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“เฉลมิชัย” ห่วงใยปัญหาน ้าท่วม ส่ังกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งส ารวจ

พืน้ที่เสียหายท่ัวประเทศ 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรรับลูก “เฉลิมชยั” รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยเกษตรกรจาก
พาย ุ“ฮีโกส” ท าหลายพื้นท่ีในเขตภาคเหนือไดรั้บผลกระทบจากปัญหาน ้าท่วม พร้อมสั่งการเจา้หนา้ท่ี

ส านกังานเกษตรเร่งส ารวจความเสียหายและรายงานผลใหท้ราบทุกระยะ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ จากสถานการณ์น ้าท่วมหลายพื้นท่ีใน
เขตภาคเหนือระยะน้ี โดยเฉพาะท่ีจงัหวดัสุโขทยั ซ่ึงเกิดพนงักั้นน ้าแตกและน ้าท่วมพื้นท่ีการเกษตร 
เน่ืองจากอิทธิพลของพายโุซนร้อนท าใหมี้พื้นท่ีประสบอุทกภยั รวม 6 อ าเภอ 36 ต าบล 208 หมู่บา้น 
ผูป้ระสบภยั 22,653 คน 10,147 ครัวเรือน บา้นเรือนเสียหายบางส่วน 99 หลงั บา้นเรือนเสียหาย
ทั้งหลงั 2 หลงั พื้นท่ีการเกษตรประสบภยั 147,631 ไร่ ดร.เฉลมิชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่นอ้งเกษตรกรจึงมอบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตรสั่งการส านกังาน
เกษตรจงัหวดั และส านกังานเกษตรอ าเภอทัว่ประเทศ ติดตามสถานการณ์ในพื้นท่ีอยา่งใกลชิ้ด พร้อมแจง้
เตือนเกษตรกรให้ติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากทางราชการ และเฝ้าระวงัสถานการณ์น ้าโดยเฉพาะพื้นท่ี
การเกษตรท่ีอยูใ่กลก้บัแหล่งน ้าตามธรรมชาติ โดยก าชบัเจา้หนา้ท่ีใหเ้ร่งส ารวจขอ้มูลพื้นท่ีการเกษตรท่ี
ไดรั้บผลกระทบและเกิดความเสียหายจากปัญหาน ้าท่วม พร้อมเตรียมการวางแผนช่วยเหลือเกษตรกร 
สนบัสนุนกลา้เมลด็พนัธุ์ผกั แนะน าวิธีการดูแลรักษา ฟ้ืนฟูพืชท่ีถูกตอ้งใหก้ลบัเขา้สู่ภาวะปกติไดอ้ยา่ง
ทนัท่วงที 

 

https://www.technologychaoban.com/wp-content/uploads/2020/09/11-14.jpg


ส าหรับเกษตรกรรายเดิมท่ีท าการเพาะปลูกพืช หากมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรอบการผลิตขอใหม้าแจง้
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรใหเ้ป็นปัจจุบนั หรือหากเป็นเกษตรกรรายใหม่ใหม้าขึ้นทะเบียนเกษตรกรไดท่ี้
ส านกังานเกษตรอ าเภอ ณ ท่ีตั้งแปลงพร้อมเอกสารสิทธิท่ีดิน ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีของกรมส่งเสริมการเกษตร
ในพื้นท่ีใหบ้ริการ อยา่งไรก็ตาม เกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไดด้ว้ยตนเองผา่นทาง
แอปพลิเคชัน่ Farmbook ทั้งน้ี เพื่อท่ีเกษตรกรจะไดรั้บความสะดวกในการใชสิ้ทธิขอรับการ
สนบัสนุน ช่วยเหลือ หรือรับบริการต่างๆ จากภาครัฐ เช่น กรณีการขอรับความช่วยเหลือเม่ือประสบภยัพิบติั
ต่างๆ ในดา้นพืช ตามระเบียบกระทรวงการคลงั 

กรณีท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน ใหส้ านกังาน
เกษตรอ าเภอ/ส านกังานเกษตรจงัหวดั เร่งด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และกรอบระยะเวลาการให้
ความช่วยเหลือ (เร่งด่วน) ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 15 วนั ทั้งน้ี การช่วยเหลือ
เกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ มีหลกัเกณฑก์ารใหค้วามช่วยเหลือคือ จะตอ้ง
เป็นเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไวก่้อนเกิดภยั 
และช่วยเหลือเกษตรกรตามจ านวนพื้นท่ีท่ีไดรั้บความเสียหายจริง ทั้งน้ี ไม่เกิน 30 ไร่ อตัราการช่วยเหลือ
ดา้นพืช แบ่งเป็น ขา้ว อตัราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อตัราไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอ่ืนๆ อตัรา
ไร่ละ 1,690 บาท 
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เกษตรฯ จับมอืร่วมพันธมิตร ตลาดกลางวตัถดุบิสมนุไพร

ไทย 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ขานรับนโยบายตลาดน าการเกษตร จบัมือพนัธมิตร กรมการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลือก ตลาดไท (บริษทั ไทย แอ๊กโกร เอก็ซเชนจ ์จ ากดั และ บริษทั มอร์ เมดดิคลั จ ากดั ร่วม
ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ตลาดกลางวตัถุดิบสมุนไพรไทย ในงานมหกรรมสมุนไพร
แห่งชาติ คร้ังท่ี 17 เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2563 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือตลาด
กลางวตัถุดิบสมุนไพรไทย โดยมี นายแพทยม์รุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก คุณโชคชยั คลศรีชยั รองประธานกรรมการบริษทัไทยแอก็โกร เอก็ซเชนจ ์จ ากดั (ตลาดไท) และ
คุณศิริศกัด์ิ ปิยทสัสีกุล กรรมการบริษทัมอร์ เมดดิคลั จ ากดั ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 17 

ณ ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพค็ เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี 

ปัจจุบนัสมุนไพรน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ ทั้งผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ยารักษาโรค เคร่ืองส าอาง และ
ผลิตภณัฑส์ปา ท าใหเ้กิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีความตอ้งการวตัถุดิบมากขึ้น สมุนไพรจึงกลายเป็นพืชท่ี
มีการปลูกเป็นการคา้ เป็นพืชท่ีสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกรได ้ปัจจุบนัมีเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียน ผู ้
ปลูกสมุนไพร 9,248 ครัวเรือน พื้นท่ีปลูก 37,211 ไร่ และ มีเกษตรกรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ ผลิต
สมุนไพร จ านวน 25 แปลง ใน 18 จงัหวดั เกษตรกร 1,177 ราย พื้นท่ี 4,528 ไร่ และมีวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีด าเนินการเก่ียวกบัสมุนไพร ทั้งการผลิตวตัถุดิบสมุนไพร ผลิตภณัฑส์มุนไพร รวมถึงการบริการ



ดา้นการแพทยแ์ผนไทย/แพทยแ์ผนโบราณ กวา่ 2,000 วิสาหกิจชุมชน ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรเนน้
การสนบัสนุนใหเ้กษตรกรพฒันาคุณภาพผลผลิตใหไ้ดม้าตรฐาน สอดคลอ้งความตอ้งการของตลาด 
อุปสรรคส าคญัคือการพฒันาเร่ืองตลาด ไม่มีตลาดชดัเจนและขาดการเช่ือมโยงระหวา่งการผลิตและ
การตลาด ส่งผลใหร้าคาซ้ือขายไม่สม ่าเสมอ การจดัตลาดกลางวตัถุดิบสมุนไพร จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีในการ
แกไ้ขปัญหาเร่ืองตลาด จะท าใหเ้กษตรกรมีแหล่งจ าหน่ายสมุนไพรท่ีไดคุ้ณภาพในราคาท่ีเหมาะสม รวมถึง
พฒันาระบบฐานขอ้มูลการผลิตและการตลาด จะส่งผลใหเ้กิดการเช่ือมโยงการผลิตและการตลาด จากความ
ร่วมมือในคร้ังน้ี จะส่งผลในการพฒันาการผลิตพืชสมุนไพรใหเ้ป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

“กรมส่งเสริมการเกษตร” เร่งผลกัดันตลาดออนไลน์ ขายสินค้า
เกษตรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 

กรมส่งเสริมการเกษตรผลกัดนัตลาดออนไลน์ น าเกษตรกรแปลงใหญ่พบผูบ้ริหาร Lazada และ
ส่ือมวลชน แนะน าสินคา้แปรรูปเกรดพรีเม่ียมพร้อมต่อยอดทางธุรกิจสินคา้เกษตรแบบออนไลน์ 

 
นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ปัจจุบนัรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งน้ีเป็นผลจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ระบบการขนส่งสินคา้ (logistic) ท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบกบัสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าใหผู้ค้นออกจากบา้นหรือเดินทางนอ้ยลงจึงเป็นตวัเร่งท าให้
แนวโนม้การตลาดออนไลน์ไดรั้บความนิยมอยา่งสูงและเติบโตแบบกา้วกระโดด ผูบ้ริโภคสามารถสั่งซ้ือ
สินคา้โดยตอ้งไม่ตอ้งเดินทางออกจากบา้น เพียงแค่ใชแ้อพพลิเคชัน่บนเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทนัสมยั จ่ายค่า
สินคา้ผา่นบตัรเครดิต หรือระบบ internet banking และรอรับสินคา้ซ่ึงจดัส่งใหถึ้งบา้นอยา่ง
รวดเร็วโดยบริษทัขนส่ง ดงันั้นเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเหล่าน้ีได ้การจ าหน่ายสินคา้เกษตรจึง
ตอ้งพฒันาใหท้นักบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ยเช่นเดียวกนั เกษตรกรทุกกลุ่มทั้งกลุ่มแปลงใหญ่ 
วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และกลุ่มพฒันาอาชีพต่างๆ จึงตอ้งเรียนรู้การผลิตสินคา้
คุณภาพไดม้าตรฐาน การจดัหาบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมท าใหสิ้นคา้ยงัคงคุณภาพดีจนถึงมือผูบ้ริโภค รู้จกั
เลือกใชร้ะบบการขนส่งท่ีเหมาะสม รวมทั้งพฒันาและเลือกใชช่้องการจ าหน่ายออนไลน์ผา่นส่ือโซเชียล
ของตนเอง เช่น Facebook, Line, Instagram และ platform จ าหน่ายสินคา้แบบ
ออนไลน์ต่างๆ 

ดา้นนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็น
การพฒันาเกษตรกรแบบบูรณาของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยยดึพื้นท่ีเป็นหลกั (Area-based 

Approach) เนน้การลดตน้ทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพฒันาคุณภาพและพฒันาใหไ้ดม้าตรฐาน 
การบริหารจดัการ และการจดัการดา้นการตลาด ค านึงถึงความเหมาะสมของพื้นท่ีตามขอ้มูลแผนท่ีเกษตร
เพื่อการบริหารจดัการเชิงรุก (Agri Map) หรือเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถปรับปรุงและพฒันาได ้มีขนาดท่ี
คุม้ค่าต่อการลงทุน สามารถใชปั้จจยัการผลิตร่วมกนัจากการรวมซ้ือรวมขาย การใชเ้คร่ืองมือ/อุปกรณ์/
เคร่ืองจกัรกลร่วมกนัไดอ้ยา่งคุม้ค่า ซ่ึงจะส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตลดลง มีกระบวนการกลุ่มท่ีเขม้แขง็ เช่น 



กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ และง่าย
ต่อการเขา้ถึงการส่งเสริม สนบัสนุนจากภาครัฐทั้งดา้นองคค์วามรู้ แหล่งทุน ใหเ้กิดการพฒันาท่ีเขม้แขง็
ต่อไปในอนาคต ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมหรือนวตักรรมเพื่อพฒันาการผลิต รวมถึงปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งยิง่
อีกประการหน่ึงคือ ความร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรท่ีมารวมตวักนัเป็นกลุ่มร่วมกนัผลิต มีผูจ้ดัการแปลง
เป็นผูบ้ริหารจดัการพื้นท่ีในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

นอกจากน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรยงัไดด้ าเนินการพฒันาช่องทางการตลาดหลายช่องทางใหก้บัเกษตรกร 
ทั้งแบบ offline และ online ไดแ้ก่ การจดัท าบนัทึกความเขา้ใจร่วมกบัผูป้ระกอบการโมเดิร์นเทรด
หลายแห่ง การจดัท าโครงการเพื่อจดัสรรพื้นท่ีจ าหน่ายสินคา้ใหก้บัเกษตรกรกบัตลาดคา้ส่งสินคา้ขนาดใหญ่ 
การจดัท าโครงการความร่วมมือในการพฒันาความรู้และทกัษะของเจา้หนา้ท่ีและเกษตรกรเขา้สู่ระบบ
จ าหน่ายสินคา้ออนไลน์กบัผูป้ระกอบการแพลตฟอร์มจ าหน่ายสินคา้ออนไลน์ รวมถึงการพฒันาเวบ็ไซต ์
“ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ท่ีเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลสินคา้พร้อมช่องทางติดต่อซ้ือขายสินคา้
โดยตรงกบักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้ ซ่ึงผา่นการคดัสรรจากหน่วยงานในระดบัพื้นท่ีทัว่ประเทศในรูปแบบ 
e-catalog 

 
ดา้นนายแจ็ค จาง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั ลาซาดา้ จ ากดั (ประเทศไทย) กล่าววา่ “ลาซาดา้มีความ
ยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดร่้วมเป็นส่วนหน่ึงในการสนบัสนุนเกษตรกรไทยในการเพิ่มช่องทางจ าหน่ายสินคา้
เกษตรบนตลาดออนไลน์ โดยมีแพลตฟอร์มลาซาดา้เป็นตวักลางเช่ือมต่อเกษตรกรไทยกบัผูบ้ริโภคทัว่
ประเทศ ทั้งน้ี ทางลาซาดา้เองพร้อมใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐอยา่งเตม็ท่ีในการส่งเสริมสินคา้เกษตรกรไทย
ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั เพื่อน ามาซ่ึงความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนืของเกษตรกรไทยบนตลาดออนไลน์” 

ส าหรับผลการด าเนินงานแปลงใหญ่ปัจจุบนั มีดงัน้ี (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563) 1) มีการรับรอง
แปลงใหญ่ จ านวน 6,868 แปลง เกษตรกร 408,194 ราย พื้นท่ี 6,615,298 ไร่ 2) มูลค่าเพิ่ม
ในการผลิตสินคา้แปลงใหญ่สะสม 4 ปี (2559-2562) รวมมูลค่าเพิ่ม 36,180.25 ลา้นบาท โดย
แบ่งเป็น ลดตน้ทุน 16,888.76 ลา้นบาท และเพิ่มผลผลิต 19,291.48 ลา้นบาท 3) การรับรอง
มาตรฐาน รวมทั้งส้ิน 157,832 ราย ไดแ้ก่ GAP 131,262 ราย เกษตรอินทรีย ์15,509 ราย 
RSPO 2,270 ราย อ่ืนๆ 8,791 ราย และ 4) การเช่ือมโยงการตลาดแปลงใหญ่ ไดแ้ก่ ตลาด
ขอ้ตกลงล่วงหนา้ 876 แปลง ตลาดอ่ืนๆ 5,964 แปลง และตลาดออนไลน์ 304 แปลง 

ทั้งน้ี ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดน้ าผูแ้ทนเกษตรกรพร้อมสินคา้แปลงใหญ่เกรดพ
รีเม่ียม ซ่ึงมีศกัยภาพในการพฒันาต่อยอดไปจ าหน่ายผา่นแพลตฟอร์มออนไลน์ได ้เขา้พบผูบ้ริหารของ
บริษทั Lazada ประเทศไทย และส่ือมวลชน จ านวน 5 ส านกั เพื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้แปลงใหญ่และ
เปิดโอกาสใหผู้แ้ทนเกษตรกรแปลงใหญ่ไดพ้บปะและพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูป้ระกอบการและ
ส่ือมวลชนในเร่ืองพฒันาการผลิตสินคา้เกษตรในอนาคต 



 
สนับสนุนเกษตรกรไทย! กรมส่งเสริมการเกษตร ผลักดันตลาดออนไลน์ นำสินค้าแปลงใหญ่เกรดพรีเมี่ยมต่อ
ยอดทางธุรกิจ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กรมส่งเสรมิการเกษตรเดนิหนา้พัฒนาเกลอืทะเลไทย 

 

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยภายหลงัเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการแนวทางการด าเนินงานขบัเคล่ือนการบริหารจดัการเกลือทะเลไทย โดยมีนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต 
ผู้เช่ียวชาญด้านพฒันาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ในฐานะหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
พฒันาเกลือทะเลไทย ร่วมใหข้อ้มูล ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด ์สปา จ. เพชรบุรี เม่ือเร็ว ๆ น้ีวา่ 

การสัมมนาดงักล่าวจดัขึ้นเพื่อช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานพฒันาศกัยภาพและเตรียมความพร้อมของ
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในการด าเนินการบริหารจดัการเกลือทะเลไทยทั้งระบบใหเ้ป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั ทั้งน้ีจากมติคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นชอบใหก้ารท านาเกลือในส่วนท่ีเป็นเกลือสมุทรเป็น “เกษตรกรรม” 
และผูท้  านาเกลือเป็น “เกษตรกร” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงไดก้ าหนดยทุธศาสตร์เกลือทะเลไทย ปี 
2560 – 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาสินคา้เกษตร อนัจะเป็นการช่วยเหลือคุม้ครองอาชีพ
เกลือทะเลใหมี้ความมัน่คงและยัง่ยนื โดยก าหนดรูปแบบการด าเนินงานในลกัษณะเกษตรแปลงใหญ่ และ
ด าเนินการตามนโยบายตลาดน าการผลิต เพื่อเป็นการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่เกษตรกร สามารถแกไ้ข
ปัญหาหน้ีสินได ้ส่งผลใหอ้าชีพน้ีคงอยูคู่่กบัประเทศไทยสืบไป ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การจดัตั้งชุมนุมสหกรณ์
เกลือทะเลไทย จ ากดั เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนเกษตรกรชาวนาเกลือทะเล ในการขบัเคล่ือนการบริหาร
จดัการเกลือทะเลของ 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ใหเ้กิดความเขม้แขง็ของ
เกษตรกรชาวนาเกลือทะเล ส าหรับประเทศไทยมีพื้นท่ีการท านาเกลืออยูใ่น 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดั
เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร จนัทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และปัตตานี มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผูท้  านาเกลือ รวมทั้งประเทศ 841 ครัวเรือน จ านวน 1,576 แปลง เน้ือท่ี 38,410.70 



ไร่ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563) ส าหรับการด าเนินงานของคณะกรรมการพฒันาเกลือทะเลไทย
ท่ีผา่นมา ไดเ้ร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรผูท้  านาเกลือเพื่อวางเป้าหมายและก าหนดทิศทางการท างาน การ
เตรียมจดัท าโครงการสินเช่ือชะลอการขายเกลือทะเล ปีการผลิต 2561/62 – 2562/63 เพื่อ
ช่วยเหลือค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพ และพฒันามาตรฐาน GAP การท านาเกลือทะเล และมาตรฐานสินคา้
เกลือทะเลธรรมชาติ รวมถึงแกปั้ญหาเกลือทะเลคา้งสต็อก โดยการกระจายเกลือทะเลผา่นระบบสหกรณ์
และร้านธงฟ้า ส่วนแผนปฏิบติัการพฒันาเกลือทะเลไทยในปีงบประมาณ 2564-2568 มีเป้าหมายท่ี
จะผลิตเกลือทะเลใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานสากล มีช่องทางการจดัจ าหน่าย และมีตลาดรองรับ ซ่ึงจะท าให้
ราคาเกลือทะเลมีเสถียรภาพมากขึ้น และพื้นท่ีนาเกลือไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะสมและเกิดความยัง่ยนื
ต่อไป 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
กรมส่งเสรมิการเกษตรเผยรายชื่อวสิาหกจิชมุชนดเีดน่

ระดับประเทศ ป ี2563  

 

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรไดจ้ดัประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัประเทศ ประจ าปี 2563 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อคดัเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการ
บริหารจดัการท่ีดีและมีแนวโนม้การพฒันาท่ีย ัง่ยนื เพื่อเป็นตวัอยา่งและตน้แบบส าหรับวิสาหกิจชุมชนอ่ืน ๆ 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการกระตุน้และพฒันาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้
เกิดความมัน่คง ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ตลอดจนเป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีผลงานดีเด่นสู่สาธารณะ 
ส าหรับผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัประเทศ ปี 2563 รางวัลชนะเลศิ ได้แก่ วิสาหกจิชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลติบ้านป่าศรี ต.ตะโละ อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี รับเงินรางวลั จ านวน 14,000 บาท 
พร้อมโล่และเกียรติบตัร รองชนะเลศิอนัดับที่ 1 ได้แก่ วิสาหกจิชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้าย บ้านหนองบัว
น้อย ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น รับเงินรางวลั 8,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบตัร รองชนะเลิศ
อนัดับที่ 2 ได้แก่ วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขีน้าคแผนใหม่ ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ รับ
เงินรางวลั 6,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบตัร และรางวลัชมเชย จ านวน 3 รางวลั ไดแ้ก่ วิสาหกิจ
ชุมชนรังไหมประดิษฐ์ ต.ลาดนอ้ย อ.บา้นหมอ จ.สระบุรี วิสาหกิจชุมชนบา้นหว้ยน ้าโจน 2555 ต.เขา
นอ้ย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และวิสาหกิจชุมชนมงัคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.
จนัทบุรี 



ทั้งน้ี คุณสมบติัของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีสิทธิเขา้รับการคดัเลือกจะตอ้งเป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนตาม 
พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ผา่นการประเมินศกัยภาพอยูใ่นระดบัดี มีขอ้มูลการประกอบ
กิจการยอ้นหลงัเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี นบัตั้งแต่รับสมคัร ไดแ้ก่ 
รายงานการประชุม ขอ้มูลดา้นการบญัชี แผนประกอบการ/ธุรกิจ ซ่ึงการประกอบกิจการตอ้งด าเนินงานโดย
คณะบุคคลในชุมชน และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ บริบทของชุมชนหรือแผนชุมชน รวมทั้งตอ้งมีกิจกรรมท่ี
หลากหลาย เช่ือมโยงและเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั โดยเกณฑก์ารตดัสินพิจารณาจากแนวคิดและการด าเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชน เพื่อบ่งช้ีความสามารถในการพฒันาตนเองของวิสาหกิจชุมชน จนกระทัง่เกิดความ
เขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื เพื่อใหไ้ดวิ้สาหกิจชุมชนตามคุณลกัษณะดีเด่นท่ีพึงประสงค ์ประกอบดว้ย ความคิดริเร่ิม 
ความสามารถในการบริหารและการจดัการสถาบนั บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบนั ความ
มัน่คงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบนั รวมทั้งการท ากิจกรรมดา้นสวสัดิการชุมชน สาธารณประโยชน์ 
และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
แปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ ควา้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปี 63 

 

นายด ารงฤทธิ์ หลอดค า ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง เปิดเผย
วา่ เพื่อกระตุน้การพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ ท่ีเป็นหน่ึงในนโยบายส าคญัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 

จนถึงปัจจุบนั เพื่อคดัเลือกแปลงใหญ่ท่ีมีผลงานดีเด่นใหเ้ป็นตวัอยา่งในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตร
แปลงใหญ่ในพื้นท่ีอ่ืน ๆ รวมถึงเผยแพร่เกียรติคุณ และผลงานของแปลงใหญ่ดีเด่นสู่สาธารณะ กรมส่งเสริม
การเกษตร จึงไดก้ าหนดใหมี้กิจกรรมประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจ าปี 2563 ขึ้น 

โดยการประกวดมี 3 ระดบั คือระดบัจงัหวดั ระดบัเขต และระดบัประเทศ ทั้งน้ีแปลงใหญ่ท่ีเขา้ร่วม
ประกวด ตอ้งเป็นแปลงท่ีเขา้ร่วมโครงการในปี 2561 หรือท่ีเรียกวา่ แปลงใหญ่ปีท่ี 3 และมีผลการ
ด าเนินงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบยอ้นหลงัไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ปี ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาดา้นแผน
และปัจจยัการน าเขา้ การด าเนินการและผลตามกิจกรรม ผลลพัธ์ การน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช ้และ
สุดทา้ยความยัง่ยนื และขณะน้ีการประกวดระดบัประเทศไดเ้สร็จส้ินแลว้ 

“ส าหรับผลการตัดสินอนัดับ 1 เป็นของแปลงใหญ่ไผ่อ าเภอท่าตะเกยีบ จังหวัดฉะเชิงเทรา อันดับ 2 

เป็นแปลงใหญ่สหกรณ์โคเน้ือ จังหวัดมุกดาหาร อนัดับ 3 เป็นแปลงใหญ่ข้าวอนิทรีย์ จังหวัดตาก ส่วน

รางวัลชมเชย 3 รางวัลประกอบด้วย 1. เป็นแปลงใหญ่แพะ จังหวัดสิงห์บุรี 2.แปลงใหญ่สับปะรด 

จังหวัดราชบุรี และ 3.แปลงใหญ่แพะ จังหวัดสงขลา” 

https://www.kasetkaoklai.com/home/wp-content/uploads/2020/08/S__12263432.jpg


นายด ารงฤทธ์ิ กล่าวต่อไปวา่ ส าหรับส าหรับแปลงใหญ่ไผ่อ าเภอท่าตะเกียบนั้นอยูใ่นพื้นท่ีป่ารอยต่อ 5 

จงัหวดัภาคตะวนัออก ซ่ึงประสบปัญหาชา้งป่าท าลายพืชผลทางการเกษตรเน่ืองจากอยูติ่ดกบัป่าเขาใหญ่ ซ่ึง
มีชา้งป่าอาศยัและหากินจ านวนมาก แปลงเพาะปลูกพืชของเกษตรกรจึงมกัถูกชา้งป่าลงมากินและท าลาย
เสียหายอยา่งต่อเน่ืองเป็นวงกวา้ง เกษตรกรในพื้นท่ีจึงปรับเปลี่ยนการปลูกพืชท่ีชา้งชอบกินมาเป็นพืชอ่ืนๆ 
ทดแทน 

“ไผ่ตงจึงเป็นพืชทางเลือกชนิดหน่ึงท่ีเกษตรกรเลือกน ามาปลูก เน่ืองจากไผ่ในป่าธรรมชาติมีปริมาณมากท่ี
ช้างสามารถหากนิได้ ไผ่ตงท่ีเกษตรกรน ามาปลูกจึงไม่เป็นเป้าหมายในการลงมาหากนิของช้าง จึงไม่ได้รับ
ผลกระทบและเกษตรกรสามารถเกบ็เกีย่วผลผลติเพ่ือน าไปจ าหน่ายได้” 

นายด ารงฤทธ์ิ กล่าวต่อไปวา่ ขณะเดียวกนัในการดูแลบ ารุงรักษาก็ไม่ซบัซอ้นจึงมีเกษตรกรในพื้นท่ีจ านวน
มากหนัมาปลูกไผต่ง และเพื่อการเขา้ถึงมาตราการในการส่งเสริมและสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
เกษตรกรจึงรวมตวักนัจดัตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ไผอ่  าเภอท่าตะเกียบขึ้น เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2561 

โดยมี นายประสิทธิ์ รูปต ่า เป็นประธาน ปัจจุบนัมีสมาชิกจ านวน 40 ราย มีพื้นท่ีปลูก 352 ไร่ 

แปลงใหญ่ไผ่อ าเภอท่าตะเกยีบเป็นการเพาะปลูกในรูปแบบรวมกลุ่มร่วมกันผลติเพ่ือลดต้นทุน เพิม่ผลผลติ 
พร้อมพฒันาคุณภาพท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของตลาด บริหารจัดการแปลงอย่างมีส่วนร่วมและ
รวมกนัขาย มีการพฒันาแบบเช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่การผลติตามนโยบาย “ตลาดน าการผลติ” จนสามารถ
สร้างอ านาจต่อรองด้านราคาของผลผลติกบัพ่อค้าคนกลางได้ สามารถสร้างรายได้เกดิความมั่นคงอย่าง
ย่ังยืนให้กบัชุมชน 

โดยในปี 2561 ปริมาณผลผลติหน่อไผ่ตงของกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่อ าเภอท่าตะเกยีบ มีปริมาณ 

323.9 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,223,453 บาท และในปี 2562 ปริมาณผลผลติ

ประมาณ 422.2 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,841,213 บาท 

นอกจากน้ีทางกลุ่มยงัไดส่้งผลผลิตออกไปจ าหน่ายยงัตลาดผกัร่วมใจ (GAP) ตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี 
และตลาดต่างๆ ในจงัหวดัราชบุรี จงัหวดันครปฐม จงัหวดัสระบุรี และหา้งสรรพสินคา้แมค็โครสาขา
ฉะเชิงเทรา นครนายก และศูนยก์ระจายสินคา้จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และจงัหวดัสมุทรสาคร ผลผลิตของ
สมาชิกกลุ่มรับซ้ือทั้งหมดเพื่อน าไปกระจายในตลาดดงักล่าว โดยเกษตรกรจะส่งผลผลิตหน่อไผ่ตง ณ ท่ีท า
การกลุ่มแปลงใหญ่ไผอ่ าเภอท่าตะเกียบ 



“การประกวดแปลงใหญ่ ก็มีเป้าหมายเพื่อกระตุน้การพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถการด าเนินงาน
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ท่ีเป็นหน่ึงในนโยบายส าคญัของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซ่ึงด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบนั เป็นการคดัเลือกแปลงใหญ่ท่ีมีผลงานดีเด่นให้
เป็นตวัอยา่งในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นท่ีอ่ืน ๆ รวมถึงเผยแพร่เกียรติคุณ และ
ผลงานของแปลงใหญ่ดีเด่นสู่สาธารณะ” 

 “ซ่ึงการประกวดนีนั้บเป็นหน่ึงในปัจจัยท่ีช่วยกระตุ้นให้เกดิการพฒันาในขบวนการผลติของเกษตรกร 
เกษตรกรเกดิการรวมกลุ่มมีการปรับโครงสร้างการผลติท่ีทันต่อสถานการณ์อย่างเป็นการปัจจุบัน สามารถ
ลดต้นทุนการผลติได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยสามารถเข้าถึงวิทยาการ เทคโนโลย่ีท่ีหน่วยงานภาครัฐส่งเสริม
และสนับสนุน ท าให้สามารถเพิม่ผลผลติต่อพื้นท่ีได้มากขึน้ ได้มาตรฐานตรงกบัความต้องการของ

ตลาด” นายด ารงฤทธ์ิ กล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
เกษตรเขต 5 ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน NBT SOUTH พิราบคาบข่าว 3 ก.ย.63 
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“สวนทวทีรัพย”์ ทเุรยีนชมุพรเกรดพรเีมยีม 
มาตรฐาน ThaiGAP พรอ้มตอ่ยอดแปรรปู
ผลติภัณฑ ์
เผยแพร:่ 2 ก.ย. 2563 09:38   โดย: ผูจ้ัดการออนไลน ์

 
 
ทเุรยีนมชีือ่เรยีกวา่เป็นราชาแหง่ผลไม ้และเป็นผลไมท้ีม่ชีือ่เสยีงมากของไทย มคีนชืน่
ชอบมากมาย ไมเ่ฉพาะแคใ่นไทย แตย่งัรวมไปถงึชาวตา่งชาตทิีไ่ดเ้คยลิม้รส สว่นใหญ่
ตา่งก็ชืน่ชอบ ทเุรยีน โดยเฉพาะชาวจนี ทีเ่ขา้มาเทีย่วในประเทศไทย ปจัจบุนัประเทศ
ไทยก็มพีืน้ทีใ่นการปลูกอยา่งหลากหลาย รวมไปถงึพืน้ทีชุ่มพร หนึง่ในน ัน้คอื “สวนทวี
ทรพัย”์ ทีเ่รยีกไดว้า่เป็นสวนแรกๆ ในชุมพร บนพืน้ทีก่วา่ 100 ไร ่
 

 
นายวรีวฒัน ์จรีวงส ์ประธานบรษิทั สวนทวทีรพัย ์ฟู้ด จ ากดั เลา่วา่ บรษัิท สวนทวทีรัพย ์
ฟู้ด จ ากดั เริม่ตน้เมือ่ปี พ.ศ. 2505 โดยนายทว ีจรีวงศ ์ซึง่เป็นรุน่ปู่ ของปัจจบุัน ภายในสวนก็เริม่
จากการปลกู มะพรา้ว, กาแฟ, โกโก,้ พรกิไทย, หมาก, พชืสมนุไพร และทเุรยีน ซึง่ถอืวา่เป็น
ทเุรยีนสวนแรกๆ ในชมุพรเลยก็วา่ได ้และเมือ่ปี พ.ศ. 2530 ตนก็เขา้มารว่มดแูลสวนชว่ยพ่อ 
 
ทัง้น้ี ในปี พ.ศ. 2532 เกดิพายไุตฝุ้่ นเกย ์ประสบวาตาภัย ท าใหส้วนทีม่อียูล่ม้ทัง้หมด ไมเ่หลอื 
ท าใหต้อ้งเริม่ตน้ในการท าสวนใหมท่ัง้หมด และเมือ่ปี พ.ศ. 2534 เริม่ปลกูทเุรยีน ซึง่ทีส่วน
ปลกูทเุรยีนพันธุห์มอนทอง เริม่ตน้ที ่50 ไร ่เพิม่เตมิเป็น 70 ไร ่และปัจจบุันอยูท่ี ่100 ไร ่
นอกจากนี้ ภายในสวนยังปลกูผลไมอ้ืน่ๆ อกี เชน่ ปาลม์น ้ามัน 100 ไร ่ยางพารา 100 ไร ่พรอ้ม
ทัง้ปลกู มังคดุ, สม้โชกนุ, ลองกอง, มะละกอ, กลว้ย, หมาก เป็นตน้ ซึง่ทัง้หมดน้ีเป็นการทสวน
แบบผสมผสานแทรกอยูใ่นแปลงทเุรยีน 
 
 
อกีทัง้ทางสวนทวทีรัพยย์ังไดร้ับการสนับสนุนผูเ้ชีย่วชาญจากโปรแกรม ITAP สวทช. ในการ
ด าเนนิโครงการ “การลงพืน้ทีแ่ปลงเพือ่พัฒนาระบบการผลติทีป่ลอดภัยตามมาตรฐาน ThaiGAP 
ของ บรษัิท สวนทวทีรัพย ์ฟู้ด จ ากดั” โดย ศนูยว์จิยัและพัฒนามาตรฐานสนิคา้เกษตร 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน ในเรือ่งใหค้ าปรกึษาแนะน าในเน้ือหาและ
แนวทางปฏบิัตทิีก่ าหนดไวต้ามมาตรฐาน ThaiGAP การตรวจประเมนิความเสีย่งของฟารม์ และ



ชีแ้นะขอ้บกพรอ่งเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐาน การจัดท าระบบเอกสารทีจ่ าเป็นในการควบคมุ
ความเสีย่ง และการปฏบิัตเิพือ่ใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐาน รวมถงึใหก้ารรับรองมาตรฐาน 
ThaiGAP 
 
 
โดยไดข้อตรวจประเมนิ เพือ่ขอการรับรองเมือ่ชว่งเดอืนกนัยายน 2562 ผลตรวจประเมนิพบวา่ 
ท าเกษตรไดส้อดคลอ้งกบัการท ามาตรฐานการผลติผักและผลไมป้ลอดภัย (ThaiGAP) เป็น
อยา่งด ีพรอ้มทัง้ค านงึถงึการประเมนิความเสีย่งตา่งๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นแปลงปลกู เชน่ การ
ประเมนิความเสีย่งพืน้ทีป่ลกู การประเมนิความเสีย่งของน ้า และไมม่กีารใชส้ารเคมทีีจ่ะสง่ผลตอ่
ความปลอดภัยของผลผลติ และยังมกีารอบรมการท าเกษตรปลอดภัยใหก้บัผูป้ฏบิัตงิานในแปลง
ทกุคนไดเ้ขา้ใจ และไดต้รวจสารพษิตกคา้งในเลอืด ส าหรับผูฉ้ีดพ่นสารเคม ีและมอีปุกรณ์
ป้องกนัอยา่งถกูตอ้ง 
 
ทัง้น้ี ผลจากการไดร้ับรองมาตรฐาน ThaiGAP ท าใหพ้ัฒนาศักยภาพ เพิม่การเรยีนรูร้ะบบการ
ผลติสนิคา้เกษตรทีป่ลอดภัย ตัง้แตฟ่ารม์จนถงึโรงคัดบรรจ ุรวมถงึไดผ้ลผลติทีม่คีณุภาพ
ปลอดภัย ถกูสขุลกัษณะ ปลอดภัยจากเคม ีจลุนิทรยี ์และสิง่ปนเป้ือนอืน่ๆ ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
อันตรายตอ่ผูบ้รโิภค นอกจากนี้ ยังมรีะบบตรวจสอบทีต่รวจยอ้นกลับไปยังแหลง่ผลติได ้เพิม่
ความเชือ่มั่นใหแ้กผู่ค้า้และผูบ้รโิภคอกีดว้ย 
 
 
นอกจากนี้ สวนทวทีรัพยย์ังพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการท าแหง้เยอืกแข็งแบบ
สญุญากาศ หรอื Freeze Dried (ฟรซีดราย) เพราะนอกจากจะท าธรุกจิขายสง่ผลไมแ้ลว้ ยังมี
การแปรรปูผลติภัณฑท์างการเกษตร เชน่ ทเุรยีน, มังคดุ, มะมว่ง, สบัปะรด และเงาะสอดไส ้

สบัปะรด ซึง่มกีารสรา้งโรงอบแหง้ผลไม ้ประกอบดว้ยสว่นรับผลไม ้คัดผล บม่ แกะเปลอืก หอ้ง
แชแ่ข็งลมเย็นจัด (-40 องศาเซลเซยีส) หอ้งพักผลผลติแชแ่ข็ง หอ้งเย็นเก็บผลผลติ (-20 
องศาเซลเซยีส) หอ้งหั่นผลผลติ เครือ่งอบแหง้เยอืกแข็งแบบสญุญากาศ (จากประเทศไทย) 
หอ้งบรรจผุลติภัณฑ ์และหอ้งลา้งอปุกรณ์ 
 
 
โดยเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นกระบวนการแปรรปู คอื เทคโนโลยกีารท าแหง้เยอืกแข็งแบบสญุญากาศ 
หรอื ฟรซีดราย คอื การท าแหง้ (dehydration) ดว้ยการแชเ่ยอืกแข็ง (freezing) ท าใหน้ ้า
เปลีย่นสถานะเป็นผลกึน ้าแข็งกอ่น แลว้จงึลดความดันเพือ่ใหผ้ลกึน ้าแข็งระเหดิ (sublimation) 
เป็นไอ ดว้ยการลดความดนัใหต้ ่ากวา่บรรยากาศปกต ิโดยมขัีน้ตอนการท าแหง้แบบแชเ่ยอืก
แข็ง เริม่จากการเตรยีมวัตถดุบิใหอ้ยูใ่นสภาพทีเ่หมาะสม เชน่ การลา้ง การปอกเปลอืก การลด
ขนาดจากนัน้จงึเขา้สูก่ระบวนการหลักซึง่ประกอบดว้ย การแชเ่ยอืกแข็ง (freezing) การท าแหง้
ขัน้ตน้ (primary drying) และการท าแหง้ขัน้ทีส่อง (secondary drying) โดยผัก ผลไม ้หรอื
อาหารทีผ่า่นกรรมวธิกีารท าแหง้เยอืกแข็งแบบสญุญากาศแลว้จะสามารถคงคณุภาพทัง้คณุคา่
ทางสารอาหาร กลิน่ รสชาต ิของอาหารหรอืผลไมส้ดจรงิตามวัยของผลไมท้ีน่ ามาผา่น
กระบวนการแปรรปูมากทีส่ดุ โดยการแปรรปูดังกลา่วจะชว่ยเพิม่มลูคา่สนิคา้ใหบ้รษัิทฯ ท าใหม้ี
รายไดเ้พิม่ขึน้ สรา้งความมั่นใจดา้นคณุภาพ ความปลอดภัยตอ่ผูบ้รโิภค และสามารถสง่
จ าหน่ายยังตา่งประเทศได ้
 
ดา้น นางสาวศลีวตั จรีวงศ ์ลกูสาวยังเขา้มาชว่ยในสว่นของการตลาดตา่งๆ ใหก้บัสวนทวี
ทรัพย ์อกีดว้ยโดยการท าการตลาดของสวน จะเนน้ในสว่นของการแบง่เกรดของทเุรยีน ทีจ่ะมี
ตัง้แตร่ะดับ Premium AB C ส าหรับชอ่งทางการจ าหน่ายจะมตีัง้แตช่อ่งทาง Modern Trade 
อยา่ง ท็อปส ์ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต เพจเฟซบุ๊ก และพ่อคา้ แมค่า้ทีม่ารับไปขายปลกี และจะมบีา้งที่
ตนและครอบครัวออกไปขายเอง สว่นทเุรยีนทีไ่มผ่า่นการคัดเกรดหรอืมตี าหน ิก็จะน ามาแปรรปู
เป็นผลติภัณฑอ์ืน่ๆ เชน่ แชแ่ข็ง ท าเป็นไอศกรมีทเุรยีน, ฟรซีดราย, ทอด และกวน เป็นตน้ 
 



 
นอกจากน้ี ยังมบีรกิารจดัสง่ออนไลน ์ทเุรยีนเกรดพรเีมีย่ม ขนาด 3.5-4.5 กก. ราคาลกูละ800
บาท, ทเุรยีนเกรดพรเีมีย่ม ขนาด 4.5-5.5 กก. ราคาลกูละ 1,000 บาท ส าหรับคา่จัดสง่อยูท่ี ่1 
ลกู 150 บาท, 2 ลกู 250 บาท, 3-4 ลกู 350 บาท ส าหรับทเุรยีนตกไซสต์กเกรด (ขา้งนอกไม่
คอ่ยสวย มรีาด านดิหน่อย แตข่า้งในเน้ือดอีรอ่ย) ใน 1 กลอ่ง มทีเุรยีน 4-5 ลกู น ้าหนัก 16 กก. 
ราคา 2,500 บาท (รวมคา่สง่แลว้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ความส าเร็จเกษตรแปลงใหญ่ภาคเหนือ 

 

กทม. 2 ก.ย.-กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ภาคเหนือประสบความส าเร็จ จนสามารถจดัการไดอ้ยา่งเป็นระบบ รวมกนัจนเป็นเครือข่าย
แปลงใหญ ่จากการส่งเสริมของกรมส่งเสริมการเกษตร วนัน้ี นายพสิษฐ์ สุขสวสัด์ิ ประธานเครือข่ายแปลงใหญภ่าคเหนือ จะมา
เล่าประสบการณ์ แนวทางวางแผนและการบริหารจดัการ.-ส านกัข่าวไทย 

 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ วันที่ 2 ก.ย. 63 เช้าชวนคุย MCOT HD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เกษตรอ าเภอนาโยง จังหวดัตรัง ลงพ้ืนที่ส ารวจหนอนห่อใบข้าวในนาข้าวพ้ืนที่ต าบล
โคกสะบ้า 

 

เกษตรอ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง ลงพ้ืนที่ส ารวจหนอนห่อใบข้าวในนาข้าวพ้ืนที่ต าบลโคกสะบ้า 

          นายเสน่ห์ ทองเกล้ียง เกษตรอ าเภอนาโยง จงัหวดัตรัง  เปิดเผยวา่ วาน
น้ี (2 ก.ย. 63) เจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอนาโยง ลงพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 5 ต าบลโคกสะบา้ อ าเภอนา
โยง จงัหวดัตรัง เน่ืองจากไดรั้บแจง้จากนางจินตนา จนัทร เกษตรกรท านาหวา่น ขา้วหอมมะลิ พบ
หนอนท าลายขา้ว จากการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบพบหนอนห่อใบขา้ว หรือหนอนมว้นใบขา้ว ท าลายใบขา้ว
เสียหาย จ านวน 2 ไร่ จากพ้ืนท่ีปลูกทั้งหมด 6 ไร่ ซ่ึงขา้วอยูใ่นช่วงระยะกลา้อาย ุ1 เดือน เน่ืองจาก
อตัราการหวา่นหนาแน่นเกินไป หนอนเร่ิมเขา้ท าลายหลงัจากใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ลกัษณะการ
ท าลาย ผีเส้ือหนอนห่อใบขา้วจะเคล่ือนยา้ยเขา้แปลงนาตั้งแต่ขา้วยงัเลก็และวางไข่ท่ีใบอ่อน โดยเฉพาะ
ใบท่ี 1-2 จากยอด เม่ือตวัหนอนฟักออกมาจะแทะผิวใบขา้วส่วนท่ีเป็นสีเขียว ท าใหเ้ห็นเป็นแถบยาวสี
ขาวขนานกบัเส้นกลางใบ ท าใหก้ารสังเคราะห์แสงของตน้ขา้วลดลง โดยเฉพาะแปลงขา้วท่ีใส่ปุ๋ ยเคมี
อตัราสูง 

          เบ้ืองตน้แนะน าให้เกษตรกรใชว้ิธีก าจดัดว้ยสารเคมีประเภทดูดซึม เช่น ไฟโพรนิล(แอส
เซนด ์5 เปอร์เซ็นต ์เอสซี) อตัรา 30-50 มิลลิกรัมต่อน ้า 20 ลิตร สารเบนซลัแทป (แบน
คอล 50 เปอร์เซ็นต ์ดบับลิวพี) อตัรา 10-20 กรัมต่อน ้า 20 ลิตรและสารคาร์โบซลั
แฟน (พอสซ ์20 เปอร์เซ็นต ์อีซี) อตัรา 80-110 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร เฉพาะพ้ืนท่ีถูกท าลาย
เห็นใบขา้วสีขาว ๆ เม่ือหนอนระบาดไม่ควรใส่ปุ๋ ยไนโตรเจนเกินไร่ละ 5 กิโลกรัม และลดปริมาณปุ๋ ย
ท่ีใส่สูตร 16-20-0 ใส่ไม่เกิน ไร่ละ 30 กิโลกรัม และหมัน่ส ารวจแปลงนาสม ่าเสมอ 
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กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวดัตรัง เตือนเกษตรกรชาวสวนเงาะ 
ระวงัการระบาดของเพลีย้แป้ง ส่วนชาวสวนลองกอง ให้ระวงัการระบาดของ
หนอนกนิใต้ผวิเปลือกลองกอง 

 

กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวดัตรัง เตือนเกษตรกรชาวสวนเงาะ ระวังการระบาดของเพลีย้
แป้ง ส่วนชาวสวนลองกอง ให้ระวังการระบาดของหนอนกนิใต้ผิวเปลือกลองกอง 

          นายเรืองเดช นิเวศประเสริฐ หวัหนา้กลุ่มอารักขาพืช ส านกังานเกษตรจงัหวดัตรัง เปิดเผย
วา่ กลุ่มอารักขาพืช ส านกังานเกษตรจงัหวดัตรัง เตือนเกษตรกรชาวสวนเงาะ ระยะน้ีมกัพบเห็นการ
ระบาดของเพล้ียแป้ง หากพบการระบาดท าการก าจดัดว้ยเช้ือราบิวเวอเรีย ส่วนชาวสวนลองกอง ให้
ระวงัการระบาดของหนอนกินใตผ้ิวเปลือกลองกอง ซ่ึงหนอนจะกดักินท าลายอยูใ่ตผ้ิวเปลือกตามก่ิงและ
ล าตน้ลึก ระหวา่ง 2-8 มิลลิเมตร ซ่ึงอยูร่ะหวา่งท่อน ้าและท่ออาหาร ท าใหก่ิ้งและล าตน้มีลกัษณะ
ตะปุ่มตะป ่ าซ่ึงในช่วงหนา้ฝนก่ิงจะมีความช้ืนสูง และมกัมีโรคราสีชมพูเขา้ท าลายร่วมดว้ย ถา้หนอนกดั
กินบริเวณตาดอกจะท าใหต้าดอกถูกท าลายและผลผลิตลดลง ถา้ท าลายรุนแรงจะท าใหก่ิ้งแหง้ตน้แคระ
แกรน โตชา้ และตายในท่ีสุด 

          ทั้งน้ี หลงัจากเก็บผลผลิตหมดแลว้ควรรีบตดัแต่งทรงพุ่มและใส่ปุ๋ ยใหล้องกองมีการสร้าง
เน้ือเยือ่ใหม ่เกษตรกรไม่ควรท้ิงผลท่ีเน่าเสีย หรือผลท่ีถกูท าลายไวใ้ตโ้คนตน้ หรือในสวน เพราะจะ
เป็นแหล่งแพร่กระจายของแมลงวนัผลไม ้ควรน าผลท่ีเน่าเสีย หรือผลท่ีถูกท าลายใส่ในถุงพลาสติกและ
มดัปากถุงใหแ้น่น เพื่อไม่ใหแ้มลงวนัผลไมอ้อกไปได ้อยา่งไรก็ตาม หากเกษตรกรพบการ
ระบาด เสียหายรุนแรง แนะน าใหเ้กษตรกรแจง้ประสานงานไปยงัส านกังานเกษตรอ าเภอใกลบ้า้น หรือ
กลุ่มอารักขาพืช ส านกังานเกษตรจงัหวดัตรัง โทร.0-7521-8382 เพื่อขอค าแนะน าในการแกไ้ข
ปัญหาต่อไป 
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เกษตรล าปาง สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนพฒันาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ พฒันาบุคลากร ส่งเสริมงานด้านการเกษตรเชิงพ้ืนที ่

 

     วนัน้ี (3 กนัยายน 2563) ท่ีหอ้งประชุมส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง ไดมี้การจดังานส่งเสริม
การเกษตรเชิงพ้ืนท่ีในระดบัจงัหวดั และระดบัอ าเภอทั้ง 13 อ าเภอของจงัหวดัล าปาง โดยมีนางเยาวเรศ  
ทิฐธรรม หวัหนา้กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง น าทีมพ่ีเล้ียง และผูร่้วม 
จ านวน 43 รายเขา้สัมมนาเชิงปฏิบติัการ “การจดัท าแผนพฒันาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม” คร้ังท่ี 2 โดย
การเรียนทางไกลผา่นระบบ Video Conference 

     ส าหรับการสัมมนาคร้ังน้ี ไดมี้การถ่ายทอดสญัญาณหลกั จากหอ้งประชุม 7 อาคาร 1 ชั้น 5 กรม
ส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร เป็นการพฒันาศกัยภาพในการท างานส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วน
ร่วม ในการน้ีมีการอภิปรายคณะในหวัขอ้การเรียนรู้ ประกอบดว้ย การฝึกปฏิบติัจดัการขอ้มูล เคร่ืองมือ
และการออกแบบการจดัเวทีชุมชน เพื่อการจดัท าแผนพฒันาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม และกรณีศึกษา
การจดัเวทีชุมชน การสรุปบทเรียนจากกรณีศึกษาการจดัเวทีชุมชน และหลกัการเขียนแผนพฒันา
การเกษตรและการเขียนโครงการ 

     นอกจากน้ีผูท่ี้เขา้ร่วมการสัมมนา ยงัไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิควิธีการปฏิบติังานกบัคณะ
อาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และทีมผูจ้ดัจากกองวิจยัและพฒันางานส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร เก่ียวกบังานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ีจากทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 

 

 



 

 
เกษตรกรพื้นที่เบตง ร่วมเวที แลกเปลี่ยน เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ BT SOUTH ข่าวเด่น
ประเด็นใต้  
NBT Songkhla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกษตรจังหวดัแพร่ จัดงาน “เทศกาลสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจังหวดัแพร่” 

 

เกษตรจังหวดัแพร่ จัดงาน “เทศกาลสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจังหวดัแพร่” 

        นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวดัแพร่ เปิดเผยกบัประชาสัมพนัธ์จงัหวดัแพร่วา่ ขอเชิญเท่ีย
งาน “เทศกาลสินคา้เกษตรปลอดภยัและของดีจงัหวดัแพร่” ชอ้ปของดี กินของล า สัมผสั
ศิลปวฒันธรรม ณ ข่วงวฒันเมืองแป้ (กาดสามวยั) เทศบาลเมืองแพร่ ตั้งแต่วนัท่ี 6-

10 กนัยายน 2563 เร่ิมเวลา 10.00 น.- 21.00 น.  

        ภายในงานพบกบักจิกรรมสินค้าเกษตรคณุภาพ ราคายอ่มเยา ผลิตภณัฑข์องดีของเด่นในจงัหวดั
แพร่ การเสวนาการพฒันาผลิตภณัฑเ์กษตรใหส้ามารถส่งออกสู่ตลาดสากลและการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมและวถีิเกษตรกรรม พร้อมพบกบัการแสดงดนตรี โฟลค์ซอง และการแสดงศิลปวฒันธรรม
พ้ืนเมือง  

        นอกจากนี ้มีกระเป๋าผ้าแจกฟรี!!! จ านวนวันละ 200 ใบ เพียงร่วมถ่ายรูปภายในบริเวณงานและ

เช็คอินในช่องทาง Social Media พร้อมตั้งค่าสาธารณะ ลุน้รับของรางวลัมากมาย อาทิ สร้อยคอ

ทองค า 1 สลึง รถจกัรยานยนต ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอ่ืนๆอีกมากมาย มูลค่ารวม

กวา่ 100,000 บาท เพียงลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้

ท่ี Facebook Fanpage : เทศกาลสินคา้เกษตรปลอดภยัและของดีจงัหวดัแพร่ หรือ

ท่ี https://www.facebook.com/phraefestival 
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