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กรมส่งเสริมการเกษตรผลกัดันตลาดออนไลน์ น าเกษตรกรแปลงใหญ่พบผู้บริหาร Lazada และส่ือมวลชน  

แนะน าสินค้าแปรรูปเกรดพรีเมี่ยมพร้อมต่อยอดทางธุรกจิสินค้าเกษตรแบบออนไลน์ 

 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ปัจจุบนัรูปแบบการด าเนินชีวติของประชาชน

เปล่ียนแปลงไปมาก ทั้งน้ีเป็นผลจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ระบบการขนส่งสินคา้ 

(logistic)ท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบกบัสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าใหผู้ค้น

ออกจากบา้นหรือเดินทางนอ้ยลงจึงเป็นตวัเร่งท าใหแ้นวโนม้การตลาดออนไลน์ไดรั้บความนิยมอยา่งสูงและเติบโตแบบกา้ว

กระโดด ผูบ้ริโภคสามารถสั่งซ้ือสินคา้โดยตอ้งไม่ตอ้งเดินทางออกจากบา้น เพียงแค่ใชแ้อพพลิเคชัน่บนเคร่ืองมือส่ือสารท่ี

ทนัสมยั จ่ายค่าสินคา้ผา่นบตัรเครดิต หรือระบบ internet banking และรอรับสินคา้ซ่ึงจดัส่งใหถึ้งบา้นอยา่งรวดเร็วโดยบริษทั

ขนส่ง ดงันั้นเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเหล่าน้ีได ้การจ าหน่ายสินคา้เกษตรจึงตอ้งพฒันาใหท้นักบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคดว้ยเช่นเดียวกนั เกษตรกรทุกกลุ่มทั้งกลุ่มแปลงใหญ่ วสิาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และกลุ่มพฒันาอาชีพ

ต่างๆ จึงตอ้งเรียนรู้การผลิตสินคา้คุณภาพไดม้าตรฐาน การจดัหาบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมท าใหสิ้นคา้ยงัคงคุณภาพดีจนถึงมือ

ผูบ้ริโภค รู้จกัเลือกใชร้ะบบการขนส่งท่ีเหมาะสม รวมทั้งพฒันาและเลือกใชช่้องการจ าหน่ายออนไลน์ผา่นส่ือโซเชียลของ

ตนเอง เช่น Facebook, Line, Instagram และ platform จ าหน่ายสินคา้แบบออนไลน์ต่างๆ 

ดา้นนายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการ

พฒันาเกษตรกรแบบบูรณาของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยยดึพื้นท่ีเป็นหลกั (Area-based Approach) เนน้การลดตน้ทุน

การผลิต การเพิ่มผลผลิต การพฒันาคุณภาพและพฒันาให้ไดม้าตรฐาน การบริหารจดัการ และการจดัการดา้นการตลาด 

ค านึงถึงความเหมาะสมของพื้นท่ีตามขอ้มูลแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจดัการเชิงรุก (Agri Map) หรือเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถ

ปรับปรุงและพฒันาได ้มีขนาดท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน สามารถใชปั้จจยัการผลิตร่วมกนัจากการรวมซ้ือรวมขาย การใช้

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์/เคร่ืองจกัรกลร่วมกนัไดอ้ยา่งคุม้ค่า ซ่ึงจะส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตลดลง มีกระบวนการกลุ่มท่ีเขม้แขง็ เช่น 

กลุ่มเกษตรกร วสิาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ และง่ายต่อการเขา้ถึงการ



ส่งเสริม สนบัสนุนจากภาครัฐทั้งดา้นองคค์วามรู้ แหล่งทุน ใหเ้กิดการพฒันาท่ีเขม้แขง็ต่อไปในอนาคต ใชเ้ทคโนโลยท่ีี

เหมาะสมหรือนวตักรรมเพื่อพฒันาการผลิต รวมถึงปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งยิง่อีกประการหน่ึงคือ ความร่วมมือร่วมใจของ

เกษตรกรท่ีมารวมตวักนัเป็นกลุ่มร่วมกนัผลิต มีผูจ้ดัการแปลงเป็นผูบ้ริหารจดัการพื้นท่ีในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 นอกจากน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรยงัไดด้ าเนินการพฒันาช่องทางการตลาดหลายช่องทางใหก้บัเกษตรกร ทั้งแบบ 

offline และ online ไดแ้ก่ การจดัท าบนัทึกความเขา้ใจร่วมกบัผูป้ระกอบการโมเดิร์นเทรดหลายแห่ง การจดัท าโครงการเพื่อ

จดัสรรพื้นท่ีจ  าหน่ายสินคา้ใหก้บัเกษตรกรกบัตลาดคา้ส่งสินคา้ขนาดใหญ่ การจดัท าโครงการความร่วมมือในการพฒันา

ความรู้และทกัษะของเจา้หนา้ท่ีและเกษตรกรเขา้สู่ระบบจ าหน่ายสินคา้ออนไลน์กบัผูป้ระกอบการแพลตฟอร์มจ าหน่ายสินคา้

ออนไลน์ รวมถึงการพฒันาเวบ็ไซต ์“ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ท่ีเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลสินคา้พร้อมช่องทางติดต่อ

ซ้ือขายสินคา้โดยตรงกบักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้ ซ่ึงผา่นการคดัสรรจากหน่วยงานในระดบัพื้นท่ีทัว่ประเทศในรูปแบบ e-

catalog 

ดา้นนายแจค็ จาง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั ลาซาดา้ จ  ากดั (ประเทศไทย) กล่าววา่ “ลาซาดา้มีความยนิดีเป็น

อยา่งยิง่ท่ีไดร่้วมเป็นส่วนหน่ึงในการสนบัสนุนเกษตรกรไทยในการเพิ่มช่องทางจ าหน่ายสินคา้เกษตรบนตลาดออนไลน์ โดย

มีแพลตฟอร์มลาซาดา้เป็นตวักลางเช่ือมต่อเกษตรกรไทยกบัผูบ้ริโภคทัว่ประเทศ ทั้งน้ี ทางลาซาดา้เองพร้อมใหค้วามร่วมมือ

กบัภาครัฐอยา่งเตม็ท่ีในการส่งเสริมสินคา้เกษตรกรไทยให้เป็นท่ีรู้จกั เพื่อน ามาซ่ึงความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนืของเกษตรกรไทย

บนตลาดออนไลน์” 

 ส าหรับผลการด าเนินงานแปลงใหญ่ปัจจุบนั มีดงัน้ี (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563) 1) มีการรับรองแปลงใหญ่ 

จ านวน 6,868 แปลง เกษตรกร 408,194 ราย พื้นท่ี 6,615,298 ไร่ 2) มูลค่าเพิ่มในการผลิตสินคา้แปลงใหญ่สะสม 4 ปี (2559-

2562) รวมมูลค่าเพิ่ม 36,180.25 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น ลดตน้ทุน 16,888.76 ลา้นบาท และเพิ่มผลผลิต 19,291.48 ลา้นบาท 3) 

การรับรองมาตรฐาน รวมทั้งส้ิน 157,832 ราย ไดแ้ก่  GAP 131,262 ราย เกษตรอินทรีย ์15,509 ราย RSPO 2,270 ราย อ่ืนๆ 

8,791 ราย และ 4) การเช่ือมโยงการตลาดแปลงใหญ่ ไดแ้ก่ ตลาดขอ้ตกลงล่วงหนา้ 876 แปลง ตลาดอ่ืนๆ 5,964 แปลง และ

ตลาดออนไลน์ 304 แปลง 

ทั้งน้ี ในวนัท่ี 3 กนัยายน 2563 ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดน้ าผูแ้ทนเกษตรกรพร้อมสินคา้แปลง

ใหญ่เกรดพรีเม่ียม ซ่ึงมีศกัยภาพในการพฒันาต่อยอดไปจ าหน่ายผา่นแพลตฟอร์มออนไลน์ได ้เขา้พบผูบ้ริหารของบริษทั 

Lazada ประเทศไทย และส่ือมวลชน จ านวน 5 ส านกั เพื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้แปลงใหญ่และเปิดโอกาสใหผู้แ้ทนเกษตรกร

แปลงใหญ่ไดพ้บปะและพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูป้ระกอบการและส่ือมวลชนในเร่ืองพฒันาการผลิตสินคา้เกษตรใน

อนาคต 

  







 

กษ.ปรับFunctionใหม่แจ้งปลูกผ่านแอพฯ Farmbook 

นางกุลฤดี พฒันะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงความส าคญัของการข้ึนทะเบียนเกษตรกรวา่ คือ

ขอ้มูลของครัวเรือนผูป้ระกอบการเกษตรท่ีแสดงถึงสถานภาพ การประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน เพื่อจดัท าขอ้มูล

การเกษตรใหถู้กตอ้งตรงตามความเป็นจริง เป็นขอ้มูลเอกภาพใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใชป้ระโยชน์ในการวางแผนพฒันาการ

เกษตร ก าหนดนโยบายจดัการการผลิตการตลาด การส่งเสริม สนบัสนุน ช่วยเหลือเกษตรกรไดมี้ประสิทธิภาพตรงเป้าหมาย

ส าหรับเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรไวแ้ลว้ จะไดรั้บความสะดวกในการใชสิ้ทธิขอรับการสนบัสนุน ช่วยเหลือหรือรับ

บริการจากภาครัฐ เช่น ขอรับการช่วยเหลือเม่ือประสบภยัพิบติั เกษตรกรท่ีมีทะเบียนเกษตรกรจะไดรั้บความช่วยเหลือกรณี

แปลงปลูกพืชเสียหายจากการประสบภยัพิบติัดา้นพืช ตามระเบียบกระทรวงการคลงั และไดรั้บสิทธิตามประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 

ทั้งน้ี เกษตรกรแจง้การเพาะปลูกไดเ้ม่ือปลูกพืชแลว้อยา่งนอ้ย15 วนั ส าหรับเกษตรกรรายใหม่ท่ียงัไม่เคยข้ึนทะเบียน

เกษตรกร แจง้การเพาะปลูกไดท่ี้ส านกังานเกษตรอ าเภอท่ีตั้งแปลง พร้อมเอกสารสิทธิท่ีดิน ส าหรับเกษตรกรรายเดิมท่ีเคยข้ึน

ทะเบียนเกษตรกรแลว้ แจง้เพาะปลูกในแปลงเดิมไดผ้า่นแอพพลิเคชัน่ Farmbook ช่วยลดเวลาเดินทางลดค่าใชจ่้ายเหมาะกบั

ช่วงท่ีเช้ือโควดิ-19 ระบาด นอกจากแจง้ปลูกแลว้ยงัติดตามผลแจง้ข้ึนทะเบียนเกษตรกร และช่วยเหลือโครงการรัฐบาลดว้ย

ล่าสุดกรมปรับปรุง Function การแจง้ปลูกบน Farmbook โดยเกษตรกรเพิ่มขอ้มูลพิกดัแปลงไดด้ว้ยตนเอง และตรวจสอบ

ความซ ้ าซอ้นของพื้นท่ีรวมทั้งช่วงระยะเวลาแจง้ปลูก เพื่อลดความผดิพลาด ท าใหข้อ้มูลน่าเช่ือถือถูกตอ้งมากข้ึน 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวเพิ่มต่อวา่ ท่ีผา่นมาไดใ้ชฐ้านขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรช่วยเหลือดา้นการเกษตร

จากภาครัฐต่อเน่ือง อาทิ โครงการประกนัรายไดพ้ืชเศรษฐกิจ ปี 2562/63 (ขา้ว, ขา้วโพดเล้ียงสัตว,์ ปาลม์น ้ามนั,มนั

ส าปะหลงั) ล่าสุดช่วยโครงการเยยีวยาเกษตรกรชาวสวนล าไยท่ีไดรั้บผลกระทบจากไวรัสโควดิ-19 ซ่ึงการมาแจง้ปรับปรุง

การเพาะปลูกพืชใหเ้ป็นปัจจุบนั นอกจากรักษาสิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการกบัภาครัฐแลว้ ยงัเป็นขอ้มูลพื้นฐานวางแนวทาง

แผนพฒันาการเกษตรของประเทศดว้ย 

  





 



 

เกษตรเขต 5 หนุนเกษตรกรผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้าวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี 

 

นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา เผยวา่มะพร้าวเป็นพืช

เศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัชนิดหน่ึงของไทย โดยเฉพาะมะพร้าวแกง เน่ืองจากสามารถใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย ทั้งในดา้น

การประกอบอาหารภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และในภาคอุตสาหกรรม สามารถแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ ทั้งของกินของใช ้เวช

ส าอาง สุขภาพและความงาม 

ในปี 2563 คาดการณ์ผลผลิตประมาณ 0.846 ลา้นตนั มีความตอ้งการใชม้ะพร้าว 1.092 ลา้นตนั แบ่งเป็นใชใ้น

ประเทศร้อยละ 80 และน าเขา้ร้อยละ 20 ของความตอ้งการใชใ้นประเทศ โดยใชใ้นอุตสาหกรรมแปรรูปกะทิส าเร็จรูป (73%) 

มะพร้าวหวัขดู (25%) และอ่ืนๆ(2%) สถานการณ์ราคาตั้งแต่ปีท่ีแลว้ต่อเน่ืองถึงขณะน้ีถือวา่ค่อนขา้งดี เน่ืองจากมะพร้าวได้

กลายเป็นพืชอุตสาหกรรม ป้อนเขา้สู่โรงงานผลิตกะทิบรรจุกล่อง 

บางช่วงมะพร้าวผลแหง้มีราคาสูง ท าใหเ้กษตรกรสนใจปลูกมะพร้าวกนัมากข้ึน ปัจจุบนัประเทศไทยมีเกษตรกรปลูก

มะพร้าวกวา่ 2 แสนราย พื้นท่ีปลูกมะพร้าวรวมกนัทั้งประเทศกวา่ 1.1 ลา้นไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 754 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับภาคใต้

มีพื้นปลูกมะพร้าวกวา่ 3 แสนไร่ มากเป็นอนัดบัสองของประเทศรองจากภาคกลาง โดยสามารถผลิตมะพร้าวออกสู่ตลาดได ้

402,239 ตนั คิดเป็นมูลค่ากวา่1,468 ลา้นบาท มีพื้นท่ีปลูกมากในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และชุมพร ตามท่ีกรมส่งเสริม

การเกษตร มีนโยบายส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ ภาคใตมี้แปลงใหญ่มะพร้าว จ านวน 46 แปลง มี

เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ 2,620 ราย ส่งเสริมการผลิตมะพร้าวใหไ้ดรั้บการรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 1,267 ราย และ



ส่งเสริมใหมี้การรวมกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร วสิาหกิจชุมชนสามารถแปรรูปและพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลายไดรั้บ

มาตรฐานตรงกบัความตอ้งการของตลาด 

 อน่ึงเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าวภาคใตบ้างส่วนเป็นรายใหม่ ยงัจดัการดา้นการผลิตและคุณภาพไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร 

นอกจากน้ีตน้พนัธ์ุมะพร้าวท่ีเกษตรซ้ือมาจากแหล่งท่ีไม่น่าเช่ือถือก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีน าโรค แมลงเขา้มาสู่แปลงปลูก 

ก่อใหเ้กิดปัญหาแก่เกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าว อีกทั้งมะพร้าวบางพนัธ์ุไม่เหมาะสมกบัพื้นท่ีปลูก อาจท าใหต้น้มะพร้าวเหล่าน้ีมี

ความอ่อนแอ ดงันั้นหากเกษตรกรสามารถผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้าวในทอ้งถ่ินท่ีมีคุณภาพดีไดเ้อง ก็จะเป็นวธีิการท่ีช่วยลดทั้ง

ตน้ทุนในการซ้ือตน้พนัธ์ุ ซ่ึงบางแหล่งมีราคาสูง และช่วยลดการระบาดของโรคแมลงจากนอกพื้นท่ีได ้นอกจากน้ียงัเป็นการ

อนุรักษพ์นัธ์ุมะพร้าวทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะดีเหมาะสมกบัพื้นท่ีไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

 “ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดัสงขลา ซ่ึงก ากบั ดูแล ติดตาม ใหค้  าแนะน า และพฒันาเจา้หนา้ท่ี

ส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งเกษตรกรผูน้ าในพื้นท่ี 14 จงัหวดัภาคใต ้จึงไดด้ าเนินการจดัอบรมหลกัสูตร “การผลิตตน้พนัธ์ุ

มะพร้าวทอ้งถ่ินพนัธ์ุดี” ให้แก่เกษตรกรผูน้ าท่ีผลิตมะพร้าวในภาคใต ้เพื่อใหเ้กษตรผูน้ าเหล่าน้ีไดน้ าความรู้ไปพฒันาแปลง

ผลิตมะพร้าวของตนเอง และถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่เกษตรกรรายอ่ืนๆ ตลอดจนพฒันาเป็นแปลงตน้แบบการเรียนรู้ใหแ้ก่

เกษตรทั้งในและนอกพื้นท่ี เป็นการสร้างเครือข่ายผูผ้ลิตมะพร้าวภาคใต ้โดยการจดัการอบรมแบ่งเป็น จ านวน 3 รุ่น ในพื้นท่ี

จงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป้าหมายเกษตรกร 100 ราย ในพื้นท่ีจงัหวดัระนอง ชุมพร ภูเก็ต พงังา กระบ่ี สุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช และสงขลา อีกจ านวน 2 รุ่น ซ่ึงไดรั้บการอนุเคราะห์วทิยากรผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญจากหน่วยงานใน

สังกดักรมวชิาการเกษตรร่วมดว้ย  

 นอกจากเกษตรกรจะไดรั้บความรู้เร่ืองการผลิตตน้พนัธ์ุมะพร้าวคุณภาพแลว้ เกษตรกรยงัไดฝึ้กปฏิบติัจริงในแปลง

เพาะพนัธ์ุมะพร้าวอีกดว้ย หากเกษตรกรท่ีเขา้อบรมคร้ังน้ีไดน้ าเอาความรู้ดงักล่าวไปใช ้จะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่การผลิต

มะพร้าวในภาคใตใ้หมี้คุณภาพเป็นท่ีตอ้งการของตลาดไดต่้อไป” นายสุพิท กล่าวทิ้งทา้ย 

  



 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร สาธิตการประกอบชุดผกัยกแคร่อย่างง่าย – การท าแปลงเกษตรแบบผสมผสาน 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร สาธิตการประกอบชุดผกัยกแคร่อยา่งง่าย และการท าแปลงเกษตรแบบผสมผสาน ในงานชมศูนย์

ศึกษาพฒันาความรู้ ดูนิทรรศการ” คร้ังท่ี 21 ประจ าปี 2563 

 ส านกังาน กปร. ร่วมกบั ศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทอง อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ และจงัหวดันราธิวาส จดังานชม

ศูนยศึ์กษาพฒันาความรู้ ดูนิทรรศการ” คร้ังท่ี 21 ประจ าปี 2563 ระหวา่งวนัท่ี 7 – 9 กนัยายน 2563 เพื่อนอ้มส านึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ท่ีมีพระราชปณิธานในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ และแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

และสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของราษฎรใหมี้ความ

มัน่คงและย ัง่ยนื 

7 กนัยายน 2563 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานการเปิดงาน โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผูว้า่

ราชการจงัหวดันราธิวาส กล่าวตอ้นรับ นายดนุชา สินธวานนท ์เลขาธิการ กปร. กล่าวรายงานการจดังาน มีหวัหนา้ส่วน

ราชการ เกษตรกร ครูและนกัเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมพิธีเปิด ในการน้ีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมชม 

นิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอดเรียนรู้ สู่วถีิใหม่” และไดม้อบรางวลัใหแ้ก่ผูช้นะเลิศการประกวด เกษตรกรตน้แบบ ดา้น

การท าเกษตรบริเวณบา้น จ านวน 1 รางวลัการประกวดผลผลิตทางการเกษตร (ขา้วโพด กระเจ๊ียบเขียว และถัว่ฝักยาว) จ  านวน 



3 รางวลั และรางวลัเจา้หนา้ท่ีท่ีน าองคค์วามรู้จากศูนยฯ์ ไปส่งเสริมขยายผลในพื้นท่ี จากนั้นเยีย่มชมร้านจ าหน่ายผลผลิต

ทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นท่ีขยายผลของศูนยฯ์และฟาร์มตวัอยา่งฯ เยีย่มชมศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นสุขภาพ 

ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตร ท่ี 5 

จงัหวดัสงขลา เผยวา่กรมส่งเสริมการเกษตรไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีประจ าท่ีศูนยฯ์ เพื่อพฒันาแปลงเรียนรู้ องคค์วามรู้ น าไป

ขยายผล ฝึกอบรมอาชีพใหพ้ี่นอ้งเกษตรกรมาอยา่งต่อเน่ือง มีเกษตรกรเขา้มาเรียนรู้ การท าเกษตรผสมผสาน          การเกษตร

ประณีต การขยายพนัธ์ุบอนสี เพื่อพฒันาต่อยอดองคค์วามรู้ และน าไปขยายผลในพื้นท่ี นอกจากน้ี ยงัมีการจดัอบรมความรู้ ณ 

บา้นของเกษตรกรตน้แบบในพื้นท่ีอีกดว้ย เช่น ในปี 2563 มีการฝึกอบรมเร่ืองการจดัท าแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) พร้อม

ฝึกปฏิบติัการจดัท าแผนการผลิตและเร่ืองการเพิ่มทกัษะการเป็นวทิยากร ณ ศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทองฯ การถ่ายทอด

ความรู้ผา่นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การฝึกอบรมเกษตรกรเร่ืองการผลิตปุ๋ยหมกั และปุ๋ยน ้าหมกัชีวภาพ การเพาะ

เห็ดในถุงพลาสติกและการเพาะเห็ดฟาง ณ แปลงเกษตรกรตน้แบบ นายด า หะยะมิน บา้นเลขท่ี 52/3 หมู่ท่ี 6 ต าบลกะลุวอ

เหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส เกษตรกรในพื้นท่ีหมู่บา้นรอบศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทอง และศูนยส์าขา ไดแ้ก่ อ าเภอ

ยีง่อ อ าเภอบาเจาะ อ าเภอเมือง อ าเภอตากใบ อ าเภอระแงะ อ าเภอเจาะไอร้องจงัหวดันราธิวาส และ อ าเภอสายบุรี จงัหวดั

ปัตตานี จ  านวน 70 ราย นอกจากน้ีไดมี้การจดัฝึกอบรมเกษตรกร หลกัสูตร ถ่ายทอดความรู้ผา่นกระบวนการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม จ านวน 70 ราย ณ แปลงเกษตรกรตน้แบบ นายมูหมัมดั ยนุู บา้นเลขท่ี 19 หมู่ท่ี 3 ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง 

จงัหวดันราธิวาส และกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยกีารถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หลกัสูตรการท าขนม

กะหร่ีป๊ับไส้มนัเทศ ณ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นกูแบบาเดาะ หมู่ท่ี 3 ต าบลลูโบะบายะ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธิวาส โดยมี

แม่บา้นเกษตรกรเขา้ร่วม จ านวน 20 ราย เป็นตน้ 

ส าหรับการจดังานชมศูนยฯ์ ในคร้ังน้ี งานส่งเสริมการเกษตรในศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทองฯ ไดมี้กิจกรรมสาธิต

การประกอบชุดผกัยกแคร่อยา่งง่าย และการจดัท าแปลงสาธิตการท าเกษตรแบบผสมผสานเพื่อใหผู้ส้นใจเขา้มาเรียนรู้และ

น าไปประยกุตใ์ชก้บัพื้นท่ีของตนเองอีกดว้ย 



 

สรุปผลการเก็บเก่ียวผลผลิตล าไยในฤดู จงัหวดัเชียงใหม่ ปีการผลิต 2563 

 

 เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ เผยปีการผลิต 2563 เกษตรกรผูป้ลูกล าไยเก็บเก่ียวผลผลิตล าไยในฤดู ไดก้วา่ 140,000 ตนั น า

รายไดเ้ขา้สู่จงัหวดัเชียงใหม่ มูลค่ากวา่ 2,000 ลา้นบาท 

นางเขมวรรณ ดวงจนัทร์ เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ เปิดเผยวา่ ปริมาณการเก็บเก่ียวผลผลิตล าไยในฤดูของจงัหวดั

เชียงใหม่ ปีการผลิต 2563 ไดผ้ลผลิตรวมทั้งหมด จ านวน 144,079 ตนั เป็นล าไยบริโภคสดในประเทศ (มดัปุ๊ก) จ  านวน 

27,449 ตนั คิดเป็นมูลค่า 567.71 ลา้นบาท เป็นล าไยบริโภคสดส่งออก (ตะกร้าขาว) จ  านวน 16,151 ตนั คิดเป็นมูลค่า 425.84 

ลา้นบาท และจ าหน่ายเป็นล าไยรูดร่วง เพื่อการแปรรูป จ านวน 100,479 ตนั คิดเป็นมูลค่า 1,014.31 ลา้นบาท น ารายไดเ้ขา้สู่

จงัหวดัเชียงใหม่ มูลค่ารวมกวา่ 2,007.86 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ จะไดด้ าเนินการวางแผนการจดัการล าไยเชิงคุณภาพและปริมาณผา่นโครงการส่งเสริม

เกษตรแปลงใหญ่ โครงการการผลิตล าไยคุณภาพ รวมทั้งการส่งเสริมการจ าหน่ายผลผลิตแปรรูป ผา่นตลาดออนไลน์ เพื่อให้

เกษตรกรผูผ้ลิตล าไยไดรั้บผลประโยชน์สูงสุด และเป็นแนวทางในการวางแผนการผลิตล าไยในปี 2564 ต่อไป 

 



 

จังหวดัตรังขับเคล่ือนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ต่อเน่ือง  

พร้อมก าหนดแนวทางการพัฒนาแปลงเพ่ือยกระดับคุณภาพช้ันแปลงใหญ่ 

 

นายมานพ แกว้อมัพร เกษตรจงัหวดัตรัง เปิดเผยวา่ ส านกังานเกษตรจงัหวดัตรัง ขบัเคล่ือนโครงการระบบส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีการด าเนินการตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบนัจ านวน 59 แปลง 14 สินคา้ เกษตรกร 3,278 ราย 

พื้นท่ี 35,754.5 ไร่ แยกเป็น ดา้นพืช 51 แปลง จ านวน สินคา้ 10 ชนิด เกษตรกร 2,901 ราย พื้นท่ี 30,776 ไร่ ดา้นประมง 1 

แปลง จ านวนสินคา้ 1 ชนิด เกษตรกร 73 ราย พื้นท่ี 1,895 ไร่ / ดา้นปศุสัตว ์จ  านวน 3 แปลง สินคา้ 2 ชนิด เกษตรกร 136 ราย 

พื้นท่ี 776 ไร่ และดา้นแมลงเศรษฐกิจ จ านวน 4 แปลง จ านวนสินคา้ 1 ชนิดเกษตรกร 169 ราย พื้นท่ี 2,307 ไร่ 

ทั้งน้ี ไดก้  าหนดแนวทางการพฒันาแปลงเพื่อยกระดบัคุณภาพชั้นแปลงใหญ่ เพื่อบรรลุเป้าหมายของระบบส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประกอบดว้ย 1. การเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร ทั้งการลดตน้ทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การ

พฒันาคุณภาพผลผลิต การถ่ายทอดความรู้มาตรฐานการผลิต GAP มาตรฐานอินทรีย ์การแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า 

รวมถึงการน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาใช ้2. ดา้นการบริหารจดัการ ในการจดัหาปัจจยัการผลิต แหล่งน ้า การใช้

เคร่ืองจกัรกลร่วมกนั การท าแผนพฒันารายแปลง การบริหารจดัการตามแผนธุรกิจในระดบักลุ่มและบุคคล การพฒันาแปลง

อยา่งต่อเน่ือง การบริหารจดัการเงิน จดัหาแหล่งเงินทุนเพื่อพฒันากลุ่ม 3. ดา้นการตลาด การเช่ือมโยงตลาด การเพิ่มช่องทาง

การตลาดในช่องทางจ าหน่ายออนไลน์ การพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑแ์ละการตลาด โดยจดัท าตลาดในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี 

รวมกลุ่มเพื่อสร้างอ านาจต่อรองราคา ตลอดจนวางแผนการผลิตและเช่ือมโยงตลาดกบัผูรั้บซ้ือ 

  



 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าขยายพืน้ทีเ่กษตรแบบแปลงใหญ่ทีจั่งหวดัพจิิตร  

ห่วงปัญหาภัยแล้ง ประสานฝนหลวงออกปฏิบัติการต่อเน่ือง 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหนา้ขยายพื้นท่ีเกษตรแบบแปลงใหญ่ท่ีจงัหวดัพิจิตร ห่วงปัญหาภยัแลง้ ประสาน

ฝนหลวงออกปฏิบติัการต่อเน่ือง พร้อมยนืยนัเดินหนา้โครงการประกนัรายไดแ้ละมาตรการคู่ขนาน รองรับปัญหาราคาตกต ่า

ในช่วงผลผลิตทางการเกษตรลน้ตลาด  

 วนัท่ี 13 กนัยายน 2563 ณ วดัคลองทรายเหนือ ม.4 ต.หนองหญา้ไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร นายนราพฒัน์ แกว้ทอง 

ผูช่้วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมดว้ย นางดาเรศนร์ กิตติโยภาส ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และคณะ เดินทางลงพื้นท่ีติดตามการด าเนินงานภายใตน้โยบาย "การตลาดน าการเกษตร" และ “โครงการระบบ

ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” ในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตร โดยมีหวัหนา้ส่วนราชการสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน

จงัหวดัพิจิตร ผูบ้ริหารโรงงานน ้าตาลพิษณุโลก ผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูน้ าทอ้งท่ี และเกษตรกรใหก้ารตอ้นรับ พร้อมรายงาน

ความกา้วหนา้การด าเนินโครงการฯ ซ่ึงในภาพรวมมีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการแปลงใหญ่ 117 แปลง เกษตรกรจ านวนกวา่ 

4,000 ราย รวมพื้นท่ีกวา่ 100,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5 ของพื้นท่ีการเกษตรทั้งหมดกวา่ 2,000,000 ไร่  

นายนราพฒัน์ แกว้ทอง ผูช่้วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา่ จงัหวดัพิจิตรยงัมีพื้นท่ีร่วม

โครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม่มาก จึงตอ้งเร่งประชาสัมพนัธ์ท าความเขา้ใจถึงประโยชน์ของการเขา้ร่วมโครงการฯ ให้



เกษตรกรเขา้ใจ โดยเฉพาะการรวมตวักนัเพื่อเพิ่มอ านาจต่อรองดา้นการตลาด การลดตน้ทุน เพิ่มผลผลิต การสนบัสนุนของ

ภาครัฐในการพฒันาคุณภาพ และการบริหารจดัการ ซ่ึงจะช่วยใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน ส าหรับปัญหาราคาผลผลิต

ทางการเกษตรตกต ่าในช่วงท่ีผลผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก ยนืยนัวา่ ปีน้ีรัฐบาลยงัเดินหนา้โครงการประกนัรายได ้รวมถึง

มาตรการคู่ขนานอ่ืนๆ ซ่ึงจะเสนอเขา้ ครม. เห็นชอบในเร็วๆ น้ี ส่วนภยัแลง้ ยอมรับวา่ปีน้ีสถานการณ์น่าเป็นห่วง เพราะ

ปริมาณน ้าในเข่ือนหลกัทุกเข่ือนยงันอ้ยกวา่เป้าหมาย ฝนทิ้งช่วงนาน ในระยะเร่งด่วนไดป้ระสานศูนยป์ฏิบติัการฝนหลวง

พิษณุโลก ข้ึนบินท าฝนหลวงต่อเน่ืองเกือบทุกวนั แต่จงัหวดัพิจิตรเป็นพื้นท่ีทุ่ง ไม่ค่อยมีป่าไม ้ท าใหค้วามช้ืนมีไม่มาก การท า

ฝนหลวงจึงเป็นไปไดย้าก หรือแมท้  าไดก้็ยงัมีปัจจยัเร่ืองลมท่ีท าใหก้ าหนดจุดฝนตกตรงพื้นท่ีเป้าหมายไดย้าก ส่วนในระยะ

ยาว อยูร่ะหวา่งการท าฝายขั้นบนัไดเพื่อกกัเก็บน ้าตลอดล าน ้ายม ขณะน้ีเสร็จแลว้ 3 ฝาย เหลืออีก 3 ฝาย จะแลว้เสร็จทั้งหมด

ภายในปี 2566 จะท าใหส้ถานการณ์น ้าเพื่อการเกษตรในพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตรดีข้ึน นอกจากน้ี ตอ้งส่งเสริมเกษตรกรปรับเปล่ียน

พื้นท่ีท่ีไม่เหมาะกบัการท านาหนัมาปลูกพืชใชน้ ้านอ้ย ซ่ึงจะเป็นทางออกของเกษตรกร อยา่งไรก็ตามหากพืชผลทางการ

เกษตรไดรั้บความเสียหายจากภยัแลง้ หรืออุทกภยั จงัหวดัประกาศเป็นพื้นท่ีประสบภยัพิบติั เกษตรกรก็จะไดรั้บเงินชดเชย

ช่วยเหลือตามเกณฑท่ี์รัฐบาลก าหนด 

  







 

ภาคใต้น าร่องจัดท าแปลงทดสอบเทคโนโลยกีารควบคุมโรคล าต้นเน่าของปาล์มน า้มัน 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรสนบัสนุนจงัหวดัในพื้นท่ีภาคใตน้ าร่องจดัท าแปลงทดสอบเทคโนโลยกีารควบคุมโรคล าตน้

เน่าของปาลม์น ้ามนั 

 กรมส่งเสริมการเกษตร จดัท าแปลงทดสอบเทคโนโลยกีารควบคุมโรคล าตน้เน่าของปาลม์น ้ามนั สาเหตุจากเช้ือรา 

Ganoderma sp. (เช้ือรากาโนเดอร์มา) เป็นโรคส าคญัทางเศรษฐกิจ  พบระบาดในพื้นท่ีปลูกปาลม์น ้ามนัทางภาคใต ้และ

ก าลงักลายเป็นปัญหาลุกลามส่งผลต่อผลผลิตในระยะยาว หากไม่ไดรั้บการจดัการควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิภาพตั้งแต่ระยะ

เร่ิมแรก 

นายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ โรคล าตน้เน่าของปาลม์น ้ามนั มีสาเหตุมาจากเช้ือรา 

Ganoderma sp. โดยเช้ือราจะเขา้ท าลายจากรากสู่ล าตน้ผา่นทางท่อล าเลียงอาหารและน ้ า ท าใหเ้น้ือเยือ่ภายในล าตน้เกิดแผล

เน่าสีน ้าตาล อาการผดิปกติภายนอกท่ีพบ คือ ใบมีสีซีดจางกวา่ปกติ ทางใบแก่ล่างจะหกัพบัทิ้งตวัหอ้ยลงรอบๆ ล าตน้ ยอดท่ี

ยงัไม่คล่ีมีสีเหลือง หรือมีจ านวนมากกวา่ปกติ ในระยะรุนแรงเช้ือราจะพฒันาและเจริญเติบโตเป็นดอกเห็ดบริเวณโคนตน้ 

รากและเน้ือเยือ่ภายในล าตน้จะเป่ือยแหง้เป็นผง จนเกิดเป็นโพรงในท่ีสุด 



 นายทว ีมาสขาว               ท  าใหต้น้ปาลม์น ้ามนัยนืตน้ตายหรือหกัลม้ลง การระบาดเกิดจากการแพร่กระจายทางลม

ของสปอร์ดอกเห็ดท่ีเกิดบริเวณโคนตน้ ตอหรือซากปาลม์เก่า หรือจากการสัมผสักนัของรากตน้ท่ีเป็นโรคและรากของตน้

ปกติในดินท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกนั โดยการวนิิจฉยัโรคในแปลงปลูกตอ้งอาศยัการสังเกตลกัษณะอาการภายนอกของตน้

ปาลม์น ้ามนัและตน้ขา้งเคียง  รวมถึงประวติัการเกิดโรคล าตน้เน่าในแปลง 

 เม่ือพบตน้เป็นโรคแลว้ตอ้งรีบด าเนินการควบคุมโดยทนัที ซ่ึงการจดัการโรคสามารถใชว้ธีิการเขตกรรม เช่น การ

หมัน่ส ารวจและท าความสะอาดแปลงอยูเ่สมอ การก าจดัซากตน้ปาลม์เก่า การเผาท าลายตน้ท่ีเกิดโรคและดอกเห็ด การจดัการ

ระบายน ้าในแปลง และการใชส้ารเคมี หรือชีววธีิ เช่น การใชเ้ช้ือราปฏิปักษ ์Trichoderma sp. (เช้ือราไตรโคเดอร์มา) เป็นตน้ 

 แต่เน่ืองจากท่ีผา่นมาการศึกษาเก่ียวกบัการควบคุมโรคล าตน้เน่าของปาลม์น ้ามนั จะท าในระดบัห้องปฏิบติัการ

เท่านั้น ยงัไม่ไดล้งสู่การทดสอบในสภาพแปลงปลูกจริง ดงันั้น จึงไดน้ าวธีิการท่ีผา่นการทดสอบในหอ้งปฏิบติัแลว้วา่ไดผ้ล 

น ามาทดสอบในสภาพแปลงปลูกจริง เพื่อหาวธีิการท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับน าไปถ่ายทอด ใหค้วามรู้ และส่งเสริมใชเ้ป็น

ค าแนะน าแก่เจา้หนา้ท่ีของกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเพื่อใชจ้ดัการควบคุมโรคในพื้นท่ีอยา่งเหมาะสม และง่ายต่อ

การปฏิบติั ด าเนินการทดสอบ จ านวน 5 จุด ดงัน้ี  

จุดท่ี 1 ด าเนินการในพื้นท่ี หมู่ท่ี 4 ต  าบลคลองยา อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี 

จุดท่ี 2 ด าเนินการในพื้นท่ี หมู่ท่ี 6 ต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี 

จุดท่ี 3 ด าเนินการในพื้นท่ี หมู่ท่ี 8 ต  าบลนากระตาม อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร 

จุดท่ี 4 ด าเนินการในพื้นท่ี หมู่ท่ี 12 ต าบลบางหมาก อ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร 

จุดท่ี 5 ด าเนินการในพื้นท่ี หมู่ท่ี 3 ต าบลกะลาเส อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 

ประกอบดว้ยวธีิการควบคุม 3 วธีิ ไดแ้ก่ 

1) การใชส้ารเคมี 

2) การใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มาสายพนัธ์ุทอ้งถ่ิน 1 ผสมกบัปุ๋ยอินทรีย ์และ 

3) การใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มาสายพนัธ์ุทอ้งถ่ิน 2 ผสมกบัปุ๋ยอินทรีย ์

ท าการเก็บขอ้มูลโดยน าตวัอยา่งดินบริเวณโคนตน้ส่งตรวจวเิคราะห์ปริมาณเช้ือรากาโนเดอร์มาและเช้ือราไตรโค

เดอร์มากบัหอ้งปฏิบติัการของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ และบนัทึกลกัษณะอาการของตน้ปาลม์น ้ามนัท่ีเกิดโรคท าการ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตน้ท่ีด าเนินการควบคุมและตน้ท่ีไม่ไดด้ าเนินการควบคุม 

 ภายหลงัการด าเนินการจดัท าแปลงทดสอบในคร้ังน้ีเสร็จเรียบร้อย คาดวา่จะไดแ้นวโนม้การจดัการควบคุมโรคล าตน้

เน่าของปาลม์น ้ามนัท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัการปลูกในสภาพแปลงของพื้นท่ี และถูกน าไปพฒันาหรือใชใ้นการจดัท า

แปลงตน้แบบเพื่อการส่งเสริมและเผยแพร่สู่เกษตรกรในอนาคตต่อไป 


