
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที่ 19 มถุินายน 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

กลว้ยไมแ้ปลงใหญ่ เกษตรฯ ดนักลุ่มกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่ เบนเขม็เนน้ส่งเสริมและขายในประเทศ

หลงัเจอพิษโควดิ-19 

เกษตรสาระดี

ดอทคอม 

เกษตรฯ ดนักลุ่มกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่เบนเขม็เนน้ส่งเสริมและขายในประเทศ

หลงัเจอพิษโควดิ-19 

All new express 

เกษตรฯ ดนักลุ่มกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่เบนเขม็ เนน้ส่งเสริมและขายในประเทศ

หลงัเจอพิษโควดิ-19 

เทคโนโลยชีาวบา้น 

เปิด Pre-Order กลว้ยไมแ้ปลงใหญ่ ผา่น Social Media สู้วกิฤตโควดิ-19 สยามรัฐออนไลน์ 

เกษตรฯ ดนักลุ่มกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่ ส่งเสริมขายในประเทศหลงัเจอพิษ 

โควดิ-19 

เกษตรกา้วไกล 

เกษตรฯ ดนักลุ่มกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่เบนเขม็เนน้ส่งเสริมและขายในประเทศ

หลงัเจอพิษโควดิ-19 

Thai pr.net 

เกษตรฯ ดนักลุ่มกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่เบนเขม็เนน้ส่งเสริมและขายในประเทศ

หลงัเจอพิษโควดิ-19 

RYT9 

โครงการ 30 วนัปัน

ความรู้ฯ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตวัโครงการ 30 วนัปันความรู้ฯ “เกษตรกร

ตอ้งสู้และกลา้เปล่ียน” 

เกษตรกา้วไกล 

สร้างอตัลกัษณ์ผลไม ้ กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนสร้างอตัลกัษณ์ผลไมเ้พิ่มมูลค่าแต่ละทอ้งถ่ิน เพจสมิหราไทมส์ 

กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนสร้างอตัลกัษณ์ผลไม ้เพิ่มมูลค่าแต่ละทอ้งถ่ิน สมิหราไทมส์

ออนไลน์ 

ช่วยชาวสวนปาลม์ เกษตรฯ ติดตามโครงการประกนัรายได ้ลยช่วยชาวสวนปาลม์ เพจสมิหราไทมส์ 

เกษตรฯ ติดตามโครงการประกนัรายได ้ลุยช่วยชาวสวนปาลม์ สมิหราไทมส์

ออนไลน์ 

แม่บา้นเกษตรกร เกษตรภาคใตป้ล้ืม กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจงัหวดัสตูล ควา้ท่ี 1 ระดบัประเทศ ไทยแหลมทอง

ออนไลน์ 



 

ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ยกระดบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร รับวถีิชีวิตใหม่ (New Normal) สมิหราไทมส์

ออนไลน์ 

ยกระดบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร รับวถีิชีวิตใหม่ (New Normal) เพจสมิหราไทมส์ 

เกษตรภาคใต ้ยกระดบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร รองรับการท่องเท่ียวแบบวถีิ

ชีวติใหม่ (NEW NORMAL) 

สงขลาทูเดย ์

เกษตรภาคใตย้กระดบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร รองรับการท่องเท่ียวแบบวถีิ

ชีวติใหม่ 

MGR online 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ผกักูด ปลูกผกักูด เก็บยอดขายสร้างรายได ้จ.กาแพงเพชร 7HD 
 



 

เกษตรฯ ดนักลุ่มกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่ เบนเขม็เนน้ส่งเสริมและขายในประเทศหลงัเจอพิษโควดิ-19 

 

  กรมส่งเสริมการเกษตรสนบัสนุนกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่คุณภาพดี จ าหน่ายผา่นช่องทางตลาดใหม่

ใช ้Social Media เปิดรับ Pre-order พร้อมส่งเสริมการจ าหน่ายตลาดในประเทศ หลงัไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค

โควดิ-19 ท าชะงกัการส่งออก 

 

 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กลว้ยไมเ้ป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ ท า

รายไดต่้อปีมากกวา่ 2,500 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ส่งออกในลกัษณะกลว้ยไมต้ดัดอก แหล่งผลิตส าคญัอยูใ่นจงัหวดันครปฐม 

สมุทรสาคร นนทบุรี และกรุงเทพฯ โดยเป็นกลว้ยไมส้กุลหวาย (เดนโดรเบียม) กวา่ร้อยละ 80รองลงมา คือ สกุลมอคคารา ร้อย

ละ 15 และสกลุอ่ืน ๆ ร้อยละ 5 ไดแ้ก่ แวนดา ออนซีเดียม ตามล าดบั ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เช่น ไม่มีต าหนิจากโรคแมลง กา้นช่อยาว

ไม่นอ้ยกวา่ 35 ซ.ม. ดอกในช่อบานไม่นอ้ยกวา่ 4 ดอก ส่วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศ ส่วนผลผลิตท่ีเหลือและคุณภาพไม่ไดต้าม

เกณฑท่ี์ก าหนด หรือท่ีเรียกวา่ “ไมต้ลาด” จะถูกจ าหน่ายภายในประเทศ โดยผูร้วบรวมและพอ่คา้ในทอ้งถ่ินรวบรวมผลผลิตจาก

เกษตรกรจ าหน่ายใหก้บัพอ่คา้ส่งท่ีตลาดคา้ส่ง เช่น ปากคลองตลาด ตลาดไท ตลาดส่ีมุมเมือง รวมทั้งตลาดต่างจงัหวดัเป็นตน้ 



 ในปี 2562 มีพื้นท่ีเก็บเก่ียว 21,521 ไร่ ผลผลิต 48,794 ตนั คิดเป็นมูลค่า 2,654 ลา้นบาท หรือร้อยละ 47 ของผลผลิตทั้ง

ประเทศ แบ่งเป็น กลว้ยไมต้ดัดอก 2,165 ลา้นบาท และกลว้ยไมต้น้ 489 ลา้นบาท ประเทศคู่คา้ส าคญัท่ีมีมูลค่าน าเขา้กลว้ยไมจ้าก

ไทย เรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เวียดนาม ยโุรป 28 ประเทศ และจีน เม่ือเกิดสถานการณ์การระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019หรือโควดิ-19 กลว้ยไมเ้ป็นพืชหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง หลายประเทศมีมาตรการ Lock down ลด/

งดเท่ียวบิน รวมทั้งการขนส่งทางรถ ส่งผลใหก้ารส่งออกกลว้ยไมข้องไทยช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2563  มีปริมาณลดลงร้อยละ 

40.14 และมูลค่าลดลงร้อยละ 31.67 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 จึงท าใหมี้ผลผลิตส่วนเกินเหลือจากท่ีตลาด

รองรับไดจ้  านวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลว้ยไมต้ดัดอกซ่ึงมีผลผลิตออกทั้งปี ไม่สามารถเก็บผลผลิตรอตลาดไดเ้หมือนกบัสินคา้

บางประเภท ดงันั้น เกษตรกรตอ้งตดัทิ้ง เหลือไวแ้ต่เฉพาะตน้เพื่อลดตน้ทุนการผลิต 

 

 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเส่ียงจากการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ กรม

ส่งเสริมการเกษตรจึงไดมี้แนวทางส่งเสริมตลาดกลว้ยไมภ้ายในประเทศใหก้วา้งขวางยิ่งข้ึน โดยส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ลุ่ม

เกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่กระจายผลผลิตกลว้ยไมคุ้ณภาพดีสู่ผูบ้ริโภคโดยตรงผา่นช่องทางตลาดใหม่ เพิ่มจากเดิมท่ี

เกษตรกรจ าหน่ายกลว้ยไมใ้หแ้ก่ผูส่้งออกและผูร้วบรวมท่ีมารับซ้ือท่ีสวน เช่น การจ าหน่าย Online ผา่นแพลตฟอร์ม

ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ไปรษณียไ์ทย 24 Shopping การจดัท าเวบ็ไซต ์www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพนัธ์

สินคา้ของเกษตรกร การรณรงคข์อความร่วมมือทุกหน่วยงานสนบัสนุนสินคา้ไทย ภายใตแ้คมเปญ “ซ้ือสินคา้เกษตรกรไทย 

เกษตรกรอยูไ่ด ้ประเทศไทยอยูร่อด” การจดัหาสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้กลว้ยไมข้องเกษตรกร ณ บริเวณหนา้ส านกังานเกษตร

จงัหวดั ส านกังานเกษตรอ าเภอ ตลาดเกษตรกรและสถานท่ีต่างๆ ประชาสัมพนัธ์ช้ีเป้าแหล่งผลิตกลว้ยไมต้ดัดอกและกลว้ยไมต้น้

ของเกษตรกรแปลงใหญ่  สมาคม ชมรมกลว้ยไม ้รวมทั้งการจ าหน่ายในรูปแบบ Pre-Order ผา่นทางSocial Media นอกจากน้ี ยงั

ส่งเสริมใหค้นไทยใชก้ลว้ยไมไ้ทยจดักิจกรรม และเผยแพร่การใชป้ระโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจดัแจกนั การจดัช่อบู

เก ้ร้อยพวงมาลยั ประดบัตกแต่งสถานท่ี เป็นตน้ ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่

กลว้ยไม ้รวมทั้งเกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยไมท้ัว่ไป ปัจจุบนัมีแปลงใหญ่กลว้ยไมร้วมทั้งส้ิน จ านวน 11 แปลง จาก 4 จงัหวดัไดแ้ก่ 

นครปฐม 6 แปลง สมุทรสาคร 3 แปลง นนทบุรี 1 แปลง และกรุงเทพมหานคร 1 แปลง 

 

  “ผลการด าเนินงานน าร่องจ าหน่ายสินคา้กลว้ยไมใ้นรูปแบบ Pre-order ไดรั้บเสียงตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดี มีลูกคา้

ประจ าและลูกคา้ใหม่เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ และผูส้นใจ

ภายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และบริเวณใกลเ้คียง รวมทั้งพอ่คา้คนกลางมารับสินคา้ไปจ าหน่ายต่อ เกษตรกรแปลงใหญ่ท่ีเขา้

ร่วมด าเนินการมีความพึงพอใจในรายไดแ้ละการจ าหน่ายในลกัษณะน้ี เน่ืองจากจ าหน่ายผลผลิตไดร้าคาดีกวา่จ าหน่ายท่ีสวน เช่น 

ขายท่ีสวนราคาช่อละ 30 – 70 สตางค ์ขณะท่ีจ าหน่ายตรงใหผู้บ้ริโภค ช่อละ 2 – 2.50 บาท ซ่ึงการรวมค าสั่งซ้ือล่วงหนา้ของลูกคา้

และใหเ้กษตรกรน าสินคา้ทั้งหมดมาส่งยงัจุดกระจายสินคา้เพียงจุดเดียว ช่วยใหป้ระหยดัตน้ทุนค่าขนส่งของเกษตรกร มีจ านวน



สินคา้และรายไดจ้ากการจ าหน่ายแน่นอน ส าหรับระยะต่อไปกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ท่ีน า

ร่องดงักล่าว ด าเนินการดว้ยตวัเองทุกขั้นตอน เร่ิมจากการตั้งช่องทางการจ าหน่ายของกลุ่ม เช่น Line Official, Facebook จดัท าส่ือ

ประชาสัมพนัธ์สินคา้ การรวบรวมและสรุปยอดสั่งซ้ือในแต่ละรอบ การจดัเตรียม/ส่งสินคา้ใหลู้กคา้ เพื่อเพิ่มศกัยภาพและสร้าง

ความเขม้แขง็ใหแ้ก่เกษตรกร รวมทั้งขยายผลการด าเนินงานไปสู่แปลงใหญ่อ่ืน ๆ ท่ีสนใจน าไปประยกุตใ์ชต่้อยอดทั้งน้ี การ

ส่งเสริมตลาดกลว้ยไมภ้ายในประเทศ จะช่วยเพิ่มทางเลือกและลดความเส่ียงจากการพึ่งพาตลาดส่งออกท่ีเป็นตลาดหลกั ซ่ึงยงัไม่

มีความแน่นอนวา่สถานการณ์จะกลบัมาเป็นปกติเม่ือใด” 

  



 

เกษตรฯ ดนักลุ่มกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่เบนเขม็เนน้ส่งเสริมและขายในประเทศหลงัเจอพิษโควดิ-19 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้แปลงใหญ่คุณภาพดี จ าหน่ายผ่านช่องทางตลาดใหม่ใช้ Social 

Media เปิดรับ Pre-order พร้อมส่งเสริมการจ าหน่ายตลาดในประเทศ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ท าชะงักการส่งออก 
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กลว้ยไมเ้ป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ ท า
รายไดต่้อปีมากกวา่ 2,500 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ส่งออกในลกัษณะกลว้ยไมต้ดัดอก แหล่งผลิตส าคญัอยูใ่นจงัหวดันครปฐม 
สมุทรสาคร นนทบุรี และกรุงเทพฯ โดยเป็นกลว้ยไมส้กุลหวาย (เดนโดรเบียม) กวา่ร้อยละ 80 รองลงมา คือ สกุลมอคคารา ร้อย
ละ 15 และสกุลอ่ืน ๆ ร้อยละ 5 ไดแ้ก่ แวนดา ออนซีเดียม ตามล าดบั ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เช่น ไม่มีต าหนิจากโรคแมลง กา้นช่อยาว
ไม่นอ้ยกวา่ 35 ซ.ม. ดอกในช่อบานไม่นอ้ยกวา่ 4 ดอก ส่วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศ ส่วนผลผลิตท่ีเหลือและคุณภาพไม่ไดต้าม
เกณฑท่ี์ก าหนด หรือท่ีเรียกวา่ “ไมต้ลาด” จะถูกจ าหน่ายภายในประเทศ โดยผูร้วบรวมและพอ่คา้ในทอ้งถ่ินรวบรวมผลผลิตจาก
เกษตรกรจ าหน่ายใหก้บัพอ่คา้ส่งท่ีตลาดคา้ส่ง เช่น ปากคลองตลาด ตลาดไท ตลาดส่ีมุมเมือง รวมทั้งตลาดต่างจงัหวดั เป็นตน้ 



 ในปี 2562 มีพื้นท่ีเก็บเก่ียว 21,521 ไร่ ผลผลิต 48,794 ตนั คิดเป็นมูลค่า 2,654 ลา้นบาท หรือร้อยละ 47 ของผลผลิตทั้ง
ประเทศ แบ่งเป็น กลว้ยไมต้ดัดอก 2,165 ลา้นบาท และกลว้ยไมต้น้ 489 ลา้นบาท ประเทศคู่คา้ส าคญัท่ีมีมูลค่าน าเขา้กลว้ยไมจ้าก
ไทย เรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เวียดนาม ยโุรป 28 ประเทศ และจีน เม่ือเกิดสถานการณ์การระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควดิ-19 กลว้ยไมเ้ป็นพืชหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง หลายประเทศมีมาตรการ Lock down ลด/
งดเท่ียวบิน รวมทั้งการขนส่งทางรถ ส่งผลใหก้ารส่งออกกลว้ยไมข้องไทยช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2563 มีปริมาณลดลงร้อยละ 
40.14 และมูลค่าลดลงร้อยละ 31.67 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 จึงท าใหมี้ผลผลิตส่วนเกินเหลือจากท่ีตลาด
รองรับไดจ้  านวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลว้ยไมต้ดัดอกซ่ึงมีผลผลิตออกทั้งปี ไม่สามารถเก็บผลผลิตรอตลาดไดเ้หมือนกบัสินคา้
บางประเภท ดงันั้น เกษตรกรตอ้งตดัทิ้ง เหลือไวแ้ต่เฉพาะตน้เพื่อลดตน้ทุนการผลิต 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเส่ียงจากการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ กรม
ส่งเสริมการเกษตรจึงไดมี้แนวทางส่งเสริมตลาดกลว้ยไมภ้ายในประเทศใหก้วา้งขวางยิ่งข้ึน โดยส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่กระจายผลผลิตกลว้ยไมคุ้ณภาพดีสู่ผูบ้ริโภคโดยตรงผา่นช่องทางตลาดใหม่ เพิ่มจากเดิมท่ี
เกษตรกรจ าหน่ายกลว้ยไมใ้หแ้ก่ผูส่้งออกและผูร้วบรวมท่ีมารับซ้ือท่ีสวน เช่น การจ าหน่าย Online ผา่นแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
ไปรษณียไ์ทย 24 Shopping การจดัท าเวบ็ไซต ์www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพนัธ์สินคา้ของ
เกษตรกร การรณรงคข์อความร่วมมือทุกหน่วยงานสนบัสนุนสินคา้ไทย ภายใตแ้คมเปญ “ซ้ือสินคา้เกษตรกรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้
ประเทศไทยอยูร่อด” การจดัหาสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้กลว้ยไมข้องเกษตรกร ณ บริเวณหนา้ส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านกังาน
เกษตรอ าเภอ ตลาดเกษตรกรและสถานท่ีต่าง ๆ ประชาสัมพนัธ์ช้ีเป้าแหล่งผลิตกลว้ยไมต้ดัดอกและกลว้ยไมต้น้ของเกษตรกร
แปลงใหญ่ สมาคม ชมรมกลว้ยไม ้รวมทั้งการจ าหน่ายในรูปแบบ Pre-Order ผา่นทาง Social Media นอกจากน้ี ยงัส่งเสริมใหค้น
ไทยใชก้ลว้ยไมไ้ทยจดักิจกรรม และเผยแพร่การใชป้ระโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจดัแจกนั การจดัช่อบูเก ้ร้อยพวงมาลยั 
ประดบัตกแต่งสถานท่ี เป็นตน้ ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กลว้ยไม ้รวมทั้ง
เกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยไมท้ัว่ไป ปัจจุบนัมีแปลงใหญ่กลว้ยไมร้วมทั้งส้ิน จ านวน 11 แปลง จาก 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครปฐม 6 แปลง 
สมุทรสาคร 3 แปลง นนทบุรี 1 แปลง และกรุงเทพมหานคร 1 แปลง 
 “ผลการด าเนินงานน าร่องจ าหน่ายสินคา้กลว้ยไมใ้นรูปแบบ Pre-order ไดรั้บเสียงตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดี มีลูกคา้
ประจ าและลูกคา้ใหม่เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ และผูส้นใจ
ภายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และบริเวณใกลเ้คียง รวมทั้งพอ่คา้คนกลางมารับสินคา้ไปจ าหน่ายต่อ เกษตรกรแปลงใหญ่ท่ีเขา้
ร่วมด าเนินการมีความพึงพอใจในรายไดแ้ละการจ าหน่ายในลกัษณะน้ี เน่ืองจากจ าหน่ายผลผลิตไดร้าคาดีกวา่จ าหน่ายท่ีสวน เช่น 
ขายท่ีสวนราคาช่อละ 30 – 70 สตางค ์ขณะท่ีจ าหน่ายตรงใหผู้บ้ริโภค ช่อละ 2 – 2.50 บาท ซ่ึงการรวมค าสั่งซ้ือล่วงหนา้ของลูกคา้
และใหเ้กษตรกรน าสินคา้ทั้งหมดมาส่งยงัจุดกระจายสินคา้เพียงจุดเดียว ช่วยใหป้ระหยดัตน้ทุนค่าขนส่งของเกษตรกร มีจ านวน
สินคา้และรายไดจ้ากการจ าหน่ายแน่นอน ส าหรับระยะต่อไปกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ท่ีน า
ร่องดงักล่าว ด าเนินการดว้ยตวัเองทุกขั้นตอน เร่ิมจากการตั้งช่องทางการจ าหน่ายของกลุ่ม เช่น Line Official, Facebook จดัท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้ การรวบรวมและสรุปยอดสั่งซ้ือในแต่ละรอบ การจดัเตรียม/ส่งสินคา้ใหลู้กคา้ เพื่อเพิ่มศกัยภาพและสร้าง
ความเขม้แขง็ใหแ้ก่เกษตรกร รวมทั้งขยายผลการด าเนินงานไปสู่แปลงใหญ่อ่ืน ๆ ท่ีสนใจน าไปประยกุตใ์ชต่้อยอด ทั้งน้ี การ
ส่งเสริมตลาดกลว้ยไมภ้ายในประเทศ จะช่วยเพิ่มทางเลือกและลดความเส่ียงจากการพึ่งพาตลาดส่งออกท่ีเป็นตลาดหลกั ซ่ึงยงัไม่
มีความแน่นอนวา่สถานการณ์จะกลบัมาเป็นปกติเม่ือใด” 



 

เกษตรฯ ดนักลุ่มกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่เบนเขม็ เนน้ส่งเสริมและขายในประเทศหลงัเจอพิษโควดิ-19 

 

 กรมส่งเสริมการเกษตรสนบัสนุนกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่คุณภาพดี จ าหน่ายผา่นช่องทางตลาดใหม่ใช ้

Social Media เปิดรับ Pre-order พร้อมส่งเสริมการจ าหน่ายตลาดในประเทศ หลงัไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโค

วดิ-19 ท  าชะงกัการส่งออก 

 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กลว้ยไมเ้ป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ ท า

รายไดต่้อปีมากกวา่ 2,500 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ส่งออกในลกัษณะกลว้ยไมต้ดัดอก แหล่งผลิตส าคญัอยูใ่นจงัหวดันครปฐม 



สมุทรสาคร นนทบุรี และกรุงเทพฯ โดยเป็นกลว้ยไมส้กุลหวาย (เดนโดรเบียม) กวา่ร้อยละ 80 รองลงมา คือ สกุลมอคคารา ร้อย

ละ 15 และสกุลอ่ืน ๆ ร้อยละ 5 ไดแ้ก่ แวนดา ออนซีเดียม ตามล าดบั ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เช่น ไม่มีต าหนิจากโรคแมลง กา้นช่อยาว

ไม่นอ้ยกวา่ 35 ซ.ม. ดอกในช่อบานไม่นอ้ยกวา่ 4 ดอก ส่วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศ ส่วนผลผลิตท่ีเหลือและคุณภาพไม่ไดต้าม

เกณฑท่ี์ก าหนด หรือท่ีเรียกวา่ “ไมต้ลาด” จะถูกจ าหน่ายภายในประเทศ โดยผูร้วบรวมและพอ่คา้ในทอ้งถ่ินรวบรวมผลผลิตจาก

เกษตรกรจ าหน่ายใหก้บัพอ่คา้ส่งท่ีตลาดคา้ส่ง เช่น ปากคลองตลาด ตลาดไท ตลาดส่ีมุมเมือง รวมทั้งตลาดต่างจงัหวดั เป็นตน้ 

 ในปี 2562 มีพื้นท่ีเก็บเก่ียว 21,521 ไร่ ผลผลิต 48,794 ตนั คิดเป็นมูลค่า 2,654 ลา้นบาท หรือร้อยละ 47 ของผลผลิตทั้ง

ประเทศ แบ่งเป็น กลว้ยไมต้ดัดอก 2,165 ลา้นบาท และกลว้ยไมต้น้ 489 ลา้นบาท ประเทศคู่คา้ส าคญัท่ีมีมูลค่าน าเขา้กลว้ยไมจ้าก

ไทย เรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เวียดนาม ยโุรป 28 ประเทศ และจีน เม่ือเกิดสถานการณ์การระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควดิ-19 กลว้ยไมเ้ป็นพืชหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง หลายประเทศมีมาตรการ Lock down ลด/

งดเท่ียวบิน รวมทั้งการขนส่งทางรถ ส่งผลใหก้ารส่งออกกลว้ยไมข้องไทยช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2563 มีปริมาณลดลงร้อยละ 

40.14 และมูลค่าลดลงร้อยละ 31.67 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 จึงท าใหมี้ผลผลิตส่วนเกินเหลือจากท่ีตลาด

รองรับไดจ้  านวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลว้ยไมต้ดัดอกซ่ึงมีผลผลิตออกทั้งปี ไม่สามารถเก็บผลผลิตรอตลาดไดเ้หมือนกบัสินคา้

บางประเภท ดงันั้น เกษตรกรตอ้งตดัทิ้ง เหลือไวแ้ต่เฉพาะตน้เพื่อลดตน้ทุนการผลิต 

 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเส่ียงจากการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ กรม

ส่งเสริมการเกษตรจึงไดมี้แนวทางส่งเสริมตลาดกลว้ยไมภ้ายในประเทศใหก้วา้งขวางยิ่งข้ึน โดยส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ลุ่ม

เกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่กระจายผลผลิตกลว้ยไมคุ้ณภาพดีสู่ผูบ้ริโภคโดยตรงผา่นช่องทางตลาดใหม่ เพิ่มจากเดิมท่ี

เกษตรกรจ าหน่ายกลว้ยไมใ้หแ้ก่ผูส่้งออกและผูร้วบรวมท่ีมารับซ้ือท่ีสวน เช่น การจ าหน่าย Online ผา่นแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

ไปรษณียไ์ทย 24 Shopping การจดัท าเวบ็ไซต ์www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพนัธ์สินคา้ของ

เกษตรกร การรณรงคข์อความร่วมมือทุกหน่วยงานสนบัสนุนสินคา้ไทย ภายใตแ้คมเปญ “ซ้ือสินคา้เกษตรกรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้

ประเทศไทยอยูร่อด” การจดัหาสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้กลว้ยไมข้องเกษตรกร ณ บริเวณหนา้ส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านกังาน

เกษตรอ าเภอ ตลาดเกษตรกรและสถานท่ีต่าง ๆ ประชาสัมพนัธ์ช้ีเป้าแหล่งผลิตกลว้ยไมต้ดัดอกและกลว้ยไมต้น้ของเกษตรกร

แปลงใหญ่ สมาคม ชมรมกลว้ยไม ้รวมทั้งการจ าหน่ายในรูปแบบ Pre-Order ผา่นทาง Social Media นอกจากน้ี ยงัส่งเสริมใหค้น

ไทยใชก้ลว้ยไมไ้ทยจดักิจกรรม และเผยแพร่การใชป้ระโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจดัแจกนั การจดัช่อบูเก ้ร้อยพวงมาลยั 

ประดบัตกแต่งสถานท่ี เป็นตน้ ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กลว้ยไม ้รวมทั้ง

เกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยไมท้ัว่ไป ปัจจุบนัมีแปลงใหญ่กลว้ยไมร้วมทั้งส้ิน จ านวน 11 แปลง จาก 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครปฐม 6 แปลง 

สมุทรสาคร 3 แปลง นนทบุรี 1 แปลง และกรุงเทพมหานคร 1 แปลง 

 “ผลการด าเนินงานน าร่องจ าหน่ายสินคา้กลว้ยไมใ้นรูปแบบ Pre-order ไดรั้บเสียงตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดี มีลูกคา้

ประจ าและลูกคา้ใหม่เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ และผูส้นใจ

ภายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และบริเวณใกลเ้คียง รวมทั้งพอ่คา้คนกลางมารับสินคา้ไปจ าหน่ายต่อ เกษตรกรแปลงใหญ่ท่ีเขา้



ร่วมด าเนินการมีความพึงพอใจในรายไดแ้ละการจ าหน่ายในลกัษณะน้ี เน่ืองจากจ าหน่ายผลผลิตไดร้าคาดีกวา่จ าหน่ายท่ีสวน เช่น 

ขายท่ีสวนราคาช่อละ 30 – 70 สตางค ์ขณะท่ีจ าหน่ายตรงใหผู้บ้ริโภค ช่อละ 2 – 2.50 บาท ซ่ึงการรวมค าสั่งซ้ือล่วงหนา้ของลูกคา้

และใหเ้กษตรกรน าสินคา้ทั้งหมดมาส่งยงัจุดกระจายสินคา้เพียงจุดเดียว ช่วยใหป้ระหยดัตน้ทุนค่าขนส่งของเกษตรกร มีจ านวน

สินคา้และรายไดจ้ากการจ าหน่ายแน่นอน ส าหรับระยะต่อไปกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ท่ีน า

ร่องดงักล่าว ด าเนินการดว้ยตวัเองทุกขั้นตอน เร่ิมจากการตั้งช่องทางการจ าหน่ายของกลุ่ม เช่น Line Official, Facebook จดัท าส่ือ

ประชาสัมพนัธ์สินคา้ การรวบรวมและสรุปยอดสั่งซ้ือในแต่ละรอบ การจดัเตรียม/ส่งสินคา้ใหลู้กคา้ เพื่อเพิ่มศกัยภาพและสร้าง

ความเขม้แขง็ใหแ้ก่เกษตรกร รวมทั้งขยายผลการด าเนินงานไปสู่แปลงใหญ่อ่ืน ๆ ท่ีสนใจน าไปประยกุตใ์ชต่้อยอด ทั้งน้ี การ

ส่งเสริมตลาดกลว้ยไมภ้ายในประเทศ จะช่วยเพิ่มทางเลือกและลดความเส่ียงจากการพึ่งพาตลาดส่งออกท่ีเป็นตลาดหลกั ซ่ึงยงัไม่

มีความแน่นอนวา่สถานการณ์จะกลบัมาเป็นปกติเม่ือใด” 

  



 

เปิด Pre-Order กลว้ยไมแ้ปลงใหญ่ ผา่น Social Media สู้วกิฤตโควดิ-19 

 

 กรมส่งเสริมการเกษตรสนบัสนุนกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่คุณภาพดี จ าหน่ายผา่นช่องทางตลาดใหม่ใช ้

Social Media เปิดรับ Pre-order พร้อมส่งเสริมการจ าหน่ายตลาดในประเทศ หลงัไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโค

วดิ-19 ท  าชะงกัการส่งออก 

 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กลว้ยไมเ้ป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ ท า

รายไดต่้อปีมากกวา่ 2,500 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ส่งออกในลกัษณะกลว้ยไมต้ดัดอก แหล่งผลิตส าคญัอยูใ่นจงัหวดันครปฐม 

สมุทรสาคร นนทบุรี และกรุงเทพฯ โดยเป็นกลว้ยไมส้กุลหวาย (เดนโดรเบียม) กวา่ร้อยละ 80 รองลงมา คือ สกุลมอคคารา ร้อย

ละ 15 และสกุลอ่ืน ๆ ร้อยละ 5 ไดแ้ก่ แวนดา ออนซีเดียม ตามล าดบั ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เช่น ไม่มีต าหนิจากโรคแมลง กา้นช่อยาว

ไม่นอ้ยกวา่ 35 ซ.ม. ดอกในช่อบานไม่นอ้ยกวา่ 4 ดอก ส่วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศ ส่วนผลผลิตท่ีเหลือและคุณภาพไม่ไดต้าม



เกณฑท่ี์ก าหนด หรือท่ีเรียกวา่ “ไมต้ลาด” จะถูกจ าหน่ายภายในประเทศ โดยผูร้วบรวมและพอ่คา้ในทอ้งถ่ินรวบรวมผลผลิตจาก

เกษตรกรจ าหน่ายใหก้บัพอ่คา้ส่งท่ีตลาดคา้ส่ง เช่น ปากคลองตลาด ตลาดไท ตลาดส่ีมุมเมือง รวมทั้งตลาดต่างจงัหวดั เป็นตน้ 

 ในปี 2562 มีพื้นท่ีเก็บเก่ียว 21,521 ไร่ ผลผลิต 48,794 ตนั คิดเป็นมูลค่า 2,654 ลา้นบาท หรือร้อยละ 47 ของผลผลิตทั้ง

ประเทศ แบ่งเป็น กลว้ยไมต้ดัดอก 2,165 ลา้นบาท และกลว้ยไมต้น้ 489 ลา้นบาท ประเทศคู่คา้ส าคญัท่ีมีมูลค่าน าเขา้กลว้ยไมจ้าก

ไทย เรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เวียดนาม ยโุรป 28 ประเทศ และจีน เม่ือเกิดสถานการณ์การระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควดิ-19 กลว้ยไมเ้ป็นพืชหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง หลายประเทศมีมาตรการ Lock down ลด/

งดเท่ียวบิน รวมทั้งการขนส่งทางรถ ส่งผลใหก้ารส่งออกกลว้ยไมข้องไทยช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2563 มีปริมาณลดลงร้อยละ 

40.14 และมูลค่าลดลงร้อยละ 31.67 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 จึงท าใหมี้ผลผลิตส่วนเกินเหลือจากท่ีตลาด

รองรับไดจ้  านวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลว้ยไมต้ดัดอกซ่ึงมีผลผลิตออกทั้งปี ไม่สามารถเก็บผลผลิตรอตลาดไดเ้หมือนกบัสินคา้

บางประเภท ดงันั้น เกษตรกรตอ้งตดัทิ้ง เหลือไวแ้ต่เฉพาะตน้เพื่อลดตน้ทุนการผลิต 

 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเส่ียงจากการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ กรม

ส่งเสริมการเกษตรจึงไดมี้แนวทางส่งเสริมตลาดกลว้ยไมภ้ายในประเทศใหก้วา้งขวางยิ่งข้ึน โดยส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ลุ่ม

เกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่กระจายผลผลิตกลว้ยไมคุ้ณภาพดีสู่ผูบ้ริโภคโดยตรงผา่นช่องทางตลาดใหม่ เพิ่มจากเดิมท่ี

เกษตรกรจ าหน่ายกลว้ยไมใ้หแ้ก่ผูส่้งออกและผูร้วบรวมท่ีมารับซ้ือท่ีสวน เช่น การจ าหน่าย Online ผา่นแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

ไปรษณียไ์ทย 24 Shopping การจดัท าเวบ็ไซต ์www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพนัธ์สินคา้ของ

เกษตรกร การรณรงคข์อความร่วมมือทุกหน่วยงานสนบัสนุนสินคา้ไทย ภายใตแ้คมเปญ “ซ้ือสินคา้เกษตรกรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้

ประเทศไทยอยูร่อด” การจดัหาสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้กลว้ยไมข้องเกษตรกร ณ บริเวณหนา้ส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านกังาน

เกษตรอ าเภอ ตลาดเกษตรกรและสถานท่ีต่าง ๆ ประชาสัมพนัธ์ช้ีเป้าแหล่งผลิตกลว้ยไมต้ดัดอกและกลว้ยไมต้น้ของเกษตรกร

แปลงใหญ่ สมาคม ชมรมกลว้ยไม ้รวมทั้งการจ าหน่ายในรูปแบบ Pre-Order ผา่นทาง Social Media นอกจากน้ี ยงัส่งเสริมใหค้น

ไทยใชก้ลว้ยไมไ้ทยจดักิจกรรม และเผยแพร่การใชป้ระโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจดัแจกนั การจดัช่อบูเก ้ร้อยพวงมาลยั 

ประดบัตกแต่งสถานท่ี เป็นตน้ ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กลว้ยไม ้รวมทั้ง

เกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยไมท้ัว่ไป ปัจจุบนัมีแปลงใหญ่กลว้ยไมร้วมทั้งส้ิน จ านวน 11 แปลง จาก 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครปฐม 6 แปลง 

สมุทรสาคร 3 แปลง นนทบุรี 1 แปลง และกรุงเทพมหานคร 1 แปลง 

 “ผลการด าเนินงานน าร่องจ าหน่ายสินคา้กลว้ยไมใ้นรูปแบบ Pre-order ไดรั้บเสียงตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดี มีลูกคา้

ประจ าและลูกคา้ใหม่เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ และผูส้นใจ

ภายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และบริเวณใกลเ้คียง รวมทั้งพอ่คา้คนกลางมารับสินคา้ไปจ าหน่ายต่อ เกษตรกรแปลงใหญ่ท่ีเขา้

ร่วมด าเนินการมีความพึงพอใจในรายไดแ้ละการจ าหน่ายในลกัษณะน้ี เน่ืองจากจ าหน่ายผลผลิตไดร้าคาดีกวา่จ าหน่ายท่ีสวน เช่น 

ขายท่ีสวนราคาช่อละ 30 – 70 สตางค ์ขณะท่ีจ าหน่ายตรงใหผู้บ้ริโภค ช่อละ 2 – 2.50 บาท ซ่ึงการรวมค าสั่งซ้ือล่วงหนา้ของลูกคา้

และใหเ้กษตรกรน าสินคา้ทั้งหมดมาส่งยงัจุดกระจายสินคา้เพียงจุดเดียว ช่วยใหป้ระหยดัตน้ทุนค่าขนส่งของเกษตรกร มีจ านวน



สินคา้และรายไดจ้ากการจ าหน่ายแน่นอน ส าหรับระยะต่อไปกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ท่ีน า

ร่องดงักล่าว ด าเนินการดว้ยตวัเองทุกขั้นตอน เร่ิมจากการตั้งช่องทางการจ าหน่ายของกลุ่ม เช่น Line Official, Facebook จดัท าส่ือ

ประชาสัมพนัธ์สินคา้ การรวบรวมและสรุปยอดสั่งซ้ือในแต่ละรอบ การจดัเตรียม/ส่งสินคา้ใหลู้กคา้ เพื่อเพิ่มศกัยภาพและสร้าง

ความเขม้แขง็ใหแ้ก่เกษตรกร รวมทั้งขยายผลการด าเนินงานไปสู่แปลงใหญ่อ่ืน ๆ ท่ีสนใจน าไปประยกุตใ์ชต่้อยอด ทั้งน้ี การ

ส่งเสริมตลาดกลว้ยไมภ้ายในประเทศ จะช่วยเพิ่มทางเลือกและลดความเส่ียงจากการพึ่งพาตลาดส่งออกท่ีเป็นตลาดหลกั ซ่ึงยงัไม่

มีความแน่นอนวา่สถานการณ์จะกลบัมาเป็นปกติเม่ือใด” 

  



 

เกษตรฯ ดนักลุ่มกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่ ส่งเสริมขายในประเทศหลงัเจอพิษโควดิ-19 

 

 

 กรมส่งเสริมการเกษตรสนบัสนุนกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่คุณภาพดี จ าหน่ายผา่นช่องทางตลาดใหม่ใช ้

Social Media เปิดรับ Pre-order พร้อมส่งเสริมการจ าหน่ายตลาดในประเทศ หลงัไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโค

วดิ-19 ท  าชะงกัการส่งออก 

 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กลว้ยไมเ้ป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ ท า

รายไดต่้อปีมากกวา่ 2,500 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ส่งออกในลกัษณะกลว้ยไมต้ดัดอก แหล่งผลิตส าคญัอยูใ่นจงัหวดันครปฐม 

สมุทรสาคร นนทบุรี และกรุงเทพฯ โดยเป็นกลว้ยไมส้กุลหวาย (เดนโดรเบียม) กวา่ร้อยละ 80 รองลงมา คือ สกุลมอคคารา ร้อย

ละ 15 และสกุลอ่ืน ๆ ร้อยละ 5 ไดแ้ก่ แวนดา ออนซีเดียม ตามล าดบั ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เช่น ไม่มีต าหนิจากโรคแมลง กา้นช่อยาว



ไม่นอ้ยกวา่ 35 ซ.ม. ดอกในช่อบานไม่นอ้ยกวา่ 4 ดอก ส่วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศ ส่วนผลผลิตท่ีเหลือและคุณภาพไม่ไดต้าม

เกณฑท่ี์ก าหนด หรือท่ีเรียกวา่ “ไมต้ลาด” จะถูกจ าหน่ายภายในประเทศ โดยผูร้วบรวมและพอ่คา้ในทอ้งถ่ินรวบรวมผลผลิตจาก

เกษตรกรจ าหน่ายใหก้บัพอ่คา้ส่งท่ีตลาดคา้ส่ง เช่น ปากคลองตลาด ตลาดไท ตลาดส่ีมุมเมือง รวมทั้งตลาดต่างจงัหวดั เป็นตน้ 

 ในปี 2562 มีพื้นท่ีเก็บเก่ียว 21,521 ไร่ ผลผลิต 48,794 ตนั คิดเป็นมูลค่า 2,654 ลา้นบาท หรือร้อยละ 47 ของผลผลิตทั้ง

ประเทศ แบ่งเป็น กลว้ยไมต้ดัดอก 2,165 ลา้นบาท และกลว้ยไมต้น้ 489 ลา้นบาท ประเทศคู่คา้ส าคญัท่ีมีมูลค่าน าเขา้กลว้ยไมจ้าก

ไทย เรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เวียดนาม ยโุรป 28 ประเทศ และจีน เม่ือเกิดสถานการณ์การระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควดิ-19 กลว้ยไมเ้ป็นพืชหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง หลายประเทศมีมาตรการ Lock down ลด/

งดเท่ียวบิน รวมทั้งการขนส่งทางรถ ส่งผลใหก้ารส่งออกกลว้ยไมข้องไทยช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2563 มีปริมาณลดลงร้อยละ 

40.14 และมูลค่าลดลงร้อยละ 31.67 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 จึงท าใหมี้ผลผลิตส่วนเกินเหลือจากท่ีตลาด

รองรับไดจ้  านวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลว้ยไมต้ดัดอกซ่ึงมีผลผลิตออกทั้งปี ไม่สามารถเก็บผลผลิตรอตลาดไดเ้หมือนกบัสินคา้

บางประเภท ดงันั้น เกษตรกรตอ้งตดัทิ้ง เหลือไวแ้ต่เฉพาะตน้เพื่อลดตน้ทุนการผลิต 

 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเส่ียงจากการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ กรม

ส่งเสริมการเกษตรจึงไดมี้แนวทางส่งเสริมตลาดกลว้ยไมภ้ายในประเทศใหก้วา้งขวางยิ่งข้ึน โดยส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ลุ่ม

เกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่กระจายผลผลิตกลว้ยไมคุ้ณภาพดีสู่ผูบ้ริโภคโดยตรงผา่นช่องทางตลาดใหม่ เพิ่มจากเดิมท่ี

เกษตรกรจ าหน่ายกลว้ยไมใ้หแ้ก่ผูส่้งออกและผูร้วบรวมท่ีมารับซ้ือท่ีสวน เช่น การจ าหน่าย Online ผา่นแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

ไปรษณียไ์ทย 24 Shopping การจดัท าเวบ็ไซต ์www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพนัธ์สินคา้ของ

เกษตรกร การรณรงคข์อความร่วมมือทุกหน่วยงานสนบัสนุนสินคา้ไทย ภายใตแ้คมเปญ “ซ้ือสินคา้เกษตรกรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้

ประเทศไทยอยูร่อด” การจดัหาสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้กลว้ยไมข้องเกษตรกร ณ บริเวณหนา้ส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านกังาน

เกษตรอ าเภอ ตลาดเกษตรกรและสถานท่ีต่าง ๆ ประชาสัมพนัธ์ช้ีเป้าแหล่งผลิตกลว้ยไมต้ดัดอกและกลว้ยไมต้น้ของเกษตรกร

แปลงใหญ่ สมาคม ชมรมกลว้ยไม ้รวมทั้งการจ าหน่ายในรูปแบบ Pre-Order ผา่นทาง Social Media นอกจากน้ี ยงัส่งเสริมใหค้น

ไทยใชก้ลว้ยไมไ้ทยจดักิจกรรม และเผยแพร่การใชป้ระโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจดัแจกนั การจดัช่อบูเก ้ร้อยพวงมาลยั 

ประดบัตกแต่งสถานท่ี เป็นตน้ ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กลว้ยไม ้รวมทั้ง

เกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยไมท้ัว่ไป ปัจจุบนัมีแปลงใหญ่กลว้ยไมร้วมทั้งส้ิน จ านวน 11 แปลง จาก 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครปฐม 6 แปลง 

สมุทรสาคร 3 แปลง นนทบุรี 1 แปลง และกรุงเทพมหานคร 1 แปลง 

 “ผลการด าเนินงานน าร่องจ าหน่ายสินคา้กลว้ยไมใ้นรูปแบบ Pre-order ไดรั้บเสียงตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดี มีลูกคา้

ประจ าและลูกคา้ใหม่เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ และผูส้นใจ

ภายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และบริเวณใกลเ้คียง รวมทั้งพอ่คา้คนกลางมารับสินคา้ไปจ าหน่ายต่อ เกษตรกรแปลงใหญ่ท่ีเขา้

ร่วมด าเนินการมีความพึงพอใจในรายไดแ้ละการจ าหน่ายในลกัษณะน้ี เน่ืองจากจ าหน่ายผลผลิตไดร้าคาดีกวา่จ าหน่ายท่ีสวน เช่น 

ขายท่ีสวนราคาช่อละ 30 – 70 สตางค ์ขณะท่ีจ าหน่ายตรงใหผู้บ้ริโภค ช่อละ 2 – 2.50 บาท ซ่ึงการรวมค าสั่งซ้ือล่วงหนา้ของลูกคา้



และใหเ้กษตรกรน าสินคา้ทั้งหมดมาส่งยงัจุดกระจายสินคา้เพียงจุดเดียว ช่วยใหป้ระหยดัตน้ทุนค่าขนส่งของเกษตรกร มีจ านวน

สินคา้และรายไดจ้ากการจ าหน่ายแน่นอน ส าหรับระยะต่อไปกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ท่ีน า

ร่องดงักล่าว ด าเนินการดว้ยตวัเองทุกขั้นตอน เร่ิมจากการตั้งช่องทางการจ าหน่ายของกลุ่ม เช่น Line Official, Facebook จดัท าส่ือ

ประชาสัมพนัธ์สินคา้ การรวบรวมและสรุปยอดสั่งซ้ือในแต่ละรอบ การจดัเตรียม/ส่งสินคา้ใหลู้กคา้ เพื่อเพิ่มศกัยภาพและสร้าง

ความเขม้แขง็ใหแ้ก่เกษตรกร รวมทั้งขยายผลการด าเนินงานไปสู่แปลงใหญ่อ่ืน ๆ ท่ีสนใจน าไปประยกุตใ์ชต่้อยอด ทั้งน้ี การ

ส่งเสริมตลาดกลว้ยไมภ้ายในประเทศ จะช่วยเพิ่มทางเลือกและลดความเส่ียงจากการพึ่งพาตลาดส่งออกท่ีเป็นตลาดหลกั ซ่ึงยงัไม่

มีความแน่นอนวา่สถานการณ์จะกลบัมาเป็นปกติเม่ือใด” 

  



 

เกษตรฯ ดนักลุ่มกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่เบนเขม็เนน้ส่งเสริมและขายในประเทศหลงัเจอพิษโควดิ-19 

 กรมส่งเสริมการเกษตรสนบัสนุนกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่คุณภาพดี จ าหน่ายผา่นช่องทางตลาดใหม่ใช ้

Social Media เปิดรับ Pre-order พร้อมส่งเสริมการจ าหน่ายตลาดในประเทศ หลงัไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโค

วดิ-19 ท  าชะงกัการส่งออก 

 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กลว้ยไมเ้ป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ ท า

รายไดต่้อปีมากกวา่ 2,500 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ส่งออกในลกัษณะกลว้ยไมต้ดัดอก แหล่งผลิตส าคญัอยูใ่นจงัหวดันครปฐม 

สมุทรสาคร นนทบุรี และกรุงเทพฯ โดยเป็นกลว้ยไมส้กุลหวาย (เดนโดรเบียม) กวา่ร้อยละ 80 รองลงมา คือ สกุลมอคคารา ร้อย

ละ 15 และสกุลอ่ืน ๆ ร้อยละ 5 ไดแ้ก่ แวนดา ออนซีเดียม ตามล าดบั ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เช่น ไม่มีต าหนิจากโรคแมลง กา้นช่อยาว

ไม่นอ้ยกวา่ 35 ซ.ม. ดอกในช่อบานไม่นอ้ยกวา่ 4 ดอก ส่วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศ ส่วนผลผลิตท่ีเหลือและคุณภาพไม่ไดต้าม

เกณฑท่ี์ก าหนด หรือท่ีเรียกวา่ “ไมต้ลาด” จะถูกจ าหน่ายภายในประเทศ โดยผูร้วบรวมและพอ่คา้ในทอ้งถ่ินรวบรวมผลผลิตจาก

เกษตรกรจ าหน่ายใหก้บัพอ่คา้ส่งท่ีตลาดคา้ส่ง เช่น ปากคลองตลาด ตลาดไท ตลาดส่ีมุมเมือง รวมทั้งตลาดต่างจงัหวดั เป็นตน้ 

 ในปี 2562 มีพื้นท่ีเก็บเก่ียว 21,521 ไร่ ผลผลิต 48,794 ตนั คิดเป็นมูลค่า 2,654 ลา้นบาท หรือร้อยละ 47 ของผลผลิตทั้ง

ประเทศ แบ่งเป็น กลว้ยไมต้ดัดอก 2,165 ลา้นบาท และกลว้ยไมต้น้ 489 ลา้นบาท ประเทศคู่คา้ส าคญัท่ีมีมูลค่าน าเขา้กลว้ยไมจ้าก

ไทย เรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เวียดนาม ยโุรป 28 ประเทศ และจีน เม่ือเกิดสถานการณ์การระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควดิ-19 กลว้ยไมเ้ป็นพืชหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง หลายประเทศมีมาตรการ Lock down ลด/

งดเท่ียวบิน รวมทั้งการขนส่งทางรถ ส่งผลใหก้ารส่งออกกลว้ยไมข้องไทยช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2563 มีปริมาณลดลงร้อยละ 

40.14 และมูลค่าลดลงร้อยละ 31.67 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 จึงท าใหมี้ผลผลิตส่วนเกินเหลือจากท่ีตลาด

รองรับไดจ้  านวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลว้ยไมต้ดัดอกซ่ึงมีผลผลิตออกทั้งปี ไม่สามารถเก็บผลผลิตรอตลาดไดเ้หมือนกบัสินคา้

บางประเภท ดงันั้น เกษตรกรตอ้งตดัทิ้ง เหลือไวแ้ต่เฉพาะตน้เพื่อลดตน้ทุนการผลิต 

 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเส่ียงจากการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ กรม

ส่งเสริมการเกษตรจึงไดมี้แนวทางส่งเสริมตลาดกลว้ยไมภ้ายในประเทศใหก้วา้งขวางยิ่งข้ึน โดยส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ลุ่ม

เกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่กระจายผลผลิตกลว้ยไมคุ้ณภาพดีสู่ผูบ้ริโภคโดยตรงผา่นช่องทางตลาดใหม่ เพิ่มจากเดิมท่ี

เกษตรกรจ าหน่ายกลว้ยไมใ้หแ้ก่ผูส่้งออกและผูร้วบรวมท่ีมารับซ้ือท่ีสวน เช่น การจ าหน่าย Online ผา่นแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

ไปรษณียไ์ทย 24 Shopping การจดัท าเวบ็ไซต ์www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพนัธ์สินคา้ของ

เกษตรกร การรณรงคข์อความร่วมมือทุกหน่วยงานสนบัสนุนสินคา้ไทย ภายใตแ้คมเปญ “ซ้ือสินคา้เกษตรกรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้



ประเทศไทยอยูร่อด” การจดัหาสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้กลว้ยไมข้องเกษตรกร ณ บริเวณหนา้ส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านกังาน

เกษตรอ าเภอ ตลาดเกษตรกรและสถานท่ีต่าง ๆ ประชาสัมพนัธ์ช้ีเป้าแหล่งผลิตกลว้ยไมต้ดัดอกและกลว้ยไมต้น้ของเกษตรกร

แปลงใหญ่ สมาคม ชมรมกลว้ยไม ้รวมทั้งการจ าหน่ายในรูปแบบ Pre-Order ผา่นทาง Social Media นอกจากน้ี ยงัส่งเสริมใหค้น

ไทยใชก้ลว้ยไมไ้ทยจดักิจกรรม และเผยแพร่การใชป้ระโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจดัแจกนั การจดัช่อบูเก ้ร้อยพวงมาลยั 

ประดบัตกแต่งสถานท่ี เป็นตน้ ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กลว้ยไม ้รวมทั้ง

เกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยไมท้ัว่ไป ปัจจุบนัมีแปลงใหญ่กลว้ยไมร้วมทั้งส้ิน จ านวน 11 แปลง จาก 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครปฐม 6 แปลง 

สมุทรสาคร 3 แปลง นนทบุรี 1 แปลง และกรุงเทพมหานคร 1 แปลง 

 “ผลการด าเนินงานน าร่องจ าหน่ายสินคา้กลว้ยไมใ้นรูปแบบ Pre-order ไดรั้บเสียงตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดี มีลูกคา้

ประจ าและลูกคา้ใหม่เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ และผูส้นใจ

ภายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และบริเวณใกลเ้คียง รวมทั้งพอ่คา้คนกลางมารับสินคา้ไปจ าหน่ายต่อ เกษตรกรแปลงใหญ่ท่ีเขา้

ร่วมด าเนินการมีความพึงพอใจในรายไดแ้ละการจ าหน่ายในลกัษณะน้ี เน่ืองจากจ าหน่ายผลผลิตไดร้าคาดีกวา่จ าหน่ายท่ีสวน เช่น 

ขายท่ีสวนราคาช่อละ 30 – 70 สตางค ์ขณะท่ีจ าหน่ายตรงใหผู้บ้ริโภค ช่อละ 2 – 2.50 บาท ซ่ึงการรวมค าสั่งซ้ือล่วงหนา้ของลูกคา้

และใหเ้กษตรกรน าสินคา้ทั้งหมดมาส่งยงัจุดกระจายสินคา้เพียงจุดเดียว ช่วยใหป้ระหยดัตน้ทุนค่าขนส่งของเกษตรกร มีจ านวน

สินคา้และรายไดจ้ากการจ าหน่ายแน่นอน ส าหรับระยะต่อไปกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ท่ีน า

ร่องดงักล่าว ด าเนินการดว้ยตวัเองทุกขั้นตอน เร่ิมจากการตั้งช่องทางการจ าหน่ายของกลุ่ม เช่น Line Official, Facebook จดัท าส่ือ

ประชาสัมพนัธ์สินคา้ การรวบรวมและสรุปยอดสั่งซ้ือในแต่ละรอบ การจดัเตรียม/ส่งสินคา้ใหลู้กคา้ เพื่อเพิ่มศกัยภาพและสร้าง

ความเขม้แขง็ใหแ้ก่เกษตรกร รวมทั้งขยายผลการด าเนินงานไปสู่แปลงใหญ่อ่ืน ๆ ท่ีสนใจน าไปประยกุตใ์ชต่้อยอด ทั้งน้ี การ

ส่งเสริมตลาดกลว้ยไมภ้ายในประเทศ จะช่วยเพิ่มทางเลือกและลดความเส่ียงจากการพึ่งพาตลาดส่งออกท่ีเป็นตลาดหลกั ซ่ึงยงัไม่

มีความแน่นอนวา่สถานการณ์จะกลบัมาเป็นปกติเม่ือใด” 

  



 

 

เกษตรฯ ดนักลุ่มกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่เบนเขม็เนน้ส่งเสริมและขายในประเทศหลงัเจอพิษโควดิ-19 

 กรมส่งเสริมการเกษตรสนบัสนุนกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่คุณภาพดี จ าหน่ายผา่นช่องทางตลาดใหม่ใช ้

Social Media เปิดรับ Pre-order พร้อมส่งเสริมการจ าหน่ายตลาดในประเทศ หลงัไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโค

วดิ-19 ท  าชะงกัการส่งออก 

 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กลว้ยไมเ้ป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ ท า

รายไดต่้อปีมากกวา่ 2,500 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ส่งออกในลกัษณะกลว้ยไมต้ดัดอก แหล่งผลิตส าคญัอยูใ่นจงัหวดันครปฐม 

สมุทรสาคร นนทบุรี และกรุงเทพฯ โดยเป็นกลว้ยไมส้กุลหวาย (เดนโดรเบียม) กวา่ร้อยละ 80 รองลงมา คือ สกุลมอคคารา ร้อย



ละ 15 และสกุลอ่ืน ๆ ร้อยละ 5 ไดแ้ก่ แวนดา ออนซีเดียม ตามล าดบั ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เช่น ไม่มีต าหนิจากโรคแมลง กา้นช่อยาว

ไม่นอ้ยกวา่ 35 ซ.ม. ดอกในช่อบานไม่นอ้ยกวา่ 4 ดอก ส่วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศ ส่วนผลผลิตท่ีเหลือและคุณภาพไม่ไดต้าม

เกณฑท่ี์ก าหนด หรือท่ีเรียกวา่ “ไมต้ลาด” จะถูกจ าหน่ายภายในประเทศ โดยผูร้วบรวมและพอ่คา้ในทอ้งถ่ินรวบรวมผลผลิตจาก

เกษตรกรจ าหน่ายใหก้บัพอ่คา้ส่งท่ีตลาดคา้ส่ง เช่น ปากคลองตลาด ตลาดไท ตลาดส่ีมุมเมือง รวมทั้งตลาดต่างจงัหวดั เป็นตน้ 

 ในปี 2562 มีพื้นท่ีเก็บเก่ียว 21,521 ไร่ ผลผลิต 48,794 ตนั คิดเป็นมูลค่า 2,654 ลา้นบาท หรือร้อยละ 47 ของผลผลิตทั้ง

ประเทศ แบ่งเป็น กลว้ยไมต้ดัดอก 2,165 ลา้นบาท และกลว้ยไมต้น้ 489 ลา้นบาท ประเทศคู่คา้ส าคญัท่ีมีมูลค่าน าเขา้กลว้ยไมจ้าก

ไทย เรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เวียดนาม ยโุรป 28 ประเทศ และจีน เม่ือเกิดสถานการณ์การระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควดิ-19 กลว้ยไมเ้ป็นพืชหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง หลายประเทศมีมาตรการ Lock down ลด/

งดเท่ียวบิน รวมทั้งการขนส่งทางรถ ส่งผลใหก้ารส่งออกกลว้ยไมข้องไทยช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2563 มีปริมาณลดลงร้อยละ 

40.14 และมูลค่าลดลงร้อยละ 31.67 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 จึงท าใหมี้ผลผลิตส่วนเกินเหลือจากท่ีตลาด

รองรับไดจ้  านวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลว้ยไมต้ดัดอกซ่ึงมีผลผลิตออกทั้งปี ไม่สามารถเก็บผลผลิตรอตลาดไดเ้หมือนกบัสินคา้

บางประเภท ดงันั้น เกษตรกรตอ้งตดัทิ้ง เหลือไวแ้ต่เฉพาะตน้เพื่อลดตน้ทุนการผลิต 

 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเส่ียงจากการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ กรม

ส่งเสริมการเกษตรจึงไดมี้แนวทางส่งเสริมตลาดกลว้ยไมภ้ายในประเทศใหก้วา้งขวางยิ่งข้ึน โดยส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ลุ่ม

เกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยไมแ้ปลงใหญ่กระจายผลผลิตกลว้ยไมคุ้ณภาพดีสู่ผูบ้ริโภคโดยตรงผา่นช่องทางตลาดใหม่ เพิ่มจากเดิมท่ี

เกษตรกรจ าหน่ายกลว้ยไมใ้หแ้ก่ผูส่้งออกและผูร้วบรวมท่ีมารับซ้ือท่ีสวน เช่น การจ าหน่าย Online ผา่นแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

ไปรษณียไ์ทย 24 Shopping การจดัท าเวบ็ไซต ์www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพนัธ์สินคา้ของ

เกษตรกร การรณรงคข์อความร่วมมือทุกหน่วยงานสนบัสนุนสินคา้ไทย ภายใตแ้คมเปญ “ซ้ือสินคา้เกษตรกรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้

ประเทศไทยอยูร่อด” การจดัหาสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้กลว้ยไมข้องเกษตรกร ณ บริเวณหนา้ส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านกังาน

เกษตรอ าเภอ ตลาดเกษตรกรและสถานท่ีต่าง ๆ ประชาสัมพนัธ์ช้ีเป้าแหล่งผลิตกลว้ยไมต้ดัดอกและกลว้ยไมต้น้ของเกษตรกร

แปลงใหญ่ สมาคม ชมรมกลว้ยไม ้รวมทั้งการจ าหน่ายในรูปแบบ Pre-Order ผา่นทาง Social Media นอกจากน้ี ยงัส่งเสริมใหค้น

ไทยใชก้ลว้ยไมไ้ทยจดักิจกรรม และเผยแพร่การใชป้ระโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจดัแจกนั การจดัช่อบูเก ้ร้อยพวงมาลยั 

ประดบัตกแต่งสถานท่ี เป็นตน้ ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กลว้ยไม ้รวมทั้ง

เกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยไมท้ัว่ไป ปัจจุบนัมีแปลงใหญ่กลว้ยไมร้วมทั้งส้ิน จ านวน 11 แปลง จาก 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครปฐม 6 แปลง 

สมุทรสาคร 3 แปลง นนทบุรี 1 แปลง และกรุงเทพมหานคร 1 แปลง 

 “ผลการด าเนินงานน าร่องจ าหน่ายสินคา้กลว้ยไมใ้นรูปแบบ Pre-order ไดรั้บเสียงตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดี มีลูกคา้

ประจ าและลูกคา้ใหม่เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ และผูส้นใจ

ภายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และบริเวณใกลเ้คียง รวมทั้งพอ่คา้คนกลางมารับสินคา้ไปจ าหน่ายต่อ เกษตรกรแปลงใหญ่ท่ีเขา้

ร่วมด าเนินการมีความพึงพอใจในรายไดแ้ละการจ าหน่ายในลกัษณะน้ี เน่ืองจากจ าหน่ายผลผลิตไดร้าคาดีกวา่จ าหน่ายท่ีสวน เช่น 



ขายท่ีสวนราคาช่อละ 30 – 70 สตางค ์ขณะท่ีจ าหน่ายตรงใหผู้บ้ริโภค ช่อละ 2 – 2.50 บาท ซ่ึงการรวมค าสั่งซ้ือล่วงหนา้ของลูกคา้

และใหเ้กษตรกรน าสินคา้ทั้งหมดมาส่งยงัจุดกระจายสินคา้เพียงจุดเดียว ช่วยใหป้ระหยดัตน้ทุนค่าขนส่งของเกษตรกร มีจ านวน

สินคา้และรายไดจ้ากการจ าหน่ายแน่นอน ส าหรับระยะต่อไปกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ท่ีน า

ร่องดงักล่าว ด าเนินการดว้ยตวัเองทุกขั้นตอน เร่ิมจากการตั้งช่องทางการจ าหน่ายของกลุ่ม เช่น Line Official, Facebook จดัท าส่ือ

ประชาสัมพนัธ์สินคา้ การรวบรวมและสรุปยอดสั่งซ้ือในแต่ละรอบ การจดัเตรียม/ส่งสินคา้ใหลู้กคา้ เพื่อเพิ่มศกัยภาพและสร้าง

ความเขม้แขง็ใหแ้ก่เกษตรกร รวมทั้งขยายผลการด าเนินงานไปสู่แปลงใหญ่อ่ืน ๆ ท่ีสนใจน าไปประยกุตใ์ชต่้อยอด ทั้งน้ี การ

ส่งเสริมตลาดกลว้ยไมภ้ายในประเทศ จะช่วยเพิ่มทางเลือกและลดความเส่ียงจากการพึ่งพาตลาดส่งออกท่ีเป็นตลาดหลกั ซ่ึงยงัไม่

มีความแน่นอนวา่สถานการณ์จะกลบัมาเป็นปกติเม่ือใด” 

  



 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตวัโครงการ 30 วนัปันความรู้ฯ “เกษตรกรตอ้งสู้และกลา้เปล่ียน” 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมยินดี เวบ็ไซต์เกษตรก้าวไกล ในโอกาสครบรอบ 5 ปี พร้อมเปิดตัวโครงการเกษตรคือประเทศ
ไทย ปีที ่3 ระยะที ่1 “โครงการ 30 วนั ปันความรู้เพ่ือเกษตรกรไทย” ติดอาวุธความรู้ผ่านออนไลน์ สนับสนุนน าเกษตรกรเข้าสู่
เกษตรกรรมยุคใหม่ บนวถิี new normal 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยระหวา่งการเป็นประธานเปิดตวัโครงการ 30 วนัปันความรู้เพื่อ
เกษตรกรไทย ผา่นระบบออนไลน์ และใหส้ัมภาษณ์ผา่นเวบ็ไซต ์“เกษตรก้าวไกล” วา่ ขอแสดงความยนิดีเป็นอยา่งยิง่กบัเวบ็ไซต์
เกษตรกา้วไกลท่ีด าเนินงานมาข้ึนปีท่ี 5 และมุ่งเนน้ เป็นส่ือมวลชนเกษตร ท่ีปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ และมีเจตนารมยอ์นัแน่ว
แน่ท่ีจะท าส่ิงส าคญัต่อประเทศ บนแนวทางการสร้างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การสร้างแรงบนัดาลใจในการเกษตร ดว้ยการ
แบ่งปันความรู้เพื่อเกษตรกรไทย กบัการจดัชุดวชิา “เยยีวยาความรู้” เจาะจงความรู้สมยัใหม่ท่ีจ  าเป็นตามเกษตรกรรมยคุใหม่ เพื่อ
เขา้กบัวถีิ new normal ภายใตโ้ครงการ 30 วนั ปันความรู้เพื่อเกษตรกรไทย 

 



“การสร้างแรงบันดาลใจในการเกษตร ล้วนแต่ต้องพึง่พาอาศัยส่ือมวลชน ซ่ึงผมขอช่ืนชมยนิดีทีท่่านเห็นความส าคัญต่อภาค

การเกษตร และถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพือ่ให้เกษตรกร ประชาชน จากทัว่โลก ได้เข้าถงึองค์ความรู้ต่างๆ เหล่าน้ี” 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ จึงขออวยพรให้การด าเนินงานในโครงการ 30 วนั ปันความรู้เพื่อเกษตรกรไทย ประสบ
ความส าเร็จตามความมุ่งมัน่ น าขอ้มูลองคค์วามรู้จากภาคส่วนต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาภาคเกษตร ทั้งความรู้จากพี่นอ้ง
เกษตรกรในพื้นท่ีมาเผยแพร่ใหรั้บรู้อยา่งกวา้งขวาง ทั้งขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นความรู้เพื่อการแบ่งปัน ขอ้มูลท่ีจะช่วยประชาสัมพนัธ์
สร้างภาพลกัษณ์ และขอ้มูลในส่วน ท่ีเป็นปัญหาของพี่นอ้งเกษตรกร เพื่อใหส้ังคมไทยตระหนกัรับรู้วา่เกษตรคือประเทศไทย 
และเราจะสู้ไปดว้ยกนักบัเกษตรกรไทยทุกคน ขออวยพรใหเ้วบ็ไซตเ์กษตรกา้วไกล และเกษตรวอ้ยซ์ (ในเครือเกษตรกา้วไกล) 
กา้วหนา้ มัน่คง และย ัง่ยนื 

“นโยบายของทุกรัฐบาลท่ีผา่นมาไดใ้หค้วามส าคญัต่อภาคการเกษตร ซ่ึงเป็นภาคเศรษฐกิจหลกัของประเทศ และโดยเฉพาะ
รัฐบาลปัจจุบนัไดบู้รณาการทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมาเติมเตม็ใหก้บัภาคการเกษตร ไม่วา่ภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยเฉพาะใน
ส่วนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีมี ดร.เฉลมิชัย ศรีอ่อน เป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนน้
นโยบายการตลาดน าการเกษตร เนน้การใชเ้ทคโนโลย ีนวตักรรม มาขบัเคล่ือนภาคการเกษตร พร้อมบูรณาการการท างาน 
ร่วมกนัระหวา่งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อการพฒันาและยกระดบัความเป็นอยูข่องเกษตรกรใหดี้ยิง่ข้ึน และภาค
การเกษตรจะไม่ใช่ทางเลือก แต่จะเป็นทางรอด และเกษตรกรตอ้งสู้ กลา้ท่ีจะเปล่ียนแปลงและเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ” อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

ดา้น นายพรศักดิ์ พงศาปาน หรือ “ลุงพร เกษตรก้าวไกล” บรรณาธิการเวบ็ไซตเ์กษตรกา้วไกล กล่าวเพิ่มเติมวา่ บริษทั เกษตร
กา้วไกล (ประเทศไทย) จ ากดั เจา้ของเวบ็ไซตข์่าว “เกษตรก้าวไกล” และส่ือในเครือข่ายมีความตั้งใจและมีปณิธานอยา่งแน่วแน่
ในการเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาภาคการเกษตรของประเทศไทย โดยเฉพาะการยกระดบัองคค์วามรู้ เปิดโลกทศัน์ใหม่ๆ ใหก้บั
เกษตรกรทัว่ทั้งประเทศ รวมถึงผูส้นใจ ทั้งท่ีอยูใ่นประเทศไทย และประเทศต่างๆทัว่โลก เวป็ไซตเ์กษตรกรกา้วไกล จึงไดจ้ดัท า
โครงการ “เกษตรคือประเทศไทย ก้าวไกลไปด้วยกนัทั้งประเทศ” เป็นปีท่ี 3 (ประจ าปี 2563) โดยในปีท่ี 3 น้ีจะมีความพิเศษ คือจะ
จดัโครงการ 2 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 ด าเนินการภายใต ้“โครงการ 30 วนั ปันความรู้เพ่ือเกษตรกรไทย” ดว้ยการจดัชุดวชิา “เยยีวยาความรู้” ใหก้บัเกษตรกร
ยคุโควดิ-19 โดยการถ่ายทอดความรู้ผา่นระบบออนไลน์ ตลอดระยะเวลา 30 วนั 30 ชุดวชิา ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 11 มิถุนายน 
2563 เป็นตน้ไป 

ส่วน ระยะท่ี 2 “โครงการตามหายอดมนุษย์เกษตรกรไทย” ดว้ยลงพื้นท่ีไปสัมภาษณ์เกษตรกรตน้แบบในดา้นต่างๆ ประมาณ 40 
คนทัว่ประเทศ และจะมีกิจกรรมเสริมตามชุมชน สวนและฟาร์มต่างๆ เพื่อติดอาวธุความรู้ใหเ้กษตรกรไทยในภาคปฏิบติั ซ่ึง
ก าหนดจะเร่ิมในเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2563 น้ี 



ลุงพร กล่าวต่อไปวา่ ส าหรับ “โครงการ 30 วนั ปันความรู้เพ่ือเกษตรกรไทย” จะแบ่งการออกอากาศเป็น วนัจันทร์ถึงวนั
ศุกร์ ช่วงเวลา 20.10 น. น าเสนอช่วงรายการ “ติดอาวุธความรู้ให้เกษตรกรไทย” ดว้ยการเชิญวทิยากรมาใหค้วามรู้ดา้นการตลาด 
การสร้างแบรนด ์การซ้ือขายผา่นออนไลน์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม เกษตรแม่นย  า เกษตรอจัฉริยะ การบริหารจดัการ ความคิด
สร้างสรรค ์ประสบการณ์บุคคล รวมทั้งเทคนิคการใชเ้คร่ืองมือออนไลน์ต่างๆ และท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น 

ส่วน วนัเสาร์ ช่วงเวลา 14:10 น. เป็นการ “เกษตรเสวนา” เนน้เร่ืองราวท่ีอยูใ่นกระแสความสนใจ โดยการเชิญผูเ้ก่ียวขอ้ง มาร่วม
พูดคุยคน้หาค าตอบร่วมกนั และเปิดโอกาสใหผู้ฟั้งร่วมแสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม และ วนัอาทติย์ ในช่วงเวลา 10.10 
น. เป็นช่วงรายการ “เกษตรสบายๆ” จะมาพูดคุยกนัแบบคนเกษตร ชมสวน ชมฟาร์ม ตวัอยา่งเกษตรกร หรือฟาร์ม หรือชุมชน ท่ี
ประสบความส าเร็จ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

 “ส่ิงทีผ่มและทมีงานเว็บไซต์เกษตรกรก้าวไกลมุ่งหวังคือการท าหน้าทีส่ื่อมวลชนให้เข็มแข็งในทุกสถานการณ์ ยิง่ในตอนน้ีทีภ่าค
เกษตรของเราจะต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง อันเน่ืองมาจากวิกฤตโควิด-19 ที่เกดิขึ้น จ าเป็นทีทุ่กภาคส่วนจะต้องเข้ามา

ช่วยกนั เพือ่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส จึงขอทุ่มเทอย่างเต็มทีก่บัการท างานข่าวทีเ่ป็นสาระความรู้เพือ่เกษตรกร และต้อง
ขอขอบคุณอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ทีม่าเป็นประธานกล่าวเปิดตัวโครงการ รวมทัง้ผู้สนับสนุนทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ทัง้

ภาครัฐและเอกชนทีไ่ด้ร่วมเป็นก าลังส าคัญให้โครงการทีจั่ดขึ้นประสบความส าเร็จ ตามเจตนารมย์ทีต้ั่งไว้” ลุงพร กล่าว 

ส าหรับเกษตรกรและผู้สนใจสามารถรับชมรายการได้ทางระบบออนไลน์ที่เพจ Facebook เกษตรก้าวไกลไปด้วยกนั และ 
YouTube เกษตรก้าวไกลไปด้วยกนั ตามวนัและเวลาดังกล่าว และสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นหรือพูดคุยได้อย่างเต็มทีอ่กีด้วย 

  



 

  



 

กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนสร้างอตัลกัษณ์ผลไม ้เพิ่มมูลค่าแต่ละทอ้งถ่ิน 

 

 กรมส่งเสริมการเกษตร จดัท าโครงการส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ผลไมภ้าคตะวนัออกและภาคใต ้เพื่อยกระดบัการผลิต

สินคา้เกษตรท่ีเป็นอตัลกัษณ์และเหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นท่ี ส่งเสริมรวมกลุ่มแปลงใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หวงั

สร้างมูลค่าเพิ่มใหเ้กษตรกรในแต่ละทอ้งถ่ิน 

 

 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการ

ผลไม ้(Fruit board) เปิดเผยวา่ ผลไมน้บัเป็นสินคา้เกษตรท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจชนิดหน่ึงของประเทศไทย สร้างรายได้

ใหก้บัประเทศเป็นอยา่งมาก ซ่ึงไทยเป็นผูน้ าการผลิตและส่งออกผลไมเ้มืองร้อนท่ีส าคญัและมีช่ือเสียงท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน มี

มูลค่าการส่งออกผลไมจ้  านวน 45,613 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 64.22 ปัจจุบนัเกษตรกรมีการปลูกไมผ้ล 57 ชนิด พื้นท่ีประมาณ 

7.7 ลา้นไร่ ผลผลิตปีละประมาณ 10.81 ลา้นตนั และสืบเน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ 19 ซ่ึงตรงกบัฤดูกาลผลไม้

ภาคตะวนัออก (ทุเรียนมงัคุด เงาะ ลองกอง) และภาคเหนือ (ล้ินจ่ี) หลายฝ่ายกงัวลวา่จะกระทบต่อการบริหารจดัการผลไมน้ั้น 

กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการ Fruit board ไดร่้วมกบัหน่วยงานหลายภาคส่วนก ากบัติดตามสถานการณ์การผลิต – 

การตลาดตลอดฤดูกาลท่ีผา่นมา เพื่อช่วยกระจายผลผลิตและระบายสินคา้ในหลายช่องทางทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์ 

จนกระทัง่สถานการณ์คล่ีคลายสามารถส่งออกไปต่างประเทศได ้

 



 นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ใหข้อ้มูลวา่ ภาคใตปี้น้ีผลไม้

คาดวา่จะมีผลผลิตตามฤดูกาล ดงัน้ี ทุเรียน 554,486 ตนั มงัคุด 144,537 ตนั เงาะ 49,993 ตนั ลองกอง 49,988 ตนั ส าหรับโครงการ

ส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ผลไมป้ระจ าถ่ิน ไดด้ าเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 เน่ืองจากเล็งเห็นวา่ไมผ้ลหลายชนิด เช่น ทุเรียน มงัคุด 

เงาะ ลองกองสละ จ าปาดะ ละมุด ลว้นแลว้แต่เป็นผลไมป้ระจ าทอ้งถ่ินหรือท่ีเรียกกนัวา่ “อตัลกัษณ์ผลไม”้ มีความส าคญัทาง

เศรษฐกิจตามบริบทของพื้นท่ี จึงท าใหเ้หมาะสมท่ีจะส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพฒันาคุณภาพให้มีมาตรฐาน เกิด

การเพิ่มมูลค่าใหก้บัการสร้างอตัลกัษณ์ผลไมซ่ึ้งเป็นสินคา้ท่ีมีศกัยภาพและมีความเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ีควบคู่กบัการใช้

เทคโนโลยกีารพฒันาการผลิตไมผ้ลสู่ 4.0 

 

 จึงขอประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่การส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ผลไม ้เพื่อสร้างการรับรู้ใหก้บัผูบ้ริโภคทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างประเทศไดรั้บทราบคุณค่า คุณประโยชน์ และแหล่งท่ีมาท่ีถูกตอ้งของผลไมอ้ตัลกัษณ์ เช่น ทุเรียนสาลิกา ของดีเมืองพงังา 

มีรสชาติหวานมนัและมีกล่ินหอมอนัเป็นเอกลกัษณ์ ทุเรียนสาลิกาพงังา มีแหล่งปลูกท่ีส าคญัอยูท่ี่อ  าเภอกะปง จงัหวดัพงังา พื้นท่ี

ประมาณ 320 ไร่ เป็นทุเรียนพื้นบา้นพนัธ์ุแทด้ั้งเดิม ลกัษณะผลกลมสวย ผลโตมีน ้าหนกัประมาณ 1.5 – 2 กิโลกรัมต่อผล เปลือก

บาง เน้ือสุกเป็นสีเหลืองเขม้ แกนกลางมีสีสนิม เมล็ดเล็กและลีบ รสชาติหวานแหลม เน้ือละเอียด ไม่เละ มีกล่ินหอมเฉพาะตวั มี

ฤดูกาลเก็บเก่ียวช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นสินคา้ GI เรียบร้อยแลว้ นอกจากน้ี 

ยงัมีผลไมอ่ื้นๆ ท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะถ่ิน เช่น ทุเรียนในวง ทุเรียนสะเด็ดน ้า มงัคุดลานสกา ลองกองตนัหยงมสั สละ และจ าปาดะ 

เป็นตน้ ทั้งน้ี สามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ส านกังานเกษตรจงัหวดั 

  



 

  



 

เกษตรฯ ติดตามโครงการประกนัรายได้ ลุยช่วยชาวสวนปาล์ม 

 
 เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563 นางกุลฤดี พฒันะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผูแ้ทนกรมส่งเสริม
การเกษตร ร่วมประชุมติดตามผลการด าเนินงานโครงการประกนัรายไดแ้ละสถานการณ์สินคา้เกษตรในพื้นท่ีภาคใต ้โดยมีนายจุริ
นทร์ ลกัษณวศิิษฏ ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์เป็นประธานการประชุม ท่ี หอประชุมโรงเรียน
ก าแพงวทิยา อ.ละงู จ.สตูล 
 
 นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ไดเ้ขา้ร่วมประชุมติดตามผล
การด าเนินงานโครงการประกนัรายไดฯ้ ในคร้ังน้ีดว้ย และไดใ้หข้อ้มูล วา่ โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรชาวสวนปาลม์
น ้ามนั ปี 2562/2563 เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนผูป้ลูกปาลม์น ้ามนั ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ ในพื้นท่ีปลูกปาลม์ท่ี
ใหผ้ลผลิตแลว้ มีอายไุม่นอ้ยกวา่ 3 ปี โดยก าหนดจ่ายเงินส่วนต่างราคาชดเชยท่ีกิโลกรัมละ 4 บาท ท่ีคุณภาพน ้ามนั 18 % แบ่งจ่าย
จ านวน 9 งวด ตั้งแต่ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563  ส าหรับการจ่ายเงินชดเชย ไดป้รับหลกัเกณฑ ์วธีิการ ด าเนินโครงการประกนั
รายไดเ้กษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามนั ปี 2562-63 ใหม่ โดยไดป้รับการพิจารณาการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างใหก้บัเกษตรกร
ชาวสวนปาลม์เป็นทุก 30 วนั จากเดิมทุก 45 วนั โดยจะเร่ิมตั้งแต่งวดท่ี 7-9 เพื่อใหก้ารพิจารณาส่วนต่างสะทอ้นกบัราคาท่ี
แทจ้ริง และท าใหช้าวสวนปาลม์ไดรั้บการชดเชยรายไดเ้ร็วข้ึน โดยการจ่ายเงินชดเชยในงวดท่ี 7-9 ก าหนดจะจ่ายในวนัท่ี 16 ของ
ทุกเดือน (หากตรงกบัวนัหยุด ก็จะเล่ือนการจ่ายใหเ้ร็วข้ึน) โดยปริมาณผลปาลม์ท่ีใชค้  านวณเงินชดเชยส่วนต่างส าหรับงวดท่ี 7-
9 ก าหนดไวท่ี้เฉล่ีย 242.17 กิโลกรัมต่อไร่ต่องวดคูณดว้ยจ านวนไร่ท่ีปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ (ลดลง
จาก 363.25 กก. เพราะเดิมค านวณไว ้8 งวด) ทั้งน้ี การจ่ายชดเชยรายไดใ้หก้บัเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนั ไดจ่้ายไป



เพียง 2 งวด คือ งวดท่ี 1 และ 2 จากก าหนดท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมด 8 งวด ทุก 45 วนั โดยงวดท่ี 3-5 ไม่ไดจ่้ายชดเชย เพราะราคาผล
ปาลม์สูงกวา่ราคาประกนัรายได ้แต่งวดท่ี 6 กลบัมาจ่ายอีกคร้ัง ในอตัรา 0.97 บาทต่อ กก. 
 
 ส าหรับงวดท่ี 7 กรมส่งเสริมการเกษตรไดจ้ดัส่งขอ้มูลเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียน 355,533 ครัวเรือน โดยเกษตรกรจะไดรั้บ
เงินส่วนต่าง0.82 บาทต่อ กก. และเร่ิมโอนเงินเขา้บญัชี ธ.ก.ส. ของเกษตรกร ตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นตน้ไป ส าหรับจงัหวดั
สตูล มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนเขา้ร่วมโครงการ 8,419 ครัวเรือน พื้นท่ี 100,607.94 ไร่ และใหผ้ลผลิตแลว้ไดผ้า่นการประชาคมใน
พื้นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงท่ีผา่นมา เกษตรกรไดรั้บค่าชดเชย ส่วนต่างราคา ในงวดท่ี 1, 2 และงวดท่ี 6 คิดเป็นเงินรวมกวา่ 52 ลา้น
บาท 
 
 ขอเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนปาลม์น ้ามนั ท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมโครงการประกนัรายไดฯ้ และยงัไม่ไดแ้จง้ข้ึน
ทะเบียนไวก้บักรมส่งเสริมการเกษตร สามารถแจง้ข้ึนทะเบียนไดท่ี้ส านกังานเกษตรอ าเภอท่ีตั้งแปลง เจา้หนา้ท่ีจะลงพื้นท่ี
ตรวจสอบแปลงและหากผา่นการตรวจสอบแปลงปลูก ก็จะไดรั้บการช่วยเหลือตามรอบท่ีเหลือ ท่ีจะมีการจดัส่งขอ้มูลต่อไป 
 
  



 

 

เกษตรภาคใต้ปลืม้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวดัสตูล คว้าที ่1 ระดับประเทศ 
            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศผลการคดัเลือกเกษตรกร สถาบนัเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 
ประจ าปี 2563 โดย กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจกัสานตน้คลุม้บา้นวงัตง เลขท่ี 3 หมู่ท่ี 4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล ไดรั้บการคดัเลือก
ท่ี 1 ระดบัประเทศ 

            นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา กล่าววา่ ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายใหห้น่วยงานในสังกดัด าเนินการคดัเลือกเกษตรกร สถาบนัเกษตรกรและสหกรณ์ท่ีมีผลงานดีเด่น
แห่งชาติ เพื่อยกยอ่งประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานใหส้าธารณชนทัว่ไปไดรู้้จกั และยดึถือเป็นแบบอยา่งแนวทางในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลดีต่อประเทศ โดยเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติท่ีไดรั้บการคดัเลือก จะได้
เขา้รับพระราชทานโล่รางวลัในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั แต่ในปีน้ีเกิดสถานการณ์ COVID-19 จึงจดั
ใหมี้การรับพระราชทานโล่รางวลัหนา้พระบรมฉายาลกัษณ์ รัชกาลท่ี 10 ณ กรุงเทพมหานคร 



            นางสาวอรุณี เกาะกลาง ประธานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจกัสานตน้คลุม้บา้นวงัตง ใหข้อ้มูลวา่ ไดจ้ดัตั้งกลุ่ม เม่ือ
วนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ.2555 ท่ีตั้งกลุ่มเลขท่ี 3 หมู่ 4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล โดยมีความคิดริเร่ิมในการจดัตั้งกลุ่มข้ึนมา 
เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีของหมู่ท่ี 4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล มีอากาศร้อนช้ืน ท าให้ตน้คลุม้ซ่ึงพบมากในสวนยางพารา 
เจริญเติบโตไดดี้ ประกอบกบัผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในหมู่บา้นไดมี้การน าตน้คลุม้มาจกัสานเป็นภาชนะเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เช่น ฝาชี และ
ตะกร้า ซ่ึงมีความคงทน ท าใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน นอกจากน้ีเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ท าสวนยางพารา โดยในช่วงปี พ.ศ.2555 ราคายางพาราตกต ่า และในพื้นท่ีมีฝนตกชุกตลอดปี ท าใหร้ายไดจ้าก
การประกอบอาชีพท าสวนยางพาราลดลงอยา่งต่อเน่ือง รายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย แม่บา้นจึงรวมกลุ่มกนัเพื่อแกไ้ขปัญหา
รายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย โดยการสร้างอาชีพเสริมใหก้บัครัวเรือน ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตร
อ าเภอทุ่งหวา้ เขา้มาเป็นพี่เล้ียง และจดัตั้งกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรโดยใชช่ื้อวา่ “กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจกัสานตน้คลุม้บา้นวงัตง” 
ต่อมาในปี พ.ศ.2560 ไดจ้ดทะเบียนวสิาหกิจชุมชน โดยใชช่ื้อวา่ “วสิาหกิจชุมชนจกัสานตน้คลุม้บา้นวงัตง” และพฒันาเป็น
สินคา้ OTOP 

            นางสาวอรุณี เกาะกลาง ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ ผลิตภณัฑจ์ากตน้คลุม้เป็นสินคา้ท่ีขายดีมาก เน่ืองจากผลิตจากวสัดุธรรมชาติ 
มีความสวยงาม คงทน และเป็นท่ีนิยมของตลาด จึงมีคนในพื้นท่ีมาสมคัรเป็นสมาชิกเพิ่มข้ึน จากเดิมมีสมาชิก 10 คน ปัจจุบนัมี
สมาชิกทั้งหมด 68 คน สมาชิกมีรายไดโ้ดยเฉล่ียประมาณ 5,000-30,000 บาท ต่อคน/ต่อเดือน ผลิตภณัฑ์เด่นของกลุ่มไดแ้ก่ ฝาชี 
ตะกร้ากลม ตะกร้าเหล่ียม กระจาดผลไม ้กล่องใส่ทิชชู โคมไฟ ช่องทางการจ าหน่าย มีการขายออนไลน์ ทางเพจช่ือเพจ “จกัสาน
ตน้คลุม้บา้นวงัตง” ผา่นทางเฟซบุก๊ ช่ือ “อรุณี เกาะกลาง” และ “กาญจนา พยคัวลัย”์ และทางเวบ็ไซตต์ลาดเกษตรกรออนไลน์ 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผูส้นใจ ประชาชนทัว่ไป สามารถเขา้ไปเยีย่มชมการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม เลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์หรือ
ติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ คุณอรุณี เบอร์โทร 062- 6540788. 

  



 
ยกระดบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร รับวถีิชีวิตใหม่ (New Normal) 

 
เกษตรภาคใต ้ยกระดบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร รองรับการท่องเท่ียวแบบวถีิชีวติใหม่ (New Normal) 

 
 นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยวา่ การท่องเท่ียววถีิ
เกษตรหรือการท่องเท่ียวเชิงเกษตรถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายรัฐบาลในการพฒันาประเทศ ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดพ้ฒันา
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้มีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการบริการท่ีดี พร้อมทั้งยกระดบัมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิง



เกษตรใหส้ามารถตอบสนองตามความตอ้งการของกลุ่มนกัท่องเท่ียวมาอยา่งต่อเน่ือง โดยแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของกรม
ส่งเสริมการเกษตรจะตอ้งด าเนินการในรูปแบบของวสิาหกิจชุมชน หมู่บา้นหรือชุมชนตอ้งมีศกัยภาพในการพฒันาใหเ้ป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว และมีกิจกรรมท่ีโดดเด่น มีวถีิชีวติท่ีน่าสนใจ การเดินทางสะดวก นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไดง่้าย 
ปัจจุบนัภาคใตมี้แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีอยูใ่นความดูแลของ ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา 
ทั้งหมด 24 แห่ง โดยหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวคือ วสิาหกิจชุมชนเล้ียงปลากระชงั บา้น
พรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย)์ วิสาหกิจชุมชนเล้ียงปลากระชงับา้นพรุจูด หรือ บ่อหินฟาร์มสเตย ์ตั้งอยูท่ี่ 145/1 หมู่ท่ี 2 ต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ใหบ้ริการท่ีพกัโฮมสเตยแ์ละน าเท่ียวเรียนรู้กิจกรรมการเล้ียงสัตวน์ ้าในกระชงั นกัท่องเท่ียวสามารถ
ล่องเรือสัมผสัธรรมชาติของป่าชายเลน ปลูกหญา้ทะเลปลูกป่าชายเลน ศึกษาวถีิชีวติประมงชายฝ่ัง กิจกรรมท าผา้บาติก ชมการ
แสดงลิเกป่า และชิมอาหารทะเลสดๆ จากกระชงั 
 นายสุพิท จิตรภกัดี ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ สถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 ในประเทศไทยเร่ิมดีข้ึน เร่ิมมีการผอ่น
คลายมาตรการต่างๆ ท าใหบ้รรยากาศของการท่องเท่ียวเร่ิมกลบัมาคึกคกัอีกคร้ัง การกลบัมาเปิดใหบ้ริการอีกคร้ังของบ่อหิน
ฟาร์มสเตย ์มีมาตรการรองรับการท่องเท่ียวแบบวถีิชีวติใหม่ (New Normal) โดยนกัท่องเท่ียวจะตอ้งมีการจองแพก็เกจล่วงหนา้
เพื่อควบคุมปริมาณจ านวนนกัท่องเท่ียว จากเดิมรับได ้60 คน เหลือ 40 คน (2 – 4 คน / หอ้ง) เพิ่มระยะห่างใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้
พื้นท่ีใชส้อย 10 ตร.ม. / คนมีการซกัประวติันกัท่องเท่ียวทุกคนก่อนเขา้พกั มีการจดัอาหารเป็นชุดส าหรับนกัท่องเท่ียว และยงัมี
การใชแ้อพพลิเคชัน่ “ไทยชนะ” มาช่วยคดักรองและติดตามการเขา้พื้นท่ีของนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย สามารถติดตามข่าวสารของบ่อ
หินฟาร์มสเตย ์ไดท้าง Facebook ช่ือ“บ่อหินฟาร์มสเตย ์– วสิาหกิจชุมชน – เล้ียงปลากระชงับา้นพรุจูด – Bohinfarmstay” หรือ
สอบถามขอ้มูลเพิ่มไดท่ี้ คุณบรรจง นฤพรเมธีประธานวสิาหกิจชุมชนเล้ียงปลากระชงับา้นพรุจูด โทร. 081-892-7440 
  



 

 
  



 
เกษตรภาคใต ้ยกระดบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร รองรับการท่องเท่ียวแบบวถีิชีวติใหม่ (NEW NORMAL) 

 

 
 นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยวา่ การท่องเท่ียววถีิ
เกษตรหรือการท่องเท่ียวเชิงเกษตรถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายรัฐบาลในการพฒันาประเทศ 
 
 ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดพ้ฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรใหมี้การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการบริการ ท่ีดี 
พร้อมทั้งยกระดบัมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรใหส้ามารถตอบสนองตามความตอ้งการของกลุ่มนกัท่องเท่ียวมาอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรจะตอ้งด าเนินการในรูปแบบของวสิาหกิจชุมชน หมู่บา้นหรือ
ชุมชนตอ้งมีศกัยภาพในการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว และมีกิจกรรมท่ีโดดเด่น 
 
 มีวถีิชีวติท่ีน่าสนใจ การเดินทางสะดวก นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไดง่้าย ปัจจุบนัภาคใตมี้แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีอยูใ่นความดูแลของ ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ทั้งหมด 24 แห่ง โดยหน่ึง
ในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวคือ วสิาหกิจชุมชนเล้ียงปลากระชงั 
บา้นพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย)์ 
 



 วสิาหกิจชุมชนเล้ียงปลากระชงับา้นพรุจูด หรือ บ่อหินฟาร์มสเตย ์ตั้งอยูท่ี่ 145/1 หมู่ท่ี 2 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดั
ตรัง ใหบ้ริการท่ีพกัโฮมสเตยแ์ละน าเท่ียวเรียนรู้กิจกรรมการเล้ียงสัตวน์ ้าในกระชงั นกัท่องเท่ียวสามารถล่องเรือสัมผสัธรรมชาติ
ของป่าชายเลน ปลูกหญา้ทะเล ปลูกป่าชายเลน ศึกษาวถีิชีวติประมงชายฝ่ัง กิจกรรมท าผา้บาติก ชมการแสดงลิเกป่า และชิม
อาหารทะเลสดๆจากกระชงั 
 
 นายสุพิท จิตรภกัดี ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ สถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 ในประเทศไทยเร่ิมดีข้ึน เร่ิมมีการผอ่น
คลายมาตรการต่าง ๆ ท าใหบ้รรยากาศของการท่องเท่ียวเร่ิมกลบัมาคึกคกัอีกคร้ัง การกลบัมาเปิดใหบ้ริการอีกคร้ังของบ่อหิน
ฟาร์มสเตย ์มีมาตรการรองรับการท่องเท่ียวแบบวถีิชีวติใหม่ (New Normal) 
 
  โดยนกัท่องเท่ียวจะตอ้งมีการจองแพก็เกจล่วงหนา้เพื่อควบคุมปริมาณจ านวนนกัท่องเท่ียว จากเดิมรับได ้60 คน เหลือ 
40 คน (2 – 4 คน/หอ้ง) เพิ่มระยะห่างใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้พื้นท่ีใชส้อย 10 ตร.ม./คน มีการซกัประวติันกัท่องเท่ียวทุกคนก่อนเขา้
พกั มีการจดัอาหารเป็นชุดส าหรับนกัท่องเท่ียว และยงัมีการใชแ้อพพลิเคชัน่ “ไทยชนะ” มาช่วยคดักรองและติดตามการเขา้พื้นท่ี
ของนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย สามารถติดตามข่าวสารของบ่อหินฟาร์มสเตย ์ไดท้าง Facebook ช่ือ “บ่อหินฟาร์มสเตย-์วิสาหกิจชุมชน-
เล้ียงปลากระชงับา้นพรุจูด-Bohinfarmstay” หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มไดท่ี้ คุณบรรจง นฤพรเมธี ประธานวสิาหกิจชุมชนเล้ียงปลา
กระชงับา้นพรุจูด โทร. 081-892-7440 
  



 
เกษตรภาคใตย้กระดบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร รองรับการท่องเท่ียวแบบวถีิชีวติใหม่ 

 
ศูนยข์่าวหาดใหญ่ - เกษตรภาคใตย้กระดบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร รองรับการท่องเท่ียวแบบวถีิชีวติใหม่ (New Normal) 
 
 นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา เปิดเผยวา่ การท่องเท่ียววถีิ
เกษตร หรือการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายรัฐบาลในการพฒันาประเทศ ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตร ได้
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรใหมี้การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการบริการท่ีดี พร้อมทั้งยกระดบัมาตรฐานแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ใหส้ามารถตอบสนองตามความตอ้งการของกลุ่มนกัท่องเท่ียวมาอยา่งต่อเน่ือง โดยแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ของกรมส่งเสริมการเกษตร จะตอ้งด าเนินการในรูปแบบของวสิาหกิจชุมชน หมู่บา้น หรือชุมชน ตอ้งมีศกัยภาพในการพฒันาให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียว และมีกิจกรรมท่ีโดดเด่น มีวถีิชีวติท่ีน่าสนใจ การเดินทางสะดวก นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว
ไดง่้าย 
 
 ปัจจุบนัภาคใตมี้แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีอยูใ่นความดูแลของส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดั
สงขลา ทั้งหมด 24 แห่ง โดยหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว คือ วสิาหกิจชุมชนเล้ียงปลา
กระชงับา้นพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย)์ วสิาหกิจชุมชนเล้ียงปลากระชงับา้นพรุจูด หรือบ่อหินฟาร์มสเตย ์ตั้งอยูท่ี่ 145/1 หมู่ 2 ต.บ่อ
หิน อ.สิเกา จ.ตรัง ใหบ้ริการท่ีพกัโฮมสเตย ์และน าเท่ียวเรียนรู้กิจกรรมการเล้ียงสัตวน์ ้าในกระชงั นกัท่องเท่ียวสามารถล่องเรือ



สัมผสัธรรมชาติของป่าชายเลน ปลูกหญา้ทะเล ปลูกป่าชายเลน ศึกษาวถีิชีวติประมงชายฝ่ัง กิจกรรมท าผา้บาติก ชมการแสดงลิเก
ป่า และชิมอาหารทะเลสดๆ จากกระชงั 
 
 นายสุพิท จิตรภกัดี ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ สถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 ในประเทศไทยเร่ิมดีข้ึน เร่ิมมีการผอ่น
คลายมาตรการต่างๆ ท าใหบ้รรยากาศของการท่องเท่ียวเร่ิมกลบัมาคึกคกัอีกคร้ัง การกลบัมาเปิดใหบ้ริการอีกคร้ังของบ่อหิน
ฟาร์มสเตย ์มีมาตรการรองรับการท่องเท่ียวแบบวถีิชีวติใหม่ (New Normal) โดยนกัท่องเท่ียวจะตอ้งมีการจองแพกเกจล่วงหนา้
เพื่อควบคุมปริมาณจ านวนนกัท่องเท่ียว จากเดิมรับได ้60 คน เหลือ 40 คน (2-4 คน/ห้อง) เพิ่มระยะห่างใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้พื้นท่ี
ใชส้อย 10 ตารางเมตร/คน มีการซกัประวติันกัท่องเท่ียวทุกคนก่อนเขา้พกั มีการจดัอาหารเป็นชุดส าหรับนกัท่องเท่ียว และยงัมี
การใชแ้อปพลิเคชนั “ไทยชนะ” มาช่วยคดักรอง และติดตามการเขา้พื้นท่ีของนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย สามารถติดตามข่าวสารของบ่อ
หินฟาร์มสเตย ์ไดท้าง Facebook ช่ือ “บ่อหินฟาร์มสเตย-์วิสาหกิจชุมชน-เล้ียงปลากระชงับา้นพรุจูด-Bohinfarmstay” หรือ
สอบถามขอ้มูลเพิ่มไดท่ี้ นายบรรจง นฤพรเมธี ประธานวิสาหกิจชุมชนเล้ียงปลากระชงับา้นพรุจูด โทร.08-1892-7440 
 



 
ปลูกผกักูด เก็บยอดขายสร้างรายได ้จ.ก าแพงเพชร 

 
 
 ท่ีบา้นใหม่ธงชยั อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร นางปัญญา คมข า เกษตรกรในพื้นท่ี ซ่ึงแต่เดิมมีอาชีพท านาเป็น
หลกั แต่ปัจจุบนัไดห้นัมาท าการเพาะปลูกพืชแบบผสมผสาน บนพื้นท่ี 8 ไร่ของตวัเอง โดยในพื้นท่ีมีการปลูกไมผ้ลยนืตน้เพื่อ
เก็บผลผลิตขายตามฤดูกาล แต่ในช่วงท่ีรอผลิต นางปัญญาไดเ้ลือกตน้ผกักูดมาปลูกแซมไวใ้นพื้นท่ี เพื่อเก็บยอดส่งขาย สร้าง
รายไดใ้หก้บัครอบครัวทุกวนั 
 
 ส่วนจุดเร่ิมตน้ท่ีน าผกักูดมาปลูกไว ้ความตั้งใจแรกคือเก็บไวรั้บประทานในครอบครัว แต่ผลผลิตมีมากข้ึน จึงเร่ิมน าไป
วางขาย ซ่ึงก็ไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งดี และมองวา่ผกักูดเป็นพืชท่ีโตไว ดูแลง่าย เป็นท่ีตอ้งการของตลาด จึงขยายพื้นท่ีปลูก
อยา่งต่อเน่ือง 
 
 ปัจจุบนัผกักูดมีราคารับซ้ือถึงกิโลกรัมละ 50 บาท ในแต่ละวนัจะเก็บผกักูดส่งขายไดไ้ม่ต ่ากวา่วนัละ 10 กิโลกรัม มี
รายไดเ้ฉล่ียไม่ต ่ากวา่วนัละ 500 บาท ยงัไม่นบัรวมรายไดจ้ากการจ าหน่ายผกัชนิดอ่ืนๆ รวมถึงผลไมท่ี้ปลูกไวใ้นพื้นท่ี อยา่ง อโว
คาโด กลว้ยน ้าวา้ รวมถึงไข่เป็ดท่ีน ามาเล้ียงไว ้
 
 ดา้น นายสมยศ มโนวงศ ์เกษตรจงัหวดัก าแพงเพชร เร่งส่งเสริมใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีท่ียงัท าการเกษตรเชิงเด่ียว หนัมาท า
การเกษตรผสมผสาน เพื่อท่ีอยา่งนอ้ย ปลูกขา้ว ปลูกไมผ้ล ไมย้นืตน้ เล้ียงสัตว ์และปลูกพืชผกัอายสุั้น เพื่อท่ีอยา่งนอ้ย ระหวา่งรอ
เก็บเก่ียวผลผลิตอยา่งหน่ึง ยงัจะมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลผลิตอีกอยา่ง เป็นรายไดจุ้นเจือครอบครัว 



 
 ชาวบา้นในพื้นท่ี หมู่ 1 บา้นตนัหยงอุมา ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมืองสตูล จงัหวดัสตูล ท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท า
ประมง จะใชเ้คร่ืองมือรุนกุง้เคยตามชายหาดในช่วงท่ีน ้าทะเลข้ึน เพื่อน าไปท ากะปิดินระเบิด ส่งขาย สร้างรายได ้โดยวธีิการท า
เม่ือไดต้วักุง้เคยแลว้ ก็จะน ามาลา้งใหส้ะอาด แลว้น าไปตากแดดใหพ้อแหง้ แลว้น ามาต าในครกไมแ้บบโบราณ โดยใส่เกลือและ
น ้าตาลผสมลงไป จากนั้นน าไปหมกัอีก 2 คืน แลว้น ามาต าในครกไมอี้กคร้ัง จนตวักุง้เคยเป็นเน้ือเนียน แลว้น ามาป้ันเป็นกอ้น ๆ 
เหมือนดินระเบิด ขายในราคากิโลกรัมละ 100 บาท หากใส่กระปุกคร่ึงกิโลกรัม จะขายในราคา 60 บาท ส่งจ าหน่ายทั้งในพื้นท่ี
จงัหวดัสตูลและจงัหวดัพงังา กะปิของบา้นตนัหยง-อุมา จะมีเอกลกัษณ์ คือ กะปิจะอดัแน่นไปดว้ยกุง้เคยลว้นๆ ไม่ผสมสี โดย
ส่วนผสมมีเพียงเกลือและน ้าตาลเท่านั้น ท่ีเป็นวธีิการถนอมอาหารอีกวธีิหน่ึง ท่ีเก็บไดน้านเป็นปี 
 
 นางวไิลวรรณ ภูมิฐาน ชาวบา้นตนัหยงอุมา บอกถึงเคล็ดลบั วธีิท ากะปิ แบบโบราณดั้งเดิม ท่ีท าใหก้ะปิมีกล่ินหอมน่ากิน
วา่ จะตอ้งเป็นกุง้เคยสด ท่ีไดม้าตอนเชา้ 
  


