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เกษตรแปลงใหญ่ ขานรับโมเดล เกษตรผลิต พาณิชยต์ลาด 

 

เกษตรแปลงใหญ่ ขานรับโมเดล เกษตรผลติ พาณิชย์ตลาด ชูผลส าเร็จหลงัจับมือภาคธุรกจิยักษ์ใหญ่ 

ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใชห้ลกั
ตลาดนาํการเกษตร มาเป็นนโยบายสาํคญั รวมทั้งบูรณาการร่วมกบักระทรวงพาณิชย ์ชูยทุธศาสตร์ “เกษตร
ผลิตพาณิชยต์ลาด”พร้อมสร้างความเช่ือมัน่สินคา้เกษตร ดว้ยคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภยัและการ
ตรวจสอบยอ้นกลบั ตั้งเป้าใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางสินคา้เกษตรและอาหารคุณภาพของโลก 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมให้
เกษตรกรรวมกลุ่มดาํเนินการในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อจดัการผลผลิต ควบคุมคุณภาพ
มาตรฐาน ทั้งสินคา้เกษตรทัว่ไป สินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน และสินคา้พรีเม่ียม ใหต้รงตามความตอ้งการของ
ตลาด จาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือและบูรณาการจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
เกษตรกร เพื่อสร้างความตระหนกัรู้ กระตุน้ใหเ้กิดการปรับตวั เสริมสร้างศกัยภาพและความเขม้แขง็ใหก้บั
ภาคเกษตรและภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ใหส้ามารถรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยา่งรวดเร็ว ตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตร ท่ีผา่นมากรมส่งเสริมการเกษตร ไดร่้วมขบัเคล่ือนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ โดย
สามารถเช่ือมโยงการผลิตและการตลาด กบัภาคธุรกิจต่างๆ หลายหน่วยงาน เช่น เทสโก ้โลตสั ไดร่้วมมือ
กนั โดยร่วมกนัคดัเลือกกลุ่มแปลงใหญ่ผกัผลไมท่ี้มีศกัยภาพทั้งการบริหารจดัการกลุ่มและพื้นท่ีตั้งแปลง
เหมาะสมต่อการขนส่งผลผลิต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของทั้ง 2 ฝ่าย ทาํหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียง กาํกบั ดูแลอยา่งใกลชิ้ด 



ปัจจุบนัมีแปลงใหญ่ผกัท่ีดาํเนินการร่วมกบั เทสโก ้โลตสั จาํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ เกษตรกรแปลงใหญ่บา้น
โนนเขวา อ.เมือง จ.ขอนแก่น, เกษตรกรแปลงใหญ่ บางท่าขา้ม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี , เกษตรกรแปลง
ใหญ่บา้นนาคูร่วมใจพฒันา อ.ผกัไห่ จ.พระนครศรีอยธุยา และ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผกัปลอดภยั ต.
อุโมงค ์อ.เมือง จ.ลาํพูน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และเทสโก ้โลตสั ไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงความ
ร่วมมือพฒันาและส่งเสริมกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้เกษตร สู่ตลาดนาํการเกษตรร่วมกนั เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 
2563 ท่ีผา่นมาทาํใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้ขา้สู่ชุมชนและเกิดการต่อยอดในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การดาํเนินงานระหวา่งกลุ่มเกษตรกร และเทส
โก ้โลตสั ในการรับซ้ือผลผลิตปลีก ทั้งสองฝ่ายมีการตกลงร่วมกนั ในเร่ืองของชนิด ปริมาณ ราคาซ้ือขาย
ผลผลิตพืชผกั 

โดยตกลงกนัล่วงหนา้ทุก 2 – 3 เดือน จากนั้นกลุ่มเกษตรกรจะประชุมหารือร่วมกนัเพื่อวางแผนการผลิต
ใหไ้ดผ้ลผลิตตามท่ีตกลงไวก้บัเทสโก ้โลตสั ซ่ึงทาํใหเ้กษตรกรมีตลาดคา้ปลีกท่ีแน่นอน มีส่วนร่วมในการ
กาํหนดราคา ทราบรายไดท่ี้แน่นอนไดเ้รียนรู้ในการบริหารจดัการอยา่งมืออาชีพ มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น และ
สร้างความมัน่คงในอาชีพให้แก่เกษตรกรนอกจากน้ี ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

เทสโก ้โลตสั ไดใ้หพ้ื้นท่ีแก่เกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนาํผลผลิตมาจาํหน่ายโดยไม่คิด
ค่าใชจ่้าย ทาํใหเ้กษตรกรไดรั้บประโยชน์ในการเพิ่มช่องทางการตลาด และไดเ้รียนรู้ในการเป็นผูจ้าํหน่าย
ผลผลิตโดยตรง ทาํใหท้ราบความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อนาํไปปรับปรุงในการผลิตของตนเองอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

ได้แก่ แวนดา ออนซีเดียม ตามลำดับ ผลผลิตที่มีคุณภาพ เช่น ไม่มีตำหนิจากโรคแมลง ก้านช่อ
ยาวไม่น้อยกว่า 35 ซ.ม. ดอกในช่อบานไม่น้อยกว่า 4 ดอก ส่วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศ ส่วน
ผลผลิตที่เหลือและคุณภาพไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือที่เรียกว่า “ไม้ตลาด” จะถูกจำหน่าย
ภายในประเทศ โดยผู้รวบรวมและพ่อค้าในท้องถิ่นรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรจำหน่ายให้กับ
พ่อค้าส่งที่ตลาดค้าส่ง เช่น ปากคลองตลาด ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง รวมทั้งตลาดต่างจังหวัด 
เป็นต้น 

 



ในปี 2562 มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 21,521 ไร่ ผลผลิต 48,794 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,654 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 47 ของผลผลิตทั้งประเทศ แบ่งเป็น กล้วยไม้ตัดดอก 2,165 ล้านบาท และกล้วยไม้
ต้น 489 ล้านบาท ประเทศคู่ค้าสำคัญที่มีมูลค่านำเข้ากล้วยไม้จากไทย เรียงจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม ยุโรป 28 ประเทศ และจีน เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 กล้วยไม้เป็นพืชหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรง หลาย
ประเทศมีมาตรการ Lock down ลด/งดเที่ยวบิน 

รวมทั้งการขนส่งทางรถ ส่งผลให้การส่งออกกล้วยไม้ของไทยช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2563 มี
ปริมาณลดลงร้อยละ 40.14 และมูลค่าลดลงร้อยละ 31.67 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2562 จึงทำให้มีผลผลิตส่วนเกินเหลือจากที่ตลาดรองรับได้จำนวนมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกล้วยไม้ตัดดอกซึ่งมีผลผลิตออกทั้งปี ไม่สามารถเก็บผลผลิตรอตลาดได้เหมือนกับสินค้า
บางประเภท ดังนั้น เกษตรกรต้องตัดทิ้ง เหลือไว้แต่เฉพาะต้นเพื่อลดต้นทุนการผลิต 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเส่ียงจากการ
พึ่งพาตลาดต่างประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้มีแนวทางส่งเสริมตลาดกล้วยไม้
ภายในประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้แปลง
ใหญ่กระจายผลผลิตกล้วยไม้คุณภาพดีสู่ผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางตลาดใหม่เพ่ิมจากเดิมที่
เกษตรกรจำหน่ายกล้วยไม้ให้แก่ผู้ส่งออกและผู้รวบรวมที่มารับซื้อที่สวน เช่น การจำหน่าย 
Online ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ ไปรษณีย์ไทย 24 Shopping การจัดทำเว็บไซต์ www.
ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพ่ือเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าของเกษตรกร การรณรงค์ขอ
ความร่วมมือทุกหน่วยงานสนับสนุนสินค้าไทย 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“ลอง(แกน)ยัง” เกษตรแพร่ ติดตามสถานการณ์การผลิตลำไย(Longan) 
จังหวัดแพร่ ปี 2563 

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายประภาส สานอูป หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายศุภมิตร อินต๊ะ เกษตรอำเภอสูงเม่น 
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น ติดตามสถานการณ์การผลิตลำไย ณ บ้านปงท่าข้าม 
ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สวนลำไยนางเพ็ญ กางกั้น นางพรรณทิพย์ กอบแก้ว 
และนายสุขแก้ว กุกอง โดยพบว่าเกษตรกรเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ราคาผลผลิตแบบสดช่อ
หน้าสวน ขายปลีกกิโลกรัมละ 30 บาท ส่งให้กับพ่อค้าในและนอกพื้นที่ โดยคาดว่าในพื้นที่อำเภอ
สูงเม่นจะมีผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดในปี 2563 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ตัน 

นายประภาส สานอูป กล่าวว่า วันนี้พร้อมด้วยนายศุภมิตร อินต๊ะ เกษตรอำเภอสูงเม่น และ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น ติดตามสถานการณ์การผลิตลำไยของเกษตรกรตำบลบ้าน
ปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สวนลำไยนางเพ็ญ กางกั้น นางพรรณทิพย์ กอบแก้ว และนายสุข
แก้ว กุกอง โดยพบว่าเกษตรกรเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ราคาผลผลิตแบบสดช่อหน้าสวน 
ขายปลีกกิโลกรัมละ 30 บาท ส่งให้กับพ่อค้าในและนอกพื้นที่และคาดว่าในพื้นที่อำเภอสูงเม่นจะ
มีผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดในปี 2563 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ตัน ขอแสดงความยินดีกับ
เกษตรกรด้วย 



 
เตรียมความพร้อม !!! เกษตรแพร่ ติดตามการขับเคล่ือน ศพก.และศูนย์เครือข่าย 

 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายภูวสิษฎ์ จันทร์ทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
พร้อมด้วยเจ้าหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
ติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรและศูนย์เครือข่าย อำเภอลอง โดยให้คำแนะนำในการปรับปรุงจุดเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ให้มี
ความพร้อมสำหรับเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และควรจัดทำทะเบียนควบคุมผู้มาใช้บริการศพก. และ
ศูนย์เครือข่าย เพื่อเป็นตัวชี้วัดในการให้บริการของ ศพก 

นายภูวสิษฎ์ จันทร์ทอง กล่าวว่า วันนี้ทางงานกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพร้อมด้วยเจ้าหน้า
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลอง ติดตามผลการ
ดำเนินงานปรับปรุงพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ
ศูนย์เครือข่าย อำเภอลอง โดยให้คำแนะนำในการปรับปรุงจุดเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ให้มีความพร้อม
สำหรับเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและควรจัดทำทะเบียนควบคุมผู้มาใช้บริการศพก. และศูนย์
เครือข่าย เพื่อเป็นตัวชี้วัดในการให้บริการของ ศพก.อีกด้วย 
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ส านักงานเกษตรจังหวดัล าปาง จัดท าแปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยี
และนวตักรรม ใช้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เป็นจุดเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร 

 

นายชำนาญ เมืองลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงาน
เกษตรจังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดทำแปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและพื้นที่เส่ียง สำรวจ ตรวจนับ จัดเก็บ ถ่ายภาพศัตรูพืชที่
พบในแปลง โดยการจัดทำแปลงเพ่ือสำรวจข้อมูลการระบาดของศัตรูพืชด้วยการนำเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมที่สามารถช่วยในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมาใช้ใน
แปลง ได้แก่ การใช้กับดักกาวเหนียว กับดักแสงไฟ กับดักเหยื่อล่อ และกับดักฟีโรโมน ซึ่งเป็น
วิธีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชที่สามารถช่วยลดความเส่ียงในการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้อีก
ทางหนึ่ง อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เป็นการ
ลดต้นทุนการผลิต และปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกร โดยได้รับความร่วมมือจาก นายสมบัติ 
บุตรศรี เกษตรกรบ้านทุ่งกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ใช้
แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นแปลงพยากรณ์การระบาดของศัตรูพืช และเป็นจุดเรียนรู้ให้แก่
เกษตรกรที่สนใจในพื้นที่ใกล้เคียง 

อยา่งไรก็ตาม หากเกษตรกรต้องการรายละเอียดข้อมูลและขอคำแนะนำ สามารถสอบถามจาก
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง หรือสำนักงานเกษตรในพื้นที่ 

 



 

ดาวใตนิ้วส์!!! “เกษตรจงัหวดัน่าน รับคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จงัหวดัน่าน” 

 

“เกษตรจังหวัดน่าน รับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน” 
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย 
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน รับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน ในการ
สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 (จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด) ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน โดยคณะกรรมการได้รับฟังการนำเสนอสรุปผล
การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 (จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และ
จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่อำเภอเวียงสา กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
มะม่วงตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

โดยมีการดำเนินงานฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร หลักสูตรการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ 
ในกิจกรรมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัยของจังหวัดน่าน (มะม่วง) ตาม
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดน่าน (งบพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตําบลตาลชุม อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคม
สื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน ###ดาวใต้นิวส์ออนไลน์098-9515199 

 

 


