
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่10 กันยายน 2563 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
เกษตรสร้างชาติ คร้ังท่ี 
2 

1 กสก. ปล้ืมงานคนเกษตรสร้างชาติ ร่วมงานคบัคัง่ ไดเ้สริมรู้-ต่อยอด
อาชีพ 

ไทยรัฐออนไลน์ 

วสิาหกิจชุมชน 2 กรมส่งเสริมก ารเกษตร เผยร ายช่ือวสิาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัประเทศ 
ปี 2563 

เทคโนโลยชีาวบา้น 

ตลาดเกษตรกร
ออนไลน์ 

3 กรมส่งเสริมการเกษตรผลกัดนัตลาดออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ 
4 กรมส่งเสริมการเกษตรผลกัดนัตลาดออนไลน์ น าเกษตรกรแปลง

ใหญ่พบผูบ้ริหาร Lazada และส่ือมวลชน แนะน าสินคา้แปรรูป
เกรดพรีเม่ียมพร้อมต่อยอดท างธุรกิจสินค ้าเกษตรแบบออนไลน์ 

ไทยโพสต ์

ชมศูนยศึ์กษา 5 งานชมศูนยศึ์กษา พฒันาความรู้ ดูนิทรรศการ คร้ังท่ี 21  
ประจ าปี 2563 ระหวา่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยายน 2563 

สยามรัฐ 

6 งานชมศูนยศึ์กษา พฒันาความรู้ ดูนิทรรศการ คร้ังท่ี 21  
ประจ าปี 2563 ระหวา่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยายน 2563 

ThaiQuote 

7 งานชมศูนยศึ์กษา พฒันาความรู้ ดูนิทรรศการ คร้ังท่ี 21  
ประจ าปี 2563 ระหวา่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยายน 2563 

Zolitic 

8 งานชมศูนยศึ์กษา พฒันาความรู้ ดูนิทรรศการ คร้ังท่ี 21  
ประจ าปี 2563 ระหวา่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยายน 2563 

Business today 

9 งานชมศูนยศึ์กษา พฒันาความรู้ ดูนิทรรศการ คร้ังท่ี 21  
ประจ าปี 2563 ระหวา่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยายน 2563 

Voice TV 

10 งานชมศูนยศึ์กษา พฒันาความรู้ ดูนิทรรศการ คร้ังท่ี 21  
ประจ าปี 2563 ระหวา่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยายน 2563 

New18 

11 งานชมศูนยศึ์กษา พฒันาความรู้ ดูนิทรรศการ คร้ังท่ี 21  
ประจ าปี 2563 ระหวา่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยายน 2563 

ช้ีช่องรวย 

12 งานชมศูนยศึ์กษา พฒันาความรู้ ดูนิทรรศการ คร้ังท่ี 21  
ประจ าปี 2563 ระหวา่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยายน 2563 

Bright today 

13 งานชมศูนยศึ์กษา พฒันาความรู้ ดูนิทรรศการ คร้ังท่ี 21  
ประจ าปี 2563 ระหวา่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยายน 2563 

Amarin  

14 งานชมศูนยศึ์กษา พฒันาความรู้ ดูนิทรรศการ คร้ังท่ี 21  
ประจ าปี 2563 ระหวา่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยายน 2563 

Smart SME channel 



 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
มะพร้าวทอ้งถ่ินพนัธ์ุ
ดี 

15 เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้าวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี Voice TV 
16 เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้าวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี Zolitic 
17 เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้าวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี ช้ีช่องรวย 
18 เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้าวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี New18 
19 เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้าวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี ThaiQuote 
20 เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้าวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี Business today 
21 เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้าวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี Smart SME channel 
22 เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้าวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี Bright today 
23 เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้าวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี Amarin 
24 เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้าวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี สยามรัฐ 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ส่งมอบปัจจยัการผลิต 25 ส านกังานเกษตรอ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ส่งมอบปัจจยัการผลิต 

โครงการส่งเสริมการปลูกผกัสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
ลดผลกระทบเกษตรกรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 

ส านกัข่าว กรม
ประชาสัมพนัธ์ 

26 นครพนมเกษตรกร ยิม้ออก !! ชาวเรณูผูไ้ทสู้ภยัโควิด ปลูกพืชผกั
สมุนไพรไวบ้ริโภค ช่วยลดรายจ่าย มีแหล่งอาหารท่ีมัน่คง 

ส านกัข่าวความมัน่คง 

 



  กสก. ปล้ืมงำนคนเกษตรสร้ำงชำติ ร่วมงำนคบัคัง่ ไดเ้สริมรู้-ต่อยอดอำชีพ 

 

ปล้ืมผลส ำเร็จงำนคนเกษตรสร้ำงชำติปี 2563 รวมพลยิง่ใหญ่ เกษตรกรจำกทัว่ประเทศร่วมงำนอยำ่งคบัคัง่ หวงัต่อ
ยอดแนวคิดในกำรพฒันำอำชีพ 
 เม่ือวนัท่ี 9 ก.ย.63 นำยเขม้แข็ง ยติุธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำววำ่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรไดจ้ดั
งำนรวมพลคนเกษตรสร้ำงชำติประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี 27-30 ส.ค.63 ท่ีผำ่นมำ ณ อำคำร Exhibition Hall 9-10 ศูนยแ์สดง
สินคำ้และกำรประชุมอิมแพค็ เมืองทองธำนี จ.นนทบุรี ท่ีผำ่นมำ เพื่อแสดงควำมกำ้วหนำ้ของงำนส่งเสริมเกษตรไทย และ
เปิดโอกำสใหเ้กษตรกรไดแ้ลกเปล่ียนควำมรู้ ประสบกำรณ์ และศึกษำดูงำนผลส ำเร็จของเกษตรกรและองคก์รเกษตรกรท่ีมี
ผลงำนดีเด่น ซ่ึงมำร่วมจดัแสดงผลงำนในปี 2563 น้ี 
 โดย กรมส่งเสริมกำรเกษตร มุ่งผลกัดนัและส่งเสริมภำคเกษตรของไทยใหเ้ขำ้สู่กำรเป็น Smart Agriculture ซ่ึงสอด
รับกบันโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในกำรช่วยเหลือดูแลและสร้ำงรำยไดใ้หแ้ก่เกษตรกรอยำ่งย ัง่ยนื 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่นโยบำยกำรตลำดน ำกำรเกษตร ซ่ึงตอ้งบูรณำกำรกำรท ำงำนกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งทุกภำคส่วน ตลอด
ห่วงโซ่อุปทำน คือตั้งแต่ตน้ทำง กลำงทำง จนถึงปลำยทำง รวมทั้งใหค้วำมส ำคญักบักำรเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ของภำค
กำรเกษตรระดบัฐำนรำก ซ่ึงเป็นพลงัในกำรสร้ำงชำติ ดว้ยกำรส่งเสริมกำรผลิตตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง กำรพฒันำ
เกษตรกรและองคก์รเกษตรกร ท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กษตรกรรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและ
สำมำรถเช่ือมโยงไปสู่อุตสำหกรรมได ้กำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผูป้ระกอบกำร สร้ำงควำมเขม้แขง็ขององคก์ร
เกษตรกรและวสิำหกิจชุมชน โดยส่งเสริมกำรผลิตเพื่อสร้ำงควำมมัน่คงดำ้นอำหำรในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน เครือข่ำย
อำสำสมคัรเกษตรหมู่บำ้น (อกม.) ท่ีเป็นก ำลงัส ำคญัช่วยเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติังำน และเป็นกลไกสนบัสนุนกำรขบัเคล่ือนงำนใน
พื้นท่ี ตลอดจนกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตร (ศพก.) ใหเ้ป็นศูนยก์ลำงดำ้นกำรเกษตรของ
ชุมชนเป็นแหล่งรองรับและเช่ือมโยงงำนวิจยัสู่ชุมชน เป็นตน้ 



 ทั้งน้ี มุ่งหวงัใหเ้กษตรกรและองคก์รเกษตรกรไดรั้บกำรช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหำควำมเดือดร้อน ไดรั้บกำรพฒันำ
ในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร มีรำยไดเ้พียงพอ มีคุณภำพชีวติท่ีดี มีควำมมัน่คงในอำชีพ สำมำรถใชเ้ทคโนโลยแีละ
นวตักรรมในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ สำมำรถพึ่งพำตนเองไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื 
 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกวำ่ ท่ีผำ่นมำ กำรส่งเสริมกำรเกษตรของไทยไดส้ร้ำงควำมเขม้แขง็ดว้ย

กระบวนกำรกลุ่มผำ่นองคก์รเกษตรกร ท ำใหปั้จจุบนัมีกลุ่มเกษตรกรท่ีเขม้แขง็ ไดแ้ก่ เกษตรแปลงใหญ่ จ ำนวน 6,888 กลุ่ม 

สมำชิก 406,755 รำย Smart Farmer 1,101,650 รำย มีเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ท่ีไดรั้บกำรพฒันำศกัยภำพแลว้

กวำ่ 13,051 รำย สมำชิกกลุ่มยวุเกษตรกรรวมทั้งประเทศ จ ำนวน 5,292 กลุ่ม จ ำนวนสมำชิก 121,121 รำย วสิำหกิจชุมชน 

90,757 แห่ง สมำชิก 1,530,766 รำย เครือข่ำยวสิำหกิจชุมชน 540 แห่ง สมำชิก 12,439 รำย กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกร 10,386 กลุ่ม 

สมำชิก 280,084 รำย มีศูนยเ์รียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตร (ศพก.) ท่ีมีเกษตรกรตน้แบบ 882 รำย และมี

อำสำสมคัรเกษตรหมู่บำ้น (อกม.) ท่ีคอยสนบัสนุนงำนทัว่ประเทศอีก 75,105 รำย นบัวำ่เป็นควำมส ำเร็จในกำรพฒันำคุณภำพ

ชีวติเกษตรกรให้ดีข้ึนอยำ่งเป็นรูปธรรม 

 ส ำหรับงำนส่งเสริมกำรเกษตรระยะต่อไป กรมส่งเสริมกำรเกษตรจะเดินหนำ้ยกระดบัเกษตรกรให้เป็น

ผูป้ระกอบกำรเกษตร พร้อมกบัผลกัดนันโยบำย “เกษตรทนัสมยั” เพื่อใหเ้กิดกลุ่มเกษตรนวตักรรม เกษตรปลอดภยั เกษตร

แปรรูป เกษตรเทคโนโลย ีและเกษตรพอเพียง ส่งเสริมใหเ้กษตรกรผลิตและรักษำคุณภำพมำตรฐำนสินคำ้เกษตร โดยค ำนึงถึง

ควำมปลอดภยั เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ผลกัดนัให้เกิดตลำดสินคำ้พรีเม่ียม สร้ำงมูลค่ำเพิ่มใหก้บัสินคำ้ และเพิ่มมูลคำ่กำร

ส่งออกของประเทศ เช่น สินคำ้เกษตร GAP สินคำ้ Organic รวมถึงกำรสร้ำงสินคำ้อตัลกัษณ์ หรือ สินคำ้ GI เป็นตน้. 

  



 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร เผยรำยช่ือวสิำหกิจชุมชนดีเด่นระดบัประเทศ ปี 2563 

 

นำยชำตรี บุญนำค รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เปิดเผยวำ่ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ไดจ้ดัประกวดวสิำหกิจ

ชุมชนดีเด่นระดบัประเทศ ประจ ำปี 2563 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อคดัเลือกวสิำหกิจชุมชนท่ีมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดีและมี

แนวโนม้กำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื เพื่อเป็นตวัอยำ่งและตน้แบบส ำหรับวสิำหกิจชุมชนอ่ืนๆ ในกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมทั้งเป็นกำร

กระตุน้และพฒันำประสิทธิภำพกำรประกอบกำรวสิำหกิจชุมชนใหเ้กิดควำมมัน่คง ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบญัญติั

ส่งเสริมวสิำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ตลอดจนเป็นกำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์เกียรติคุณของวสิำหกิจชุมชนท่ีมีผลงำนดีเด่นสู่

สำธำรณะ 

ส ำหรับผลกำรประกวดวสิำหกิจชุมชนดีเด่นระดบัประเทศ ปี 2563 รำงวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ วสิำหกิจชุมชนกลุ่มออม

ทรัพยเ์พื่อกำรผลิตบำ้นป่ำศรี ต ำบลตะโละ อ ำเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตำนี รับเงินรำงวลั จ  ำนวน 14,000 บำท พร้อมโล่และ

เกียรติบตัร รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ วสิำหกิจชุมชนกลุ่มทอผำ้ไหมผำ้ฝ้ำย บำ้นหนองบวันอ้ย ต ำบลโสกนกเตน็ อ ำเภอ

พล จงัหวดัขอนแก่น รับเงินรำงวลั 8,000 บำท พร้อมโล่และเกียรติบตัร รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ วสิำหกิจชุมชนกลุ่ม

แม่บำ้นเกษตรกรข้ีนำคแผนใหม่ ต ำบลวงับำล อ ำเภอหล่มเก่ำ จงัหวดัเพชรบูรณ์ รับเงินรำงวลั 6,000 บำท พร้อมโล่และเกียรติ

บตัร และรำงวลัชมเชย จ ำนวน 3 รำงวลั ไดแ้ก่ วสิำหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ ์ต ำบลลำดนอ้ย อ ำเภอบำ้นหมอ จงัหวดัสระบุรี 



วสิำหกิจชุมชนบำ้นหว้ยน ้ำโจน 2555 ต ำบลเขำนอ้ย อ ำเภอท่ำม่วง จงัหวดักำญจนบุรี และวสิำหกิจชุมชนมงัคุดแปลง

ใหญ่คิชฌกูฏ ต ำบลชำกไทย อ ำเภอเขำคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี 

ทั้งน้ี คุณสมบติัของวสิำหกิจชุมชนท่ีมีสิทธิเขำ้รับกำรคดัเลือกจะตอ้งเป็นวสิำหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนตำม พ.ร.บ.

ส่งเสริมวสิำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ผำ่นกำรประเมินศกัยภำพอยูใ่นระดบัดี มีขอ้มูลกำรประกอบกิจกำรยอ้นหลงัเพื่อให้

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดเ้ป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 3 ปี นบัตั้งแต่รับสมคัร ไดแ้ก่ รำยงำนกำรประชุม ขอ้มูลดำ้นกำรบญัชี แผน

ประกอบกำร/ธุรกิจ ซ่ึงกำรประกอบกิจกำรตอ้งด ำเนินงำนโดยคณะบุคคลในชุมชน และสอดคลอ้งกบัศกัยภำพ บริบทของ

ชุมชนหรือแผนชุมชน รวมทั้งตอ้งมีกิจกรรมท่ีหลำกหลำย เช่ือมโยงและเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั โดยเกณฑก์ำรตดัสินพิจำรณำ

จำกแนวคิดและกำรด ำเนินงำนของวสิำหกิจชุมชน เพื่อบ่งช้ีควำมสำมำรถในกำรพฒันำตนเองของวสิำหกิจชุมชน จนกระทัง่

เกิดควำมเขม้แขง็อยำ่งย ัง่ยนื เพื่อใหไ้ดว้สิำหกิจชุมชนตำมคุณลกัษณะดีเด่นท่ีพึงประสงค ์ประกอบดว้ย ควำมคิดริเร่ิม 

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรและกำรจดักำรสถำบนั บทบำทและกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกต่อสถำบนั ควำมมัน่คงและฐำนะ

ทำงเศรษฐกิจของสถำบนั รวมทั้งกำรท ำกิจกรรมดำ้นสวสัดิกำรชุมชน สำธำรณประโยชน์ และกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

  



 

กรมส่งเสริมกำรเกษตรผลกัดนัตลำดออนไลน์ 

 

น ำเกษตรกรแปลงใหญ่พบผูบ้ริหำร Lazada และส่ือมวลชน แนะน ำสินคำ้แปรรูปเกรดพรีเม่ียมพร้อมต่อยอดทำง

ธุรกิจสินคำ้เกษตรแบบออนไลน์ 

 นำยเขม้แขง็ ยติุธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำววำ่ ปัจจุบนัรูปแบบกำรด ำเนินชีวติของประชำชน

เปล่ียนแปลงไปมำก ทั้งน้ีเป็นผลจำกควำมกำ้วหนำ้ของเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร ระบบกำรขนส่งสินคำ้ 

(logistic)ท่ีมีประสิทธิภำพ ประกอบกบัสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ท ำใหผู้ค้น

ออกจำกบำ้นหรือเดินทำงนอ้ยลงจึงเป็นตวัเร่งท ำใหแ้นวโนม้กำรตลำดออนไลน์ไดรั้บควำมนิยมอยำ่งสูงและเติบโตแบบกำ้ว

กระโดด ผูบ้ริโภคสำมำรถสั่งซ้ือสินคำ้โดยตอ้งไม่ตอ้งเดินทำงออกจำกบำ้น เพียงแค่ใชแ้อพพลิเคชัน่บนเคร่ืองมือส่ือสำรท่ี

ทนัสมยั จ่ำยค่ำสินคำ้ผำ่นบตัรเครดิต หรือระบบ internet banking และรอรับสินคำ้ซ่ึงจดัส่งใหถึ้งบำ้นอยำ่งรวดเร็วโดยบริษทั

ขนส่ง ดงันั้นเพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเหล่ำน้ีได ้กำรจ ำหน่ำยสินคำ้เกษตรจึงตอ้งพฒันำใหท้นักบัควำมตอ้งกำรของ

ผูบ้ริโภคดว้ยเช่นเดียวกนั เกษตรกรทุกกลุ่มทั้งกลุ่มแปลงใหญ่ วสิำหกิจชุมชน Young Smart Farmer และกลุ่มพฒันำอำชีพ

ต่ำงๆ จึงตอ้งเรียนรู้กำรผลิตสินคำ้คุณภำพไดม้ำตรฐำน กำรจดัหำบรรจุภณัฑท่ี์เหมำะสมท ำใหสิ้นคำ้ยงัคงคุณภำพดีจนถึงมือ

ผูบ้ริโภค รู้จกัเลือกใชร้ะบบกำรขนส่งท่ีเหมำะสม รวมทั้งพฒันำและเลือกใชช่้องกำรจ ำหน่ำยออนไลน์ผำ่นส่ือโซเชียลของ

ตนเอง เช่น Facebook, Line, Instagram และ platform จ ำหน่ำยสินคำ้แบบออนไลน์ต่ำงๆ 

 

ดำ้นนำยทว ีมำสขำว รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำววำ่ กำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นกำร

พฒันำเกษตรกรแบบบูรณำของหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยยดึพื้นท่ีเป็นหลกั (Area-based Approach) เนน้กำรลดตน้ทุน

กำรผลิต กำรเพิ่มผลผลิต กำรพฒันำคุณภำพและพฒันำให้ไดม้ำตรฐำน กำรบริหำรจดักำร และกำรจดักำรดำ้นกำรตลำด 

ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมของพื้นท่ีตำมขอ้มูลแผนท่ีเกษตรเพื่อกำรบริหำรจดักำรเชิงรุก (Agri Map) หรือเป็นพื้นท่ีท่ีสำมำรถ



ปรับปรุงและพฒันำได ้มีขนำดท่ีคุม้ค่ำต่อกำรลงทุน สำมำรถใชปั้จจยักำรผลิตร่วมกนัจำกกำรรวมซ้ือรวมขำย กำรใช้

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์/เคร่ืองจกัรกลร่วมกนัไดอ้ยำ่งคุม้ค่ำ ซ่ึงจะส่งผลใหต้น้ทุนกำรผลิตลดลง มีกระบวนกำรกลุ่มท่ีเขม้แขง็ เช่น 

กลุ่มเกษตรกร วสิำหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรบริหำรจดักำรอยำ่งเป็นระบบ และง่ำยต่อกำรเขำ้ถึงกำร

ส่งเสริม สนบัสนุนจำกภำครัฐทั้งดำ้นองคค์วำมรู้ แหล่งทุน ใหเ้กิดกำรพฒันำท่ีเขม้แขง็ต่อไปในอนำคต ใชเ้ทคโนโลยท่ีี

เหมำะสมหรือนวตักรรมเพื่อพฒันำกำรผลิต รวมถึงปัจจยัท่ีส ำคญัอยำ่งยิง่อีกประกำรหน่ึงคือ ควำมร่วมมือร่วมใจของ

เกษตรกรท่ีมำรวมตวักนัเป็นกลุ่มร่วมกนัผลิต มีผูจ้ดักำรแปลงเป็นผูบ้ริหำรจดักำรพื้นท่ีในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทำน 

 นอกจำกน้ี กรมส่งเสริมกำรเกษตรยงัไดด้ ำเนินกำรพฒันำช่องทำงกำรตลำดหลำยช่องทำงใหก้บัเกษตรกร ทั้งแบบ 

offline และ online ไดแ้ก่ กำรจดัท ำบนัทึกควำมเขำ้ใจร่วมกบัผูป้ระกอบกำรโมเดิร์นเทรดหลำยแห่ง กำรจดัท ำโครงกำรเพื่อ

จดัสรรพื้นท่ีจ  ำหน่ำยสินคำ้ใหก้บัเกษตรกรกบัตลำดคำ้ส่งสินคำ้ขนำดใหญ่ กำรจดัท ำโครงกำรควำมร่วมมือในกำรพฒันำ

ควำมรู้และทกัษะของเจำ้หนำ้ท่ีและเกษตรกรเขำ้สู่ระบบจ ำหน่ำยสินคำ้ออนไลน์กบัผูป้ระกอบกำรแพลตฟอร์มจ ำหน่ำยสินคำ้

ออนไลน์ รวมถึงกำรพฒันำเวบ็ไซต ์“ตลำดเกษตรกรออนไลน์.com” ท่ีเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลสินคำ้พร้อมช่องทำงติดต่อ

ซ้ือขำยสินคำ้โดยตรงกบักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตสินคำ้ ซ่ึงผำ่นกำรคดัสรรจำกหน่วยงำนในระดบัพื้นท่ีทัว่ประเทศในรูปแบบ e-

catalog 

 ดำ้นนำยแจค็ จำง ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั ลำซำดำ้ จ  ำกดั (ประเทศไทย) กล่ำววำ่ “ลำซำดำ้มีควำมยนิดีเป็น

อยำ่งยิง่ท่ีไดร่้วมเป็นส่วนหน่ึงในกำรสนบัสนุนเกษตรกรไทยในกำรเพิ่มช่องทำงจ ำหน่ำยสินคำ้เกษตรบนตลำดออนไลน์ โดย

มีแพลตฟอร์มลำซำดำ้เป็นตวักลำงเช่ือมต่อเกษตรกรไทยกบัผูบ้ริโภคทัว่ประเทศ ทั้งน้ี ทำงลำซำดำ้เองพร้อมใหค้วำมร่วมมือ

กบัภำครัฐอยำ่งเตม็ท่ีในกำรส่งเสริมสินคำ้เกษตรกรไทยให้เป็นท่ีรู้จกั เพื่อน ำมำซ่ึงควำมส ำเร็จอยำ่งย ัง่ยนืของเกษตรกรไทย

บนตลำดออนไลน์” 

 ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนแปลงใหญ่ปัจจุบนั มีดงัน้ี (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 สิงหำคม 2563) 1) มีกำรรับรองแปลงใหญ่ 

จ ำนวน 6,868 แปลง เกษตรกร 408,194 รำย พื้นท่ี 6,615,298 ไร่ 2) มูลค่ำเพิ่มในกำรผลิตสินคำ้แปลงใหญ่สะสม 4 ปี (2559-

2562) รวมมูลค่ำเพิ่ม 36,180.25 ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็น ลดตน้ทุน 16,888.76 ลำ้นบำท และเพิ่มผลผลิต 19,291.48 ลำ้นบำท 3) 

กำรรับรองมำตรฐำน รวมทั้งส้ิน 157,832 รำย ไดแ้ก่  GAP 131,262 รำย เกษตรอินทรีย ์15,509 รำย RSPO 2,270 รำย อ่ืนๆ 

8,791 รำย และ 4) กำรเช่ือมโยงกำรตลำดแปลงใหญ่ ไดแ้ก่ ตลำดขอ้ตกลงล่วงหนำ้ 876 แปลง ตลำดอ่ืนๆ 5,964 แปลง และ

ตลำดออนไลน์ 304 แปลง 

 ทั้งน้ี ในวนัท่ี 3 กนัยำยน 2563 ผูบ้ริหำรและเจำ้หนำ้ท่ีกรมส่งเสริมกำรเกษตรไดน้ ำผูแ้ทนเกษตรกรพร้อมสินคำ้แปลง

ใหญ่เกรดพรีเม่ียม ซ่ึงมีศกัยภำพในกำรพฒันำต่อยอดไปจ ำหน่ำยผำ่นแพลตฟอร์มออนไลน์ได ้เขำ้พบผูบ้ริหำรของบริษทั 

Lazada ประเทศไทย และส่ือมวลชน จ ำนวน 5 ส ำนกั เพื่อประชำสัมพนัธ์สินคำ้แปลงใหญ่และเปิดโอกำสใหผู้แ้ทนเกษตรกร

แปลงใหญ่ไดพ้บปะและพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูป้ระกอบกำรและส่ือมวลชนในเร่ืองพฒันำกำรผลิตสินคำ้เกษตรใน

อนำคต 

  



 

กรมส่งเสริมกำรเกษตรผลกัดนัตลำดออนไลน์ น ำเกษตรกรแปลงใหญ่พบผูบ้ริหำร Lazada และส่ือมวลชน แนะน ำสินคำ้แปร

รูปเกรดพรีเม่ียมพร้อมต่อยอดทำงธุรกิจสินคำ้เกษตรแบบออนไลน์ 

 

นำยเขม้แขง็ ยติุธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำววำ่ ปัจจุบนัรูปแบบกำรด ำเนินชีวติของประชำชน

เปล่ียนแปลงไปมำก ทั้งน้ีเป็นผลจำกควำมกำ้วหนำ้ของเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร ระบบกำรขนส่งสินคำ้ 

(logistic)ท่ีมีประสิทธิภำพ ประกอบกบัสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ท ำใหผู้ค้น

ออกจำกบำ้นหรือเดินทำงนอ้ยลงจึงเป็นตวัเร่งท ำใหแ้นวโนม้กำรตลำดออนไลน์ไดรั้บควำมนิยมอยำ่งสูงและเติบโตแบบกำ้ว

กระโดด ผูบ้ริโภคสำมำรถสั่งซ้ือสินคำ้โดยตอ้งไม่ตอ้งเดินทำงออกจำกบำ้น เพียงแค่ใชแ้อพพลิเคชัน่บนเคร่ืองมือส่ือสำรท่ี

ทนัสมยั จ่ำยค่ำสินคำ้ผำ่นบตัรเครดิต หรือระบบ internet banking และรอรับสินคำ้ซ่ึงจดัส่งใหถึ้งบำ้นอยำ่งรวดเร็วโดยบริษทั

ขนส่ง ดงันั้นเพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเหล่ำน้ีได ้กำรจ ำหน่ำยสินคำ้เกษตรจึงตอ้งพฒันำใหท้นักบัควำมตอ้งกำรของ

ผูบ้ริโภคดว้ยเช่นเดียวกนั เกษตรกรทุกกลุ่มทั้งกลุ่มแปลงใหญ่ วสิำหกิจชุมชน Young Smart Farmer และกลุ่มพฒันำอำชีพ

ต่ำงๆ จึงตอ้งเรียนรู้กำรผลิตสินคำ้คุณภำพไดม้ำตรฐำน กำรจดัหำบรรจุภณัฑท่ี์เหมำะสมท ำใหสิ้นคำ้ยงัคงคุณภำพดีจนถึงมือ

ผูบ้ริโภค รู้จกัเลือกใชร้ะบบกำรขนส่งท่ีเหมำะสม รวมทั้งพฒันำและเลือกใชช่้องกำรจ ำหน่ำยออนไลน์ผำ่นส่ือโซเชียลของ

ตนเอง เช่น Facebook, Line, Instagram และ platform จ ำหน่ำยสินคำ้แบบออนไลน์ต่ำงๆ 

 

ดำ้นนำยทว ีมำสขำว รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำววำ่ กำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นกำร

พฒันำเกษตรกรแบบบูรณำของหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยยดึพื้นท่ีเป็นหลกั (Area-based Approach) เนน้กำรลดตน้ทุน



กำรผลิต กำรเพิ่มผลผลิต กำรพฒันำคุณภำพและพฒันำให้ไดม้ำตรฐำน กำรบริหำรจดักำร และกำรจดักำรดำ้นกำรตลำด 

ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมของพื้นท่ีตำมขอ้มูลแผนท่ีเกษตรเพื่อกำรบริหำรจดักำรเชิงรุก (Agri Map) หรือเป็นพื้นท่ีท่ีสำมำรถ

ปรับปรุงและพฒันำได ้มีขนำดท่ีคุม้ค่ำต่อกำรลงทุน สำมำรถใชปั้จจยักำรผลิตร่วมกนัจำกกำรรวมซ้ือรวมขำย กำรใช้

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์/เคร่ืองจกัรกลร่วมกนัไดอ้ยำ่งคุม้ค่ำ ซ่ึงจะส่งผลใหต้น้ทุนกำรผลิตลดลง มีกระบวนกำรกลุ่มท่ีเขม้แขง็ เช่น 

กลุ่มเกษตรกร วสิำหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรบริหำรจดักำรอยำ่งเป็นระบบ และง่ำยต่อกำรเขำ้ถึงกำร

ส่งเสริม สนบัสนุนจำกภำครัฐทั้งดำ้นองคค์วำมรู้ แหล่งทุน ใหเ้กิดกำรพฒันำท่ีเขม้แขง็ต่อไปในอนำคต ใชเ้ทคโนโลยท่ีี

เหมำะสมหรือนวตักรรมเพื่อพฒันำกำรผลิต รวมถึงปัจจยัท่ีส ำคญัอยำ่งยิง่อีกประกำรหน่ึงคือ ควำมร่วมมือร่วมใจของ

เกษตรกรท่ีมำรวมตวักนัเป็นกลุ่มร่วมกนัผลิต มีผูจ้ดักำรแปลงเป็นผูบ้ริหำรจดักำรพื้นท่ีในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทำน 

นอกจำกน้ี กรมส่งเสริมกำรเกษตรยงัไดด้ ำเนินกำรพฒันำช่องทำงกำรตลำดหลำยช่องทำงใหก้บัเกษตรกร ทั้งแบบ 

offline และ online ไดแ้ก่ กำรจดัท ำบนัทึกควำมเขำ้ใจร่วมกบัผูป้ระกอบกำรโมเดิร์นเทรดหลำยแห่ง กำรจดัท ำโครงกำรเพื่อ

จดัสรรพื้นท่ีจ  ำหน่ำยสินคำ้ใหก้บัเกษตรกรกบัตลำดคำ้ส่งสินคำ้ขนำดใหญ่ กำรจดัท ำโครงกำรควำมร่วมมือในกำรพฒันำ

ควำมรู้และทกัษะของเจำ้หนำ้ท่ีและเกษตรกรเขำ้สู่ระบบจ ำหน่ำยสินคำ้ออนไลน์กบัผูป้ระกอบกำรแพลตฟอร์มจ ำหน่ำยสินคำ้

ออนไลน์ รวมถึงกำรพฒันำเวบ็ไซต ์“ตลำดเกษตรกรออนไลน์.com” ท่ีเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลสินคำ้พร้อมช่องทำงติดต่อ

ซ้ือขำยสินคำ้โดยตรงกบักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตสินคำ้ ซ่ึงผำ่นกำรคดัสรรจำกหน่วยงำนในระดบัพื้นท่ีทัว่ประเทศในรูปแบบ e-

catalog 

 ดำ้นนำยแจค็ จำง ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั ลำซำดำ้ จ  ำกดั (ประเทศไทย) กล่ำววำ่ “ลำซำดำ้มีควำมยนิดีเป็น

อยำ่งยิง่ท่ีไดร่้วมเป็นส่วนหน่ึงในกำรสนบัสนุนเกษตรกรไทยในกำรเพิ่มช่องทำงจ ำหน่ำยสินคำ้เกษตรบนตลำดออนไลน์ โดย

มีแพลตฟอร์มลำซำดำ้เป็นตวักลำงเช่ือมต่อเกษตรกรไทยกบัผูบ้ริโภคทัว่ประเทศ ทั้งน้ี ทำงลำซำดำ้เองพร้อมใหค้วำมร่วมมือ

กบัภำครัฐอยำ่งเตม็ท่ีในกำรส่งเสริมสินคำ้เกษตรกรไทยให้เป็นท่ีรู้จกั เพื่อน ำมำซ่ึงควำมส ำเร็จอยำ่งย ัง่ยนืของเกษตรกรไทย

บนตลำดออนไลน์” 

 ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนแปลงใหญ่ปัจจุบนั มีดงัน้ี (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 สิงหำคม 2563) 1) มีกำรรับรองแปลงใหญ่ 

จ ำนวน 6,868 แปลง เกษตรกร 408,194 รำย พื้นท่ี 6,615,298 ไร่ 2) มูลค่ำเพิ่มในกำรผลิตสินคำ้แปลงใหญ่สะสม 4 ปี (2559-

2562) รวมมูลค่ำเพิ่ม 36,180.25 ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็น ลดตน้ทุน 16,888.76 ลำ้นบำท และเพิ่มผลผลิต 19,291.48 ลำ้นบำท 3) 

กำรรับรองมำตรฐำน รวมทั้งส้ิน 157,832 รำย ไดแ้ก่  GAP 131,262 รำย เกษตรอินทรีย ์15,509 รำย RSPO 2,270 รำย อ่ืนๆ 

8,791 รำย และ 4) กำรเช่ือมโยงกำรตลำดแปลงใหญ่ ไดแ้ก่ ตลำดขอ้ตกลงล่วงหนำ้ 876 แปลง ตลำดอ่ืนๆ 5,964 แปลง และ

ตลำดออนไลน์ 304 แปลง 

 ทั้งน้ี ในวนัท่ี 3 กนัยำยน 2563 ผูบ้ริหำรและเจำ้หนำ้ท่ีกรมส่งเสริมกำรเกษตรไดน้ ำผูแ้ทนเกษตรกรพร้อมสินคำ้แปลง

ใหญ่เกรดพรีเม่ียม ซ่ึงมีศกัยภำพในกำรพฒันำต่อยอดไปจ ำหน่ำยผำ่นแพลตฟอร์มออนไลน์ได ้เขำ้พบผูบ้ริหำรของบริษทั 

Lazada ประเทศไทย และส่ือมวลชน จ ำนวน 5 ส ำนกั เพื่อประชำสัมพนัธ์สินคำ้แปลงใหญ่และเปิดโอกำสใหผู้แ้ทนเกษตรกร

แปลงใหญ่ไดพ้บปะและพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูป้ระกอบกำรและส่ือมวลชนในเร่ืองพฒันำกำรผลิตสินคำ้เกษตรใน

อนำคต 



 

งานชมศูนย์ศึกษา พฒันาความรู้ ดูนิทรรศการ” คร้ังที ่21 ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที ่7 – 9 กนัยายน 2563 

 

ส ำนกังำน กปร. ร่วมกบัศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และจงัหวดันรำธิวำส จดังำนชม

ศูนยศึ์กษำ พฒันำควำมรู้ ดูนิทรรศกำร” คร้ังท่ี 21 ประจ ำปี 2563 ระหวำ่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยำยน 2563 

 เพื่อนอ้มส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั ท่ีมีพระรำชปณิธำนในกำร “สืบสำน รักษำ 

ต่อยอด” โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และแนวพระรำชด ำริในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล 

อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนัปีหลวง เพื่อพฒันำ

คุณภำพชีวติของรำษฎรใหมี้ควำมมัน่คงและย ัง่ยนื 

7 กนัยำยน 2563 พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี เป็นประธำนกำรเปิดงำน โดยมีนำยเอกรัฐ หลีเส็น ผูว้ำ่

รำชกำรจงัหวดันรำธิวำส กล่ำวตอ้นรับ นำยดนุชำ สินธวำนนท ์เลขำธิกำร กปร. กล่ำวรำยงำนกำรจดังำน มีหวัหนำ้ส่วน

รำชกำร เกษตรกร ครูและนกัเรียนจำกโรงเรียนต่ำงๆ ร่วมพิธีเปิด ในกำรน้ีพลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี ร่วมชม 

นิทรรศกำร “สืบสำน รักษำ ต่อยอด เรียนรู้ สู่วถีิใหม่” และไดม้อบรำงวลัใหแ้ก่ผูช้นะเลิศกำรประกวด เกษตรกรตน้แบบ ดำ้น

กำรท ำเกษตรบริเวณบำ้น จ ำนวน 1 รำงวลั กำรประกวดผลผลิตทำงกำรเกษตร (ขำ้วโพด กระเจ๊ียบเขียว และถัว่ฝักยำว) 

จ  ำนวน 3 รำงวลั และรำงวลัเจำ้หนำ้ท่ีท่ีน ำองคค์วำมรู้จำกศูนยฯ์ ไปส่งเสริมขยำยผลในพื้นท่ี จำกนั้นเยีย่มชมร้ำนจ ำหน่ำย

ผลผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ีขยำยผลของศูนยฯ์ และฟำร์มตวัอยำ่งฯ เยี่ยมชมศูนยก์ำรเรียนรู้ดำ้นสุขภำพ 



ในส่วนของกรมส่งเสริมกำรเกษตร นำยสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตร ท่ี 5 

จงัหวดัสงขลำ เผยวำ่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรไดจ้ดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีประจ ำท่ีศูนยฯ์ เพื่อพฒันำแปลงเรียนรู้ องคค์วำมรู้ น ำไป

ขยำยผล ฝึกอบรมอำชีพใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรมำอยำ่งต่อเน่ือง มีเกษตรกรเขำ้มำเรียนรู้ กำรท ำเกษตรผสมผสำน กำรเกษตร

ประณีต กำรขยำยพนัธ์ุบอนสี เพื่อพฒันำต่อยอดองคค์วำมรู้ และน ำไปขยำยผลในพื้นท่ี นอกจำกน้ียงัมีกำรจดัอบรมควำมรู้ ณ 

บำ้นของเกษตรกรตน้แบบในพื้นท่ีอีกดว้ย เช่น ในปี 2563 มีกำรฝึกอบรมเร่ืองกำรจดัท ำแผนกำรผลิตรำยบุคคล (IFPP) พร้อม

ฝึกปฏิบติักำรจดัท ำแผนกำรผลิตและเร่ืองกำรเพิ่มทกัษะกำรเป็นวทิยำกร ณ ศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง ฯ กำรถ่ำยทอด

ควำมรู้ผำ่นกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กำรฝึกอบรมเกษตรกรเร่ืองกำรผลิตปุ๋ยหมกั และปุ๋ยน ้ำหมกัชีวภำพ กำรเพำะ

เห็ดในถุงพลำสติกและกำรเพำะเห็ดฟำง ณ แปลงเกษตรกรตน้แบบ นำยด ำ หะยะมิน บำ้นเลขท่ี 52/3 หมู่ท่ี 6 ต ำบลกะลุวอ

เหนือ อ ำเภอเมือง จงัหวดันรำธิวำส เกษตรกรในพื้นท่ีหมู่บำ้นรอบศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง และศูนยส์ำขำ ไดแ้ก่ อ ำเภอ

ยีง่อ อ ำเภอบำเจำะ อ ำเภอเมือง อ ำเภอตำกใบ อ ำเภอระแงะ อ ำเภอเจำะไอร้อง จงัหวดันรำธิวำส และ อ ำเภอสำยบุรี จงัหวดั

ปัตตำนี จ  ำนวน 70 รำย นอกจำกน้ีไดมี้กำรจดัฝึกอบรมเกษตรกร หลกัสูตร ถ่ำยทอดควำมรู้ผำ่นกระบวนกำรเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม จ ำนวน 70 รำย ณ แปลงเกษตรกรตน้แบบ นำยมูหมัมดั ยนุู บำ้นเลขท่ี 19 หมู่ท่ี 3 ต ำบลกะลุวอเหนือ อ ำเภอเมือง 

จงัหวดันรำธิวำส และกิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรถนอมและแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร หลกัสูตรกำรท ำขนม

กะหร่ีป๊ับไส้มนัเทศ ณ กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรบำ้นกูแบบำเดำะ หมู่ท่ี3 ต ำบลลูโบะบำยะ อ ำเภอยีง่อ จงัหวดันรำธิวำส โดยมี

แม่บำ้นเกษตรกรเขำ้ร่วม จ ำนวน 20 รำย เป็นตน้ 

ส ำหรับกำรจดังำนชมศูนยฯ์ ในคร้ังน้ี งำนส่งเสริมกำรเกษตรในศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทองฯ ไดมี้กิจกรรมสำธิต

กำรประกอบชุดผกัยกแคร่อยำ่งง่ำย และกำรจดัท ำแปลงสำธิตกำรท ำเกษตรแบบผสมผสำนเพื่อใหผู้ส้นใจเขำ้มำเรียนรู้และ

น ำไปประยกุตใ์ชก้บัพื้นท่ีของตนเองอีกดว้ย 

  



  

งำนชมศูนยศึ์กษำ พฒันำควำมรู้ ดูนิทรรศกำร” คร้ังท่ี 21 ประจ ำปี 2563 ระหวำ่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยำยน 2563 

 

 ส ำนกังำน กปร. ร่วมกบัศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และจงัหวดันรำธิวำส จดังำนชม

ศูนยศึ์กษำ พฒันำควำมรู้ ดูนิทรรศกำร” คร้ังท่ี 21 ประจ ำปี 2563 ระหวำ่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยำยน 2563 

เพื่อนอ้มส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั ท่ีมีพระรำชปณิธำนในกำร “สืบสำน รักษำ 

ต่อยอด” โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และแนวพระรำชด ำริในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล 

อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนัปีหลวง เพื่อพฒันำ

คุณภำพชีวติของรำษฎรใหมี้ควำมมัน่คงและย ัง่ยนื 

7 กนัยำยน 2563 พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี เป็นประธำนกำรเปิดงำน โดยมีนำยเอกรัฐ หลีเส็น ผูว้ำ่

รำชกำรจงัหวดันรำธิวำส กล่ำวตอ้นรับ นำยดนุชำ สินธวำนนท ์เลขำธิกำร กปร. กล่ำวรำยงำนกำรจดังำน มีหวัหนำ้ส่วน

รำชกำร เกษตรกร ครูและนกัเรียนจำกโรงเรียนต่ำงๆ ร่วมพิธีเปิด ในกำรน้ีพลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี ร่วมชม 

นิทรรศกำร “สืบสำน รักษำ ต่อยอด เรียนรู้ สู่วถีิใหม่” และไดม้อบรำงวลัใหแ้ก่ผูช้นะเลิศกำรประกวด เกษตรกรตน้แบบ ดำ้น

กำรท ำเกษตรบริเวณบำ้น จ ำนวน 1 รำงวลั กำรประกวดผลผลิตทำงกำรเกษตร (ขำ้วโพด กระเจ๊ียบเขียว และถัว่ฝักยำว) 

จ  ำนวน 3 รำงวลั และรำงวลัเจำ้หนำ้ท่ีท่ีน ำองคค์วำมรู้จำกศูนยฯ์ ไปส่งเสริมขยำยผลในพื้นท่ี จำกนั้นเยีย่มชมร้ำนจ ำหน่ำย

ผลผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ีขยำยผลของศูนยฯ์ และฟำร์มตวัอยำ่งฯ เยี่ยมชมศูนยก์ำรเรียนรู้ดำ้นสุขภำพ 

ในส่วนของกรมส่งเสริมกำรเกษตร นำยสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตร ท่ี 5 

จงัหวดัสงขลำ เผยวำ่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรไดจ้ดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีประจ ำท่ีศูนยฯ์ เพื่อพฒันำแปลงเรียนรู้ องคค์วำมรู้ น ำไป

ขยำยผล ฝึกอบรมอำชีพใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรมำอยำ่งต่อเน่ือง มีเกษตรกรเขำ้มำเรียนรู้ กำรท ำเกษตรผสมผสำน กำรเกษตร

ประณีต กำรขยำยพนัธ์ุบอนสี เพื่อพฒันำต่อยอดองคค์วำมรู้ และน ำไปขยำยผลในพื้นท่ี นอกจำกน้ียงัมีกำรจดัอบรมควำมรู้ ณ 

บำ้นของเกษตรกรตน้แบบในพื้นท่ีอีกดว้ย เช่น ในปี 2563 มีกำรฝึกอบรมเร่ืองกำรจดัท ำแผนกำรผลิตรำยบุคคล (IFPP) พร้อม



ฝึกปฏิบติักำรจดัท ำแผนกำรผลิตและเร่ืองกำรเพิ่มทกัษะกำรเป็นวทิยำกร ณ ศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง ฯ กำรถ่ำยทอด

ควำมรู้ผำ่นกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กำรฝึกอบรมเกษตรกรเร่ืองกำรผลิตปุ๋ยหมกั และปุ๋ยน ้ำหมกัชีวภำพ กำรเพำะ

เห็ดในถุงพลำสติกและกำรเพำะเห็ดฟำง ณ แปลงเกษตรกรตน้แบบ นำยด ำ หะยะมิน บำ้นเลขท่ี 52/3 หมู่ท่ี 6 ต ำบลกะลุวอ

เหนือ อ ำเภอเมือง จงัหวดันรำธิวำส เกษตรกรในพื้นท่ีหมู่บำ้นรอบศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง และศูนยส์ำขำ ไดแ้ก่ อ ำเภอ

ยีง่อ อ ำเภอบำเจำะ อ ำเภอเมือง อ ำเภอตำกใบ อ ำเภอระแงะ อ ำเภอเจำะไอร้อง จงัหวดันรำธิวำส และ อ ำเภอสำยบุรี จงัหวดั

ปัตตำนี จ  ำนวน 70 รำย นอกจำกน้ีไดมี้กำรจดัฝึกอบรมเกษตรกร หลกัสูตร ถ่ำยทอดควำมรู้ผำ่นกระบวนกำรเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม จ ำนวน 70 รำย ณ แปลงเกษตรกรตน้แบบ นำยมูหมัมดั ยนุู บำ้นเลขท่ี 19 หมู่ท่ี 3 ต ำบลกะลุวอเหนือ อ ำเภอเมือง 

จงัหวดันรำธิวำส และกิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรถนอมและแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร หลกัสูตรกำรท ำขนม

กะหร่ีป๊ับไส้มนัเทศ ณ กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรบำ้นกูแบบำเดำะ หมู่ท่ี3 ต ำบลลูโบะบำยะ อ ำเภอยีง่อ จงัหวดันรำธิวำส โดยมี

แม่บำ้นเกษตรกรเขำ้ร่วม จ ำนวน 20 รำย เป็นตน้ 

ส ำหรับกำรจดังำนชมศูนยฯ์ ในคร้ังน้ี งำนส่งเสริมกำรเกษตรในศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทองฯ ไดมี้กิจกรรมสำธิต

กำรประกอบชุดผกัยกแคร่อยำ่งง่ำย และกำรจดัท ำแปลงสำธิตกำรท ำเกษตรแบบผสมผสำนเพื่อใหผู้ส้นใจเขำ้มำเรียนรู้และ

น ำไปประยกุตใ์ชก้บัพื้นท่ีของตนเองอีกดว้ย 

  



 

งำนชมศูนยศึ์กษำ พฒันำควำมรู้ ดูนิทรรศกำร” คร้ังท่ี 21 ประจ ำปี 2563 ระหวำ่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยำยน 2563 

 

 ส ำนกังำน กปร. ร่วมกบัศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และจงัหวดันรำธิวำส จดังำนชม

ศูนยศึ์กษำ พฒันำควำมรู้ ดูนิทรรศกำร” คร้ังท่ี 21 ประจ ำปี 2563 ระหวำ่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยำยน 2563 

เพื่อนอ้มส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั ท่ีมีพระรำชปณิธำนในกำร “สืบสำน รักษำ 

ต่อยอด” โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และแนวพระรำชด ำริในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล 

อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนัปีหลวง เพื่อพฒันำ

คุณภำพชีวติของรำษฎรใหมี้ควำมมัน่คงและย ัง่ยนื 

7 กนัยำยน 2563 พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี เป็นประธำนกำรเปิดงำน โดยมีนำยเอกรัฐ หลีเส็น ผูว้ำ่

รำชกำรจงัหวดันรำธิวำส กล่ำวตอ้นรับ นำยดนุชำ สินธวำนนท ์เลขำธิกำร กปร. กล่ำวรำยงำนกำรจดังำน มีหวัหนำ้ส่วน

รำชกำร เกษตรกร ครูและนกัเรียนจำกโรงเรียนต่ำงๆ ร่วมพิธีเปิด ในกำรน้ีพลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี ร่วมชม 

นิทรรศกำร “สืบสำน รักษำ ต่อยอด เรียนรู้ สู่วถีิใหม่” และไดม้อบรำงวลัใหแ้ก่ผูช้นะเลิศกำรประกวด เกษตรกรตน้แบบ ดำ้น

กำรท ำเกษตรบริเวณบำ้น จ ำนวน 1 รำงวลั กำรประกวดผลผลิตทำงกำรเกษตร (ขำ้วโพด กระเจ๊ียบเขียว และถัว่ฝักยำว) 

จ  ำนวน 3 รำงวลั และรำงวลัเจำ้หนำ้ท่ีท่ีน ำองคค์วำมรู้จำกศูนยฯ์ ไปส่งเสริมขยำยผลในพื้นท่ี จำกนั้นเยีย่มชมร้ำนจ ำหน่ำย

ผลผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ีขยำยผลของศูนยฯ์ และฟำร์มตวัอยำ่งฯ เยี่ยมชมศูนยก์ำรเรียนรู้ดำ้นสุขภำพ 



ในส่วนของกรมส่งเสริมกำรเกษตร นำยสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตร ท่ี 5 

จงัหวดัสงขลำ เผยวำ่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรไดจ้ดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีประจ ำท่ีศูนยฯ์ เพื่อพฒันำแปลงเรียนรู้ องคค์วำมรู้ น ำไป

ขยำยผล ฝึกอบรมอำชีพใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรมำอยำ่งต่อเน่ือง มีเกษตรกรเขำ้มำเรียนรู้ กำรท ำเกษตรผสมผสำน กำรเกษตร

ประณีต กำรขยำยพนัธ์ุบอนสี เพื่อพฒันำต่อยอดองคค์วำมรู้ และน ำไปขยำยผลในพื้นท่ี นอกจำกน้ียงัมีกำรจดัอบรมควำมรู้ ณ 

บำ้นของเกษตรกรตน้แบบในพื้นท่ีอีกดว้ย เช่น ในปี 2563 มีกำรฝึกอบรมเร่ืองกำรจดัท ำแผนกำรผลิตรำยบุคคล (IFPP) พร้อม

ฝึกปฏิบติักำรจดัท ำแผนกำรผลิตและเร่ืองกำรเพิ่มทกัษะกำรเป็นวทิยำกร ณ ศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง ฯ กำรถ่ำยทอด

ควำมรู้ผำ่นกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กำรฝึกอบรมเกษตรกรเร่ืองกำรผลิตปุ๋ยหมกั และปุ๋ยน ้ำหมกัชีวภำพ กำรเพำะ

เห็ดในถุงพลำสติกและกำรเพำะเห็ดฟำง ณ แปลงเกษตรกรตน้แบบ นำยด ำ หะยะมิน บำ้นเลขท่ี 52/3 หมู่ท่ี 6 ต ำบลกะลุวอ

เหนือ อ ำเภอเมือง จงัหวดันรำธิวำส เกษตรกรในพื้นท่ีหมู่บำ้นรอบศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง และศูนยส์ำขำ ไดแ้ก่ อ ำเภอ

ยีง่อ อ ำเภอบำเจำะ อ ำเภอเมือง อ ำเภอตำกใบ อ ำเภอระแงะ อ ำเภอเจำะไอร้อง จงัหวดันรำธิวำส และ อ ำเภอสำยบุรี จงัหวดั

ปัตตำนี จ  ำนวน 70 รำย นอกจำกน้ีไดมี้กำรจดัฝึกอบรมเกษตรกร หลกัสูตร ถ่ำยทอดควำมรู้ผำ่นกระบวนกำรเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม จ ำนวน 70 รำย ณ แปลงเกษตรกรตน้แบบ นำยมูหมัมดั ยนุู บำ้นเลขท่ี 19 หมู่ท่ี 3 ต ำบลกะลุวอเหนือ อ ำเภอเมือง 

จงัหวดันรำธิวำส และกิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรถนอมและแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร หลกัสูตรกำรท ำขนม

กะหร่ีป๊ับไส้มนัเทศ ณ กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรบำ้นกูแบบำเดำะ หมู่ท่ี3 ต ำบลลูโบะบำยะ อ ำเภอยีง่อ จงัหวดันรำธิวำส โดยมี

แม่บำ้นเกษตรกรเขำ้ร่วม จ ำนวน 20 รำย เป็นตน้ 

ส ำหรับกำรจดังำนชมศูนยฯ์ ในคร้ังน้ี งำนส่งเสริมกำรเกษตรในศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทองฯ ไดมี้กิจกรรมสำธิต

กำรประกอบชุดผกัยกแคร่อยำ่งง่ำย และกำรจดัท ำแปลงสำธิตกำรท ำเกษตรแบบผสมผสำนเพื่อใหผู้ส้นใจเขำ้มำเรียนรู้และ

น ำไปประยกุตใ์ชก้บัพื้นท่ีของตนเองอีกดว้ย 

  



 

งำนชมศูนยศึ์กษำ พฒันำควำมรู้ ดูนิทรรศกำร” คร้ังท่ี 21 ประจ ำปี 2563 ระหวำ่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยำยน 2563 

 

 ส ำนกังำน กปร. ร่วมกบัศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และจงัหวดันรำธิวำส จดังำนชม

ศูนยศึ์กษำ พฒันำควำมรู้ ดูนิทรรศกำร” คร้ังท่ี 21 ประจ ำปี 2563 ระหวำ่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยำยน 2563 

เพื่อนอ้มส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั ท่ีมีพระรำชปณิธำนในกำร “สืบสำน รักษำ 

ต่อยอด” โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และแนวพระรำชด ำริในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล 

อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนัปีหลวง เพื่อพฒันำ

คุณภำพชีวติของรำษฎรใหมี้ควำมมัน่คงและย ัง่ยนื 

7 กนัยำยน 2563 พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี เป็นประธำนกำรเปิดงำน โดยมีนำยเอกรัฐ หลีเส็น ผูว้ำ่

รำชกำรจงัหวดันรำธิวำส กล่ำวตอ้นรับ นำยดนุชำ สินธวำนนท ์เลขำธิกำร กปร. กล่ำวรำยงำนกำรจดังำน มีหวัหนำ้ส่วน

รำชกำร เกษตรกร ครูและนกัเรียนจำกโรงเรียนต่ำงๆ ร่วมพิธีเปิด ในกำรน้ีพลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี ร่วมชม 

นิทรรศกำร “สืบสำน รักษำ ต่อยอด เรียนรู้ สู่วถีิใหม่” และไดม้อบรำงวลัใหแ้ก่ผูช้นะเลิศกำรประกวด เกษตรกรตน้แบบ ดำ้น

กำรท ำเกษตรบริเวณบำ้น จ ำนวน 1 รำงวลั กำรประกวดผลผลิตทำงกำรเกษตร (ขำ้วโพด กระเจ๊ียบเขียว และถัว่ฝักยำว) 

จ  ำนวน 3 รำงวลั และรำงวลัเจำ้หนำ้ท่ีท่ีน ำองคค์วำมรู้จำกศูนยฯ์ ไปส่งเสริมขยำยผลในพื้นท่ี จำกนั้นเยีย่มชมร้ำนจ ำหน่ำย

ผลผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ีขยำยผลของศูนยฯ์ และฟำร์มตวัอยำ่งฯ เยี่ยมชมศูนยก์ำรเรียนรู้ดำ้นสุขภำพ 



ในส่วนของกรมส่งเสริมกำรเกษตร นำยสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตร ท่ี 5 

จงัหวดัสงขลำ เผยวำ่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรไดจ้ดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีประจ ำท่ีศูนยฯ์ เพื่อพฒันำแปลงเรียนรู้ องคค์วำมรู้ น ำไป

ขยำยผล ฝึกอบรมอำชีพใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรมำอยำ่งต่อเน่ือง มีเกษตรกรเขำ้มำเรียนรู้ กำรท ำเกษตรผสมผสำน กำรเกษตร

ประณีต กำรขยำยพนัธ์ุบอนสี เพื่อพฒันำต่อยอดองคค์วำมรู้ และน ำไปขยำยผลในพื้นท่ี นอกจำกน้ียงัมีกำรจดัอบรมควำมรู้ ณ 

บำ้นของเกษตรกรตน้แบบในพื้นท่ีอีกดว้ย เช่น ในปี 2563 มีกำรฝึกอบรมเร่ืองกำรจดัท ำแผนกำรผลิตรำยบุคคล (IFPP) พร้อม

ฝึกปฏิบติักำรจดัท ำแผนกำรผลิตและเร่ืองกำรเพิ่มทกัษะกำรเป็นวทิยำกร ณ ศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง ฯ กำรถ่ำยทอด

ควำมรู้ผำ่นกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กำรฝึกอบรมเกษตรกรเร่ืองกำรผลิตปุ๋ยหมกั และปุ๋ยน ้ำหมกัชีวภำพ กำรเพำะ

เห็ดในถุงพลำสติกและกำรเพำะเห็ดฟำง ณ แปลงเกษตรกรตน้แบบ นำยด ำ หะยะมิน บำ้นเลขท่ี 52/3 หมู่ท่ี 6 ต ำบลกะลุวอ

เหนือ อ ำเภอเมือง จงัหวดันรำธิวำส เกษตรกรในพื้นท่ีหมู่บำ้นรอบศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง และศูนยส์ำขำ ไดแ้ก่ อ ำเภอ

ยีง่อ อ ำเภอบำเจำะ อ ำเภอเมือง อ ำเภอตำกใบ อ ำเภอระแงะ อ ำเภอเจำะไอร้อง จงัหวดันรำธิวำส และ อ ำเภอสำยบุรี จงัหวดั

ปัตตำนี จ  ำนวน 70 รำย นอกจำกน้ีไดมี้กำรจดัฝึกอบรมเกษตรกร หลกัสูตร ถ่ำยทอดควำมรู้ผำ่นกระบวนกำรเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม จ ำนวน 70 รำย ณ แปลงเกษตรกรตน้แบบ นำยมูหมัมดั ยนุู บำ้นเลขท่ี 19 หมู่ท่ี 3 ต ำบลกะลุวอเหนือ อ ำเภอเมือง 

จงัหวดันรำธิวำส และกิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรถนอมและแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร หลกัสูตรกำรท ำขนม

กะหร่ีป๊ับไส้มนัเทศ ณ กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรบำ้นกูแบบำเดำะ หมู่ท่ี3 ต ำบลลูโบะบำยะ อ ำเภอยีง่อ จงัหวดันรำธิวำส โดยมี

แม่บำ้นเกษตรกรเขำ้ร่วม จ ำนวน 20 รำย เป็นตน้ 

ส ำหรับกำรจดังำนชมศูนยฯ์ ในคร้ังน้ี งำนส่งเสริมกำรเกษตรในศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทองฯ ไดมี้กิจกรรมสำธิต

กำรประกอบชุดผกัยกแคร่อยำ่งง่ำย และกำรจดัท ำแปลงสำธิตกำรท ำเกษตรแบบผสมผสำนเพื่อใหผู้ส้นใจเขำ้มำเรียนรู้และ

น ำไปประยกุตใ์ชก้บัพื้นท่ีของตนเองอีกดว้ย 

  



 

 

งำนชมศูนยศึ์กษำ พฒันำควำมรู้ ดูนิทรรศกำร” คร้ังท่ี 21 ประจ ำปี 2563 ระหวำ่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยำยน 2563 

 ส ำนกังำน กปร. ร่วมกบัศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และจงัหวดันรำธิวำส จดังำนชม

ศูนยศึ์กษำ พฒันำควำมรู้ ดูนิทรรศกำร” คร้ังท่ี 21 ประจ ำปี 2563 ระหวำ่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยำยน 2563 

เพื่อนอ้มส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั ท่ีมีพระรำชปณิธำนในกำร “สืบสำน รักษำ 

ต่อยอด” โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และแนวพระรำชด ำริในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล 

อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนัปีหลวง เพื่อพฒันำ

คุณภำพชีวติของรำษฎรใหมี้ควำมมัน่คงและย ัง่ยนื 

7 กนัยำยน 2563 พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี เป็นประธำนกำรเปิดงำน โดยมีนำยเอกรัฐ หลีเส็น ผูว้ำ่

รำชกำรจงัหวดันรำธิวำส กล่ำวตอ้นรับ นำยดนุชำ สินธวำนนท ์เลขำธิกำร กปร. กล่ำวรำยงำนกำรจดังำน มีหวัหนำ้ส่วน

รำชกำร เกษตรกร ครูและนกัเรียนจำกโรงเรียนต่ำงๆ ร่วมพิธีเปิด ในกำรน้ีพลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี ร่วมชม 

นิทรรศกำร “สืบสำน รักษำ ต่อยอด เรียนรู้ สู่วถีิใหม่” และไดม้อบรำงวลัใหแ้ก่ผูช้นะเลิศกำรประกวด เกษตรกรตน้แบบ ดำ้น

กำรท ำเกษตรบริเวณบำ้น จ ำนวน 1 รำงวลั กำรประกวดผลผลิตทำงกำรเกษตร (ขำ้วโพด กระเจ๊ียบเขียว และถัว่ฝักยำว) 



จ ำนวน 3 รำงวลั และรำงวลัเจำ้หนำ้ท่ีท่ีน ำองคค์วำมรู้จำกศูนยฯ์ ไปส่งเสริมขยำยผลในพื้นท่ี จำกนั้นเยีย่มชมร้ำนจ ำหน่ำย

ผลผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ีขยำยผลของศูนยฯ์ และฟำร์มตวัอยำ่งฯ เยี่ยมชมศูนยก์ำรเรียนรู้ดำ้นสุขภำพ 

ในส่วนของกรมส่งเสริมกำรเกษตร นำยสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตร ท่ี 5 

จงัหวดัสงขลำ เผยวำ่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรไดจ้ดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีประจ ำท่ีศูนยฯ์ เพื่อพฒันำแปลงเรียนรู้ องคค์วำมรู้ น ำไป

ขยำยผล ฝึกอบรมอำชีพใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรมำอยำ่งต่อเน่ือง มีเกษตรกรเขำ้มำเรียนรู้ กำรท ำเกษตรผสมผสำน กำรเกษตร

ประณีต กำรขยำยพนัธ์ุบอนสี เพื่อพฒันำต่อยอดองคค์วำมรู้ และน ำไปขยำยผลในพื้นท่ี นอกจำกน้ียงัมีกำรจดัอบรมควำมรู้ ณ 

บำ้นของเกษตรกรตน้แบบในพื้นท่ีอีกดว้ย เช่น ในปี 2563 มีกำรฝึกอบรมเร่ืองกำรจดัท ำแผนกำรผลิตรำยบุคคล (IFPP) พร้อม

ฝึกปฏิบติักำรจดัท ำแผนกำรผลิตและเร่ืองกำรเพิ่มทกัษะกำรเป็นวทิยำกร ณ ศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง ฯ กำรถ่ำยทอด

ควำมรู้ผำ่นกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กำรฝึกอบรมเกษตรกรเร่ืองกำรผลิตปุ๋ยหมกั และปุ๋ยน ้ำหมกัชีวภำพ กำรเพำะ

เห็ดในถุงพลำสติกและกำรเพำะเห็ดฟำง ณ แปลงเกษตรกรตน้แบบ นำยด ำ หะยะมิน บำ้นเลขท่ี 52/3 หมู่ท่ี 6 ต ำบลกะลุวอ

เหนือ อ ำเภอเมือง จงัหวดันรำธิวำส เกษตรกรในพื้นท่ีหมู่บำ้นรอบศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง และศูนยส์ำขำ ไดแ้ก่ อ ำเภอ

ยีง่อ อ ำเภอบำเจำะ อ ำเภอเมือง อ ำเภอตำกใบ อ ำเภอระแงะ อ ำเภอเจำะไอร้อง จงัหวดันรำธิวำส และ อ ำเภอสำยบุรี จงัหวดั

ปัตตำนี จ  ำนวน 70 รำย นอกจำกน้ีไดมี้กำรจดัฝึกอบรมเกษตรกร หลกัสูตร ถ่ำยทอดควำมรู้ผำ่นกระบวนกำรเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม จ ำนวน 70 รำย ณ แปลงเกษตรกรตน้แบบ นำยมูหมัมดั ยนุู บำ้นเลขท่ี 19 หมู่ท่ี 3 ต ำบลกะลุวอเหนือ อ ำเภอเมือง 

จงัหวดันรำธิวำส และกิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรถนอมและแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร หลกัสูตรกำรท ำขนม

กะหร่ีป๊ับไส้มนัเทศ ณ กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรบำ้นกูแบบำเดำะ หมู่ท่ี3 ต ำบลลูโบะบำยะ อ ำเภอยีง่อ จงัหวดันรำธิวำส โดยมี

แม่บำ้นเกษตรกรเขำ้ร่วม จ ำนวน 20 รำย เป็นตน้ 

ส ำหรับกำรจดังำนชมศูนยฯ์ ในคร้ังน้ี งำนส่งเสริมกำรเกษตรในศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทองฯ ไดมี้กิจกรรมสำธิต

กำรประกอบชุดผกัยกแคร่อยำ่งง่ำย และกำรจดัท ำแปลงสำธิตกำรท ำเกษตรแบบผสมผสำนเพื่อใหผู้ส้นใจเขำ้มำเรียนรู้และ

น ำไปประยกุตใ์ชก้บัพื้นท่ีของตนเองอีกดว้ย 

  



 

งำนชมศูนยศึ์กษำ พฒันำควำมรู้ ดูนิทรรศกำร” คร้ังท่ี 21 ประจ ำปี 2563 ระหวำ่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยำยน 2563 

 

ส ำนกังำน กปร. ร่วมกบัศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และจงัหวดันรำธิวำส จดังำนชม

ศูนยศึ์กษำ พฒันำควำมรู้ ดูนิทรรศกำร” คร้ังท่ี 21 ประจ ำปี 2563 ระหวำ่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยำยน 2563 

เพื่อนอ้มส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั ท่ีมีพระรำชปณิธำนในกำร “สืบสำน รักษำ 

ต่อยอด” โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และแนวพระรำชด ำริในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล 

อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนัปีหลวง เพื่อพฒันำ

คุณภำพชีวติของรำษฎรใหมี้ควำมมัน่คงและย ัง่ยนื 

7 กนัยำยน 2563 พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี เป็นประธำนกำรเปิดงำน โดยมีนำยเอกรัฐ หลีเส็น ผูว้ำ่

รำชกำรจงัหวดันรำธิวำส กล่ำวตอ้นรับ นำยดนุชำ สินธวำนนท ์เลขำธิกำร กปร. กล่ำวรำยงำนกำรจดังำน มีหวัหนำ้ส่วน

รำชกำร เกษตรกร ครูและนกัเรียนจำกโรงเรียนต่ำงๆ ร่วมพิธีเปิด ในกำรน้ีพลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี ร่วมชม 

นิทรรศกำร “สืบสำน รักษำ ต่อยอด เรียนรู้ สู่วถีิใหม่” และไดม้อบรำงวลัใหแ้ก่ผูช้นะเลิศกำรประกวด เกษตรกรตน้แบบ ดำ้น



กำรท ำเกษตรบริเวณบำ้น จ ำนวน 1 รำงวลั กำรประกวดผลผลิตทำงกำรเกษตร (ขำ้วโพด กระเจ๊ียบเขียว และถัว่ฝักยำว) 

จ  ำนวน 3 รำงวลั และรำงวลัเจำ้หนำ้ท่ีท่ีน ำองคค์วำมรู้จำกศูนยฯ์ ไปส่งเสริมขยำยผลในพื้นท่ี จำกนั้นเยีย่มชมร้ำนจ ำหน่ำย

ผลผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ีขยำยผลของศูนยฯ์ และฟำร์มตวัอยำ่งฯ เยี่ยมชมศูนยก์ำรเรียนรู้ดำ้นสุขภำพ 

ในส่วนของกรมส่งเสริมกำรเกษตร นำยสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตร ท่ี 5 

จงัหวดัสงขลำ เผยวำ่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรไดจ้ดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีประจ ำท่ีศูนยฯ์ เพื่อพฒันำแปลงเรียนรู้ องคค์วำมรู้ น ำไป

ขยำยผล ฝึกอบรมอำชีพใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรมำอยำ่งต่อเน่ือง มีเกษตรกรเขำ้มำเรียนรู้ กำรท ำเกษตรผสมผสำน กำรเกษตร

ประณีต กำรขยำยพนัธ์ุบอนสี เพื่อพฒันำต่อยอดองคค์วำมรู้ และน ำไปขยำยผลในพื้นท่ี นอกจำกน้ียงัมีกำรจดัอบรมควำมรู้ ณ 

บำ้นของเกษตรกรตน้แบบในพื้นท่ีอีกดว้ย เช่น ในปี 2563 มีกำรฝึกอบรมเร่ืองกำรจดัท ำแผนกำรผลิตรำยบุคคล (IFPP) พร้อม

ฝึกปฏิบติักำรจดัท ำแผนกำรผลิตและเร่ืองกำรเพิ่มทกัษะกำรเป็นวทิยำกร ณ ศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง ฯ กำรถ่ำยทอด

ควำมรู้ผำ่นกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กำรฝึกอบรมเกษตรกรเร่ืองกำรผลิตปุ๋ยหมกั และปุ๋ยน ้ำหมกัชีวภำพ กำรเพำะ

เห็ดในถุงพลำสติกและกำรเพำะเห็ดฟำง ณ แปลงเกษตรกรตน้แบบ นำยด ำ หะยะมิน บำ้นเลขท่ี 52/3 หมู่ท่ี 6 ต ำบลกะลุวอ

เหนือ อ ำเภอเมือง จงัหวดันรำธิวำส เกษตรกรในพื้นท่ีหมู่บำ้นรอบศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง และศูนยส์ำขำ ไดแ้ก่ อ ำเภอ

ยีง่อ อ ำเภอบำเจำะ อ ำเภอเมือง อ ำเภอตำกใบ อ ำเภอระแงะ อ ำเภอเจำะไอร้อง จงัหวดันรำธิวำส และ อ ำเภอสำยบุรี จงัหวดั

ปัตตำนี จ  ำนวน 70 รำย นอกจำกน้ีไดมี้กำรจดัฝึกอบรมเกษตรกร หลกัสูตร ถ่ำยทอดควำมรู้ผำ่นกระบวนกำรเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม จ ำนวน 70 รำย ณ แปลงเกษตรกรตน้แบบ นำยมูหมัมดั ยนุู บำ้นเลขท่ี 19 หมู่ท่ี 3 ต ำบลกะลุวอเหนือ อ ำเภอเมือง 

จงัหวดันรำธิวำส และกิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรถนอมและแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร หลกัสูตรกำรท ำขนม

กะหร่ีป๊ับไส้มนัเทศ ณ กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรบำ้นกูแบบำเดำะ หมู่ท่ี3 ต ำบลลูโบะบำยะ อ ำเภอยีง่อ จงัหวดันรำธิวำส โดยมี

แม่บำ้นเกษตรกรเขำ้ร่วม จ ำนวน 20 รำย เป็นตน้ 

ส ำหรับกำรจดังำนชมศูนยฯ์ ในคร้ังน้ี งำนส่งเสริมกำรเกษตรในศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทองฯ ไดมี้กิจกรรมสำธิต

กำรประกอบชุดผกัยกแคร่อยำ่งง่ำย และกำรจดัท ำแปลงสำธิตกำรท ำเกษตรแบบผสมผสำนเพื่อใหผู้ส้นใจเขำ้มำเรียนรู้และ

น ำไปประยกุตใ์ชก้บัพื้นท่ีของตนเองอีกดว้ย 

  



 

งำนชมศูนยศึ์กษำ พฒันำควำมรู้ ดูนิทรรศกำร” คร้ังท่ี 21 ประจ ำปี 2563 ระหวำ่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยำยน 2563 

 

ส ำนกังำน กปร. ร่วมกบัศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และจงัหวดันรำธิวำส จดังำนชม

ศูนยศึ์กษำ พฒันำควำมรู้ ดูนิทรรศกำร” คร้ังท่ี 21 ประจ ำปี 2563 ระหวำ่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยำยน 2563 

เพื่อนอ้มส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั ท่ีมีพระรำชปณิธำนในกำร “สืบสำน รักษำ 

ต่อยอด” โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และแนวพระรำชด ำริในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล 

อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนัปีหลวง เพื่อพฒันำ

คุณภำพชีวติของรำษฎรใหมี้ควำมมัน่คงและย ัง่ยนื 

7 กนัยำยน 2563 พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี เป็นประธำนกำรเปิดงำน โดยมีนำยเอกรัฐ หลีเส็น ผูว้ำ่

รำชกำรจงัหวดันรำธิวำส กล่ำวตอ้นรับ นำยดนุชำ สินธวำนนท ์เลขำธิกำร กปร. กล่ำวรำยงำนกำรจดังำน มีหวัหนำ้ส่วน

รำชกำร เกษตรกร ครูและนกัเรียนจำกโรงเรียนต่ำงๆ ร่วมพิธีเปิด ในกำรน้ีพลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี ร่วมชม 

นิทรรศกำร “สืบสำน รักษำ ต่อยอด เรียนรู้ สู่วถีิใหม่” และไดม้อบรำงวลัใหแ้ก่ผูช้นะเลิศกำรประกวด เกษตรกรตน้แบบ ดำ้น

กำรท ำเกษตรบริเวณบำ้น จ ำนวน 1 รำงวลั กำรประกวดผลผลิตทำงกำรเกษตร (ขำ้วโพด กระเจ๊ียบเขียว และถัว่ฝักยำว) 

จ ำนวน 3 รำงวลั และรำงวลัเจำ้หนำ้ท่ีท่ีน ำองคค์วำมรู้จำกศูนยฯ์ ไปส่งเสริมขยำยผลในพื้นท่ี จำกนั้นเยีย่มชมร้ำนจ ำหน่ำย

ผลผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ีขยำยผลของศูนยฯ์ และฟำร์มตวัอยำ่งฯ เยี่ยมชมศูนยก์ำรเรียนรู้ดำ้นสุขภำพ 



ในส่วนของกรมส่งเสริมกำรเกษตร นำยสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตร ท่ี 5 จงัหวดั

สงขลำ เผยวำ่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรไดจ้ดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีประจ ำท่ีศูนยฯ์ เพื่อพฒันำแปลงเรียนรู้ องคค์วำมรู้ น ำไปขยำยผล 

ฝึกอบรมอำชีพใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรมำอยำ่งต่อเน่ือง มีเกษตรกรเขำ้มำเรียนรู้ กำรท ำเกษตรผสมผสำน กำรเกษตรประณีต กำร

ขยำยพนัธ์ุบอนสี เพื่อพฒันำต่อยอดองคค์วำมรู้ และน ำไปขยำยผลในพื้นท่ี นอกจำกน้ียงัมีกำรจดัอบรมควำมรู้ ณ บำ้นของ

เกษตรกรตน้แบบในพื้นท่ีอีกดว้ย เช่น ในปี 2563 มีกำรฝึกอบรมเร่ืองกำรจดัท ำแผนกำรผลิตรำยบุคคล (IFPP) พร้อมฝึก

ปฏิบติักำรจดัท ำแผนกำรผลิตและเร่ืองกำรเพิ่มทกัษะกำรเป็นวทิยำกร ณ ศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง ฯ กำรถ่ำยทอดควำมรู้

ผำ่นกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กำรฝึกอบรมเกษตรกรเร่ืองกำรผลิตปุ๋ยหมกั และปุ๋ยน ้ำหมกัชีวภำพ กำรเพำะเห็ดใน

ถุงพลำสติกและกำรเพำะเห็ดฟำง ณ แปลงเกษตรกรตน้แบบ นำยด ำ หะยะมิน บำ้นเลขท่ี 52/3 หมู่ท่ี 6 ต ำบลกะลุวอเหนือ 

อ ำเภอเมือง จงัหวดันรำธิวำส เกษตรกรในพื้นท่ีหมู่บำ้นรอบศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง และศูนยส์ำขำ ไดแ้ก่ อ ำเภอยีง่อ 

อ ำเภอบำเจำะ อ ำเภอเมือง อ ำเภอตำกใบ อ ำเภอระแงะ อ ำเภอเจำะไอร้อง จงัหวดันรำธิวำส และ อ ำเภอสำยบุรี จงัหวดัปัตตำนี 

จ  ำนวน 70 รำย นอกจำกน้ีไดมี้กำรจดัฝึกอบรมเกษตรกร หลกัสูตร ถ่ำยทอดควำมรู้ผำ่นกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

จ ำนวน 70 รำย ณ แปลงเกษตรกรตน้แบบ นำยมูหมัมดั ยูนุ บำ้นเลขท่ี 19 หมู่ท่ี 3 ต ำบลกะลุวอเหนือ อ ำเภอเมือง จงัหวดั

นรำธิวำส และกิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรถนอมและแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร หลกัสูตรกำรท ำขนมกะหร่ีป๊ับไส้มนั

เทศ ณ กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรบำ้นกูแบบำเดำะ หมู่ท่ี3 ต ำบลลูโบะบำยะ อ ำเภอยีง่อ จงัหวดันรำธิวำส โดยมีแม่บำ้นเกษตรกร

เขำ้ร่วม จ ำนวน 20 รำย เป็นตน้ 

ส ำหรับกำรจดังำนชมศูนยฯ์ ในคร้ังน้ี งำนส่งเสริมกำรเกษตรในศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทองฯ ไดมี้กิจกรรมสำธิต

กำรประกอบชุดผกัยกแคร่อยำ่งง่ำย และกำรจดัท ำแปลงสำธิตกำรท ำเกษตรแบบผสมผสำนเพื่อใหผู้ส้นใจเขำ้มำเรียนรู้และ

น ำไปประยกุตใ์ชก้บัพื้นท่ีของตนเองอีกดว้ย 

  



 

งำนชมศูนยศึ์กษำ พฒันำควำมรู้ ดูนิทรรศกำร” คร้ังท่ี 21 ประจ ำปี 2563 ระหวำ่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยำยน 2563 

 

ส ำนกังำน กปร. ร่วมกบัศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และจงัหวดันรำธิวำส จดังำนชม

ศูนยศึ์กษำ พฒันำควำมรู้ ดูนิทรรศกำร” คร้ังท่ี 21 ประจ ำปี 2563 ระหวำ่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยำยน 2563 

เพื่อนอ้มส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั ท่ีมีพระรำชปณิธำนในกำร “สืบสำน รักษำ 

ต่อยอด” โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และแนวพระรำชด ำริในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล 

อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนัปีหลวง เพื่อพฒันำ

คุณภำพชีวติของรำษฎรใหมี้ควำมมัน่คงและย ัง่ยนื 

7 กนัยำยน 2563 พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี เป็นประธำนกำรเปิดงำน โดยมีนำยเอกรัฐ หลีเส็น ผูว้ำ่

รำชกำรจงัหวดันรำธิวำส กล่ำวตอ้นรับ นำยดนุชำ สินธวำนนท ์เลขำธิกำร กปร. กล่ำวรำยงำนกำรจดังำน มีหวัหนำ้ส่วน

รำชกำร เกษตรกร ครูและนกัเรียนจำกโรงเรียนต่ำงๆ ร่วมพิธีเปิด ในกำรน้ีพลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี ร่วมชม 

นิทรรศกำร “สืบสำน รักษำ ต่อยอด เรียนรู้ สู่วถีิใหม่” และไดม้อบรำงวลัใหแ้ก่ผูช้นะเลิศกำรประกวด เกษตรกรตน้แบบ ดำ้น

กำรท ำเกษตรบริเวณบำ้น จ ำนวน 1 รำงวลั กำรประกวดผลผลิตทำงกำรเกษตร (ขำ้วโพด กระเจ๊ียบเขียว และถัว่ฝักยำว) 

จ ำนวน 3 รำงวลั และรำงวลัเจำ้หนำ้ท่ีท่ีน ำองคค์วำมรู้จำกศูนยฯ์ ไปส่งเสริมขยำยผลในพื้นท่ี จำกนั้นเยีย่มชมร้ำนจ ำหน่ำย

ผลผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ีขยำยผลของศูนยฯ์ และฟำร์มตวัอยำ่งฯ เยี่ยมชมศูนยก์ำรเรียนรู้ดำ้นสุขภำพ 



ในส่วนของกรมส่งเสริมกำรเกษตร นำยสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตร ท่ี 5 จงัหวดั

สงขลำ เผยวำ่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรไดจ้ดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีประจ ำท่ีศูนยฯ์ เพื่อพฒันำแปลงเรียนรู้ องคค์วำมรู้ น ำไปขยำยผล 

ฝึกอบรมอำชีพใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรมำอยำ่งต่อเน่ือง มีเกษตรกรเขำ้มำเรียนรู้ กำรท ำเกษตรผสมผสำน กำรเกษตรประณีต กำร

ขยำยพนัธ์ุบอนสี เพื่อพฒันำต่อยอดองคค์วำมรู้ และน ำไปขยำยผลในพื้นท่ี นอกจำกน้ียงัมีกำรจดัอบรมควำมรู้ ณ บำ้นของ

เกษตรกรตน้แบบในพื้นท่ีอีกดว้ย เช่น ในปี 2563 มีกำรฝึกอบรมเร่ืองกำรจดัท ำแผนกำรผลิตรำยบุคคล (IFPP) พร้อมฝึก

ปฏิบติักำรจดัท ำแผนกำรผลิตและเร่ืองกำรเพิ่มทกัษะกำรเป็นวทิยำกร ณ ศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง ฯ กำรถ่ำยทอดควำมรู้

ผำ่นกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กำรฝึกอบรมเกษตรกรเร่ืองกำรผลิตปุ๋ยหมกั และปุ๋ยน ้ำหมกัชีวภำพ กำรเพำะเห็ดใน

ถุงพลำสติกและกำรเพำะเห็ดฟำง ณ แปลงเกษตรกรตน้แบบ นำยด ำ หะยะมิน บำ้นเลขท่ี 52/3 หมู่ท่ี 6 ต ำบลกะลุวอเหนือ 

อ ำเภอเมือง จงัหวดันรำธิวำส เกษตรกรในพื้นท่ีหมู่บำ้นรอบศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง และศูนยส์ำขำ ไดแ้ก่ อ ำเภอยีง่อ 

อ ำเภอบำเจำะ อ ำเภอเมือง อ ำเภอตำกใบ อ ำเภอระแงะ อ ำเภอเจำะไอร้อง จงัหวดันรำธิวำส และ อ ำเภอสำยบุรี จงัหวดัปัตตำนี 

จ  ำนวน 70 รำย นอกจำกน้ีไดมี้กำรจดัฝึกอบรมเกษตรกร หลกัสูตร ถ่ำยทอดควำมรู้ผำ่นกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

จ ำนวน 70 รำย ณ แปลงเกษตรกรตน้แบบ นำยมูหมัมดั ยูนุ บำ้นเลขท่ี 19 หมู่ท่ี 3 ต ำบลกะลุวอเหนือ อ ำเภอเมือง จงัหวดั

นรำธิวำส และกิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรถนอมและแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร หลกัสูตรกำรท ำขนมกะหร่ีป๊ับไส้มนั

เทศ ณ กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรบำ้นกูแบบำเดำะ หมู่ท่ี3 ต ำบลลูโบะบำยะ อ ำเภอยีง่อ จงัหวดันรำธิวำส โดยมีแม่บำ้นเกษตรกร

เขำ้ร่วม จ ำนวน 20 รำย เป็นตน้ 

ส ำหรับกำรจดังำนชมศูนยฯ์ ในคร้ังน้ี งำนส่งเสริมกำรเกษตรในศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทองฯ ไดมี้กิจกรรมสำธิต

กำรประกอบชุดผกัยกแคร่อยำ่งง่ำย และกำรจดัท ำแปลงสำธิตกำรท ำเกษตรแบบผสมผสำนเพื่อใหผู้ส้นใจเขำ้มำเรียนรู้และ

น ำไปประยกุตใ์ชก้บัพื้นท่ีของตนเองอีกดว้ย 

  



 

งำนชมศูนยศึ์กษำ พฒันำควำมรู้ ดูนิทรรศกำร” คร้ังท่ี 21 ประจ ำปี 2563 ระหวำ่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยำยน 2563 

 

ส ำนกังำน กปร. ร่วมกบัศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และจงัหวดันรำธิวำส จดังำนชม

ศูนยศึ์กษำ พฒันำควำมรู้ ดูนิทรรศกำร” คร้ังท่ี 21 ประจ ำปี 2563 ระหวำ่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยำยน 2563 

เพื่อนอ้มส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั ท่ีมีพระรำชปณิธำนในกำร “สืบสำน รักษำ 

ต่อยอด” โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และแนวพระรำชด ำริในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล 

อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนัปีหลวง เพื่อพฒันำ

คุณภำพชีวติของรำษฎรใหมี้ควำมมัน่คงและย ัง่ยนื 

7 กนัยำยน 2563 พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี เป็นประธำนกำรเปิดงำน โดยมีนำยเอกรัฐ หลีเส็น ผูว้ำ่

รำชกำรจงัหวดันรำธิวำส กล่ำวตอ้นรับ นำยดนุชำ สินธวำนนท ์เลขำธิกำร กปร. กล่ำวรำยงำนกำรจดังำน มีหวัหนำ้ส่วน

รำชกำร เกษตรกร ครูและนกัเรียนจำกโรงเรียนต่ำงๆ ร่วมพิธีเปิด ในกำรน้ีพลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี ร่วมชม 

นิทรรศกำร “สืบสำน รักษำ ต่อยอด เรียนรู้ สู่วถีิใหม่” และไดม้อบรำงวลัใหแ้ก่ผูช้นะเลิศกำรประกวด เกษตรกรตน้แบบ ดำ้น

กำรท ำเกษตรบริเวณบำ้น จ ำนวน 1 รำงวลั กำรประกวดผลผลิตทำงกำรเกษตร (ขำ้วโพด กระเจ๊ียบเขียว และถัว่ฝักยำว) 

จ ำนวน 3 รำงวลั และรำงวลัเจำ้หนำ้ท่ีท่ีน ำองคค์วำมรู้จำกศูนยฯ์ ไปส่งเสริมขยำยผลในพื้นท่ี จำกนั้นเยีย่มชมร้ำนจ ำหน่ำย

ผลผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ีขยำยผลของศูนยฯ์ และฟำร์มตวัอยำ่งฯ เยี่ยมชมศูนยก์ำรเรียนรู้ดำ้นสุขภำพ 



ในส่วนของกรมส่งเสริมกำรเกษตร นำยสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตร ท่ี 5 จงัหวดั

สงขลำ เผยวำ่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรไดจ้ดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีประจ ำท่ีศูนยฯ์ เพื่อพฒันำแปลงเรียนรู้ องคค์วำมรู้ น ำไปขยำยผล 

ฝึกอบรมอำชีพใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรมำอยำ่งต่อเน่ือง มีเกษตรกรเขำ้มำเรียนรู้ กำรท ำเกษตรผสมผสำน กำรเกษตรประณีต กำร

ขยำยพนัธ์ุบอนสี เพื่อพฒันำต่อยอดองคค์วำมรู้ และน ำไปขยำยผลในพื้นท่ี นอกจำกน้ียงัมีกำรจดัอบรมควำมรู้ ณ บำ้นของ

เกษตรกรตน้แบบในพื้นท่ีอีกดว้ย เช่น ในปี 2563 มีกำรฝึกอบรมเร่ืองกำรจดัท ำแผนกำรผลิตรำยบุคคล (IFPP) พร้อมฝึก

ปฏิบติักำรจดัท ำแผนกำรผลิตและเร่ืองกำรเพิ่มทกัษะกำรเป็นวทิยำกร ณ ศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง ฯ กำรถ่ำยทอดควำมรู้

ผำ่นกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กำรฝึกอบรมเกษตรกรเร่ืองกำรผลิตปุ๋ยหมกั และปุ๋ยน ้ำหมกัชีวภำพ กำรเพำะเห็ดใน

ถุงพลำสติกและกำรเพำะเห็ดฟำง ณ แปลงเกษตรกรตน้แบบ นำยด ำ หะยะมิน บำ้นเลขท่ี 52/3 หมู่ท่ี 6 ต ำบลกะลุวอเหนือ 

อ ำเภอเมือง จงัหวดันรำธิวำส เกษตรกรในพื้นท่ีหมู่บำ้นรอบศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง และศูนยส์ำขำ ไดแ้ก่ อ ำเภอยีง่อ 

อ ำเภอบำเจำะ อ ำเภอเมือง อ ำเภอตำกใบ อ ำเภอระแงะ อ ำเภอเจำะไอร้อง จงัหวดันรำธิวำส และ อ ำเภอสำยบุรี จงัหวดัปัตตำนี 

จ  ำนวน 70 รำย นอกจำกน้ีไดมี้กำรจดัฝึกอบรมเกษตรกร หลกัสูตร ถ่ำยทอดควำมรู้ผำ่นกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

จ ำนวน 70 รำย ณ แปลงเกษตรกรตน้แบบ นำยมูหมัมดั ยูนุ บำ้นเลขท่ี 19 หมู่ท่ี 3 ต ำบลกะลุวอเหนือ อ ำเภอเมือง จงัหวดั

นรำธิวำส และกิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรถนอมและแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร หลกัสูตรกำรท ำขนมกะหร่ีป๊ับไส้มนั

เทศ ณ กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรบำ้นกูแบบำเดำะ หมู่ท่ี3 ต ำบลลูโบะบำยะ อ ำเภอยีง่อ จงัหวดันรำธิวำส โดยมีแม่บำ้นเกษตรกร

เขำ้ร่วม จ ำนวน 20 รำย เป็นตน้ 

ส ำหรับกำรจดังำนชมศูนยฯ์ ในคร้ังน้ี งำนส่งเสริมกำรเกษตรในศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทองฯ ไดมี้กิจกรรมสำธิต

กำรประกอบชุดผกัยกแคร่อยำ่งง่ำย และกำรจดัท ำแปลงสำธิตกำรท ำเกษตรแบบผสมผสำนเพื่อใหผู้ส้นใจเขำ้มำเรียนรู้และ

น ำไปประยกุตใ์ชก้บัพื้นท่ีของตนเองอีกดว้ย 

  



 

งำนชมศูนยศึ์กษำ พฒันำควำมรู้ ดูนิทรรศกำร” คร้ังท่ี 21 ประจ ำปี 2563 ระหวำ่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยำยน 2563 

 

ส ำนกังำน กปร. ร่วมกบัศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และจงัหวดันรำธิวำส จดังำนชม

ศูนยศึ์กษำ พฒันำควำมรู้ ดูนิทรรศกำร” คร้ังท่ี 21 ประจ ำปี 2563 ระหวำ่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยำยน 2563 

เพื่อนอ้มส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั ท่ีมีพระรำชปณิธำนในกำร “สืบสำน รักษำ 

ต่อยอด” โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และแนวพระรำชด ำริในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล 

อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนัปีหลวง เพื่อพฒันำ

คุณภำพชีวติของรำษฎรใหมี้ควำมมัน่คงและย ัง่ยนื 

7 กนัยำยน 2563 พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี เป็นประธำนกำรเปิดงำน โดยมีนำยเอกรัฐ หลีเส็น ผูว้ำ่

รำชกำรจงัหวดันรำธิวำส กล่ำวตอ้นรับ นำยดนุชำ สินธวำนนท ์เลขำธิกำร กปร. กล่ำวรำยงำนกำรจดังำน มีหวัหนำ้ส่วน

รำชกำร เกษตรกร ครูและนกัเรียนจำกโรงเรียนต่ำงๆ ร่วมพิธีเปิด ในกำรน้ีพลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี ร่วมชม 

นิทรรศกำร “สืบสำน รักษำ ต่อยอด เรียนรู้ สู่วถีิใหม่” และไดม้อบรำงวลัใหแ้ก่ผูช้นะเลิศกำรประกวด เกษตรกรตน้แบบ ดำ้น

กำรท ำเกษตรบริเวณบำ้น จ ำนวน 1 รำงวลั กำรประกวดผลผลิตทำงกำรเกษตร (ขำ้วโพด กระเจ๊ียบเขียว และถัว่ฝักยำว) 

จ ำนวน 3 รำงวลั และรำงวลัเจำ้หนำ้ท่ีท่ีน ำองคค์วำมรู้จำกศูนยฯ์ ไปส่งเสริมขยำยผลในพื้นท่ี จำกนั้นเยีย่มชมร้ำนจ ำหน่ำย

ผลผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ีขยำยผลของศูนยฯ์ และฟำร์มตวัอยำ่งฯ เยี่ยมชมศูนยก์ำรเรียนรู้ดำ้นสุขภำพ 



ในส่วนของกรมส่งเสริมกำรเกษตร นำยสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตร ท่ี 5 จงัหวดั

สงขลำ เผยวำ่ กรมส่งเสริมกำรเกษตรไดจ้ดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีประจ ำท่ีศูนยฯ์ เพื่อพฒันำแปลงเรียนรู้ องคค์วำมรู้ น ำไปขยำยผล 

ฝึกอบรมอำชีพใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรมำอยำ่งต่อเน่ือง มีเกษตรกรเขำ้มำเรียนรู้ กำรท ำเกษตรผสมผสำน กำรเกษตรประณีต กำร

ขยำยพนัธ์ุบอนสี เพื่อพฒันำต่อยอดองคค์วำมรู้ และน ำไปขยำยผลในพื้นท่ี นอกจำกน้ียงัมีกำรจดัอบรมควำมรู้ ณ บำ้นของ

เกษตรกรตน้แบบในพื้นท่ีอีกดว้ย เช่น ในปี 2563 มีกำรฝึกอบรมเร่ืองกำรจดัท ำแผนกำรผลิตรำยบุคคล (IFPP) พร้อมฝึก

ปฏิบติักำรจดัท ำแผนกำรผลิตและเร่ืองกำรเพิ่มทกัษะกำรเป็นวทิยำกร ณ ศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง ฯ กำรถ่ำยทอดควำมรู้

ผำ่นกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กำรฝึกอบรมเกษตรกรเร่ืองกำรผลิตปุ๋ยหมกั และปุ๋ยน ้ำหมกัชีวภำพ กำรเพำะเห็ดใน

ถุงพลำสติกและกำรเพำะเห็ดฟำง ณ แปลงเกษตรกรตน้แบบ นำยด ำ หะยะมิน บำ้นเลขท่ี 52/3 หมู่ท่ี 6 ต ำบลกะลุวอเหนือ 

อ ำเภอเมือง จงัหวดันรำธิวำส เกษตรกรในพื้นท่ีหมู่บำ้นรอบศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทอง และศูนยส์ำขำ ไดแ้ก่ อ ำเภอยีง่อ 

อ ำเภอบำเจำะ อ ำเภอเมือง อ ำเภอตำกใบ อ ำเภอระแงะ อ ำเภอเจำะไอร้อง จงัหวดันรำธิวำส และ อ ำเภอสำยบุรี จงัหวดัปัตตำนี 

จ  ำนวน 70 รำย นอกจำกน้ีไดมี้กำรจดัฝึกอบรมเกษตรกร หลกัสูตร ถ่ำยทอดควำมรู้ผำ่นกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

จ ำนวน 70 รำย ณ แปลงเกษตรกรตน้แบบ นำยมูหมัมดั ยูนุ บำ้นเลขท่ี 19 หมู่ท่ี 3 ต ำบลกะลุวอเหนือ อ ำเภอเมือง จงัหวดั

นรำธิวำส และกิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรถนอมและแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร หลกัสูตรกำรท ำขนมกะหร่ีป๊ับไส้มนั

เทศ ณ กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรบำ้นกูแบบำเดำะ หมู่ท่ี3 ต ำบลลูโบะบำยะ อ ำเภอยีง่อ จงัหวดันรำธิวำส โดยมีแม่บำ้นเกษตรกร

เขำ้ร่วม จ ำนวน 20 รำย เป็นตน้ 

ส ำหรับกำรจดังำนชมศูนยฯ์ ในคร้ังน้ี งำนส่งเสริมกำรเกษตรในศูนยศึ์กษำกำรพฒันำพิกุลทองฯ ไดมี้กิจกรรมสำธิต

กำรประกอบชุดผกัยกแคร่อยำ่งง่ำย และกำรจดัท ำแปลงสำธิตกำรท ำเกษตรแบบผสมผสำนเพื่อใหผู้ส้นใจเขำ้มำเรียนรู้และ

น ำไปประยกุตใ์ชก้บัพื้นท่ีของตนเองอีกดว้ย 

  



 

 

เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี 

“กำรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี” ใหแ้ก่เกษตรกรผูน้ ำท่ีผลิตมะพร้ำวในภำคใต ้เพื่อให้เกษตรผูน้ ำเหล่ำน้ีได้

น ำควำมรู้ไปพฒันำแปลงผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู้ใหแ้ก่เกษตรกรรำยอ่ืน ๆ 

นำยสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ เผยวำ่มะพร้ำวเป็นพืช

เศรษฐกิจท่ีมีควำมส ำคญัชนิดหน่ึงของไทย โดยเฉพำะมะพร้ำวแกง เน่ืองจำกสำมำรถใชป้ระโยชน์ไดห้ลำกหลำย ทั้งในดำ้น

กำรประกอบอำหำร ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน และในภำคอุตสำหกรรม สำมำรถแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์ำงๆ ทั้งของกินของใช ้เวช

ส ำอำง สุขภำพและควำมงำม 

ในปี 2563 คำดกำรณ์ผลผลิตประมำณ 0.846 ลำ้นตนั มีควำมตอ้งกำรใชม้ะพร้ำว 1.092 ลำ้นตนั แบ่งเป็นใชใ้น

ประเทศร้อยละ 80 และน ำเขำ้ร้อยละ 20 ของควำมตอ้งกำรใชใ้นประเทศ โดยใชใ้นอุตสำหกรรมแปรรูปกะทิส ำเร็จรูป (73%) 

มะพร้ำวหวัขดู (25%) และอ่ืน ๆ (2%) สถำนกำรณ์รำคำตั้งแต่ปีท่ีแลว้ต่อเน่ืองถึงขณะน้ีถือวำ่ค่อนขำ้งดี เน่ืองจำกมะพร้ำวได้

กลำยเป็นพืชอุตสำหกรรม ป้อนเขำ้สู่โรงงำนผลิตกะทิบรรจุกล่อง 



บำงช่วงมะพร้ำวผลแหง้มีรำคำสูง ท ำใหเ้กษตรกรสนใจปลูกมะพร้ำวกนัมำกข้ึน ปัจจุบนัประเทศไทยมีเกษตรกรปลูกมะพร้ำว

กวำ่ 2 แสนรำย พื้นท่ีปลูกมะพร้ำวรวมกนัทั้งประเทศกวำ่ 1.1 ลำ้นไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 754 กิโลกรัมต่อไร่ ส ำหรับภำคใตมี้พื้น

ปลูกมะพร้ำวกวำ่ 3 แสนไร่ มำกเป็นอนัดบัสองของประเทศรองจำกภำคกลำง โดยสำมำรถผลิตมะพร้ำวออกสู่ตลำดได ้

402,239 ตนั คิดเป็นมูลค่ำกวำ่ 1,468 ลำ้นบำท มีพื้นท่ีปลูกมำกในจงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี และชุมพร ตำมท่ีกรมส่งเสริม

กำรเกษตร มีนโยบำยส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ ภำคใตมี้แปลงใหญ่มะพร้ำว จ ำนวน 46 แปลง มี

เกษตรกรเขำ้ร่วมโครงกำร 2,620 รำย ส่งเสริมกำรผลิตมะพร้ำวใหไ้ดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP จ ำนวน 1,267 รำย และ

ส่งเสริมใหมี้กำรรวมกลุ่มแม่บำ้นเกษตรกร วสิำหกิจชุมชน สำมำรถแปรรูปและพฒันำผลิตภณัฑใ์หมี้ควำมหลำกหลำยไดรั้บ

มำตรฐำนตรงกบัควำมตอ้งกำรของตลำด 

อน่ึงเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้ำวภำคใตบ้ำงส่วนเป็นรำยใหม่ ยงัจดักำรดำ้นกำรผลิตและคุณภำพไดไ้ม่ดีเท่ำท่ีควร 

นอกจำกน้ีตน้พนัธ์ุมะพร้ำวท่ีเกษตรซ้ือมำจำกแหล่งท่ีไม่น่ำเช่ือถือก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีน ำโรค แมลงเขำ้มำสู่แปลงปลูก 

ก่อใหเ้กิดปัญหำแก่เกษตรกรผูป้ลูกมะพร้ำว อีกทั้งมะพร้ำวบำงพนัธ์ุไม่เหมำะสมกบัพื้นท่ีปลูก อำจท ำใหต้น้มะพร้ำวเหล่ำน้ีมี

ควำมอ่อนแอ ดงันั้นหำกเกษตรกรสำมำรถผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวในทอ้งถ่ินท่ีมีคุณภำพดีไดเ้อง ก็จะเป็นวธีิกำรท่ีช่วยลดทั้ง

ตน้ทุนในกำรซ้ือตน้พนัธ์ุ ซ่ึงบำงแหล่งมีรำคำสูง และช่วยลดกำรระบำดของโรคแมลงจำกนอกพื้นท่ีได ้นอกจำกน้ียงัเป็นกำร

อนุรักษพ์นัธ์ุมะพร้ำวทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะดีเหมำะสมกบัพื้นท่ีไดอี้กทำงหน่ึงดว้ย 

ส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ ซ่ึงก ำกบั ดูแล ติดตำม ใหค้  ำแนะน ำ และพฒันำเจำ้หนำ้ท่ี

ส่งเสริมกำรเกษตร รวมทั้งเกษตรกรผูน้ ำในพื้นท่ี 14 จงัหวดัภำคใต ้จึงไดด้ ำเนินกำรจดัอบรมหลกัสูตร “กำรผลิตตน้พนัธ์ุ

มะพร้ำวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี” ให้แก่เกษตรกรผูน้ ำท่ีผลิตมะพร้ำวในภำคใต ้เพื่อใหเ้กษตรผูน้ ำเหล่ำน้ีไดน้ ำควำมรู้ไปพฒันำแปลง

ผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู้ใหแ้ก่เกษตรกรรำยอ่ืน ๆ ตลอดจนพฒันำเป็นแปลงตน้แบบกำรเรียนรู้ใหแ้ก่
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จงัหวดัปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส เป้ำหมำยเกษตรกร 100 รำย ในพื้นท่ีจงัหวดัระนอง ชุมพร ภูเก็ต พงังำ กระบ่ี สุรำษฎร์ธำนี 

นครศรีธรรมรำช และสงขลำ อีกจ ำนวน 2 รุ่น ซ่ึงไดรั้บกำรอนุเครำะห์วทิยำกรผูมี้ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญจำกหน่วยงำนใน
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402,239 ตนั คิดเป็นมูลค่ำกวำ่ 1,468 ลำ้นบำท มีพื้นท่ีปลูกมำกในจงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี และชุมพร ตำมท่ีกรมส่งเสริม

กำรเกษตร มีนโยบำยส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ ภำคใตมี้แปลงใหญ่มะพร้ำว จ ำนวน 46 แปลง มี
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ส่งเสริมใหมี้กำรรวมกลุ่มแม่บำ้นเกษตรกร วสิำหกิจชุมชน สำมำรถแปรรูปและพฒันำผลิตภณัฑใ์หมี้ควำมหลำกหลำยไดรั้บ
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อน่ึงเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้ำวภำคใตบ้ำงส่วนเป็นรำยใหม่ ยงัจดักำรดำ้นกำรผลิตและคุณภำพไดไ้ม่ดีเท่ำท่ีควร 
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ตน้ทุนในกำรซ้ือตน้พนัธ์ุ ซ่ึงบำงแหล่งมีรำคำสูง และช่วยลดกำรระบำดของโรคแมลงจำกนอกพื้นท่ีได ้นอกจำกน้ียงัเป็นกำร

อนุรักษพ์นัธ์ุมะพร้ำวทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะดีเหมำะสมกบัพื้นท่ีไดอี้กทำงหน่ึงดว้ย 

ส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ ซ่ึงก ำกบั ดูแล ติดตำม ใหค้  ำแนะน ำ และพฒันำเจำ้หนำ้ท่ี

ส่งเสริมกำรเกษตร รวมทั้งเกษตรกรผูน้ ำในพื้นท่ี 14 จงัหวดัภำคใต ้จึงไดด้ ำเนินกำรจดัอบรมหลกัสูตร “กำรผลิตตน้พนัธ์ุ

มะพร้ำวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี” ให้แก่เกษตรกรผูน้ ำท่ีผลิตมะพร้ำวในภำคใต ้เพื่อใหเ้กษตรผูน้ ำเหล่ำน้ีไดน้ ำควำมรู้ไปพฒันำแปลง

ผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู้ใหแ้ก่เกษตรกรรำยอ่ืน ๆ ตลอดจนพฒันำเป็นแปลงตน้แบบกำรเรียนรู้ใหแ้ก่

เกษตรทั้งในและนอกพื้นท่ี เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยผูผ้ลิตมะพร้ำวภำคใต ้โดยกำรจดักำรอบรมแบ่งเป็น จ ำนวน 3 รุ่น ในพื้นท่ี

จงัหวดัปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส เป้ำหมำยเกษตรกร 100 รำย ในพื้นท่ีจงัหวดัระนอง ชุมพร ภูเก็ต พงังำ กระบ่ี สุรำษฎร์ธำนี 

นครศรีธรรมรำช และสงขลำ อีกจ ำนวน 2 รุ่น ซ่ึงไดรั้บกำรอนุเครำะห์วทิยำกรผูมี้ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญจำกหน่วยงำนใน

สังกดักรมวชิำกำรเกษตรร่วมดว้ย 

นอกจำกเกษตรกรจะไดรั้บควำมรู้เร่ืองกำรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวคุณภำพแลว้ เกษตรกรยงัไดฝึ้กปฏิบติัจริงในแปลง

เพำะพนัธ์ุมะพร้ำวอีกดว้ย หำกเกษตรกรท่ีเขำ้อบรมคร้ังน้ีไดน้ ำเอำควำมรู้ดงักล่ำวไปใช ้จะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่กำรผลิต

มะพร้ำวในภำคใตใ้หมี้คุณภำพเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำดไดต่้อไป นำยสุพิท กล่ำวทิ้งทำ้ย 

 

  



 

เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี 

 

 “กำรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี” ใหแ้ก่เกษตรกรผูน้ ำท่ีผลิตมะพร้ำวในภำคใต ้เพื่อให้เกษตรผูน้ ำเหล่ำน้ีได้

น ำควำมรู้ไปพฒันำแปลงผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู้ใหแ้ก่เกษตรกรรำยอ่ืน ๆ 

นำยสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ เผยวำ่มะพร้ำวเป็นพืช

เศรษฐกิจท่ีมีควำมส ำคญัชนิดหน่ึงของไทย โดยเฉพำะมะพร้ำวแกง เน่ืองจำกสำมำรถใชป้ระโยชน์ไดห้ลำกหลำย ทั้งในดำ้น

กำรประกอบอำหำร ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน และในภำคอุตสำหกรรม สำมำรถแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์ำงๆ ทั้งของกินของใช ้เวช

ส ำอำง สุขภำพและควำมงำม 

ในปี 2563 คำดกำรณ์ผลผลิตประมำณ 0.846 ลำ้นตนั มีควำมตอ้งกำรใชม้ะพร้ำว 1.092 ลำ้นตนั แบ่งเป็นใชใ้น

ประเทศร้อยละ 80 และน ำเขำ้ร้อยละ 20 ของควำมตอ้งกำรใชใ้นประเทศ โดยใชใ้นอุตสำหกรรมแปรรูปกะทิส ำเร็จรูป (73%) 

มะพร้ำวหวัขดู (25%) และอ่ืน ๆ (2%) สถำนกำรณ์รำคำตั้งแต่ปีท่ีแลว้ต่อเน่ืองถึงขณะน้ีถือวำ่ค่อนขำ้งดี เน่ืองจำกมะพร้ำวได้

กลำยเป็นพืชอุตสำหกรรม ป้อนเขำ้สู่โรงงำนผลิตกะทิบรรจุกล่อง 



บำงช่วงมะพร้ำวผลแหง้มีรำคำสูง ท ำใหเ้กษตรกรสนใจปลูกมะพร้ำวกนัมำกข้ึน ปัจจุบนัประเทศไทยมีเกษตรกรปลูก

มะพร้ำวกวำ่ 2 แสนรำย พื้นท่ีปลูกมะพร้ำวรวมกนัทั้งประเทศกวำ่ 1.1 ลำ้นไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 754 กิโลกรัมต่อไร่ ส ำหรับภำคใต้

มีพื้นปลูกมะพร้ำวกวำ่ 3 แสนไร่ มำกเป็นอนัดบัสองของประเทศรองจำกภำคกลำง โดยสำมำรถผลิตมะพร้ำวออกสู่ตลำดได ้

402,239 ตนั คิดเป็นมูลค่ำกวำ่ 1,468 ลำ้นบำท มีพื้นท่ีปลูกมำกในจงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี และชุมพร ตำมท่ีกรมส่งเสริม

กำรเกษตร มีนโยบำยส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ ภำคใตมี้แปลงใหญ่มะพร้ำว จ ำนวน 46 แปลง มี

เกษตรกรเขำ้ร่วมโครงกำร 2,620 รำย ส่งเสริมกำรผลิตมะพร้ำวใหไ้ดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP จ ำนวน 1,267 รำย และ

ส่งเสริมใหมี้กำรรวมกลุ่มแม่บำ้นเกษตรกร วสิำหกิจชุมชน สำมำรถแปรรูปและพฒันำผลิตภณัฑใ์หมี้ควำมหลำกหลำยไดรั้บ

มำตรฐำนตรงกบัควำมตอ้งกำรของตลำด 

อน่ึงเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้ำวภำคใตบ้ำงส่วนเป็นรำยใหม่ ยงัจดักำรดำ้นกำรผลิตและคุณภำพไดไ้ม่ดีเท่ำท่ีควร 

นอกจำกน้ีตน้พนัธ์ุมะพร้ำวท่ีเกษตรซ้ือมำจำกแหล่งท่ีไม่น่ำเช่ือถือก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีน ำโรค แมลงเขำ้มำสู่แปลงปลูก 

ก่อใหเ้กิดปัญหำแก่เกษตรกรผูป้ลูกมะพร้ำว อีกทั้งมะพร้ำวบำงพนัธ์ุไม่เหมำะสมกบัพื้นท่ีปลูก อำจท ำใหต้น้มะพร้ำวเหล่ำน้ีมี

ควำมอ่อนแอ ดงันั้นหำกเกษตรกรสำมำรถผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวในทอ้งถ่ินท่ีมีคุณภำพดีไดเ้อง ก็จะเป็นวธีิกำรท่ีช่วยลดทั้ง

ตน้ทุนในกำรซ้ือตน้พนัธ์ุ ซ่ึงบำงแหล่งมีรำคำสูง และช่วยลดกำรระบำดของโรคแมลงจำกนอกพื้นท่ีได ้นอกจำกน้ียงัเป็นกำร

อนุรักษพ์นัธ์ุมะพร้ำวทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะดีเหมำะสมกบัพื้นท่ีไดอี้กทำงหน่ึงดว้ย 

ส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ ซ่ึงก ำกบั ดูแล ติดตำม ใหค้  ำแนะน ำ และพฒันำเจำ้หนำ้ท่ี

ส่งเสริมกำรเกษตร รวมทั้งเกษตรกรผูน้ ำในพื้นท่ี 14 จงัหวดัภำคใต ้จึงไดด้ ำเนินกำรจดัอบรมหลกัสูตร “กำรผลิตตน้พนัธ์ุ

มะพร้ำวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี” ให้แก่เกษตรกรผูน้ ำท่ีผลิตมะพร้ำวในภำคใต ้เพื่อใหเ้กษตรผูน้ ำเหล่ำน้ีไดน้ ำควำมรู้ไปพฒันำแปลง

ผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู้ใหแ้ก่เกษตรกรรำยอ่ืน ๆ ตลอดจนพฒันำเป็นแปลงตน้แบบกำรเรียนรู้ใหแ้ก่

เกษตรทั้งในและนอกพื้นท่ี เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยผูผ้ลิตมะพร้ำวภำคใต ้โดยกำรจดักำรอบรมแบ่งเป็น จ ำนวน 3 รุ่น ในพื้นท่ี

จงัหวดัปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส เป้ำหมำยเกษตรกร 100 รำย ในพื้นท่ีจงัหวดัระนอง ชุมพร ภูเก็ต พงังำ กระบ่ี สุรำษฎร์ธำนี 

นครศรีธรรมรำช และสงขลำ อีกจ ำนวน 2 รุ่น ซ่ึงไดรั้บกำรอนุเครำะห์วทิยำกรผูมี้ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญจำกหน่วยงำนใน

สังกดักรมวชิำกำรเกษตรร่วมดว้ย 

นอกจำกเกษตรกรจะไดรั้บควำมรู้เร่ืองกำรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวคุณภำพแลว้ เกษตรกรยงัไดฝึ้กปฏิบติัจริงในแปลง

เพำะพนัธ์ุมะพร้ำวอีกดว้ย หำกเกษตรกรท่ีเขำ้อบรมคร้ังน้ีไดน้ ำเอำควำมรู้ดงักล่ำวไปใช ้จะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่กำรผลิต

มะพร้ำวในภำคใตใ้หมี้คุณภำพเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำดไดต่้อไป นำยสุพิท กล่ำวทิ้งทำ้ย 

  



 

เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี 

 

 “กำรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี” ใหแ้ก่เกษตรกรผูน้ ำท่ีผลิตมะพร้ำวในภำคใต ้เพื่อให้เกษตรผูน้ ำเหล่ำน้ีได้

น ำควำมรู้ไปพฒันำแปลงผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู้ใหแ้ก่เกษตรกรรำยอ่ืน ๆ 

นำยสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ เผยวำ่มะพร้ำวเป็นพืช

เศรษฐกิจท่ีมีควำมส ำคญัชนิดหน่ึงของไทย โดยเฉพำะมะพร้ำวแกง เน่ืองจำกสำมำรถใชป้ระโยชน์ไดห้ลำกหลำย ทั้งในดำ้น

กำรประกอบอำหำร ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน และในภำคอุตสำหกรรม สำมำรถแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์ำงๆ ทั้งของกินของใช ้เวช

ส ำอำง สุขภำพและควำมงำม 

ในปี 2563 คำดกำรณ์ผลผลิตประมำณ 0.846 ลำ้นตนั มีควำมตอ้งกำรใชม้ะพร้ำว 1.092 ลำ้นตนั แบ่งเป็นใชใ้น

ประเทศร้อยละ 80 และน ำเขำ้ร้อยละ 20 ของควำมตอ้งกำรใชใ้นประเทศ โดยใชใ้นอุตสำหกรรมแปรรูปกะทิส ำเร็จรูป (73%) 

มะพร้ำวหวัขดู (25%) และอ่ืน ๆ (2%) สถำนกำรณ์รำคำตั้งแต่ปีท่ีแลว้ต่อเน่ืองถึงขณะน้ีถือวำ่ค่อนขำ้งดี เน่ืองจำกมะพร้ำวได้

กลำยเป็นพืชอุตสำหกรรม ป้อนเขำ้สู่โรงงำนผลิตกะทิบรรจุกล่อง 



บำงช่วงมะพร้ำวผลแหง้มีรำคำสูง ท ำใหเ้กษตรกรสนใจปลูกมะพร้ำวกนัมำกข้ึน ปัจจุบนัประเทศไทยมีเกษตรกรปลูก

มะพร้ำวกวำ่ 2 แสนรำย พื้นท่ีปลูกมะพร้ำวรวมกนัทั้งประเทศกวำ่ 1.1 ลำ้นไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 754 กิโลกรัมต่อไร่ ส ำหรับภำคใต้

มีพื้นปลูกมะพร้ำวกวำ่ 3 แสนไร่ มำกเป็นอนัดบัสองของประเทศรองจำกภำคกลำง โดยสำมำรถผลิตมะพร้ำวออกสู่ตลำดได ้

402,239 ตนั คิดเป็นมูลค่ำกวำ่ 1,468 ลำ้นบำท มีพื้นท่ีปลูกมำกในจงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี และชุมพร ตำมท่ีกรมส่งเสริม

กำรเกษตร มีนโยบำยส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ ภำคใตมี้แปลงใหญ่มะพร้ำว จ ำนวน 46 แปลง มี

เกษตรกรเขำ้ร่วมโครงกำร 2,620 รำย ส่งเสริมกำรผลิตมะพร้ำวใหไ้ดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP จ ำนวน 1,267 รำย และ

ส่งเสริมใหมี้กำรรวมกลุ่มแม่บำ้นเกษตรกร วสิำหกิจชุมชน สำมำรถแปรรูปและพฒันำผลิตภณัฑใ์หมี้ควำมหลำกหลำยไดรั้บ

มำตรฐำนตรงกบัควำมตอ้งกำรของตลำด 

อน่ึงเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้ำวภำคใตบ้ำงส่วนเป็นรำยใหม่ ยงัจดักำรดำ้นกำรผลิตและคุณภำพไดไ้ม่ดีเท่ำท่ีควร 

นอกจำกน้ีตน้พนัธ์ุมะพร้ำวท่ีเกษตรซ้ือมำจำกแหล่งท่ีไม่น่ำเช่ือถือก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีน ำโรค แมลงเขำ้มำสู่แปลงปลูก 

ก่อใหเ้กิดปัญหำแก่เกษตรกรผูป้ลูกมะพร้ำว อีกทั้งมะพร้ำวบำงพนัธ์ุไม่เหมำะสมกบัพื้นท่ีปลูก อำจท ำใหต้น้มะพร้ำวเหล่ำน้ีมี

ควำมอ่อนแอ ดงันั้นหำกเกษตรกรสำมำรถผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวในทอ้งถ่ินท่ีมีคุณภำพดีไดเ้อง ก็จะเป็นวธีิกำรท่ีช่วยลดทั้ง

ตน้ทุนในกำรซ้ือตน้พนัธ์ุ ซ่ึงบำงแหล่งมีรำคำสูง และช่วยลดกำรระบำดของโรคแมลงจำกนอกพื้นท่ีได ้นอกจำกน้ียงัเป็นกำร

อนุรักษพ์นัธ์ุมะพร้ำวทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะดีเหมำะสมกบัพื้นท่ีไดอี้กทำงหน่ึงดว้ย 

ส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ ซ่ึงก ำกบั ดูแล ติดตำม ใหค้  ำแนะน ำ และพฒันำเจำ้หนำ้ท่ี

ส่งเสริมกำรเกษตร รวมทั้งเกษตรกรผูน้ ำในพื้นท่ี 14 จงัหวดัภำคใต ้จึงไดด้ ำเนินกำรจดัอบรมหลกัสูตร “กำรผลิตตน้พนัธ์ุ

มะพร้ำวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี” ให้แก่เกษตรกรผูน้ ำท่ีผลิตมะพร้ำวในภำคใต ้เพื่อใหเ้กษตรผูน้ ำเหล่ำน้ีไดน้ ำควำมรู้ไปพฒันำแปลง

ผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู้ใหแ้ก่เกษตรกรรำยอ่ืน ๆ ตลอดจนพฒันำเป็นแปลงตน้แบบกำรเรียนรู้ใหแ้ก่

เกษตรทั้งในและนอกพื้นท่ี เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยผูผ้ลิตมะพร้ำวภำคใต ้โดยกำรจดักำรอบรมแบ่งเป็น จ ำนวน 3 รุ่น ในพื้นท่ี

จงัหวดัปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส เป้ำหมำยเกษตรกร 100 รำย ในพื้นท่ีจงัหวดัระนอง ชุมพร ภูเก็ต พงังำ กระบ่ี สุรำษฎร์ธำนี 

นครศรีธรรมรำช และสงขลำ อีกจ ำนวน 2 รุ่น ซ่ึงไดรั้บกำรอนุเครำะห์วทิยำกรผูมี้ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญจำกหน่วยงำนใน

สังกดักรมวชิำกำรเกษตรร่วมดว้ย 

นอกจำกเกษตรกรจะไดรั้บควำมรู้เร่ืองกำรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวคุณภำพแลว้ เกษตรกรยงัไดฝึ้กปฏิบติัจริงในแปลง

เพำะพนัธ์ุมะพร้ำวอีกดว้ย หำกเกษตรกรท่ีเขำ้อบรมคร้ังน้ีไดน้ ำเอำควำมรู้ดงักล่ำวไปใช ้จะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่กำรผลิต

มะพร้ำวในภำคใตใ้หมี้คุณภำพเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำดไดต่้อไป นำยสุพิท กล่ำวทิ้งทำ้ย 

  



 

เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี 

 

 “กำรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี” ใหแ้ก่เกษตรกรผูน้ ำท่ีผลิตมะพร้ำวในภำคใต ้เพื่อให้เกษตรผูน้ ำเหล่ำน้ีได้

น ำควำมรู้ไปพฒันำแปลงผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู้ใหแ้ก่เกษตรกรรำยอ่ืน ๆ 

นำยสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ เผยวำ่มะพร้ำวเป็นพืช

เศรษฐกิจท่ีมีควำมส ำคญัชนิดหน่ึงของไทย โดยเฉพำะมะพร้ำวแกง เน่ืองจำกสำมำรถใชป้ระโยชน์ไดห้ลำกหลำย ทั้งในดำ้น

กำรประกอบอำหำร ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน และในภำคอุตสำหกรรม สำมำรถแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์ำงๆ ทั้งของกินของใช ้เวช

ส ำอำง สุขภำพและควำมงำม 

ในปี 2563 คำดกำรณ์ผลผลิตประมำณ 0.846 ลำ้นตนั มีควำมตอ้งกำรใชม้ะพร้ำว 1.092 ลำ้นตนั แบ่งเป็นใชใ้น

ประเทศร้อยละ 80 และน ำเขำ้ร้อยละ 20 ของควำมตอ้งกำรใชใ้นประเทศ โดยใชใ้นอุตสำหกรรมแปรรูปกะทิส ำเร็จรูป (73%) 

มะพร้ำวหวัขดู (25%) และอ่ืน ๆ (2%) สถำนกำรณ์รำคำตั้งแต่ปีท่ีแลว้ต่อเน่ืองถึงขณะน้ีถือวำ่ค่อนขำ้งดี เน่ืองจำกมะพร้ำวได้

กลำยเป็นพืชอุตสำหกรรม ป้อนเขำ้สู่โรงงำนผลิตกะทิบรรจุกล่อง 

บำงช่วงมะพร้ำวผลแหง้มีรำคำสูง ท ำใหเ้กษตรกรสนใจปลูกมะพร้ำวกนัมำกข้ึน ปัจจุบนัประเทศไทยมีเกษตรกรปลูก

มะพร้ำวกวำ่ 2 แสนรำย พื้นท่ีปลูกมะพร้ำวรวมกนัทั้งประเทศกวำ่ 1.1 ลำ้นไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 754 กิโลกรัมต่อไร่ ส ำหรับภำคใต้



มีพื้นปลูกมะพร้ำวกวำ่ 3 แสนไร่ มำกเป็นอนัดบัสองของประเทศรองจำกภำคกลำง โดยสำมำรถผลิตมะพร้ำวออกสู่ตลำดได ้

402,239 ตนั คิดเป็นมูลค่ำกวำ่ 1,468 ลำ้นบำท มีพื้นท่ีปลูกมำกในจงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี และชุมพร ตำมท่ีกรมส่งเสริม

กำรเกษตร มีนโยบำยส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ ภำคใตมี้แปลงใหญ่มะพร้ำว จ ำนวน 46 แปลง มี

เกษตรกรเขำ้ร่วมโครงกำร 2,620 รำย ส่งเสริมกำรผลิตมะพร้ำวใหไ้ดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP จ ำนวน 1,267 รำย และ

ส่งเสริมใหมี้กำรรวมกลุ่มแม่บำ้นเกษตรกร วสิำหกิจชุมชน สำมำรถแปรรูปและพฒันำผลิตภณัฑใ์หมี้ควำมหลำกหลำยไดรั้บ

มำตรฐำนตรงกบัควำมตอ้งกำรของตลำด 

อน่ึงเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้ำวภำคใตบ้ำงส่วนเป็นรำยใหม่ ยงัจดักำรดำ้นกำรผลิตและคุณภำพไดไ้ม่ดีเท่ำท่ีควร 

นอกจำกน้ีตน้พนัธ์ุมะพร้ำวท่ีเกษตรซ้ือมำจำกแหล่งท่ีไม่น่ำเช่ือถือก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีน ำโรค แมลงเขำ้มำสู่แปลงปลูก 

ก่อใหเ้กิดปัญหำแก่เกษตรกรผูป้ลูกมะพร้ำว อีกทั้งมะพร้ำวบำงพนัธ์ุไม่เหมำะสมกบัพื้นท่ีปลูก อำจท ำใหต้น้มะพร้ำวเหล่ำน้ีมี

ควำมอ่อนแอ ดงันั้นหำกเกษตรกรสำมำรถผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวในทอ้งถ่ินท่ีมีคุณภำพดีไดเ้อง ก็จะเป็นวธีิกำรท่ีช่วยลดทั้ง

ตน้ทุนในกำรซ้ือตน้พนัธ์ุ ซ่ึงบำงแหล่งมีรำคำสูง และช่วยลดกำรระบำดของโรคแมลงจำกนอกพื้นท่ีได ้นอกจำกน้ียงัเป็นกำร

อนุรักษพ์นัธ์ุมะพร้ำวทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะดีเหมำะสมกบัพื้นท่ีไดอี้กทำงหน่ึงดว้ย 

ส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ ซ่ึงก ำกบั ดูแล ติดตำม ใหค้  ำแนะน ำ และพฒันำเจำ้หนำ้ท่ี

ส่งเสริมกำรเกษตร รวมทั้งเกษตรกรผูน้ ำในพื้นท่ี 14 จงัหวดัภำคใต ้จึงไดด้ ำเนินกำรจดัอบรมหลกัสูตร “กำรผลิตตน้พนัธ์ุ

มะพร้ำวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี” ให้แก่เกษตรกรผูน้ ำท่ีผลิตมะพร้ำวในภำคใต ้เพื่อใหเ้กษตรผูน้ ำเหล่ำน้ีไดน้ ำควำมรู้ไปพฒันำแปลง

ผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู้ใหแ้ก่เกษตรกรรำยอ่ืน ๆ ตลอดจนพฒันำเป็นแปลงตน้แบบกำรเรียนรู้ใหแ้ก่

เกษตรทั้งในและนอกพื้นท่ี เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยผูผ้ลิตมะพร้ำวภำคใต ้โดยกำรจดักำรอบรมแบ่งเป็น จ ำนวน 3 รุ่น ในพื้นท่ี

จงัหวดัปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส เป้ำหมำยเกษตรกร 100 รำย ในพื้นท่ีจงัหวดัระนอง ชุมพร ภูเก็ต พงังำ กระบ่ี สุรำษฎร์ธำนี 

นครศรีธรรมรำช และสงขลำ อีกจ ำนวน 2 รุ่น ซ่ึงไดรั้บกำรอนุเครำะห์วทิยำกรผูมี้ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญจำกหน่วยงำนใน

สังกดักรมวชิำกำรเกษตรร่วมดว้ย 

นอกจำกเกษตรกรจะไดรั้บควำมรู้เร่ืองกำรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวคุณภำพแลว้ เกษตรกรยงัไดฝึ้กปฏิบติัจริงในแปลง

เพำะพนัธ์ุมะพร้ำวอีกดว้ย หำกเกษตรกรท่ีเขำ้อบรมคร้ังน้ีไดน้ ำเอำควำมรู้ดงักล่ำวไปใช ้จะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่กำรผลิต

มะพร้ำวในภำคใตใ้หมี้คุณภำพเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำดไดต่้อไป นำยสุพิท กล่ำวทิ้งทำ้ย 

  



 

เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี 

 

 “กำรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี” ใหแ้ก่เกษตรกรผูน้ ำท่ีผลิตมะพร้ำวในภำคใต ้เพื่อให้เกษตรผูน้ ำเหล่ำน้ีได้

น ำควำมรู้ไปพฒันำแปลงผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู้ใหแ้ก่เกษตรกรรำยอ่ืน ๆ 

นำยสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ เผยวำ่มะพร้ำวเป็นพืช

เศรษฐกิจท่ีมีควำมส ำคญัชนิดหน่ึงของไทย โดยเฉพำะมะพร้ำวแกง เน่ืองจำกสำมำรถใชป้ระโยชน์ไดห้ลำกหลำย ทั้งในดำ้น

กำรประกอบอำหำร ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน และในภำคอุตสำหกรรม สำมำรถแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์ำงๆ ทั้งของกินของใช ้เวช

ส ำอำง สุขภำพและควำมงำม 

ในปี 2563 คำดกำรณ์ผลผลิตประมำณ 0.846 ลำ้นตนั มีควำมตอ้งกำรใชม้ะพร้ำว 1.092 ลำ้นตนั แบ่งเป็นใชใ้น

ประเทศร้อยละ 80 และน ำเขำ้ร้อยละ 20 ของควำมตอ้งกำรใชใ้นประเทศ โดยใชใ้นอุตสำหกรรมแปรรูปกะทิส ำเร็จรูป (73%) 

มะพร้ำวหวัขดู (25%) และอ่ืน ๆ (2%) สถำนกำรณ์รำคำตั้งแต่ปีท่ีแลว้ต่อเน่ืองถึงขณะน้ีถือวำ่ค่อนขำ้งดี เน่ืองจำกมะพร้ำวได้

กลำยเป็นพืชอุตสำหกรรม ป้อนเขำ้สู่โรงงำนผลิตกะทิบรรจุกล่อง 

บำงช่วงมะพร้ำวผลแหง้มีรำคำสูง ท ำใหเ้กษตรกรสนใจปลูกมะพร้ำวกนัมำกข้ึน ปัจจุบนัประเทศไทยมีเกษตรกรปลูก

มะพร้ำวกวำ่ 2 แสนรำย พื้นท่ีปลูกมะพร้ำวรวมกนัทั้งประเทศกวำ่ 1.1 ลำ้นไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 754 กิโลกรัมต่อไร่ ส ำหรับภำคใต้

มีพื้นปลูกมะพร้ำวกวำ่ 3 แสนไร่ มำกเป็นอนัดบัสองของประเทศรองจำกภำคกลำง โดยสำมำรถผลิตมะพร้ำวออกสู่ตลำดได ้

402,239 ตนั คิดเป็นมูลค่ำกวำ่ 1,468 ลำ้นบำท มีพื้นท่ีปลูกมำกในจงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี และชุมพร ตำมท่ีกรมส่งเสริม

กำรเกษตร มีนโยบำยส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ ภำคใตมี้แปลงใหญ่มะพร้ำว จ ำนวน 46 แปลง มี

เกษตรกรเขำ้ร่วมโครงกำร 2,620 รำย ส่งเสริมกำรผลิตมะพร้ำวใหไ้ดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP จ ำนวน 1,267 รำย และ

ส่งเสริมใหมี้กำรรวมกลุ่มแม่บำ้นเกษตรกร วสิำหกิจชุมชน สำมำรถแปรรูปและพฒันำผลิตภณัฑใ์หมี้ควำมหลำกหลำยไดรั้บ

มำตรฐำนตรงกบัควำมตอ้งกำรของตลำด 



อน่ึงเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้ำวภำคใตบ้ำงส่วนเป็นรำยใหม่ ยงัจดักำรดำ้นกำรผลิตและคุณภำพไดไ้ม่ดีเท่ำท่ีควร นอกจำกน้ีตน้

พนัธ์ุมะพร้ำวท่ีเกษตรซ้ือมำจำกแหล่งท่ีไม่น่ำเช่ือถือก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีน ำโรค แมลงเขำ้มำสู่แปลงปลูก ก่อใหเ้กิดปัญหำแก่

เกษตรกรผูป้ลูกมะพร้ำว อีกทั้งมะพร้ำวบำงพนัธ์ุไม่เหมำะสมกบัพื้นท่ีปลูก อำจท ำใหต้น้มะพร้ำวเหล่ำน้ีมีควำมอ่อนแอ ดงันั้น

หำกเกษตรกรสำมำรถผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวในทอ้งถ่ินท่ีมีคุณภำพดีไดเ้อง ก็จะเป็นวธีิกำรท่ีช่วยลดทั้งตน้ทุนในกำรซ้ือตน้

พนัธ์ุ ซ่ึงบำงแหล่งมีรำคำสูง และช่วยลดกำรระบำดของโรคแมลงจำกนอกพื้นท่ีได ้นอกจำกน้ียงัเป็นกำรอนุรักษพ์นัธ์ุมะพร้ำว

ทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะดีเหมำะสมกบัพื้นท่ีไดอี้กทำงหน่ึงดว้ย 

ส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ ซ่ึงก ำกบั ดูแล ติดตำม ใหค้  ำแนะน ำ และพฒันำเจำ้หนำ้ท่ี

ส่งเสริมกำรเกษตร รวมทั้งเกษตรกรผูน้ ำในพื้นท่ี 14 จงัหวดัภำคใต ้จึงไดด้ ำเนินกำรจดัอบรมหลกัสูตร “กำรผลิตตน้พนัธ์ุ

มะพร้ำวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี” ให้แก่เกษตรกรผูน้ ำท่ีผลิตมะพร้ำวในภำคใต ้เพื่อใหเ้กษตรผูน้ ำเหล่ำน้ีไดน้ ำควำมรู้ไปพฒันำแปลง

ผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู้ใหแ้ก่เกษตรกรรำยอ่ืน ๆ ตลอดจนพฒันำเป็นแปลงตน้แบบกำรเรียนรู้ใหแ้ก่

เกษตรทั้งในและนอกพื้นท่ี เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยผูผ้ลิตมะพร้ำวภำคใต ้โดยกำรจดักำรอบรมแบ่งเป็น จ ำนวน 3 รุ่น ในพื้นท่ี

จงัหวดัปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส เป้ำหมำยเกษตรกร 100 รำย ในพื้นท่ีจงัหวดัระนอง ชุมพร ภูเก็ต พงังำ กระบ่ี สุรำษฎร์ธำนี 

นครศรีธรรมรำช และสงขลำ อีกจ ำนวน 2 รุ่น ซ่ึงไดรั้บกำรอนุเครำะห์วทิยำกรผูมี้ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญจำกหน่วยงำนใน

สังกดักรมวชิำกำรเกษตรร่วมดว้ย 

นอกจำกเกษตรกรจะไดรั้บควำมรู้เร่ืองกำรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวคุณภำพแลว้ เกษตรกรยงัไดฝึ้กปฏิบติัจริงในแปลง

เพำะพนัธ์ุมะพร้ำวอีกดว้ย หำกเกษตรกรท่ีเขำ้อบรมคร้ังน้ีไดน้ ำเอำควำมรู้ดงักล่ำวไปใช ้จะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่กำรผลิต

มะพร้ำวในภำคใตใ้หมี้คุณภำพเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำดไดต่้อไป นำยสุพิท กล่ำวทิ้งทำ้ย 

  



 

เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี 

 

 “กำรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี” ใหแ้ก่เกษตรกรผูน้ ำท่ีผลิตมะพร้ำวในภำคใต ้เพื่อให้เกษตรผูน้ ำเหล่ำน้ีได้

น ำควำมรู้ไปพฒันำแปลงผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู้ใหแ้ก่เกษตรกรรำยอ่ืน ๆ 

นำยสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ เผยวำ่มะพร้ำวเป็นพืช

เศรษฐกิจท่ีมีควำมส ำคญัชนิดหน่ึงของไทย โดยเฉพำะมะพร้ำวแกง เน่ืองจำกสำมำรถใชป้ระโยชน์ไดห้ลำกหลำย ทั้งในดำ้น

กำรประกอบอำหำร ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน และในภำคอุตสำหกรรม สำมำรถแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์ำงๆ ทั้งของกินของใช ้เวช

ส ำอำง สุขภำพและควำมงำม 

ในปี 2563 คำดกำรณ์ผลผลิตประมำณ 0.846 ลำ้นตนั มีควำมตอ้งกำรใชม้ะพร้ำว 1.092 ลำ้นตนั แบ่งเป็นใชใ้น

ประเทศร้อยละ 80 และน ำเขำ้ร้อยละ 20 ของควำมตอ้งกำรใชใ้นประเทศ โดยใชใ้นอุตสำหกรรมแปรรูปกะทิส ำเร็จรูป (73%) 

มะพร้ำวหวัขดู (25%) และอ่ืน ๆ (2%) สถำนกำรณ์รำคำตั้งแต่ปีท่ีแลว้ต่อเน่ืองถึงขณะน้ีถือวำ่ค่อนขำ้งดี เน่ืองจำกมะพร้ำวได้

กลำยเป็นพืชอุตสำหกรรม ป้อนเขำ้สู่โรงงำนผลิตกะทิบรรจุกล่อง 

บำงช่วงมะพร้ำวผลแหง้มีรำคำสูง ท ำใหเ้กษตรกรสนใจปลูกมะพร้ำวกนัมำกข้ึน ปัจจุบนัประเทศไทยมีเกษตรกรปลูก

มะพร้ำวกวำ่ 2 แสนรำย พื้นท่ีปลูกมะพร้ำวรวมกนัทั้งประเทศกวำ่ 1.1 ลำ้นไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 754 กิโลกรัมต่อไร่ ส ำหรับภำคใต้

มีพื้นปลูกมะพร้ำวกวำ่ 3 แสนไร่ มำกเป็นอนัดบัสองของประเทศรองจำกภำคกลำง โดยสำมำรถผลิตมะพร้ำวออกสู่ตลำดได ้

402,239 ตนั คิดเป็นมูลค่ำกวำ่ 1,468 ลำ้นบำท มีพื้นท่ีปลูกมำกในจงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี และชุมพร ตำมท่ีกรมส่งเสริม



กำรเกษตร มีนโยบำยส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ ภำคใตมี้แปลงใหญ่มะพร้ำว จ ำนวน 46 แปลง มี

เกษตรกรเขำ้ร่วมโครงกำร 2,620 รำย ส่งเสริมกำรผลิตมะพร้ำวใหไ้ดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP จ ำนวน 1,267 รำย และ

ส่งเสริมใหมี้กำรรวมกลุ่มแม่บำ้นเกษตรกร วสิำหกิจชุมชน สำมำรถแปรรูปและพฒันำผลิตภณัฑใ์หมี้ควำมหลำกหลำยไดรั้บ

มำตรฐำนตรงกบัควำมตอ้งกำรของตลำด 

อน่ึงเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้ำวภำคใตบ้ำงส่วนเป็นรำยใหม่ ยงัจดักำรดำ้นกำรผลิตและคุณภำพไดไ้ม่ดีเท่ำท่ีควร 

นอกจำกน้ีตน้พนัธ์ุมะพร้ำวท่ีเกษตรซ้ือมำจำกแหล่งท่ีไม่น่ำเช่ือถือก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีน ำโรค แมลงเขำ้มำสู่แปลงปลูก 

ก่อใหเ้กิดปัญหำแก่เกษตรกรผูป้ลูกมะพร้ำว อีกทั้งมะพร้ำวบำงพนัธ์ุไม่เหมำะสมกบัพื้นท่ีปลูก อำจท ำใหต้น้มะพร้ำวเหล่ำน้ีมี

ควำมอ่อนแอ ดงันั้นหำกเกษตรกรสำมำรถผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวในทอ้งถ่ินท่ีมีคุณภำพดีไดเ้อง ก็จะเป็นวธีิกำรท่ีช่วยลดทั้ง

ตน้ทุนในกำรซ้ือตน้พนัธ์ุ ซ่ึงบำงแหล่งมีรำคำสูง และช่วยลดกำรระบำดของโรคแมลงจำกนอกพื้นท่ีได ้นอกจำกน้ียงัเป็นกำร

อนุรักษพ์นัธ์ุมะพร้ำวทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะดีเหมำะสมกบัพื้นท่ีไดอี้กทำงหน่ึงดว้ย 

ส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ ซ่ึงก ำกบั ดูแล ติดตำม ใหค้  ำแนะน ำ และพฒันำเจำ้หนำ้ท่ี

ส่งเสริมกำรเกษตร รวมทั้งเกษตรกรผูน้ ำในพื้นท่ี 14 จงัหวดัภำคใต ้จึงไดด้ ำเนินกำรจดัอบรมหลกัสูตร “กำรผลิตตน้พนัธ์ุ

มะพร้ำวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี” ให้แก่เกษตรกรผูน้ ำท่ีผลิตมะพร้ำวในภำคใต ้เพื่อใหเ้กษตรผูน้ ำเหล่ำน้ีไดน้ ำควำมรู้ไปพฒันำแปลง

ผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู้ใหแ้ก่เกษตรกรรำยอ่ืน ๆ ตลอดจนพฒันำเป็นแปลงตน้แบบกำรเรียนรู้ใหแ้ก่

เกษตรทั้งในและนอกพื้นท่ี เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยผูผ้ลิตมะพร้ำวภำคใต ้โดยกำรจดักำรอบรมแบ่งเป็น จ ำนวน 3 รุ่น ในพื้นท่ี

จงัหวดัปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส เป้ำหมำยเกษตรกร 100 รำย ในพื้นท่ีจงัหวดัระนอง ชุมพร ภูเก็ต พงังำ กระบ่ี สุรำษฎร์ธำนี 

นครศรีธรรมรำช และสงขลำ อีกจ ำนวน 2 รุ่น ซ่ึงไดรั้บกำรอนุเครำะห์วทิยำกรผูมี้ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญจำกหน่วยงำนใน

สังกดักรมวชิำกำรเกษตรร่วมดว้ย 

นอกจำกเกษตรกรจะไดรั้บควำมรู้เร่ืองกำรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวคุณภำพแลว้ เกษตรกรยงัไดฝึ้กปฏิบติัจริงในแปลง

เพำะพนัธ์ุมะพร้ำวอีกดว้ย หำกเกษตรกรท่ีเขำ้อบรมคร้ังน้ีไดน้ ำเอำควำมรู้ดงักล่ำวไปใช ้จะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่กำรผลิต

มะพร้ำวในภำคใตใ้หมี้คุณภำพเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำดไดต่้อไป นำยสุพิท กล่ำวทิ้งทำ้ย 

  



 

เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี 

 

 “กำรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี” ใหแ้ก่เกษตรกรผูน้ ำท่ีผลิตมะพร้ำวในภำคใต ้เพื่อให้เกษตรผูน้ ำเหล่ำน้ีได้

น ำควำมรู้ไปพฒันำแปลงผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู้ใหแ้ก่เกษตรกรรำยอ่ืน ๆ 

นำยสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ เผยวำ่มะพร้ำวเป็นพืช

เศรษฐกิจท่ีมีควำมส ำคญัชนิดหน่ึงของไทย โดยเฉพำะมะพร้ำวแกง เน่ืองจำกสำมำรถใชป้ระโยชน์ไดห้ลำกหลำย ทั้งในดำ้น

กำรประกอบอำหำร ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน และในภำคอุตสำหกรรม สำมำรถแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์ำงๆ ทั้งของกินของใช ้เวช

ส ำอำง สุขภำพและควำมงำม 

ในปี 2563 คำดกำรณ์ผลผลิตประมำณ 0.846 ลำ้นตนั มีควำมตอ้งกำรใชม้ะพร้ำว 1.092 ลำ้นตนั แบ่งเป็นใชใ้น

ประเทศร้อยละ 80 และน ำเขำ้ร้อยละ 20 ของควำมตอ้งกำรใชใ้นประเทศ โดยใชใ้นอุตสำหกรรมแปรรูปกะทิส ำเร็จรูป (73%) 

มะพร้ำวหวัขดู (25%) และอ่ืน ๆ (2%) สถำนกำรณ์รำคำตั้งแต่ปีท่ีแลว้ต่อเน่ืองถึงขณะน้ีถือวำ่ค่อนขำ้งดี เน่ืองจำกมะพร้ำวได้

กลำยเป็นพืชอุตสำหกรรม ป้อนเขำ้สู่โรงงำนผลิตกะทิบรรจุกล่อง 

บำงช่วงมะพร้ำวผลแหง้มีรำคำสูง ท ำใหเ้กษตรกรสนใจปลูกมะพร้ำวกนัมำกข้ึน ปัจจุบนัประเทศไทยมีเกษตรกรปลูก

มะพร้ำวกวำ่ 2 แสนรำย พื้นท่ีปลูกมะพร้ำวรวมกนัทั้งประเทศกวำ่ 1.1 ลำ้นไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 754 กิโลกรัมต่อไร่ ส ำหรับภำคใต้

มีพื้นปลูกมะพร้ำวกวำ่ 3 แสนไร่ มำกเป็นอนัดบัสองของประเทศรองจำกภำคกลำง โดยสำมำรถผลิตมะพร้ำวออกสู่ตลำดได ้



402,239 ตนั คิดเป็นมูลค่ำกวำ่ 1,468 ลำ้นบำท มีพื้นท่ีปลูกมำกในจงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี และชุมพร ตำมท่ีกรมส่งเสริม

กำรเกษตร มีนโยบำยส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ ภำคใตมี้แปลงใหญ่มะพร้ำว จ ำนวน 46 แปลง มี

เกษตรกรเขำ้ร่วมโครงกำร 2,620 รำย ส่งเสริมกำรผลิตมะพร้ำวใหไ้ดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP จ ำนวน 1,267 รำย และ

ส่งเสริมใหมี้กำรรวมกลุ่มแม่บำ้นเกษตรกร วสิำหกิจชุมชน สำมำรถแปรรูปและพฒันำผลิตภณัฑใ์หมี้ควำมหลำกหลำยไดรั้บ

มำตรฐำนตรงกบัควำมตอ้งกำรของตลำด 

อน่ึงเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้ำวภำคใตบ้ำงส่วนเป็นรำยใหม่ ยงัจดักำรดำ้นกำรผลิตและคุณภำพไดไ้ม่ดีเท่ำท่ีควร 

นอกจำกน้ีตน้พนัธ์ุมะพร้ำวท่ีเกษตรซ้ือมำจำกแหล่งท่ีไม่น่ำเช่ือถือก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีน ำโรค แมลงเขำ้มำสู่แปลงปลูก 

ก่อใหเ้กิดปัญหำแก่เกษตรกรผูป้ลูกมะพร้ำว อีกทั้งมะพร้ำวบำงพนัธ์ุไม่เหมำะสมกบัพื้นท่ีปลูก อำจท ำใหต้น้มะพร้ำวเหล่ำน้ีมี

ควำมอ่อนแอ ดงันั้นหำกเกษตรกรสำมำรถผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวในทอ้งถ่ินท่ีมีคุณภำพดีไดเ้อง ก็จะเป็นวธีิกำรท่ีช่วยลดทั้ง

ตน้ทุนในกำรซ้ือตน้พนัธ์ุ ซ่ึงบำงแหล่งมีรำคำสูง และช่วยลดกำรระบำดของโรคแมลงจำกนอกพื้นท่ีได ้นอกจำกน้ียงัเป็นกำร

อนุรักษพ์นัธ์ุมะพร้ำวทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะดีเหมำะสมกบัพื้นท่ีไดอี้กทำงหน่ึงดว้ย 

ส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ ซ่ึงก ำกบั ดูแล ติดตำม ใหค้  ำแนะน ำ และพฒันำเจำ้หนำ้ท่ี

ส่งเสริมกำรเกษตร รวมทั้งเกษตรกรผูน้ ำในพื้นท่ี 14 จงัหวดัภำคใต ้จึงไดด้ ำเนินกำรจดัอบรมหลกัสูตร “กำรผลิตตน้พนัธ์ุ

มะพร้ำวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี” ให้แก่เกษตรกรผูน้ ำท่ีผลิตมะพร้ำวในภำคใต ้เพื่อใหเ้กษตรผูน้ ำเหล่ำน้ีไดน้ ำควำมรู้ไปพฒันำแปลง

ผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู้ใหแ้ก่เกษตรกรรำยอ่ืน ๆ ตลอดจนพฒันำเป็นแปลงตน้แบบกำรเรียนรู้ใหแ้ก่

เกษตรทั้งในและนอกพื้นท่ี เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยผูผ้ลิตมะพร้ำวภำคใต ้โดยกำรจดักำรอบรมแบ่งเป็น จ ำนวน 3 รุ่น ในพื้นท่ี

จงัหวดัปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส เป้ำหมำยเกษตรกร 100 รำย ในพื้นท่ีจงัหวดัระนอง ชุมพร ภูเก็ต พงังำ กระบ่ี สุรำษฎร์ธำนี 

นครศรีธรรมรำช และสงขลำ อีกจ ำนวน 2 รุ่น ซ่ึงไดรั้บกำรอนุเครำะห์วทิยำกรผูมี้ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญจำกหน่วยงำนใน

สังกดักรมวชิำกำรเกษตรร่วมดว้ย 

นอกจำกเกษตรกรจะไดรั้บควำมรู้เร่ืองกำรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวคุณภำพแลว้ เกษตรกรยงัไดฝึ้กปฏิบติัจริงในแปลง

เพำะพนัธ์ุมะพร้ำวอีกดว้ย หำกเกษตรกรท่ีเขำ้อบรมคร้ังน้ีไดน้ ำเอำควำมรู้ดงักล่ำวไปใช ้จะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่กำรผลิต

มะพร้ำวในภำคใตใ้หมี้คุณภำพเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำดไดต่้อไป นำยสุพิท กล่ำวทิ้งทำ้ย 

  



 

เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี 
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กำรประกอบอำหำร ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน และในภำคอุตสำหกรรม สำมำรถแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์ำงๆ ทั้งของกินของใช ้เวช

ส ำอำง สุขภำพและควำมงำม 

ในปี 2563 คำดกำรณ์ผลผลิตประมำณ 0.846 ลำ้นตนั มีควำมตอ้งกำรใชม้ะพร้ำว 1.092 ลำ้นตนั แบ่งเป็นใชใ้น

ประเทศร้อยละ 80 และน ำเขำ้ร้อยละ 20 ของควำมตอ้งกำรใชใ้นประเทศ โดยใชใ้นอุตสำหกรรมแปรรูปกะทิส ำเร็จรูป (73%) 

มะพร้ำวหวัขดู (25%) และอ่ืน ๆ (2%) สถำนกำรณ์รำคำตั้งแต่ปีท่ีแลว้ต่อเน่ืองถึงขณะน้ีถือวำ่ค่อนขำ้งดี เน่ืองจำกมะพร้ำวได้

กลำยเป็นพืชอุตสำหกรรม ป้อนเขำ้สู่โรงงำนผลิตกะทิบรรจุกล่อง 

บำงช่วงมะพร้ำวผลแหง้มีรำคำสูง ท ำใหเ้กษตรกรสนใจปลูกมะพร้ำวกนัมำกข้ึน ปัจจุบนัประเทศไทยมีเกษตรกรปลูก

มะพร้ำวกวำ่ 2 แสนรำย พื้นท่ีปลูกมะพร้ำวรวมกนัทั้งประเทศกวำ่ 1.1 ลำ้นไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 754 กิโลกรัมต่อไร่ ส ำหรับภำคใต้

มีพื้นปลูกมะพร้ำวกวำ่ 3 แสนไร่ มำกเป็นอนัดบัสองของประเทศรองจำกภำคกลำง โดยสำมำรถผลิตมะพร้ำวออกสู่ตลำดได ้

402,239 ตนั คิดเป็นมูลค่ำกวำ่ 1,468 ลำ้นบำท มีพื้นท่ีปลูกมำกในจงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี และชุมพร ตำมท่ีกรมส่งเสริม



กำรเกษตร มีนโยบำยส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ ภำคใตมี้แปลงใหญ่มะพร้ำว จ ำนวน 46 แปลง มี

เกษตรกรเขำ้ร่วมโครงกำร 2,620 รำย ส่งเสริมกำรผลิตมะพร้ำวใหไ้ดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP จ ำนวน 1,267 รำย และ

ส่งเสริมใหมี้กำรรวมกลุ่มแม่บำ้นเกษตรกร วสิำหกิจชุมชน สำมำรถแปรรูปและพฒันำผลิตภณัฑใ์หมี้ควำมหลำกหลำยไดรั้บ

มำตรฐำนตรงกบัควำมตอ้งกำรของตลำด 

อน่ึงเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้ำวภำคใตบ้ำงส่วนเป็นรำยใหม่ ยงัจดักำรดำ้นกำรผลิตและคุณภำพไดไ้ม่ดีเท่ำท่ีควร 

นอกจำกน้ีตน้พนัธ์ุมะพร้ำวท่ีเกษตรซ้ือมำจำกแหล่งท่ีไม่น่ำเช่ือถือก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีน ำโรค แมลงเขำ้มำสู่แปลงปลูก 

ก่อใหเ้กิดปัญหำแก่เกษตรกรผูป้ลูกมะพร้ำว อีกทั้งมะพร้ำวบำงพนัธ์ุไม่เหมำะสมกบัพื้นท่ีปลูก อำจท ำใหต้น้มะพร้ำวเหล่ำน้ีมี

ควำมอ่อนแอ ดงันั้นหำกเกษตรกรสำมำรถผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวในทอ้งถ่ินท่ีมีคุณภำพดีไดเ้อง ก็จะเป็นวธีิกำรท่ีช่วยลดทั้ง

ตน้ทุนในกำรซ้ือตน้พนัธ์ุ ซ่ึงบำงแหล่งมีรำคำสูง และช่วยลดกำรระบำดของโรคแมลงจำกนอกพื้นท่ีได ้นอกจำกน้ียงัเป็นกำร

อนุรักษพ์นัธ์ุมะพร้ำวทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะดีเหมำะสมกบัพื้นท่ีไดอี้กทำงหน่ึงดว้ย 

ส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลำ ซ่ึงก ำกบั ดูแล ติดตำม ใหค้  ำแนะน ำ และพฒันำเจำ้หนำ้ท่ี

ส่งเสริมกำรเกษตร รวมทั้งเกษตรกรผูน้ ำในพื้นท่ี 14 จงัหวดัภำคใต ้จึงไดด้ ำเนินกำรจดัอบรมหลกัสูตร “กำรผลิตตน้พนัธ์ุ

มะพร้ำวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี” ให้แก่เกษตรกรผูน้ ำท่ีผลิตมะพร้ำวในภำคใต ้เพื่อใหเ้กษตรผูน้ ำเหล่ำน้ีไดน้ ำควำมรู้ไปพฒันำแปลง

ผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู้ใหแ้ก่เกษตรกรรำยอ่ืน ๆ ตลอดจนพฒันำเป็นแปลงตน้แบบกำรเรียนรู้ใหแ้ก่

เกษตรทั้งในและนอกพื้นท่ี เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยผูผ้ลิตมะพร้ำวภำคใต ้โดยกำรจดักำรอบรมแบ่งเป็น จ ำนวน 3 รุ่น ในพื้นท่ี

จงัหวดัปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส เป้ำหมำยเกษตรกร 100 รำย ในพื้นท่ีจงัหวดัระนอง ชุมพร ภูเก็ต พงังำ กระบ่ี สุรำษฎร์ธำนี 

นครศรีธรรมรำช และสงขลำ อีกจ ำนวน 2 รุ่น ซ่ึงไดรั้บกำรอนุเครำะห์วทิยำกรผูมี้ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญจำกหน่วยงำนใน

สังกดักรมวชิำกำรเกษตรร่วมดว้ย 

นอกจำกเกษตรกรจะไดรั้บควำมรู้เร่ืองกำรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้ำวคุณภำพแลว้ เกษตรกรยงัไดฝึ้กปฏิบติัจริงในแปลง

เพำะพนัธ์ุมะพร้ำวอีกดว้ย หำกเกษตรกรท่ีเขำ้อบรมคร้ังน้ีไดน้ ำเอำควำมรู้ดงักล่ำวไปใช ้จะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่กำรผลิต

มะพร้ำวในภำคใตใ้หมี้คุณภำพเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำดไดต่้อไป นำยสุพิท กล่ำวทิ้งทำ้ย 

  



 

ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอสิเกำ จงัหวดัตรัง ส่งมอบปัจจยักำรผลิตโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกผกัสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

ลดผลกระทบเกษตรกรในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 

 

ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอสิเกำ จงัหวดัตรัง ส่งมอบปัจจยักำรผลิตโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกผกัสวนครัวเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน ลดผลกระทบเกษตรกรในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 

 วนัน้ี (8 กนัยำยน 2563) นำยวนิยั วรรธนะนำถ เกษตรอ ำเภอสิเกำ พร้อมดว้ยเจำ้หนำ้ท่ีส ำนกังำนเกษตร ส่งมอบปัจจยั

กำรผลิตโครงกำรส่งเสริมกำรปลูกผกัสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ลดผลกระทบเกษตรกรในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ของโรค COVID-19 ประกอบดว้ย เมล็ดพนัธ์ุผกัสวนครัว จ ำนวน 8 ชนิด และปุ๋ยอินทรีย ์จ  ำนวน 1 กระสอบ เพื่อน ำไปปลูก

และบริโภคในครัวเรือน มีเกษตรกรเขำ้ร่วมโครงกำร จ ำนวน 55 รำย ณ ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอสิเกำ 

           ทั้งน้ี สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งทำงตรงทำงออ้ม 

ประชำชนส่วนหน่ึงตดัสินใจเดินทำงกลบัภูมิล ำเนำ ดงันั้น นอกเหนือจำกเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของโรค COVID-19 แลว้ ยงัเกิดปัญหำกำรวำ่งงำน ซ่ึงโครงกำรดงักล่ำวนอกจำกจะช่วยใหมี้ควำมมัน่คงในกำรเป็น

แหล่งผลิตอำหำร มีทำงเลือก มีอำหำร มีอำชีพ มีควำมอุดมสมบูรณ์แลว้ ยงัช่วยใหเ้กษตรกรมีควำมสุขตำมวถีิชีวติพอเพียง ซ่ึง

เป็นศำสตร์ท่ีเป็นทำงรอดของเกษตรกรไทย เพื่อมุ่งสู่ระบบเกษตรกรรมย ัง่ยนืต่อไปดว้ย 

 

 



  

นครพนมเกษตรกร ยิม้ออก !! ชำวเรณูผูไ้ทสู้ภยัโควิด ปลูกพืชผกัสมุนไพรไวบ้ริโภค ช่วยลดรำยจ่ำย มีแหล่งอำหำรท่ีมัน่คง 

 

 นครพนมเกษตรกร ยิม้ออก !! ชำวเรณูผูไ้ทสู้ภยัโควิด ปลูกพืชผกัสมุนไพรไวบ้ริโภค ช่วยลดรำยจ่ำย มีแหล่งอำหำรท่ี

มัน่คง 

 จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ภำยในประเทศ ท ำใหมี้มำตรกำรเร่งด่วน

ในกำรควบคุมและยบัย ั้งกำรแพร่ระบำดของโรค ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวติควำมเป็นอยูข่องประชำชน เกิดปัญหำกำร

กระจำยสินคำ้ และกำรขำดแคลนพืชอำหำรเพื่อกำรบริโภค รัฐบำลจึงด ำเนินกำรป้องกนั ควบคุม แกไ้ขปัญหำ และบรรเทำ

ผลกระทบจำกโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้

จดัท ำโครงกำร “โครงกำรบำ้นพอเพียงเล้ียงชีวติสู้โควดิ – 19” เพื่อเป็นมำตรกำรเสริมในกำรบรรเทำผลกระทบจำก

สถำนกำรณ์ดงักล่ำว ใหเ้กษตรกรและผูไ้ดรั้บผลกระทบมีพืชอำหำรบริโภคสำมำรถด ำรงชีวติอยูไ่ดด้ว้ยกำรพึ่งพำตนเอง ช่วย



ลดค่ำจ่ำยใชใ้นครัวเรือน สร้ำงควำมมัน่คงทำงอำหำร ตลอดจนกำรแกปั้ญหำกำรขำดแคลนพนัธ์ุ พืชพนัธ์ุดีในทอ้งถ่ิน และ

สนบัสนุนกำรจดัท ำแปลงเรียนรู้ตน้แบบ เพื่อด ำเนินกำรตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ในอนำคต 

 นำยรำชนัย ์ไชยศิลป์ หวัหนำ้กลุ่มอำรักขำพืช รักษำรำชกำรแทนเกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยวำ่ ส ำนกังำนเกษตร

จงัหวดันครพนม ไดด้ ำเนินกำรช่วยเหลือเกษตรกรและผูไ้ดรั้บผลกระทบ จำกโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) 

จำกโครงกำร “โครงกำรบำ้นพอเพียงเล้ียงชีวติสู้โควิด – 19” ซ่ึงไดม้อบตน้พนัธ์ุพืชผกัและสมุนไพร จ ำนวน 7 ชนิด 

ประกอบดว้ย พืชผกัและสมุนไพรหลกั จ ำนวน 4 ชนิด เป็นพืชท่ีเป็นท่ีนิยมในกำรบริโภคและสำมำรถผลิตไดง่้ำย ไดแ้ก่ ฟ้ำ

ทะลำยโจร มะละกอ พริก และมะเขือ และพืชผกัและสมุนไพรเสริม จ ำนวน 3 ชนิดไดแ้ก่ มะรุม ผกัหวำนบำ้น และแคบำ้น 

นอกจำกน้ียงัไดม้อบตน้พนัธ์ุพริกไทย พร้อมปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็ ไวใ้ห้เกษตรกรเพิ่มเติมเพื่อน ำไปปลูกในพื้นท่ีรอบๆบำ้น ไว้

ส ำหรับบริโภคสำมำรถด ำรงชีวติอยูไ่ดด้ว้ยกำรพึ่งพำตนเอง ช่วยลดค่ำใชจ่้ำยในครัวเรือน สร้ำงควำมมัน่คงทำงอำหำร เพิ่ม

รำยไดใ้หก้บัเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนกำรแกปั้ญหำกำรขำดแคลนพนัธ์ุพืชพนัธ์ุดีในทอ้งถ่ิน ส่งเสริม ใหเ้กิดกำรรวมกลุ่ม

เพื่อด ำเนินกำรตำมระบบส่งเสริมกำรเกษตรผำ่นอำสำสมคัรเกษตรหมู่บำ้น (อกม.) ซ่ึงเป็นผูถ่้ำยทอดควำมรู้ใหแ้ก่ตวัแทน

เกษตรกรในชุมชน 

 ส ำหรับจงัหวดันครพนม ไดรั้บกำรจดัสรรตน้พนัธ์ุพืชตำมโครงกำรดงักล่ำว จ ำนวนทั้งส้ิน 55,056 ตน้ เพื่อมอบให้

อำสำสมคัรเกษตรหมู่บำ้น (อกม.) จ  ำนวนทั้งส้ิน 1,139 รำย เพื่อน ำไปแจกจ่ำยและกระจำยตน้พนัธ์ุพืชผกัสมุนไพรสนบัสนุน

ใหเ้กษตรกรในหมู่บำ้น คิดเป็น 1,139 ครัวเรือน 3,417 หมู่บำ้น พร้อมจดัท ำแปลงเรียนรู้ตน้แบบ จ ำนวน 12 จุด ในพื้นท่ี

ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอทั้ง 12 อ ำเภอ เพื่อเป็นตน้แบบและแหล่งเรียนรู้ใหก้บัเกษตรกร และประชำชนท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำร ได้

ศึกษำและเรียนรู้ดำ้นสรรพคุณของพืชแต่ละชนิดพร้อมวธีิกำรปลูก โดยจะมีเจำ้หนำ้ท่ีคอยใหค้  ำแนะน ำกบัเกษตรกรท่ีเขำ้ไป

เรียนรู้ 

 นำยระวนิ สีกำลงั เกษตรกรต ำบลท่ำลำด อ ำเภอเรณูนคร เปิดเผยวำ่ ตนเป็นอีกคนหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบจำกโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) จนท ำให้ตอ้งตกงำน ซ่ึงเดิมตนเองเคยท ำงำนเปิดร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรภำยในสนำมบิน

แห่งหน่ึง แต่เม่ือเกิดสถำนกำรณ์กำรระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 จำกมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดท ำใหท้ำง

สนำมบินตอ้งปิดกำรใหบ้ริกำร จึงท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำยอำหำรต่อได ้จึงตดัสินใจเดินทำงกลบัมำพกัท่ีบำ้น หลงัจำก

กลบัมำก็ไม่รู้จะท ำอะไร วำ่งงำน ไม่มีรำยได ้และมีค่ำใชจ่้ำยในครัวเรือน จำกปัญหำดงักล่ำวไดมี้อำสำสมคัรเกษตรหมู่บำ้น 

(อกม.) ไดน้ ำพนัธ์ุพืชผกัและสมุน ไพรมำใหป้ลูก เพื่อช่วยลดค่ำใชจ่้ำยในครัวเรือน มีแหล่งอำหำรไวบ้ริโภคในครัวเรือน เดิม

ตนเองเป็นคนชอบท ำกำรเกษตรอยูแ่ลว้จึงสนใจน ำพนัธ์ุพืชมำปลูกในบริเวณรอบๆบำ้นและปลูกพืชชนิดอ่ืนแซมร่วมไปใน

แปลง 

 นำยระวนิ สีกำลงั เกษตรกรต ำบลท่ำลำด เผยเพิ่มเติมวำ่ อยำกขอบคุณทำงกรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ท่ีไดมี้โครงกำรดีๆมำส่งเสริมและสนบัสนุนเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจำกโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID – 19 ) ไดมี้แหล่งอำหำรท่ีมัน่คง และมีแหล่งตน้พนัธ์ุพืชท่ีดี เพื่อน ำแจกจ่ำยใหก้บัเกษตรกร และประชำชนในพื้นท่ี

ต่อไป 

  


