
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันท่ี 14 ก.ค. 2563 

  

ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

วิกฤติ Covid-19 1.เกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยไม้ ปรับตัวสู้โควิด-19 รุกตลาด

ออนไลน์ 

เว็บไซต์ sanook.com 

2.สมุนไพรไทยโอกาสทองสร้างรายได้เกษตรกรแสนล้าน

บาท ฝ่าวิกฤตโควิด-19 

เว็บไซต์ sanook.com 

เกษตรแปลง

ใหญ่กับ YSF 

3.กรมส่งเสริมการเกษตรชูพัทลุงโมเดลผลงานการเช่ือมโยง

การพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่กับYSF เพ่ิมศักยภาพการ

บริหารจัดการและต่อยอดกิจกรรม 

เว็บไซต์ไทยโพสต์ 

4.กรมส่งเสริมการเกษตรโชว์ผลงานเช่ือมโยงพัฒนาเกษตร

แปลงใหญ่กับ YSF เห็นผลชูพัทลุงโมเดลขยายผลท่ัว

ประเทศ 

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 

โครงการประกัน

รายได้ 

5.'จุรินทร์'เคาะงบประกันรายได้มันฯ-ข้าวโพดหม่ืนล้าน เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ 

6.งบประกันรายได้มันฯ-ข้าวโพดหม่ืนล้าน หนังสือพิมพ์กรุงเทพ

ธุรกิจ 

เกษตร 

แปลงใหญ่ 

7.แปลงใหญ่...กล้วยไม้ตามส่ัง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

วิกฤติ Covid-19 8.ภูเรือปรับแผนสู้โควิค เปิด 3 เพจไม้ประดับ เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ 

โครงการคลินิก

เกษตรเคล่ือนท่ี

เฉลิมพระเกียรติฯ 

9.“เดินหน้าแก้ปัญหาของพ่ีน้องเกษตรกร” เกษตรแพร่ 

ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติฯ 

คร้ังท่ี 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เว็บไซต์ 

talknewsonline.com 

เกษตร 

แปลงใหญ่ 

10.เผยแล้ว!! โฉมหน้าคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ 

จังหวัดแพร่ชุดใหม่ 

เว็บไซต์ 

khaophuthon.com 

11.เกษตรจังหวัดนครพนม และคณะทำงานประกวดแปลง

ใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด คัดเลือกแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกร

ผู้เล้ียงโคเน้ือบ้านคำแม่นาง-สามแยก ชนะเลิศแปลงใหญ่

จังหวัดนครพนม ประจำปี 2563 
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เกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยไม้ ปรับตัวสู้โควิด-19 รุกตลาดออนไลน์ 

11 ก.ค. 2563 

 New Normal หรือ ความปกติใหม่ท่ามกลางชีวิตวิถีใหม่ คือภาวการณ์ท่ีคนไทยต้องปรับตัวรับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ามกลางความไม่แน่นอนว่า สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะ

ปกติเม่ือใด ดังน้ัน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการระบาดของเช้ือโควิด-19 และลดความ

เส่ียงจากการพ่ึงพาตลาดต่างประเทศ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยท่ัวไปในการเลือกซ้ือ

สินค้าท่ีเป็นผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะ “กล้วยไม้” ท่ีมาจากการส่งเสริมภายใต้ “ระบบส่งเสริมเกษตร

แปลงใหญ่กล้วยไม้” ของกรมส่งเสริมการเกษตร ท้ัง 11 แปลง ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม 6 แปลง 

จังหวัดสมุทรสาคร 3 แปลง จังหวัดนนทบุรี 1 แปลง และกรุงเทพมหานคร 1 แปลง ซ่ึงเน้นการปลูกเล้ียง จน

ได้กล้วยไม้คุณภาพมาตรฐานส่งออก เช่น ไม่มีตำหนิจากโรคแมลง ก้านช่อยาวไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร ดอก

ในช่อบานไม่น้อยกว่า 4 ดอก เป็นต้น 



 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าจากการระบาดของเช้ือโควิด-19 

กล้วยไม้เป็นพืชหน่ึงท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง เน่ืองจากประเทศผู้นำเข้าท่ีสำคัญส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ีมีการ

ระบาดของโรค ทำให้มีมาตรการ lock down ลดหรืองดเท่ียวบิน รวมท้ังการขนส่งทางรถ ส่งผลให้การส่งออก

กล้วยไม้ ช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2563  มีปริมาณลดลงร้อยละ 40.14 และมูลค่าลดลงร้อยละ 31.67 

เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 

 ดังน้ัน แนวทางการดำเนินการของกรมส่งเสริมการเกษตร คือ ส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ภายในประเทศ

ให้กว้างขวางข้ึน เน้นให้เกษตรกรกระจายผลผลิตกล้วยไม้ไทยคุณภาพดีสู่ผู้บริโภคโดยตรง ผ่านช่องทางตลาด

ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายผ่านระบบonline เช่น ไปรษณีย์ไทย (ThailandPostmart.com)24 Shopping 

เว็ปไซต์www. ตลาดเกษตรกรออนไลน์.comเป็นต้น รวมถึงการจัดหาสถานท่ีจำหน่าย จัดทำส่ือ Infographic 

ประชาสัมพันธ์เพ่ือช้ีเป้าแหล่งผลิตท้ังกล้วยไม้ตัดดอกและกล้วยไม้ต้น พร้อมเปิดจำหน่ายในรูปแบบ Pre-

Order ผ่านการประชาสัมพันธ์ทางส่ือโซเชียลซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดกิจกรรมและผลิตส่ือเผยแพร่การ

ใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดแจกัน จัดช่อบูเก้ ร้อยพวงมาลัย ประดับตกแต่งสถานท่ี เป็นต้น ซ่ึงได้รับ

ความร่วมมือจากแปลงใหญ่กล้วยไม้ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  และแปลงใหญ่กล้วยไม้

ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครเป็นอย่างดี 

 สำหรับการ Pre-Order ได้ใช้ช่องทาง Line Official Account ช่ือ DOAE Orchids/Line ในการ

ประชาสัมพันธ์สินค้าถึงผู้บริโภคโดยตรง เพ่ือให้ส่ังซ้ือสินค้าล่วงหน้าก่อนทำการจัดส่งในวันโกน เดือนละ 4 วัน 

ท่ีจุดกระจายสินค้า อาคารเบญจสิริกิต์ิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร ขณะลูกค้าท่ีส่ังซ้ือจำนวน

มาก และอยู่ใกล้จุดกระจายสินค้า เกษตรกรจะมีบริการส่งให้ถึงท่ี  

“สินค้าท่ีจำหน่าย เกษตรกรได้มีการปรับรูปแบบให้เหมาะกับผู้บริโภค เช่น ทำแบบช่อดอกกล้วยไม้กำ

สกุลหวาย สกุลม็อคคารากำละ 12 – 15 บาท พวงมาลัยเร่ิมต้นท่ีพวงละ 20 บาท ต้นกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้

ประดับอ่ืนเช่น กล้วยไม้สกุลมอคคารา สกุลช้าง สกุลออนซีเดียม รองเท้านารี เอ้ืองแคระ เคราฤๅษี ทิวแลนเซีย 

เฟิร์น เป็นต้น” 

“ผลการดำเนินงานจำหน่ายสินค้ากล้วยไม้แปลงใหญ่ในรูปแบบ Pre-Orderพบว่ามีเสียงตอบรับจาก

ลูกค้าเป็นอย่างดี มีลูกค้าประจำและลูกค้าใหม่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท้ังลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบุคลากรหน่วยงาน

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และผู้สนใจ รวมท้ังท่ีรับไปจำหน่ายต่อ เน่ืองจากเป็นการจำหน่ายจากเกษตรกรโดยตรง ไม่

ผ่านคนกลาง ระยะเวลาขนส่งจากสวนถึงลูกค้าใช้เวลาส้ันกว่า สินค้าจึงคงความสด และมีอายุการใช้งานนาน

กว่า” 

นายเข้มแข็ง กล่าวต่อไปว่า เกษตรกรแปลงใหญ่ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ต่างพึงพอใจในรายได้และ

ลักษณะการจำหน่าย เน่ืองจากจำหน่ายได้ราคาดีกว่าท่ีสวน เช่น ขายท่ีสวนราคาช่อละ 30 – 70 สตางค์ 

ขณะท่ีจำหน่ายตรงให้ผู้บริโภค ช่อละ 2 – 2.50 บาท อีกท้ังการรวมคำส่ังซ้ือล่วงหน้าของลูกค้าและให้



เกษตรกรนำสินค้าท้ังหมดมาส่งยังจุดกระจายสินค้าเพียงจุดเดียว ทำให้ประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง มีจำนวน

สินค้าและรายได้แน่นอน ลดความเส่ียง ประหยัดเวลา เน่ืองจากสามารถเลือกวันจำหน่ายได้ และไม่ต้อง

เสียเวลาเพ่ือรอลูกค้ามาซ้ือ 

“จากการจำหน่ายท่ีผ่านมา ซ่ึงเร่ิมดำเนินการต้ังแต่วันท่ี 7 เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน (12 มิ.ย.

2563) จำนวน 10 คร้ัง มียอดจำหน่ายสะสม 116,952 บาท หรือเฉล่ียคร้ังละประมาณ 11,692 บาทสำหรับ

การดำเนินงานระยะต่อไป กรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งเสริมให้เกษตรกรแปลงใหญ่ท่ีนำร่องดำเนินการต่อด้วย

ตัวเองทุกข้ันตอน ไม่ว่าจะเป็นหาช่องทางการจำหน่าย ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์สินค้า การรวบรวมและสรุปยอด

ส่ังซ้ือในแต่ละรอบ การจัดเตรียมส่งสินค้า ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสร้างความเข็มแข็ง รวมท้ังขยายผลไปสู่

แปลงใหญ่อ่ืนๆ ท่ีสนใจนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 



 
สมุนไพรไทยโอกาสทองสร้างรายได้เกษตรกรแสนล้านบาท ฝ่าวิกฤตโควิด-19 

10 ก.ค. 2563 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ัวโลกท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน โดยการรายงาน

ยอดผู้ติดเช้ือเม่ือวันท่ี 10 ก.ค. 63 พบจำนวนผู้ติดเช้ือแล้ว 12.3 ล้านราย หายแล้ว 6.74 ล้านราย และ

เสียชีวิต 5.55 แสนรายน้ัน ส่งผลให้ผู้คนท่ัวโลกต่ืนตัวเก่ียวกับการดูแลสุขภาพมากข้ึน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ี

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเช่นสมุนไพรไทยย่ิงเป็นท่ีต้องการของตลาดอย่างมาก เพราะถือเป็นวัตถุดิบ

สำหรับท่ีจะนำไปผลิตเป็นเวชภัณฑ์ เคร่ืองสำอาง และอาหารเสริม อีกท้ังด้วยมูลค่าทางการตลาดในประเทศท่ี

สูงถึง 1.8 แสนล้านบาท ขณะท่ีมูลค่าตลาดโลกสูงถึง 3 ล้านล้านบาท และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี จึงเป็น

โอกาสทองสำหรับเกษตรกรไทยท่ีจะปรับตัวการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด ท่ีสำคัญยังเป็นหน่ึงใน

โนบายของรัฐบาลท่ีต้องการพัฒนาการผลิตสมุนไพรไทยให้เป็นเป็นระบบอย่างย่ังยืน 

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ทาง

กรมฯ ได้ขานรับนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลโดยผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่พืชสมุนไพร



ตาม "โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่" ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงปัจจุบันมีการ

รวมกลุ่มสมุนไพรในรูปแบบแปลงใหญ่แล้วกว่า 16 แปลง ใน 15 จังหวัด จำนวนเกษตรกรกว่า 701 คน พ้ืนท่ี

รวม 7,706.75 ไร่ เน้นปลูกพืชสมุนไพรท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง (Product Champions) 4 ชนิด ได้แก่ 

กระชายดำ, ไพล, บัวบก และขม้ินชัน อีกท้ังยังส่งเสริมเกษตรกรต้ังแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เช่น การผลิต, การ

พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน GAP จนถึงการจำหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์อย่าง www.ตลาดเกษตรออนไลน์.com 

 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่พืชสมุนไพร หมู่ 4 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ และดำเนินการจนประสบความสำเร็จ ซ่ึงปัจจุบันมีสมาชิก 36 คน พ้ืนท่ี

กว่า 80 ไร่ ปลูกพืชสมุนไพรมากกว่า 20 ชนิด จำหน่ายท้ังแบบสดและแห้ง ให้กับโรงพยาบาลตระการพืชผลท่ี

มีความต้องการสมุนไพร เพ่ือนำไปแปรรูปเป็นยาแผนไทยรักษาผู้ป่วย และจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการท้ังใน

และนอกจังหวัดภายใต้แบรนด์ "ศุโขโอสถ" สร้างรายได้รวมปีละ 150,000-200,000 บาท โดยนายราเชนทร์ 

ทาวะรมย์ ผู้ประสานงานแปลงใหญ่พืชสมุนไพร หมู่ 4 ตำบลโคกจาน กล่าวว่า จากการเข้าร่วมโครงการฯ ทำ

ให้สมาชิกเกษตรกรนำพัฒนาเพ่ือยกระดับการผลิตและการตลาด จนได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

(Organic Thailand) และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรท่ีสนใจ หรือคนรุ่นใหม่ท่ีเป็น Young Smart 

Farmer ท่ีมีความสามารถด้านบริหารจัดการแบบกลุ่ม สามารถขยายเป็นภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็งได้อีกด้วย 

  



 
กรมส่งเสริมการเกษตรชูพัทลุงโมเดลผลงานการเช่ือมโยงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่กับYSF เพ่ิมศักยภาพการ

บริหารจัดการและต่อยอดกิจกรรม 

13 ก.ค. 2563 

 กรมส่งเสริมการเกษตรชูพัทลุงโมเดล เตรียมขยายผลท่ัวประเทศหลังแผนเช่ือมโยงการพัฒนา

เกษตรแปลงใหญ่กับYSFประสบผลสำเร็จช่วยเพ่ิมศักยภาพการจัดการผลิตและต่อยอดกิจกรรมช้ีเป็นอีก

ก้าวสำคัญการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ท่ัวประเทศ 

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้

ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมด้านการเกษตรภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง

ใหญ่ซ่ึงเป็นหน่ึงในนโยบายสำคัญด้านการปฏิรูปภาคการเกษตรของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรได้ร่วมกันบริหารจัดการระบบการผลิตของกลุ่ม รวมท้ังการสร้างความ

เข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกรเช่นเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) กลุ่มเกษตรกรวิสากิจ

ชุมชนสหกรณ์เช่ือมโยงถึงผู้ประกอบการรวมถึงการลดต้นทุนการผลิตการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้มี

คุณภาพได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดโดยภาพรวมผลการดำเนินงานของระบบส่งเสริมเกษตร



แบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้ังแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันได้มีการรับรองแปลงใหญ่แล้ว 

จำนวน 6,888 แปลง รวมพ้ืนท่ี 6,578,392 ไร่ เกษตรกร 406,755 (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563) 

 “สำหรับในปี 2563 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้

มากย่ิงข้ึนกรมส่งเสริมการเกษตรจึงกำหนดนโยบายสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่กับ

เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer (YSF)โดยเน้นการเช่ือมโยงให้YSF ซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีทักษะ

ในด้านการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด ตลอดจนมีความรู้ความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยี เข้าไปช่วย

เสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนาผลผลิตของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือต่อยอดไปสู่

กิจกรรมการเกษตรอ่ืนๆ” 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวต่อไปว่าสำหรับผลดำเนินการเพ่ือเช่ือมโยงการทำงานระหว่าง

แปลงใหญ่กับYSF ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการได้ปรากฏผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในหลายพ้ืนท่ีอาทิ

แปลงใหญ่สละในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงซ่ึงมีนายวิชัยดำเรืองYSFผู้ประสบความสำเร็จด้านการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

“สวนสะละลุงถัน”ต้ังอยู่ท่ีอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงได้นำประสบการณ์จากความสำเร็จของตนเองมาช่วย

พัฒนาเพ่ือนเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่สละจังหวัดพัทลุง จนประสบความสำเร็จในด้านการบริหาร

จัดการผลิตสละท้ังจังหวัด  รวมถึงเกิดการต่อยอดด้านการท่องเท่ียวเชิงเกษตรนับเป็นอีกต้นแบบความสำเร็จท่ี

เห็นได้ชัดตามเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร 

นายเข้มแข็งกล่าวอีกว่า สำหรับสวนสะละลุงถันน้ันถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีได้รับความนิยม

จากนักท่องเท่ียวท้ังในพ้ืนท่ีและจากจังหวัดต่างๆโดยสวนแห่งน้ีเกิดข้ึนภายใต้ความทุ่มของนายถันดำเรืองหน่ึง

ในเกษตรกรหัวก้าวหน้าเน้นการปลูกสะละพันธ์สุมาลีบนพ้ืนท่ี 30 ไร่และยังได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต

GAP โดยในปี 2547 นายวิชัยผู้เป็นลูกชายได้เข้ามาสานต่อการทำสวนพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการYSF กับ

กรมส่งเสริมการเกษตรและได้นำองค์ความรู้ท่ีได้รับไปปรับปรุงการบริหารจัดการสวนสะละของพ่อ จนประสบ

ความสำเร็จเกิดการต่อยอดเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีข้ึนช่ือ 

“ กรณีของนายวิชัย เป็นการนำความรู้ และประสบการณ์จากความสำเร็จภายใต้แนวคิด “ขายบริการ

ควบคู่กับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ท่ีได้ในสวน”มาถ่ายทอดขยายผลสู่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ของ

จังหวัดพัทุลงและจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีเดินทางมาศึกษาดูงาน จนเกิดแรงกระตุ้นทำให้เกิดการพัฒนาจนเห็นผล

เด่นชัดไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตสละคุณภาพแบบครบวงจรต้ังแต่การปลูกไปจนถึงการเก็บเก่ียวการจัดการด้าน

การตลาดมุ่งเน้นทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดตาม

นโยบายตลาดนำการเกษตรของดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษครและสหกรณ์และยังมีการ

ต่อยอดกิจกรรมไปสู่การท่องเท่ียวเชิงเกษตร จะเห็นได้ว่าผลของการเช่ือมโยงการทำงานท่ีเกิดข้ึนภายใต้ความ

ทุ่มเทของนายวิชัยดำเรืองรวมถึงหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีเข้ามาช่วยดูแลอย่างสำนักงาน

เกษตรจังหวัดพัทลุง และสำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอนมีผลต่อการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่อย่างเห็นผล



ชัดเจนจึงนับว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรไทยท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการและเป็น

ตัวอย่างท่ีดีย่ิงในการพัฒนากลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ในจังหวัดอ่ืนๆท่ัวประเทศต่อไป” นายเข้มแข็งกล่าว 



 



 
'จุรินทร์'เคาะงบประกันรายได้มันฯ-ข้าวโพดหม่ืนล้าน 

11 ก.ค. 2563 

 "จุรินทร์"ดันครม.เห็นชอบ โครงการประกันรายได้2 สินค้า แตะ 1 หม่ืนล้าน มันสำปะหลังท่ีกก.ละ 

2.50 บาท ไม่เกิน 100 ตันต่อครัวเรือน ข้าวโพดเล้ียงสัตว์กก.ละ 8.50 บาท ไม่เกิน30 ไร่ต่อครัวเรือน 

เง่ือนไขข้ึนทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 

 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ได้หารือในประชุม

คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการมันสำปะหลัง คณะกรรมการจัดการข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ท่ีมีนายจุรินทร์ 

ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ได้เห็นชอบ โครงการ

ประกันรายได้สินค้าท้ัง 2 ชนิด 

โดยมันสำปะหลัง จะประกันรายได้ท่ีหัวมันสำปะหลังสด เช้ือแป้ง 25% ในพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ัวประเทศ 

กำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 ท่ีกิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่

เกิน ครัวเรือนละ 100 ตัน 



ท้ังน้ีเกษตรกรท่ีมีสิทธ์ิได้รับเงินส่วนต่าง ดังกล่าวต้องข้ึนทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริม

การเกษตร หลังจากปลูกมันสำปะหลังไปแล้ว 15 วันเร่ิมต้ังแต่ เดือน เม.ย. 2563- มี.ค. 2564 ซ่ึงจะจ่ายเงิน

คร้ังแรกในวันท่ี 1 ธ.ค. 2563 และจ่ายต่อไปทุกวันท่ี 1 ของเดือน โดยได้ให้คณะอนุกรรมการกำกับดุแลและ

กำหนดเกณฑ์อ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียด 

วิธีการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง 

โครงการดังกล่าวคาดว่าจะใช้งบดำเนินการท้ังส้ิน 9.7 พันล้านบาท แยกเป็นใช้แหล่งเงินทุนจาก

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 9.5 ล้านบาท เพ่ือชดเชยส่วนต่างระหว่างเป้าหมาย

ราคาอ้างอิง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ ธ.ก.ส. วงเงิน 219 ล้านบาทเพ่ือชดเชยต้นทุนในอัตราเงินฝาก

ประจำ 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. 215 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการรายละ 7 บาทเป็น 3.6 ล้านบาท 

“ราคามันสำปะหลังขณะน้ีอยู่ท่ีกิโลกรัมละ 2.10-2.20 บาท จากต้นทุนการผลิตท่ี 1.70 บาท การ

ประกันรายได้คร้ังน้ีจะชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาตลาดกับราคาท่ีประกันรายได้ แต่ผลผลิตต้องเป็นไปตาม

เง่ือนไขท่ีกำหนด โดยเฉพาะเช้ือแป้ง 25 % น้ันต้องใช้ระยะเวลาปลูกประมาณ 8 เดือน “ 

ท้ังน้ีเพ่ือรักษาเสถียรภาพด้านราคาและการตลาด รวมท้ังเสริมสภาพคล่องเพ่ิมอำนาจต่อรองและ

ความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิตหลังการเก็บเก่ียวแก่กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ เสริมสภาพคล่อง

ให้กับเอกชน ให้สามารถรองรับผลผลิตของเกษตรกรในช่วงกระจุกตัวและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้ได้

มาตรฐาน ท่ีประชุมได้เห็นชอบมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้ ประกอบด้วย 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาการ

ผลิตของเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต และ

คุณภาพของมันสำปะหลัง ลดต้นทุนการผลิต ซ่ึง ธ.ก.ส. จะจ่ายสินเช่ือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 5 ,000 

ราย ไม่เกินรายละ 2.3 แสนบาท วงเงินกู้รวม 1,150 ล้านบาท อันตราดอกเบ้ีย 3.875 ต่อปี โดยรัฐบาลจะ

ชดเชยดอกเบ้ียเพ่ิมเติม 3 % ต่อปีเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน รวมวงเงิน 69 ล้านบาท 

 โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมมันสำปะหลงและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ทางธ.ก.ส. จะ

สนับสนุนเพ่ือให้สถาบันเกษตรกรนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซ้ือหัวมันสด มันเส้น เพ่ือ

จำหน่ายต่อ หรือแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่า เพ่ือช่วยดูดซับปริมาณมันสำปะหลังในช่วงท่ีผลผลิตออกมาก วงเงิน

1,500 ล้านบาท ดอกเบ้ียMLR-1 ต่อปี โดยคิดจากสถาบันเกษตรกรในอัตรา 1 % ต่อปี และรัฐบาลชดเชยให้ 

ธ.ก.ส. 3 % ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับต้ังแต่วันรับกู้ งบประมาณ 45 ล้านบาท 

และโครงการ ชดเชยดอกเบ้ียในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง โดยกรมการค้าภายใน สนับสนุนสินเช่ือ 

225 ล้านบาท แก่ผู้ประกอบการแปรรูปมันสำปะหลัง ลานมัน และโรงแป้ง ท่ีเข้าร่วมโครงการเก็บสต็อกในรูป

มันเส้นและแป้งมัน วงเงิน1.5 หม่ืนล้านบาท รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ีย 3 %ให้ผู้ประกอบการผ่าน ธ.ก.ส. หรือ



ธนาคารรัฐ ท่ีผู้ประกอบการเป็นลูกค้า ตามมูลค่าของสินค้ามันสำปะหลัง และระยะเวลาการจัดเก็บ 60-180 

วันนับต้ังแต่ท่ีรับซ้ือ 

สำหรับปี 2562 ไทยใช้มันสำปะหลังสดเพ่ือแปรรูป 24..28 ล้านตัน เพ่ือส่งออกในรูปมันเส้น 2.40 

ล้านตัน มันอัดเม็ด 1 หม่ืนตัน แป้งดิบ 2.84 ล้านตัน แป้งแปรรูป 1.04 ล้านตัน และกากอัดเม็ด 3.1 แสนตัน 

ในตลาดหลักคือจีน ญ่ีปุ่น สหภาพยุโรป 

นอกจากน้ีท่ีประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่าง งบประมาณ 

62.7 ล้านบาท ปัจจุบันใช้ไปแล้ว 23 % แยกเป็นการทำลายพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธ์ิและไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 24.6 

ล้านไร่ พร้อมท้ังชดเชยรายได้ให้เกษตรกรเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ 4.8 ล้านบาท 

สำหรับโครงการประกันรายได้ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ กำหนดราคาและปริมาณประกนรายได้เกษตรกรผู้

ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ปี 25636/64 ณ ความช้ืน 14.5 % เท่ากับปีท่ีผ่านมา กิโลกรัมละ 8.50 บาท ไม่เกิน

ครัวเรือนละ 30 ไร่ เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับการชดเชย ต้องข้ึนทะเบียนเป็นผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์กับกรม

ส่งเสริมการเกษตร โดยแจ้งเพาะปลูกต้ังแต่วันท่ี 1 มิ.ย. 2563 – 31 พ.ค. 2564 และสามารถข้ึนทะเบียนได้

แปลงละ 1 คร้ังเท่าน้ันในรอบการผลิตดังกล่าว ท้ังน้ีเพ่ือป้องกันไม่ให้จ่ายเงินซ้ำซ้อน วงเงินชดเชยรวม 1,913 

ล้านบาท แยกเป็น ใช้แหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส. สำรองจ่าย 1,867 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการของ ธ.

ก.ส. 45 ล้านบาท 

ท้ังน้ีได้มีมาตรการคู่ขนาน คือ โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมข้าวโพดเล้ียงสัตว์และสร้างมูลค่าเพ่ิมโดย

สถาบันเกษตรกร โดย ธ.ก.ส. ปล่อยสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำ วงเงิน 1,500 ล้านบาท และโครงการชดเชยดอกเบ้ียให้

ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในการสต็อก ปี 2563/64 60-120 วัน15 ล้านบาท 

ท้ัง 2 โครงการน้ีกระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป ในส่วนของกรม

ส่งเสริมการเกษตรจะแจ้งให้เกษตรกรผู้ปลูกมาข้ึนทะเบียนตามระยะเวลาท่ีกำหนด ซ่ึงเกษตรกรสามารถข้ึน

ทะเบียนได้ท้ังท่ีปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ และไม่มีเอกสารสิทธ์ิ โดยท้ังหมดจะได้รับการชดเชยในลักษณะ

เดียวกัน 

แต่ท้ังน้ีในรายละเอียดของการข้ึนทะเบียนเกษตรกรจะต้องแจ้งข้อมูลตามจริง แยกพ้ืนท่ีการเพาะปลูก

ท้ัง2 ประเภทให้ชัดเจน เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบย้อนกลับกรณีท่ีมีปัญหาอ่ืนๆตามมา 



 



 



 
ภูเรือปรับแผนสู้โควิค เปิด 3 เพจไม้ประดับ 

10 ก.ค. 2563 

 “ปกติเกษตรกรท่ีน่ีอยู่ได้จากการขายไม้ดอกไม้ประดับ เพราะภูมิประเทศเหมาะ อากาศเย็นสบาย

ตลอดปี แต่มาปีน้ีเกิดปัญหาโควิด ไม่มีนักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวชมซ้ือสินค้ากันเลย ทำให้พวกเราขาดรายได้ไป

เกือบ 100%” 

 นางณัฐริกา ศรีสวัสด์ิ ประธานแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านแก่งไฮ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย เผย

ว่า จากวิกฤติโควิดทางสมาชิกจึงต้องคิดหาปรับตัว ปรับเปล่ียนวิธีการผลิตและจำหน่าย หันมาผลิตไม้ใบสวย 

ไม้ประดับ และไม้มงคล เฟ้นหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆทดแทนกลุ่มลูกค้าเก่าท่ีเคยซ้ือแบบขายส่งปริมาณมากๆเพ่ือไป

ใช้จัดสวน เพราะไม้เหล่าน้ียังสามารถนำไปประดับในอาคารบ้านเรือน สถานท่ีราชการได้ 

“เรามีลูกหลานกำลังเรียนในระดับมหาวิทยาลัย มีความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เลยมาช่วยกัน

คิดสร้างเพจเพ่ือจำหน่ายไม้ดอกทางเฟซบุ๊ก ทำสำเร็จออกมา 3 เพจ” 

เพจ “สวนต้นไม้มงคล ต้นไม้ดอกไม้ประดับ ต้นไม้จ๋ิว ต้นไม้ฟอกอากาศ BY nmco” 

เพจ “ไร่ภูซำเตย สวนปูไม้ดอกไม้ประดับ” 



และอีกเพจ “จำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคล ไร่ภูซำเตย” 

พร้อมมีการต้ัง Admin เพจ ทำหน้าท่ีรับออเดอร์การส่ังซ้ือจากลูกค้าท่ีเข้ามาติดต่อซ้ือขาย 

“ท้ัง 3 เพจได้สร้างรายการไม้ประดับด้วยการถ่ายรูปลงเพจ มีท้ังต้นนางพญาคล้าทอง คล้านกยูงแดง 

คล้านกยูงเขียว คล้าแตงโม มอนสเตอร่าไจแอนท์ เฟิร์นราชินีเงิน คาเมรอน หน้าวัว ว่านนกคุ้ม เสน่ห์ขุนแผน 

ใบละพัน คล้าเสือโคร่ง เอ้ืองหมายนาด่าง ว่านพญามือเหล็ก ม่วงนารี ฯลฯ โดยพันธ์ุไม้บางส่วนได้รับการ

สนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

(วว.)” 

นางนันทิยา ศรีทัดจันทา เกษตรอำเภอภูเรือ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ได้เข้าช่วยเหลือกำหนดราคาและ

วิธีการส่งสินค้าให้ลูกค้าท่ีซ้ือผ่านเพจ โดยมีประธานแปลงใหญ่ไม้ดอกและลูกหลานสมาชิกแปลงใหญ่เป็น 

Admin รับออเดอร์ส่ังซ้ือไม้ประดับจากลูกค้า ต้ังราคาจากปกติขายส่งท่ีสวนต้นละ 10 บาท เม่ือขายออนไลน์

ราคาจะเพ่ิมสูงข้ึนเป็นต้นละ 50 บาท คิดค่าขนส่งต้นละ 10 บาท รวมเป็นต้นละ 60 บาท การใช้บริการขนส่ง

จากภาคเอกชนท่ีดูแลเร่ืองการส่งต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ 2 บริษัท คือ บริษัท J&T และบริษัท Flash 

Express เน่ืองจากให้บริการดี สะดวก รวดเร็ว และมีความ เช่ียวชาญในการบรรจุลงกล่อง ทำให้ไม้ดอกไม้

ประดับไม่เกิดความเสียหาย 

หลังจากการปรับตัวสามารถจำหน่ายต้นไม้ผ่านเพจออนไลน์ได้ 8,000 ต้น คิดเป็นมูลค่า 400,000 

บาท ทำให้มีรายได้มาช่วยประคับประคองครอบครัว บรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์น้ีได้...สนใจไม้

ดอกไม้ประดับ หรือไม้มงคล ติดต่อได้ท่ี 08-4709-2889 หรือผ่าน 3 เพจในเฟซบุ๊ก. 

 



 
“เดินหน้าแก้ปัญหาของพ่ีน้องเกษตรกร” เกษตรแพร่ ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเฉลิมพระ

เกียรติฯ คร้ังท่ี 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

14 ก.ค. 2563 

 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายประภาส สาน

อูป หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมช้ีแจง 

ประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติฯ คร้ังท่ี 

4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 ซ่ึงจะดำเนินการในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย 

ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีนายภูเบศ สิริธราพงศ์ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอร้อง

กวาง เจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตรอำเภอ และผู้แทนส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมวาง

แผนการดำเนินงาน ในด้านการเตรียมสถานท่ี การเตรียมเกษตรกร ลำดับพิธีการ การลงนามถวายพระพร 

รูปแบบนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และการให้บริการเกษตรกรท่ีมีปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงการ

บริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน ณ ห้องประชุม

สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ 

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่ 



 
เผยแล้ว!! โฉมหน้าคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ จังหวัดแพร่ชุดใหม่ 

13 ก.ต. 2563 

 เผยแล้ว!! โฉมหน้าคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ จังหวัดแพร่ชุดใหม่ ม่ือเวลา 14.00 น วันท่ี 13 

กรกฎาคม 2563 นายประภาส สานอูป หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานการประชุมเพ่ือ

พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ จังหวัดแพร่ชุดใหม่โดยท่ีชุดเดิมจะหมดวาระการดำรง

ตำแหน่ง ในวันท่ี 17 ตุลาคม 2563 ท่ีจะถึงน้ี การประชุมพิจารณามีประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลง

ใหญ่ระดับอำเภอ ร่วมพิจารณาอย่างพร้อมเพรียง ซ่ึงท่ีประชุมได้เสนอช่ือ นายบันเทิง ถ่ินฐาน ประธานแปลง

ใหญ่แก้วมังกร ต.บ้านถ่ิน อ.เมืองแพร่ เป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด โดยมีมติ

เป็นเอกฉันท์ ท้ังน้ีการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดใหม่จะมีวาระ 2 ปี นับต้ังแต่วันท่ี 18 ตุลาคม 2563 

  



 

 
เกษตรจังหวัดนครพนม และคณะทำงานประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด คัดเลือกแปลงใหญ่กลุ่ม

เกษตรกรผู้เล้ียงโคเน้ือบ้านคำแม่นาง-สามแยก ชนะเลิศแปลงใหญ่จังหวัดนครพนม ประจำปี 2563 

14 ก.ค. 2563 

 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 ท่ี ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุม

พิจารณาและคัดเลือกกลุ่มแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการได้ให้ประธานกลุ่ม

และสมาชิกตอบข้อซักถาม และนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มท่ีเป็นจุดเด่น และผลสำเร็จของการบริหาร

จัดการกลุ่ม ซ่ึงมีกลุ่มท่ีเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 3 กลุ่ม 

 ได้แก่ 1. กลุ่มแปลงใหญ่ลูกอ๊อด ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร 2. กลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียง

โคเน้ือบ้านคำแม่นาง-สามแยก และ กลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านอีอูด ซ่ึงจากการนำเสนอข้อมูลกับทาง

คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกให้กลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเน้ือบ้านคำแม่นาง-สามแยก ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มแปลงใหญ่ลูกอ๊อด ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ปี 



2561 และกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกข้าวบ้านอีอูด รองชนะเลิศอันดับ 2 โดยกลุ่มท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

จะจะเป็นตัวแทนกลุ่มแปลงใหญ่ของจังหวัดนครพนมเข้าไปรับการประกวดต่อในระดับเขตต่อไป 

 


