สรุปข่ าวกรมส่ งเสริมการเกษตร ประจาวันที่ 19 มิถุนายน 2563
ส่ วนกลาง
ประเด็น
กล้วยไม้แปลงใหญ่

หัวข้ อข่ าว

ช่ องทางการเผยแพร่

เกษตรฯ ดันกลุ่มกล้วยไม้แปลงใหญ่ เบนเข็มเน้นส่ งเสริ มและขายในประเทศ

เกษตรสาระดี

หลังเจอพิษโควิด-19

ดอทคอม

เกษตรฯ ดันกลุ่มกล้วยไม้แปลงใหญ่เบนเข็มเน้นส่ งเสริ มและขายในประเทศ

All new express

หลังเจอพิษโควิด-19
เกษตรฯ ดันกลุ่มกล้วยไม้แปลงใหญ่เบนเข็ม เน้นส่ งเสริ มและขายในประเทศ

เทคโนโลยีชาวบ้าน

หลังเจอพิษโควิด-19
เปิ ด Pre-Order กล้วยไม้แปลงใหญ่ ผ่าน Social Media สู ้วกิ ฤตโควิด-19

สยามรัฐออนไลน์

เกษตรฯ ดันกลุ่มกล้วยไม้แปลงใหญ่ ส่ งเสริ มขายในประเทศหลังเจอพิษ

เกษตรก้าวไกล

โควิด-19
เกษตรฯ ดันกลุ่มกล้วยไม้แปลงใหญ่เบนเข็มเน้นส่ งเสริ มและขายในประเทศ

Thai pr.net

หลังเจอพิษโควิด-19
เกษตรฯ ดันกลุ่มกล้วยไม้แปลงใหญ่เบนเข็มเน้นส่ งเสริ มและขายในประเทศ

RYT9

หลังเจอพิษโควิด-19
โครงการ 30 วันปัน

อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดตัวโครงการ 30 วันปั นความรู ้ฯ “เกษตรกร

ความรู ้ฯ

ต้องสู ้และกล้าเปลี่ยน”

สร้างอัตลักษณ์ผลไม้ กรมส่ งเสริ มการเกษตรหนุนสร้างอัตลักษณ์ผลไม้เพิ่มมูลค่าแต่ละท้องถิ่น
กรมส่ งเสริ มการเกษตรหนุนสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ เพิ่มมูลค่าแต่ละท้องถิ่น

เกษตรก้าวไกล
เพจสมิหราไทมส์
สมิหราไทมส์
ออนไลน์

ช่วยชาวสวนปาล์ม

เกษตรฯ ติดตามโครงการประกันรายได้ ลยช่วยชาวสวนปาล์ม

เพจสมิหราไทมส์

เกษตรฯ ติดตามโครงการประกันรายได้ ลุยช่วยชาวสวนปาล์ม

สมิหราไทมส์
ออนไลน์

แม่บา้ นเกษตรกร

เกษตรภาคใต้ปลื้ม กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรจังหวัดสตูล คว้าที่ 1 ระดับประเทศ

ไทยแหลมทอง
ออนไลน์

ส่ วนกลาง
ประเด็น
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

หัวข้ อข่ าว
ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

ช่ องทางการเผยแพร่
สมิหราไทมส์
ออนไลน์

ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

เพจสมิหราไทมส์

เกษตรภาคใต้ ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รองรับการท่องเที่ยวแบบวิถี

สงขลาทูเดย์

ชีวติ ใหม่ (NEW NORMAL)
เกษตรภาคใต้ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รองรับการท่องเที่ยวแบบวิถี

MGR online

ชีวติ ใหม่
ส่ วนภูมิภาค
ประเด็น
ผักกูด

หัวข้ อข่ าว
ปลูกผักกูด เก็บยอดขายสร้างรายได้ จ.กาแพงเพชร

ช่ องทางการเผยแพร่
7HD

เกษตรฯ ดันกลุ่มกล้วยไม้แปลงใหญ่ เบนเข็มเน้นส่ งเสริ มและขายในประเทศหลังเจอพิษโควิด-19

กรมส่ งเสริ มการเกษตรสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้แปลงใหญ่คุณภาพดี จาหน่ายผ่านช่องทางตลาดใหม่
ใช้ Social Media เปิ ดรับ Pre-order พร้อมส่ งเสริ มการจาหน่ายตลาดในประเทศ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรค
โควิด-19 ทาชะงักการส่ งออก

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า กล้วยไม้เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ ทา
รายได้ต่อปี มากกว่า 2,500 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ส่งออกในลักษณะกล้วยไม้ตดั ดอก แหล่งผลิตสาคัญอยูใ่ นจังหวัดนครปฐม
สมุทรสาคร นนทบุรี และกรุ งเทพฯ โดยเป็ นกล้วยไม้สกุลหวาย (เดนโดรเบียม) กว่าร้อยละ 80รองลงมา คือ สกุลมอคคารา ร้อย
ละ 15 และสกุลอื่น ๆ ร้อยละ 5 ได้แก่ แวนดา ออนซีเดียม ตามลาดับ ผลผลิตที่มีคุณภาพ เช่น ไม่มีตาหนิจากโรคแมลง ก้านช่อยาว
ไม่นอ้ ยกว่า 35 ซ.ม. ดอกในช่อบานไม่นอ้ ยกว่า 4 ดอก ส่ วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศ ส่ วนผลผลิตที่เหลือและคุณภาพไม่ได้ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด หรื อที่เรี ยกว่า “ไม้ตลาด” จะถูกจาหน่ายภายในประเทศ โดยผูร้ วบรวมและพ่อค้าในท้องถิ่นรวบรวมผลผลิตจาก
เกษตรกรจาหน่ายให้กบั พ่อค้าส่ งที่ตลาดค้าส่ ง เช่น ปากคลองตลาด ตลาดไท ตลาดสี่ มุมเมือง รวมทั้งตลาดต่างจังหวัดเป็ นต้น

ในปี 2562 มีพ้นื ที่เก็บเกี่ยว 21,521 ไร่ ผลผลิต 48,794 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 2,654 ล้านบาท หรื อร้อยละ 47 ของผลผลิตทั้ง
ประเทศ แบ่งเป็ น กล้วยไม้ตดั ดอก 2,165 ล้านบาท และกล้วยไม้ตน้ 489 ล้านบาท ประเทศคู่คา้ สาคัญที่มีมูลค่านาเข้ากล้วยไม้จาก
ไทย เรี ยงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น เวียดนาม ยุโรป 28 ประเทศ และจีน เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรื อโควิด-19 กล้วยไม้เป็ นพืชหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรง หลายประเทศมีมาตรการ Lock down ลด/
งดเที่ยวบิน รวมทั้งการขนส่ งทางรถ ส่ งผลให้การส่ งออกกล้วยไม้ของไทยช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2563 มีปริ มาณลดลงร้อยละ
40.14 และมูลค่าลดลงร้อยละ 31.67 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 จึงทาให้มีผลผลิตส่ วนเกินเหลือจากที่ตลาด
รองรับได้จานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ กล้วยไม้ตดั ดอกซึ่ งมีผลผลิตออกทั้งปี ไม่สามารถเก็บผลผลิตรอตลาดได้เหมือนกับสิ นค้า
บางประเภท ดังนั้น เกษตรกรต้องตัดทิ้ง เหลือไว้แต่เฉพาะต้นเพื่อลดต้นทุนการผลิต

อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ กรม
ส่ งเสริ มการเกษตรจึงได้มีแนวทางส่ งเสริ มตลาดกล้วยไม้ภายในประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยส่ งเสริ มและสนับสนุนให้กลุ่ม
เกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้แปลงใหญ่กระจายผลผลิตกล้วยไม้คุณภาพดีสู่ผบู ้ ริ โภคโดยตรงผ่านช่องทางตลาดใหม่ เพิม่ จากเดิมที่
เกษตรกรจาหน่ายกล้วยไม้ให้แก่ผสู ้ ่ งออกและผูร้ วบรวมที่มารับซื้ อที่สวน เช่น การจาหน่าย Online ผ่านแพลตฟอร์ ม
ต่าง ๆ ได้แก่ ไปรษณี ยไ์ ทย 24 Shopping การจัดทาเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพื่อเป็ นช่องทางประชาสัมพันธ์
สิ นค้าของเกษตรกร การรณรงค์ขอความร่ วมมือทุกหน่วยงานสนับสนุนสิ นค้าไทย ภายใต้แคมเปญ “ซื้ อสิ นค้าเกษตรกรไทย
เกษตรกรอยูไ่ ด้ ประเทศไทยอยูร่ อด” การจัดหาสถานที่จาหน่ายสิ นค้ากล้วยไม้ของเกษตรกร ณ บริ เวณหน้าสานักงานเกษตร
จังหวัด สานักงานเกษตรอาเภอ ตลาดเกษตรกรและสถานที่ต่างๆ ประชาสัมพันธ์ช้ ีเป้ าแหล่งผลิตกล้วยไม้ตดั ดอกและกล้วยไม้ตน้
ของเกษตรกรแปลงใหญ่ สมาคม ชมรมกล้วยไม้ รวมทั้งการจาหน่ายในรู ปแบบ Pre-Order ผ่านทางSocial Media นอกจากนี้ ยัง
ส่ งเสริ มให้คนไทยใช้กล้วยไม้ไทยจัดกิจกรรม และเผยแพร่ การใช้ประโยชน์ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดแจกัน การจัดช่อบู
เก้ ร้อยพวงมาลัย ประดับตกแต่งสถานที่ เป็ นต้น ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ดาเนินการส่ งเสริ มกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่
กล้วยไม้ รวมทั้งเกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้ทว่ั ไป ปั จจุบนั มีแปลงใหญ่กล้วยไม้รวมทั้งสิ้ น จานวน 11 แปลง จาก 4 จังหวัดได้แก่
นครปฐม 6 แปลง สมุทรสาคร 3 แปลง นนทบุรี 1 แปลง และกรุ งเทพมหานคร 1 แปลง

“ผลการดาเนิ นงานนาร่ องจาหน่ายสิ นค้ากล้วยไม้ในรู ปแบบ Pre-order ได้รับเสี ยงตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดี มีลูกค้า
ประจาและลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผูส้ นใจ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริ เวณใกล้เคียง รวมทั้งพ่อค้าคนกลางมารับสิ นค้าไปจาหน่ายต่อ เกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้า
ร่ วมดาเนินการมีความพึงพอใจในรายได้และการจาหน่ายในลักษณะนี้ เนื่องจากจาหน่ายผลผลิตได้ราคาดีกว่าจาหน่ายที่สวน เช่น
ขายที่สวนราคาช่อละ 30 – 70 สตางค์ ขณะที่จาหน่ายตรงให้ผบู ้ ริ โภค ช่อละ 2 – 2.50 บาท ซึ่ งการรวมคาสั่งซื้ อล่วงหน้าของลูกค้า
และให้เกษตรกรนาสิ นค้าทั้งหมดมาส่ งยังจุดกระจายสิ นค้าเพียงจุดเดียว ช่วยให้ประหยัดต้นทุนค่าขนส่ งของเกษตรกร มีจานวน

สิ นค้าและรายได้จากการจาหน่ายแน่นอน สาหรับระยะต่อไปกรมส่ งเสริ มการเกษตรจะส่ งเสริ มให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่นา
ร่ องดังกล่าว ดาเนิ นการด้วยตัวเองทุกขั้นตอน เริ่ มจากการตั้งช่องทางการจาหน่ายของกลุ่ม เช่น Line Official, Facebook จัดทาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์สินค้า การรวบรวมและสรุ ปยอดสั่งซื้ อในแต่ละรอบ การจัดเตรี ยม/ส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร รวมทั้งขยายผลการดาเนินงานไปสู่ แปลงใหญ่อื่น ๆ ที่สนใจนาไปประยุกต์ใช้ต่อยอดทั้งนี้ การ
ส่ งเสริ มตลาดกล้วยไม้ภายในประเทศ จะช่วยเพิ่มทางเลือกและลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพาตลาดส่ งออกที่เป็ นตลาดหลัก ซึ่ งยังไม่
มีความแน่นอนว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็ นปกติเมื่อใด”

เกษตรฯ ดันกลุ่มกล้วยไม้แปลงใหญ่เบนเข็มเน้นส่ งเสริ มและขายในประเทศหลังเจอพิษโควิด-19

กรมส่ งเสริ มการเกษตรสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้ วยไม้ แปลงใหญ่ คุณภาพดี จาหน่ ายผ่ านช่ องทางตลาดใหม่ ใช้ Social
Media เปิ ดรับ Pre-order พร้ อมส่ งเสริมการจาหน่ ายตลาดในประเทศ หลังได้ รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19
ทาชะงักการส่ งออก
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า กล้วยไม้เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ ทา
รายได้ต่อปี มากกว่า 2,500 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ส่งออกในลักษณะกล้วยไม้ตดั ดอก แหล่งผลิตสาคัญอยูใ่ นจังหวัดนครปฐม
สมุทรสาคร นนทบุรี และกรุ งเทพฯ โดยเป็ นกล้วยไม้สกุลหวาย (เดนโดรเบียม) กว่าร้อยละ 80 รองลงมา คือ สกุลมอคคารา ร้อย
ละ 15 และสกุลอื่น ๆ ร้อยละ 5 ได้แก่ แวนดา ออนซี เดียม ตามลาดับ ผลผลิตที่มีคุณภาพ เช่น ไม่มีตาหนิจากโรคแมลง ก้านช่อยาว
ไม่นอ้ ยกว่า 35 ซ.ม. ดอกในช่อบานไม่นอ้ ยกว่า 4 ดอก ส่ วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศ ส่ วนผลผลิตที่เหลือและคุณภาพไม่ได้ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด หรื อที่เรี ยกว่า “ไม้ตลาด” จะถูกจาหน่ายภายในประเทศ โดยผูร้ วบรวมและพ่อค้าในท้องถิ่นรวบรวมผลผลิตจาก
เกษตรกรจาหน่ายให้กบั พ่อค้าส่ งที่ตลาดค้าส่ ง เช่น ปากคลองตลาด ตลาดไท ตลาดสี่ มุมเมือง รวมทั้งตลาดต่างจังหวัด เป็ นต้น

ในปี 2562 มีพ้นื ที่เก็บเกี่ยว 21,521 ไร่ ผลผลิต 48,794 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 2,654 ล้านบาท หรื อร้อยละ 47 ของผลผลิตทั้ง
ประเทศ แบ่งเป็ น กล้วยไม้ตดั ดอก 2,165 ล้านบาท และกล้วยไม้ตน้ 489 ล้านบาท ประเทศคู่คา้ สาคัญที่มีมูลค่านาเข้ากล้วยไม้จาก
ไทย เรี ยงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น เวียดนาม ยุโรป 28 ประเทศ และจีน เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโควิด-19 กล้วยไม้เป็ นพืชหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรง หลายประเทศมีมาตรการ Lock down ลด/
งดเที่ยวบิน รวมทั้งการขนส่ งทางรถ ส่ งผลให้การส่ งออกกล้วยไม้ของไทยช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2563 มีปริ มาณลดลงร้อยละ
40.14 และมูลค่าลดลงร้อยละ 31.67 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 จึงทาให้มีผลผลิตส่ วนเกินเหลือจากที่ตลาด
รองรับได้จานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ กล้วยไม้ตดั ดอกซึ่ งมีผลผลิตออกทั้งปี ไม่สามารถเก็บผลผลิตรอตลาดได้เหมือนกับสิ นค้า
บางประเภท ดังนั้น เกษตรกรต้องตัดทิ้ง เหลือไว้แต่เฉพาะต้นเพื่อลดต้นทุนการผลิต
อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ กรม
ส่ งเสริ มการเกษตรจึงได้มีแนวทางส่ งเสริ มตลาดกล้วยไม้ภายในประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยส่ งเสริ มและสนับสนุนให้กลุ่ม
เกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้แปลงใหญ่กระจายผลผลิตกล้วยไม้คุณภาพดีสู่ผบู ้ ริ โภคโดยตรงผ่านช่องทางตลาดใหม่ เพิ่มจากเดิมที่
เกษตรกรจาหน่ายกล้วยไม้ให้แก่ผสู ้ ่ งออกและผูร้ วบรวมที่มารับซื้ อที่สวน เช่น การจาหน่าย Online ผ่านแพลตฟอร์ มต่าง ๆ ได้แก่
ไปรษณี ยไ์ ทย 24 Shopping การจัดทาเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพื่อเป็ นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าของ
เกษตรกร การรณรงค์ขอความร่ วมมือทุกหน่วยงานสนับสนุนสิ นค้าไทย ภายใต้แคมเปญ “ซื้ อสิ นค้าเกษตรกรไทย เกษตรกรอยูไ่ ด้
ประเทศไทยอยูร่ อด” การจัดหาสถานที่จาหน่ายสิ นค้ากล้วยไม้ของเกษตรกร ณ บริ เวณหน้าสานักงานเกษตรจังหวัด สานักงาน
เกษตรอาเภอ ตลาดเกษตรกรและสถานที่ต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ช้ ีเป้ าแหล่งผลิตกล้วยไม้ตดั ดอกและกล้วยไม้ตน้ ของเกษตรกร
แปลงใหญ่ สมาคม ชมรมกล้วยไม้ รวมทั้งการจาหน่ายในรู ปแบบ Pre-Order ผ่านทาง Social Media นอกจากนี้ ยังส่ งเสริ มให้คน
ไทยใช้กล้วยไม้ไทยจัดกิจกรรม และเผยแพร่ การใช้ประโยชน์ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดแจกัน การจัดช่อบูเก้ ร้อยพวงมาลัย
ประดับตกแต่งสถานที่ เป็ นต้น ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ดาเนิ นการส่ งเสริ มกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยไม้ รวมทั้ง
เกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้ทวั่ ไป ปั จจุบนั มีแปลงใหญ่กล้วยไม้รวมทั้งสิ้ น จานวน 11 แปลง จาก 4 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม 6 แปลง
สมุทรสาคร 3 แปลง นนทบุรี 1 แปลง และกรุ งเทพมหานคร 1 แปลง
“ผลการดาเนิ นงานนาร่ องจาหน่ายสิ นค้ากล้วยไม้ในรู ปแบบ Pre-order ได้รับเสี ยงตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดี มีลูกค้า
ประจาและลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผูส้ นใจ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริ เวณใกล้เคียง รวมทั้งพ่อค้าคนกลางมารับสิ นค้าไปจาหน่ายต่อ เกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้า
ร่ วมดาเนินการมีความพึงพอใจในรายได้และการจาหน่ายในลักษณะนี้ เนื่องจากจาหน่ายผลผลิตได้ราคาดีกว่าจาหน่ายที่สวน เช่น
ขายที่สวนราคาช่อละ 30 – 70 สตางค์ ขณะที่จาหน่ายตรงให้ผบู ้ ริ โภค ช่อละ 2 – 2.50 บาท ซึ่ งการรวมคาสัง่ ซื้ อล่วงหน้าของลูกค้า
และให้เกษตรกรนาสิ นค้าทั้งหมดมาส่ งยังจุดกระจายสิ นค้าเพียงจุดเดียว ช่วยให้ประหยัดต้นทุนค่าขนส่ งของเกษตรกร มีจานวน
สิ นค้าและรายได้จากการจาหน่ายแน่นอน สาหรับระยะต่อไปกรมส่ งเสริ มการเกษตรจะส่ งเสริ มให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่นา
ร่ องดังกล่าว ดาเนิ นการด้วยตัวเองทุกขั้นตอน เริ่ มจากการตั้งช่องทางการจาหน่ายของกลุ่ม เช่น Line Official, Facebook จัดทาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์สินค้า การรวบรวมและสรุ ปยอดสั่งซื้ อในแต่ละรอบ การจัดเตรี ยม/ส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร รวมทั้งขยายผลการดาเนินงานไปสู่ แปลงใหญ่อื่น ๆ ที่สนใจนาไปประยุกต์ใช้ต่อยอด ทั้งนี้ การ
ส่ งเสริ มตลาดกล้วยไม้ภายในประเทศ จะช่วยเพิ่มทางเลือกและลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพาตลาดส่ งออกที่เป็ นตลาดหลัก ซึ่ งยังไม่
มีความแน่นอนว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็ นปกติเมื่อใด”

เกษตรฯ ดันกลุ่มกล้วยไม้แปลงใหญ่เบนเข็ม เน้นส่ งเสริ มและขายในประเทศหลังเจอพิษโควิด-19

กรมส่ งเสริ มการเกษตรสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้แปลงใหญ่คุณภาพดี จาหน่ายผ่านช่องทางตลาดใหม่ใช้
Social Media เปิ ดรับ Pre-order พร้อมส่ งเสริ มการจาหน่ายตลาดในประเทศ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคโค
วิด-19 ทาชะงักการส่ งออก
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า กล้วยไม้เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ ทา
รายได้ต่อปี มากกว่า 2,500 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ส่งออกในลักษณะกล้วยไม้ตดั ดอก แหล่งผลิตสาคัญอยูใ่ นจังหวัดนครปฐม

สมุทรสาคร นนทบุรี และกรุ งเทพฯ โดยเป็ นกล้วยไม้สกุลหวาย (เดนโดรเบียม) กว่าร้อยละ 80 รองลงมา คือ สกุลมอคคารา ร้อย
ละ 15 และสกุลอื่น ๆ ร้อยละ 5 ได้แก่ แวนดา ออนซี เดียม ตามลาดับ ผลผลิตที่มีคุณภาพ เช่น ไม่มีตาหนิจากโรคแมลง ก้านช่อยาว
ไม่นอ้ ยกว่า 35 ซ.ม. ดอกในช่อบานไม่นอ้ ยกว่า 4 ดอก ส่ วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศ ส่ วนผลผลิตที่เหลือและคุณภาพไม่ได้ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด หรื อที่เรี ยกว่า “ไม้ตลาด” จะถูกจาหน่ายภายในประเทศ โดยผูร้ วบรวมและพ่อค้าในท้องถิ่นรวบรวมผลผลิตจาก
เกษตรกรจาหน่ายให้กบั พ่อค้าส่ งที่ตลาดค้าส่ ง เช่น ปากคลองตลาด ตลาดไท ตลาดสี่ มุมเมือง รวมทั้งตลาดต่างจังหวัด เป็ นต้น
ในปี 2562 มีพ้นื ที่เก็บเกี่ยว 21,521 ไร่ ผลผลิต 48,794 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 2,654 ล้านบาท หรื อร้อยละ 47 ของผลผลิตทั้ง
ประเทศ แบ่งเป็ น กล้วยไม้ตดั ดอก 2,165 ล้านบาท และกล้วยไม้ตน้ 489 ล้านบาท ประเทศคู่คา้ สาคัญที่มีมูลค่านาเข้ากล้วยไม้จาก
ไทย เรี ยงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น เวียดนาม ยุโรป 28 ประเทศ และจีน เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโควิด-19 กล้วยไม้เป็ นพืชหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรง หลายประเทศมีมาตรการ Lock down ลด/
งดเที่ยวบิน รวมทั้งการขนส่ งทางรถ ส่ งผลให้การส่ งออกกล้วยไม้ของไทยช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2563 มีปริ มาณลดลงร้อยละ
40.14 และมูลค่าลดลงร้อยละ 31.67 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 จึงทาให้มีผลผลิตส่ วนเกินเหลือจากที่ตลาด
รองรับได้จานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ กล้วยไม้ตดั ดอกซึ่ งมีผลผลิตออกทั้งปี ไม่สามารถเก็บผลผลิตรอตลาดได้เหมือนกับสิ นค้า
บางประเภท ดังนั้น เกษตรกรต้องตัดทิ้ง เหลือไว้แต่เฉพาะต้นเพื่อลดต้นทุนการผลิต
อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ กรม
ส่ งเสริ มการเกษตรจึงได้มีแนวทางส่ งเสริ มตลาดกล้วยไม้ภายในประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยส่ งเสริ มและสนับสนุนให้กลุ่ม
เกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้แปลงใหญ่กระจายผลผลิตกล้วยไม้คุณภาพดีสู่ผบู ้ ริ โภคโดยตรงผ่านช่องทางตลาดใหม่ เพิ่มจากเดิมที่
เกษตรกรจาหน่ายกล้วยไม้ให้แก่ผสู ้ ่ งออกและผูร้ วบรวมที่มารับซื้ อที่สวน เช่น การจาหน่าย Online ผ่านแพลตฟอร์ มต่าง ๆ ได้แก่
ไปรษณี ยไ์ ทย 24 Shopping การจัดทาเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพื่อเป็ นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าของ
เกษตรกร การรณรงค์ขอความร่ วมมือทุกหน่วยงานสนับสนุนสิ นค้าไทย ภายใต้แคมเปญ “ซื้ อสิ นค้าเกษตรกรไทย เกษตรกรอยูไ่ ด้
ประเทศไทยอยูร่ อด” การจัดหาสถานที่จาหน่ายสิ นค้ากล้วยไม้ของเกษตรกร ณ บริ เวณหน้าสานักงานเกษตรจังหวัด สานักงาน
เกษตรอาเภอ ตลาดเกษตรกรและสถานที่ต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ช้ ีเป้ าแหล่งผลิตกล้วยไม้ตดั ดอกและกล้วยไม้ตน้ ของเกษตรกร
แปลงใหญ่ สมาคม ชมรมกล้วยไม้ รวมทั้งการจาหน่ายในรู ปแบบ Pre-Order ผ่านทาง Social Media นอกจากนี้ ยังส่ งเสริ มให้คน
ไทยใช้กล้วยไม้ไทยจัดกิจกรรม และเผยแพร่ การใช้ประโยชน์ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดแจกัน การจัดช่อบูเก้ ร้อยพวงมาลัย
ประดับตกแต่งสถานที่ เป็ นต้น ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ดาเนิ นการส่ งเสริ มกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยไม้ รวมทั้ง
เกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้ทว่ั ไป ปั จจุบนั มีแปลงใหญ่กล้วยไม้รวมทั้งสิ้ น จานวน 11 แปลง จาก 4 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม 6 แปลง
สมุทรสาคร 3 แปลง นนทบุรี 1 แปลง และกรุ งเทพมหานคร 1 แปลง
“ผลการดาเนินงานนาร่ องจาหน่ายสิ นค้ากล้วยไม้ในรู ปแบบ Pre-order ได้รับเสี ยงตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดี มีลูกค้า
ประจาและลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผูส้ นใจ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริ เวณใกล้เคียง รวมทั้งพ่อค้าคนกลางมารับสิ นค้าไปจาหน่ายต่อ เกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้า

ร่ วมดาเนินการมีความพึงพอใจในรายได้และการจาหน่ายในลักษณะนี้ เนื่องจากจาหน่ายผลผลิตได้ราคาดีกว่าจาหน่ายที่สวน เช่น
ขายที่สวนราคาช่อละ 30 – 70 สตางค์ ขณะที่จาหน่ายตรงให้ผบู ้ ริ โภค ช่อละ 2 – 2.50 บาท ซึ่ งการรวมคาสั่งซื้ อล่วงหน้าของลูกค้า
และให้เกษตรกรนาสิ นค้าทั้งหมดมาส่ งยังจุดกระจายสิ นค้าเพียงจุดเดียว ช่วยให้ประหยัดต้นทุนค่าขนส่ งของเกษตรกร มีจานวน
สิ นค้าและรายได้จากการจาหน่ายแน่นอน สาหรับระยะต่อไปกรมส่ งเสริ มการเกษตรจะส่ งเสริ มให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่นา
ร่ องดังกล่าว ดาเนิ นการด้วยตัวเองทุกขั้นตอน เริ่ มจากการตั้งช่องทางการจาหน่ายของกลุ่ม เช่น Line Official, Facebook จัดทาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์สินค้า การรวบรวมและสรุ ปยอดสัง่ ซื้ อในแต่ละรอบ การจัดเตรี ยม/ส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า เพื่อเพิม่ ศักยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร รวมทั้งขยายผลการดาเนินงานไปสู่ แปลงใหญ่อื่น ๆ ที่สนใจนาไปประยุกต์ใช้ต่อยอด ทั้งนี้ การ
ส่ งเสริ มตลาดกล้วยไม้ภายในประเทศ จะช่วยเพิ่มทางเลือกและลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพาตลาดส่ งออกที่เป็ นตลาดหลัก ซึ่ งยังไม่
มีความแน่นอนว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็ นปกติเมื่อใด”

เปิ ด Pre-Order กล้วยไม้แปลงใหญ่ ผ่าน Social Media สู ้วกิ ฤตโควิด-19

กรมส่ งเสริ มการเกษตรสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้แปลงใหญ่คุณภาพดี จาหน่ายผ่านช่องทางตลาดใหม่ใช้
Social Media เปิ ดรับ Pre-order พร้อมส่ งเสริ มการจาหน่ายตลาดในประเทศ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคโค
วิด-19 ทาชะงักการส่ งออก
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า กล้วยไม้เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ ทา
รายได้ต่อปี มากกว่า 2,500 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ส่งออกในลักษณะกล้วยไม้ตดั ดอก แหล่งผลิตสาคัญอยูใ่ นจังหวัดนครปฐม
สมุทรสาคร นนทบุรี และกรุ งเทพฯ โดยเป็ นกล้วยไม้สกุลหวาย (เดนโดรเบียม) กว่าร้อยละ 80 รองลงมา คือ สกุลมอคคารา ร้อย
ละ 15 และสกุลอื่น ๆ ร้อยละ 5 ได้แก่ แวนดา ออนซี เดียม ตามลาดับ ผลผลิตที่มีคุณภาพ เช่น ไม่มีตาหนิจากโรคแมลง ก้านช่อยาว
ไม่นอ้ ยกว่า 35 ซ.ม. ดอกในช่อบานไม่นอ้ ยกว่า 4 ดอก ส่ วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศ ส่ วนผลผลิตที่เหลือและคุณภาพไม่ได้ตาม

เกณฑ์ที่กาหนด หรื อที่เรี ยกว่า “ไม้ตลาด” จะถูกจาหน่ายภายในประเทศ โดยผูร้ วบรวมและพ่อค้าในท้องถิ่นรวบรวมผลผลิตจาก
เกษตรกรจาหน่ายให้กบั พ่อค้าส่ งที่ตลาดค้าส่ ง เช่น ปากคลองตลาด ตลาดไท ตลาดสี่ มุมเมือง รวมทั้งตลาดต่างจังหวัด เป็ นต้น
ในปี 2562 มีพ้นื ที่เก็บเกี่ยว 21,521 ไร่ ผลผลิต 48,794 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 2,654 ล้านบาท หรื อร้อยละ 47 ของผลผลิตทั้ง
ประเทศ แบ่งเป็ น กล้วยไม้ตดั ดอก 2,165 ล้านบาท และกล้วยไม้ตน้ 489 ล้านบาท ประเทศคู่คา้ สาคัญที่มีมูลค่านาเข้ากล้วยไม้จาก
ไทย เรี ยงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น เวียดนาม ยุโรป 28 ประเทศ และจีน เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโควิด-19 กล้วยไม้เป็ นพืชหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรง หลายประเทศมีมาตรการ Lock down ลด/
งดเที่ยวบิน รวมทั้งการขนส่ งทางรถ ส่ งผลให้การส่ งออกกล้วยไม้ของไทยช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2563 มีปริ มาณลดลงร้อยละ
40.14 และมูลค่าลดลงร้อยละ 31.67 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 จึงทาให้มีผลผลิตส่ วนเกินเหลือจากที่ตลาด
รองรับได้จานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ กล้วยไม้ตดั ดอกซึ่ งมีผลผลิตออกทั้งปี ไม่สามารถเก็บผลผลิตรอตลาดได้เหมือนกับสิ นค้า
บางประเภท ดังนั้น เกษตรกรต้องตัดทิ้ง เหลือไว้แต่เฉพาะต้นเพื่อลดต้นทุนการผลิต
อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ กรม
ส่ งเสริ มการเกษตรจึงได้มีแนวทางส่ งเสริ มตลาดกล้วยไม้ภายในประเทศให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น โดยส่ งเสริ มและสนับสนุนให้กลุ่ม
เกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้แปลงใหญ่กระจายผลผลิตกล้วยไม้คุณภาพดีสู่ผบู ้ ริ โภคโดยตรงผ่านช่องทางตลาดใหม่ เพิ่มจากเดิมที่
เกษตรกรจาหน่ายกล้วยไม้ให้แก่ผสู ้ ่ งออกและผูร้ วบรวมที่มารับซื้ อที่สวน เช่น การจาหน่าย Online ผ่านแพลตฟอร์ มต่าง ๆ ได้แก่
ไปรษณี ยไ์ ทย 24 Shopping การจัดทาเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพื่อเป็ นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าของ
เกษตรกร การรณรงค์ขอความร่ วมมือทุกหน่วยงานสนับสนุนสิ นค้าไทย ภายใต้แคมเปญ “ซื้ อสิ นค้าเกษตรกรไทย เกษตรกรอยูไ่ ด้
ประเทศไทยอยูร่ อด” การจัดหาสถานที่จาหน่ายสิ นค้ากล้วยไม้ของเกษตรกร ณ บริ เวณหน้าสานักงานเกษตรจังหวัด สานักงาน
เกษตรอาเภอ ตลาดเกษตรกรและสถานที่ต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ช้ ีเป้ าแหล่งผลิตกล้วยไม้ตดั ดอกและกล้วยไม้ตน้ ของเกษตรกร
แปลงใหญ่ สมาคม ชมรมกล้วยไม้ รวมทั้งการจาหน่ายในรู ปแบบ Pre-Order ผ่านทาง Social Media นอกจากนี้ ยังส่ งเสริ มให้คน
ไทยใช้กล้วยไม้ไทยจัดกิจกรรม และเผยแพร่ การใช้ประโยชน์ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดแจกัน การจัดช่อบูเก้ ร้อยพวงมาลัย
ประดับตกแต่งสถานที่ เป็ นต้น ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ดาเนิ นการส่ งเสริ มกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยไม้ รวมทั้ง
เกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้ทว่ั ไป ปั จจุบนั มีแปลงใหญ่กล้วยไม้รวมทั้งสิ้ น จานวน 11 แปลง จาก 4 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม 6 แปลง
สมุทรสาคร 3 แปลง นนทบุรี 1 แปลง และกรุ งเทพมหานคร 1 แปลง
“ผลการดาเนิ นงานนาร่ องจาหน่ายสิ นค้ากล้วยไม้ในรู ปแบบ Pre-order ได้รับเสี ยงตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดี มีลูกค้า
ประจาและลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผูส้ นใจ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริ เวณใกล้เคียง รวมทั้งพ่อค้าคนกลางมารับสิ นค้าไปจาหน่ายต่อ เกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้า
ร่ วมดาเนินการมีความพึงพอใจในรายได้และการจาหน่ายในลักษณะนี้ เนื่องจากจาหน่ายผลผลิตได้ราคาดีกว่าจาหน่ายที่สวน เช่น
ขายที่สวนราคาช่อละ 30 – 70 สตางค์ ขณะที่จาหน่ายตรงให้ผบู ้ ริ โภค ช่อละ 2 – 2.50 บาท ซึ่ งการรวมคาสั่งซื้ อล่วงหน้าของลูกค้า
และให้เกษตรกรนาสิ นค้าทั้งหมดมาส่ งยังจุดกระจายสิ นค้าเพียงจุดเดียว ช่วยให้ประหยัดต้นทุนค่าขนส่ งของเกษตรกร มีจานวน

สิ นค้าและรายได้จากการจาหน่ายแน่นอน สาหรับระยะต่อไปกรมส่ งเสริ มการเกษตรจะส่ งเสริ มให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่นา
ร่ องดังกล่าว ดาเนิ นการด้วยตัวเองทุกขั้นตอน เริ่ มจากการตั้งช่องทางการจาหน่ายของกลุ่ม เช่น Line Official, Facebook จัดทาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์สินค้า การรวบรวมและสรุ ปยอดสั่งซื้ อในแต่ละรอบ การจัดเตรี ยม/ส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร รวมทั้งขยายผลการดาเนินงานไปสู่ แปลงใหญ่อื่น ๆ ที่สนใจนาไปประยุกต์ใช้ต่อยอด ทั้งนี้ การ
ส่ งเสริ มตลาดกล้วยไม้ภายในประเทศ จะช่วยเพิ่มทางเลือกและลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพาตลาดส่ งออกที่เป็ นตลาดหลัก ซึ่ งยังไม่
มีความแน่นอนว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็ นปกติเมื่อใด”

เกษตรฯ ดันกลุ่มกล้วยไม้แปลงใหญ่ ส่ งเสริ มขายในประเทศหลังเจอพิษโควิด-19

กรมส่ งเสริ มการเกษตรสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้แปลงใหญ่คุณภาพดี จาหน่ายผ่านช่องทางตลาดใหม่ใช้
Social Media เปิ ดรับ Pre-order พร้อมส่ งเสริ มการจาหน่ายตลาดในประเทศ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคโค
วิด-19 ทาชะงักการส่ งออก
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า กล้วยไม้เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ ทา
รายได้ต่อปี มากกว่า 2,500 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ส่งออกในลักษณะกล้วยไม้ตดั ดอก แหล่งผลิตสาคัญอยูใ่ นจังหวัดนครปฐม
สมุทรสาคร นนทบุรี และกรุ งเทพฯ โดยเป็ นกล้วยไม้สกุลหวาย (เดนโดรเบียม) กว่าร้อยละ 80 รองลงมา คือ สกุลมอคคารา ร้อย
ละ 15 และสกุลอื่น ๆ ร้อยละ 5 ได้แก่ แวนดา ออนซี เดียม ตามลาดับ ผลผลิตที่มีคุณภาพ เช่น ไม่มีตาหนิจากโรคแมลง ก้านช่อยาว

ไม่นอ้ ยกว่า 35 ซ.ม. ดอกในช่อบานไม่นอ้ ยกว่า 4 ดอก ส่ วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศ ส่ วนผลผลิตที่เหลือและคุณภาพไม่ได้ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด หรื อที่เรี ยกว่า “ไม้ตลาด” จะถูกจาหน่ายภายในประเทศ โดยผูร้ วบรวมและพ่อค้าในท้องถิ่นรวบรวมผลผลิตจาก
เกษตรกรจาหน่ายให้กบั พ่อค้าส่ งที่ตลาดค้าส่ ง เช่น ปากคลองตลาด ตลาดไท ตลาดสี่ มุมเมือง รวมทั้งตลาดต่างจังหวัด เป็ นต้น
ในปี 2562 มีพ้นื ที่เก็บเกี่ยว 21,521 ไร่ ผลผลิต 48,794 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 2,654 ล้านบาท หรื อร้อยละ 47 ของผลผลิตทั้ง
ประเทศ แบ่งเป็ น กล้วยไม้ตดั ดอก 2,165 ล้านบาท และกล้วยไม้ตน้ 489 ล้านบาท ประเทศคู่คา้ สาคัญที่มีมูลค่านาเข้ากล้วยไม้จาก
ไทย เรี ยงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น เวียดนาม ยุโรป 28 ประเทศ และจีน เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโควิด-19 กล้วยไม้เป็ นพืชหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรง หลายประเทศมีมาตรการ Lock down ลด/
งดเที่ยวบิน รวมทั้งการขนส่ งทางรถ ส่ งผลให้การส่ งออกกล้วยไม้ของไทยช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2563 มีปริ มาณลดลงร้อยละ
40.14 และมูลค่าลดลงร้อยละ 31.67 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 จึงทาให้มีผลผลิตส่ วนเกินเหลือจากที่ตลาด
รองรับได้จานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ กล้วยไม้ตดั ดอกซึ่ งมีผลผลิตออกทั้งปี ไม่สามารถเก็บผลผลิตรอตลาดได้เหมือนกับสิ นค้า
บางประเภท ดังนั้น เกษตรกรต้องตัดทิ้ง เหลือไว้แต่เฉพาะต้นเพื่อลดต้นทุนการผลิต
อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ กรม
ส่ งเสริ มการเกษตรจึงได้มีแนวทางส่ งเสริ มตลาดกล้วยไม้ภายในประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยส่ งเสริ มและสนับสนุนให้กลุ่ม
เกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้แปลงใหญ่กระจายผลผลิตกล้วยไม้คุณภาพดีสู่ผบู ้ ริ โภคโดยตรงผ่านช่องทางตลาดใหม่ เพิ่มจากเดิมที่
เกษตรกรจาหน่ายกล้วยไม้ให้แก่ผสู ้ ่ งออกและผูร้ วบรวมที่มารับซื้ อที่สวน เช่น การจาหน่าย Online ผ่านแพลตฟอร์ มต่าง ๆ ได้แก่
ไปรษณี ยไ์ ทย 24 Shopping การจัดทาเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพื่อเป็ นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าของ
เกษตรกร การรณรงค์ขอความร่ วมมือทุกหน่วยงานสนับสนุนสิ นค้าไทย ภายใต้แคมเปญ “ซื้ อสิ นค้าเกษตรกรไทย เกษตรกรอยูไ่ ด้
ประเทศไทยอยูร่ อด” การจัดหาสถานที่จาหน่ายสิ นค้ากล้วยไม้ของเกษตรกร ณ บริ เวณหน้าสานักงานเกษตรจังหวัด สานักงาน
เกษตรอาเภอ ตลาดเกษตรกรและสถานที่ต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ช้ ีเป้ าแหล่งผลิตกล้วยไม้ตดั ดอกและกล้วยไม้ตน้ ของเกษตรกร
แปลงใหญ่ สมาคม ชมรมกล้วยไม้ รวมทั้งการจาหน่ายในรู ปแบบ Pre-Order ผ่านทาง Social Media นอกจากนี้ ยังส่ งเสริ มให้คน
ไทยใช้กล้วยไม้ไทยจัดกิจกรรม และเผยแพร่ การใช้ประโยชน์ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดแจกัน การจัดช่อบูเก้ ร้อยพวงมาลัย
ประดับตกแต่งสถานที่ เป็ นต้น ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ดาเนิ นการส่ งเสริ มกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยไม้ รวมทั้ง
เกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้ทว่ั ไป ปั จจุบนั มีแปลงใหญ่กล้วยไม้รวมทั้งสิ้ น จานวน 11 แปลง จาก 4 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม 6 แปลง
สมุทรสาคร 3 แปลง นนทบุรี 1 แปลง และกรุ งเทพมหานคร 1 แปลง
“ผลการดาเนิ นงานนาร่ องจาหน่ายสิ นค้ากล้วยไม้ในรู ปแบบ Pre-order ได้รับเสี ยงตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดี มีลูกค้า
ประจาและลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผูส้ นใจ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริ เวณใกล้เคียง รวมทั้งพ่อค้าคนกลางมารับสิ นค้าไปจาหน่ายต่อ เกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้า
ร่ วมดาเนินการมีความพึงพอใจในรายได้และการจาหน่ายในลักษณะนี้ เนื่องจากจาหน่ายผลผลิตได้ราคาดีกว่าจาหน่ายที่สวน เช่น
ขายที่สวนราคาช่อละ 30 – 70 สตางค์ ขณะที่จาหน่ายตรงให้ผบู ้ ริ โภค ช่อละ 2 – 2.50 บาท ซึ่ งการรวมคาสั่งซื้ อล่วงหน้าของลูกค้า

และให้เกษตรกรนาสิ นค้าทั้งหมดมาส่ งยังจุดกระจายสิ นค้าเพียงจุดเดียว ช่วยให้ประหยัดต้นทุนค่าขนส่ งของเกษตรกร มีจานวน
สิ นค้าและรายได้จากการจาหน่ายแน่นอน สาหรับระยะต่อไปกรมส่ งเสริ มการเกษตรจะส่ งเสริ มให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่นา
ร่ องดังกล่าว ดาเนิ นการด้วยตัวเองทุกขั้นตอน เริ่ มจากการตั้งช่องทางการจาหน่ายของกลุ่ม เช่น Line Official, Facebook จัดทาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์สินค้า การรวบรวมและสรุ ปยอดสั่งซื้ อในแต่ละรอบ การจัดเตรี ยม/ส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร รวมทั้งขยายผลการดาเนินงานไปสู่ แปลงใหญ่อื่น ๆ ที่สนใจนาไปประยุกต์ใช้ต่อยอด ทั้งนี้ การ
ส่ งเสริ มตลาดกล้วยไม้ภายในประเทศ จะช่วยเพิม่ ทางเลือกและลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพาตลาดส่ งออกที่เป็ นตลาดหลัก ซึ่ งยังไม่
มีความแน่นอนว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็ นปกติเมื่อใด”

เกษตรฯ ดันกลุ่มกล้วยไม้แปลงใหญ่เบนเข็มเน้นส่ งเสริ มและขายในประเทศหลังเจอพิษโควิด-19
กรมส่ งเสริ มการเกษตรสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้แปลงใหญ่คุณภาพดี จาหน่ายผ่านช่องทางตลาดใหม่ใช้
Social Media เปิ ดรับ Pre-order พร้อมส่ งเสริ มการจาหน่ายตลาดในประเทศ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคโค
วิด-19 ทาชะงักการส่ งออก
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า กล้วยไม้เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ ทา
รายได้ต่อปี มากกว่า 2,500 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ส่งออกในลักษณะกล้วยไม้ตดั ดอก แหล่งผลิตสาคัญอยูใ่ นจังหวัดนครปฐม
สมุทรสาคร นนทบุรี และกรุ งเทพฯ โดยเป็ นกล้วยไม้สกุลหวาย (เดนโดรเบียม) กว่าร้อยละ 80 รองลงมา คือ สกุลมอคคารา ร้อย
ละ 15 และสกุลอื่น ๆ ร้อยละ 5 ได้แก่ แวนดา ออนซี เดียม ตามลาดับ ผลผลิตที่มีคุณภาพ เช่น ไม่มีตาหนิจากโรคแมลง ก้านช่อยาว
ไม่นอ้ ยกว่า 35 ซ.ม. ดอกในช่อบานไม่นอ้ ยกว่า 4 ดอก ส่ วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศ ส่ วนผลผลิตที่เหลือและคุณภาพไม่ได้ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด หรื อที่เรี ยกว่า “ไม้ตลาด” จะถูกจาหน่ายภายในประเทศ โดยผูร้ วบรวมและพ่อค้าในท้องถิ่นรวบรวมผลผลิตจาก
เกษตรกรจาหน่ายให้กบั พ่อค้าส่ งที่ตลาดค้าส่ ง เช่น ปากคลองตลาด ตลาดไท ตลาดสี่ มุมเมือง รวมทั้งตลาดต่างจังหวัด เป็ นต้น
ในปี 2562 มีพ้นื ที่เก็บเกี่ยว 21,521 ไร่ ผลผลิต 48,794 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 2,654 ล้านบาท หรื อร้อยละ 47 ของผลผลิตทั้ง
ประเทศ แบ่งเป็ น กล้วยไม้ตดั ดอก 2,165 ล้านบาท และกล้วยไม้ตน้ 489 ล้านบาท ประเทศคู่คา้ สาคัญที่มีมูลค่านาเข้ากล้วยไม้จาก
ไทย เรี ยงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น เวียดนาม ยุโรป 28 ประเทศ และจีน เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโควิด-19 กล้วยไม้เป็ นพืชหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรง หลายประเทศมีมาตรการ Lock down ลด/
งดเที่ยวบิน รวมทั้งการขนส่ งทางรถ ส่ งผลให้การส่ งออกกล้วยไม้ของไทยช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2563 มีปริ มาณลดลงร้อยละ
40.14 และมูลค่าลดลงร้อยละ 31.67 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 จึงทาให้มีผลผลิตส่ วนเกินเหลือจากที่ตลาด
รองรับได้จานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ กล้วยไม้ตดั ดอกซึ่ งมีผลผลิตออกทั้งปี ไม่สามารถเก็บผลผลิตรอตลาดได้เหมือนกับสิ นค้า
บางประเภท ดังนั้น เกษตรกรต้องตัดทิ้ง เหลือไว้แต่เฉพาะต้นเพื่อลดต้นทุนการผลิต
อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ กรม
ส่ งเสริ มการเกษตรจึงได้มีแนวทางส่ งเสริ มตลาดกล้วยไม้ภายในประเทศให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น โดยส่ งเสริ มและสนับสนุนให้กลุ่ม
เกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้แปลงใหญ่กระจายผลผลิตกล้วยไม้คุณภาพดีสู่ผบู ้ ริ โภคโดยตรงผ่านช่องทางตลาดใหม่ เพิ่มจากเดิมที่
เกษตรกรจาหน่ายกล้วยไม้ให้แก่ผสู ้ ่ งออกและผูร้ วบรวมที่มารับซื้ อที่สวน เช่น การจาหน่าย Online ผ่านแพลตฟอร์ มต่าง ๆ ได้แก่
ไปรษณี ยไ์ ทย 24 Shopping การจัดทาเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพื่อเป็ นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าของ
เกษตรกร การรณรงค์ขอความร่ วมมือทุกหน่วยงานสนับสนุนสิ นค้าไทย ภายใต้แคมเปญ “ซื้ อสิ นค้าเกษตรกรไทย เกษตรกรอยูไ่ ด้

ประเทศไทยอยูร่ อด” การจัดหาสถานที่จาหน่ายสิ นค้ากล้วยไม้ของเกษตรกร ณ บริ เวณหน้าสานักงานเกษตรจังหวัด สานักงาน
เกษตรอาเภอ ตลาดเกษตรกรและสถานที่ต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ช้ ีเป้ าแหล่งผลิตกล้วยไม้ตดั ดอกและกล้วยไม้ตน้ ของเกษตรกร
แปลงใหญ่ สมาคม ชมรมกล้วยไม้ รวมทั้งการจาหน่ายในรู ปแบบ Pre-Order ผ่านทาง Social Media นอกจากนี้ ยังส่ งเสริ มให้คน
ไทยใช้กล้วยไม้ไทยจัดกิจกรรม และเผยแพร่ การใช้ประโยชน์ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดแจกัน การจัดช่อบูเก้ ร้อยพวงมาลัย
ประดับตกแต่งสถานที่ เป็ นต้น ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ดาเนิ นการส่ งเสริ มกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยไม้ รวมทั้ง
เกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้ทวั่ ไป ปั จจุบนั มีแปลงใหญ่กล้วยไม้รวมทั้งสิ้ น จานวน 11 แปลง จาก 4 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม 6 แปลง
สมุทรสาคร 3 แปลง นนทบุรี 1 แปลง และกรุ งเทพมหานคร 1 แปลง
“ผลการดาเนิ นงานนาร่ องจาหน่ายสิ นค้ากล้วยไม้ในรู ปแบบ Pre-order ได้รับเสี ยงตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดี มีลูกค้า
ประจาและลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผูส้ นใจ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริ เวณใกล้เคียง รวมทั้งพ่อค้าคนกลางมารับสิ นค้าไปจาหน่ายต่อ เกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้า
ร่ วมดาเนินการมีความพึงพอใจในรายได้และการจาหน่ายในลักษณะนี้ เนื่องจากจาหน่ายผลผลิตได้ราคาดีกว่าจาหน่ายที่สวน เช่น
ขายที่สวนราคาช่อละ 30 – 70 สตางค์ ขณะที่จาหน่ายตรงให้ผบู ้ ริ โภค ช่อละ 2 – 2.50 บาท ซึ่ งการรวมคาสัง่ ซื้ อล่วงหน้าของลูกค้า
และให้เกษตรกรนาสิ นค้าทั้งหมดมาส่ งยังจุดกระจายสิ นค้าเพียงจุดเดียว ช่วยให้ประหยัดต้นทุนค่าขนส่ งของเกษตรกร มีจานวน
สิ นค้าและรายได้จากการจาหน่ายแน่นอน สาหรับระยะต่อไปกรมส่ งเสริ มการเกษตรจะส่ งเสริ มให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่นา
ร่ องดังกล่าว ดาเนิ นการด้วยตัวเองทุกขั้นตอน เริ่ มจากการตั้งช่องทางการจาหน่ายของกลุ่ม เช่น Line Official, Facebook จัดทาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์สินค้า การรวบรวมและสรุ ปยอดสั่งซื้ อในแต่ละรอบ การจัดเตรี ยม/ส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร รวมทั้งขยายผลการดาเนินงานไปสู่ แปลงใหญ่อื่น ๆ ที่สนใจนาไปประยุกต์ใช้ต่อยอด ทั้งนี้ การ
ส่ งเสริ มตลาดกล้วยไม้ภายในประเทศ จะช่วยเพิม่ ทางเลือกและลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพาตลาดส่ งออกที่เป็ นตลาดหลัก ซึ่ งยังไม่
มีความแน่นอนว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็ นปกติเมื่อใด”

เกษตรฯ ดันกลุ่มกล้วยไม้แปลงใหญ่เบนเข็มเน้นส่ งเสริ มและขายในประเทศหลังเจอพิษโควิด-19
กรมส่ งเสริ มการเกษตรสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้แปลงใหญ่คุณภาพดี จาหน่ายผ่านช่องทางตลาดใหม่ใช้
Social Media เปิ ดรับ Pre-order พร้อมส่ งเสริ มการจาหน่ายตลาดในประเทศ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคโค
วิด-19 ทาชะงักการส่ งออก
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดเผยว่า กล้วยไม้เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ ทา
รายได้ต่อปี มากกว่า 2,500 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ส่งออกในลักษณะกล้วยไม้ตดั ดอก แหล่งผลิตสาคัญอยูใ่ นจังหวัดนครปฐม
สมุทรสาคร นนทบุรี และกรุ งเทพฯ โดยเป็ นกล้วยไม้สกุลหวาย (เดนโดรเบียม) กว่าร้อยละ 80 รองลงมา คือ สกุลมอคคารา ร้อย

ละ 15 และสกุลอื่น ๆ ร้อยละ 5 ได้แก่ แวนดา ออนซี เดียม ตามลาดับ ผลผลิตที่มีคุณภาพ เช่น ไม่มีตาหนิจากโรคแมลง ก้านช่อยาว
ไม่นอ้ ยกว่า 35 ซ.ม. ดอกในช่อบานไม่นอ้ ยกว่า 4 ดอก ส่ วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศ ส่ วนผลผลิตที่เหลือและคุณภาพไม่ได้ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด หรื อที่เรี ยกว่า “ไม้ตลาด” จะถูกจาหน่ายภายในประเทศ โดยผูร้ วบรวมและพ่อค้าในท้องถิ่นรวบรวมผลผลิตจาก
เกษตรกรจาหน่ายให้กบั พ่อค้าส่ งที่ตลาดค้าส่ ง เช่น ปากคลองตลาด ตลาดไท ตลาดสี่ มุมเมือง รวมทั้งตลาดต่างจังหวัด เป็ นต้น
ในปี 2562 มีพ้นื ที่เก็บเกี่ยว 21,521 ไร่ ผลผลิต 48,794 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 2,654 ล้านบาท หรื อร้อยละ 47 ของผลผลิตทั้ง
ประเทศ แบ่งเป็ น กล้วยไม้ตดั ดอก 2,165 ล้านบาท และกล้วยไม้ตน้ 489 ล้านบาท ประเทศคู่คา้ สาคัญที่มีมูลค่านาเข้ากล้วยไม้จาก
ไทย เรี ยงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น เวียดนาม ยุโรป 28 ประเทศ และจีน เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโควิด-19 กล้วยไม้เป็ นพืชหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรง หลายประเทศมีมาตรการ Lock down ลด/
งดเที่ยวบิน รวมทั้งการขนส่ งทางรถ ส่ งผลให้การส่ งออกกล้วยไม้ของไทยช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2563 มีปริ มาณลดลงร้อยละ
40.14 และมูลค่าลดลงร้อยละ 31.67 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 จึงทาให้มีผลผลิตส่ วนเกินเหลือจากที่ตลาด
รองรับได้จานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ กล้วยไม้ตดั ดอกซึ่ งมีผลผลิตออกทั้งปี ไม่สามารถเก็บผลผลิตรอตลาดได้เหมือนกับสิ นค้า
บางประเภท ดังนั้น เกษตรกรต้องตัดทิง้ เหลือไว้แต่เฉพาะต้นเพื่อลดต้นทุนการผลิต
อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ กรม
ส่ งเสริ มการเกษตรจึงได้มีแนวทางส่ งเสริ มตลาดกล้วยไม้ภายในประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยส่ งเสริ มและสนับสนุนให้กลุ่ม
เกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้แปลงใหญ่กระจายผลผลิตกล้วยไม้คุณภาพดีสู่ผบู ้ ริ โภคโดยตรงผ่านช่องทางตลาดใหม่ เพิ่มจากเดิมที่
เกษตรกรจาหน่ายกล้วยไม้ให้แก่ผสู ้ ่ งออกและผูร้ วบรวมที่มารับซื้ อที่สวน เช่น การจาหน่าย Online ผ่านแพลตฟอร์ มต่าง ๆ ได้แก่
ไปรษณี ยไ์ ทย 24 Shopping การจัดทาเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพื่อเป็ นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าของ
เกษตรกร การรณรงค์ขอความร่ วมมือทุกหน่วยงานสนับสนุนสิ นค้าไทย ภายใต้แคมเปญ “ซื้ อสิ นค้าเกษตรกรไทย เกษตรกรอยูไ่ ด้
ประเทศไทยอยูร่ อด” การจัดหาสถานที่จาหน่ายสิ นค้ากล้วยไม้ของเกษตรกร ณ บริ เวณหน้าสานักงานเกษตรจังหวัด สานักงาน
เกษตรอาเภอ ตลาดเกษตรกรและสถานที่ต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ช้ ีเป้ าแหล่งผลิตกล้วยไม้ตดั ดอกและกล้วยไม้ตน้ ของเกษตรกร
แปลงใหญ่ สมาคม ชมรมกล้วยไม้ รวมทั้งการจาหน่ายในรู ปแบบ Pre-Order ผ่านทาง Social Media นอกจากนี้ ยังส่ งเสริ มให้คน
ไทยใช้กล้วยไม้ไทยจัดกิจกรรม และเผยแพร่ การใช้ประโยชน์ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดแจกัน การจัดช่อบูเก้ ร้อยพวงมาลัย
ประดับตกแต่งสถานที่ เป็ นต้น ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ดาเนิ นการส่ งเสริ มกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยไม้ รวมทั้ง
เกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้ทวั่ ไป ปั จจุบนั มีแปลงใหญ่กล้วยไม้รวมทั้งสิ้ น จานวน 11 แปลง จาก 4 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม 6 แปลง
สมุทรสาคร 3 แปลง นนทบุรี 1 แปลง และกรุ งเทพมหานคร 1 แปลง
“ผลการดาเนิ นงานนาร่ องจาหน่ายสิ นค้ากล้วยไม้ในรู ปแบบ Pre-order ได้รับเสี ยงตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดี มีลูกค้า
ประจาและลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผูส้ นใจ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริ เวณใกล้เคียง รวมทั้งพ่อค้าคนกลางมารับสิ นค้าไปจาหน่ายต่อ เกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้า
ร่ วมดาเนินการมีความพึงพอใจในรายได้และการจาหน่ายในลักษณะนี้ เนื่องจากจาหน่ายผลผลิตได้ราคาดีกว่าจาหน่ายที่สวน เช่น

ขายที่สวนราคาช่อละ 30 – 70 สตางค์ ขณะที่จาหน่ายตรงให้ผบู ้ ริ โภค ช่อละ 2 – 2.50 บาท ซึ่ งการรวมคาสั่งซื้ อล่วงหน้าของลูกค้า
และให้เกษตรกรนาสิ นค้าทั้งหมดมาส่ งยังจุดกระจายสิ นค้าเพียงจุดเดียว ช่วยให้ประหยัดต้นทุนค่าขนส่ งของเกษตรกร มีจานวน
สิ นค้าและรายได้จากการจาหน่ายแน่นอน สาหรับระยะต่อไปกรมส่ งเสริ มการเกษตรจะส่ งเสริ มให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่นา
ร่ องดังกล่าว ดาเนิ นการด้วยตัวเองทุกขั้นตอน เริ่ มจากการตั้งช่องทางการจาหน่ายของกลุ่ม เช่น Line Official, Facebook จัดทาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์สินค้า การรวบรวมและสรุ ปยอดสั่งซื้ อในแต่ละรอบ การจัดเตรี ยม/ส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร รวมทั้งขยายผลการดาเนินงานไปสู่ แปลงใหญ่อื่น ๆ ที่สนใจนาไปประยุกต์ใช้ต่อยอด ทั้งนี้ การ
ส่ งเสริ มตลาดกล้วยไม้ภายในประเทศ จะช่วยเพิ่มทางเลือกและลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพาตลาดส่ งออกที่เป็ นตลาดหลัก ซึ่ งยังไม่
มีความแน่นอนว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็ นปกติเมื่อใด”

อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เปิ ดตัวโครงการ 30 วันปันความรู ้ฯ “เกษตรกรต้องสู ้และกล้าเปลี่ยน”

อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร ร่ วมยินดี เว็บไซต์ เกษตรก้าวไกล ในโอกาสครบรอบ 5 ปี พร้ อมเปิ ดตัวโครงการเกษตรคือประเทศ
ไทย ปี ที่ 3 ระยะที่ 1 “โครงการ 30 วัน ปันความรู้ เพื่อเกษตรกรไทย” ติดอาวุธความรู้ ผ่านออนไลน์ สนับสนุนนาเกษตรกรเข้ าสู่
เกษตรกรรมยุคใหม่ บนวิถี new normal
นายเข้ มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร เปิ ดเผยระหว่างการเป็ นประธานเปิ ดตัวโครงการ 30 วันปันความรู ้เพื่อ
เกษตรกรไทย ผ่านระบบออนไลน์ และให้สัมภาษณ์ผา่ นเว็บไซต์ “เกษตรก้าวไกล” ว่า ขอแสดงความยินดีเป็ นอย่างยิง่ กับเว็บไซต์
เกษตรก้าวไกลที่ดาเนิ นงานมาขึ้นปี ที่ 5 และมุ่งเน้น เป็ นสื่ อมวลชนเกษตร ที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และมีเจตนารมย์อนั แน่ว
แน่ที่จะทาสิ่ งสาคัญต่อประเทศ บนแนวทางการสร้างการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร การสร้างแรงบันดาลใจในการเกษตร ด้วยการ
แบ่งปั นความรู ้เพื่อเกษตรกรไทย กับการจัดชุดวิชา “เยียวยาความรู้ ” เจาะจงความรู ้สมัยใหม่ที่จาเป็ นตามเกษตรกรรมยุคใหม่ เพื่อ
เข้ากับวิถี new normal ภายใต้โครงการ 30 วัน ปันความรู ้เพื่อเกษตรกรไทย

“การสร้ างแรงบันดาลใจในการเกษตร ล้ วนแต่ ต้องพึง่ พาอาศัยสื่อมวลชน ซึ่งผมขอชื่นชมยินดีทที่ ่านเห็นความสาคัญต่ อภาค
การเกษตร และถ่ ายทอดความรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพือ่ ให้ เกษตรกร ประชาชน จากทัว่ โลก ได้ เข้ าถึงองค์ ความรู้ต่างๆ เหล่ านี้”
อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวอีกว่า จึงขออวยพรให้การดาเนินงานในโครงการ 30 วัน ปันความรู ้เพื่อเกษตรกรไทย ประสบ
ความสาเร็ จตามความมุ่งมัน่ นาข้อมูลองค์ความรู ้จากภาคส่ วนต่างๆที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคเกษตร ทั้งความรู ้จากพี่นอ้ ง
เกษตรกรในพื้นที่มาเผยแพร่ ให้รับรู ้อย่างกว้างขวาง ทั้งข้อมูลในส่ วนที่เป็ นความรู ้เพื่อการแบ่งปั น ข้อมูลที่จะช่วยประชาสัมพันธ์
สร้างภาพลักษณ์ และข้อมูลในส่ วน ที่เป็ นปั ญหาของพี่นอ้ งเกษตรกร เพื่อให้สังคมไทยตระหนักรับรู ้วา่ เกษตรคือประเทศไทย
และเราจะสู ้ไปด้วยกันกับเกษตรกรไทยทุกคน ขออวยพรให้เว็บไซต์เกษตรก้าวไกล และเกษตรว้อยซ์ (ในเครื อเกษตรก้าวไกล)
ก้าวหน้า มัน่ คง และยัง่ ยืน
“นโยบายของทุกรัฐบาลที่ผา่ นมาได้ให้ความสาคัญต่อภาคการเกษตร ซึ่ งเป็ นภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ และโดยเฉพาะ
รัฐบาลปั จจุบนั ได้บูรณาการทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องมาเติมเต็มให้กบั ภาคการเกษตร ไม่วา่ ภาครัฐหรื อภาคเอกชน โดยเฉพาะใน
ส่ วนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็ นรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้น
นโยบายการตลาดนาการเกษตร เน้นการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม มาขับเคลื่อนภาคการเกษตร พร้อมบูรณาการการทางาน
ร่ วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อการพัฒนาและยกระดับความเป็ นอยูข่ องเกษตรกรให้ดียงิ่ ขึ้น และภาค
การเกษตรจะไม่ใช่ทางเลือก แต่จะเป็ นทางรอด และเกษตรกรต้องสู ้ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ” อธิ บดีกรม
ส่ งเสริ มการเกษตร กล่าว
ด้าน นายพรศักดิ์ พงศาปาน หรื อ “ลุงพร เกษตรก้ าวไกล” บรรณาธิการเว็บไซต์เกษตรก้าวไกล กล่าวเพิ่มเติมว่า บริ ษทั เกษตร
ก้าวไกล (ประเทศไทย) จากัด เจ้าของเว็บไซต์ข่าว “เกษตรก้าวไกล” และสื่ อในเครื อข่ายมีความตั้งใจและมีปณิ ธานอย่างแน่วแน่
ในการเป็ นส่ วนหนึ่งของการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย โดยเฉพาะการยกระดับองค์ความรู ้ เปิ ดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กบั
เกษตรกรทัว่ ทั้งประเทศ รวมถึงผูส้ นใจ ทั้งที่อยูใ่ นประเทศไทย และประเทศต่างๆทัว่ โลก เว็ปไซต์เกษตรกรก้าวไกล จึงได้จดั ทา
โครงการ “เกษตรคือประเทศไทย ก้าวไกลไปด้ วยกันทั้งประเทศ” เป็ นปี ที่ 3 (ประจาปี 2563) โดยในปี ที่ 3 นี้จะมีความพิเศษ คือจะ
จัดโครงการ 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ดาเนินการภายใต้ “โครงการ 30 วัน ปันความรู้ เพื่อเกษตรกรไทย” ด้วยการจัดชุดวิชา “เยียวยาความรู้ ” ให้กบั เกษตรกร
ยุคโควิด-19 โดยการถ่ายทอดความรู ้ผา่ นระบบออนไลน์ ตลอดระยะเวลา 30 วัน 30 ชุดวิชา ซึ่ งจะเริ่ มต้นตั้งแต่วนั ที่ 11 มิถุนายน
2563 เป็ นต้นไป
ส่ วน ระยะที่ 2 “โครงการตามหายอดมนุษย์ เกษตรกรไทย” ด้วยลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบในด้านต่างๆ ประมาณ 40
คนทัว่ ประเทศ และจะมีกิจกรรมเสริ มตามชุมชน สวนและฟาร์ มต่างๆ เพื่อติดอาวุธความรู ้ให้เกษตรกรไทยในภาคปฏิบตั ิ ซึ่ ง
กาหนดจะเริ่ มในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 นี้

ลุงพร กล่าวต่อไปว่า สาหรับ “โครงการ 30 วัน ปันความรู้ เพื่อเกษตรกรไทย” จะแบ่งการออกอากาศเป็ น วันจันทร์ ถึงวัน
ศุกร์ ช่วงเวลา 20.10 น. นาเสนอช่วงรายการ “ติดอาวุธความรู้ ให้ เกษตรกรไทย” ด้วยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู ้ดา้ นการตลาด
การสร้างแบรนด์ การซื้ อขายผ่านออนไลน์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เกษตรแม่นยา เกษตรอัจฉริ ยะ การบริ หารจัดการ ความคิด
สร้างสรรค์ ประสบการณ์บุคคล รวมทั้งเทคนิคการใช้เครื่ องมือออนไลน์ต่างๆ และที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
ส่ วน วันเสาร์ ช่วงเวลา 14:10 น. เป็ นการ “เกษตรเสวนา” เน้นเรื่ องราวที่อยูใ่ นกระแสความสนใจ โดยการเชิญผูเ้ กี่ยวข้อง มาร่ วม
พูดคุยค้นหาคาตอบร่ วมกัน และเปิ ดโอกาสให้ผฟู ้ ังร่ วมแสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม และ วันอาทิตย์ ในช่วงเวลา 10.10
น. เป็ นช่วงรายการ “เกษตรสบายๆ” จะมาพูดคุยกันแบบคนเกษตร ชมสวน ชมฟาร์ ม ตัวอย่างเกษตรกร หรื อฟาร์ ม หรื อชุมชน ที่
ประสบความสาเร็ จ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
“สิ่ งทีผ่ มและทีมงานเว็บไซต์ เกษตรกรก้ าวไกลมุ่งหวังคือการทาหน้ าทีส่ ื่ อมวลชนให้ เข็มแข็งในทุกสถานการณ์ ยิง่ ในตอนนี้ทภี่ าค
เกษตรของเราจะต้ องปรั บตัวเปลี่ยนแปลงอย่ างรุ นแรง อันเนื่องมาจากวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้น จาเป็ นทีท่ ุกภาคส่ วนจะต้ องเข้ ามา
ช่ วยกัน เพือ่ พลิกวิกฤตให้ เป็ นโอกาส จึงขอทุ่มเทอย่ างเต็มทีก่ บั การทางานข่ าวทีเ่ ป็ นสาระความรู้เพือ่ เกษตรกร และต้ อง
ขอขอบคุณอธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร ทีม่ าเป็ นประธานกล่ าวเปิ ดตัวโครงการ รวมทัง้ ผู้สนับสนุนทุกหน่ วยงาน ทุกองค์ กร ทัง้
ภาครัฐและเอกชนทีไ่ ด้ ร่วมเป็ นกาลังสาคัญให้ โครงการทีจ่ ัดขึ้นประสบความสาเร็จ ตามเจตนารมย์ทตี่ ั้งไว้ ” ลุงพร กล่าว
สาหรับเกษตรกรและผู้สนใจสามารถรับชมรายการได้ ทางระบบออนไลน์ ที่เพจ Facebook เกษตรก้าวไกลไปด้ วยกัน และ
YouTube เกษตรก้าวไกลไปด้ วยกัน ตามวันและเวลาดังกล่ าว และสามารถร่ วมแสดงความคิดเห็นหรื อพูดคุยได้ อย่ างเต็มทีอ่ กี ด้ วย

กรมส่ งเสริ มการเกษตรหนุนสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ เพิ่มมูลค่าแต่ละท้องถิ่น

กรมส่ งเสริ มการเกษตร จัดทาโครงการส่ งเสริ มการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ภาคตะวันออกและภาคใต้ เพื่อยกระดับการผลิต
สิ นค้าเกษตรที่เป็ นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ส่ งเสริ มรวมกลุ่มแปลงใหญ่และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต หวัง
สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร ในฐานะฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริ หารจัดการ
ผลไม้ (Fruit board) เปิ ดเผยว่า ผลไม้นบั เป็ นสิ นค้าเกษตรที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย สร้างรายได้
ให้กบั ประเทศเป็ นอย่างมาก ซึ่ งไทยเป็ นผูน้ าการผลิตและส่ งออกผลไม้เมืองร้อนที่สาคัญและมีชื่อเสี ยงที่สุดในภูมิภาคอาเซี ยน มี
มูลค่าการส่ งออกผลไม้จานวน 45,613 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 64.22 ปัจจุบนั เกษตรกรมีการปลูกไม้ผล 57 ชนิด พื้นที่ประมาณ
7.7 ล้านไร่ ผลผลิตปี ละประมาณ 10.81 ล้านตัน และสื บเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่ งตรงกับฤดูกาลผลไม้
ภาคตะวันออก (ทุเรี ยนมังคุด เงาะ ลองกอง) และภาคเหนื อ (ลิ้นจี่) หลายฝ่ ายกังวลว่าจะกระทบต่อการบริ หารจัดการผลไม้น้ นั
กรมส่ งเสริ มการเกษตรในฐานะเลขานุการ Fruit board ได้ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่ วนกากับติดตามสถานการณ์การผลิต –
การตลาดตลอดฤดูกาลที่ผา่ นมา เพื่อช่วยกระจายผลผลิตและระบายสิ นค้าในหลายช่องทางทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์
จนกระทัง่ สถานการณ์คลี่คลายสามารถส่ งออกไปต่างประเทศได้

นายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ขอ้ มูลว่า ภาคใต้ปีนี้ ผลไม้
คาดว่าจะมีผลผลิตตามฤดูกาล ดังนี้ ทุเรี ยน 554,486 ตัน มังคุด 144,537 ตัน เงาะ 49,993 ตัน ลองกอง 49,988 ตัน สาหรับโครงการ
ส่ งเสริ มการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ประจาถิ่น ได้ดาเนิ นการมาตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากเล็งเห็นว่าไม้ผลหลายชนิด เช่น ทุเรี ยน มังคุด
เงาะ ลองกองสละ จาปาดะ ละมุด ล้วนแล้วแต่เป็ นผลไม้ประจาท้องถิ่นหรื อที่เรี ยกกันว่า “อัตลักษณ์ผลไม้” มีความสาคัญทาง
เศรษฐกิจตามบริ บทของพื้นที่ จึงทาให้เหมาะสมที่จะส่ งเสริ มการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐาน เกิด
การเพิม่ มูลค่าให้กบั การสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ซ่ ึ งเป็ นสิ นค้าที่มีศกั ยภาพและมีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ควบคู่กบั การใช้
เทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตไม้ผลสู่ 4.0

จึงขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การส่ งเสริ มการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ เพื่อสร้างการรับรู ้ให้กบั ผูบ้ ริ โภคทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศได้รับทราบคุณค่า คุณประโยชน์ และแหล่งที่มาที่ถูกต้องของผลไม้อตั ลักษณ์ เช่น ทุเรี ยนสาลิกา ของดีเมืองพังงา
มีรสชาติหวานมันและมีกลิ่นหอมอันเป็ นเอกลักษณ์ ทุเรี ยนสาลิกาพังงา มีแหล่งปลูกที่สาคัญอยูท่ ี่อาเภอกะปง จังหวัดพังงา พื้นที่
ประมาณ 320 ไร่ เป็ นทุเรี ยนพื้นบ้านพันธุ์แท้ด้ งั เดิม ลักษณะผลกลมสวย ผลโตมีน้ าหนักประมาณ 1.5 – 2 กิโลกรัมต่อผล เปลือก
บาง เนื้อสุ กเป็ นสี เหลืองเข้ม แกนกลางมีสีสนิม เมล็ดเล็กและลีบ รสชาติหวานแหลม เนื้อละเอียด ไม่เละ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มี
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นสิ นค้า GI เรี ยบร้อยแล้ว นอกจากนี้
ยังมีผลไม้อื่นๆ ที่มีอตั ลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่น ทุเรี ยนในวง ทุเรี ยนสะเด็ดน้ า มังคุดลานสกา ลองกองตันหยงมัส สละ และจาปาดะ
เป็ นต้น ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สานักงานเกษตรจังหวัด

เกษตรฯ ติดตามโครงการประกันรายได้ ลุยช่ วยชาวสวนปาล์ ม

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เป็ นผูแ้ ทนกรมส่ งเสริ ม
การเกษตร ร่ วมประชุมติดตามผลการดาเนิ นงานโครงการประกันรายได้และสถานการณ์สินค้าเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายจุริ
นทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์ เป็ นประธานการประชุม ที่ หอประชุมโรงเรี ยน
กาแพงวิทยา อ.ละงู จ.สตูล
นายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่ วมประชุมติดตามผล
การดาเนิ นงานโครงการประกันรายได้ฯ ในครั้งนี้ดว้ ย และได้ให้ขอ้ มูล ว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม
น้ ามัน ปี 2562/2563 เป็ นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนผูป้ ลูกปาล์มน้ ามัน ไม่เกินครัวเรื อนละ 25 ไร่ ในพื้นที่ปลูกปาล์มที่
ให้ผลผลิตแล้ว มีอายุไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี โดยกาหนดจ่ายเงินส่ วนต่างราคาชดเชยที่กิโลกรัมละ 4 บาท ที่คุณภาพน้ ามัน 18 % แบ่งจ่าย
จานวน 9 งวด ตั้งแต่ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 สาหรับการจ่ายเงินชดเชย ได้ปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ ดาเนิ นโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ปี 2562-63 ใหม่ โดยได้ปรับการพิจารณาการจ่ายเงินชดเชยส่ วนต่างให้กบั เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มเป็ นทุก 30 วัน จากเดิมทุก 45 วัน โดยจะเริ่ มตั้งแต่งวดที่ 7-9 เพื่อให้การพิจารณาส่ วนต่างสะท้อนกับราคาที่
แท้จริ ง และทาให้ชาวสวนปาล์มได้รับการชดเชยรายได้เร็ วขึ้น โดยการจ่ายเงินชดเชยในงวดที่ 7-9 กาหนดจะจ่ายในวันที่ 16 ของ
ทุกเดือน (หากตรงกับวันหยุด ก็จะเลื่อนการจ่ายให้เร็ วขึ้น) โดยปริ มาณผลปาล์มที่ใช้คานวณเงินชดเชยส่ วนต่างสาหรับงวดที่ 79 กาหนดไว้ที่เฉลี่ย 242.17 กิโลกรัมต่อไร่ ต่องวดคูณด้วยจานวนไร่ ที่ปลูกจริ ง แต่ไม่เกินครัวเรื อนละ 25 ไร่ (ลดลง
จาก 363.25 กก. เพราะเดิมคานวณไว้ 8 งวด) ทั้งนี้ การจ่ายชดเชยรายได้ให้กบั เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามัน ได้จ่ายไป

เพียง 2 งวด คือ งวดที่ 1 และ 2 จากกาหนดที่ตอ้ งจ่ายทั้งหมด 8 งวด ทุก 45 วัน โดยงวดที่ 3-5 ไม่ได้จ่ายชดเชย เพราะราคาผล
ปาล์มสู งกว่าราคาประกันรายได้ แต่งวดที่ 6 กลับมาจ่ายอีกครั้ง ในอัตรา 0.97 บาทต่อ กก.
สาหรับงวดที่ 7 กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้จดั ส่ งข้อมูลเกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียน 355,533 ครัวเรื อน โดยเกษตรกรจะได้รับ
เงินส่ วนต่าง0.82 บาทต่อ กก. และเริ่ มโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ของเกษตรกร ตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2563 เป็ นต้นไป สาหรับจังหวัด
สตูล มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเข้าร่ วมโครงการ 8,419 ครัวเรื อน พื้นที่ 100,607.94 ไร่ และให้ผลผลิตแล้วได้ผา่ นการประชาคมใน
พื้นที่เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งที่ผา่ นมา เกษตรกรได้รับค่าชดเชย ส่ วนต่างราคา ในงวดที่ 1, 2 และงวดที่ 6 คิดเป็ นเงินรวมกว่า 52 ล้าน
บาท
ขอเชิ ญชวนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ที่มีความประสงค์จะเข้าร่ วมโครงการประกันรายได้ฯ และยังไม่ได้แจ้งขึ้น
ทะเบียนไว้กบั กรมส่ งเสริ มการเกษตร สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนได้ที่สานักงานเกษตรอาเภอที่ต้ งั แปลง เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่
ตรวจสอบแปลงและหากผ่านการตรวจสอบแปลงปลูก ก็จะได้รับการช่วยเหลือตามรอบที่เหลือ ที่จะมีการจัดส่ งข้อมูลต่อไป

เกษตรภาคใต้ ปลืม้ กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรจังหวัดสตูล คว้ าที่ 1 ระดับประเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
ประจาปี 2563 โดย กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรจักสานต้นคลุม้ บ้านวังตง เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ได้รับการคัดเลือก
ที่ 1 ระดับประเทศ
นายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดาเนิ นการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น
แห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ ผลงานให้สาธารณชนทัว่ ไปได้รู้จกั และยึดถือเป็ นแบบอย่างแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศ โดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติที่ได้รับการคัดเลือก จะได้
เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ แต่ในปี นี้เกิดสถานการณ์ COVID-19 จึงจัด
ให้มีการรับพระราชทานโล่รางวัลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ณ กรุ งเทพมหานคร

นางสาวอรุ ณี เกาะกลาง ประธานกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรจักสานต้นคลุม้ บ้านวังตง ให้ขอ้ มูลว่า ได้จดั ตั้งกลุ่ม เมื่อ
วันที่ 29 สิ งหาคม พ.ศ.2555 ที่ต้ งั กลุ่มเลขที่ 3 หมู่ 4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยมีความคิดริ เริ่ มในการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา
เนื่องจากสภาพพื้นที่ของหมู่ที่ 4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล มีอากาศร้อนชื้น ทาให้ตน้ คลุม้ ซึ่ งพบมากในสวนยางพารา
เจริ ญเติบโตได้ดี ประกอบกับผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในหมู่บา้ นได้มีการนาต้นคลุม้ มาจักสานเป็ นภาชนะเครื่ องใช้ในครัวเรื อน เช่น ฝาชี และ
ตะกร้า ซึ่ งมีความคงทน ทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ อเครื่ องใช้ในครัวเรื อน นอกจากนี้เกษตรกรส่ วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ทาสวนยางพารา โดยในช่วงปี พ.ศ.2555 ราคายางพาราตกต่า และในพื้นที่มีฝนตกชุกตลอดปี ทาให้รายได้จาก
การประกอบอาชีพทาสวนยางพาราลดลงอย่างต่อเนื่ อง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย แม่บา้ นจึงรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ไขปั ญหา
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย โดยการสร้างอาชีพเสริ มให้กบั ครัวเรื อน ซึ่ งได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตร
อาเภอทุ่งหว้า เข้ามาเป็ นพี่เลี้ยง และจัดตั้งกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรโดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรจักสานต้นคลุม้ บ้านวังตง”
ต่อมาในปี พ.ศ.2560 ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ชื่อว่า “วิสาหกิจชุมชนจักสานต้นคลุม้ บ้านวังตง” และพัฒนาเป็ น
สิ นค้า OTOP
นางสาวอรุ ณี เกาะกลาง ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุม้ เป็ นสิ นค้าที่ขายดีมาก เนื่องจากผลิตจากวัสดุธรรมชาติ
มีความสวยงาม คงทน และเป็ นที่นิยมของตลาด จึงมีคนในพื้นที่มาสมัครเป็ นสมาชิกเพิ่มขึ้น จากเดิมมีสมาชิก 10 คน ปัจจุบนั มี
สมาชิกทั้งหมด 68 คน สมาชิกมีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณ 5,000-30,000 บาท ต่อคน/ต่อเดือน ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มได้แก่ ฝาชี
ตะกร้ากลม ตะกร้าเหลี่ยม กระจาดผลไม้ กล่องใส่ ทิชชู โคมไฟ ช่องทางการจาหน่าย มีการขายออนไลน์ ทางเพจชื่ อเพจ “จักสาน
ต้นคลุม้ บ้านวังตง” ผ่านทางเฟซบุก๊ ชื่อ “อรุ ณี เกาะกลาง” และ “กาญจนา พยัควัลย์” และทางเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์
ของกรมส่ งเสริ มการเกษตร ผูส้ นใจ ประชาชนทัว่ ไป สามารถเข้าไปเยีย่ มชมการดาเนิ นกิจกรรมกลุ่ม เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ หรื อ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรุ ณี เบอร์ โทร 062- 6540788.

ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

เกษตรภาคใต้ ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รองรับการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวติ ใหม่ (New Normal)
นายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิ ดเผยว่า การท่องเที่ยววิถี
เกษตรหรื อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรถือเป็ นส่ วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้พฒั นา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีการบริ การที่ดี พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิง

เกษตรให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง โดยแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรม
ส่ งเสริ มการเกษตรจะต้องดาเนินการในรู ปแบบของวิสาหกิจชุมชน หมู่บา้ นหรื อชุมชนต้องมีศกั ยภาพในการพัฒนาให้เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว และมีกิจกรรมที่โดดเด่น มีวถิ ีชีวติ ที่น่าสนใจ การเดินทางสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย
ปั จจุบนั ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยูใ่ นความดูแลของ สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
ทั้งหมด 24 แห่ง โดยหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคือ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชัง บ้าน
พรุ จูด (บ่อหิ นฟาร์ มสเตย์) วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุ จูด หรื อ บ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ ตั้งอยูท่ ี่ 145/1 หมู่ที่ 2 ตาบลบ่อหิ น
อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ให้บริ การที่พกั โฮมสเตย์และนาเที่ยวเรี ยนรู ้กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง นักท่องเที่ยวสามารถ
ล่องเรื อสัมผัสธรรมชาติของป่ าชายเลน ปลูกหญ้าทะเลปลูกป่ าชายเลน ศึกษาวิถีชีวติ ประมงชายฝั่ง กิจกรรมทาผ้าบาติก ชมการ
แสดงลิเกป่ า และชิมอาหารทะเลสดๆ จากกระชัง
นายสุ พิท จิตรภักดี ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่ มดีข้ ึน เริ่ มมีการผ่อน
คลายมาตรการต่างๆ ทาให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวเริ่ มกลับมาคึกคักอีกครั้ง การกลับมาเปิ ดให้บริ การอีกครั้งของบ่อหิ น
ฟาร์มสเตย์ มีมาตรการรองรับการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวติ ใหม่ (New Normal) โดยนักท่องเที่ยวจะต้องมีการจองแพ็กเกจล่วงหน้า
เพื่อควบคุมปริ มาณจานวนนักท่องเที่ยว จากเดิมรับได้ 60 คน เหลือ 40 คน (2 – 4 คน / ห้อง) เพิ่มระยะห่างให้นกั ท่องเที่ยวได้มี
พื้นที่ใช้สอย 10 ตร.ม. / คนมีการซักประวัตินกั ท่องเที่ยวทุกคนก่อนเข้าพัก มีการจัดอาหารเป็ นชุดสาหรับนักท่องเที่ยว และยังมี
การใช้แอพพลิเคชัน่ “ไทยชนะ” มาช่วยคัดกรองและติดตามการเข้าพื้นที่ของนักท่องเที่ยวอีกด้วย สามารถติดตามข่าวสารของบ่อ
หินฟาร์มสเตย์ ได้ทาง Facebook ชื่อ“บ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ – วิสาหกิจชุมชน – เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุ จูด – Bohinfarmstay” หรื อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ คุณบรรจง นฤพรเมธี ประธานวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุ จูด โทร. 081-892-7440

เกษตรภาคใต้ ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รองรับการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวติ ใหม่ (NEW NORMAL)

นายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิ ดเผยว่า การท่องเที่ยววิถี
เกษตรหรื อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรถือเป็ นส่ วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้พฒั นาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีการบริ การ ที่ดี
พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรมส่ งเสริ มการเกษตรจะต้องดาเนินการในรู ปแบบของวิสาหกิจชุมชน หมู่บา้ นหรื อ
ชุมชนต้องมีศกั ยภาพในการพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว และมีกิจกรรมที่โดดเด่น
มีวถิ ีชีวติ ที่น่าสนใจ การเดินทางสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย ปั จจุบนั ภาคใต้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยูใ่ นความดูแลของ สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ทั้งหมด 24 แห่ง โดยหนึ่ง
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคือ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชัง
บ้านพรุ จูด (บ่อหิ นฟาร์ มสเตย์)

วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุ จูด หรื อ บ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ ตั้งอยูท่ ี่ 145/1 หมู่ที่ 2 ตาบลบ่อหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัด
ตรัง ให้บริ การที่พกั โฮมสเตย์และนาเที่ยวเรี ยนรู ้กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรื อสัมผัสธรรมชาติ
ของป่ าชายเลน ปลูกหญ้าทะเล ปลูกป่ าชายเลน ศึกษาวิถีชีวติ ประมงชายฝั่ง กิจกรรมทาผ้าบาติก ชมการแสดงลิเกป่ า และชิม
อาหารทะเลสดๆจากกระชัง
นายสุ พิท จิตรภักดี ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่ มดีข้ ึน เริ่ มมีการผ่อน
คลายมาตรการต่าง ๆ ทาให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวเริ่ มกลับมาคึกคักอีกครั้ง การกลับมาเปิ ดให้บริ การอีกครั้งของบ่อหิ น
ฟาร์ มสเตย์ มีมาตรการรองรับการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวติ ใหม่ (New Normal)
โดยนักท่องเที่ยวจะต้องมีการจองแพ็กเกจล่วงหน้าเพื่อควบคุมปริ มาณจานวนนักท่องเที่ยว จากเดิมรับได้ 60 คน เหลือ
40 คน (2 – 4 คน/ห้อง) เพิ่มระยะห่างให้นกั ท่องเที่ยวได้มีพ้นื ที่ใช้สอย 10 ตร.ม./คน มีการซักประวัตินกั ท่องเที่ยวทุกคนก่อนเข้า
พัก มีการจัดอาหารเป็ นชุดสาหรับนักท่องเที่ยว และยังมีการใช้แอพพลิเคชัน่ “ไทยชนะ” มาช่วยคัดกรองและติดตามการเข้าพื้นที่
ของนักท่องเที่ยวอีกด้วย สามารถติดตามข่าวสารของบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ ได้ทาง Facebook ชื่อ “บ่อหิ นฟาร์ มสเตย์-วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุ จูด-Bohinfarmstay” หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ ได้ที่ คุณบรรจง นฤพรเมธี ประธานวิสาหกิจชุ มชนเลี้ยงปลา
กระชังบ้านพรุ จูด โทร. 081-892-7440

เกษตรภาคใต้ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รองรับการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวติ ใหม่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เกษตรภาคใต้ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รองรับการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวติ ใหม่ (New Normal)
นายสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิ ดเผยว่า การท่องเที่ยววิถี
เกษตร หรื อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีการบริ การที่ดี พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่ อง โดยแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ของกรมส่ งเสริ มการเกษตร จะต้องดาเนินการในรู ปแบบของวิสาหกิจชุมชน หมู่บา้ น หรื อชุมชน ต้องมีศกั ยภาพในการพัฒนาให้
เป็ นแหล่งท่องเที่ยว และมีกิจกรรมที่โดดเด่น มีวถิ ีชีวติ ที่น่าสนใจ การเดินทางสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ได้ง่าย
ปั จจุบนั ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยูใ่ นความดูแลของสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา ทั้งหมด 24 แห่ง โดยหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว คือ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลา
กระชังบ้านพรุ จูด (บ่อหิ นฟาร์ มสเตย์) วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุ จูด หรื อบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ ตั้งอยูท่ ี่ 145/1 หมู่ 2 ต.บ่อ
หิ น อ.สิ เกา จ.ตรัง ให้บริ การที่พกั โฮมสเตย์ และนาเที่ยวเรี ยนรู ้กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรื อ

สัมผัสธรรมชาติของป่ าชายเลน ปลูกหญ้าทะเล ปลูกป่ าชายเลน ศึกษาวิถีชีวติ ประมงชายฝั่ง กิจกรรมทาผ้าบาติก ชมการแสดงลิเก
ป่ า และชิมอาหารทะเลสดๆ จากกระชัง
นายสุ พิท จิตรภักดี ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่ มดีข้ ึน เริ่ มมีการผ่อน
คลายมาตรการต่างๆ ทาให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวเริ่ มกลับมาคึกคักอีกครั้ง การกลับมาเปิ ดให้บริ การอีกครั้งของบ่อหิ น
ฟาร์ มสเตย์ มีมาตรการรองรับการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวติ ใหม่ (New Normal) โดยนักท่องเที่ยวจะต้องมีการจองแพกเกจล่วงหน้า
เพื่อควบคุมปริ มาณจานวนนักท่องเที่ยว จากเดิมรับได้ 60 คน เหลือ 40 คน (2-4 คน/ห้อง) เพิ่มระยะห่างให้นกั ท่องเที่ยวได้มีพ้นื ที่
ใช้สอย 10 ตารางเมตร/คน มีการซักประวัตินกั ท่องเที่ยวทุกคนก่อนเข้าพัก มีการจัดอาหารเป็ นชุดสาหรับนักท่องเที่ยว และยังมี
การใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” มาช่วยคัดกรอง และติดตามการเข้าพื้นที่ของนักท่องเที่ยวอีกด้วย สามารถติดตามข่าวสารของบ่อ
หินฟาร์มสเตย์ ได้ทาง Facebook ชื่อ “บ่อหิ นฟาร์ มสเตย์-วิสาหกิจชุมชน-เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุ จูด-Bohinfarmstay” หรื อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ นายบรรจง นฤพรเมธี ประธานวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุ จูด โทร.08-1892-7440

ปลูกผักกูด เก็บยอดขายสร้างรายได้ จ.กาแพงเพชร

ที่บา้ นใหม่ธงชัย อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร นางปั ญญา คมขา เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่ งแต่เดิมมีอาชีพทานาเป็ น
หลัก แต่ปัจจุบนั ได้หนั มาทาการเพาะปลูกพืชแบบผสมผสาน บนพื้นที่ 8 ไร่ ของตัวเอง โดยในพื้นที่มีการปลูกไม้ผลยืนต้นเพื่อ
เก็บผลผลิตขายตามฤดูกาล แต่ในช่วงที่รอผลิต นางปั ญญาได้เลือกต้นผักกูดมาปลูกแซมไว้ในพื้นที่ เพื่อเก็บยอดส่ งขาย สร้าง
รายได้ให้กบั ครอบครัวทุกวัน
ส่ วนจุดเริ่ มต้นที่นาผักกูดมาปลูกไว้ ความตั้งใจแรกคือเก็บไว้รับประทานในครอบครัว แต่ผลผลิตมีมากขึ้น จึงเริ่ มนาไป
วางขาย ซึ่ งก็ได้รับความสนใจเป็ นอย่างดี และมองว่าผักกูดเป็ นพืชที่โตไว ดูแลง่าย เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด จึงขยายพื้นที่ปลูก
อย่างต่อเนื่ อง
ปั จจุบนั ผักกูดมีราคารับซื้ อถึงกิโลกรัมละ 50 บาท ในแต่ละวันจะเก็บผักกูดส่ งขายได้ไม่ต่ากว่าวันละ 10 กิโลกรัม มี
รายได้เฉลี่ยไม่ต่ากว่าวันละ 500 บาท ยังไม่นบั รวมรายได้จากการจาหน่ายผักชนิ ดอื่นๆ รวมถึงผลไม้ที่ปลูกไว้ในพื้นที่ อย่าง อโว
คาโด กล้วยน้ าว้า รวมถึงไข่เป็ ดที่นามาเลี้ยงไว้
ด้าน นายสมยศ มโนวงศ์ เกษตรจังหวัดกาแพงเพชร เร่ งส่ งเสริ มให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ยงั ทาการเกษตรเชิงเดี่ยว หันมาทา
การเกษตรผสมผสาน เพื่อที่อย่างน้อย ปลูกข้าว ปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้น เลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผักอายุส้ นั เพื่อที่อย่างน้อย ระหว่างรอ
เก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างหนึ่ง ยังจะมีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิตอีกอย่าง เป็ นรายได้จุนเจือครอบครัว

ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านตันหยงอุมา ตาบลเกาะสาหร่ าย อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชี พทา
ประมง จะใช้เครื่ องมือรุ นกุง้ เคยตามชายหาดในช่วงที่น้ าทะเลขึ้น เพื่อนาไปทากะปิ ดินระเบิด ส่ งขาย สร้างรายได้ โดยวิธีการทา
เมื่อได้ตวั กุง้ เคยแล้ว ก็จะนามาล้างให้สะอาด แล้วนาไปตากแดดให้พอแห้ง แล้วนามาตาในครกไม้แบบโบราณ โดยใส่ เกลือและ
น้ าตาลผสมลงไป จากนั้นนาไปหมักอีก 2 คืน แล้วนามาตาในครกไม้อีกครั้ง จนตัวกุง้ เคยเป็ นเนื้ อเนียน แล้วนามาปั้ นเป็ นก้อน ๆ
เหมือนดินระเบิด ขายในราคากิโลกรัมละ 100 บาท หากใส่ กระปุกครึ่ งกิโลกรัม จะขายในราคา 60 บาท ส่ งจาหน่ายทั้งในพื้นที่
จังหวัดสตูลและจังหวัดพังงา กะปิ ของบ้านตันหยง-อุมา จะมีเอกลักษณ์ คือ กะปิ จะอัดแน่นไปด้วยกุง้ เคยล้วนๆ ไม่ผสมสี โดย
ส่ วนผสมมีเพียงเกลือและน้ าตาลเท่านั้น ที่เป็ นวิธีการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่ง ที่เก็บได้นานเป็ นปี
นางวิไลวรรณ ภูมิฐาน ชาวบ้านตันหยงอุมา บอกถึงเคล็ดลับ วิธีทากะปิ แบบโบราณดั้งเดิม ที่ทาให้กะปิ มีกลิ่นหอมน่ากิน
ว่า จะต้องเป็ นกุง้ เคยสด ที่ได้มาตอนเช้า

