๆ รวมถึง     
มีการบริหารจัดการโดยจัดประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน หมู่ 7 ต าบลราชกรูด อ าเภอเมืองระนอง 
จังหวัดระนอง รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ปัจจุบันมีสมาชิก 32 1 คน พ้ืนที่ 
3,397.79 ไร่ ผลผลิตรวม 10,872 ตัน/ปี รายได้รวม 78.67 ล้านบาท มีผลส าเร็จ คือ ลดต้นทุนการผลิต
ได้ 785 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 23.93 มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น 650 กิโลกรัม/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 24.07 
จากการใช้ปุ๋ยเคมีตรงตามค่าวิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยหมัก ด้านคุณภาพผลผลิตตรงตามมาตรฐานสินค้าเกษตร
ทะลายปาล์มน้ ามันและตรงตามความต้องการของโรงงานรับซื้อ จึงมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน จ านวน 2 แห่ง 
และได้ราคาสูงกว่าตลาดอย่างน้อย ๒๐ สตางค์/ 1 กิโลกรัม ด้านการบริหารจัดการ มีการประชุมและฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง 

รางวัลชมเชย จ านวน 3 รางวัล ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ต าบล
หินซ้อน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลลาดกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และแปลงใหญ่มะขาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะขามแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านเสี้ยว อ าเภอฟากท่า 
จังหวัดอุตรดิตถ์ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดให้มี        
การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นเป็นประจ าทุกปี เพ่ือคัดเลือกแปลงใหญ่ที่มีผลงานโดดเด่น เป็นตัวอย่างในการ
ขยายผลการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของแปลงใหญ่ดีเด่นสู่สาธารณะ และ
กระตุ้นการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถการด าเนินงานแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การด าเนินงานในระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ คือการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรผ่านการบริหารจัดการร่วมกัน และมุ่งเน้น
การพัฒนา 5 ด้าน คือ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน บริหารจัดการ และ
จัดการด้านการตลาด โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพตรงตาม          
ความต้องการของตลาด มีการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตกับตลาด เพ่ือตกลงรูปแบบการซื้อขายร่วมกัน ก่อให้เกิด       
ความเป็นธรรมของทั้ง 2 ฝ่าย ตามนโยบาย “ตลาดน าการเกษตร” ปัจจุบันมีแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรองแล้ว 
จ านวน 8,955 แปลง เกษตรกรประมาณ 4.9 แสนราย พ้ืนที่ 8 ล้านไร่ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการลดต้นทุน
และการเพิ่มผลผลิตรวมประมาณ 71,575 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565) 

นอกจากนี้ แปลงใหญ่ยังคงมีการเชื่อมโยงตลาดต่าง ๆ เช่น ตลาด Modern trade ส่งผลให้มีตลาด
รองรับที่แน่นอน เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิมขึ้น ลดความเสี่ยงจากราคาผันผวน มีรายได้ที่แน่นอน 
และสร้างความมั่นคงในอาชีพการเกษตร 

ส าหรับคุณสมบัติของแปลงใหญ่ที่เข้าประกวดในปีนี้ ประกอบด้วย เป็นแปลงใหญ่ปี 2559 – 2563 
ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีผลการด าเนินงานให้ตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างน้อย 2 ปี และ
ไม่เคยได้รับรางวัลแปลงต้นแบบ และแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ซึ่งขั้นตอนการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น
ครั้งนี้ด าเนินการใน 3 ระดับ คือ การประกวดระดับจังหวัด ด าเนินการตัดสินโดย คณะกรรมการขับเคลื่อนงาน
ด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SC) หรือคณะกรรมการขับ เคลื่อนงานด้านการเกษตรในเขตพ้ืนที่
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กรุงเทพมหานคร การประกวดระดับเขต ด าเนินการตัดสินโดย คณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่
ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2565 และการประกวดระดับประเทศ ด าเนินการตัดสินโดย คณะกรรมการตัดสิน
การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

ทั้งนี้ผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2565 มีกลุ่มแปลงใหญ่ อ่ืน ๆ ที่ผ่าน         
การคัดเลือกด้วย ได้แก่ แปลงใหญ่กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช ต าบลโพประจักษ์ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี , 
แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว) ต าบลหนองผักนาก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี , แปลงใหญ่ผักเพ่ือนใจบ้านคลอง
มะละกอ ต าบลสระขวัญ อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว , แปลงใหญ่กลุ่มปลูกกล้วยหอมทอง เพ่ือการ
ส่งออกหนองบัวแดง บ้านหัวนาค า หมู่ 7 ต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ , แปลงใหญ่
มะพร้าวเกาะพะงัน หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงัน จั งหวัดสุราษฎร์ธานี, แปลงใหญ่ล าไย ต าบล
หนองตอง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, แปลงใหญ่ปลากรายและปลาน้ าจืดอ่ืนๆ หมู่ 2 ต าบลธรรมามูล 
อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท, แปลงใหญ่เห็ดนางฟ้า ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, แปลง
ใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 5 ต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี, แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 
ต าบลโพนเมืองน้อย อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ , วิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ต าบลโคกม่วง 
อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา, แปลงใหญ่ข้าว ต าบลบ้านน้ าพุ อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย , แปลงใหญ่
แพะเนื้อ ต าบลร ามะสัก อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง , แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, แปลงใหญ่ขนุน อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, แปลงใหญ่หม่อนไหม ต าบลกกแดง 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร , แปลงใหญ่ข้าวศูนย์ข้าวชุมชนบ้านขอนแก่น หมู่ 4 ต าบลหนองฮะ 
อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์, แปลงใหญ่ทั่วไป(จิ้งหรีด) หมู่ 11 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น, แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 1 2 4 6 8 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช , แปลง
ใหญ่ผักอินทรีย์ ต าบลห้วยไร่ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และแปลงใหญ่ส้มเขียวหวาน ต าบลนาพูน 
อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
มอบรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 แก่กลุ่มแปลงใหญ่ต้นแบบ จ านวน 6 รางวัล    
หวังขยายผลการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของแปลงใหญ่ดีเด่น       
สู่สาธารณะ และกระตุ้นการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถการด าเนินงานแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวด
แปลงใหญ่ดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 จ านวน 6 รางวัล ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แปลงใหญ่มะพร้าว หมู่ 2 ต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ปัจจุบันมีสมาชิก 72 ราย พ้ืนที่ 1,041 ไร่ ผลผลิต
เฉลี่ยประมาณ 1,124,280 ผล/ปี มีผลส าเร็จคือ สามารถลดต้นทุนได้ร้อยละ 20.03 จากการผลิตปุ๋ยหมัก
ใช้เอง การจัดการแมลงศัตรูมะพร้าวที่ถูกต้อง การตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการใส่ปุ๋ย ฯลฯ สามารถเพ่ิมผลผลิต
จาก 1,200 ผล/ไร่/ปี เป็น 1,350 ผล/ไร่/ปี มีการพัฒนาคุณภาพ โดยสมาชิกได้รับมาตรฐาน GAP ครบ    
ทุกราย และยกระดับเป็นมาตรฐานอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังมีตลาดขายโดยตรงต่อลูกค้า     
รายย่อยและบริษัท และมีการบริหารจัดการ เช่น การประชุมต่าง ๆ การให้บริการเครื่องมือเครื่องจักร        
แก่สมาชิก การวางแผนเข้าร่วมอบรม และการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกผ่านช่องทางไลน์แอปพลิเคชั่น    
ที่สะดวกและรวดเร็ว 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ต าบลหนองเมือง อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ปัจจุบันมีสมาชิก 117 ราย พ้ืนที่ 1,794 ไร่ 
ผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 772 ตัน/ปี (เฉลี่ย 430 กก./ไร่) มีผลส าเร็จ คือ สามารถลดต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
800 บาท/ไร่ จากการลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวต่อไร่ การส่งเสริมการท านาหยอด และการต่อรองราคา
เครื่องจักรกลการเกษตร สามารถเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ย 45 กิโลกรัม/ไร่ จากการผลิตปุ๋ยหมัก/ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมัก
ชีวภาพ น้ าหมักไล่แมลง การปลูกพืชปุ๋ยสดในแปลง เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน การไถกลบตอซัง และจัดท าแปลง
ต้นแบบและแปลงพยากรณ ์

ด้านคุณภาพผลผลิต ได้มาตรฐานรับรองมาตรฐานอินทรีย์ GAP และได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ 
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GI ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี ด้านการตลาดมีการท าสัญญาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการประมูลเพ่ือจ าหน่าย
สินค้าข้าวแปรรูปกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงตลาดออนไลน์และการออกร้านต่า ง ๆ รวมถึง     
มีการบริหารจัดการโดยจัดประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน หมู่ 7 ต าบลราชกรูด อ าเภอเมืองระนอง 
จังหวัดระนอง รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ปัจจุบันมีสมาชิก 32 1 คน พ้ืนที่ 
3,397.79 ไร่ ผลผลิตรวม 10,872 ตัน/ปี รายได้รวม 78.67 ล้านบาท มีผลส าเร็จ คือ ลดต้นทุนการผลิต
ได้ 785 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 23.93 มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น 650 กิโลกรัม/ไร่/ปี คิดเป็นร้อยละ 24.07 
จากการใช้ปุ๋ยเคมีตรงตามค่าวิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยหมัก ด้านคุณภาพผลผลิตตรงตามมาตรฐานสินค้าเกษตร
ทะลายปาล์มน้ ามันและตรงตามความต้องการของโรงงานรับซื้อ จึงมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน จ านวน 2 แห่ง 
และได้ราคาสูงกว่าตลาดอย่างน้อย ๒๐ สตางค์/ 1 กิโลกรัม ด้านการบริหารจัดการ มีการประชุมและฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง 

รางวัลชมเชย จ านวน 3 รางวัล ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ต าบล
หินซ้อน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลลาดกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และแปลงใหญ่มะขาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะขามแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านเสี้ยว อ าเภอฟากท่า 
จังหวัดอุตรดิตถ์ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดให้มี        
การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นเป็นประจ าทุกปี เพ่ือคัดเลือกแปลงใหญ่ที่มีผลงานโดดเด่น เป็นตัวอย่างในการ
ขยายผลการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของแปลงใหญ่ดีเด่นสู่สาธารณะ และ
กระตุ้นการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถการด าเนินงานแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การด าเนินงานในระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ คือการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรผ่านการบริหารจัดการร่วมกัน และมุ่งเน้น
การพัฒนา 5 ด้าน คือ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน บริหารจัดการ และ
จัดการด้านการตลาด โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพตรงตาม          
ความต้องการของตลาด มีการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตกับตลาด เพ่ือตกลงรูปแบบการซื้อขายร่วมกัน ก่อให้เกิด       
ความเป็นธรรมของทั้ง 2 ฝ่าย ตามนโยบาย “ตลาดน าการเกษตร” ปัจจุบันมีแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรองแล้ว 
จ านวน 8,955 แปลง เกษตรกรประมาณ 4.9 แสนราย พ้ืนที่ 8 ล้านไร่ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการลดต้นทุน
และการเพิ่มผลผลิตรวมประมาณ 71,575 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565) 

นอกจากนี้ แปลงใหญ่ยังคงมีการเชื่อมโยงตลาดต่าง ๆ เช่น ตลาด Modern trade ส่งผลให้มีตลาด
รองรับที่แน่นอน เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิมขึ้น ลดความเสี่ยงจากราคาผันผวน มีรายได้ที่แน่นอน 
และสร้างความมั่นคงในอาชีพการเกษตร 

ส าหรับคุณสมบัติของแปลงใหญ่ที่เข้าประกวดในปีนี้ ประกอบด้วย เป็นแปลงใหญ่ปี 2559 – 2563 
ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีผลการด าเนินงานให้ตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างน้อย 2 ปี และ
ไม่เคยได้รับรางวัลแปลงต้นแบบ และแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ซึ่งขั้นตอนการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น
ครั้งนี้ด าเนินการใน 3 ระดับ คือ การประกวดระดับจังหวัด ด าเนินการตัดสินโดย คณะกรรมการขับเคลื่อนงาน
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ด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SC) หรือคณะกรรมการขับ เคลื่อนงานด้านการเกษตรในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร การประกวดระดับเขต ด าเนินการตัดสินโดย คณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่
ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2565 และการประกวดระดับประเทศ ด าเนินการตัดสินโดย คณะกรรมการตัดสิน
การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

ทั้งนี้ผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2565 มีกลุ่มแปลงใหญ่ อ่ืน ๆ ที่ผ่าน         
การคัดเลือกด้วย ได้แก่ แปลงใหญ่กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช ต าบลโพประจักษ์ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี , 
แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว) ต าบลหนองผักนาก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี , แปลงใหญ่ผักเพ่ือนใจบ้านคลอง
มะละกอ ต าบลสระขวัญ อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว , แปลงใหญ่กลุ่มปลูกกล้วยหอมทอง เพ่ือการ
ส่งออกหนองบัวแดง บ้านหัวนาค า หมู่ 7 ต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ , แปลงใหญ่
มะพร้าวเกาะพะงัน หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงัน จั งหวัดสุราษฎร์ธานี, แปลงใหญ่ล าไย ต าบล
หนองตอง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, แปลงใหญ่ปลากรายและปลาน้ าจืดอ่ืนๆ หมู่ 2 ต าบลธรรมามูล 
อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท, แปลงใหญ่เห็ดนางฟ้า ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, แปลง
ใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 5 ต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี, แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 
ต าบลโพนเมืองน้อย อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ , วิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ต าบลโคกม่วง 
อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา, แปลงใหญ่ข้าว ต าบลบ้านน้ าพุ อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย , แปลงใหญ่
แพะเนื้อ ต าบลร ามะสัก อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง , แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, แปลงใหญ่ขนุน อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, แปลงใหญ่หม่อนไหม ต าบลกกแดง 
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร , แปลงใหญ่ข้าวศูนย์ข้าวชุมชนบ้านขอนแก่น หมู่ 4 ต าบลหนองฮะ 
อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์, แปลงใหญ่ทั่วไป(จิ้งหรีด) หมู่ 11 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น, แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 1 2 4 6 8 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช , แปลง
ใหญ่ผักอินทรีย์ ต าบลห้วยไร่ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และแปลงใหญ่ส้มเขียวหวาน ต าบลนาพูน 
อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
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กระทรวงเกษตรฯ มอบรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 แก่กลุ่มแปลงใหญ่
ต้นแบบ หวังขยายผลการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของแปลงใหญ่
ดีเด่นสู่สาธารณะ และกระตุ้นการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถการด าเนินงานแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ 

 
วันที่ 9 ก.ย.65 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบ

รางวัลแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 แก่กลุ่มแปลงใหญ่ต้นแบบ โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณื เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยแปลงใหญ่ต้นแบบ      
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แปลงใหญ่มะพร้าว หมู่ 2 ต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ปัจจุบันมีสมาชิก 72 ราย พ้ืนที่ 1 ,041 ไร่ ผลผลิต
เฉลี่ยประมาณ 1,124,280 ผล/ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ต าบลหนองเมือง 
อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี รับเงินรางวัล 40 ,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ปัจจุบัน         
มีสมาชิก 117 ราย พ้ืนที่ 1,794 ไร่ ผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 772 ตัน/ปี (เฉลี่ย 430 กก./ไร่) รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน หมู่ 7 ต าบลราชกรูด อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
รับเงินรางวัล 20 ,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ปัจจุบันมีสมาชิก 321 คน พ้ืนที่ 3 ,397.79 ไร่ 
ผลผลิตรวม 10,872 ตัน/ปี รายได้รวม 78.67 ล้านบาท และรางวัลชมเชย จ านวน 3 รางวัล ได้แก่ กลุ่ ม
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ต าบลหินซ้อน อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี , แปลง
ใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลลาดกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และแปลงใหญ่มะขาม วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มมะขามแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านเสี้ยว อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ รับเงินรางวัล 10,000 บาท 
พร้อมโล่และเกียรติบัตร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความส าคัญกับ         
การพัฒนาการเกษตรของไทยในทุกระดับ ตามนโยบาย “ตลาดน าการผลิต” เพ่ือให้เกษตรกรสามารถแข่งขัน
ได้ โดยเน้นการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน มีระบบการบริหารจัดการแปลง
ที่ดี และมีการจัดการด้านการตลาด โดยมุ่งเน้นให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ 
ตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพ่ือบริหารจัดการร่วมกัน สามารถลดต้นทุน   
การผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงตลาด ท าให้ผลผลิตมีตลาดรองรับที่แน่นอน     
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เป็นการช่วยลดความเสี่ยงด้านราคา เกษตรกรจึงมีรายได้ที่แน่นอน และมีความมั่นคงในอาชีพ นอกจากนี้   
กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้ด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน และเป็นกลไกการท างานในพ้ืนที่ 
มุ่งเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ อีกทั้งยังเป็นจุดที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและ
บริการด้านการเกษตร เป็นจุดพบปะพูดคุยของเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร และเกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกันเอง 

“การมอบรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นในวันนี้ เป็นการเชิดชูเกียรติกลุ่มเกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และน าตัวอย่างความส าเร็จที่จับต้องได้มาเผยแพร่ 
เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้เกษตรกรอีกเป็นจ านวนมาก เพ่ือเป็นแบบอย่าง     
ในการเรียนรู้และน าไปปรับปรุงพัฒนา เพ่ิมขีดความสามารถการผลิตทางการเกษตรของตนเอง กลุ่ม หรือ
ชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืนในอาชีพการเกษตรต่อไป” ดร.เฉลิมชัย กล่าว 

ทั้งนี้  การด าเนินงานในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  คือการส่งเสริมการรวมกลุ่ม           
ของเกษตรกรผ่านการบริหารจัดการร่วมกัน และมุ่งเน้นการพัฒนา 5 ด้าน คือ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต 
พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน บริหารจัดการ และจัดการด้านการตลาด โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด มีการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตกับตลาด เพ่ือตกลง
รูปแบบการซื้อขายร่วมกัน ก่อให้เกิดความเป็นธรรมของทั้ง 2 ฝ่าย ตามนโยบาย “ตลาดน าการเกษตร” 
ปัจจุบันมีแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรองแล้ว จ านวน 8 ,955 แปลง เกษตรกรประมาณ 4.9 แสนราย พ้ืนที่       
8 ล้านไร่ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการลดต้นทุนและการเพ่ิมผลผลิตรวมประมาณ 71 ,575 ล้านบาท (ข้อมูล      
ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565) 
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today/article_228490 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการอารักขาพืชด้วยนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะน าร่องแปลงใหญ่
ทุเรียนภูเขาไฟบ้านซ าตารมย์และแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ
สมาคมการค้านวัตกรรมเพ่ือการเกษตรไทย บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยี 
จ ากัด และบริษัท นวัตกรรมเพ่ือสังคมและเทคโนโลยีเกษตร จ ากัด (โดรนชุมชน) ต่อยอดการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะด้านอารักขาพืชมาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต  โดยได้มีการวางแผนจัดท า
โครงการต้นแบบใช้โดรนเป็นเครื่องมือในการท าการเกษตรอัจฉริยะในด้านต่าง ๆ และควบคู่กับนวัตกรรมอ่ืน ๆ   
ที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมให้แก่เกษตรกร น าร่องพืชเป้าหมายทุเรียนภูเขาไฟ บ้านซ าตารมย์ อ าเภอกันทรลักษ์ และ
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีการรวมกลุ่มกันในรูปของระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่าแปลงใหญ่ทุเรียนภูเขาไฟบ้านซ าตารมย์ และแปลงใหญ่
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ต าบลผักไหมนั้น เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี โดยแปลงใหญ่ทุเรียน
ภูเขาไฟบ้านซ าตารมย์ ได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในปี 2559 มีสมาชิกจ านวน 
94 รายพ้ืนที่ 1,100 ไร่ เกษตรกรมีกิจกรรมกลุ่มทั้งการลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
การพัฒนามาตรฐานสินค้าคุณภาพทุเรียน การแปรรูป/บรรจุภัณฑ์/จัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด/
การบริหารจัดการ/การจัดการด้านการตลาดทุเรียน ท าให้การปลูกทุเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้นทุน    
ในการผลิตลดลง ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมสูงขึ้น ผลผลิตมีรสชาติดีถูกปากผู้บริ โภค สร้างรายได้ให้แก่สมาชิก ส่งผล   
ให้ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  

ด้านแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ต าบลผักไหมก็ได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ในปี 2559 มีสมาชิกจ านวน 56 ราย พ้ืนที่ 910 ไร่ สมาชิกช่วยกันวางแผนการผลิตและการบริหาร
จัดการในแนวทางเดียวกัน สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต มีการก าหนดเป้าหมายการผลิต
และการด าเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน เพ่ือเป็นการเพ่ิมอ านาจการต่อรองของเกษตรกร มีการใช้เทคโนโลยีและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สมาชิกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวทุกขั้นตอน จนถึงการเชื่อมโยงตลาด      
ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน เกิดความม่ันคงในอาชีพและ
สามารถพ่ึงพาตนเองได ้

“ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ด้านอารักขาพืช
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และด้านอ่ืน ๆ พร้อมทั้งคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและพ้ืนที่ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่    
แปลงใหญ่ทุเรียนภูเขาไฟบ้านซ าตารมย์ และแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ต าบลผักไหมในพ้ืนที่จังหวัด     
ศรีสะเกษ โดยทั้ง 2 จุด จะเป็นจุดน าร่องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการเกษตรเข้าไปปรับใช้
พัฒนาการอารักขาพืช และช่วงปลายเดือนกันยายนนี้จะมีการจัดงานวันสาธิตการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(โดรนภาคการเกษตร) เพื่อการอารักขาพืช พร้อมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบินโดรนเพ่ือการเกษตรร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือถ่ายทอดความรู้การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การใช้งานต่าง ๆ หลักการบินที่ถูกต้อง 
ข้อควรระวังก่อนและหลังท าการบิน ระบบการบิน การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ตลอดจนข้อกฎหมายการบินโดรน 
การท าประกันภัย และการขึ้นทะเบียนโดรน พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้โดรนในการหว่านข้าว หว่านปุ๋ย           
พ่นสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช และสารชีวภัณฑ์ รวมถึงการใช้โดรนส ารวจสุขภาพของพืช โดยการ          
ฝึกปฏิบัติการใช้โดรนในสวนทุเรียนและนาข้าวให้แก่เกษตรกรต่อไป 

ทั้งนี้ เชื่อว่าการพัฒนาการอารักขาพืชด้วยนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะดังกล่าว จะช่วยให้เกษตรกร
เข้าถึงนวัตกรรมด้านการเกษตร สามารถลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรด้วยการ
ประยุกต์ใช้โดรนเพ่ือการเกษตร ท าให้เกษตรกรได้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง และ  
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
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กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคใบด่างมันส าปะหลัง ณ เมืองย่าโม 
กระตุ้นเกษตรกรให้ตื่นตัวตระหนักรู้ และหมั่นส ารวจติดตามการระบาดในแปลงปลูกของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

 
นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    

โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยและต้องการสร้าง     
ความยั่งยืนให้กับพ่ีน้องเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง จึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งด าเนินการ    
เฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตร 
และเกษตรกร เพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกรตื่นตัวตระหนักรู้ถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และส่งเสริมให้เกษตรกร
หมั่นส ารวจติดตามการระบาดในแปลงปลูกของตนเองอย่างสม่ าเสมอ เกษตรกรต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้อยู่กับ
การระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังให้ได้ โดยจะต้องมีการจัดการแปลง อย่างถูกต้อง จ ากัดพ้ืนที่การระบาด
ให้อยู่ในวงจ ากัดให้ได้ ป้องกันการแพร่ระบาดไปยังพ้ืนที่ อ่ืน เป็นที่มาของการด าเนินโครงการรณรงค์           
เพ่ือควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส และถือว่า    
เป็นโรคที่ส าคัญ เนื่องจากหากเกิดการระบาดที่รุนแรง จะท าให้ผลผลิตเสียหาย ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 
และส่งผลกระทบกับรายได้ของเกษตรกรและอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศ 

“จังหวัดนครราชสีมา เป็นหนึ่งในแหล่งปลูกมันส าปะหลังที่ส าคัญของประเทศ มีพ้ืนที่ท าการเกษตร
ทั้งหมด 8.9 ล้านไร่ ปลูกมันส าปะหลังทั้งจังหวัด 32 อ าเภอ พ้ืนที่รวม 1.4 ล้านไร่ จากสถานการณ์         
การระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังพบการระบาดในพื้นที่ 28 อ าเภอ จ านวน 76,155 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
5.4 ของพ้ืนที่ โดยมีหลายอ าเภอพบการระบาด อาทิ อ าเภอเสิงสาง มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง 114,366 ไร่ 
พ้ืนที่ระบาดโรคใบด่างมันส าปะหลัง 3,822 ไร่ อ าเภอครบุรี มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง 192,645 ไร่ พ้ืนที่
ระบาดโรคใบด่างมันส าปะหลัง 12,204 ไร่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา มีพ้ืนที่ปลูก มันส าปะหลัง 32,767 ไร่ 
พ้ืนที่ระบาดโรคใบด่างมันส าปะหลัง 3,277 ไร่ อ าเภอหนองบุญมาก มีพื้นที่ปลูก มันส าปะหลัง 115,336 ไร่ 
พ้ืนที่ระบาดโรคใบด่างมันส าปะหลัง 5,093 ไร่ และถึงแม้ว่าจังหวัดนครราชสีมาจะพบการระบาดของโรค    
ใบด่างมันส าปะหลังน้อยเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ปลูก แต่กรมส่งเสริมการเกษตรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงจัดกิจกรรม
รณรงค์เพ่ือรักษาศักยภาพในการผลิตมันส าปะหลังของจังหวัดนครราชสีมา ที่เกษตรกรมีประสิทธิภาพการผลิต
ที่สูง ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี และมีตลาด โรงงานรับซื้อผลิตผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง” รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าว 

ทั้งนี้ โครงการรณรงค์เพ่ือควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังที่จัดขึ้น       
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ที่จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ร่วมงานประกอบด้วย ส่วนราชการระดับจังหวัด อ าเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ภาคเอกชนและผู้น าเกษตรกร เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง โดยเกษตรกรซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักจะได้ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จ านวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานเรียนรู้ที่ 1 รู้จักโรคและ    
แมลงพาหะ รวมถึงที่มาและความส าคัญของโรค โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัด
นครราชสีมา ฐานเรียนรู้ที่ 2 การส ารวจติดตามเฝ้าระวัง เกณฑ์การส ารวจ การประเมินพ้ืนที่ระบาดและการ
จัดการโรคใบด่างมันส าปะหลัง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ฐานเรียนรู้ที่ 3 ท่อนพันธุ์
สะอาดและทนทานโรคใบด่างมันส าปะหลัง โดยมูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลังแห่งประเทศไทย        
(ศูนย์ฯ ห้วยบง) และฐานเรียนรู้ที่ 4 การป้องกันก าจัด เน้นการท าลายต้นมันส าปะหลังที่เป็นโรค มาตรการ
จัดการโรค การใช้ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) เพ่ือควบคุมการ    
ขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง การท า มันส าปะหลังให้ทนทานโรคใบด่าง โดยสภาเกษตรกรจังหวัด
นครราชสีมา 
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นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ
สมาคมการค้านวัตกรรมเพ่ือการเกษตรไทย บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยี 
จ ากัด และบริษัท นวัตกรรมเพ่ือสังคมและเทคโนโลยีเกษตร จ ากัด (โดรนชุมชน) ต่อยอดการน าเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะด้านอารักขาพืชมาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต โดยได้มีการวางแผน    
จัดท าโครงการต้นแบบใช้โดรนเป็นเครื่องมือในการท าการเกษตรอัจฉริยะในด้านต่าง ๆ และควบคู่กับ
นวัตกรรมอ่ืน  ๆ ที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมให้แก่เกษตรกร น าร่องพืชเป้าหมายทุเรียนภูเขาไฟ บ้านซ าตารมย์ 
อ าเภอกันทรลักษ์ และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมี           
การรวมกลุ่มกันในรูปของระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า  แปลงใหญ่ทุเรียนภูเขาไฟบ้านซ าตารมย์ และแปลงใหญ่
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ต าบลผักไหมนั้น เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี โดยแปลงใหญ่ทุเรียน
ภูเขาไฟบ้านซ าตารมย์ ได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในปี 2559 มีสมาชิก     
จ านวน 94 รายพ้ืนที่ 1,100 ไร่ เกษตรกรมีกิจกรรมกลุ่มทั้งการลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
การพัฒนามาตรฐานสินค้าคุณภาพทุเรียน การแปรรูป/บรรจุภัณฑ์/จัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด/
การบริหารจัดการ/การจัดการด้านการตลาดทุเรียน ท าให้การปลูกทุเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้นทุน    
ในการผลิตลดลง ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมสูงขึ้น ผลผลิตมีรสชาติดีถูกปากผู้บริโภค สร้างรายได้ให้แก่สมาชิก ส่งผลให้
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้านแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ต าบลผักไหมก็ได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ในปี 2559 มีสมาชิกจ านวน 56 ราย พ้ืนที่ 910 ไร่ สมาชิกช่วยกันวางแผนการผลิตและ   
การบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต มีการก าหนดเป้าหมาย
การผลิตและการด าเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน เพ่ือเป็นการเพ่ิมอ านาจการต่อรองของเกษตรกร มีการใช้
เทคโนโลยีและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สมาชิกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวทุกขั้นตอน จนถึง           
การเชื่อมโยงตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น เกิดความมั่นคง
ในอาชีพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
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“ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ด้านอารักขาพืช
และด้านอ่ืน ๆ พร้อมทั้งคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและพ้ืนที่ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่    
แปลงใหญ่ทุเรียนภูเขาไฟบ้านซ าตารมย์ และแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ต าบลผักไหมในพ้ืนที่จังหวัด      
ศรีสะเกษ โดยทั้ง 2 จุด จะเป็นจุดน าร่องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการเกษตรเข้าไปปรับใช้
พัฒนาการอารักขาพืช และช่วงปลายเดือนกันยายนนี้จะมีการจัดงานวันสาธิตการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(โดรนภาคการเกษตร) เพื่อการอารักขาพืช พร้อมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบินโดรนเพ่ือการเกษตรร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือถ่ายทอดความรู้การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การใช้งานต่าง ๆ หลักการบินที่ถูกต้อง 
ข้อควรระวังก่อนและหลังท าการบิน ระบบการบิน การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ตลอดจนข้อกฎหมายการบินโดรน 
การท าประกันภัย และการขึ้นทะเบียนโดรน พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้โดรนในการหว่านข้าว หว่านปุ๋ย           
พ่นสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช และสารชีวภัณฑ์ รวมถึงการใช้โดรนส ารวจสุขภาพของพืช โดยการ          
ฝึกปฏิบัติการใช้โดรนในสวนทุเรียนและนาข้าวให้แก่เกษตรกรต่อไป ทั้งนี้ เชื่อว่าการพัฒนาการอารักขาพืช   
ด้วยนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะดังกล่าว จะช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงนวัตกรรมด้านการ เกษตร สามารถ     
ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้โดรนเพ่ือการเกษตร ท าให้
เกษตรกรได้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขีดความสามารถ
การแข่งขันภาคเกษตร” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

 
 

 


