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สรุปขา่วกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันท่ี  16 ธันวาคม 2565 
  

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

เยี่ยมกลุ่มแปลงใหญ่
สับปะรด 
 
 

1. รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่       
จ.นครพนม เยี่ยมกลุ่มแปลงใหญ่ผูป้ลูกสบัปะรด GI 
ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุ เทน แนะเกษตรกร
รวมกลุ่มผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม 
 

ส านักข่าวความมั่นคง ออนไลน์  

เยี่ยมกลุ่มแปลงใหญล่ิ้นจี ่ 2. รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่
นครพนม เยี่ยมกลุ่มแปลงใหญเ่กษตรกรผู้ปลูกลิน้จี่ 
นพ.1 

ส านักข่าวความมั่นคง ออนไลน ์
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นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจ
ในการส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้มีคุณภาพ            
ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร และเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ตลอดจนดูแล
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรจึงได้จัดท าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน 
ให้เกษตรกรเป็น ศูนย์กลางในการด าเนินงานผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต
ที่มีคุณภาพดี ราคาถูก อาทิ พันธ์ุ ปุ๋ย และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร 
(Motor Pool) เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด   
โดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวก ส าหรับการลงพื้นที่ได้ให้ค าแนะน าในการ              
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เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีแนวทางในการบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ เน้นในการรวมกลุ่มผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตและสินค้า 

สบัปะรดหวาน อ.ท่าอุเทน พืช GI นครพนม นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดนครพนม 
ที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดนครพนม ซึ่งมีพื้นที่ปลูกครอบคลุมทั้ง 2 อ าเภอ (อ าเภอ           
ท่าอุเทน และอ าเภอโพนสวรรค์) จ านวน 5,188 ไร่ เกษตรกร 507 ราย ผลผลิตเฉลี่ย 4,144 กก./ไร่ ให้ผลผลิตมาก
ในช่วงเดือนเมษายน – ต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะเป็นช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดในปริมาณที่มาก 
สับปะรดท่าอุเทน (Tha Uthen Pineapple) คือ สับปะรดพันธ์ุปัตตาเวียปลูกในภูมิประเทศที่เหมาะสม ทั้งสภาพ   
ภูมิประเทศ ที่เป็นลูกคลื่น ลอนต้ืน ดินร่วนปนทราย ภูมิอากาศมีฝนตกสม ่าเสมอตลอดปี ส่งผลต่อคุณภาพสับปะรด 
แม้ไม่มีการรดน ้าเพิ่มเติมผลผลิตที่ได้ก็ยังหวานฉ ่า ผนวกกับประสบการณ์และความเช่ียวชาญ รวมถึงภูมิปัญญาความ
เอาใจใส่ในการจัดการ การปกป้องผลผลิตไม่ให้โดนแดด ท าให้ได้สับปะรดที่มีเนื้อละเอียดแน่นสีเหลืองเข้ม ตาตื้น 
รสชาติหวานฉ ่า กลิ่นหอม ไม่กัดลิ้น และไม่ระคายคอ แกนหวาน กรอบรับประทานได้ แตกต่างไปจากพันธ์ุเดิม 
สับปะรดท่าอุเทน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเวลา 2 ปี ซ้อน จากการประกวดสับปะรดระดับประเทศของ 
กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อปี พ.ศ. 2548 และ 2549 และได้รับการข้ึนทะเบียน “สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)” 
สับปะรดท่าอุเทน (Tha Uthen Pineapple) จากกรมทรัพย์สินปัญญา ปี พ.ศ. 2557 กลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกสับปะรด 
GI ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน มีการรวมกลุ่มที่ เข็มแข็งและได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาและ          
เพิ่มผลผลิต ผ่านกลไก เกษตรแบบแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)     
ในการจัดท าแผนและการบริหารจัดการกลุ่มโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง จนท าให้กลุ่มเกิด ความ
เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในส่ วนของการจัดการด้านการตลาด ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม            
ได้ส่งเสริมและขับเคลื่อนตลาดสนิค้าเกษตรออนไลน์ให้กับเกษตรกรได้มีความรู้ เทคนิค และวิธีการจัดการสินค้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตในรูปแบบตลาดออนไลน์มา กข้ึน            
มีการเปิดช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตสับปะรดแบบออนไลน์ ซึ่งจะเป็นช่องทางในการโปรโมทและช่วยใน การ
จ าหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการน าผู้ผลิตและผู้บริโภค
มาเจอกันโดยตรง 

นอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างตัวแทนวิสาหกิจชุมชน
แปลงใหญ่ผู้ปลูกสับปะรด GI ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน กับตัวแทนบริษัทไปรษณีย์ไทย โดยไปรษณีย์จังหวัด
นครพนม ที่มีตลาดจ าหน่ายสินค้าออนไลน์อย่าง www.thailandpostmart.com และบริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล 
จ ากัด หรือ (Tops Market) ที่เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ มีศูนย์จ าหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าอยู่ตามที่ต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ เพื่อที่จะรับซื้อสับปะรดท่าอุเทน (พืช GI) ของเกษตรกรชาวสวนจังหวัดนครพนมไปจ าหน่ายตลอด       
ทั้งฤดูเก็บเกี่ยว ท าให้ผลผลิตมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สร้างรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสับปะรด      
ท่าอุเทนได้อย่างมั่นคง 
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ลิ้นจี่พันธ์ุนครพนม 1 หรือ นพ.1 เป็นลิ้นจี่ที่พัฒนาโดยกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร 
น ามาต่อยอดส่งเสริม ให้เกษตรกร โดยเฉพาะในจังหวัดนครพนมปลูก จนเป็นสินค้า GI ที่มีช่ือเสียงของจังหวัด
นครพนม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกษตรกร รวมกลุ่มแปลงใหญ่ลิ้นจี่ จากข้อมูลปี 2565 มีผลผลิตรวม 707 กก./ไร่ 
พื้นที่ปลูก 2,698 ไร่ เกษตรกร จ าวนวน 1,366 ราย (ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ตุลาคม (2565)) 

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวหลังจากการลงพื้นที่เยี่ยมกลุม่แปลงใหญ่
ลิ้นจี่ อ.เมือง จ.นครพนม ว่า “ลักษณะที่โดดเด่นของลิ้นจี่ นพ.1 คือ รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย ผลใหญ่ เนื้อแห้ง     
ไม่เละ เป็นพันธ์ุที่ให้ผลผลิตเร็ว ส าหรับพันธ์ุลิ้นจี่ ที่ปลูกในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ปลูก        
ในภาคกลางและภาคอื่น ๆ เป็นพันธ์ุที่ต้องการความหนาวเย็นที่ไม่เย็นมากและระยะเวลาหนาวเย็นที่ต่อเนื่องกัน      
ไม่นานก็สามารถชักน าให้ออกดอกได้ เรียกว่า ลิ้นจี่กลุ่มพันธ์ุเบา เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงปลายเดือนมนีาคมหรอืเมษายน 
เช่น พันธ์ุค่อม ส าเภาแก้ว เขียวหวาน กระโถนท้องพระโรง สาแหรกทอง และพันธ์ุนครพนม 1 เป็นต้น และกลุ่มพันธ์ุ
ที่ปลูกทางภาคเหนือ เป็นพันธ์ุที่ต้องการความหนาวเย็นมากและต่อเนื่องยาวนานในการกระตุ้นและชักน าการออก
ดอก ให้ผลผลิตในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม เช่น พันธ์ุฮงฮวย จักรพรรดิ์ กิมเจ็งบริวสเตอร์ และกิมจี๊ เป็นต้น 
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“ลิ้นจี่ นพ.1 ในพื้นที่ จ.นครพนม ส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ในช่วง 8 – 10 ปี ได้รับการข้ึนทะเบียน GI ซึ่ง
นับเป็นสายพันธ์ุที่ได้จากการกลายพันธ์ุโดยวิธีการเพาะเมล็ด มีการคัดเลือกสายพันธ์ุที่สถานีทดลองพืชสวนนครพนม 
(ศวพ.นครพนม) อีกทั้งเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่จังหวัดนคร พนม มีแผนส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการตลาด ให้เป็น
สินค้าสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เนื่องจากตลาดต้องการสูง ดังนั้น ลิ้นจี่ นพ.1 จึงนับว่าเป็นพืชอนาคตไกลที่สามารถ
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และมีเกษตรกรเริ่มหันมาสนใจเพาะปลูก โดยปัจจุบันมีการรวมกลุ่มจัดตั้งแปลงใหญ่        
ผู้ปลูกลิ้นจี่ นพ.1 มีเกษตรกรสมาชิกประมาณ 60 ราย ซึ่งทางกลุ่มแปลงใหญ่ มีการท า MOU การจ าหน่ายลิ้นจี่      
นพ.1 ล่วงหน้ากับไปรษณีย์ไทยออนไลน์ ทั่วประเทศ วางจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า รวมถึงส่งออกประเทศจีน        
โดยในปี 2565 ทางกลุ่มคาดว่าจะเพิ่มช่องทางการตลาดให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม ชิม ช้อป ที่สวนอีกด้วย  

ในปี 2565 จังหวัดนครพนมมีการสนับสนุนเกษตรกรปลูกลิ้นจี่ นพ.1 ภายใต้โครงการส่งเสริม              
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม และมีคณะท างานด้านการตลาด
ระดับจังหวัดเข้าขับเคลื่อนการค้าและจัดหาช่องทางการตลาดเพื่อจ าหน่ายเพิ่มเติมทั้งในรูปแบบออนไลน์            
การท าเกษตรพันธะสัญญา และการสร้างเวทีการจับคู่ธุรกิจ จัดท าระบบคุณภาพ หรือ GAP เป็นสินค้าเกรดพรีเมียม 
หากท่านใดสนใจศึกษาดูงานกลุ่มแปลงใหญ่ผูป้ลูกลิ้นจี่ นพ.1 หมู่ 2 บ้านขามเฒ่า ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรัศมี อุทาวงศ์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ลิ้นจี่  นพ.1 โทรศัพท์           
08-1320-1685 หรือ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 0-4251 – 1215 ในวันและเวลาราชการ 
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