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รมช.กษ.ลุยเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงโคกหนองนาโมเดล 

18 กรกฎาคม 2563 

 มนัญญา ลุยแปลงโคก หนอง นา โมเดล มุ่งขับเคล่ือนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ 

ขยายผลปีละ7หม่ืนราย 

 เม่ือวันท่ี 17 ก.ค.น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธี

เปิด “งานวันเร่ิมต้นฤดูกาลทำนา และเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดอุทัยธานี” พร้อมด้วย

ผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพ้ืนท่ีเย่ียมชมแปลงแลกเปล่ียน

เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ณ พ้ืนท่ีโคกหนองนาตากะยาย บ้านวังตอยาง ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง 

จังหวัดอุทัยธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายในการขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้

ครอบคลุมท้ังประเทศปีละ 70,000 ราย ใน 882 อำเภอ เฉล่ียอำเภอละ 80 ราย เพ่ือเป็นต้นแบบของการ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 

 



โดยให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันขับเคล่ือนศาสตร์พระราชา ซ่ึงเป็นนโยบายสำคัญใน

แผนขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศไทย และเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน 

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซ่ึงการขับเคล่ือนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ มีแนวคิด

หลักในการบริหารจัดการทรัพยากรระดับไร่นา คือท่ีดิน และน้ำ ในพ้ืนท่ีขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการ

ผลิตท่ีหลากหลาย เพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ท่ีเหลือจึงนำไปขายสร้างรายได้และความม่ันคง 

สำหรับโคกหนองนาตากะยาย บ้านวังตอยาง ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

เป็นตัวอย่างพ้ืนท่ีท่ีประสบความสำเร็จ โดยใช้ระยะเวลาอันส้ัน ซ่ึงแต่เดิมพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของจังหวัดอุทัยธานี 

เป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ ข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง เป็นการทำการเกษตรแบบเชิงเด่ียว ท่ีต้องอาศัย

น้ำมาก ประกอบกับท่ีผ่านมาประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในพ้ืนท่ี 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จึงเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปล่ียนมาทำ

การเกษตรแบบผสมผสาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนว

พระราชดำริ ในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล 

ในโอกาสน้ี รมข.เกษตรฯได้มอบเมล็ดพันธ์ุข้าวพระราชทานจากพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล

แรกนาขวัญ ประจำปี 2563 เพ่ือเป็นเมล็ดพันธ์ุในการเพาะปลูกแก่เกษตรกรจาก 8 อำเภอ และมอบหนังสือ

อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก. 4-01) รวมท้ังมอบใบรับรอง GAP แก่เกษตรกร จำนวน 

7 ราย จากน้ันได้เย่ียมชมแปลงเกษตรผสมผสาน และปล่อยพันธ์ุปลา โยนกล้า และขับรถดำนาปักดำกล้าข้าว 

บริเวณพ้ืนท่ีแปลงทฤษฎีใหม่โคกหนองนาตากะยาย ซ่ึงมีพ้ืนท่ีรวมท้ังส้ินกว่า 8 ไร่ด้วย 



 
อย่าพลาด ชม ชิม ช้อบ ไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ระหว่างวันท่ี 24-26 กรกฎาคม น้ี ณ ศูนย์การค้าเช็นทรัล 

เฟสติเวล หาดใหญ่ 

19 กรกฎาคม. 2563 

 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 

ได้แก่ จังหวัดพัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จัดงานส่งเสริมการบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์

ภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างวันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2563 ณ ลานโปรโมช่ัน ช้ัน G หน้า Tops market 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยในงานมีการจำหน่ายผลไม้สดและ

แปรรูป อาทิ ทุเรียนทรายขาวปัตตานี ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา ทุเรียนพวงมณียะรัง ทุเรียนบูโด สะละเมืองลุง 

สละอินโด จําปาดะขวัญสตูล เงาะสายแร่ทองคำ ลูกหยีทรงเคร่ือง เค้กจำปาดะ จำปาดะทอด เค้กละมุด 

ทุเรียนกวน ทุเรียนทอด สละลอยแก้ว ฯลฯ และพบกับกิจกรรมนาทีทองผลไม้ราคาถูก การประมูลทุเรียน

เร่ิมต้นท่ีราคา 1 บาท และการแข่งขันกินผลไม้ฟรี 



นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ภาคใต้นับเป็นแหล่งผลิตไม้ผลท่ีสำคัญของประเทศไทยอีก

แห่งหน่ึงรองจากภาคตะวันออก มีการผลิตไม้ผลหลายชนิดท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นสินค้าอัต

ลักษณ์สร้างช่ือประจำจังหวัด เช่น ราชาแห่งผลไม้ ทุเรียน มีหลากหลายสายพันธ์ุให้เลือกบริโภคกันอย่างมาก 

อาทิ ทุเรียนทรายขาว ทุเรียนพวงมณียะรัง ของจังหวัดปัตตานี ทุเรียนสะเด็ดน้ำ จังหวัดยะลา ทุเรียนสาลิกา 

จังหวัดพังงา ทุเรียนบูโด จังหวัดนราธิวาส สละ จังหวัดพัทลุง จำปาดะขวัญสตูล ฯลฯ ยังมีผลไม้อ่ืน ๆ ท่ีมีอัต

ลักษณ์เฉพาะถ่ิน เช่น ส้มโอทับทิมสยาม จังหวัดนครศรีธรรมราช มังคุดในวง จังหวัดระนอง เป็นต้น 

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ริเร่ิมโครงการส่งเสริมการสร้างผลไม้อัตลักษณ์ประจำถ่ิน มาต้ังแต่ปี 2561 

เน่ืองจากเล็งเห็นว่าไม้ผลหลายชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ส้มโอ สละ จำปาดะ ล้วนแล้วแต่เป็น

ผลไม้ประจำถ่ินของภาคใต้หรือท่ีเรียกกันว่า "ผลไม้อัตลักษณ์" ซ่ึงมีความโดดเด่นในด้านรสชาติ มีความสำคัญ

ทางเศรษฐกิจตามบริบทของพ้ืนท่ี จึงได้ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพให้มี

มาตรฐาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาการแปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิม และต่อยอดให้เป็นพืชท่ีได้รับการรับรองส่ิงบ่งช้ี

ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพ่ือทำให้การผลิตไม้ผลของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เกิดการพัฒนาต่อยอดสินค้าไม้

ผลได้อย่างครบวงจร และขอเชิญชวนคนไทยร่วมอุดหนุนผลไม้ไทย "ซ้ือสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ 

ประเทศไทยอยู่รอด" พร้อมท้ังสามารถเลือกซ้ือสินค้าของเกษตรกรผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกร

ออนไลน์.com ได้ 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักในการ

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อีกท้ัง ยังเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิต

ไม้ผลของภาคใต้ ซ่ึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้าน

การเกษตร (ไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้) ภายใต้มาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสู่

มาตรฐานสากล และมาตรการส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จึงได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์

ภาคใต้ตอนล่าง 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับทราบเร่ืองราว 

(Story) คุณค่า คุณประโยชน์ และแหล่งท่ีมาท่ีถูกต้องของผลไม้ จนส่งผลให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าจากการสร้างอัต

ลักษณ์ผลไม้ท่ีมีคุณภาพดี มีมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพ้ืนท่ีต่อไปในอนาคต รวมท้ังการ

เช่ือมโยงตลาดกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ในระหว่างวันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2563 น้ี จึงขอเชิญ ชวน ชิม 

ช้อบ ผลไม้คุณภาพ ราคาหน้าสวน ณ ลานโปรโมชัน ช้ัน G หน้า Tops market ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล 

หาดใหญ่ 


