
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2563  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
หยุดเผา 1. ไม่ต้องรอรายได้จากปลูกพืชอัดม้วนใบอ้อยขายรับเงินเต็ม ๆ คมชัดลึก 

2. กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนเกษตรกรอัดม้วนใบอ้อยขายสร้าง
รายได้  
ลดการเผา 

Thailandplus 

ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 3. เกษตรชู 10 พืชพันธุ์ดีอัตลักษณ์เด่นของท้องถิ่น ดันสร้างรายได้ 
ลดต้นทุนเกษตรกรไทย  

เกษตรสาระดีดอทคอม 

มันสำปะหลัง 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังสู่ชาวชัยภูมิ คมชัดลึก                                 

5. ก.เกษตรฯ เดินหน้ายุติโรคใบด่างมันสำปะหลัง  ช่อง 7 HD 

FIELD DAY 5. ผู้ชว่ยรัฐมนตรีเกษตรฯ เยือนตรัง เปิด FIELD DAY เริ่มต้นฤดูกาล
ผลิตใหม่ ช่วยเกษตรกรเข้มแข็ง  

Sonkhla today 

6. ชาวสวนยางตรัง ร่วมงาน Field Day เรียนรู้เทคโนโลยีผลิต
ยางพาราคุณภาพ  

สยามรัฐ 

7. ภาพข่าว เสริมความรู้   ไทยรัฐ 

8. สระบุรีจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  ไทยรัฐ 

ทุเรียน GAP 9. รายงานพิเศษ : ติวเข้มชาวสวนพัฒนาคุณภาพทุเรยีนGAPส่งออก แนวหน้า 

ส่วนภูมิภ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ขนมจีนเส้นสด 11. "ขนมจีนเส้นสด" จาก ข้าวพื้นเมืองสตูล "อัลฮัมดุลิลละห์" ขาวขัน
เหนียวหนีบอ่ิมนาน ทำงานทน 

สยามรัฐ 

ภัยแล้ง 12. เกษตรกร อ.ลำปลายมาศ เจาะบาดาลสูบน้ำรดแปลงแคนตาลูป
แก้แล้ง  

NBTUBON 

หยุดเผา 13. จ.นนทบุรี เปิดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร
ลดปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 

สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

Smart Farmer 14. ทฤษฎีใหม่เป็นปรัชญาที่จับต้องได้ โดยการทำบัญชี สมิหลา ไทมส์ 
15. เกษตรกร อ.สิงหนคร จ.สงขลา ต้นแบบในการทำเกษตร  NBT Songkhla 

ละมุด 16. เกษตรกรปลูกละมุด สวนเกาะยอ สร้างรายได้หลักแสนเลี้ยง
ครอบครัว  

HatyaiCablr93Official 

แตงโม 17. จังหวัดแพร่ จัดงาน “หม่าเต้าแดง แตงโมหวาน หนองเจริญ” สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 



มัลเบอร์รี่ 18. หนุ่มใจเด็ดโค่นต้นยางพาราทิ้ง หันมาปลูกต้นมัลเบอร์รี่สร้าง
รายได้ดีเยี่ยมกว่า  

Phuket Post 

วิสาหกิจชุมชน 19. อุทัยธานี - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตร
จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะทำงานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นปี 
2563  

www.newtv13siamthai.com 

เกษตรอินทรีย์ 20. ไอเดียเจ๋ง ! รัฐวิสาหกิจฯ หันมาปลูกข้าวอินทรีย์ สร้างรายได้ให้
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ แถมกินแล้วสุขภาพดี 

ONB News 

แตงโม 21. หม่าเต้าแดง แตงโมหวาน หนองเจริญ  เสียงแพร่ channel 
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 22. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 2  ไทยรัฐ 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 23. ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช้น้ำน้อย ไทยรัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ไม่ต้องรอรายได้จากปลูกพชือัดม้วนใบอ้อยขายรับเงินเตม็ ๆ 

 

22 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรได้ทราบถึงข้อดี
และประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการหยุดเผาในพ้ืนที่เกษตร และวิธีการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรรวมทั้งข้อเสียที่เกิดจากการเผา เพ่ือสร้างจิตสำนึกและทำให้เกิดการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรอย่าง
เป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ติดตามงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่
เกษตร ชุมชนปลอดการเผา ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพ่ือเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่มี
การจัดการเศษใบอ้อยโดยการขับรถอัดแล้วม้วนเศษใบอ้อยให้เป็นฟ่อน 

ส่วนใบอ้อยที่เหลือทำการไถกลบเพ่ือให้เป็นปุ๋ยในดินสำหรับฤดูกาลผลิตต่อไป ซึ่งในพ้ืนที่ปลูกอ้อยเมื่อใช้เครื่อง
ตัดอ้อยแล้วจะเหลือเศษใบอ้อย ไร่ละประมาณ 1-1.5 ตัน โดยเศษใบอ้อยที่อัดม้วนแล้ว จะมีน้ำหนักม้วนละ 
130 กิโลกรัม ราคาขายประมาณตันละ 800 บาท เมื่อคำนวณแล้วเกษตรกรจะมีรายได้จากเศษใบอ้อยเฉลี่ย
กว่าไร่ละ 1,000 บาท หากมีพ้ืนที่ 40 ไร่ ก็จะสามารถสร้างรายได้จากเศษวัสดุประมาณ 4- 5 หมื่นบาท 

“เปรียบเทียบกับราคาปุ๋ยที่ต้องลงทุนซื้อมาใช้ ราคาประมาณ กระสอบละ 600 บ./ไร่ เกษตรกรจะต้องใส่ปุ๋ย
สองครั้งต่อรอบการผลิต ดังนั้น เกษตรกรต้องลงทุนค่าปุ๋ยประมาณ 1,200 บ./ไร่ เมื่อพิจารณาระหว่างการ



เผาซึ่งจะทำให้ศูนย์เสียความอุดมสมบูรณ์ในดิน ทำให้ต้องใส่ปุ๋ยสองกระสอบหรือมากกว่านั้นต่อไร่ในหนึ่งรอบ
การผลิต เปรียบเทียบกับการไม่เผา โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรอัดม้วนเศษใบอ้อยจำหน่าย จะทำให้ได้ต้นทุน
ค่าปุ๋ยในรอบการผลิตต่อไป และไม่สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ในดิน ทำให้ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยมากในปรับปรุง
ดิน” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ดังนั้นการไม่เผาใบอ้อย จึงสร้างประโยชน์แก่เกษตรกร ในการลด
ต้นทุนการเกษตรได้เป็นอย่างดี แม้ว่าเกษตรกรจะต้องจ่ายค่าน้ำมันเครื่องจักร แต่ยังคงมีรายได้จากการขาย
เศษวัสดุกลับคืนมาเกินกว่าค่าน้ำมันเครื่องจักร ต่างกับการเผาที่จะไม่เกิดรายได้เลย 

สำหรับเครื่องจักรในการทำอัดม้วนใบอ้อย หากเกษตรกรต้องการซื้อมาใช้งานเอง หรือรวมกลุ่มกันซื้อ ก็
สามารถเลือกซ้ือเครื่องจักรมือสองมาใช้ได้ ซึ่งราคาจะอยู่ที่ประมาณสองแสนบาท สามารถใช้ได้ในระยะยาว 
หรือว่าจ้างเกษตรกรที่มีเครื่องจักรรับจ้างอัดม้วนโดยตรงได้เช่นกัน ในอนาคตกรมส่งเสริมการเกษตร ได้
วางแผนส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อบริหารจัดการเครื่องจักรร่วมกัน อันจะเป็นการลดการ
ลงทุนและค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรได้ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนเกษตรกรอัดม้วนใบอ้อยขายสร้างรายได้  

ลดการเผา 
ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรได้ทราบถึงข้อดีและประโยชน์ที่เกษตรกร
จะได้รับจากการหยุดเผาในพ้ืนที่เกษตร และวิธีการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมทั้งข้อเสีย
ที่เกิดจากการเผา เพ่ือสร้างจิตสำนึกและทำให้เกิดการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

เมือ่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามงาน
โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ชุมชนปลอดการเผา ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพ่ือ
เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่มีการจัดการเศษใบอ้อยโดยการขับรถอัดแล้วม้วนเศษใบอ้อยให้เป็นฟ่อน 
ส่วนใบอ้อยที่เหลือทำการไถกลบเพ่ือให้เป็นปุ๋ยในดินสำหรับฤดูกาลผลิตต่อไป ซึ่งในพ้ืนที่ปลูกอ้อยเมื่อใช้เครื่อง
ตัดอ้อยแล้วจะเหลือเศษใบอ้อย ไร่ละประมาณ 1-1.5 ตัน โดยเศษใบอ้อยที่อัดม้วนแล้ว จะมีน้ำหนักม้วนละ 
130 กิโลกรัม ราคาขายประมาณตันละ 800 บาท เมื่อคำนวณแล้วเกษตรกรจะมีรายได้จากเศษใบอ้อยเฉลี่ย
กว่าไร่ละ 1,000 บาท หากมีพ้ืนที่ 40 ไร่ ก็จะสามารถสร้างรายได้จากเศษวัสดุประมาณ 4- 5 หมื่นบาท 

“เปรียบเทียบกับราคาปุ๋ยที่ต้องลงทุนซื้อมาใช้ ราคาประมาณ กระสอบละ 600 บ./ไร่ เกษตรกรจะต้องใส่ปุ๋ย
สองครั้งต่อรอบการผลิต ดังนั้น เกษตรกรต้องลงทุนค่าปุ๋ยประมาณ 1,200 บ./ไร่ เมื่อพิจารณาระหว่างการ



เผาซึ่งจะทำให้ศูนย์เสียความอุดมสมบูรณ์ในดิน ทำให้ต้องใส่ปุ๋ยสองกระสอบหรือมากกว่านั้นต่อไร่ในหนึ่งรอบ
การผลิต เปรียบเทียบกับการไม่เผา โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรอัดม้วนเศษใบอ้อยจำหน่าย จะทำให้ได้ต้นทุน
ค่าปุ๋ยในรอบการผลิตต่อไป และไม่สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ในดิน ทำให้ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยมากในปรับปรุง
ดิน” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ดังนั้นการไม่เผาใบอ้อย จึงสร้างประโยชน์แก่เกษตรกร ในการลด
ต้นทุนการเกษตรได้เป็นอย่างดี แม้ว่าเกษตรกรจะต้องจ่ายค่าน้ำมันเครื่องจักร แต่ยังคงมีรายได้จากการขาย
เศษวัสดุกลับคืนมาเกินกว่าค่าน้ำมันเครื่องจักร ต่างกับการเผาที่จะไม่เกิดรายได้เลย สำหรับเครื่องจักรในการ
ทำอัดม้วนใบอ้อย หากเกษตรกรต้องการซื้อมาใช้งานเอง หรือรวมกลุ่มกันซื้อ ก็สามารถเลือกซื้อเครื่องจักรมือ
สองมาใช้ได้ ซึ่งราคาจะอยู่ที่ประมาณสองแสนบาท สามารถใช้ได้ในระยะยาว หรือว่าจ้างเกษตรกรที่มี
เครื่องจักรรับจ้างอัดม้วนโดยตรงได้เช่นกัน ในอนาคตกรมส่งเสริมการเกษตร ได้วางแผนส่งเสริมให้เกิดการ
รวมกลุ่มของเกษตรกร เพ่ือบริหารจัดการเครื่องจักรร่วมกัน อันจะเป็นการลดการลงทุนและค่าใช้จ่ายให้แก่
เกษตรได้ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

จากปัญหาขาดแคลนพืชพนัธุด์ีและเกษตรกรไทยไม่สามารถเขา้ถงึพนัธุพ์ืชพนัธุด์ี ท าใหเ้กษตรกรและผูป้ระกอบการดา้น

การเกษตรใชพ้นัธุพ์ชืที่ไม่มีคณุภาพ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปรมิาณและคณุภาพของผลผลิตตลอดจนตน้ทนุการผลิตที่

สงูขึน้จากปัญหาดงักลา่ว กรมส่งเสรมิการเกษตรจงึไดท้ าการคดัเลือกพืชทอ้งถิ่นพนัธุด์ีจากศนูยข์ยายพันธุพ์ชื 10 ศนูยซ์ึง่

ตัง้อยู่ทกุภมูิภาคทั่วประเทศไทยน ามาส่งเสรมิ ศกึษา วิจยั ทดสอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธุแ์ละพืชพนัธุด์ีมี

คณุภาพและปลอดโรค โดยเนน้ขยายพนัธุพ์ชืทอ้งถิ่นท่ีมีอตัลกัษณโ์ดดเด่นตามลกัษณะพืน้ท่ีของภมูิภาคพรอ้มกระจาย

พนัธุแ์ละเมล็ดพนัธุส์ู่ชมุชน ซึง่จะช่วยลดตน้ทนุการผลิตและสรา้งรายไดท้ี่มั่นคงใหก้บัเกษตรกรไทย 

  นายเขม้แข็ง ยตุธิรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าววา่ ปัจจบุนักรมส่งเสรมิการเกษตรประสบความส าเรจ็

อย่างมากในการขยายพนัธุพ์ชืในชัน้พนัธุข์ยายและชัน้พนัธุจ์  าหน่ายจนไดพ้ืชพนัธุด์ีมีอตัลกัษณท์อ้งถิ่นจ านวน 10 ชนิด

จากศนูยข์ยายพนัธุพ์ชื 10 แห่งทั่วประเทศ ไดแ้ก่ ศนูยข์ยายพนัธุพ์ืชจงัหวดัตรงั นครศรีธรรมราช ชลบรุี นครราชสีมา 

อดุรธานี บรุีรมัย ์มหาสารคาม ล าพนู พิษณโุลก และสพุรรณบรุี  ประกอบดว้ยพนัธุพ์ืชพืน้เมือง พนัธุพ์ืชหายาก พืช

เศรษฐกิจประจ าถิ่น ที่มีคณุคา่ทางเศรษฐกิจและมีการน าไปใชป้ระโยชนใ์นรูปแบบตา่งๆ เช่น เป็นอาหาร เป็นยา หรือเป็น

ไมป้ระดบั โดยแบ่งเป็น 4 หมวดหมู่ คือ ขา้ว-พืชไร ่ไมผ้ล-ไมย้ืนตน้ ไมด้อก-ไมป้ระดบั และพืชผกั-สมนุไพร  เพื่อรองรบัการ

ผลิตและขยายพนัธุพ์ชืในชัน้พนัธุข์ยายและชัน้พนัธุจ์  าหน่ายไปสู่กลุ่มเกษตรกร สหกรณ ์วิสาหกจิชมุชน Young 

Smart Farmer กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ตลอดจนภาคเีครอืข่ายที่มคีวามตอ้งการผ่านกลไกงานส่งเสรมิการเกษตร

ในพืน้ท่ี 



    ส าหรบัพืชพนัธุด์ีมีอตัลกัษณท์อ้งถิ่นท่ีโดดเด่นของภมูิภาคตา่งๆทัง้ 10 ศนูย ์ประกอบดว้ย 1.ศนูยข์ยายพนัธุพ์ชืที่ 1 

จงัหวดัชลบรุี ไดแ้ก่กลว้ยน า้วา้ปากช่อง 50 จากการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อเป็นพืชที่ปราศจากโรคและแมลง ตรงตามที่

เกษตรกรตอ้งการ พนัธุน์ีใ้นเครือจะมี 12 หวี  เครือใหญ่ น า้หนกัเครือมากกวา่ 30 กิโลกรมัจ านวนผลต่อหวีประมาณ 18 

ผล ไสก้ลางไม่แข็ง ออกสีเหลือง เนือ้แน่น   

 2.ศนูยข์ยายพนัธุพ์ืชที่ 2 จงัหวดัตรงั ไดแ้ก่  กลว้ยไมป่้าของภาคใตจ้ านวน 70 กวา่สายพนัธุ ์และกลว้ยหินปลอดโรค ซึ่ง

ศนูยไ์ดม้ีการด าเนินการผลิตกลว้ยหินปลอดโรคเพื่อสนบัสนนุเกษตรกรในพืน้ท่ี โดยเริม่กระบวนการตัง้แตก่ารจดัท าแปลง

แม่พนัธุก์ลว้ยหิน การผลิตตน้พนัธุก์ลว้ยหินปลอดเชือ้โดยการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อในหอ้งปฏิบตักิาร   

 3.ศนูยข์ยายพนัธุพ์ืชที่ 3 จงัหวดันครราชสีมา ไดแ้ก่มะขามเทศพนัธุเ์พชรโนนไทย ด าเนินการจดัท าแปลงแม่พนัธุไ์วผ้ลิต

ขยายใหแ้กเ่กษตรกรผูส้นใจ รวมถึงมกีารถา่ยทอดเทคโนโลยีการผลิตตัง้แต่กระบวนการเตรยีมดิน การปลกู การดแูลรกัษา 

การเก็บเก่ียว 

   4.ศนูยข์ยายพนัธุพ์ืชที่ 4 จงัหวดันครศรีธรรมราช  ไดแ้ก่  สม้โอทบัทิมสยาม ประสานรว่มมือกบัเครือข่ายแปลงใหญ่สม้

โอทบัทิมสยามปากพนงั เพื่อเป็นศนูยก์ลางในการผลิตขยายพนัธุ ์ตน้พนัธุส์ม้โอทบัทิมสยามพนัธุด์ี ตอบสนองความ

ตอ้งการในเขตพืน้ท่ีและผูท้ี่สนใจทั่วไป  

   5.ศนูยข์ยายพนัธุพ์ืชที่ 5 จงัหวดับรุีรมัย ์ไดแ้ก่  ไผ่หม่าจ ูดว้ยภาคอีสานตอนล่างมีพืน้ท่ีแหง้แลง้ ไผ่จึงเหมาะสมที่จะเป็น

พืชสรา้งรายไดพ้ืน้ท่ี เนื่องจากเป็นพืชที่ทนแลง้ ใชน้ า้นอ้ย และสามารถดึงความชืน้จากอากาศความชุ่มชืน้ในพืน้ท่ีได ้ไผ่

ชนิดนี ้นอกจากน าล ามาใชป้ระโยชนน์านาประการแลว้ หน่อยงัมรีสชาติที่ดี ประหยดัพลงังานในการแปรรูปดว้ยการตม้

เพียงน า้เดียวก็จะสามารถบรโิภคได ้อีกทัง้มีกรดยรูคิในปรมิาณที่ต  ่ามาก และยงัมีวิธีการขยายพนัธุอ์ย่างง่าย ดว้ยการตอน

ไผ่  

    6.ศนูยข์ยายพนัธุพ์ชืที่ 6 จงัหวดัพิษณโุลก ไดแ้ก่ กลว้ยน า้วา้มะลิอ่องจากการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ มีการฝึกอบรม

เกษตรกรและจดัท าแปลงเรียนรู ้เพื่อส่งเสรมิใหเ้กษตรกรมีแหล่งพนัธุก์ลว้ยน า้วา้ปลอดโรค และเขา้ใจวธีิการปลกูกลว้ย

น า้วา้จากการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตน้ทนุการผลิต เพื่อเพิ่มปรมิาณวตัถดุิบกลว้ยสดไว้

รองรบั ความตอ้งการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑก์ลว้ยตากและกลว้ยแปรรูปชนิดต่าง ๆ 

    7.ศนูยข์ยายพนัธุพ์ชืที่ 7 จงัหวดัมหาสารคาม  ไดแ้ก่  มะละกอพนัธุค์รั่ง ไดร้บัรองพนัธุใ์นปี พ.ศ. 2549 เนือ้ผลดิบมีสี

ขาวขุ่นกรอบมาก มีรสหวานเล็กนอ้ยเป็นเอกลกัษณเ์หมาะสมส าหรบัต าสม้ต า เป็นมะละกอพนัธุเ์บาติดผลเรว็และยงัมี

ความทนทานต่อโรคแมลงสามารถปลกูทกุสภาพดินและปลกูไดต้ลอดทกุฤดกูาล ท าใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของเกษตรกรในพืน้ท่ี  

   8.ศนูยข์ยายพนัธุพ์ืชที่ 8 จงัหวดัล าพนูสตรอวเ์บอรร์ี วิธีการผลิตตน้พนัธุส์ตรอวเ์บอรร์ีดว้ยวิธีการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ ซึง่จะ

ไดต้น้พนัธุท์ี่ปลอดโรคและสามารถผลิตได ้จ านวนมาก เนื่องจากทางศนูยฯ์ มีความพรอ้มของหอ้งปฏิบตัิการ อปุกรณ ์และ

บคุลากรในการผลิต ซึง่มีเปา้หมาย ผลิตตน้พนัธุส์ตรอวเ์บอรร์ี่ปลอดโรค พนัธุพ์ระราชทาน 80 จากหอ้งปฏิบตัิการ

เพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ จ านวน 200,000 ตน้/ปี 

   9.ศนูยข์ยายพนัธุพ์ืชที่ 9 จงัหวดัสพุรรณบรุี ไดแ้ก่  หน่อไมฝ้รั่งสายพนัธุบ์รอ็คอมิพรู๊ฟ ตน้กลา้ที่ไดจ้ากการเพาะเลีย้ง

เนือ้เยื่อเมื่อปลกูลงแปลงจะใหต้น้ท่ีมีความสม ่าเสมอ มคีวามตา้นทานโรคและแมลง ปรมิาณผลผลิตที่ไดจ้ะใหห้น่อที่ได้



มาตรฐาน ผลผลิตรอ้ยละ 80 ไดค้ณุภาพเกรดสงู (A) และรอ้ยละ 20 ส่งไปจ าหน่ายยงัตา่งประเทศ ท ารายไดไ้มต่  ่ากวา่ปี

ละ 200 ลา้นบาท  

   10.ศนูยข์ยายพนัธุพ์ืชที่ 10 จงัหวดัอุดรธานี ไดแ้ก่  “ออ้ย”เป็นพืชหนึ่งไดน้ าเอาเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืชมาใช้

ในการผลิตขยายพนัธุ ์เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนพนัธุอ์อ้ยคณุภาพดี และช่วยลดการระบาดของโรคใบขาวออ้ย 

   “การผลกัดนัใหศ้นูยข์ยายพนัธุพ์ืชด าเนินการตามบทบาทภารกจินี ้นอกจากจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของ

เกษตรกรในชมุชนในการใหบ้รกิารจ าหน่ายเมล็ดพนัธุ ์และพืชพนัธุด์ีที่มาจากการทดลองศกึษา วิจยัแลว้ ยงัท าให้

เกษตรกรไดร้บัความรูจ้ากการอบรมและถ่ายทอดความรูต้่างๆ เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถน าไปปฏิบตัิไดจ้รงิ สรา้งรายได ้ลด

ตน้ทนุใหแ้กเ่กษตรกรไทย ซึง่จะเกิดผลดีต่อคณุภาพชีวติของเกษตรกรในอนาคต”  นายเขม้แข็ง   กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังสู่ชาวชัยภมิู 

            วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2563 นายชาตรี  บญุนาค รองอธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร เปิดงานวนัเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตมนัส าปะหลงั และรณรงคเ์ฝา้ระวงัโรคใบดา่งมนัส าปะหลงั จงัหวดัชยัภมูิ เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถน าความรูไ้ปใชใ้น

การปฏิบตัิในแปลงโดยน าเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั เพิม่คณุภาพและปรมิาณผลผลิต ลด

ตน้ทนุการผลิต 

         นายชาตรี  บญุนาค รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าววา่ มนัส าปะหลงั เป็นพืชอตุสาหกรรมที่มีความตอ้งการ

สงู ทัง้ใชเ้พื่อเป็นส่วนผสมในอาหารสตัว ์ใชใ้นอตุสาหกรรมส่ิงทอในการผลิตผา้ อตุสาหกรรมไมอ้ดั อตุสาหกรรมกระดาษ 

อตุสาหกรรมผลิตเอทานอลทดแทนการใชพ้ลงังานจากเชือ้เพลงิ เป็นตน้ และมนัส าปะหลงัเป็นพืชหวัที่ปลกูง่าย ทนแลง้ 

เจรญิเติบโตไดด้ีในทกุสภาพพืน้ที่ โดยเฉพาะในหลายพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่เป็นแหล่งปลกูมนัส าปะหลงัแหล่ง

ใหญ่ของประเทศ 

            ส าหรบัจงัหวดัชยัภมูิ มีพืน้ท่ีปลกูมนัส าปะหลงั เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ รองจากจงัหวดันครราชสีมา และ

ก าแพงเพชร จากพืน้ท่ีท าการเกษตรจ านวน 3.44 ลา้นไร ่คิดเป็น 43.30% ของพืน้ท่ี ปีการผลิต 2562/63 จงัหวดัชยัภมูมิี

พืน้ท่ีปลกูมนัส าปะหลงั จ านวน 6.87 แสนไร ่เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 2.34 ผลผลิตเฉล่ีย 3.7 ตนัต่อไร ่ผลผลิตรวม 2.59 ลา้นตนั 

สรา้งรายไดใ้หแ้กเ่กษตรกร 5.6 พนัลา้นบาท ซึ่งแหล่งปลกูมนัส าปะหลงัที่ส  าคญัไดแ้ก่ อ าเภอเทพสถิต อ าเภอหนองบวัระ

เหว อ าเภอซบัใหญ่ และอ าเภอจตัรุสั ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มกัปลกูในชว่งเดือนมีนาคม - พฤษภาคม และเก็บเก่ียวผลผลิต

ช่วงปลายเดือนกมุภาพนัธ ์- เมษายนของปีถดัไป 

 



            กรมส่งเสรมิการเกษตร ด าเนินงานส่งเสรมิการปลกูมนัส าปะหลงัภายใตน้โยบายตลาดน าการผลิต โดยสนบัสนนุ

ใหเ้กษตรกรผูป้ลกูมนัส าปะหลงัมีการรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อใหเ้กิดการเชื่อมโยงดา้นการผลิตและการตลาด 

ซึ่งจงัหวดัชยัภมูิไดม้ีการด าเนินการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงการซือ้ขายผลผลิตหวัมนัสดคณุภาพระหว่างกลุ่มเกษตรกรแปลง

ใหญ่และเอกชนผูร้บัซือ้หวัมนัส าปะหลงั  ดงันัน้เกษตรกรผูป้ลกูมนัส าปะหลงัจึงตอ้งใหค้วามส าคญัในการเรียนรูเ้ทคโนโลยี

การผลิตและน านวตักรรมใหม่ๆ มาปรบัใชใ้นพืน้ท่ีของตนเองใหเ้หมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร ่และพฒันาคณุภาพให้

หวัมนัสดมีแปง้ ไม่ต  ่ากวา่รอ้ยละ 25 

          รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวอกีวา่ การจดังานวนัเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั และรณรงค์

เฝา้ระวงัโรคใบดา่งมนัส าปะหลงั ณ แปลงเกษตรกร ต าบลกนักง อ าเภอจตัรุสั จงัหวดัชยัภมูใินวนันี ้ไดน้ าเทคโนโลยีการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัใหแ้กเ่กษตรกรไดเ้รยีนรู ้จ านวน 4 ฐานเรียนรู ้ พรอ้มดว้ยวิทยากรผูท้รงความรู ้

เฉพาะดา้น ไดแ้ก่ 1. การเตรียมดนิและการจดัการน า้ วิทยากรจากศนูยส่์งเสรมิเทคโนโลยีการเกษตรดา้นวิศวกรรมเกษตร

จงัหวดัรอ้ยเอด็ 2. การตรวจวิเคราะหด์ินและการใชแ้ม่ปุ๋ ยผสมใชเ้อง วิทยากรจากกลุม่อารกัขาพืช ส านกังานเกษตร

จงัหวดัชยัภมูิ 3. พนัธุแ์ละการจดัการแปลง วิทยากรจากสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัแห่งประเทศไทย (หว้ยบง) และ 4. 

การเฝา้ระวงัและป้องกนัก าจดัโรคใบดา่ง วิทยากรจากศนูยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรชยัภมูิ เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถน า

ความรูไ้ปใชใ้นการปฏิบตัิในแปลงโดยน าเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั เพิม่คณุภาพและปรมิาณ

ผลผลิต ลดตน้ทนุการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตรฯ เยือนตรัง เปิด FIELD DAY เริม่ต้นฤดูกาลผลติใหม่  

ช่วยเกษตรกรเข้มแขง็ 

วนันี ้(23 กมุภาพนัธ ์2563) มีการจดัวนัถา่ยทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มตน้ฤดกูาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยมี นาย

นราพฒัน ์แกว้ทอง ผูช้่วยรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เป็นประธานเปิดงาน พรอ้มดว้ย นางกลุฤดี พฒันะ

อิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร นายขจรศกัดิ์ เจรญิโสภา รองผูว้่าราชการจงัหวดัตรงั นายสพุิท จิตรภกัดี 

ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรที่ 5 จงัหวดัสงขลา ภาคส่วนที่เก่ียวขอ้ง และเกษตรกรสนใจเขา้

รว่มงานจ านวนมาก ณ ศนูยเ์รียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร ต าบลควนเมา อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั 

นางกลุฤดี พฒันะอิ่ม รองอธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์มอบหมายใหก้รม

ส่งเสรมิการเกษตร จดัตัง้ศนูยเ์รยีนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรขึน้ในทกุอ าเภอทั่วประเทศอ าเภอละ 1 

ศนูย ์รวม 882 ศนูย ์มาตัง้แต่ ปี 2557 โดยจงัหวดัตรงั มีจ านวน 10 ศนูย ์เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเรียนรูแ้ละถ่ายทอดความรู ้

ทางการเกษตรดา้นตา่งๆ ใหแ้กเ่กษตรกรในพืน้ท่ี 

ส าหรบัช่วงฤดกูาลผลิตใหม่ ไดก้ าหนดใหศ้นูยเ์รยีนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรทกุศนูย ์จดักิจกรรม

ถ่ายทอดความรูด้า้นการผลิตสินคา้เกษตรตามศกัยภาพของพืน้ท่ีใหแ้ก่เกษตรกรในพืน้ท่ี ในรูปแบบการจดังานวนัถา่ยทอด

เทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มตน้ฤดกูาลผลิตใหม่ 

ตลอดจนมอบภารกิจใหส่้วนราชการในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์รว่มออกหน่วยบรกิารดา้นการเกษตรในลกัษณะ

ของคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใหแ้ก่เกษตรในพืน้ท่ี เพื่อกระตุน้ใหเ้กษตรกรเริ่มตน้ฤดกูาลผลิตในปีการเพาะปลกูใหม่โดยใช้

เทคโนโลยีและภมูิปัญญาที่เหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี อ าเภอรษัฎา ก าหนดจดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) 



เพื่อเริ่มตน้ฤดกูาลผลิตใหม่ ซึ่งมี นายสมหมาย ธรรมกจิ เป็นเกษตรกรตน้แบบ เนื่องจากพืน้ท่ีอ าเภอรษัฎา เกษตรกรส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา จ านวน 4,419 ครวัเรือน พืน้ที่ 60,290 ไร่ 

การจดักิจกรรมการถ่ายทอดความรูข้องศนูยเ์รียนรูฯ้ ในวนันี ้จึงมีเป้าหมายเพื่อลดตน้ทนุและเพิ่มผลผลิตยางพาราใหไ้ด้

อย่างนอ้ยรอ้ยละ 10 พรอ้มทัง้เสนอพืชและกิจกรรมการเกษตรทางเลือกใหแ้ก่เกษตรกร ชาวสวนยางพารา เพื่อเป็นรายได้

ใหแ้ก่เกษตรกร กิจกรรมภายในงานประกอบดว้ย 3 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 กิจกรรมหลกั เป็นการถา่ยทอดความรูต้ามสถานีเรียนรู ้จ านวน 6 สถาน ีดงันี ้

1) การจดัการสวนยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) การจดัการปุ๋ ยยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) การผลิตผกัปลอดภยั (ผกักางมุง้) 

4) การปลกูพืชเศรษฐกิจ (ฝรั่ง และมะละกอ) 

5) การเลีย้งสตัวเ์ศรษฐกจิ (แพะเนือ้) 

6) การเลีย้งผึง้โพรงไทยและการแปรรูปผลผลิตจากผึง้ 

ส่วนท่ี 2 กิจกรรมรอง ประกอบดว้ยกจิกรรมการใหบ้รกิารทางการเกษตรในรูปแบบคลินิกเกษตรและนิทรรศการความรูด้า้น

การเกษตรโดยหน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์จ านวน 10 คลินิก ประกอบดว้ย คลินิกดินปุ๋ ย คลินิกพืช 

คลินิกประมง คลินิกปศสุตัว ์คลินิกสหกรณ ์คลินิกบญัชี คลินิกชลประทาน คลินิกกฎหมาย สปก. คลินิกอารกัขาพืช คลินิก

ศนูยข์ยายพนัธุพ์ืช 

ส่วนท่ี 3 กิจกรรมเสรมิ ประกอบดว้ยการแสดงและจ าหน่ายสินคา้จากกลุ่มวิสาหกจิชมุชน กลุ่มสถาบนัเกษตรกร 

นิทรรศการแสดงผลส าเรจ็ของการขบัเคล่ือนงานส่งเสรมิ และพฒันาองคก์ร เกษตรกร ตลอดจนภาคเอกชนที่เก่ียวขอ้ง ท่ี

รว่มจดันิทรรศการและจ าหน่ายปัจจยัการผลิต และผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งมเีกษตรกรและผูเ้ก่ียวขอ้งมารว่มงาน 

จ านวน 500 คน 

การจดังานครัง้นี ้ไดร้บัความรว่มมือดว้ยดีจากทกุภาคส่วนที่เก่ียวขอ้ง หน่วยงานในสงักดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

อ าเภอรษัฏา ก านนัผูใ้หญ่บา้น และเกษตรกรในพืน้ท่ี 

 

 

 

 

 

 



 

ชาวสวนยางตรัง ร่วมงาน Field Day เรียนรู้เทคโนโลยีผลิตยางพารา
คุณภาพ 

 

ชาวสวนยางตรงั รว่มงาน Field Day เรียนรูเ้ทคโนโลยีผลิตยางพาราคณุภาพ ควบคู่อาชีพเสรมิอื่น หวงัสรา้งรายได้

อย่างยั่งยืน 

เมื่อวนัท่ี 23 ก.พ. นายนราพฒัน ์แกว้ทอง ผูช้ว่ยรฐัมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เป็นประธานเปิดงาน

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสม พืน้ท่ีอ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั เนน้ใหเ้กษตรกรผลิตยางพาราไดค้ณุภาพ 

ลดตน้ทนุ เพิ่มรายได ้หวงัเกษตรกรมีรายไดพ้อเพียงในการด ารงชวีิต 

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณโ์ดยกรมส่งเสรมิการเกษตร ไดจ้ดัตัง้ศนูยเ์รียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้

เกษตร (ศพก.) ขึน้ในทกุอ าเภอทั่วประเทศ รวม 882 ศนูย ์มาตัง้แต่ปี 2557 เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเรียนรูแ้ละถ่ายทอดความรู ้

ทางการเกษตรดา้นตา่งๆ ที่เหมาะสมใหแ้กเ่กษตรกรในพืน้ท่ี ส าหรบัช่วงฤดกูาลผลิตใหม่ ตามหลกัแนวคิดการถา่ยทอด

ความรูแ้บบเห็นของจรงิ ซึ่งกรมส่งเสรมิการเกษตรไดก้ าหนดให ้ศพก. ทกุแห่ง จดักิจกรรมถ่ายทอดความรูด้า้นการผลิต

สินคา้เกษตรตามศกัยภาพของพืน้ท่ีใหแ้ก่เกษตรกรในพืน้ท่ี เพื่อเตรียมความพรอ้มใหก้บัเกษตรกรในรูปแบบการจดังานวนั

ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริม่ตน้ฤดกูาลผลิตใหม ่โดยมีส่วนราชการในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์



รว่มออกหนว่ยบรกิารดา้นการเกษตรในลกัษณะของคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใหแ้กเ่กษตรกรในพืน้ท่ี ช่วยกระตุน้ใหเ้กษตรกร

เริ่มตน้ฤดกูาลผลิตในปีการเพาะปลกูใหม่โดยใชเ้ทคโนโลยีและภมูิปัญญาที่เหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี โดยก าหนดจดังาน

วนัถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มตน้ฤดกูาลผลิตใหม่ขึน้ ในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2563 ณ ศนูยเ์รียนรูก้าร

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรต าบลควนเมา อ าเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั โดยไดร้บัเกียรติจากนายนราพฒัน ์แกว้

ทอง กรรมการผูช้่วยรฐัมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน 

นางกลุฤดี พฒันะอิ่ม รองอธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า เนื่องจากเกษตรกรในพืน้ท่ีอ าเภอรษัฏาประกอบอาชีพท า

สวนยางพารา แต่พบวา่ส่วนใหญ่ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในการผลิตยางพาราที่มีคณุภาพ ประกอบกบัปัญหายางพารา

ราคาตกต ่า และการระบาดของโรคใบรว่ง ท าใหเ้กษตรกรผูป้ลูกยางพารามีรายไดน้อ้ยกวา่ที่ควรจะเป็น และไม่เพียงพอต่อ

การด ารงชวีิตประจ าวนั ส านกังานเกษตรอ าเภอรษัฎา ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ดว้ยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ลดตน้ทนุการผลิต รวมถึงการสรา้งอาชีพเสรมิเพิ่มรายได ้เช่น พืชเศรษฐกิจที่มีศกัยภาพ

ในพืน้ท่ี สตัวเ์ศรษฐกิจที่สามารถสรา้งรายได ้เพื่อชว่ยใหเ้กษตรกรชาวสวนยางและเกษตรกรทั่วไปมีรายไดด้ขีึน้ สามารถ

ด าเนินชีวติไดอ้ย่างมคีวามสขุ โดยก าหนดเป้าหมายใหเ้กษตรกรที่ไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถลดตน้ทนุการผลิต

และเพิ่มผลผลิตไดร้อ้ยละ 10 มีจ านวนเกษตรกรที่มีอาชีพเสรมิเพิม่รายไดอ้ยา่งนอ้ยรอ้ยละ 20 ของครวัเรือนเกษตรกร

ทัง้หมด ซึง่อ าเภอรษัฎา มเีกษตรกรประกอบอาชีพท าสวนยางพารา จ านวน 4,419 ครวัเรือน รวมพืน้ท่ี 60,290 ไร่ 

ส าหรบักิจกรรมภายในงานประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 กจิกรรมหลกั เป็นการถา่ยทอดความรูต้ามสถานีเรียนรู ้

จ านวน 6 สถานี ดงันี ้การผลิตผกัปลอดภยั (ผกักางมุง้) การปลกูพืชเศรษฐกจิ (ฝรั่ง และมะละกอ) การเลีย้งสตัวเ์ศรษฐกจิ 

(แพะเนือ้) การจดัการปุ๋ ยยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ การจดัการสวนยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ และการเลีย้งผึง้

โพรงไทยและการแปรรูปผลผลิตจากผึง้ ส่วนท่ี 2 กิจกรรมรอง ประกอบดว้ยกิจกรรมการใหบ้รกิารทางการเกษตรในรูปแบบ

คลินิกเกษตรและนิทรรศการความรูด้า้นการเกษตรโดยหน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์จ านวน 10 คลินิก 

และส่วนท่ี 3 กิจกรรมเสรมิ ประกอบดว้ยการแสดงและจ าหน่ายสนิคา้จากกลุม่วิสาหกิจชมุชน กลุม่สถาบนัเกษตรกร 

นิทรรศการการแสดงผลส าเรจ็ของการขบัเคลื่อนงานส่งเสรมิและพฒันาองคก์รเกษตรกร ตลอดจนภาคเอกชนที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

   

รายงานพเิศษ : ตวิเข้มชาวสวนพัฒนาคุณภาพทุเรียนGAPส่งออก 

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านส่งเสริมการผลิต เผยว่า ระยะนี้ผลไม้ภาคตะวันออก
เริ่มทยอยให้ผลผลิตแล้ว โดยเฉพาะทุเรียน หนึ่งในสินค้าเกษตรที่สร้างรายได้จากการส่งออกให้ประเทศไทย มี
ตลาดส่งออกหลักคือ จีน ส่งออกมากถึงร้อยละ 80 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดมาตรฐาน GAP 
พืชอาหาร (มกษ. 9001 - 2556 : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร) และมาตรฐานสินค้า
เกษตร : ทุเรียน (มกษ. 3-2556) เพ่ือให้เกษตรกรผู้ผลิตใช้เป็นแนวทางทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
ดีตามมาตรฐานที่กำหนด ผลผลิตสูงคุ้มค่าต่อการลงทุน กระบวนการผลิตมีความปลอดภัยต่อเกษตรกรและ
ผู้บริโภค ผลผลิตเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงให้
ข้อแนะนำแก่เกษตรกรในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพ่ือให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากหน่วยงาน
รับรอง ดังนี้ 

1. มาตรฐาน GAP พืชอาหาร (มกษ. 9001 – 2556) 8 ข้อ คือ 1.1 ใช้น้ำจากแหล่งน้ำสะอาด 1.2 ปลูกใน
พ้ืนที่ดี ไม่มีเชื้อโรค ไม่มีสารพิษในดิน เลือกชนิดของไม้ผลให้เหมาะสมเพ่ือป้องกันดินเสื่อมโทรม และพ้ืนที่
ปลูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1.3 ใช้และเก็บ ปุ๋ย/สารเคมี อย่างถูกต้อง โดยจัดเก็บ
สารเคมีในสถานที่แยกจากท่ีพักอาศัย หรือที่ประกอบการ มีการระบายอากาศที่ดี, เก็บสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
ฮอร์โมนพืช ให้เป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกัน เขียนป้ายชัดเจน, ใช้สารเคมีท่ีขึ้นทะเบียนถูกต้อง โดยอ่านฉลาก
และปฏิบัติตามวิธีใช้ ช่วงเวลา และปริมาณที่แนะนำไว้ในฉลากอย่างเคร่งครัด, ไม่ซื้อสารเคมีที่ร้านค้าแบ่งขาย
หรือไม่ติดฉลาก และสารเคมีต้องบรรจุในขวด/ภาชนะบรรจุที่ปิดฝาขวด/กล่องเรียบร้อย ไม่ฉีกขาด, ห้ามใช้



หรือเก็บรักษาสารเคมีที่ราชการประกาศห้ามใช้ (ตาม พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม), ป้องกันตนเองขณะฉีดพ่นสารเคมีอย่างถูกต้อง และอาบน้ำสระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที ภายหลัง
พ่นสารเคมีทุกครั้ง, หยุดใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวตามเวลาที่ระบุไว้ในฉลาก และภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้
หมดแล้ว ห้ามนำมาใช้ใหม่อีก ให้ทำลายโดยการฝังดินให้ห่างจากแหล่งน้ำ และลึกมากพอที่สัตว์ไม่สามารถคุ้ย
ขึ้นมาได้ ห้ามเผาทำลาย 

1.4 จัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว โดยปฏิบัติและดูแลรักษาไม้ผลในสวน/แปลง ตาม
ขั้นตอนสำคัญต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนควบคุมการผลิต 1.5 เก็บเก่ียวผลผลิตถูกเวลา/ถูกวิธี โดยเก็บเก่ียว
ผลผลิตในระยะที่เหมาะสม ตามความสุกแก่ของผลผลิตที่ระบุไว้ในแผนควบคุมการผลิต, ใช้อุปกรณ์เก็บเก่ียว 
ภาชนะบรรจุผลผลิตที่สะอาด และวิธีการเก็บเกี่ยวที่ป้องกันการกระแทก ไม่ทำให้ผลผลิตบอบช้ำ และมีการ
จัดการระบบการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า 1.6 การพัก การขนย้าย และการเก็บ
รักษาผลผลิตให้สะอาดและปลอดภัย โดยวางพักผลผลิตที่เก็บเก่ียวในสวน/แปลง บนวัสดุรองพ้ืนที่สะอาดก่อน
การขนย้าย เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรก, คัดแยกผลผลิตที่มีศัตรูพืชติดปะปนอยู่ออก
จากผลผลิตที่มีคุณภาพ, คัดแยกผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพออกจากผลผลิตที่มีคุณภาพหลังจากการเก็บเก่ียว, ทำ
ความสะอาดภาชนะ เช่น ตะกร้า ฯลฯ และพาหนะในการขนย้ายผลผลิตก่อนและหลังใช้งาน, สถานที่เก็บ
รักษาผลผลิตต้องสะอาด มีวัสดุปูรองพ้ืน อากาศถ่ายเทได้ดีและมีการป้องกันสัตว์พาหะนำโรค, ขนย้ายผลผลิต
ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความสกปรก/บอบช้ำเสียหาย 

1.7 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือได้รับการอบรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกสุขลักษณะ 
และมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลที่เพียงพอ ผู้ที่สัมผัสกับผลผลิตโดยตรงต้องมีการดูแล
สุขลักษณะส่วนบุคคลและมีวิธีการป้องกัน และผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการ
ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 1.8 จดบันทึกทุกขั้นตอนต้องบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมี ประวัติการ
ฝึกอบรม ข้อมูลผู้รับซื้อผลผลิต การปฏิบัติงานก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว และเก็บรักษาข้อมูลการปฏิบัติงาน
และเอกสารสำคัญอย่างน้อย 2 ปี ของการผลิตติดต่อกัน และผลผลิตที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษา ขนย้ายหรือ
บรรจุเพื่อจำหน่ายต้องมีการระบุรุ่นหรือรหัส 

2. มาตรฐานสินค้าเกษตร : ทุเรียน (มกษ. 3-2556) 4 ข้อ คือ 2.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ใช้กับผลทุเรียน 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio spp.วงศ์ Bombacaceae (พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า เพ่ือนำมาบริโภคสด) 2.2 ชั้น
คุณภาพ ประกอบด้วย 1) ชั้นพิเศษ (Extra Class) มีคุณภาพท่ีดีที่สุด, มีลักษณะหนามสมบูรณ์, จำนวนพู
สมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 4 พู, ไม่มีตำหนิ และไม่มีความผิดปกติด้านรูปทรง 2) ชั้นหนึ่ง (Class I) มีคุณภาพด,ี 
จำนวนพูสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 3 พู พูไม่สมบูรณ์อีก 2 พู และไม่ทำให้รูปทรงทุเรียนเสียไป3) ชั้นสอง (Class II) 
มีคุณภาพ, จำนวนพูสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 2 พู พูไม่สมบูรณ์อีก 2 พู และไม่ทำให้รูปทรงทุเรียนเสียไป 

หมายเหตุ : ชั้นหนึ่งและชั้นสอง มีตำหนิได้เล็กน้อย จากกระบวนการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว/การขนส่ง 
เช่น รอยแผลเป็นหนามช้ำ (รวมต้องไม่เกิน 10% ของพ้ืนที่ผิวทุเรียน) 2.3 คุณภาพของทุเรียนที่ดี ต้องเป็น
ทุเรียนทั้งผลที่มีขั้วผล ตรงตามพันธุ์ สด สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ ไม่มีรอยแตกท่ีเปลือก 
ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลทุเรียน ไม่มีร่องรอยความเสียหาย เนื่องมาจากศัตรูพืชที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อทุเรียน ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ำหรือสูง และผลทุเรียนสุก ไม่มี
ความผิดปกติของเนื้อ ได้แก่ แกน เต่าเผา ไส้ซึม 



2.4 ขนาดผลทุเรียน : ขนาดผลที่เป็นพันธุ์ทางการค้าทั่วไป ควรมีน้ำหนักต่อผล ดังนี้ 1) พันธุ์ชะนี ไม่น้อยกว่า 
1.5 กิโลกรัม/ไม่มากกว่า 4.5 กิโลกรัม 2) พันธุ์หมอนทอง ไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลกรัม / ไม่มากกว่า 6 
กิโลกรัม 3) พันธุ์ก้านยาว ไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลกรัม / ไม่มากกว่า 4 กิโลกรัม 4) พันธุ์กระดุมทอง ไม่น้อยกว่า 
1.3 กิโลกรัม / ไม่มากกว่า 4 กิโลกรัม 5) พันธุ์นวลทองจันทร์ ไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลกรัม / ไม่มากกว่า 4.5 
กิโลกรัม 6) พันธุ์พวงมณี ไม่น้อยกว่า 1.0 กิโลกรัม 7) พันธุ์หลงลับเเล ไม่น้อยกว่า 1.0 กิโลกรัม และ 8) 
พันธุ์อ่ืนๆ ที่เป็นพันธุ์ทางการค้า ไม่น้อยกว่า 0.5 กิโลกรัม 

นอกจากข้อกำหนดข้างต้น การผลิตทุเรียนให้ถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีตรงตาม
มาตรฐานความต้องการของตลาด ชาวสวนจำเป็นจะต้องศึกษาหาข้อมูลและติดตามสถานการณ์ต่างๆ เพิ่มเติม
ด้วย โดยเฉพาะการส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งต้องมีการรับรองท้ังมาตรฐาน GAP และมาตรฐานโรงคัดบรรจุ
ผลไม้ GMP ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

นายทวี มาสขาว รองอธิบดกีรมสง่เสรมิการเกษตร เปิดเผยภายหลงัการเปิดงาน รณรงคป์้องกนัและก าจดัโรคใบดา่งมนั

ส าปะหลงั ว่าขณะนีส้ามารถหยดุวงจรโรคใบดา่งมนัส าปะหลงัไดแ้ลว้ในพืน้ท่ี 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ กาญจนบรุี, กาฬสินธุ,์ 

ชยัภมูิ, มหาสารคาม, ระยอง และศรีสะเกษ ยงัเหลือพืน้ท่ีระบาดอีกกว่า 55,000 ไร ่ในพืน้ท่ี 11 จงัหวดั หรือคิดเป็น 

0.66% ของพืน้ท่ีปลกูมนัส าปะหลงัทัง้ประเทศ ราว 8.43 ลา้นไร ่ซึง่จะใชว้ิธียตุกิารแพรร่ะบาดของโรค 4 แนวทาง คือ 

ส ารวจ, ชีเ้ปา้, ท าลาย และชดเชย ซึ่งจะตอ้งท าโดยรดักมุ พรอ้มทัง้ปฏิบตัิตามระเบียบของทางราชการอยา่งเครง่ครดั ซึ่ง

การท าลายดว้ยวิธีฝังกลบ หลมุตอ้งลกึไม่นอ้ยกว่า 50 เซนติเมตร และราดตามดว้ยสารก าจดัวชัพืชอะมีทรีน 80% WG, 

ซลัเฟนทราโซน 48% SC, ไดยรูอน 80% WP อย่างใดอย่างหน่ึง หากก าจดัดว้ยวธีิใส่ถงุหรือกระสอบ ควรมดัปากถงุหรือ

กระสอบใหแ้น่น แลว้น าไปตากแดดไม่นอ้ยกว่า 7 วนั หรือจนกว่าตน้มนัส าปะหลงัจะตาย อีกวิธี คอืการบดสบั ควรปู

พลาสติกรองพืน้ใหเ้ศษตน้ท่ีถกูท าลายอยู่บนพลาสติก แลว้คลมุกองดว้ยพลาสติกตากแดดใหต้น้มนัส าปะหลงัแหง้ตาย 

พรอ้มย า้เกษตรกร ไม่ควรใชท้่อนพนัธุท์ี่เป็นโรคซ า้เด็ดขาด หมั่นส ารวจแปลงอยู่เสมอ เพื่อป้องกนัโรคระบาดรุนแรงอาจท า

ใหผ้ลผลิตเสียหายได ้100% 

 

 

 



 

 

วันที่ 20 ก.พ.2563 ที่โรงขนมจีนบ้านกาเนะ หมู่ที่ 2 ต.เกตรี (เกด-ตี) อ.เมืองสตูล เป็นอีกหนึ่งแหล่งของ
สมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ในการใช้ข้าวพื้นเมือง “อัลฮัมดุลิลละห์” หรือ อัลฮัมฯ มาแปรรูปเป็นขนมจีนที่มีความ
ยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นที่ 2 ที่สืบทอดต่อคือนายอาแมน อาดำ อายุ 62 ปีกับครอบครัวช่วยกันทำขนมจีนเส้นสด
ข้าวอัลฮัมดุลิลละห์ 

ขนมจีนเส้นสดจากข้าวอัลฮัมฯ ซึ่งเป็นข้าวพ้ืนเมืองแท้100 เปอร์เซ็นต์ไม่เจือปนข้าวจากที่อ่ืนจึงทำให้ขนมจีน
เส้นสดของที่นี่มีสีขาวข้น เส้นเหนียวหนึบ จับเส้นง่าย รสชาติมัน ทานแล้วอยู่ท้องจึงเป็นที่นิยมทานของ
ชาวบ้านในท้องถิ่น 

ขั้นตอนการทำขนมจีนเส้นสดจากข้าวอัลฮัมฯ เริ่มจากการนำข้าวพื้นเมืองอัลฮัมฯ มาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้น
นำไปแช่น้ำสะอาดในถังท่ีมีฝาปิดภาชนะ 10 ชั่วโมง จากนัน้นำข้าวอัลฮัมฯ ที่ผ่านการแช่เข้าเครื่องโม่เพื่อให้
เป็นลูกแป้ง จากนั้นนำลูกแป้งไปต้มในกระทะที่มีความร้อนปานกลาง (ขั้นตอนนี้ต้องใช้ทักษะความชำนาญการ
ในการสังเกตดู เพื่อให้ลูกแป้งเปลี่ยนสีและสุกท่ัวทั้งลูก) ก่อนนำไปเข้าเครื่องนวดและใส่แป้งมันผสมให้
พอเหมาะไปอีกหนึ่งขั้นตอนเพ่ือให้เส้นเหนียวนุ่ม จากนั้นนำลูกแป้งเข้ากระบอกนวดเส้นขนมจีนลงบนน้ำร้อน
จัดต้มจนสุก รีบยกขึ้นแช่น้ำเย็นให้เส้นคลาย จากนั้นแม่บ้านจะช่วยกันจับขึ้นลูกเป็นอันเสร็จขึ้นตอนการทำ
ขนมจีนเส้นสดจากข้าวอัลฮัลฯ 



นายอาแมน อาดำ วัย 62 ปี รุ่นที่สองของโรงขนมจีนบ้านกาเนะเส้นสดจากข้าวพ้ืนเมือง อัลฮัมฯ บอกว่า จาก
รุ่นสู่รุ่นขนมจีนจากข้าวอัลฮัมยังคงใช้ข้าวพ้ืนเมืองในการทำเส้นขนมจีน แม้วันเวลาผ่านไปแม้พ้ืนที่ปลูกข้าว
พ้ืนเมืองชนิดนี้ลดน้อยลงแต่ลุงอาแมน กับครอบครัวยังคงทำขนมจีนจากข้าวพื้นเมือง เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่
นิยมทานแม้สีจะขาวข้น แตกต่างแต่สารอาหารจากข้าวครบถ้วน เหนียวหนึบ ทำใหม่สดทุกวัน รับรองไม่มีสาร
กันบูดอย่างแน่นอน 

ชาวบ้านบางรายที่มีข้าวพ้ืนเมืองอัลฮัมฯ จะจ้างให้โรงขนมจีนทำให้ โดยคิดค่าจ้างทำเพียงกิโลกรัมละ 14-15 
บาท หรือจะซื้อแบบสำเร็จรูปกิโลกรัมละ 23 บาท หากสั่งซื้อร้อยกิโลกรัมข้ึนไปสามารถลดราคาได้ ติดต่อ
สั่งซื้อล่วงหน้าได้ 083-085 3547 ลุงแอน 

นายสุริยัน จันทศรี เกษตรอำเภอเมืองสตูล กล่าวว่า พื้นที่เมืองสตูลมีการปลูกข้าวทั้งหมด 3800 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวอัลฮัม ในพ้ืนที่ ต.ควนโพธิ์ ต.บ้านควน ต.ฉลุงและต.เกตรี โดยส่วนใหญ่ปลูกข้าว
เพ่ือบริโภคในครัวเรือนเหลือก็นำมาขายและแปรรูปเป็นขนมจีน ทางเกษตรอำเภอเมืองสตูลได้ส่งเสริมการปลูก
ในกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ของต.เกตรีจำนวนร 306 ไร่ซึ่งมีสมาชิก 63 คน แปลงใหญ่ ต.ควนโพธิ์ 700 ไร่ 
สมาชิก 120 คน ผลผลิตจากเดิม380 กิโลกรัมต่อไร่เพ่ิมมาเป็น480-500 กว่ากิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งได้ผลเป็นที่
น่าพอใจ 

สำหรับข้าวอัลฮัมฯ เป็นข้าวพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมกินและไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในพ้ืนที่ ทาง
เกษตรอำเภอเมืองและเกษตรจังหวัดสตูลได้ช่วยกันส่งเสริมให้เกษตรกรเพ่ิมกำลังผลิต โดยฝากให้พี่น้อง
เกษตรกรที่มีนาข้าวช่วยกันรักษาเพราะการปลูกข้าวจะช่วยลดค่าครองชีพให้กับครอบครัวของเกษตรกรได้ 

นายกรียา อาดำ เลขาฯนาแปลงใหญ่ ต.เกตรี อ.เมืองสตูล กล่าวว่า ข้าวพื้นเมืองอัลฮัม ฯ เป็นข้าวที่ไวต่อแสง
และต้านทานต่อโรค ไร้สารเคมี ข้อดีคือเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ต้องซื้อเก็บเก่ียวไว้ใช้ปีต่อไปได้ หลังภาครัฐเข้ามา
ส่งเสริมทำให้การเพ่ิมขึ้นจาก 300 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 500 กว่ากิโลกรัมต่อไร่ 

โดยชาวบ้านใน ต.เกตรี ได้ช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง เพื่อความม่ันคงของอาหาร และยังพบว่าข้าวมี
ความต้านทานต่อโรค ไม่มีสารเคมีปลอดสารพิษเพราะชาวบ้านปลูกไว้ทานเองเหลือจึงขาย โดยทางรพ.เมือง
สตูลสนใจสั่งซื้อเป็นลูกค้าประจำของกลุ่มของเกษตรกรนาแปลงใหญ่ซื้อข้าวไปให้คนป่วยทาน โดยตลาดและ
ผู้บริโภคไม่มีปัญหาในกลุ่มตลาดข้าวพื้นเมือง แต่จะมีปัญหาในส่วนพื้นที่ทำนา ที่ลดน้อยลงทุกปีจากการ
ปรับเปลี่ยนสภาพนาไปทำสวนยาง ทำสวนปาล์มและทำบ่อปลา เลขาฯนาแปลงใหญ่ ต.เกตรี อ.เมืองสตูล 
กล่าวในที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จ.นนทบุรี เปิดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตรลดปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 

 

    วัดสโมสร หมู่ที่ 9 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โครงการส่งเสริมการ
หยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 
จากปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 และนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทน
การเผา สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา รวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำ
การเกษตรปลอดการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไป 

        กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ด้านการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 4 ฐาน ดังนี้ 

        - ฐานเรียนรู้ที่ 1 การหมักตอซังด้วยสารเร่ง พด.2 

        โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดนนทบุรี 

        - ฐานเรียนรู้ที่ 2 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าวและการตรวจวิเคราะห์ดิน โดยเจ้าหน้าที่จากกลุ่ม
อารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี 

        - ฐานเรียนรู้ที่ 3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว 

        - ฐานเรียนรู้ที่ 4 เครื่องอัดฟางข้าว 

 



 

ทฤษฎีใหม่เป็นปรัญญาที่จับต้องได้ โดยการทำบัญชี 

 
ทฤษฎีใหม่เป็นปรัญญาที่จับต้องได้ แต่ต้องทำบัญชีจึงจะเห็นผลชัดเจน เป็นคำกล่าวของนายวีระยุทธ วรรณศรี 
หรือ คุณหนึ่ง Smart Farmer ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อดีตเคยเป็นพนักงานบริษัท เมื่อ 6 ปีที่แล้วคุณแม่ได้
เสียชีวิต จึงลาออกมาช่วยพ่อดูแลกิจการ เริ่มทำเกษตรโดยแบ่งพ้ืนที่สวนยางพารา 5 ไร่ 2 งาน ซึ่งมีแหล่งน้ำ
อยู่แล้ว เริ่มจากปลูก มะนาว จำนวน 1 ไร่ เน้นผลิตนอกฤดู จำหน่ายทั้งผลสดและกิ่งพันธุ์ จากข้อมูลการทำ
บัญชีรายได้ พบว่ารายได้จากการจำหน่ายมะนาวดีกว่ารายได้จากการขายยางพารามาก จึงมีความคิดอยากจะ
ทำประโยชน์ในพื้นที่ให้ได้มากกว่านี้ โดยวางแผนแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 พืชเศรษฐกิจหลัก 
ยังคงเป็นยางพารา แปลงปลูกไม้เศรษฐกิจที่โตเร็ว ส่วนที่ 2 คือแปลงขยายพันธุ์เพ่ือจำหน่าย โดยยึดหลักการ
ตลาดนำการผลิต นำพืชแปลกๆ มาปลูกให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ส่วนที่ 3 ทำเกษตรผสมผสานโดย
เน้นการทำเกษตรปลอดภัย นำสารชีวภาพมาใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การ
ปลูกเมล่อน มะเขือเทศ ราชินี ฝรั่ง พริกไทย ทุเรียน มะนาว เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด และมีแปลงผักสำหรับปลูกผัก
สวนครัวไว้รับประทานเองเป็นการลดรายจ่าย  และมีรายได้เสริมจากการทำปุ๋ยหมัก และผลิตน้ำส้มควันไม้
จำหน่าย สร้างรายได้เพ่ิมเติมในครอบครัว 

 



นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า จาก
การที่คุณวีระยุทธ วรรณศรี ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนา Smart Farmer ระดับจงัหวัดของจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี และเวทีสัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบระดับเขต ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา คุณวีระยุทธ วรรณศรี ได้รับความรู้ในการทำเกษตรได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ไม่ต้องลองผิดลองถูก สามารถพัฒนาตนเองให้เป็น Smart Farmer ต้นแบบระดับจังหวัด มี
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำการเกษตร การพัฒนาสินค้าจนได้รับรองมาตรฐาน (GAP) มีการตรวจ
วิเคราะห์ดิน ปีละ 1 ครั้ง ผสมปุ๋ยใช้เองตามธาตุอาหารในดินที่ขาด พัฒนาสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง 
ปัจจุบันเน้นจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น ตลาดออนไลน์ เช่น Facebook : สวนนายหนึ่ง หรอืทาง LINE 
นอกจากนี้ ยังเปิดสวนให้ผู้ที่สนใจ เข้ามาศึกษาดูงาน โดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องผลิตปุ๋ยน้ำหมัก 
การผลิตชีวินทรีย์ 

ด้าน นายวีระยุทธ วรรณศรี กล่าวว่า เป้าหมายอยากจะเพ่ิมมูลค่าผลผลิตของตนเอง และอนาคตอยากจะ
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแหล่งใหม่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประชาสัมพันธ์การทำเกษตร
ทฤษฎีใหม่และนำรายได้มาสู่ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จังหวัดแพร่ จัดงาน “หม่าเต้าแดง แตงโมหวาน หนองเจริญ” 

 

จังหวัดแพร่ จัดงาน “หม่าเต้าแดง แตงโมหวาน หนองเจริญ”         
        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ที่บริเวณริมคลองชลประทาน บ้านหนองเจริญ หมู่ 2 
และหมู่ 9 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
เปิดงาน “หม่าเต้าแดง แตงโมหวาน หนองเจริญ” ซึ่งเกษตรกรในพ้ืนที่ปลูกแตงโมจำหน่ายกันมาก โดยถือว่า
เป็นเกษตรแปลงใหญ่มีพ้ืนที่ปลูกแตงโม 240 ไร่ มากที่สุดของจังหวัดแพร่ ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายแตงโม
เบอร์ใหญ่ กิโลกรัมละ 10 บาท เบอร์กลาง กิโลกรัมละ 8 บาท เบอร์เล็ก กิโลกรัมละ 6 บาท ผลผลิตเฉลี่ย 
2,500 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลตอบแทนไร่ละ กว่า 22,000 บาท สร้างรายได้กว่า 7 ล้านบาทต่อปี 

        นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันยกระดับ
การผลิตแตงโมในพ้ืนที่ ให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ
รักษาเสถียรภาพราคาแตงโมไม่ให้ตกต่ำ เกษตรกรขายแตงโมในราคาที่เป็นธรรม เพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับ
เกษตรกรได้นำผลผลิตมาขายตรงสู่ผู้บริโภค และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ซื้อ กระจายแตงโมทั้งในพื้นที่และนอก
พ้ืนที่จังหวัดแพร่ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิต  

        การจัดงานยังมี การประกวดแตงโมหวานที่สุด ชนะเลิศคือ แตงโมของ นางคมคาย สีนะ รองลงมาคือ
นางภาวิมล คุ้มเนตร นางเฉลิม เวียงทอง และนางสุดใจ ยาถี การประกวดรางวัลแตงโมผลใหญ่ที่สุด ชนะเลิศ
คือ แตงโมของนายชยุตพงษ์ พริบไหว รองลงมาคือนางคำพวง ดวงตาดำ  นางสายทอง จำปาปี และนางคำเป็ง 
ดวงตาดำ การประกวดธิดาแตงโม ธิดาแตงดมได้แก่ ด.ญ. ภูษณิศา ไผ่เผียว รองลงมาคือ ด.ญ. กัญญาภัท ใจ
หมั้น , ด.ญ.อชิรญาณ์ กะแก้ว และ ด.ญ. สุพิชญา เนาวกูล และการแข่งขันกินแตงโม ชนะเลิศได้แก่นางสาว
นฤมล ดวงสมิง รองชนะเลิศได้แก่ ด.ช. รุจรวี ลู่ติราช , นายพิทักษ์พงษ์ วงศ์ราษฎร์ และนางสาวอรุโณทัย 
ไวทยโยธิน 



        นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 30 หน่วยงาน และมีการจัดฐาน
เรียนรู้ ได้แก่ การผลิตแตงโม การผลิตพืชผักปลอดภัย  การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรในพ้ืนที่ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการผลิตทาง
การเกษตร นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เชื่อมโยง
ตลาดและนำไปเผยแพร่แก่เกษตรกรรายอ่ืนๆ   

        เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมในพ้ืนที่ยังประสบปัญหาภัยแล้ง โดยอาศัยน้ำจากคลองชลประทานซึ่งขณะนี้แห้ง
ขอดลงแล้ว จึงจำเป็นต้องเร่งเก็บผลผลิตจำหน่าย เพราะสภาวะภัยแล้งที่คุกคาม จึงเป็นปัญหาสำคัญของ
เกษตรกรผู้เพาะปลูกแตงโมอีกปัญหาหนึ่งนอกจากการหาตลาดจำหน่าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นายชัยวัฒน์ ชุมปราง อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 278 หมู่ที่ 10 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน  จ.พัทลุง ซึ่งเป็นยัง
สมาร์ทฟาเมอร์โมเดลในปี  2561 เผยว่า หลังจากท่ีตนจบการศึกษาชั้น  ม.3 จากวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง 
และได้ศึกษาข้อมูลการซื้อขายยางพารามาอย่างต่อเนื่อง ได้เล็งเห็นว่าอนาคตการทำสวนยางพาราคงไม่
สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับครอบครัวได้  ดังนั้น ในปี 2558 ในช่วงที่พ่อแม่ของตนเดินทางไปท่องเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม่ ตนจึงได้โค่นยางพาราเนื้อที่ 3 ไร่เศษที่เป็นพื้นทีน้ำท่วมมาปรับสภาพพ้ืนที่ อาทิ ขุดคูน้ำ 
ยกคันดิน  เพื่อปลูกต้นมัลเบอร์รี่  เนื่องจากยางพาราในพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีรายได้ประมาณวันละ 200  บาทนั้น 
ส่วนในช่วงยางผลัดใบครอบครัวก็จะไม่มีรายได้  

หลังจากี่ผลผลิตมัลเบอร์รี่ออกมาในปี 2559 ตนก็ได้นำผลผลิตไปวางขายตามตลาดนัดแต่ไม่ได้รับการตอบรับ
จากลูกค้าเนื่องจากคนส่วนใหญ่จะรู้จักมัลเบอร์รี่  แต่หลังจากท่ีตนได้นำออกจำหน่ายในตัวเมืองพัทลุงในราคา
ถุงละ 25 , 50 บาท และกิโลกรัมละ 200 บาท ก็ได้รับความนิยมจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนั้นตน
ก็ได้นำผลิตดังกล่าวมาแปรรูปเป็นแยม  ร้อยแก้ว น้ำพริก ไอสกรีม น้ำปั่น ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตน
และครอบครัวในขั้นที่น่าพอใจยิ่งไม่น้อยกว่าเดือนละ  70,000 – 80,000  บาท   

นอกจากนั้นตนและครอบครัวยังได้นำผลผลิตมัลเบอร์รี่ไปเปิดจำหน่ายในงานและเทศกาลสำคัญๆของจังหวัด
พัทลุงอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ในขณะที่ได้นำกิ่งตอน กิ่งปักชำ  ออกจำหน่ายเช่นกัน และเพ่ือให้ผลผลิตมัลเบอร์รี่
ในสวนของตนได้ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี จนจึงได้ปรับสภาพการดูแลต้นมัลเบอร์รี่ออกเป็น 4 รุ่น โดยในแต่ละรุ่น
จะเก็บได้ประมาณวันละ 12 -15 กิโลกรัมในช่วงเวลา 45 – 50 วัน สำหรับช่วงในหน้าฝนจากการที่ตนทำ
โดมและนำพลาสติ๊กใสมาคลุมต้นมัลเบอร์รี่นั้นจะมีผลผลิตจะออกมามากกว่าปกติ และสามารถขายได้ราคาสูง
ถึง 300 – 400 บาท 



ในส่วนของตลาดการจำหน่ายมัลเบอร์รี่นั้นไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เนื่องจากตลาดใน จ.ภูเก็ต กระบี่ สงขลา ตรัง 
และ จ.ยะลา มีความต้องการสูงมาก ซึ่งในขณะนี้ตนและครอบครัวได้โค่นต้นยางพาราเนื้อที่ 2 ไร่เศษ เพ่ือมา
ปลูกมัลเบอร์รี่เพ่ิมขึ้นอีก 1 แปลง สำหรับเกษตรกรที่มีความสนใจที่จะปลูกมัลเบอร์รี่เป็นรายได้เสริมก็สามารถ
เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานการปลูกได้ และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.089-5979746 

ทางด้านนายปรีชาฯ อายุ 48 ปี และนางสานพิณฯ อายุ 50 ปี บิดา –มารดาของนายชัยวัฒน์ฯ เผยว่า ตน
แทบเป็นลมพับ เมื่อเห็นไร่สวนยางพาราถูกโค่น และถูกแปรสภาพเป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้นมัลเบอร์รี่ ทดแทน
การปลูกยางพาราซึ่ง เป็นพืชที่ตนและภรรยาไม่รู้จักมาก่อน  แต่ก็ต้องทำใจเมื่อสภาพสวนยางพาราได้ถูก
แปรเปลี่ยนไปแล้ว และเมื่อผลผลิตมัลเบอร์รี่ออกมา แต่ขายได้น้อยตนก็รู้สึกวิตกกังวลมากๆ แต่หลังจากที่
สมาชิกครอบครัว ได้ร่วมกันนำผลผผิตดังกล่าว ออกจำหน่ายในตัวเมืองพัทลุง ทำให้ครอบครัวของตนมีรายได้
เป็นที่น่าพอใจยิ่ง ในขณะนี้ตนยอมรับว่า รายได้ของผลผลิตมัลเบอร์รี่ สามารถสร้างรายได้มากกว่ายางพารา
หลายสิบเท่า. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อุทัยธานี - กลุม่ส่งเสรมิและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี พร้อม
ด้วยคณะทำงานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน่ปี 2563  

 

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.63 เวลา 10.00 น.ตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตัวแทนจาก
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี ตัวแทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี และตัวแทนจาก
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี ตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ออกตรวจประเมินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดอุทัยธานี โดยใน
วันที่19 ก.พ.63ตรวจเยี่ยมจุดที่ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านดอนหวาย อำเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตผ้าทอพ้ืนเมือง ที่มีลวดลายเป็นอัตลักษณ์ 

โดยภูมิปัญญาจากแม่บ้านถ่ายทอดสู่ทายาทรุ่นใหม่ จุดที่ 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงแปลงใหญ่ตำบลต
ลุกดู ่อำเภอทัพทันเป็นกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันทำการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพดีสามารถจำหน่าย
ผลผลิตส่งออกต่างประเทศสร้างรายได้งามให้กับสมาชิกและในวันที่20 ก.พ.63ตรวจเยี่ยมจุดที่1วิสาหกิจ
ชุมชนสายใเกษตรกร.ตำบลทุ่งใหญ่..อ.เมืองอุทัยธานี เกษตรกรรวมตัวกันผลิตผักปลอดภัยปลอดสารพิษ
จำหน่ายทั้งตลาดในจังหวัดและต่างจังหวัดจุดที่2วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านหนองกาหลง ตำบลหลุม
เข้า.อ.หนองขาหย่างเป็นกลุมที่นำผลผลิตข้าวปลอดสารของสมาชิกมาแปรรูเพ่ือจำหน่ายและกำลังพัฒนาผลิต
ข้าวอินทรีย์ต่อไปผลการดำเนินงาน การประกวด 

วิสหกิจชุมชนดีเด่น นอกจากเป็นการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอ่ืนๆแล้ว อีกส่วนหนึ่งทางคณะกรรมการ ได้ให้แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพ่ือสร้าง
ความยั่งยืนในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนต่อไปรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนได้แสดงผลงาน
และองค์ความรู้ที่น่าภาคภูมิใจให้สาธารณชนได้รับทราบอันแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนอีก
ทางหนึ่งด้วย 



 

ไอเดยีเจ๋ง ! รัฐวิสาหกิจฯ หนัมาปลูกข้าวอินทรีย ์สร้างรายได้ให้
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ แถมกินแล้วสุขภาพด ี

 

วนัที่ 22 ก.พ.63 ชมอีกหนึ่งความส าเรจ็ของการท านาเกษตรอินทรีย ์ที่ไม่ใชส้ารเคมีก็อยู่รอดได ้ของกลุม่

วิสาหกิจชมุชนสง่เสรมิอาชีพต าบลป่าออ้ หมู่ที่ 5 ต าบลป่าออ้ อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี หลงั

ตดัสินใจทิง้การท านาแบบเดิมๆ และพากนัรวมกลุม่ประมาณ 20 คน ปลกูขา้วแบบอินทรีย ์ในพืน้ที่ 210 

ไร ่จนไดร้บัเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานการผลิตขา้วอินทรีย ์หรือมาตรฐานออแกนิคไทยแลนด ์ซึ่งเป็นการ

ปลกูขา้วที่ไม่ใชส้ารเคมีหรือสารสงัเคราะหต่์างๆ จากความคิดที่อยากใหท้ัง้คนทานขา้วและคนปลกูขา้ว 

หลดุออกจากวงจรสารพิษและสารเคมี จนปัจจบุนัมีสมาชิกในการรวมกลุม่แลว้ประมาณ 50 คน พืน้ที่

ปลกูขา้ว อินทรีย ์จ านวน 210 ไร่ 

นายมงักร พืน้พงษพ์ฒัน ์อาย ุ52 ปี ผูป้ระสานงานฝ่ายตลาด กลุม่วิสาหกิจชมุชนสง่เสรมิอาชีพต าบลป่า

ออ้ หมู่ที่ 5 ต าบลป่าออ้ เลา่ว่า ตนเองและเพื่อนๆในหมู่บา้น ไดร้วมกลุม่กนัประมาณ 20 คน ท าการ

เปลี่ยนจากการปลกูขา้วทั่วไป เป็นการปลกูขา้วแบบอินทรีย ์โดยท าการปลกูขา้วไรซเ์บอรร์ี่ ประมาณ 110 

ไร ่ขา้วขาวดอกมะลิ 105 ประมาณ 100 ไร ่รวมเป็นพืน้ที่ 210 ไร ่โดยทุกแปลง จะไดร้บัเครื่องหมาย



รบัรองมาตรฐานการผลิตขา้วอินทรีย ์หรือเรียกว่า มาตรฐานออแกนิคไทยแลนด ์ซึ่งเป็นการปลกูขา้วที่ไม่ใช้

สารเคมีหรือสารสงัเคราะหต่์างๆ เช่น ปุ๋ ยเคมี สารก าจดัวชัพืช สารปอ้งกนัก าจดัโรคแมลง ในทกุขัน้ตอนการ

ผลิตจนถึงการเก็บรกัษา หากจ าเป็นตอ้งใช ้จะแนะน าใหใ้ชว้สัดจุากธรรมชาติ และสารสกดัจากพืชที่ไม่มี

พิษต่อคนหรือตกคา้งในผลผลิต 

ซึ่งแรงบนัดาลที่ท าใหม้ีการปลกูขา้วอินทรียน์ัน้ เกิดจากที่ตนเองมองเห็นประโยชนข์องการบริโภคขา้วที่

ปลอดภยัต่อสขุภาพทัง้ตนเองและคนในชมุชน เพราะการปลกูขา้วในทกุวนันีม้ีการใชส้ารเคมีกนัมาก ท าให้

รา่งกายไดร้บัสารเคมีทัง้จากการฉีดพ่นสารเคมีในไรน่า และสารเคมีที่ตกคา้งในผลผลิต ท าใหเ้กิดโรคภยัไข้

เจ็บ สขุภาพทรุดโทรม ระบบนิเวศนแ์ย่ จึงท าใหเ้กิดการเริ่มรวมกลุม่กนัจดัตัง้เป็นกลุม่วิสาหกิจชมุชน

สง่เสรมิอาชีพต าบลป่าออ้ขึน้มาดงักลา่ว  

โดยตัง้แต่ ปี 2556 ไดร้บัการสง่เสรมิสนบัสนนุจากส านกังานเกษตรอ าเภอลานสกั ในการจดัตัง้กลุม่ และ

ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานขา้วอินทรียจ์ากกรมการขา้ว ซึ่งกลุม่วิสาหกิจชมุชนฯ มีการปลกูขา้วไรซเ์บอรร์ี่ 

และขา้วขาวดอกมะลิ 105 โดยเริ่มปลกูตัง้แต่เดือน พฤศจิกายน เก็บเก่ียวเดือน กมุภาพนัธ ์ก าจดัวชัพืช

โดยใชแ้รงงานคน ใชน้ า้หมกัชีวภาพ เป็นฮอรโ์มนบ ารุงตน้ ช่วงขา้วออกรวงใชฮ้อรโ์มนไข่ เพื่อเพิ่มปรมิาณ

แปง้ในรวงขา้ว  ผลผลิตเฉลี่ย 40 ถงัต่อไร ่ จ าหน่ายเป็นเมล็ดพนัธุ ์30 บาท/กก. สีเป็นขา้วกลอ้งบรรจถุงุ

สญุญากาศ ขนาด 1 กิโลกรมั ราคา 70 บาท ขา้วซอ้มมือ กิโลกรมั ราคา 50 บาท ขา้วสารหอมมะลิ

อินทรีย ์บรรจุ 5 กิโลกรมั ราคา 250 บาท  นอกจากนีก้ลุม่ยงัมีการแปรรูปเป็นไอศกรีมขา้วไรซเ์บอรร์ี่ และ

ไวทข์า้ว โดยมีการจดทะเบียนขออนญุาตผลิตและจ าหน่ายไดถู้กตอ้งตามกฎหมาย บรรจขุวดและกลอ่งที่

สวยงาม ซึ่งไดร้บัการสนบัสนนุกลอ่งบรรจภุณัฑแ์ละถงุผา้ จากส านกังานเกษตรจงัหวดัอทุยัธานี 

ในปัจจบุนั ทางกลุม่ยงัไดร้บัการจดัตัง้ใหเ้ป็นศนูยเ์ครือข่าย ศพก. ดา้นการปลกูขา้วอินทรีย ์ของอ าเภอลาน

สกั เพื่อใหเ้กษตรกรที่สนใจเขา้มาเรียนรูแ้ละน าไปปรบัใชใ้นอาชีพการท านา เพื่อรกัษาสขุภาพคนและ

สิ่งแวดลอ้ม อีกทัง้เป็นการลดตน้ทนุการผลิต และสรา้งรายไดใ้หก้บัครอบครวั โดยในปีที่ผ่านมา กลุม่

วิสาหกิจชมุชนสง่เสรมิอาชีพต าบลป่าออ้ มีรายไดป้ระมาณ 380,000 บาท นายมงักร กลา่ว 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


