สรุ ปข่ าวกรมส่ งเสริมการเกษตร ประจาวันที่ 10 กันยายน 2563
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เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 กสก. ปลื้มงานคนเกษตรสร้างชาติ ร่ วมงานคับคัง่ ได้เสริ มรู ้-ต่อยอด
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2 กรมส่ งเสริ มการเกษตร เผยรายชื่อวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ
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3 กรมส่ งเสริ มการเกษตรผลักดันตลาดออนไลน์
ออนไลน์
4 กรมส่ งเสริ มการเกษตรผลักดันตลาดออนไลน์ นาเกษตรกรแปลง
ใหญ่พบผูบ้ ริ หาร Lazada และสื่ อมวลชน แนะนาสิ นค้าแปรรู ป
เกรดพรี เมี่ยมพร้อมต่อยอดทางธุ รกิจสิ นค้ าเกษตรแบบออนไลน์
ชมศูนย์ศึกษา
5 งานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู ้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 21
ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2563
6 งานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู ้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 21
ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2563
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ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2563
8 งานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู ้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 21
ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2563
9 งานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู ้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 21
ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2563
10 งานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู ้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 21
ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2563
11 งานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู ้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 21
ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2563
12 งานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู ้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 21
ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2563
13 งานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู ้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 21
ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2563
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ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2563
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หัวข้ อข่ าว
เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวท้องถิ่นพันธุ์ดี
เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวท้องถิ่นพันธุ์ดี
เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวท้องถิ่นพันธุ์ดี
เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวท้องถิ่นพันธุ์ดี
เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวท้องถิ่นพันธุ์ดี
เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวท้องถิ่นพันธุ์ดี
เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวท้องถิ่นพันธุ์ดี
เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวท้องถิ่นพันธุ์ดี
เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวท้องถิ่นพันธุ์ดี
เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวท้องถิ่นพันธุ์ดี
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ส่ งมอบปั จจัยการผลิต 25 สานักงานเกษตรอาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ส่ งมอบปั จจัยการผลิต
โครงการส่ งเสริ มการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
ลดผลกระทบเกษตรกรในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
COVID-19
26 นครพนมเกษตรกร ยิม้ ออก !! ชาวเรณูผไู ้ ทสู ้ภยั โควิด ปลูกพืชผัก
สมุนไพรไว้บริ โภค ช่วยลดรายจ่าย มีแหล่งอาหารที่มนั่ คง
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สานักข่าวความมัน่ คง

กสก. ปลื้มงำนคนเกษตรสร้ำงชำติ ร่ วมงำนคับคัง่ ได้เสริ มรู ้-ต่อยอดอำชีพ

ปลื้มผลสำเร็ จงำนคนเกษตรสร้ำงชำติปี 2563 รวมพลยิง่ ใหญ่ เกษตรกรจำกทัว่ ประเทศร่ วมงำนอย่ำงคับคัง่ หวังต่อ
ยอดแนวคิดในกำรพัฒนำอำชีพ
เมื่อวันที่ 9 ก.ย.63 นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร กล่ำวว่ำ กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรได้จดั
งำนรวมพลคนเกษตรสร้ำงชำติประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27-30 ส.ค.63 ที่ผำ่ นมำ ณ อำคำร Exhibition Hall 9-10 ศูนย์แสดง
สิ นค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี จ.นนทบุรี ที่ผำ่ นมำ เพื่อแสดงควำมก้ำวหน้ำของงำนส่ งเสริ มเกษตรไทย และ
เปิ ดโอกำสให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนควำมรู ้ ประสบกำรณ์ และศึกษำดู งำนผลสำเร็ จของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่มี
ผลงำนดีเด่น ซึ่ งมำร่ วมจัดแสดงผลงำนในปี 2563 นี้
โดย กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร มุ่งผลักดันและส่ งเสริ มภำคเกษตรของไทยให้เข้ำสู่ กำรเป็ น Smart Agriculture ซึ่งสอด
รับกับนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในกำรช่วยเหลือดูแลและสร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกรอย่ำงยัง่ ยืน
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ นโยบำยกำรตลำดนำกำรเกษตร ซึ่ งต้องบูรณำกำรกำรทำงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่ วน ตลอด
ห่วงโซ่อุปทำน คือตั้งแต่ตน้ ทำง กลำงทำง จนถึงปลำยทำง รวมทั้งให้ควำมสำคัญกับกำรเสริ มสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำค
กำรเกษตรระดับฐำนรำก ซึ่ งเป็ นพลังในกำรสร้ำงชำติ ด้วยกำรส่ งเสริ มกำรผลิตตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง กำรพัฒนำ
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรรวมกลุ่มในรู ปแบบแปลงใหญ่ เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภำพกำรผลิตและ
สำมำรถเชื่อมโยงไปสู่ อุตสำหกรรมได้ กำรพัฒนำเกษตรกรรุ่ นใหม่ให้เป็ นผูป้ ระกอบกำร สร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กร
เกษตรกรและวิสำหกิจชุมชน โดยส่ งเสริ มกำรผลิตเพื่อสร้ำงควำมมัน่ คงด้ำนอำหำรในครัวเรื อนเกษตรกรและชุมชน เครื อข่ำย
อำสำสมัครเกษตรหมู่บำ้ น (อกม.) ที่เป็ นกำลังสำคัญช่วยเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำน และเป็ นกลไกสนับสนุนกำรขับเคลื่อนงำนใน
พื้นที่ ตลอดจนกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรผลิตสิ นค้ำเกษตร (ศพก.) ให้เป็ นศูนย์กลำงด้ำนกำรเกษตรของ
ชุมชนเป็ นแหล่งรองรับและเชื่อมโยงงำนวิจยั สู่ ชุมชน เป็ นต้น

ทั้งนี้ มุ่งหวังให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้รับกำรช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหำควำมเดือดร้อน ได้รับกำรพัฒนำ
ในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร มีรำยได้เพียงพอ มีคุณภำพชีวติ ที่ดี มีควำมมัน่ คงในอำชีพ สำมำรถใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ สำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยัง่ ยืน
อธิ บดีกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร กล่ำวอีกว่ำ ที่ผำ่ นมำ กำรส่ งเสริ มกำรเกษตรของไทยได้สร้ำงควำมเข้มแข็งด้วย
กระบวนกำรกลุ่มผ่ำนองค์กรเกษตรกร ทำให้ปัจจุบนั มีกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 6,888 กลุ่ม
สมำชิก 406,755 รำย Smart Farmer 1,101,650 รำย มีเกษตรกรรุ่ นใหม่ Young Smart Farmer ที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพแล้ว
กว่ำ 13,051 รำย สมำชิกกลุ่มยุวเกษตรกรรวมทั้งประเทศ จำนวน 5,292 กลุ่ม จำนวนสมำชิก 121,121 รำย วิสำหกิจชุมชน
90,757 แห่ง สมำชิก 1,530,766 รำย เครื อข่ำยวิสำหกิจชุมชน 540 แห่ง สมำชิก 12,439 รำย กลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกร 10,386 กลุ่ม
สมำชิก 280,084 รำย มีศูนย์เรี ยนรู ้กำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรผลิตสิ นค้ำเกษตร (ศพก.) ที่มีเกษตรกรต้นแบบ 882 รำย และมี
อำสำสมัครเกษตรหมู่บำ้ น (อกม.) ที่คอยสนับสนุนงำนทัว่ ประเทศอีก 75,105 รำย นับว่ำเป็ นควำมสำเร็ จในกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวติ เกษตรกรให้ดีข้ ึนอย่ำงเป็ นรู ปธรรม
สำหรับงำนส่ งเสริ มกำรเกษตรระยะต่อไป กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรจะเดินหน้ำยกระดับเกษตรกรให้เป็ น
ผูป้ ระกอบกำรเกษตร พร้อมกับผลักดันนโยบำย “เกษตรทันสมัย” เพื่อให้เกิดกลุ่มเกษตรนวัตกรรม เกษตรปลอดภัย เกษตร
แปรรู ป เกษตรเทคโนโลยี และเกษตรพอเพียง ส่ งเสริ มให้เกษตรกรผลิตและรักษำคุณภำพมำตรฐำนสิ นค้ำเกษตร โดยคำนึงถึง
ควำมปลอดภัย เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ผลักดันให้เกิดตลำดสิ นค้ำพรี เมี่ยม สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบั สิ นค้ำ และเพิ่มมูลค่ำกำร
ส่ งออกของประเทศ เช่น สิ นค้ำเกษตร GAP สิ นค้ำ Organic รวมถึงกำรสร้ำงสิ นค้ำอัตลักษณ์ หรื อ สิ นค้ำ GI เป็ นต้น.

กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร เผยรำยชื่อวิสำหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2563

นำยชำตรี บุญนำค รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร เปิ ดเผยว่ำ กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร ได้จดั ประกวดวิสำหกิจ
ชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อคัดเลือกวิสำหกิจชุมชนที่มีกำรบริ หำรจัดกำรที่ดีและมี
แนวโน้มกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน เพื่อเป็ นตัวอย่ำงและต้นแบบสำหรับวิสำหกิจชุมชนอื่นๆ ในกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ รวมทั้งเป็ นกำร
กระตุน้ และพัฒนำประสิ ทธิ ภำพกำรประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนให้เกิดควำมมัน่ คง ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติ
ส่ งเสริ มวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ตลอดจนเป็ นกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสำหกิจชุมชนที่มีผลงำนดีเด่นสู่
สำธำรณะ
สำหรับผลกำรประกวดวิสำหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2563 รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิสำหกิจชุมชนกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อกำรผลิตบ้ำนป่ ำศรี ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตำนี รับเงินรำงวัล จำนวน 14,000 บำท พร้อมโล่และ
เกียรติบตั ร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วิสำหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ำไหมผ้ำฝ้ำย บ้ำนหนองบัวน้อย ตำบลโสกนกเต็น อำเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น รับเงินรำงวัล 8,000 บำท พร้อมโล่และเกียรติบตั ร รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ วิสำหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บำ้ นเกษตรกรขี้นำคแผนใหม่ ตำบลวังบำล อำเภอหล่มเก่ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ รับเงินรำงวัล 6,000 บำท พร้อมโล่และเกียรติ
บัตร และรำงวัลชมเชย จำนวน 3 รำงวัล ได้แก่ วิสำหกิจชุ มชนรังไหมประดิษฐ์ ตำบลลำดน้อย อำเภอบ้ำนหมอ จังหวัดสระบุรี

วิสำหกิจชุมชนบ้ำนห้วยน้ ำโจน 2555 ตำบลเขำน้อย อำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี และวิสำหกิจชุมชนมังคุดแปลง
ใหญ่คิชฌกูฏ ตำบลชำกไทย อำเภอเขำคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ทั้งนี้ คุณสมบัติของวิสำหกิจชุมชนที่มีสิทธิ เข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องเป็ นวิสำหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตำม พ.ร.บ.
ส่ งเสริ มวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ผ่ำนกำรประเมินศักยภำพอยูใ่ นระดับดี มีขอ้ มูลกำรประกอบกิจกำรย้อนหลังเพื่อให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ปี นับตั้งแต่รับสมัคร ได้แก่ รำยงำนกำรประชุม ข้อมูลด้ำนกำรบัญชี แผน
ประกอบกำร/ธุ รกิจ ซึ่ งกำรประกอบกิจกำรต้องดำเนิ นงำนโดยคณะบุคคลในชุมชน และสอดคล้องกับศักยภำพ บริ บทของ
ชุมชนหรื อแผนชุมชน รวมทั้งต้องมีกิจกรรมที่หลำกหลำย เชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน โดยเกณฑ์กำรตัดสิ นพิจำรณำ
จำกแนวคิดและกำรดำเนิ นงำนของวิสำหกิจชุมชน เพื่อบ่งชี้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำตนเองของวิสำหกิจชุมชน จนกระทัง่
เกิดควำมเข้มแข็งอย่ำงยัง่ ยืน เพื่อให้ได้วสิ ำหกิจชุมชนตำมคุณลักษณะดีเด่นที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ควำมคิดริ เริ่ ม
ควำมสำมำรถในกำรบริ หำรและกำรจัดกำรสถำบัน บทบำทและกำรมีส่วนร่ วมของสมำชิกต่อสถำบัน ควำมมัน่ คงและฐำนะ
ทำงเศรษฐกิจของสถำบัน รวมทั้งกำรทำกิจกรรมด้ำนสวัสดิกำรชุมชน สำธำรณประโยชน์ และกำรอนุ รักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม

กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรผลักดันตลำดออนไลน์

นำเกษตรกรแปลงใหญ่พบผูบ้ ริ หำร Lazada และสื่ อมวลชน แนะนำสิ นค้ำแปรรู ปเกรดพรี เมี่ยมพร้อมต่อยอดทำง
ธุ รกิจสิ นค้ำเกษตรแบบออนไลน์
นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ปั จจุบนั รู ปแบบกำรดำเนินชี วติ ของประชำชน
เปลี่ยนแปลงไปมำก ทั้งนี้เป็ นผลจำกควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร ระบบกำรขนส่ งสิ นค้ำ
(logistic)ที่มีประสิ ทธิ ภำพ ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ทำให้ผคู ้ น
ออกจำกบ้ำนหรื อเดินทำงน้อยลงจึงเป็ นตัวเร่ งทำให้แนวโน้มกำรตลำดออนไลน์ได้รับควำมนิยมอย่ำงสู งและเติบโตแบบก้ำว
กระโดด ผูบ้ ริ โภคสำมำรถสั่งซื้ อสิ นค้ำโดยต้องไม่ตอ้ งเดินทำงออกจำกบ้ำน เพียงแค่ใช้แอพพลิเคชัน่ บนเครื่ องมือสื่ อสำรที่
ทันสมัย จ่ำยค่ำสิ นค้ำผ่ำนบัตรเครดิต หรื อระบบ internet banking และรอรับสิ นค้ำซึ่ งจัดส่ งให้ถึงบ้ำนอย่ำงรวดเร็ วโดยบริ ษทั
ขนส่ ง ดังนั้นเพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเหล่ำนี้ได้ กำรจำหน่ำยสิ นค้ำเกษตรจึงต้องพัฒนำให้ทนั กับควำมต้องกำรของ
ผูบ้ ริ โภคด้วยเช่นเดียวกัน เกษตรกรทุกกลุ่มทั้งกลุ่มแปลงใหญ่ วิสำหกิจชุมชน Young Smart Farmer และกลุ่มพัฒนำอำชีพ
ต่ำงๆ จึงต้องเรี ยนรู ้กำรผลิตสิ นค้ำคุณภำพได้มำตรฐำน กำรจัดหำบรรจุภณั ฑ์ที่เหมำะสมทำให้สินค้ำยังคงคุณภำพดีจนถึงมือ
ผูบ้ ริ โภค รู ้จกั เลือกใช้ระบบกำรขนส่ งที่เหมำะสม รวมทั้งพัฒนำและเลือกใช้ช่องกำรจำหน่ำยออนไลน์ผำ่ นสื่ อโซเชี ยลของ
ตนเอง เช่น Facebook, Line, Instagram และ platform จำหน่ำยสิ นค้ำแบบออนไลน์ต่ำงๆ

ด้ำนนำยทวี มำสขำว รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร กล่ำวว่ำ กำรส่ งเสริ มกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็ นกำร
พัฒนำเกษตรกรแบบบูรณำของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง โดยยึดพื้นที่เป็ นหลัก (Area-based Approach) เน้นกำรลดต้นทุน
กำรผลิต กำรเพิ่มผลผลิต กำรพัฒนำคุณภำพและพัฒนำให้ได้มำตรฐำน กำรบริ หำรจัดกำร และกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำด
คำนึงถึงควำมเหมำะสมของพื้นที่ตำมข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรเชิงรุ ก (Agri Map) หรื อเป็ นพื้นที่ที่สำมำรถ

ปรับปรุ งและพัฒนำได้ มีขนำดที่คุม้ ค่ำต่อกำรลงทุน สำมำรถใช้ปัจจัยกำรผลิตร่ วมกันจำกกำรรวมซื้ อรวมขำย กำรใช้
เครื่ องมือ/อุปกรณ์/เครื่ องจักรกลร่ วมกันได้อย่ำงคุม้ ค่ำ ซึ่ งจะส่ งผลให้ตน้ ทุนกำรผลิตลดลง มีกระบวนกำรกลุ่มที่เข้มแข็ง เช่น
กลุ่มเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน หรื อสหกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงเป็ นระบบ และง่ำยต่อกำรเข้ำถึงกำร
ส่ งเสริ ม สนับสนุนจำกภำครัฐทั้งด้ำนองค์ควำมรู ้ แหล่งทุน ให้เกิดกำรพัฒนำที่เข้มแข็งต่อไปในอนำคต ใช้เทคโนโลยีที่
เหมำะสมหรื อนวัตกรรมเพื่อพัฒนำกำรผลิต รวมถึงปัจจัยที่สำคัญอย่ำงยิง่ อีกประกำรหนึ่งคือ ควำมร่ วมมือร่ วมใจของ
เกษตรกรที่มำรวมตัวกันเป็ นกลุ่มร่ วมกันผลิต มีผจู ้ ดั กำรแปลงเป็ นผูบ้ ริ หำรจัดกำรพื้นที่ในทุกกิจกรรมตลอดห่ วงโซ่ อุปทำน
นอกจำกนี้ กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรยังได้ดำเนินกำรพัฒนำช่องทำงกำรตลำดหลำยช่องทำงให้กบั เกษตรกร ทั้งแบบ
offline และ online ได้แก่ กำรจัดทำบันทึกควำมเข้ำใจร่ วมกับผูป้ ระกอบกำรโมเดิร์นเทรดหลำยแห่ง กำรจัดทำโครงกำรเพื่อ
จัดสรรพื้นที่จำหน่ำยสิ นค้ำให้กบั เกษตรกรกับตลำดค้ำส่ งสิ นค้ำขนำดใหญ่ กำรจัดทำโครงกำรควำมร่ วมมือในกำรพัฒนำ
ควำมรู ้และทักษะของเจ้ำหน้ำที่และเกษตรกรเข้ำสู่ ระบบจำหน่ำยสิ นค้ำออนไลน์กบั ผูป้ ระกอบกำรแพลตฟอร์ มจำหน่ำยสิ นค้ำ
ออนไลน์ รวมถึงกำรพัฒนำเว็บไซต์ “ตลำดเกษตรกรออนไลน์.com” ที่เป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลสิ นค้ำพร้อมช่องทำงติดต่อ
ซื้ อขำยสิ นค้ำโดยตรงกับกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตสิ นค้ำ ซึ่ งผ่ำนกำรคัดสรรจำกหน่วยงำนในระดับพื้นที่ทวั่ ประเทศในรู ปแบบ ecatalog
ด้ำนนำยแจ็ค จำง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร บริ ษทั ลำซำด้ำ จำกัด (ประเทศไทย) กล่ำวว่ำ “ลำซำด้ำมีควำมยินดีเป็ น
อย่ำงยิง่ ที่ได้ร่วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรสนับสนุนเกษตรกรไทยในกำรเพิ่มช่องทำงจำหน่ำยสิ นค้ำเกษตรบนตลำดออนไลน์ โดย
มีแพลตฟอร์มลำซำด้ำเป็ นตัวกลำงเชื่อมต่อเกษตรกรไทยกับผูบ้ ริ โภคทัว่ ประเทศ ทั้งนี้ ทำงลำซำด้ำเองพร้อมให้ควำมร่ วมมือ
กับภำครัฐอย่ำงเต็มที่ในกำรส่ งเสริ มสิ นค้ำเกษตรกรไทยให้เป็ นที่รู้จกั เพื่อนำมำซึ่ งควำมสำเร็ จอย่ำงยัง่ ยืนของเกษตรกรไทย
บนตลำดออนไลน์”
สำหรับผลกำรดำเนินงำนแปลงใหญ่ปัจจุบนั มีดงั นี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิ งหำคม 2563) 1) มีกำรรับรองแปลงใหญ่
จำนวน 6,868 แปลง เกษตรกร 408,194 รำย พื้นที่ 6,615,298 ไร่ 2) มูลค่ำเพิ่มในกำรผลิตสิ นค้ำแปลงใหญ่สะสม 4 ปี (25592562) รวมมูลค่ำเพิ่ม 36,180.25 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็ น ลดต้นทุน 16,888.76 ล้ำนบำท และเพิ่มผลผลิต 19,291.48 ล้ำนบำท 3)
กำรรับรองมำตรฐำน รวมทั้งสิ้ น 157,832 รำย ได้แก่ GAP 131,262 รำย เกษตรอินทรี ย ์ 15,509 รำย RSPO 2,270 รำย อื่นๆ
8,791 รำย และ 4) กำรเชื่ อมโยงกำรตลำดแปลงใหญ่ ได้แก่ ตลำดข้อตกลงล่วงหน้ำ 876 แปลง ตลำดอื่นๆ 5,964 แปลง และ
ตลำดออนไลน์ 304 แปลง
ทั้งนี้ ในวันที่ 3 กันยำยน 2563 ผูบ้ ริ หำรและเจ้ำหน้ำที่กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรได้นำผูแ้ ทนเกษตรกรพร้อมสิ นค้ำแปลง
ใหญ่เกรดพรี เมี่ยม ซึ่ งมีศกั ยภำพในกำรพัฒนำต่อยอดไปจำหน่ำยผ่ำนแพลตฟอร์ มออนไลน์ได้ เข้ำพบผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั
Lazada ประเทศไทย และสื่ อมวลชน จำนวน 5 สำนัก เพื่อประชำสัมพันธ์สินค้ำแปลงใหญ่และเปิ ดโอกำสให้ผแู ้ ทนเกษตรกร
แปลงใหญ่ได้พบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูป้ ระกอบกำรและสื่ อมวลชนในเรื่ องพัฒนำกำรผลิตสิ นค้ำเกษตรใน
อนำคต

กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรผลักดันตลำดออนไลน์ นำเกษตรกรแปลงใหญ่พบผูบ้ ริ หำร Lazada และสื่ อมวลชน แนะนำสิ นค้ำแปร
รู ปเกรดพรี เมี่ยมพร้อมต่อยอดทำงธุ รกิจสิ นค้ำเกษตรแบบออนไลน์

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ปั จจุบนั รู ปแบบกำรดำเนินชี วติ ของประชำชน
เปลี่ยนแปลงไปมำก ทั้งนี้เป็ นผลจำกควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร ระบบกำรขนส่ งสิ นค้ำ
(logistic)ที่มีประสิ ทธิ ภำพ ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ทำให้ผคู ้ น
ออกจำกบ้ำนหรื อเดินทำงน้อยลงจึงเป็ นตัวเร่ งทำให้แนวโน้มกำรตลำดออนไลน์ได้รับควำมนิยมอย่ำงสู งและเติบโตแบบก้ำว
กระโดด ผูบ้ ริ โภคสำมำรถสั่งซื้ อสิ นค้ำโดยต้องไม่ตอ้ งเดินทำงออกจำกบ้ำน เพียงแค่ใช้แอพพลิเคชัน่ บนเครื่ องมือสื่ อสำรที่
ทันสมัย จ่ำยค่ำสิ นค้ำผ่ำนบัตรเครดิต หรื อระบบ internet banking และรอรับสิ นค้ำซึ่ งจัดส่ งให้ถึงบ้ำนอย่ำงรวดเร็ วโดยบริ ษทั
ขนส่ ง ดังนั้นเพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเหล่ำนี้ได้ กำรจำหน่ำยสิ นค้ำเกษตรจึงต้องพัฒนำให้ทนั กับควำมต้องกำรของ
ผูบ้ ริ โภคด้วยเช่นเดียวกัน เกษตรกรทุกกลุ่มทั้งกลุ่มแปลงใหญ่ วิสำหกิจชุมชน Young Smart Farmer และกลุ่มพัฒนำอำชีพ
ต่ำงๆ จึงต้องเรี ยนรู ้กำรผลิตสิ นค้ำคุณภำพได้มำตรฐำน กำรจัดหำบรรจุภณั ฑ์ที่เหมำะสมทำให้สินค้ำยังคงคุณภำพดีจนถึงมือ
ผูบ้ ริ โภค รู ้จกั เลือกใช้ระบบกำรขนส่ งที่เหมำะสม รวมทั้งพัฒนำและเลือกใช้ช่องกำรจำหน่ำยออนไลน์ผำ่ นสื่ อโซเชี ยลของ
ตนเอง เช่น Facebook, Line, Instagram และ platform จำหน่ำยสิ นค้ำแบบออนไลน์ต่ำงๆ

ด้ำนนำยทวี มำสขำว รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร กล่ำวว่ำ กำรส่ งเสริ มกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็ นกำร
พัฒนำเกษตรกรแบบบูรณำของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง โดยยึดพื้นที่เป็ นหลัก (Area-based Approach) เน้นกำรลดต้นทุน

กำรผลิต กำรเพิ่มผลผลิต กำรพัฒนำคุณภำพและพัฒนำให้ได้มำตรฐำน กำรบริ หำรจัดกำร และกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำด
คำนึงถึงควำมเหมำะสมของพื้นที่ตำมข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรเชิงรุ ก (Agri Map) หรื อเป็ นพื้นที่ที่สำมำรถ
ปรับปรุ งและพัฒนำได้ มีขนำดที่คุม้ ค่ำต่อกำรลงทุน สำมำรถใช้ปัจจัยกำรผลิตร่ วมกันจำกกำรรวมซื้ อรวมขำย กำรใช้
เครื่ องมือ/อุปกรณ์/เครื่ องจักรกลร่ วมกันได้อย่ำงคุม้ ค่ำ ซึ่ งจะส่ งผลให้ตน้ ทุนกำรผลิตลดลง มีกระบวนกำรกลุ่มที่เข้มแข็ง เช่น
กลุ่มเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน หรื อสหกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงเป็ นระบบ และง่ำยต่อกำรเข้ำถึงกำร
ส่ งเสริ ม สนับสนุนจำกภำครัฐทั้งด้ำนองค์ควำมรู ้ แหล่งทุน ให้เกิดกำรพัฒนำที่เข้มแข็งต่อไปในอนำคต ใช้เทคโนโลยีที่
เหมำะสมหรื อนวัตกรรมเพื่อพัฒนำกำรผลิต รวมถึงปั จจัยที่สำคัญอย่ำงยิง่ อีกประกำรหนึ่งคือ ควำมร่ วมมือร่ วมใจของ
เกษตรกรที่มำรวมตัวกันเป็ นกลุ่มร่ วมกันผลิต มีผจู ้ ดั กำรแปลงเป็ นผูบ้ ริ หำรจัดกำรพื้นที่ในทุกกิจกรรมตลอดห่ วงโซ่ อุปทำน
นอกจำกนี้ กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรยังได้ดำเนินกำรพัฒนำช่องทำงกำรตลำดหลำยช่องทำงให้กบั เกษตรกร ทั้งแบบ
offline และ online ได้แก่ กำรจัดทำบันทึกควำมเข้ำใจร่ วมกับผูป้ ระกอบกำรโมเดิร์นเทรดหลำยแห่ง กำรจัดทำโครงกำรเพื่อ
จัดสรรพื้นที่จำหน่ำยสิ นค้ำให้กบั เกษตรกรกับตลำดค้ำส่ งสิ นค้ำขนำดใหญ่ กำรจัดทำโครงกำรควำมร่ วมมือในกำรพัฒนำ
ควำมรู ้และทักษะของเจ้ำหน้ำที่และเกษตรกรเข้ำสู่ ระบบจำหน่ำยสิ นค้ำออนไลน์กบั ผูป้ ระกอบกำรแพลตฟอร์ มจำหน่ำยสิ นค้ำ
ออนไลน์ รวมถึงกำรพัฒนำเว็บไซต์ “ตลำดเกษตรกรออนไลน์.com” ที่เป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลสิ นค้ำพร้อมช่องทำงติดต่อ
ซื้ อขำยสิ นค้ำโดยตรงกับกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตสิ นค้ำ ซึ่ งผ่ำนกำรคัดสรรจำกหน่วยงำนในระดับพื้นที่ทว่ั ประเทศในรู ปแบบ ecatalog
ด้ำนนำยแจ็ค จำง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร บริ ษทั ลำซำด้ำ จำกัด (ประเทศไทย) กล่ำวว่ำ “ลำซำด้ำมีควำมยินดีเป็ น
อย่ำงยิง่ ที่ได้ร่วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรสนับสนุนเกษตรกรไทยในกำรเพิ่มช่องทำงจำหน่ำยสิ นค้ำเกษตรบนตลำดออนไลน์ โดย
มีแพลตฟอร์ มลำซำด้ำเป็ นตัวกลำงเชื่อมต่อเกษตรกรไทยกับผูบ้ ริ โภคทัว่ ประเทศ ทั้งนี้ ทำงลำซำด้ำเองพร้อมให้ควำมร่ วมมือ
กับภำครัฐอย่ำงเต็มที่ในกำรส่ งเสริ มสิ นค้ำเกษตรกรไทยให้เป็ นที่รู้จกั เพื่อนำมำซึ่ งควำมสำเร็ จอย่ำงยัง่ ยืนของเกษตรกรไทย
บนตลำดออนไลน์”
สำหรับผลกำรดำเนินงำนแปลงใหญ่ปัจจุบนั มีดงั นี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิ งหำคม 2563) 1) มีกำรรับรองแปลงใหญ่
จำนวน 6,868 แปลง เกษตรกร 408,194 รำย พื้นที่ 6,615,298 ไร่ 2) มูลค่ำเพิ่มในกำรผลิตสิ นค้ำแปลงใหญ่สะสม 4 ปี (25592562) รวมมูลค่ำเพิ่ม 36,180.25 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็ น ลดต้นทุน 16,888.76 ล้ำนบำท และเพิ่มผลผลิต 19,291.48 ล้ำนบำท 3)
กำรรับรองมำตรฐำน รวมทั้งสิ้ น 157,832 รำย ได้แก่ GAP 131,262 รำย เกษตรอินทรี ย ์ 15,509 รำย RSPO 2,270 รำย อื่นๆ
8,791 รำย และ 4) กำรเชื่ อมโยงกำรตลำดแปลงใหญ่ ได้แก่ ตลำดข้อตกลงล่วงหน้ำ 876 แปลง ตลำดอื่นๆ 5,964 แปลง และ
ตลำดออนไลน์ 304 แปลง
ทั้งนี้ ในวันที่ 3 กันยำยน 2563 ผูบ้ ริ หำรและเจ้ำหน้ำที่กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรได้นำผูแ้ ทนเกษตรกรพร้อมสิ นค้ำแปลง
ใหญ่เกรดพรี เมี่ยม ซึ่ งมีศกั ยภำพในกำรพัฒนำต่อยอดไปจำหน่ำยผ่ำนแพลตฟอร์ มออนไลน์ได้ เข้ำพบผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั
Lazada ประเทศไทย และสื่ อมวลชน จำนวน 5 สำนัก เพื่อประชำสัมพันธ์สินค้ำแปลงใหญ่และเปิ ดโอกำสให้ผแู ้ ทนเกษตรกร
แปลงใหญ่ได้พบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูป้ ระกอบกำรและสื่ อมวลชนในเรื่ องพัฒนำกำรผลิตสิ นค้ำเกษตรใน
อนำคต

งานชมศูนย์ ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 21 ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2563

สำนักงำน กปร. ร่ วมกับศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง อันเนื่ องมำจำกพระรำชดำริ และจังหวัดนรำธิ วำส จัดงำนชม
ศูนย์ศึกษำ พัฒนำควำมรู ้ ดูนิทรรศกำร” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 7 – 9 กันยำยน 2563
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหำกรุ ณำธิ คุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ที่มีพระรำชปณิ ธำนในกำร “สื บสำน รักษำ
ต่อยอด” โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และแนวพระรำชดำริ ในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิต์ ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนั ปี หลวง เพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวติ ของรำษฎรให้มีควำมมัน่ คงและยัง่ ยืน
7 กันยำยน 2563 พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุ ข องคมนตรี เป็ นประธำนกำรเปิ ดงำน โดยมีนำยเอกรัฐ หลีเส็ น ผูว้ ำ่
รำชกำรจังหวัดนรำธิ วำส กล่ำวต้อนรับ นำยดนุชำ สิ นธวำนนท์ เลขำธิ กำร กปร. กล่ำวรำยงำนกำรจัดงำน มีหวั หน้ำส่ วน
รำชกำร เกษตรกร ครู และนักเรี ยนจำกโรงเรี ยนต่ำงๆ ร่ วมพิธีเปิ ด ในกำรนี้พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุ ข องคมนตรี ร่ วมชม
นิทรรศกำร “สื บสำน รักษำ ต่อยอด เรี ยนรู ้ สู่ วถิ ีใหม่” และได้มอบรำงวัลให้แก่ผชู ้ นะเลิศกำรประกวด เกษตรกรต้นแบบ ด้ำน
กำรทำเกษตรบริ เวณบ้ำน จำนวน 1 รำงวัล กำรประกวดผลผลิตทำงกำรเกษตร (ข้ำวโพด กระเจี๊ยบเขียว และถัว่ ฝักยำว)
จำนวน 3 รำงวัล และรำงวัลเจ้ำหน้ำที่ที่นำองค์ควำมรู ้จำกศูนย์ฯ ไปส่ งเสริ มขยำยผลในพื้นที่ จำกนั้นเยีย่ มชมร้ำนจำหน่ำย
ผลผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขยำยผลของศูนย์ฯ และฟำร์ มตัวอย่ำงฯ เยี่ยมชมศูนย์กำรเรี ยนรู ้ดำ้ นสุ ขภำพ

ในส่ วนของกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร นำยสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตร ที่ 5
จังหวัดสงขลำ เผยว่ำ กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรได้จดั ให้มีเจ้ำหน้ำที่ประจำที่ศูนย์ฯ เพื่อพัฒนำแปลงเรี ยนรู ้ องค์ควำมรู ้ นำไป
ขยำยผล ฝึ กอบรมอำชีพให้พี่นอ้ งเกษตรกรมำอย่ำงต่อเนื่ อง มีเกษตรกรเข้ำมำเรี ยนรู ้ กำรทำเกษตรผสมผสำน กำรเกษตร
ประณี ต กำรขยำยพันธุ์บอนสี เพื่อพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู ้ และนำไปขยำยผลในพื้นที่ นอกจำกนี้ยงั มีกำรจัดอบรมควำมรู ้ ณ
บ้ำนของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่อีกด้วย เช่น ในปี 2563 มีกำรฝึ กอบรมเรื่ องกำรจัดทำแผนกำรผลิตรำยบุคคล (IFPP) พร้อม
ฝึ กปฏิบตั ิกำรจัดทำแผนกำรผลิตและเรื่ องกำรเพิม่ ทักษะกำรเป็ นวิทยำกร ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง ฯ กำรถ่ำยทอด
ควำมรู ้ผำ่ นกระบวนกำรเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม กำรฝึ กอบรมเกษตรกรเรื่ องกำรผลิตปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยน้ ำหมักชีวภำพ กำรเพำะ
เห็ดในถุงพลำสติกและกำรเพำะเห็ดฟำง ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นำยดำ หะยะมิน บ้ำนเลขที่ 52/3 หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอ
เหนื อ อำเภอเมือง จังหวัดนรำธิ วำส เกษตรกรในพื้นที่หมู่บำ้ นรอบศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง และศูนย์สำขำ ได้แก่ อำเภอ
ยีง่ อ อำเภอบำเจำะ อำเภอเมือง อำเภอตำกใบ อำเภอระแงะ อำเภอเจำะไอร้อง จังหวัดนรำธิวำส และ อำเภอสำยบุรี จังหวัด
ปั ตตำนี จำนวน 70 รำย นอกจำกนี้ได้มีกำรจัดฝึ กอบรมเกษตรกร หลักสู ตร ถ่ำยทอดควำมรู ้ผำ่ นกระบวนกำรเรี ยนรู ้แบบมี
ส่ วนร่ วม จำนวน 70 รำย ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นำยมูหมั มัด ยูนุ บ้ำนเลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนื อ อำเภอเมือง
จังหวัดนรำธิ วำส และกิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมและแปรรู ปผลผลิตทำงกำรเกษตร หลักสู ตรกำรทำขนม
กะหรี่ ป๊ั บไส้มนั เทศ ณ กลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกรบ้ำนกูแบบำเดำะ หมู่ที่3 ตำบลลูโบะบำยะ อำเภอยีง่ อ จังหวัดนรำธิ วำส โดยมี
แม่บำ้ นเกษตรกรเข้ำร่ วม จำนวน 20 รำย เป็ นต้น
สำหรับกำรจัดงำนชมศูนย์ฯ ในครั้งนี้ งำนส่ งเสริ มกำรเกษตรในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ได้มีกิจกรรมสำธิ ต
กำรประกอบชุดผักยกแคร่ อย่ำงง่ำย และกำรจัดทำแปลงสำธิ ตกำรทำเกษตรแบบผสมผสำนเพื่อให้ผสู ้ นใจเข้ำมำเรี ยนรู ้และ
นำไปประยุกต์ใช้กบั พื้นที่ของตนเองอีกด้วย

งำนชมศูนย์ศึกษำ พัฒนำควำมรู ้ ดูนิทรรศกำร” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 7 – 9 กันยำยน 2563

สำนักงำน กปร. ร่ วมกับศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง อันเนื่ องมำจำกพระรำชดำริ และจังหวัดนรำธิ วำส จัดงำนชม
ศูนย์ศึกษำ พัฒนำควำมรู ้ ดูนิทรรศกำร” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 7 – 9 กันยำยน 2563
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหำกรุ ณำธิ คุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ที่มีพระรำชปณิ ธำนในกำร “สื บสำน รักษำ
ต่อยอด” โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และแนวพระรำชดำริ ในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิต์ ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนั ปี หลวง เพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวติ ของรำษฎรให้มีควำมมัน่ คงและยัง่ ยืน
7 กันยำยน 2563 พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุ ข องคมนตรี เป็ นประธำนกำรเปิ ดงำน โดยมีนำยเอกรัฐ หลีเส็ น ผูว้ ำ่
รำชกำรจังหวัดนรำธิ วำส กล่ำวต้อนรับ นำยดนุชำ สิ นธวำนนท์ เลขำธิ กำร กปร. กล่ำวรำยงำนกำรจัดงำน มีหวั หน้ำส่ วน
รำชกำร เกษตรกร ครู และนักเรี ยนจำกโรงเรี ยนต่ำงๆ ร่ วมพิธีเปิ ด ในกำรนี้พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุ ข องคมนตรี ร่ วมชม
นิทรรศกำร “สื บสำน รักษำ ต่อยอด เรี ยนรู ้ สู่ วถิ ีใหม่” และได้มอบรำงวัลให้แก่ผชู ้ นะเลิศกำรประกวด เกษตรกรต้นแบบ ด้ำน
กำรทำเกษตรบริ เวณบ้ำน จำนวน 1 รำงวัล กำรประกวดผลผลิตทำงกำรเกษตร (ข้ำวโพด กระเจี๊ยบเขียว และถัว่ ฝักยำว)
จำนวน 3 รำงวัล และรำงวัลเจ้ำหน้ำที่ที่นำองค์ควำมรู ้จำกศูนย์ฯ ไปส่ งเสริ มขยำยผลในพื้นที่ จำกนั้นเยีย่ มชมร้ำนจำหน่ำย
ผลผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขยำยผลของศูนย์ฯ และฟำร์ มตัวอย่ำงฯ เยี่ยมชมศูนย์กำรเรี ยนรู ้ดำ้ นสุ ขภำพ
ในส่ วนของกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร นำยสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตร ที่ 5
จังหวัดสงขลำ เผยว่ำ กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรได้จดั ให้มีเจ้ำหน้ำที่ประจำที่ศูนย์ฯ เพื่อพัฒนำแปลงเรี ยนรู ้ องค์ควำมรู ้ นำไป
ขยำยผล ฝึ กอบรมอำชีพให้พี่นอ้ งเกษตรกรมำอย่ำงต่อเนื่ อง มีเกษตรกรเข้ำมำเรี ยนรู ้ กำรทำเกษตรผสมผสำน กำรเกษตร
ประณี ต กำรขยำยพันธุ์บอนสี เพื่อพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู ้ และนำไปขยำยผลในพื้นที่ นอกจำกนี้ยงั มีกำรจัดอบรมควำมรู ้ ณ
บ้ำนของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่อีกด้วย เช่น ในปี 2563 มีกำรฝึ กอบรมเรื่ องกำรจัดทำแผนกำรผลิตรำยบุคคล (IFPP) พร้อม

ฝึ กปฏิบตั ิกำรจัดทำแผนกำรผลิตและเรื่ องกำรเพิ่มทักษะกำรเป็ นวิทยำกร ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง ฯ กำรถ่ำยทอด
ควำมรู ้ผำ่ นกระบวนกำรเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม กำรฝึ กอบรมเกษตรกรเรื่ องกำรผลิตปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยน้ ำหมักชีวภำพ กำรเพำะ
เห็ดในถุงพลำสติกและกำรเพำะเห็ดฟำง ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นำยดำ หะยะมิน บ้ำนเลขที่ 52/3 หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอ
เหนื อ อำเภอเมือง จังหวัดนรำธิ วำส เกษตรกรในพื้นที่หมู่บำ้ นรอบศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง และศูนย์สำขำ ได้แก่ อำเภอ
ยีง่ อ อำเภอบำเจำะ อำเภอเมือง อำเภอตำกใบ อำเภอระแงะ อำเภอเจำะไอร้อง จังหวัดนรำธิวำส และ อำเภอสำยบุรี จังหวัด
ปั ตตำนี จำนวน 70 รำย นอกจำกนี้ได้มีกำรจัดฝึ กอบรมเกษตรกร หลักสู ตร ถ่ำยทอดควำมรู ้ผำ่ นกระบวนกำรเรี ยนรู ้แบบมี
ส่ วนร่ วม จำนวน 70 รำย ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นำยมูหมั มัด ยูนุ บ้ำนเลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนื อ อำเภอเมือง
จังหวัดนรำธิ วำส และกิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมและแปรรู ปผลผลิตทำงกำรเกษตร หลักสู ตรกำรทำขนม
กะหรี่ ป๊ั บไส้มนั เทศ ณ กลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกรบ้ำนกูแบบำเดำะ หมู่ที่3 ตำบลลูโบะบำยะ อำเภอยีง่ อ จังหวัดนรำธิ วำส โดยมี
แม่บำ้ นเกษตรกรเข้ำร่ วม จำนวน 20 รำย เป็ นต้น
สำหรับกำรจัดงำนชมศูนย์ฯ ในครั้งนี้ งำนส่ งเสริ มกำรเกษตรในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ได้มีกิจกรรมสำธิ ต
กำรประกอบชุดผักยกแคร่ อย่ำงง่ำย และกำรจัดทำแปลงสำธิ ตกำรทำเกษตรแบบผสมผสำนเพื่อให้ผสู ้ นใจเข้ำมำเรี ยนรู ้และ
นำไปประยุกต์ใช้กบั พื้นที่ของตนเองอีกด้วย

งำนชมศูนย์ศึกษำ พัฒนำควำมรู ้ ดูนิทรรศกำร” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 7 – 9 กันยำยน 2563

สำนักงำน กปร. ร่ วมกับศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง อันเนื่ องมำจำกพระรำชดำริ และจังหวัดนรำธิ วำส จัดงำนชม
ศูนย์ศึกษำ พัฒนำควำมรู ้ ดูนิทรรศกำร” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 7 – 9 กันยำยน 2563
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหำกรุ ณำธิ คุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ที่มีพระรำชปณิ ธำนในกำร “สื บสำน รักษำ
ต่อยอด” โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และแนวพระรำชดำริ ในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิต์ ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนั ปี หลวง เพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวติ ของรำษฎรให้มีควำมมัน่ คงและยัง่ ยืน
7 กันยำยน 2563 พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุ ข องคมนตรี เป็ นประธำนกำรเปิ ดงำน โดยมีนำยเอกรัฐ หลีเส็ น ผูว้ ำ่
รำชกำรจังหวัดนรำธิ วำส กล่ำวต้อนรับ นำยดนุชำ สิ นธวำนนท์ เลขำธิ กำร กปร. กล่ำวรำยงำนกำรจัดงำน มีหวั หน้ำส่ วน
รำชกำร เกษตรกร ครู และนักเรี ยนจำกโรงเรี ยนต่ำงๆ ร่ วมพิธีเปิ ด ในกำรนี้พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุ ข องคมนตรี ร่ วมชม
นิทรรศกำร “สื บสำน รักษำ ต่อยอด เรี ยนรู ้ สู่ วถิ ีใหม่” และได้มอบรำงวัลให้แก่ผชู ้ นะเลิศกำรประกวด เกษตรกรต้นแบบ ด้ำน
กำรทำเกษตรบริ เวณบ้ำน จำนวน 1 รำงวัล กำรประกวดผลผลิตทำงกำรเกษตร (ข้ำวโพด กระเจี๊ยบเขียว และถัว่ ฝักยำว)
จำนวน 3 รำงวัล และรำงวัลเจ้ำหน้ำที่ที่นำองค์ควำมรู ้จำกศูนย์ฯ ไปส่ งเสริ มขยำยผลในพื้นที่ จำกนั้นเยีย่ มชมร้ำนจำหน่ำย
ผลผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขยำยผลของศูนย์ฯ และฟำร์ มตัวอย่ำงฯ เยี่ยมชมศูนย์กำรเรี ยนรู ้ดำ้ นสุ ขภำพ

ในส่ วนของกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร นำยสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตร ที่ 5
จังหวัดสงขลำ เผยว่ำ กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรได้จดั ให้มีเจ้ำหน้ำที่ประจำที่ศูนย์ฯ เพื่อพัฒนำแปลงเรี ยนรู ้ องค์ควำมรู ้ นำไป
ขยำยผล ฝึ กอบรมอำชีพให้พี่นอ้ งเกษตรกรมำอย่ำงต่อเนื่ อง มีเกษตรกรเข้ำมำเรี ยนรู ้ กำรทำเกษตรผสมผสำน กำรเกษตร
ประณี ต กำรขยำยพันธุ์บอนสี เพื่อพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู ้ และนำไปขยำยผลในพื้นที่ นอกจำกนี้ยงั มีกำรจัดอบรมควำมรู ้ ณ
บ้ำนของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่อีกด้วย เช่น ในปี 2563 มีกำรฝึ กอบรมเรื่ องกำรจัดทำแผนกำรผลิตรำยบุคคล (IFPP) พร้อม
ฝึ กปฏิบตั ิกำรจัดทำแผนกำรผลิตและเรื่ องกำรเพิม่ ทักษะกำรเป็ นวิทยำกร ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง ฯ กำรถ่ำยทอด
ควำมรู ้ผำ่ นกระบวนกำรเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม กำรฝึ กอบรมเกษตรกรเรื่ องกำรผลิตปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยน้ ำหมักชีวภำพ กำรเพำะ
เห็ดในถุงพลำสติกและกำรเพำะเห็ดฟำง ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นำยดำ หะยะมิน บ้ำนเลขที่ 52/3 หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอ
เหนื อ อำเภอเมือง จังหวัดนรำธิ วำส เกษตรกรในพื้นที่หมู่บำ้ นรอบศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง และศูนย์สำขำ ได้แก่ อำเภอ
ยีง่ อ อำเภอบำเจำะ อำเภอเมือง อำเภอตำกใบ อำเภอระแงะ อำเภอเจำะไอร้อง จังหวัดนรำธิวำส และ อำเภอสำยบุรี จังหวัด
ปั ตตำนี จำนวน 70 รำย นอกจำกนี้ได้มีกำรจัดฝึ กอบรมเกษตรกร หลักสู ตร ถ่ำยทอดควำมรู ้ผำ่ นกระบวนกำรเรี ยนรู ้แบบมี
ส่ วนร่ วม จำนวน 70 รำย ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นำยมูหมั มัด ยูนุ บ้ำนเลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนื อ อำเภอเมือง
จังหวัดนรำธิ วำส และกิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมและแปรรู ปผลผลิตทำงกำรเกษตร หลักสู ตรกำรทำขนม
กะหรี่ ป๊ั บไส้มนั เทศ ณ กลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกรบ้ำนกูแบบำเดำะ หมู่ที่3 ตำบลลูโบะบำยะ อำเภอยีง่ อ จังหวัดนรำธิ วำส โดยมี
แม่บำ้ นเกษตรกรเข้ำร่ วม จำนวน 20 รำย เป็ นต้น
สำหรับกำรจัดงำนชมศูนย์ฯ ในครั้งนี้ งำนส่ งเสริ มกำรเกษตรในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ได้มีกิจกรรมสำธิ ต
กำรประกอบชุดผักยกแคร่ อย่ำงง่ำย และกำรจัดทำแปลงสำธิ ตกำรทำเกษตรแบบผสมผสำนเพื่อให้ผสู ้ นใจเข้ำมำเรี ยนรู ้และ
นำไปประยุกต์ใช้กบั พื้นที่ของตนเองอีกด้วย

งำนชมศูนย์ศึกษำ พัฒนำควำมรู ้ ดูนิทรรศกำร” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 7 – 9 กันยำยน 2563

สำนักงำน กปร. ร่ วมกับศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง อันเนื่ องมำจำกพระรำชดำริ และจังหวัดนรำธิ วำส จัดงำนชม
ศูนย์ศึกษำ พัฒนำควำมรู ้ ดูนิทรรศกำร” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 7 – 9 กันยำยน 2563
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหำกรุ ณำธิ คุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ที่มีพระรำชปณิ ธำนในกำร “สื บสำน รักษำ
ต่อยอด” โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และแนวพระรำชดำริ ในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิต์ ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนั ปี หลวง เพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวติ ของรำษฎรให้มีควำมมัน่ คงและยัง่ ยืน
7 กันยำยน 2563 พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุ ข องคมนตรี เป็ นประธำนกำรเปิ ดงำน โดยมีนำยเอกรัฐ หลีเส็ น ผูว้ ำ่
รำชกำรจังหวัดนรำธิ วำส กล่ำวต้อนรับ นำยดนุชำ สิ นธวำนนท์ เลขำธิ กำร กปร. กล่ำวรำยงำนกำรจัดงำน มีหวั หน้ำส่ วน
รำชกำร เกษตรกร ครู และนักเรี ยนจำกโรงเรี ยนต่ำงๆ ร่ วมพิธีเปิ ด ในกำรนี้พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุ ข องคมนตรี ร่ วมชม
นิทรรศกำร “สื บสำน รักษำ ต่อยอด เรี ยนรู ้ สู่ วถิ ีใหม่” และได้มอบรำงวัลให้แก่ผชู ้ นะเลิศกำรประกวด เกษตรกรต้นแบบ ด้ำน
กำรทำเกษตรบริ เวณบ้ำน จำนวน 1 รำงวัล กำรประกวดผลผลิตทำงกำรเกษตร (ข้ำวโพด กระเจี๊ยบเขียว และถัว่ ฝักยำว)
จำนวน 3 รำงวัล และรำงวัลเจ้ำหน้ำที่ที่นำองค์ควำมรู ้จำกศูนย์ฯ ไปส่ งเสริ มขยำยผลในพื้นที่ จำกนั้นเยีย่ มชมร้ำนจำหน่ำย
ผลผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขยำยผลของศูนย์ฯ และฟำร์ มตัวอย่ำงฯ เยี่ยมชมศูนย์กำรเรี ยนรู ้ดำ้ นสุ ขภำพ

ในส่ วนของกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร นำยสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตร ที่ 5
จังหวัดสงขลำ เผยว่ำ กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรได้จดั ให้มีเจ้ำหน้ำที่ประจำที่ศูนย์ฯ เพื่อพัฒนำแปลงเรี ยนรู ้ องค์ควำมรู ้ นำไป
ขยำยผล ฝึ กอบรมอำชีพให้พี่นอ้ งเกษตรกรมำอย่ำงต่อเนื่ อง มีเกษตรกรเข้ำมำเรี ยนรู ้ กำรทำเกษตรผสมผสำน กำรเกษตร
ประณี ต กำรขยำยพันธุ์บอนสี เพื่อพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู ้ และนำไปขยำยผลในพื้นที่ นอกจำกนี้ยงั มีกำรจัดอบรมควำมรู ้ ณ
บ้ำนของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่อีกด้วย เช่น ในปี 2563 มีกำรฝึ กอบรมเรื่ องกำรจัดทำแผนกำรผลิตรำยบุคคล (IFPP) พร้อม
ฝึ กปฏิบตั ิกำรจัดทำแผนกำรผลิตและเรื่ องกำรเพิม่ ทักษะกำรเป็ นวิทยำกร ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง ฯ กำรถ่ำยทอด
ควำมรู ้ผำ่ นกระบวนกำรเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม กำรฝึ กอบรมเกษตรกรเรื่ องกำรผลิตปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยน้ ำหมักชีวภำพ กำรเพำะ
เห็ดในถุงพลำสติกและกำรเพำะเห็ดฟำง ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นำยดำ หะยะมิน บ้ำนเลขที่ 52/3 หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอ
เหนื อ อำเภอเมือง จังหวัดนรำธิ วำส เกษตรกรในพื้นที่หมู่บำ้ นรอบศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง และศูนย์สำขำ ได้แก่ อำเภอ
ยีง่ อ อำเภอบำเจำะ อำเภอเมือง อำเภอตำกใบ อำเภอระแงะ อำเภอเจำะไอร้อง จังหวัดนรำธิวำส และ อำเภอสำยบุรี จังหวัด
ปั ตตำนี จำนวน 70 รำย นอกจำกนี้ได้มีกำรจัดฝึ กอบรมเกษตรกร หลักสู ตร ถ่ำยทอดควำมรู ้ผำ่ นกระบวนกำรเรี ยนรู ้แบบมี
ส่ วนร่ วม จำนวน 70 รำย ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นำยมูหมั มัด ยูนุ บ้ำนเลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนื อ อำเภอเมือง
จังหวัดนรำธิ วำส และกิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมและแปรรู ปผลผลิตทำงกำรเกษตร หลักสู ตรกำรทำขนม
กะหรี่ ป๊ั บไส้มนั เทศ ณ กลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกรบ้ำนกูแบบำเดำะ หมู่ที่3 ตำบลลูโบะบำยะ อำเภอยีง่ อ จังหวัดนรำธิ วำส โดยมี
แม่บำ้ นเกษตรกรเข้ำร่ วม จำนวน 20 รำย เป็ นต้น
สำหรับกำรจัดงำนชมศูนย์ฯ ในครั้งนี้ งำนส่ งเสริ มกำรเกษตรในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ได้มีกิจกรรมสำธิ ต
กำรประกอบชุดผักยกแคร่ อย่ำงง่ำย และกำรจัดทำแปลงสำธิ ตกำรทำเกษตรแบบผสมผสำนเพื่อให้ผสู ้ นใจเข้ำมำเรี ยนรู ้และ
นำไปประยุกต์ใช้กบั พื้นที่ของตนเองอีกด้วย

งำนชมศูนย์ศึกษำ พัฒนำควำมรู ้ ดูนิทรรศกำร” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 7 – 9 กันยำยน 2563
สำนักงำน กปร. ร่ วมกับศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง อันเนื่ องมำจำกพระรำชดำริ และจังหวัดนรำธิ วำส จัดงำนชม
ศูนย์ศึกษำ พัฒนำควำมรู ้ ดูนิทรรศกำร” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 7 – 9 กันยำยน 2563
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหำกรุ ณำธิ คุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ที่มีพระรำชปณิ ธำนในกำร “สื บสำน รักษำ
ต่อยอด” โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และแนวพระรำชดำริ ในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิต์ ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนั ปี หลวง เพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวติ ของรำษฎรให้มีควำมมัน่ คงและยัง่ ยืน
7 กันยำยน 2563 พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุ ข องคมนตรี เป็ นประธำนกำรเปิ ดงำน โดยมีนำยเอกรัฐ หลีเส็ น ผูว้ ำ่
รำชกำรจังหวัดนรำธิ วำส กล่ำวต้อนรับ นำยดนุชำ สิ นธวำนนท์ เลขำธิ กำร กปร. กล่ำวรำยงำนกำรจัดงำน มีหวั หน้ำส่ วน
รำชกำร เกษตรกร ครู และนักเรี ยนจำกโรงเรี ยนต่ำงๆ ร่ วมพิธีเปิ ด ในกำรนี้พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุ ข องคมนตรี ร่ วมชม
นิทรรศกำร “สื บสำน รักษำ ต่อยอด เรี ยนรู ้ สู่ วถิ ีใหม่” และได้มอบรำงวัลให้แก่ผชู ้ นะเลิศกำรประกวด เกษตรกรต้นแบบ ด้ำน
กำรทำเกษตรบริ เวณบ้ำน จำนวน 1 รำงวัล กำรประกวดผลผลิตทำงกำรเกษตร (ข้ำวโพด กระเจี๊ยบเขียว และถัว่ ฝักยำว)

จำนวน 3 รำงวัล และรำงวัลเจ้ำหน้ำที่ที่นำองค์ควำมรู ้จำกศูนย์ฯ ไปส่ งเสริ มขยำยผลในพื้นที่ จำกนั้นเยีย่ มชมร้ำนจำหน่ำย
ผลผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขยำยผลของศูนย์ฯ และฟำร์ มตัวอย่ำงฯ เยี่ยมชมศูนย์กำรเรี ยนรู ้ดำ้ นสุ ขภำพ
ในส่ วนของกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร นำยสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตร ที่ 5
จังหวัดสงขลำ เผยว่ำ กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรได้จดั ให้มีเจ้ำหน้ำที่ประจำที่ศูนย์ฯ เพื่อพัฒนำแปลงเรี ยนรู ้ องค์ควำมรู ้ นำไป
ขยำยผล ฝึ กอบรมอำชีพให้พี่นอ้ งเกษตรกรมำอย่ำงต่อเนื่ อง มีเกษตรกรเข้ำมำเรี ยนรู ้ กำรทำเกษตรผสมผสำน กำรเกษตร
ประณี ต กำรขยำยพันธุ์บอนสี เพื่อพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู ้ และนำไปขยำยผลในพื้นที่ นอกจำกนี้ยงั มีกำรจัดอบรมควำมรู ้ ณ
บ้ำนของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่อีกด้วย เช่น ในปี 2563 มีกำรฝึ กอบรมเรื่ องกำรจัดทำแผนกำรผลิตรำยบุคคล (IFPP) พร้อม
ฝึ กปฏิบตั ิกำรจัดทำแผนกำรผลิตและเรื่ องกำรเพิ่มทักษะกำรเป็ นวิทยำกร ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง ฯ กำรถ่ำยทอด
ควำมรู ้ผำ่ นกระบวนกำรเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม กำรฝึ กอบรมเกษตรกรเรื่ องกำรผลิตปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยน้ ำหมักชีวภำพ กำรเพำะ
เห็ดในถุงพลำสติกและกำรเพำะเห็ดฟำง ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นำยดำ หะยะมิน บ้ำนเลขที่ 52/3 หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอ
เหนื อ อำเภอเมือง จังหวัดนรำธิ วำส เกษตรกรในพื้นที่หมู่บำ้ นรอบศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง และศูนย์สำขำ ได้แก่ อำเภอ
ยีง่ อ อำเภอบำเจำะ อำเภอเมือง อำเภอตำกใบ อำเภอระแงะ อำเภอเจำะไอร้อง จังหวัดนรำธิวำส และ อำเภอสำยบุรี จังหวัด
ปั ตตำนี จำนวน 70 รำย นอกจำกนี้ได้มีกำรจัดฝึ กอบรมเกษตรกร หลักสู ตร ถ่ำยทอดควำมรู ้ผำ่ นกระบวนกำรเรี ยนรู ้แบบมี
ส่ วนร่ วม จำนวน 70 รำย ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นำยมูหมั มัด ยูนุ บ้ำนเลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนื อ อำเภอเมือง
จังหวัดนรำธิ วำส และกิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมและแปรรู ปผลผลิตทำงกำรเกษตร หลักสู ตรกำรทำขนม
กะหรี่ ป๊ั บไส้มนั เทศ ณ กลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกรบ้ำนกูแบบำเดำะ หมู่ที่3 ตำบลลูโบะบำยะ อำเภอยีง่ อ จังหวัดนรำธิ วำส โดยมี
แม่บำ้ นเกษตรกรเข้ำร่ วม จำนวน 20 รำย เป็ นต้น
สำหรับกำรจัดงำนชมศูนย์ฯ ในครั้งนี้ งำนส่ งเสริ มกำรเกษตรในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ได้มีกิจกรรมสำธิ ต
กำรประกอบชุดผักยกแคร่ อย่ำงง่ำย และกำรจัดทำแปลงสำธิ ตกำรทำเกษตรแบบผสมผสำนเพื่อให้ผสู ้ นใจเข้ำมำเรี ยนรู ้และ
นำไปประยุกต์ใช้กบั พื้นที่ของตนเองอีกด้วย

งำนชมศูนย์ศึกษำ พัฒนำควำมรู ้ ดูนิทรรศกำร” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 7 – 9 กันยำยน 2563

สำนักงำน กปร. ร่ วมกับศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง อันเนื่ องมำจำกพระรำชดำริ และจังหวัดนรำธิ วำส จัดงำนชม
ศูนย์ศึกษำ พัฒนำควำมรู ้ ดูนิทรรศกำร” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 7 – 9 กันยำยน 2563
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหำกรุ ณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ที่มีพระรำชปณิ ธำนในกำร “สื บสำน รักษำ
ต่อยอด” โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และแนวพระรำชดำริ ในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิต์ ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนั ปี หลวง เพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวติ ของรำษฎรให้มีควำมมัน่ คงและยัง่ ยืน
7 กันยำยน 2563 พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุ ข องคมนตรี เป็ นประธำนกำรเปิ ดงำน โดยมีนำยเอกรัฐ หลีเส็ น ผูว้ ำ่
รำชกำรจังหวัดนรำธิ วำส กล่ำวต้อนรับ นำยดนุชำ สิ นธวำนนท์ เลขำธิ กำร กปร. กล่ำวรำยงำนกำรจัดงำน มีหวั หน้ำส่ วน
รำชกำร เกษตรกร ครู และนักเรี ยนจำกโรงเรี ยนต่ำงๆ ร่ วมพิธีเปิ ด ในกำรนี้พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุ ข องคมนตรี ร่ วมชม
นิทรรศกำร “สื บสำน รักษำ ต่อยอด เรี ยนรู ้ สู่ วถิ ีใหม่” และได้มอบรำงวัลให้แก่ผชู ้ นะเลิศกำรประกวด เกษตรกรต้นแบบ ด้ำน

กำรทำเกษตรบริ เวณบ้ำน จำนวน 1 รำงวัล กำรประกวดผลผลิตทำงกำรเกษตร (ข้ำวโพด กระเจี๊ยบเขียว และถัว่ ฝักยำว)
จำนวน 3 รำงวัล และรำงวัลเจ้ำหน้ำที่ที่นำองค์ควำมรู ้จำกศูนย์ฯ ไปส่ งเสริ มขยำยผลในพื้นที่ จำกนั้นเยีย่ มชมร้ำนจำหน่ำย
ผลผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขยำยผลของศูนย์ฯ และฟำร์ มตัวอย่ำงฯ เยี่ยมชมศูนย์กำรเรี ยนรู ้ดำ้ นสุ ขภำพ
ในส่ วนของกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร นำยสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตร ที่ 5
จังหวัดสงขลำ เผยว่ำ กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรได้จดั ให้มีเจ้ำหน้ำที่ประจำที่ศูนย์ฯ เพื่อพัฒนำแปลงเรี ยนรู ้ องค์ควำมรู ้ นำไป
ขยำยผล ฝึ กอบรมอำชีพให้พี่นอ้ งเกษตรกรมำอย่ำงต่อเนื่ อง มีเกษตรกรเข้ำมำเรี ยนรู ้ กำรทำเกษตรผสมผสำน กำรเกษตร
ประณี ต กำรขยำยพันธุ์บอนสี เพื่อพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู ้ และนำไปขยำยผลในพื้นที่ นอกจำกนี้ยงั มีกำรจัดอบรมควำมรู ้ ณ
บ้ำนของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่อีกด้วย เช่น ในปี 2563 มีกำรฝึ กอบรมเรื่ องกำรจัดทำแผนกำรผลิตรำยบุคคล (IFPP) พร้อม
ฝึ กปฏิบตั ิกำรจัดทำแผนกำรผลิตและเรื่ องกำรเพิ่มทักษะกำรเป็ นวิทยำกร ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง ฯ กำรถ่ำยทอด
ควำมรู ้ผำ่ นกระบวนกำรเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม กำรฝึ กอบรมเกษตรกรเรื่ องกำรผลิตปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยน้ ำหมักชีวภำพ กำรเพำะ
เห็ดในถุงพลำสติกและกำรเพำะเห็ดฟำง ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นำยดำ หะยะมิน บ้ำนเลขที่ 52/3 หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอ
เหนื อ อำเภอเมือง จังหวัดนรำธิ วำส เกษตรกรในพื้นที่หมู่บำ้ นรอบศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง และศูนย์สำขำ ได้แก่ อำเภอ
ยีง่ อ อำเภอบำเจำะ อำเภอเมือง อำเภอตำกใบ อำเภอระแงะ อำเภอเจำะไอร้อง จังหวัดนรำธิวำส และ อำเภอสำยบุรี จังหวัด
ปั ตตำนี จำนวน 70 รำย นอกจำกนี้ได้มีกำรจัดฝึ กอบรมเกษตรกร หลักสู ตร ถ่ำยทอดควำมรู ้ผำ่ นกระบวนกำรเรี ยนรู ้แบบมี
ส่ วนร่ วม จำนวน 70 รำย ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นำยมูหมั มัด ยูนุ บ้ำนเลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดนรำธิ วำส และกิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมและแปรรู ปผลผลิตทำงกำรเกษตร หลักสู ตรกำรทำขนม
กะหรี่ ป๊ั บไส้มนั เทศ ณ กลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกรบ้ำนกูแบบำเดำะ หมู่ที่3 ตำบลลูโบะบำยะ อำเภอยีง่ อ จังหวัดนรำธิ วำส โดยมี
แม่บำ้ นเกษตรกรเข้ำร่ วม จำนวน 20 รำย เป็ นต้น
สำหรับกำรจัดงำนชมศูนย์ฯ ในครั้งนี้ งำนส่ งเสริ มกำรเกษตรในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ได้มีกิจกรรมสำธิ ต
กำรประกอบชุดผักยกแคร่ อย่ำงง่ำย และกำรจัดทำแปลงสำธิ ตกำรทำเกษตรแบบผสมผสำนเพื่อให้ผสู ้ นใจเข้ำมำเรี ยนรู ้และ
นำไปประยุกต์ใช้กบั พื้นที่ของตนเองอีกด้วย

งำนชมศูนย์ศึกษำ พัฒนำควำมรู ้ ดูนิทรรศกำร” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 7 – 9 กันยำยน 2563

สำนักงำน กปร. ร่ วมกับศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง อันเนื่ องมำจำกพระรำชดำริ และจังหวัดนรำธิ วำส จัดงำนชม
ศูนย์ศึกษำ พัฒนำควำมรู ้ ดูนิทรรศกำร” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 7 – 9 กันยำยน 2563
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหำกรุ ณำธิ คุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ที่มีพระรำชปณิ ธำนในกำร “สื บสำน รักษำ
ต่อยอด” โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และแนวพระรำชดำริ ในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิต์ ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนั ปี หลวง เพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวติ ของรำษฎรให้มีควำมมัน่ คงและยัง่ ยืน
7 กันยำยน 2563 พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุ ข องคมนตรี เป็ นประธำนกำรเปิ ดงำน โดยมีนำยเอกรัฐ หลีเส็ น ผูว้ ำ่
รำชกำรจังหวัดนรำธิ วำส กล่ำวต้อนรับ นำยดนุชำ สิ นธวำนนท์ เลขำธิ กำร กปร. กล่ำวรำยงำนกำรจัดงำน มีหวั หน้ำส่ วน
รำชกำร เกษตรกร ครู และนักเรี ยนจำกโรงเรี ยนต่ำงๆ ร่ วมพิธีเปิ ด ในกำรนี้พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุ ข องคมนตรี ร่ วมชม
นิทรรศกำร “สื บสำน รักษำ ต่อยอด เรี ยนรู ้ สู่ วถิ ีใหม่” และได้มอบรำงวัลให้แก่ผชู ้ นะเลิศกำรประกวด เกษตรกรต้นแบบ ด้ำน
กำรทำเกษตรบริ เวณบ้ำน จำนวน 1 รำงวัล กำรประกวดผลผลิตทำงกำรเกษตร (ข้ำวโพด กระเจี๊ยบเขียว และถัว่ ฝักยำว)
จำนวน 3 รำงวัล และรำงวัลเจ้ำหน้ำที่ที่นำองค์ควำมรู ้จำกศูนย์ฯ ไปส่ งเสริ มขยำยผลในพื้นที่ จำกนั้นเยีย่ มชมร้ำนจำหน่ำย
ผลผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขยำยผลของศูนย์ฯ และฟำร์ มตัวอย่ำงฯ เยี่ยมชมศูนย์กำรเรี ยนรู ้ดำ้ นสุ ขภำพ

ในส่ วนของกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร นำยสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตร ที่ 5 จังหวัด
สงขลำ เผยว่ำ กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรได้จดั ให้มีเจ้ำหน้ำที่ประจำที่ศูนย์ฯ เพื่อพัฒนำแปลงเรี ยนรู ้ องค์ควำมรู ้ นำไปขยำยผล
ฝึ กอบรมอำชีพให้พี่นอ้ งเกษตรกรมำอย่ำงต่อเนื่ อง มีเกษตรกรเข้ำมำเรี ยนรู ้ กำรทำเกษตรผสมผสำน กำรเกษตรประณี ต กำร
ขยำยพันธุ์บอนสี เพื่อพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู ้ และนำไปขยำยผลในพื้นที่ นอกจำกนี้ยงั มีกำรจัดอบรมควำมรู ้ ณ บ้ำนของ
เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่อีกด้วย เช่น ในปี 2563 มีกำรฝึ กอบรมเรื่ องกำรจัดทำแผนกำรผลิตรำยบุคคล (IFPP) พร้อมฝึ ก
ปฏิบตั ิกำรจัดทำแผนกำรผลิตและเรื่ องกำรเพิม่ ทักษะกำรเป็ นวิทยำกร ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง ฯ กำรถ่ำยทอดควำมรู ้
ผ่ำนกระบวนกำรเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม กำรฝึ กอบรมเกษตรกรเรื่ องกำรผลิตปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยน้ ำหมักชีวภำพ กำรเพำะเห็ดใน
ถุงพลำสติกและกำรเพำะเห็ดฟำง ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นำยดำ หะยะมิน บ้ำนเลขที่ 52/3 หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดนรำธิ วำส เกษตรกรในพื้นที่หมู่บำ้ นรอบศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง และศูนย์สำขำ ได้แก่ อำเภอยีง่ อ
อำเภอบำเจำะ อำเภอเมือง อำเภอตำกใบ อำเภอระแงะ อำเภอเจำะไอร้อง จังหวัดนรำธิวำส และ อำเภอสำยบุรี จังหวัดปัตตำนี
จำนวน 70 รำย นอกจำกนี้ได้มีกำรจัดฝึ กอบรมเกษตรกร หลักสู ตร ถ่ำยทอดควำมรู ้ผำ่ นกระบวนกำรเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
จำนวน 70 รำย ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นำยมูหมั มัด ยูนุ บ้ำนเลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด
นรำธิ วำส และกิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมและแปรรู ปผลผลิตทำงกำรเกษตร หลักสู ตรกำรทำขนมกะหรี่ ป๊ั บไส้มนั
เทศ ณ กลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกรบ้ำนกูแบบำเดำะ หมู่ที่3 ตำบลลูโบะบำยะ อำเภอยีง่ อ จังหวัดนรำธิ วำส โดยมีแม่บำ้ นเกษตรกร
เข้ำร่ วม จำนวน 20 รำย เป็ นต้น
สำหรับกำรจัดงำนชมศูนย์ฯ ในครั้งนี้ งำนส่ งเสริ มกำรเกษตรในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ได้มีกิจกรรมสำธิ ต
กำรประกอบชุดผักยกแคร่ อย่ำงง่ำย และกำรจัดทำแปลงสำธิ ตกำรทำเกษตรแบบผสมผสำนเพื่อให้ผสู ้ นใจเข้ำมำเรี ยนรู ้และ
นำไปประยุกต์ใช้กบั พื้นที่ของตนเองอีกด้วย

งำนชมศูนย์ศึกษำ พัฒนำควำมรู ้ ดูนิทรรศกำร” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 7 – 9 กันยำยน 2563

สำนักงำน กปร. ร่ วมกับศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง อันเนื่ องมำจำกพระรำชดำริ และจังหวัดนรำธิ วำส จัดงำนชม
ศูนย์ศึกษำ พัฒนำควำมรู ้ ดูนิทรรศกำร” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 7 – 9 กันยำยน 2563
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหำกรุ ณำธิ คุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ที่มีพระรำชปณิ ธำนในกำร “สื บสำน รักษำ
ต่อยอด” โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และแนวพระรำชดำริ ในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิต์ ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนั ปี หลวง เพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวติ ของรำษฎรให้มีควำมมัน่ คงและยัง่ ยืน
7 กันยำยน 2563 พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุ ข องคมนตรี เป็ นประธำนกำรเปิ ดงำน โดยมีนำยเอกรัฐ หลีเส็ น ผูว้ ำ่
รำชกำรจังหวัดนรำธิ วำส กล่ำวต้อนรับ นำยดนุชำ สิ นธวำนนท์ เลขำธิ กำร กปร. กล่ำวรำยงำนกำรจัดงำน มีหวั หน้ำส่ วน
รำชกำร เกษตรกร ครู และนักเรี ยนจำกโรงเรี ยนต่ำงๆ ร่ วมพิธีเปิ ด ในกำรนี้พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุ ข องคมนตรี ร่ วมชม
นิทรรศกำร “สื บสำน รักษำ ต่อยอด เรี ยนรู ้ สู่ วถิ ีใหม่” และได้มอบรำงวัลให้แก่ผชู ้ นะเลิศกำรประกวด เกษตรกรต้นแบบ ด้ำน
กำรทำเกษตรบริ เวณบ้ำน จำนวน 1 รำงวัล กำรประกวดผลผลิตทำงกำรเกษตร (ข้ำวโพด กระเจี๊ยบเขียว และถัว่ ฝักยำว)
จำนวน 3 รำงวัล และรำงวัลเจ้ำหน้ำที่ที่นำองค์ควำมรู ้จำกศูนย์ฯ ไปส่ งเสริ มขยำยผลในพื้นที่ จำกนั้นเยีย่ มชมร้ำนจำหน่ำย
ผลผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขยำยผลของศูนย์ฯ และฟำร์ มตัวอย่ำงฯ เยี่ยมชมศูนย์กำรเรี ยนรู ้ดำ้ นสุ ขภำพ

ในส่ วนของกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร นำยสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตร ที่ 5 จังหวัด
สงขลำ เผยว่ำ กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรได้จดั ให้มีเจ้ำหน้ำที่ประจำที่ศูนย์ฯ เพื่อพัฒนำแปลงเรี ยนรู ้ องค์ควำมรู ้ นำไปขยำยผล
ฝึ กอบรมอำชีพให้พี่นอ้ งเกษตรกรมำอย่ำงต่อเนื่ อง มีเกษตรกรเข้ำมำเรี ยนรู ้ กำรทำเกษตรผสมผสำน กำรเกษตรประณี ต กำร
ขยำยพันธุ์บอนสี เพื่อพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู ้ และนำไปขยำยผลในพื้นที่ นอกจำกนี้ยงั มีกำรจัดอบรมควำมรู ้ ณ บ้ำนของ
เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่อีกด้วย เช่น ในปี 2563 มีกำรฝึ กอบรมเรื่ องกำรจัดทำแผนกำรผลิตรำยบุคคล (IFPP) พร้อมฝึ ก
ปฏิบตั ิกำรจัดทำแผนกำรผลิตและเรื่ องกำรเพิม่ ทักษะกำรเป็ นวิทยำกร ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง ฯ กำรถ่ำยทอดควำมรู ้
ผ่ำนกระบวนกำรเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม กำรฝึ กอบรมเกษตรกรเรื่ องกำรผลิตปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยน้ ำหมักชีวภำพ กำรเพำะเห็ดใน
ถุงพลำสติกและกำรเพำะเห็ดฟำง ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นำยดำ หะยะมิน บ้ำนเลขที่ 52/3 หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดนรำธิ วำส เกษตรกรในพื้นที่หมู่บำ้ นรอบศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง และศูนย์สำขำ ได้แก่ อำเภอยีง่ อ
อำเภอบำเจำะ อำเภอเมือง อำเภอตำกใบ อำเภอระแงะ อำเภอเจำะไอร้อง จังหวัดนรำธิวำส และ อำเภอสำยบุรี จังหวัดปัตตำนี
จำนวน 70 รำย นอกจำกนี้ได้มีกำรจัดฝึ กอบรมเกษตรกร หลักสู ตร ถ่ำยทอดควำมรู ้ผำ่ นกระบวนกำรเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
จำนวน 70 รำย ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นำยมูหมั มัด ยูนุ บ้ำนเลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด
นรำธิ วำส และกิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมและแปรรู ปผลผลิตทำงกำรเกษตร หลักสู ตรกำรทำขนมกะหรี่ ป๊ั บไส้มนั
เทศ ณ กลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกรบ้ำนกูแบบำเดำะ หมู่ที่3 ตำบลลูโบะบำยะ อำเภอยีง่ อ จังหวัดนรำธิ วำส โดยมีแม่บำ้ นเกษตรกร
เข้ำร่ วม จำนวน 20 รำย เป็ นต้น
สำหรับกำรจัดงำนชมศูนย์ฯ ในครั้งนี้ งำนส่ งเสริ มกำรเกษตรในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ได้มีกิจกรรมสำธิ ต
กำรประกอบชุดผักยกแคร่ อย่ำงง่ำย และกำรจัดทำแปลงสำธิ ตกำรทำเกษตรแบบผสมผสำนเพื่อให้ผสู ้ นใจเข้ำมำเรี ยนรู ้และ
นำไปประยุกต์ใช้กบั พื้นที่ของตนเองอีกด้วย

งำนชมศูนย์ศึกษำ พัฒนำควำมรู ้ ดูนิทรรศกำร” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 7 – 9 กันยำยน 2563

สำนักงำน กปร. ร่ วมกับศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง อันเนื่ องมำจำกพระรำชดำริ และจังหวัดนรำธิ วำส จัดงำนชม
ศูนย์ศึกษำ พัฒนำควำมรู ้ ดูนิทรรศกำร” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 7 – 9 กันยำยน 2563
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหำกรุ ณำธิ คุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ที่มีพระรำชปณิ ธำนในกำร “สื บสำน รักษำ
ต่อยอด” โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และแนวพระรำชดำริ ในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิต์ ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนั ปี หลวง เพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวติ ของรำษฎรให้มีควำมมัน่ คงและยัง่ ยืน
7 กันยำยน 2563 พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุ ข องคมนตรี เป็ นประธำนกำรเปิ ดงำน โดยมีนำยเอกรัฐ หลีเส็ น ผูว้ ำ่
รำชกำรจังหวัดนรำธิ วำส กล่ำวต้อนรับ นำยดนุชำ สิ นธวำนนท์ เลขำธิ กำร กปร. กล่ำวรำยงำนกำรจัดงำน มีหวั หน้ำส่ วน
รำชกำร เกษตรกร ครู และนักเรี ยนจำกโรงเรี ยนต่ำงๆ ร่ วมพิธีเปิ ด ในกำรนี้พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุ ข องคมนตรี ร่ วมชม
นิทรรศกำร “สื บสำน รักษำ ต่อยอด เรี ยนรู ้ สู่ วถิ ีใหม่” และได้มอบรำงวัลให้แก่ผชู ้ นะเลิศกำรประกวด เกษตรกรต้นแบบ ด้ำน
กำรทำเกษตรบริ เวณบ้ำน จำนวน 1 รำงวัล กำรประกวดผลผลิตทำงกำรเกษตร (ข้ำวโพด กระเจี๊ยบเขียว และถัว่ ฝักยำว)
จำนวน 3 รำงวัล และรำงวัลเจ้ำหน้ำที่ที่นำองค์ควำมรู ้จำกศูนย์ฯ ไปส่ งเสริ มขยำยผลในพื้นที่ จำกนั้นเยีย่ มชมร้ำนจำหน่ำย
ผลผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขยำยผลของศูนย์ฯ และฟำร์ มตัวอย่ำงฯ เยี่ยมชมศูนย์กำรเรี ยนรู ้ดำ้ นสุ ขภำพ

ในส่ วนของกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร นำยสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตร ที่ 5 จังหวัด
สงขลำ เผยว่ำ กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรได้จดั ให้มีเจ้ำหน้ำที่ประจำที่ศูนย์ฯ เพื่อพัฒนำแปลงเรี ยนรู ้ องค์ควำมรู ้ นำไปขยำยผล
ฝึ กอบรมอำชีพให้พี่นอ้ งเกษตรกรมำอย่ำงต่อเนื่ อง มีเกษตรกรเข้ำมำเรี ยนรู ้ กำรทำเกษตรผสมผสำน กำรเกษตรประณี ต กำร
ขยำยพันธุ์บอนสี เพื่อพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู ้ และนำไปขยำยผลในพื้นที่ นอกจำกนี้ยงั มีกำรจัดอบรมควำมรู ้ ณ บ้ำนของ
เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่อีกด้วย เช่น ในปี 2563 มีกำรฝึ กอบรมเรื่ องกำรจัดทำแผนกำรผลิตรำยบุคคล (IFPP) พร้อมฝึ ก
ปฏิบตั ิกำรจัดทำแผนกำรผลิตและเรื่ องกำรเพิม่ ทักษะกำรเป็ นวิทยำกร ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง ฯ กำรถ่ำยทอดควำมรู ้
ผ่ำนกระบวนกำรเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม กำรฝึ กอบรมเกษตรกรเรื่ องกำรผลิตปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยน้ ำหมักชีวภำพ กำรเพำะเห็ดใน
ถุงพลำสติกและกำรเพำะเห็ดฟำง ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นำยดำ หะยะมิน บ้ำนเลขที่ 52/3 หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดนรำธิ วำส เกษตรกรในพื้นที่หมู่บำ้ นรอบศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง และศูนย์สำขำ ได้แก่ อำเภอยีง่ อ
อำเภอบำเจำะ อำเภอเมือง อำเภอตำกใบ อำเภอระแงะ อำเภอเจำะไอร้อง จังหวัดนรำธิวำส และ อำเภอสำยบุรี จังหวัดปัตตำนี
จำนวน 70 รำย นอกจำกนี้ได้มีกำรจัดฝึ กอบรมเกษตรกร หลักสู ตร ถ่ำยทอดควำมรู ้ผำ่ นกระบวนกำรเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
จำนวน 70 รำย ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นำยมูหมั มัด ยูนุ บ้ำนเลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด
นรำธิ วำส และกิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมและแปรรู ปผลผลิตทำงกำรเกษตร หลักสู ตรกำรทำขนมกะหรี่ ป๊ั บไส้มนั
เทศ ณ กลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกรบ้ำนกูแบบำเดำะ หมู่ที่3 ตำบลลูโบะบำยะ อำเภอยีง่ อ จังหวัดนรำธิ วำส โดยมีแม่บำ้ นเกษตรกร
เข้ำร่ วม จำนวน 20 รำย เป็ นต้น
สำหรับกำรจัดงำนชมศูนย์ฯ ในครั้งนี้ งำนส่ งเสริ มกำรเกษตรในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ได้มีกิจกรรมสำธิ ต
กำรประกอบชุดผักยกแคร่ อย่ำงง่ำย และกำรจัดทำแปลงสำธิ ตกำรทำเกษตรแบบผสมผสำนเพื่อให้ผสู ้ นใจเข้ำมำเรี ยนรู ้และ
นำไปประยุกต์ใช้กบั พื้นที่ของตนเองอีกด้วย

งำนชมศูนย์ศึกษำ พัฒนำควำมรู ้ ดูนิทรรศกำร” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 7 – 9 กันยำยน 2563

สำนักงำน กปร. ร่ วมกับศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง อันเนื่ องมำจำกพระรำชดำริ และจังหวัดนรำธิ วำส จัดงำนชม
ศูนย์ศึกษำ พัฒนำควำมรู ้ ดูนิทรรศกำร” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 7 – 9 กันยำยน 2563
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหำกรุ ณำธิ คุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ที่มีพระรำชปณิ ธำนในกำร “สื บสำน รักษำ
ต่อยอด” โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และแนวพระรำชดำริ ในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิต์ ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนั ปี หลวง เพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวติ ของรำษฎรให้มีควำมมัน่ คงและยัง่ ยืน
7 กันยำยน 2563 พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุ ข องคมนตรี เป็ นประธำนกำรเปิ ดงำน โดยมีนำยเอกรัฐ หลีเส็ น ผูว้ ำ่
รำชกำรจังหวัดนรำธิ วำส กล่ำวต้อนรับ นำยดนุชำ สิ นธวำนนท์ เลขำธิ กำร กปร. กล่ำวรำยงำนกำรจัดงำน มีหวั หน้ำส่ วน
รำชกำร เกษตรกร ครู และนักเรี ยนจำกโรงเรี ยนต่ำงๆ ร่ วมพิธีเปิ ด ในกำรนี้พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุ ข องคมนตรี ร่ วมชม
นิทรรศกำร “สื บสำน รักษำ ต่อยอด เรี ยนรู ้ สู่ วถิ ีใหม่” และได้มอบรำงวัลให้แก่ผชู ้ นะเลิศกำรประกวด เกษตรกรต้นแบบ ด้ำน
กำรทำเกษตรบริ เวณบ้ำน จำนวน 1 รำงวัล กำรประกวดผลผลิตทำงกำรเกษตร (ข้ำวโพด กระเจี๊ยบเขียว และถัว่ ฝักยำว)
จำนวน 3 รำงวัล และรำงวัลเจ้ำหน้ำที่ที่นำองค์ควำมรู ้จำกศูนย์ฯ ไปส่ งเสริ มขยำยผลในพื้นที่ จำกนั้นเยีย่ มชมร้ำนจำหน่ำย
ผลผลิตทำงกำรเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขยำยผลของศูนย์ฯ และฟำร์ มตัวอย่ำงฯ เยี่ยมชมศูนย์กำรเรี ยนรู ้ดำ้ นสุ ขภำพ

ในส่ วนของกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร นำยสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตร ที่ 5 จังหวัด
สงขลำ เผยว่ำ กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรได้จดั ให้มีเจ้ำหน้ำที่ประจำที่ศูนย์ฯ เพื่อพัฒนำแปลงเรี ยนรู ้ องค์ควำมรู ้ นำไปขยำยผล
ฝึ กอบรมอำชีพให้พี่นอ้ งเกษตรกรมำอย่ำงต่อเนื่ อง มีเกษตรกรเข้ำมำเรี ยนรู ้ กำรทำเกษตรผสมผสำน กำรเกษตรประณี ต กำร
ขยำยพันธุ์บอนสี เพื่อพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู ้ และนำไปขยำยผลในพื้นที่ นอกจำกนี้ยงั มีกำรจัดอบรมควำมรู ้ ณ บ้ำนของ
เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่อีกด้วย เช่น ในปี 2563 มีกำรฝึ กอบรมเรื่ องกำรจัดทำแผนกำรผลิตรำยบุคคล (IFPP) พร้อมฝึ ก
ปฏิบตั ิกำรจัดทำแผนกำรผลิตและเรื่ องกำรเพิม่ ทักษะกำรเป็ นวิทยำกร ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง ฯ กำรถ่ำยทอดควำมรู ้
ผ่ำนกระบวนกำรเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม กำรฝึ กอบรมเกษตรกรเรื่ องกำรผลิตปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยน้ ำหมักชีวภำพ กำรเพำะเห็ดใน
ถุงพลำสติกและกำรเพำะเห็ดฟำง ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นำยดำ หะยะมิน บ้ำนเลขที่ 52/3 หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดนรำธิ วำส เกษตรกรในพื้นที่หมู่บำ้ นรอบศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง และศูนย์สำขำ ได้แก่ อำเภอยีง่ อ
อำเภอบำเจำะ อำเภอเมือง อำเภอตำกใบ อำเภอระแงะ อำเภอเจำะไอร้อง จังหวัดนรำธิวำส และ อำเภอสำยบุรี จังหวัดปัตตำนี
จำนวน 70 รำย นอกจำกนี้ได้มีกำรจัดฝึ กอบรมเกษตรกร หลักสู ตร ถ่ำยทอดควำมรู ้ผำ่ นกระบวนกำรเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
จำนวน 70 รำย ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นำยมูหมั มัด ยูนุ บ้ำนเลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด
นรำธิ วำส และกิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรถนอมและแปรรู ปผลผลิตทำงกำรเกษตร หลักสู ตรกำรทำขนมกะหรี่ ป๊ั บไส้มนั
เทศ ณ กลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกรบ้ำนกูแบบำเดำะ หมู่ที่3 ตำบลลูโบะบำยะ อำเภอยีง่ อ จังหวัดนรำธิ วำส โดยมีแม่บำ้ นเกษตรกร
เข้ำร่ วม จำนวน 20 รำย เป็ นต้น
สำหรับกำรจัดงำนชมศูนย์ฯ ในครั้งนี้ งำนส่ งเสริ มกำรเกษตรในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ได้มีกิจกรรมสำธิ ต
กำรประกอบชุดผักยกแคร่ อย่ำงง่ำย และกำรจัดทำแปลงสำธิ ตกำรทำเกษตรแบบผสมผสำนเพื่อให้ผสู ้ นใจเข้ำมำเรี ยนรู ้และ
นำไปประยุกต์ใช้กบั พื้นที่ของตนเองอีกด้วย

เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวท้องถิ่นพันธุ์ดี
“กำรผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวท้องถิ่นพันธุ์ดี” ให้แก่เกษตรกรผูน้ ำที่ผลิตมะพร้ำวในภำคใต้ เพื่อให้เกษตรผูน้ ำเหล่ำนี้ได้
นำควำมรู ้ไปพัฒนำแปลงผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู ้ให้แก่เกษตรกรรำยอื่น ๆ
นำยสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ เผยว่ำมะพร้ำวเป็ นพืช
เศรษฐกิจที่มีควำมสำคัญชนิ ดหนึ่งของไทย โดยเฉพำะมะพร้ำวแกง เนื่ องจำกสำมำรถใช้ประโยชน์ได้หลำกหลำย ทั้งในด้ำน
กำรประกอบอำหำร ภูมิปัญญำท้องถิ่น และในภำคอุตสำหกรรม สำมำรถแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ทั้งของกินของใช้ เวช
สำอำง สุ ขภำพและควำมงำม
ในปี 2563 คำดกำรณ์ผลผลิตประมำณ 0.846 ล้ำนตัน มีควำมต้องกำรใช้มะพร้ำว 1.092 ล้ำนตัน แบ่งเป็ นใช้ใน
ประเทศร้อยละ 80 และนำเข้ำร้อยละ 20 ของควำมต้องกำรใช้ในประเทศ โดยใช้ในอุตสำหกรรมแปรรู ปกะทิสำเร็ จรู ป (73%)
มะพร้ำวหัวขูด (25%) และอื่น ๆ (2%) สถำนกำรณ์รำคำตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องถึงขณะนี้ถือว่ำค่อนข้ำงดี เนื่องจำกมะพร้ำวได้
กลำยเป็ นพืชอุตสำหกรรม ป้ อนเข้ำสู่ โรงงำนผลิตกะทิบรรจุกล่อง

บำงช่วงมะพร้ำวผลแห้งมีรำคำสู ง ทำให้เกษตรกรสนใจปลูกมะพร้ำวกันมำกขึ้น ปั จจุบนั ประเทศไทยมีเกษตรกรปลูกมะพร้ำว
กว่ำ 2 แสนรำย พื้นที่ปลูกมะพร้ำวรวมกันทั้งประเทศกว่ำ 1.1 ล้ำนไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 754 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับภำคใต้มีพ้นื
ปลูกมะพร้ำวกว่ำ 3 แสนไร่ มำกเป็ นอันดับสองของประเทศรองจำกภำคกลำง โดยสำมำรถผลิตมะพร้ำวออกสู่ ตลำดได้
402,239 ตัน คิดเป็ นมูลค่ำกว่ำ 1,468 ล้ำนบำท มีพ้นื ที่ปลูกมำกในจังหวัดสุ รำษฎร์ ธำนี และชุมพร ตำมที่กรมส่ งเสริ ม
กำรเกษตร มีนโยบำยส่ งเสริ มกำรรวมกลุ่มเกษตรกรในรู ปแบบแปลงใหญ่ ภำคใต้มีแปลงใหญ่มะพร้ำว จำนวน 46 แปลง มี
เกษตรกรเข้ำร่ วมโครงกำร 2,620 รำย ส่ งเสริ มกำรผลิตมะพร้ำวให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GAP จำนวน 1,267 รำย และ
ส่ งเสริ มให้มีกำรรวมกลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน สำมำรถแปรรู ปและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยได้รับ
มำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของตลำด
อนึ่งเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้ำวภำคใต้บำงส่ วนเป็ นรำยใหม่ ยังจัดกำรด้ำนกำรผลิตและคุณภำพได้ไม่ดีเท่ำที่ควร
นอกจำกนี้ ตน้ พันธุ์มะพร้ำวที่เกษตรซื้ อมำจำกแหล่งที่ไม่น่ำเชื่อถือก็เป็ นอีกส่ วนหนึ่งที่นำโรค แมลงเข้ำมำสู่ แปลงปลูก
ก่อให้เกิดปั ญหำแก่เกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้ำว อีกทั้งมะพร้ำวบำงพันธุ์ไม่เหมำะสมกับพื้นที่ปลูก อำจทำให้ตน้ มะพร้ำวเหล่ำนี้มี
ควำมอ่อนแอ ดังนั้นหำกเกษตรกรสำมำรถผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวในท้องถิ่นที่มีคุณภำพดีได้เอง ก็จะเป็ นวิธีกำรที่ช่วยลดทั้ง
ต้นทุนในกำรซื้ อต้นพันธุ์ ซึ่ งบำงแหล่งมีรำคำสู ง และช่วยลดกำรระบำดของโรคแมลงจำกนอกพื้นที่ได้ นอกจำกนี้ยงั เป็ นกำร
อนุรักษ์พนั ธุ์มะพร้ำวท้องถิ่นที่มีลกั ษณะดีเหมำะสมกับพื้นที่ได้อีกทำงหนึ่งด้วย
สำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ ซึ่ งกำกับ ดูแล ติดตำม ให้คำแนะนำ และพัฒนำเจ้ำหน้ำที่
ส่ งเสริ มกำรเกษตร รวมทั้งเกษตรกรผูน้ ำในพื้นที่ 14 จังหวัดภำคใต้ จึงได้ดำเนินกำรจัดอบรมหลักสู ตร “กำรผลิตต้นพันธุ์
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ผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู ้ให้แก่เกษตรกรรำยอื่น ๆ ตลอดจนพัฒนำเป็ นแปลงต้นแบบกำรเรี ยนรู ้ให้แก่
เกษตรทั้งในและนอกพื้นที่ เป็ นกำรสร้ำงเครื อข่ำยผูผ้ ลิตมะพร้ำวภำคใต้ โดยกำรจัดกำรอบรมแบ่งเป็ น จำนวน 3 รุ่ น ในพื้นที่
จังหวัดปั ตตำนี ยะลำ นรำธิ วำส เป้ ำหมำยเกษตรกร 100 รำย ในพื้นที่จงั หวัดระนอง ชุ มพร ภูเก็ต พังงำ กระบี่ สุ รำษฎร์ ธำนี
นครศรี ธรรมรำช และสงขลำ อีกจำนวน 2 รุ่ น ซึ่ งได้รับกำรอนุ เครำะห์วทิ ยำกรผูม้ ีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนใน
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มะพร้ำวหัวขูด (25%) และอื่น ๆ (2%) สถำนกำรณ์รำคำตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องถึงขณะนี้ถือว่ำค่อนข้ำงดี เนื่องจำกมะพร้ำวได้
กลำยเป็ นพืชอุตสำหกรรม ป้ อนเข้ำสู่ โรงงำนผลิตกะทิบรรจุกล่อง
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กำรเกษตร มีนโยบำยส่ งเสริ มกำรรวมกลุ่มเกษตรกรในรู ปแบบแปลงใหญ่ ภำคใต้มีแปลงใหญ่มะพร้ำว จำนวน 46 แปลง มี
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นอกจำกนี้ ตน้ พันธุ์มะพร้ำวที่เกษตรซื้ อมำจำกแหล่งที่ไม่น่ำเชื่อถือก็เป็ นอีกส่ วนหนึ่งที่นำโรค แมลงเข้ำมำสู่ แปลงปลูก
ก่อให้เกิดปั ญหำแก่เกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้ำว อีกทั้งมะพร้ำวบำงพันธุ์ไม่เหมำะสมกับพื้นที่ปลูก อำจทำให้ตน้ มะพร้ำวเหล่ำนี้มี
ควำมอ่อนแอ ดังนั้นหำกเกษตรกรสำมำรถผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวในท้องถิ่นที่มีคุณภำพดีได้เอง ก็จะเป็ นวิธีกำรที่ช่วยลดทั้ง
ต้นทุนในกำรซื้ อต้นพันธุ์ ซึ่ งบำงแหล่งมีรำคำสู ง และช่วยลดกำรระบำดของโรคแมลงจำกนอกพื้นที่ได้ นอกจำกนี้ยงั เป็ นกำร
อนุรักษ์พนั ธุ์มะพร้ำวท้องถิ่นที่มีลกั ษณะดีเหมำะสมกับพื้นที่ได้อีกทำงหนึ่งด้วย
สำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ ซึ่ งกำกับ ดูแล ติดตำม ให้คำแนะนำ และพัฒนำเจ้ำหน้ำที่
ส่ งเสริ มกำรเกษตร รวมทั้งเกษตรกรผูน้ ำในพื้นที่ 14 จังหวัดภำคใต้ จึงได้ดำเนินกำรจัดอบรมหลักสู ตร “กำรผลิตต้นพันธุ์
มะพร้ำวท้องถิ่นพันธุ์ดี” ให้แก่เกษตรกรผูน้ ำที่ผลิตมะพร้ำวในภำคใต้ เพื่อให้เกษตรผูน้ ำเหล่ำนี้ได้นำควำมรู ้ไปพัฒนำแปลง
ผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู ้ให้แก่เกษตรกรรำยอื่น ๆ ตลอดจนพัฒนำเป็ นแปลงต้นแบบกำรเรี ยนรู ้ให้แก่
เกษตรทั้งในและนอกพื้นที่ เป็ นกำรสร้ำงเครื อข่ำยผูผ้ ลิตมะพร้ำวภำคใต้ โดยกำรจัดกำรอบรมแบ่งเป็ น จำนวน 3 รุ่ น ในพื้นที่
จังหวัดปั ตตำนี ยะลำ นรำธิ วำส เป้ ำหมำยเกษตรกร 100 รำย ในพื้นที่จงั หวัดระนอง ชุ มพร ภูเก็ต พังงำ กระบี่ สุ รำษฎร์ ธำนี
นครศรี ธรรมรำช และสงขลำ อีกจำนวน 2 รุ่ น ซึ่ งได้รับกำรอนุ เครำะห์วทิ ยำกรผูม้ ีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนใน
สังกัดกรมวิชำกำรเกษตรร่ วมด้วย
นอกจำกเกษตรกรจะได้รับควำมรู ้เรื่ องกำรผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวคุณภำพแล้ว เกษตรกรยังได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งในแปลง
เพำะพันธุ์มะพร้ำวอีกด้วย หำกเกษตรกรที่เข้ำอบรมครั้งนี้ได้นำเอำควำมรู ้ดงั กล่ำวไปใช้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กำรผลิต
มะพร้ำวในภำคใต้ให้มีคุณภำพเป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำดได้ต่อไป นำยสุ พิท กล่ำวทิ้งท้ำย

เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวท้องถิ่นพันธุ์ดี
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นำควำมรู ้ไปพัฒนำแปลงผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู ้ให้แก่เกษตรกรรำยอื่น ๆ
นำยสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ เผยว่ำมะพร้ำวเป็ นพืช
เศรษฐกิจที่มีควำมสำคัญชนิ ดหนึ่งของไทย โดยเฉพำะมะพร้ำวแกง เนื่ องจำกสำมำรถใช้ประโยชน์ได้หลำกหลำย ทั้งในด้ำน
กำรประกอบอำหำร ภูมิปัญญำท้องถิ่น และในภำคอุตสำหกรรม สำมำรถแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ทั้งของกินของใช้ เวช
สำอำง สุ ขภำพและควำมงำม
ในปี 2563 คำดกำรณ์ผลผลิตประมำณ 0.846 ล้ำนตัน มีควำมต้องกำรใช้มะพร้ำว 1.092 ล้ำนตัน แบ่งเป็ นใช้ใน
ประเทศร้อยละ 80 และนำเข้ำร้อยละ 20 ของควำมต้องกำรใช้ในประเทศ โดยใช้ในอุตสำหกรรมแปรรู ปกะทิสำเร็ จรู ป (73%)
มะพร้ำวหัวขูด (25%) และอื่น ๆ (2%) สถำนกำรณ์รำคำตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องถึงขณะนี้ถือว่ำค่อนข้ำงดี เนื่องจำกมะพร้ำวได้
กลำยเป็ นพืชอุตสำหกรรม ป้ อนเข้ำสู่ โรงงำนผลิตกะทิบรรจุกล่อง

บำงช่วงมะพร้ำวผลแห้งมีรำคำสู ง ทำให้เกษตรกรสนใจปลูกมะพร้ำวกันมำกขึ้น ปั จจุบนั ประเทศไทยมีเกษตรกรปลูก
มะพร้ำวกว่ำ 2 แสนรำย พื้นที่ปลูกมะพร้ำวรวมกันทั้งประเทศกว่ำ 1.1 ล้ำนไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 754 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับภำคใต้
มีพ้นื ปลูกมะพร้ำวกว่ำ 3 แสนไร่ มำกเป็ นอันดับสองของประเทศรองจำกภำคกลำง โดยสำมำรถผลิตมะพร้ำวออกสู่ ตลำดได้
402,239 ตัน คิดเป็ นมูลค่ำกว่ำ 1,468 ล้ำนบำท มีพ้นื ที่ปลูกมำกในจังหวัดสุ รำษฎร์ ธำนี และชุมพร ตำมที่กรมส่ งเสริ ม
กำรเกษตร มีนโยบำยส่ งเสริ มกำรรวมกลุ่มเกษตรกรในรู ปแบบแปลงใหญ่ ภำคใต้มีแปลงใหญ่มะพร้ำว จำนวน 46 แปลง มี
เกษตรกรเข้ำร่ วมโครงกำร 2,620 รำย ส่ งเสริ มกำรผลิตมะพร้ำวให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GAP จำนวน 1,267 รำย และ
ส่ งเสริ มให้มีกำรรวมกลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน สำมำรถแปรรู ปและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยได้รับ
มำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของตลำด
อนึ่งเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้ำวภำคใต้บำงส่ วนเป็ นรำยใหม่ ยังจัดกำรด้ำนกำรผลิตและคุณภำพได้ไม่ดีเท่ำที่ควร
นอกจำกนี้ ตน้ พันธุ์มะพร้ำวที่เกษตรซื้ อมำจำกแหล่งที่ไม่น่ำเชื่อถือก็เป็ นอีกส่ วนหนึ่งที่นำโรค แมลงเข้ำมำสู่ แปลงปลูก
ก่อให้เกิดปั ญหำแก่เกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้ำว อีกทั้งมะพร้ำวบำงพันธุ์ไม่เหมำะสมกับพื้นที่ปลูก อำจทำให้ตน้ มะพร้ำวเหล่ำนี้มี
ควำมอ่อนแอ ดังนั้นหำกเกษตรกรสำมำรถผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวในท้องถิ่นที่มีคุณภำพดีได้เอง ก็จะเป็ นวิธีกำรที่ช่วยลดทั้ง
ต้นทุนในกำรซื้ อต้นพันธุ์ ซึ่ งบำงแหล่งมีรำคำสู ง และช่วยลดกำรระบำดของโรคแมลงจำกนอกพื้นที่ได้ นอกจำกนี้ยงั เป็ นกำร
อนุรักษ์พนั ธุ์มะพร้ำวท้องถิ่นที่มีลกั ษณะดีเหมำะสมกับพื้นที่ได้อีกทำงหนึ่งด้วย
สำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ ซึ่ งกำกับ ดูแล ติดตำม ให้คำแนะนำ และพัฒนำเจ้ำหน้ำที่
ส่ งเสริ มกำรเกษตร รวมทั้งเกษตรกรผูน้ ำในพื้นที่ 14 จังหวัดภำคใต้ จึงได้ดำเนินกำรจัดอบรมหลักสู ตร “กำรผลิตต้นพันธุ์
มะพร้ำวท้องถิ่นพันธุ์ดี” ให้แก่เกษตรกรผูน้ ำที่ผลิตมะพร้ำวในภำคใต้ เพื่อให้เกษตรผูน้ ำเหล่ำนี้ได้นำควำมรู ้ไปพัฒนำแปลง
ผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู ้ให้แก่เกษตรกรรำยอื่น ๆ ตลอดจนพัฒนำเป็ นแปลงต้นแบบกำรเรี ยนรู ้ให้แก่
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402,239 ตัน คิดเป็ นมูลค่ำกว่ำ 1,468 ล้ำนบำท มีพ้นื ที่ปลูกมำกในจังหวัดสุ รำษฎร์ ธำนี และชุมพร ตำมที่กรมส่ งเสริ ม
กำรเกษตร มีนโยบำยส่ งเสริ มกำรรวมกลุ่มเกษตรกรในรู ปแบบแปลงใหญ่ ภำคใต้มีแปลงใหญ่มะพร้ำว จำนวน 46 แปลง มี
เกษตรกรเข้ำร่ วมโครงกำร 2,620 รำย ส่ งเสริ มกำรผลิตมะพร้ำวให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GAP จำนวน 1,267 รำย และ
ส่ งเสริ มให้มีกำรรวมกลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน สำมำรถแปรรู ปและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยได้รับ
มำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของตลำด
อนึ่งเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้ำวภำคใต้บำงส่ วนเป็ นรำยใหม่ ยังจัดกำรด้ำนกำรผลิตและคุณภำพได้ไม่ดีเท่ำที่ควร
นอกจำกนี้ ตน้ พันธุ์มะพร้ำวที่เกษตรซื้ อมำจำกแหล่งที่ไม่น่ำเชื่อถือก็เป็ นอีกส่ วนหนึ่งที่นำโรค แมลงเข้ำมำสู่ แปลงปลูก
ก่อให้เกิดปั ญหำแก่เกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้ำว อีกทั้งมะพร้ำวบำงพันธุ์ไม่เหมำะสมกับพื้นที่ปลูก อำจทำให้ตน้ มะพร้ำวเหล่ำนี้มี
ควำมอ่อนแอ ดังนั้นหำกเกษตรกรสำมำรถผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวในท้องถิ่นที่มีคุณภำพดีได้เอง ก็จะเป็ นวิธีกำรที่ช่วยลดทั้ง
ต้นทุนในกำรซื้ อต้นพันธุ์ ซึ่ งบำงแหล่งมีรำคำสู ง และช่วยลดกำรระบำดของโรคแมลงจำกนอกพื้นที่ได้ นอกจำกนี้ยงั เป็ นกำร
อนุรักษ์พนั ธุ์มะพร้ำวท้องถิ่นที่มีลกั ษณะดีเหมำะสมกับพื้นที่ได้อีกทำงหนึ่งด้วย
สำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ ซึ่ งกำกับ ดูแล ติดตำม ให้คำแนะนำ และพัฒนำเจ้ำหน้ำที่
ส่ งเสริ มกำรเกษตร รวมทั้งเกษตรกรผูน้ ำในพื้นที่ 14 จังหวัดภำคใต้ จึงได้ดำเนินกำรจัดอบรมหลักสู ตร “กำรผลิตต้นพันธุ์
มะพร้ำวท้องถิ่นพันธุ์ดี” ให้แก่เกษตรกรผูน้ ำที่ผลิตมะพร้ำวในภำคใต้ เพื่อให้เกษตรผูน้ ำเหล่ำนี้ได้นำควำมรู ้ไปพัฒนำแปลง
ผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู ้ให้แก่เกษตรกรรำยอื่น ๆ ตลอดจนพัฒนำเป็ นแปลงต้นแบบกำรเรี ยนรู ้ให้แก่
เกษตรทั้งในและนอกพื้นที่ เป็ นกำรสร้ำงเครื อข่ำยผูผ้ ลิตมะพร้ำวภำคใต้ โดยกำรจัดกำรอบรมแบ่งเป็ น จำนวน 3 รุ่ น ในพื้นที่
จังหวัดปั ตตำนี ยะลำ นรำธิ วำส เป้ ำหมำยเกษตรกร 100 รำย ในพื้นที่จงั หวัดระนอง ชุ มพร ภูเก็ต พังงำ กระบี่ สุ รำษฎร์ ธำนี
นครศรี ธรรมรำช และสงขลำ อีกจำนวน 2 รุ่ น ซึ่ งได้รับกำรอนุ เครำะห์วทิ ยำกรผูม้ ีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนใน
สังกัดกรมวิชำกำรเกษตรร่ วมด้วย
นอกจำกเกษตรกรจะได้รับควำมรู ้เรื่ องกำรผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวคุณภำพแล้ว เกษตรกรยังได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งในแปลง
เพำะพันธุ์มะพร้ำวอีกด้วย หำกเกษตรกรที่เข้ำอบรมครั้งนี้ได้นำเอำควำมรู ้ดงั กล่ำวไปใช้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กำรผลิต
มะพร้ำวในภำคใต้ให้มีคุณภำพเป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำดได้ต่อไป นำยสุ พิท กล่ำวทิ้งท้ำย

เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวท้องถิ่นพันธุ์ดี

“กำรผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวท้องถิ่นพันธุ์ดี” ให้แก่เกษตรกรผูน้ ำที่ผลิตมะพร้ำวในภำคใต้ เพื่อให้เกษตรผูน้ ำเหล่ำนี้ได้
นำควำมรู ้ไปพัฒนำแปลงผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู ้ให้แก่เกษตรกรรำยอื่น ๆ
นำยสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ เผยว่ำมะพร้ำวเป็ นพืช
เศรษฐกิจที่มีควำมสำคัญชนิ ดหนึ่งของไทย โดยเฉพำะมะพร้ำวแกง เนื่ องจำกสำมำรถใช้ประโยชน์ได้หลำกหลำย ทั้งในด้ำน
กำรประกอบอำหำร ภูมิปัญญำท้องถิ่น และในภำคอุตสำหกรรม สำมำรถแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ทั้งของกินของใช้ เวช
สำอำง สุ ขภำพและควำมงำม
ในปี 2563 คำดกำรณ์ผลผลิตประมำณ 0.846 ล้ำนตัน มีควำมต้องกำรใช้มะพร้ำว 1.092 ล้ำนตัน แบ่งเป็ นใช้ใน
ประเทศร้อยละ 80 และนำเข้ำร้อยละ 20 ของควำมต้องกำรใช้ในประเทศ โดยใช้ในอุตสำหกรรมแปรรู ปกะทิสำเร็ จรู ป (73%)
มะพร้ำวหัวขูด (25%) และอื่น ๆ (2%) สถำนกำรณ์รำคำตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องถึงขณะนี้ถือว่ำค่อนข้ำงดี เนื่องจำกมะพร้ำวได้
กลำยเป็ นพืชอุตสำหกรรม ป้ อนเข้ำสู่ โรงงำนผลิตกะทิบรรจุกล่อง
บำงช่วงมะพร้ำวผลแห้งมีรำคำสู ง ทำให้เกษตรกรสนใจปลูกมะพร้ำวกันมำกขึ้น ปั จจุบนั ประเทศไทยมีเกษตรกรปลูก
มะพร้ำวกว่ำ 2 แสนรำย พื้นที่ปลูกมะพร้ำวรวมกันทั้งประเทศกว่ำ 1.1 ล้ำนไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 754 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับภำคใต้

มีพ้นื ปลูกมะพร้ำวกว่ำ 3 แสนไร่ มำกเป็ นอันดับสองของประเทศรองจำกภำคกลำง โดยสำมำรถผลิตมะพร้ำวออกสู่ ตลำดได้
402,239 ตัน คิดเป็ นมูลค่ำกว่ำ 1,468 ล้ำนบำท มีพ้นื ที่ปลูกมำกในจังหวัดสุ รำษฎร์ ธำนี และชุมพร ตำมที่กรมส่ งเสริ ม
กำรเกษตร มีนโยบำยส่ งเสริ มกำรรวมกลุ่มเกษตรกรในรู ปแบบแปลงใหญ่ ภำคใต้มีแปลงใหญ่มะพร้ำว จำนวน 46 แปลง มี
เกษตรกรเข้ำร่ วมโครงกำร 2,620 รำย ส่ งเสริ มกำรผลิตมะพร้ำวให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GAP จำนวน 1,267 รำย และ
ส่ งเสริ มให้มีกำรรวมกลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน สำมำรถแปรรู ปและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยได้รับ
มำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของตลำด
อนึ่งเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้ำวภำคใต้บำงส่ วนเป็ นรำยใหม่ ยังจัดกำรด้ำนกำรผลิตและคุณภำพได้ไม่ดีเท่ำที่ควร
นอกจำกนี้ ตน้ พันธุ์มะพร้ำวที่เกษตรซื้ อมำจำกแหล่งที่ไม่น่ำเชื่อถือก็เป็ นอีกส่ วนหนึ่งที่นำโรค แมลงเข้ำมำสู่ แปลงปลูก
ก่อให้เกิดปั ญหำแก่เกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้ำว อีกทั้งมะพร้ำวบำงพันธุ์ไม่เหมำะสมกับพื้นที่ปลูก อำจทำให้ตน้ มะพร้ำวเหล่ำนี้มี
ควำมอ่อนแอ ดังนั้นหำกเกษตรกรสำมำรถผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวในท้องถิ่นที่มีคุณภำพดีได้เอง ก็จะเป็ นวิธีกำรที่ช่วยลดทั้ง
ต้นทุนในกำรซื้ อต้นพันธุ์ ซึ่ งบำงแหล่งมีรำคำสู ง และช่วยลดกำรระบำดของโรคแมลงจำกนอกพื้นที่ได้ นอกจำกนี้ยงั เป็ นกำร
อนุรักษ์พนั ธุ์มะพร้ำวท้องถิ่นที่มีลกั ษณะดีเหมำะสมกับพื้นที่ได้อีกทำงหนึ่งด้วย
สำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ ซึ่ งกำกับ ดูแล ติดตำม ให้คำแนะนำ และพัฒนำเจ้ำหน้ำที่
ส่ งเสริ มกำรเกษตร รวมทั้งเกษตรกรผูน้ ำในพื้นที่ 14 จังหวัดภำคใต้ จึงได้ดำเนินกำรจัดอบรมหลักสู ตร “กำรผลิตต้นพันธุ์
มะพร้ำวท้องถิ่นพันธุ์ดี” ให้แก่เกษตรกรผูน้ ำที่ผลิตมะพร้ำวในภำคใต้ เพื่อให้เกษตรผูน้ ำเหล่ำนี้ได้นำควำมรู ้ไปพัฒนำแปลง
ผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู ้ให้แก่เกษตรกรรำยอื่น ๆ ตลอดจนพัฒนำเป็ นแปลงต้นแบบกำรเรี ยนรู ้ให้แก่
เกษตรทั้งในและนอกพื้นที่ เป็ นกำรสร้ำงเครื อข่ำยผูผ้ ลิตมะพร้ำวภำคใต้ โดยกำรจัดกำรอบรมแบ่งเป็ น จำนวน 3 รุ่ น ในพื้นที่
จังหวัดปั ตตำนี ยะลำ นรำธิวำส เป้ำหมำยเกษตรกร 100 รำย ในพื้นที่จงั หวัดระนอง ชุ มพร ภูเก็ต พังงำ กระบี่ สุ รำษฎร์ ธำนี
นครศรี ธรรมรำช และสงขลำ อีกจำนวน 2 รุ่ น ซึ่ งได้รับกำรอนุ เครำะห์วทิ ยำกรผูม้ ีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนใน
สังกัดกรมวิชำกำรเกษตรร่ วมด้วย
นอกจำกเกษตรกรจะได้รับควำมรู ้เรื่ องกำรผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวคุณภำพแล้ว เกษตรกรยังได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งในแปลง
เพำะพันธุ์มะพร้ำวอีกด้วย หำกเกษตรกรที่เข้ำอบรมครั้งนี้ได้นำเอำควำมรู ้ดงั กล่ำวไปใช้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กำรผลิต
มะพร้ำวในภำคใต้ให้มีคุณภำพเป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำดได้ต่อไป นำยสุ พิท กล่ำวทิ้งท้ำย

เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวท้องถิ่นพันธุ์ดี

“กำรผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวท้องถิ่นพันธุ์ดี” ให้แก่เกษตรกรผูน้ ำที่ผลิตมะพร้ำวในภำคใต้ เพื่อให้เกษตรผูน้ ำเหล่ำนี้ได้
นำควำมรู ้ไปพัฒนำแปลงผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู ้ให้แก่เกษตรกรรำยอื่น ๆ
นำยสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ เผยว่ำมะพร้ำวเป็ นพืช
เศรษฐกิจที่มีควำมสำคัญชนิ ดหนึ่งของไทย โดยเฉพำะมะพร้ำวแกง เนื่ องจำกสำมำรถใช้ประโยชน์ได้หลำกหลำย ทั้งในด้ำน
กำรประกอบอำหำร ภูมิปัญญำท้องถิ่น และในภำคอุตสำหกรรม สำมำรถแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ทั้งของกินของใช้ เวช
สำอำง สุ ขภำพและควำมงำม
ในปี 2563 คำดกำรณ์ผลผลิตประมำณ 0.846 ล้ำนตัน มีควำมต้องกำรใช้มะพร้ำว 1.092 ล้ำนตัน แบ่งเป็ นใช้ใน
ประเทศร้อยละ 80 และนำเข้ำร้อยละ 20 ของควำมต้องกำรใช้ในประเทศ โดยใช้ในอุตสำหกรรมแปรรู ปกะทิสำเร็ จรู ป (73%)
มะพร้ำวหัวขูด (25%) และอื่น ๆ (2%) สถำนกำรณ์รำคำตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องถึงขณะนี้ถือว่ำค่อนข้ำงดี เนื่องจำกมะพร้ำวได้
กลำยเป็ นพืชอุตสำหกรรม ป้ อนเข้ำสู่ โรงงำนผลิตกะทิบรรจุกล่อง
บำงช่วงมะพร้ำวผลแห้งมีรำคำสู ง ทำให้เกษตรกรสนใจปลูกมะพร้ำวกันมำกขึ้น ปั จจุบนั ประเทศไทยมีเกษตรกรปลูก
มะพร้ำวกว่ำ 2 แสนรำย พื้นที่ปลูกมะพร้ำวรวมกันทั้งประเทศกว่ำ 1.1 ล้ำนไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 754 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับภำคใต้
มีพ้นื ปลูกมะพร้ำวกว่ำ 3 แสนไร่ มำกเป็ นอันดับสองของประเทศรองจำกภำคกลำง โดยสำมำรถผลิตมะพร้ำวออกสู่ ตลำดได้
402,239 ตัน คิดเป็ นมูลค่ำกว่ำ 1,468 ล้ำนบำท มีพ้นื ที่ปลูกมำกในจังหวัดสุ รำษฎร์ ธำนี และชุมพร ตำมที่กรมส่ งเสริ ม
กำรเกษตร มีนโยบำยส่ งเสริ มกำรรวมกลุ่มเกษตรกรในรู ปแบบแปลงใหญ่ ภำคใต้มีแปลงใหญ่มะพร้ำว จำนวน 46 แปลง มี
เกษตรกรเข้ำร่ วมโครงกำร 2,620 รำย ส่ งเสริ มกำรผลิตมะพร้ำวให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GAP จำนวน 1,267 รำย และ
ส่ งเสริ มให้มีกำรรวมกลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน สำมำรถแปรรู ปและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยได้รับ
มำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของตลำด

อนึ่งเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้ำวภำคใต้บำงส่ วนเป็ นรำยใหม่ ยังจัดกำรด้ำนกำรผลิตและคุณภำพได้ไม่ดีเท่ำที่ควร นอกจำกนี้ตน้
พันธุ์มะพร้ำวที่เกษตรซื้ อมำจำกแหล่งที่ไม่น่ำเชื่อถือก็เป็ นอีกส่ วนหนึ่งที่นำโรค แมลงเข้ำมำสู่ แปลงปลูก ก่อให้เกิดปั ญหำแก่
เกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้ำว อีกทั้งมะพร้ำวบำงพันธุ์ไม่เหมำะสมกับพื้นที่ปลูก อำจทำให้ตน้ มะพร้ำวเหล่ำนี้มีควำมอ่อนแอ ดังนั้น
หำกเกษตรกรสำมำรถผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวในท้องถิ่นที่มีคุณภำพดีได้เอง ก็จะเป็ นวิธีกำรที่ช่วยลดทั้งต้นทุนในกำรซื้ อต้น
พันธุ์ ซึ่ งบำงแหล่งมีรำคำสู ง และช่วยลดกำรระบำดของโรคแมลงจำกนอกพื้นที่ได้ นอกจำกนี้ยงั เป็ นกำรอนุ รักษ์พนั ธุ์มะพร้ำว
ท้องถิ่นที่มีลกั ษณะดีเหมำะสมกับพื้นที่ได้อีกทำงหนึ่งด้วย
สำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ ซึ่ งกำกับ ดูแล ติดตำม ให้คำแนะนำ และพัฒนำเจ้ำหน้ำที่
ส่ งเสริ มกำรเกษตร รวมทั้งเกษตรกรผูน้ ำในพื้นที่ 14 จังหวัดภำคใต้ จึงได้ดำเนินกำรจัดอบรมหลักสู ตร “กำรผลิตต้นพันธุ์
มะพร้ำวท้องถิ่นพันธุ์ดี” ให้แก่เกษตรกรผูน้ ำที่ผลิตมะพร้ำวในภำคใต้ เพื่อให้เกษตรผูน้ ำเหล่ำนี้ได้นำควำมรู ้ไปพัฒนำแปลง
ผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู ้ให้แก่เกษตรกรรำยอื่น ๆ ตลอดจนพัฒนำเป็ นแปลงต้นแบบกำรเรี ยนรู ้ให้แก่
เกษตรทั้งในและนอกพื้นที่ เป็ นกำรสร้ำงเครื อข่ำยผูผ้ ลิตมะพร้ำวภำคใต้ โดยกำรจัดกำรอบรมแบ่งเป็ น จำนวน 3 รุ่ น ในพื้นที่
จังหวัดปั ตตำนี ยะลำ นรำธิ วำส เป้ ำหมำยเกษตรกร 100 รำย ในพื้นที่จงั หวัดระนอง ชุ มพร ภูเก็ต พังงำ กระบี่ สุ รำษฎร์ ธำนี
นครศรี ธรรมรำช และสงขลำ อีกจำนวน 2 รุ่ น ซึ่ งได้รับกำรอนุ เครำะห์วทิ ยำกรผูม้ ีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนใน
สังกัดกรมวิชำกำรเกษตรร่ วมด้วย
นอกจำกเกษตรกรจะได้รับควำมรู ้เรื่ องกำรผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวคุณภำพแล้ว เกษตรกรยังได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งในแปลง
เพำะพันธุ์มะพร้ำวอีกด้วย หำกเกษตรกรที่เข้ำอบรมครั้งนี้ได้นำเอำควำมรู ้ดงั กล่ำวไปใช้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กำรผลิต
มะพร้ำวในภำคใต้ให้มีคุณภำพเป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำดได้ต่อไป นำยสุ พิท กล่ำวทิ้งท้ำย

เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวท้องถิ่นพันธุ์ดี

“กำรผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวท้องถิ่นพันธุ์ดี” ให้แก่เกษตรกรผูน้ ำที่ผลิตมะพร้ำวในภำคใต้ เพื่อให้เกษตรผูน้ ำเหล่ำนี้ได้
นำควำมรู ้ไปพัฒนำแปลงผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู ้ให้แก่เกษตรกรรำยอื่น ๆ
นำยสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ เผยว่ำมะพร้ำวเป็ นพืช
เศรษฐกิจที่มีควำมสำคัญชนิ ดหนึ่งของไทย โดยเฉพำะมะพร้ำวแกง เนื่ องจำกสำมำรถใช้ประโยชน์ได้หลำกหลำย ทั้งในด้ำน
กำรประกอบอำหำร ภูมิปัญญำท้องถิ่น และในภำคอุตสำหกรรม สำมำรถแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ทั้งของกินของใช้ เวช
สำอำง สุ ขภำพและควำมงำม
ในปี 2563 คำดกำรณ์ผลผลิตประมำณ 0.846 ล้ำนตัน มีควำมต้องกำรใช้มะพร้ำว 1.092 ล้ำนตัน แบ่งเป็ นใช้ใน
ประเทศร้อยละ 80 และนำเข้ำร้อยละ 20 ของควำมต้องกำรใช้ในประเทศ โดยใช้ในอุตสำหกรรมแปรรู ปกะทิสำเร็ จรู ป (73%)
มะพร้ำวหัวขูด (25%) และอื่น ๆ (2%) สถำนกำรณ์รำคำตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องถึงขณะนี้ถือว่ำค่อนข้ำงดี เนื่องจำกมะพร้ำวได้
กลำยเป็ นพืชอุตสำหกรรม ป้ อนเข้ำสู่ โรงงำนผลิตกะทิบรรจุกล่อง
บำงช่วงมะพร้ำวผลแห้งมีรำคำสู ง ทำให้เกษตรกรสนใจปลูกมะพร้ำวกันมำกขึ้น ปั จจุบนั ประเทศไทยมีเกษตรกรปลูก
มะพร้ำวกว่ำ 2 แสนรำย พื้นที่ปลูกมะพร้ำวรวมกันทั้งประเทศกว่ำ 1.1 ล้ำนไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 754 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับภำคใต้
มีพ้นื ปลูกมะพร้ำวกว่ำ 3 แสนไร่ มำกเป็ นอันดับสองของประเทศรองจำกภำคกลำง โดยสำมำรถผลิตมะพร้ำวออกสู่ ตลำดได้
402,239 ตัน คิดเป็ นมูลค่ำกว่ำ 1,468 ล้ำนบำท มีพ้นื ที่ปลูกมำกในจังหวัดสุ รำษฎร์ ธำนี และชุมพร ตำมที่กรมส่ งเสริ ม

กำรเกษตร มีนโยบำยส่ งเสริ มกำรรวมกลุ่มเกษตรกรในรู ปแบบแปลงใหญ่ ภำคใต้มีแปลงใหญ่มะพร้ำว จำนวน 46 แปลง มี
เกษตรกรเข้ำร่ วมโครงกำร 2,620 รำย ส่ งเสริ มกำรผลิตมะพร้ำวให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GAP จำนวน 1,267 รำย และ
ส่ งเสริ มให้มีกำรรวมกลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน สำมำรถแปรรู ปและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยได้รับ
มำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของตลำด
อนึ่งเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้ำวภำคใต้บำงส่ วนเป็ นรำยใหม่ ยังจัดกำรด้ำนกำรผลิตและคุณภำพได้ไม่ดีเท่ำที่ควร
นอกจำกนี้ ตน้ พันธุ์มะพร้ำวที่เกษตรซื้ อมำจำกแหล่งที่ไม่น่ำเชื่อถือก็เป็ นอีกส่ วนหนึ่งที่นำโรค แมลงเข้ำมำสู่ แปลงปลูก
ก่อให้เกิดปั ญหำแก่เกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้ำว อีกทั้งมะพร้ำวบำงพันธุ์ไม่เหมำะสมกับพื้นที่ปลูก อำจทำให้ตน้ มะพร้ำวเหล่ำนี้มี
ควำมอ่อนแอ ดังนั้นหำกเกษตรกรสำมำรถผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวในท้องถิ่นที่มีคุณภำพดีได้เอง ก็จะเป็ นวิธีกำรที่ช่วยลดทั้ง
ต้นทุนในกำรซื้ อต้นพันธุ์ ซึ่ งบำงแหล่งมีรำคำสู ง และช่วยลดกำรระบำดของโรคแมลงจำกนอกพื้นที่ได้ นอกจำกนี้ยงั เป็ นกำร
อนุรักษ์พนั ธุ์มะพร้ำวท้องถิ่นที่มีลกั ษณะดีเหมำะสมกับพื้นที่ได้อีกทำงหนึ่งด้วย
สำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ ซึ่ งกำกับ ดูแล ติดตำม ให้คำแนะนำ และพัฒนำเจ้ำหน้ำที่
ส่ งเสริ มกำรเกษตร รวมทั้งเกษตรกรผูน้ ำในพื้นที่ 14 จังหวัดภำคใต้ จึงได้ดำเนินกำรจัดอบรมหลักสู ตร “กำรผลิตต้นพันธุ์
มะพร้ำวท้องถิ่นพันธุ์ดี” ให้แก่เกษตรกรผูน้ ำที่ผลิตมะพร้ำวในภำคใต้ เพื่อให้เกษตรผูน้ ำเหล่ำนี้ได้นำควำมรู ้ไปพัฒนำแปลง
ผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู ้ให้แก่เกษตรกรรำยอื่น ๆ ตลอดจนพัฒนำเป็ นแปลงต้นแบบกำรเรี ยนรู ้ให้แก่
เกษตรทั้งในและนอกพื้นที่ เป็ นกำรสร้ำงเครื อข่ำยผูผ้ ลิตมะพร้ำวภำคใต้ โดยกำรจัดกำรอบรมแบ่งเป็ น จำนวน 3 รุ่ น ในพื้นที่
จังหวัดปั ตตำนี ยะลำ นรำธิวำส เป้ำหมำยเกษตรกร 100 รำย ในพื้นที่จงั หวัดระนอง ชุ มพร ภูเก็ต พังงำ กระบี่ สุ รำษฎร์ ธำนี
นครศรี ธรรมรำช และสงขลำ อีกจำนวน 2 รุ่ น ซึ่ งได้รับกำรอนุ เครำะห์วทิ ยำกรผูม้ ีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนใน
สังกัดกรมวิชำกำรเกษตรร่ วมด้วย
นอกจำกเกษตรกรจะได้รับควำมรู ้เรื่ องกำรผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวคุณภำพแล้ว เกษตรกรยังได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งในแปลง
เพำะพันธุ์มะพร้ำวอีกด้วย หำกเกษตรกรที่เข้ำอบรมครั้งนี้ได้นำเอำควำมรู ้ดงั กล่ำวไปใช้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กำรผลิต
มะพร้ำวในภำคใต้ให้มีคุณภำพเป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำดได้ต่อไป นำยสุ พิท กล่ำวทิ้งท้ำย

เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวท้องถิ่นพันธุ์ดี

“กำรผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวท้องถิ่นพันธุ์ดี” ให้แก่เกษตรกรผูน้ ำที่ผลิตมะพร้ำวในภำคใต้ เพื่อให้เกษตรผูน้ ำเหล่ำนี้ได้
นำควำมรู ้ไปพัฒนำแปลงผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู ้ให้แก่เกษตรกรรำยอื่น ๆ
นำยสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ เผยว่ำมะพร้ำวเป็ นพืช
เศรษฐกิจที่มีควำมสำคัญชนิ ดหนึ่งของไทย โดยเฉพำะมะพร้ำวแกง เนื่ องจำกสำมำรถใช้ประโยชน์ได้หลำกหลำย ทั้งในด้ำน
กำรประกอบอำหำร ภูมิปัญญำท้องถิ่น และในภำคอุตสำหกรรม สำมำรถแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ทั้งของกินของใช้ เวช
สำอำง สุ ขภำพและควำมงำม
ในปี 2563 คำดกำรณ์ผลผลิตประมำณ 0.846 ล้ำนตัน มีควำมต้องกำรใช้มะพร้ำว 1.092 ล้ำนตัน แบ่งเป็ นใช้ใน
ประเทศร้อยละ 80 และนำเข้ำร้อยละ 20 ของควำมต้องกำรใช้ในประเทศ โดยใช้ในอุตสำหกรรมแปรรู ปกะทิสำเร็ จรู ป (73%)
มะพร้ำวหัวขูด (25%) และอื่น ๆ (2%) สถำนกำรณ์รำคำตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องถึงขณะนี้ถือว่ำค่อนข้ำงดี เนื่องจำกมะพร้ำวได้
กลำยเป็ นพืชอุตสำหกรรม ป้ อนเข้ำสู่ โรงงำนผลิตกะทิบรรจุกล่อง
บำงช่วงมะพร้ำวผลแห้งมีรำคำสู ง ทำให้เกษตรกรสนใจปลูกมะพร้ำวกันมำกขึ้น ปั จจุบนั ประเทศไทยมีเกษตรกรปลูก
มะพร้ำวกว่ำ 2 แสนรำย พื้นที่ปลูกมะพร้ำวรวมกันทั้งประเทศกว่ำ 1.1 ล้ำนไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 754 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับภำคใต้
มีพ้นื ปลูกมะพร้ำวกว่ำ 3 แสนไร่ มำกเป็ นอันดับสองของประเทศรองจำกภำคกลำง โดยสำมำรถผลิตมะพร้ำวออกสู่ ตลำดได้

402,239 ตัน คิดเป็ นมูลค่ำกว่ำ 1,468 ล้ำนบำท มีพ้นื ที่ปลูกมำกในจังหวัดสุ รำษฎร์ ธำนี และชุมพร ตำมที่กรมส่ งเสริ ม
กำรเกษตร มีนโยบำยส่ งเสริ มกำรรวมกลุ่มเกษตรกรในรู ปแบบแปลงใหญ่ ภำคใต้มีแปลงใหญ่มะพร้ำว จำนวน 46 แปลง มี
เกษตรกรเข้ำร่ วมโครงกำร 2,620 รำย ส่ งเสริ มกำรผลิตมะพร้ำวให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GAP จำนวน 1,267 รำย และ
ส่ งเสริ มให้มีกำรรวมกลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน สำมำรถแปรรู ปและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยได้รับ
มำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของตลำด
อนึ่งเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้ำวภำคใต้บำงส่ วนเป็ นรำยใหม่ ยังจัดกำรด้ำนกำรผลิตและคุณภำพได้ไม่ดีเท่ำที่ควร
นอกจำกนี้ ตน้ พันธุ์มะพร้ำวที่เกษตรซื้ อมำจำกแหล่งที่ไม่น่ำเชื่อถือก็เป็ นอีกส่ วนหนึ่งที่นำโรค แมลงเข้ำมำสู่ แปลงปลูก
ก่อให้เกิดปั ญหำแก่เกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้ำว อีกทั้งมะพร้ำวบำงพันธุ์ไม่เหมำะสมกับพื้นที่ปลูก อำจทำให้ตน้ มะพร้ำวเหล่ำนี้มี
ควำมอ่อนแอ ดังนั้นหำกเกษตรกรสำมำรถผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวในท้องถิ่นที่มีคุณภำพดีได้เอง ก็จะเป็ นวิธีกำรที่ช่วยลดทั้ง
ต้นทุนในกำรซื้ อต้นพันธุ์ ซึ่ งบำงแหล่งมีรำคำสู ง และช่วยลดกำรระบำดของโรคแมลงจำกนอกพื้นที่ได้ นอกจำกนี้ยงั เป็ นกำร
อนุรักษ์พนั ธุ์มะพร้ำวท้องถิ่นที่มีลกั ษณะดีเหมำะสมกับพื้นที่ได้อีกทำงหนึ่งด้วย
สำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ ซึ่ งกำกับ ดูแล ติดตำม ให้คำแนะนำ และพัฒนำเจ้ำหน้ำที่
ส่ งเสริ มกำรเกษตร รวมทั้งเกษตรกรผูน้ ำในพื้นที่ 14 จังหวัดภำคใต้ จึงได้ดำเนินกำรจัดอบรมหลักสู ตร “กำรผลิตต้นพันธุ์
มะพร้ำวท้องถิ่นพันธุ์ดี” ให้แก่เกษตรกรผูน้ ำที่ผลิตมะพร้ำวในภำคใต้ เพื่อให้เกษตรผูน้ ำเหล่ำนี้ได้นำควำมรู ้ไปพัฒนำแปลง
ผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู ้ให้แก่เกษตรกรรำยอื่น ๆ ตลอดจนพัฒนำเป็ นแปลงต้นแบบกำรเรี ยนรู ้ให้แก่
เกษตรทั้งในและนอกพื้นที่ เป็ นกำรสร้ำงเครื อข่ำยผูผ้ ลิตมะพร้ำวภำคใต้ โดยกำรจัดกำรอบรมแบ่งเป็ น จำนวน 3 รุ่ น ในพื้นที่
จังหวัดปั ตตำนี ยะลำ นรำธิวำส เป้ำหมำยเกษตรกร 100 รำย ในพื้นที่จงั หวัดระนอง ชุ มพร ภูเก็ต พังงำ กระบี่ สุ รำษฎร์ ธำนี
นครศรี ธรรมรำช และสงขลำ อีกจำนวน 2 รุ่ น ซึ่ งได้รับกำรอนุ เครำะห์วทิ ยำกรผูม้ ีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนใน
สังกัดกรมวิชำกำรเกษตรร่ วมด้วย
นอกจำกเกษตรกรจะได้รับควำมรู ้เรื่ องกำรผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวคุณภำพแล้ว เกษตรกรยังได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งในแปลง
เพำะพันธุ์มะพร้ำวอีกด้วย หำกเกษตรกรที่เข้ำอบรมครั้งนี้ได้นำเอำควำมรู ้ดงั กล่ำวไปใช้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กำรผลิต
มะพร้ำวในภำคใต้ให้มีคุณภำพเป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำดได้ต่อไป นำยสุ พิท กล่ำวทิ้งท้ำย

เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวท้องถิ่นพันธุ์ดี

“กำรผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวท้องถิ่นพันธุ์ดี” ให้แก่เกษตรกรผูน้ ำที่ผลิตมะพร้ำวในภำคใต้ เพื่อให้เกษตรผูน้ ำเหล่ำนี้ได้
นำควำมรู ้ไปพัฒนำแปลงผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู ้ให้แก่เกษตรกรรำยอื่น ๆ
นำยสุ พิท จิตรภักดี ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ เผยว่ำมะพร้ำวเป็ นพืช
เศรษฐกิจที่มีควำมสำคัญชนิ ดหนึ่งของไทย โดยเฉพำะมะพร้ำวแกง เนื่ องจำกสำมำรถใช้ประโยชน์ได้หลำกหลำย ทั้งในด้ำน
กำรประกอบอำหำร ภูมิปัญญำท้องถิ่น และในภำคอุตสำหกรรม สำมำรถแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ทั้งของกินของใช้ เวช
สำอำง สุ ขภำพและควำมงำม
ในปี 2563 คำดกำรณ์ผลผลิตประมำณ 0.846 ล้ำนตัน มีควำมต้องกำรใช้มะพร้ำว 1.092 ล้ำนตัน แบ่งเป็ นใช้ใน
ประเทศร้อยละ 80 และนำเข้ำร้อยละ 20 ของควำมต้องกำรใช้ในประเทศ โดยใช้ในอุตสำหกรรมแปรรู ปกะทิสำเร็ จรู ป (73%)
มะพร้ำวหัวขูด (25%) และอื่น ๆ (2%) สถำนกำรณ์รำคำตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องถึงขณะนี้ถือว่ำค่อนข้ำงดี เนื่องจำกมะพร้ำวได้
กลำยเป็ นพืชอุตสำหกรรม ป้ อนเข้ำสู่ โรงงำนผลิตกะทิบรรจุกล่อง
บำงช่วงมะพร้ำวผลแห้งมีรำคำสู ง ทำให้เกษตรกรสนใจปลูกมะพร้ำวกันมำกขึ้น ปั จจุบนั ประเทศไทยมีเกษตรกรปลูก
มะพร้ำวกว่ำ 2 แสนรำย พื้นที่ปลูกมะพร้ำวรวมกันทั้งประเทศกว่ำ 1.1 ล้ำนไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 754 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับภำคใต้
มีพ้นื ปลูกมะพร้ำวกว่ำ 3 แสนไร่ มำกเป็ นอันดับสองของประเทศรองจำกภำคกลำง โดยสำมำรถผลิตมะพร้ำวออกสู่ ตลำดได้
402,239 ตัน คิดเป็ นมูลค่ำกว่ำ 1,468 ล้ำนบำท มีพ้นื ที่ปลูกมำกในจังหวัดสุ รำษฎร์ ธำนี และชุมพร ตำมที่กรมส่ งเสริ ม

กำรเกษตร มีนโยบำยส่ งเสริ มกำรรวมกลุ่มเกษตรกรในรู ปแบบแปลงใหญ่ ภำคใต้มีแปลงใหญ่มะพร้ำว จำนวน 46 แปลง มี
เกษตรกรเข้ำร่ วมโครงกำร 2,620 รำย ส่ งเสริ มกำรผลิตมะพร้ำวให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GAP จำนวน 1,267 รำย และ
ส่ งเสริ มให้มีกำรรวมกลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน สำมำรถแปรรู ปและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยได้รับ
มำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของตลำด
อนึ่งเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้ำวภำคใต้บำงส่ วนเป็ นรำยใหม่ ยังจัดกำรด้ำนกำรผลิตและคุณภำพได้ไม่ดีเท่ำที่ควร
นอกจำกนี้ ตน้ พันธุ์มะพร้ำวที่เกษตรซื้ อมำจำกแหล่งที่ไม่น่ำเชื่อถือก็เป็ นอีกส่ วนหนึ่งที่นำโรค แมลงเข้ำมำสู่ แปลงปลูก
ก่อให้เกิดปั ญหำแก่เกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้ำว อีกทั้งมะพร้ำวบำงพันธุ์ไม่เหมำะสมกับพื้นที่ปลูก อำจทำให้ตน้ มะพร้ำวเหล่ำนี้มี
ควำมอ่อนแอ ดังนั้นหำกเกษตรกรสำมำรถผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวในท้องถิ่นที่มีคุณภำพดีได้เอง ก็จะเป็ นวิธีกำรที่ช่วยลดทั้ง
ต้นทุนในกำรซื้ อต้นพันธุ์ ซึ่ งบำงแหล่งมีรำคำสู ง และช่วยลดกำรระบำดของโรคแมลงจำกนอกพื้นที่ได้ นอกจำกนี้ยงั เป็ นกำร
อนุรักษ์พนั ธุ์มะพร้ำวท้องถิ่นที่มีลกั ษณะดีเหมำะสมกับพื้นที่ได้อีกทำงหนึ่งด้วย
สำนักงำนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ ซึ่ งกำกับ ดูแล ติดตำม ให้คำแนะนำ และพัฒนำเจ้ำหน้ำที่
ส่ งเสริ มกำรเกษตร รวมทั้งเกษตรกรผูน้ ำในพื้นที่ 14 จังหวัดภำคใต้ จึงได้ดำเนินกำรจัดอบรมหลักสู ตร “กำรผลิตต้นพันธุ์
มะพร้ำวท้องถิ่นพันธุ์ดี” ให้แก่เกษตรกรผูน้ ำที่ผลิตมะพร้ำวในภำคใต้ เพื่อให้เกษตรผูน้ ำเหล่ำนี้ได้นำควำมรู ้ไปพัฒนำแปลง
ผลิตมะพร้ำวของตนเอง และถ่ำยทอดควำมรู ้ให้แก่เกษตรกรรำยอื่น ๆ ตลอดจนพัฒนำเป็ นแปลงต้นแบบกำรเรี ยนรู ้ให้แก่
เกษตรทั้งในและนอกพื้นที่ เป็ นกำรสร้ำงเครื อข่ำยผูผ้ ลิตมะพร้ำวภำคใต้ โดยกำรจัดกำรอบรมแบ่งเป็ น จำนวน 3 รุ่ น ในพื้นที่
จังหวัดปั ตตำนี ยะลำ นรำธิ วำส เป้ ำหมำยเกษตรกร 100 รำย ในพื้นที่จงั หวัดระนอง ชุ มพร ภูเก็ต พังงำ กระบี่ สุ รำษฎร์ ธำนี
นครศรี ธรรมรำช และสงขลำ อีกจำนวน 2 รุ่ น ซึ่ งได้รับกำรอนุ เครำะห์วทิ ยำกรผูม้ ีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนใน
สังกัดกรมวิชำกำรเกษตรร่ วมด้วย
นอกจำกเกษตรกรจะได้รับควำมรู ้เรื่ องกำรผลิตต้นพันธุ์มะพร้ำวคุณภำพแล้ว เกษตรกรยังได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งในแปลง
เพำะพันธุ์มะพร้ำวอีกด้วย หำกเกษตรกรที่เข้ำอบรมครั้งนี้ได้นำเอำควำมรู ้ดงั กล่ำวไปใช้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กำรผลิต
มะพร้ำวในภำคใต้ให้มีคุณภำพเป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำดได้ต่อไป นำยสุ พิท กล่ำวทิ้งท้ำย

สำนักงำนเกษตรอำเภอสิ เกำ จังหวัดตรัง ส่ งมอบปั จจัยกำรผลิตโครงกำรส่ งเสริ มกำรปลูกผักสวนครัวเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
ลดผลกระทบเกษตรกรในสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรค COVID-19

สำนักงำนเกษตรอำเภอสิ เกำ จังหวัดตรัง ส่ งมอบปั จจัยกำรผลิตโครงกำรส่ งเสริ มกำรปลูกผักสวนครัวเพื่อบริ โภคใน
ครัวเรื อน ลดผลกระทบเกษตรกรในสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรค COVID-19
วันนี้ (8 กันยำยน 2563) นำยวินยั วรรธนะนำถ เกษตรอำเภอสิ เกำ พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเกษตร ส่ งมอบปั จจัย
กำรผลิตโครงกำรส่ งเสริ มกำรปลูกผักสวนครัวเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน ลดผลกระทบเกษตรกรในสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำด
ของโรค COVID-19 ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผกั สวนครัว จำนวน 8 ชนิด และปุ๋ ยอินทรี ย ์ จำนวน 1 กระสอบ เพื่อนำไปปลูก
และบริ โภคในครัวเรื อน มีเกษตรกรเข้ำร่ วมโครงกำร จำนวน 55 รำย ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอสิ เกำ
ทั้งนี้ สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรค COVID-19 ส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งทำงตรงทำงอ้อม
ประชำชนส่ วนหนึ่งตัดสิ นใจเดินทำงกลับภูมิลำเนำ ดังนั้น นอกเหนือจำกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรค COVID-19 แล้ว ยังเกิดปั ญหำกำรว่ำงงำน ซึ่ งโครงกำรดังกล่ำวนอกจำกจะช่วยให้มีควำมมัน่ คงในกำรเป็ น
แหล่งผลิตอำหำร มีทำงเลือก มีอำหำร มีอำชีพ มีควำมอุดมสมบูรณ์แล้ว ยังช่วยให้เกษตรกรมีควำมสุ ขตำมวิถีชีวติ พอเพียง ซึ่ ง
เป็ นศำสตร์ ที่เป็ นทำงรอดของเกษตรกรไทย เพื่อมุ่งสู่ ระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืนต่อไปด้วย

นครพนมเกษตรกร ยิม้ ออก !! ชำวเรณู ผไู ้ ทสู ้ภยั โควิด ปลูกพืชผักสมุนไพรไว้บริ โภค ช่วยลดรำยจ่ำย มีแหล่งอำหำรที่มนั่ คง

นครพนมเกษตรกร ยิม้ ออก !! ชำวเรณู ผไู ้ ทสู ้ภยั โควิด ปลูกพืชผักสมุนไพรไว้บริ โภค ช่วยลดรำยจ่ำย มีแหล่งอำหำรที่
มัน่ คง
จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ภำยในประเทศ ทำให้มีมำตรกำรเร่ งด่วน
ในกำรควบคุมและยับยั้งกำรแพร่ ระบำดของโรค ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อชี วติ ควำมเป็ นอยูข่ องประชำชน เกิดปั ญหำกำร
กระจำยสิ นค้ำ และกำรขำดแคลนพืชอำหำรเพื่อกำรบริ โภค รัฐบำลจึงดำเนินกำรป้ องกัน ควบคุม แก้ไขปั ญหำ และบรรเทำ
ผลกระทบจำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้
จัดทำโครงกำร “โครงกำรบ้ำนพอเพียงเลี้ยงชีวติ สู ้โควิด – 19” เพื่อเป็ นมำตรกำรเสริ มในกำรบรรเทำผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ดงั กล่ำว ให้เกษตรกรและผูไ้ ด้รับผลกระทบมีพืชอำหำรบริ โภคสำมำรถดำรงชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยกำรพึ่งพำตนเอง ช่วย

ลดค่ำจ่ำยใช้ในครัวเรื อน สร้ำงควำมมัน่ คงทำงอำหำร ตลอดจนกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนพันธุ์ พืชพันธุ์ดีในท้องถิ่น และ
สนับสนุนกำรจัดทำแปลงเรี ยนรู ้ตน้ แบบ เพื่อดำเนินกำรตำมระบบส่ งเสริ มกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ในอนำคต
นำยรำชันย์ ไชยศิลป์ หัวหน้ำกลุ่มอำรักขำพืช รักษำรำชกำรแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปิ ดเผยว่ำ สำนักงำนเกษตร
จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินกำรช่วยเหลือเกษตรกรและผูไ้ ด้รับผลกระทบ จำกโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19)
จำกโครงกำร “โครงกำรบ้ำนพอเพียงเลี้ยงชีวติ สู ้โควิด – 19” ซึ่งได้มอบต้นพันธุ์พืชผักและสมุนไพร จำนวน 7 ชนิด
ประกอบด้วย พืชผักและสมุนไพรหลัก จำนวน 4 ชนิด เป็ นพืชที่เป็ นที่นิยมในกำรบริ โภคและสำมำรถผลิตได้ง่ำย ได้แก่ ฟ้ำ
ทะลำยโจร มะละกอ พริ ก และมะเขือ และพืชผักและสมุนไพรเสริ ม จำนวน 3 ชนิดได้แก่ มะรุ ม ผักหวำนบ้ำน และแคบ้ำน
นอกจำกนี้ยงั ได้มอบต้นพันธุ์พริ กไทย พร้อมปุ๋ ยอินทรี ยอ์ ดั เม็ด ไว้ให้เกษตรกรเพิ่มเติมเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่รอบๆบ้ำน ไว้
สำหรับบริ โภคสำมำรถดำรงชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยกำรพึ่งพำตนเอง ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรื อน สร้ำงควำมมัน่ คงทำงอำหำร เพิ่ม
รำยได้ให้กบั เกษตรกรและชุ มชน ตลอดจนกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนพันธุ์พืชพันธุ์ดีในท้องถิ่น ส่ งเสริ ม ให้เกิดกำรรวมกลุ่ม
เพื่อดำเนินกำรตำมระบบส่ งเสริ มกำรเกษตรผ่ำนอำสำสมัครเกษตรหมู่บำ้ น (อกม.) ซึ่ งเป็ นผูถ้ ่ำยทอดควำมรู ้ให้แก่ตวั แทน
เกษตรกรในชุมชน
สำหรับจังหวัดนครพนม ได้รับกำรจัดสรรต้นพันธุ์พืชตำมโครงกำรดังกล่ำว จำนวนทั้งสิ้ น 55,056 ต้น เพื่อมอบให้
อำสำสมัครเกษตรหมู่บำ้ น (อกม.) จำนวนทั้งสิ้ น 1,139 รำย เพื่อนำไปแจกจ่ำยและกระจำยต้นพันธุ์พืชผักสมุนไพรสนับสนุน
ให้เกษตรกรในหมู่บำ้ น คิดเป็ น 1,139 ครัวเรื อน 3,417 หมู่บำ้ น พร้อมจัดทำแปลงเรี ยนรู ้ตน้ แบบ จำนวน 12 จุด ในพื้นที่
สำนักงำนเกษตรอำเภอทั้ง 12 อำเภอ เพื่อเป็ นต้นแบบและแหล่งเรี ยนรู ้ให้กบั เกษตรกร และประชำชนที่เข้ำมำใช้บริ กำร ได้
ศึกษำและเรี ยนรู ้ดำ้ นสรรพคุณของพืชแต่ละชนิดพร้อมวิธีกำรปลูก โดยจะมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้คำแนะนำกับเกษตรกรที่เข้ำไป
เรี ยนรู ้
นำยระวิน สี กำลัง เกษตรกรตำบลท่ำลำด อำเภอเรณู นคร เปิ ดเผยว่ำ ตนเป็ นอีกคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจำกโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) จนทำให้ตอ้ งตกงำน ซึ่ งเดิมตนเองเคยทำงำนเปิ ดร้ำนจำหน่ำยอำหำรภำยในสนำมบิน
แห่งหนึ่ง แต่เมื่อเกิดสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จำกมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ ระบำดทำให้ทำง
สนำมบินต้องปิ ดกำรให้บริ กำร จึงทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำยอำหำรต่อได้ จึงตัดสิ นใจเดินทำงกลับมำพักที่บำ้ น หลังจำก
กลับมำก็ไม่รู้จะทำอะไร ว่ำงงำน ไม่มีรำยได้ และมีค่ำใช้จ่ำยในครัวเรื อน จำกปั ญหำดังกล่ำวได้มีอำสำสมัครเกษตรหมู่บำ้ น
(อกม.) ได้นำพันธุ์พืชผักและสมุน ไพรมำให้ปลูก เพื่อช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรื อน มีแหล่งอำหำรไว้บริ โภคในครัวเรื อน เดิม
ตนเองเป็ นคนชอบทำกำรเกษตรอยูแ่ ล้วจึงสนใจนำพันธุ์พืชมำปลูกในบริ เวณรอบๆบ้ำนและปลูกพืชชนิดอื่นแซมร่ วมไปใน
แปลง
นำยระวิน สี กำลัง เกษตรกรตำบลท่ำลำด เผยเพิ่มเติมว่ำ อยำกขอบคุณทำงกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่ได้มีโครงกำรดีๆมำส่ งเสริ มและสนับสนุนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID – 19 ) ได้มีแหล่งอำหำรที่มน่ั คง และมีแหล่งต้นพันธุ์พืชที่ดี เพื่อนำแจกจ่ำยให้กบั เกษตรกร และประชำชนในพื้นที่
ต่อไป

