
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

แปลงใหญ่ 1. เดินหน้ายกระดับแปลงใหญ่ หนุนเกษตรสมัยใหม่-เชื่อมโยงตลาด แนวหน้า 
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ยุวเกษตรกร 2. สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมส่งกำลังใจให้กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง ในการ

คัดเลือกยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 
สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

หัวไชเท้า 3. ใกล้ตรุษจีน เกษตรกรลพบุรี รวมกลุ่มเก็บผลิตหัวไชเท้าส่งสู่ตลาดเฉลี่ย วันละ 80-
100 ตันต่อวัน ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน สร้างรายได้
เป็นอย่างดี ทำให้ต้องเพ่ิมแรงงานเร่งเก็บผลผลิตให้ทันต่อความต้องการของตลาด 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

ดาวเรือง 4. เกษตรจังหวัดนครราชสีมา จับมือพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหา
สถานการณ์ราคาตกต่ำ 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

บรอกโคลี่ 5. บรอกโคลี่ เมืองตรัง ปลูกได้ ขายดีเกินคาด   เดลินิวส ์
ถั่วลิสง 6. ส่งเสริมปลูกถ่ัวลิสง  มติชน 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

เดินหน้ายกระดับแปลงใหญ่ หนุนเกษตรสมัยใหม่-เชื่อมโยงตลาด 
กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งรัดกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมเร่งทบทวนกิจกรรมและ
จัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ือเดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
จังหวัด/ อำเภอ ลงพ้ืนที่แบบเคาะประตูบ้านเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 
2,012 แปลง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งเรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ รวมถึงเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ในการดำเนินงานทุกขั้นตอน 
ตามข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2564 

 

สำหรับโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่เหมาะสม และยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่เสนอความต้องการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 
5,250 แปลง แบ่งเป็นแปลงใหญ่จากกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2,012 แปลง แปลงใหญ่จากกรมการ
ข้าว จำนวน 2,638 แปลง แปลงใหญ่จากกรมปศุสัตว์ จำนวน 185 แปลง แปลงใหญ่จากการยางแห่ง
ประเทศไทย จำนวน 299 แปลง แปลงใหญ่จากกรมหม่อนไหม จำนวน 26 แปลง และแปลงใหญ่จากกรม
ประมง จำนวน 90 แปลง 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ดำเนินงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่
ในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมเร่งทบทวนกิจกรรมและจัดทำแผนการดำเนินงาน และเสนอขออนุมัติ 

โครงการฯ ให้เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพ่ือขับเคลื่อนโครงการฯ ต่อไป ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกร
แจ้งยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 1,150 แปลง จากทั้งหมด 5,250 แปลง 

 

 

 

 



 



 

 

สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมส่งก าลงัใจให้กลุ่มยวุเกษตรกรโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง 
ในการคดัเลือกยวุเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวดั ประจ าปี 2564 

 

            วนัน้ี  (8 กุมภาพนัธ์ 2564) นายสมปอง ชินตะวนั รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วม
ใหก้ าลงัใจกลุ่มยวุเกษตรกรโรงเรียนบา้นป่าทุ่ง ในการคดัเลือกยวุเกษตรกรดีเด่น ระดบั
จงัหวดั ประจ าปี 2564 โดยมีนายสมมาตร บารา นายอ าเภอสายบุรี นางนพวรรณ แกว้มณี เกษตร
อ าเภอสายบุรี ผูแ้ทนจากสถานีพฒันาท่ีดิน จงัหวดัปัตตานี ปศุสัตวอ์  าเภอสายบุรี และนายก อบต.บาง
เก่า ร่วมใหก้ าลงัใจ มีนายเฉลิมเกียรติ รอดแสง หวัหนา้กลุ่มอารักขาพืช นางยสัมีน ดือเร๊ะ นกัวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรช านาญการ นางสาวหทยัชนก สกณีุ นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบติัการ นางสาวไซนะ สาอิ นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ และนางสาวนิศานาถ บวั
ทอง นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ เป็นคณะกรรมการคดัเลือกยวุเกษตรดีเด่น ระดบั
จงัหวดั ประจ าปี 2564 ณ โรงเรียนบา้นป่าทุ่ง ต าบลบางเก่า อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี 

 

            นายสุวิทย ์หวดัแท่น ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นป่าทุ่ง กล่าววา่ โครงการกลุ่มยวุเกษตรกร
ของโรงเรียนบา้นป่าทุ่ง ก่อตั้งข้ึนเพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อาชีพการเกษตร โดยการปฏิบติัจริงท่ี
โรงเรียน มีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพการเกษตรและยอมรับวา่เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ โดยไดจ้ดัฐานการเรียนรู้
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ทั้งหมด 7 ฐาน ไดแ้ก่ ฐานปุ๋ ยหมกัชีวภาพ ท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ โดย
ใชว้สัดุท่ีเหลือใชใ้นโรงเรียนมาท าปุ๋ยหมกั เพื่อลดตน้ทุนและก าจดัขยะในโรงเรียนใหเ้ป็น
ประโยชน ์ฐานมลัเบอร์ร่ี ท่ีปลูกในโรงเรียน มี 2 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิดใบ ซ่ึงจะน าใบอ่อนมาประกอบ
อาหารท าเป็นผกัลวกจ้ิมน ้าพริก หรือใส่ในแกงเลียงและท าเป็นเคร่ืองด่ืมชา อีกทั้งยงัน าใบมาเป็นอาหาร
สัตรว ์ไดแ้ก่ ปลานิล เป็ดและไก่ของโรงเรียน ส่วนชนิดผล เม่ือผลสุกสามารถรับประทานไดเ้หมือน
ผลไมท้ัว่ไป ช่วยลดน ้าตาลและไขมนัในเลือก บ ารุงหวัใจใหแ้ขง็แรง ฐานไก่ไข่และเป็ดไข่ ฐานการ
เรียนรู้การเล้ียงปลาดุกพาเพลิน ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้การเล้ียงสัตว ์เพื่อสนบัสนุนในการประกอบอาหาร
กลางวนัใหก้บันกัเรียน ฐานไข่เคม็ดินพรุสมุนไพร ฐานเพาะเห็ด และฐานการเรียนรู้การอนุรักษน์า
ขา้ว ทั้งหมดน้ีเป็นการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยการปฏิบติัจริงและสามารถน าไปสู่การปฏิบติัท่ีบา้นของ
นกัเรียนไดแ้ละการประกอบอาชีพของครอบครัวต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใกล้ตรุษจีน เกษตรกรลพบุรี รวมกลุ่มเก็บผลิตหัวไชเท้าส่งสู่ตลาดเฉลี่ย วันละ 80-100 ตันต่อวัน ซึ่ง
กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน สร้างรายได้เป็นอย่างดี ทำให้ต้องเพิ่มแรงงานเร่งเก็บ
ผลผลิตให้ทันต่อความต้องการของตลาด 

            ใกล้ตรุษจีน เกษตรกรลพบุรี รวมกลุ่มเก็บผลิตหัวไชเท้าส่งสู่ตลาดเฉลี่ย วันละ 80-100 ตันต่อวัน 
ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน สร้างรายได้เป็นอย่างดี ทำให้ต้องเพ่ิมแรงงานเร่งเก็บ
ผลผลิตให้ทันต่อความต้องการของตลาด  

            กลุ่มเกษตรกร ชาวตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี รวม 5 หมู่บ้าน หันมาสร้างรายได้เพ่ิม หลังจากเก็บ
เกี่ยวพืชไร่ และว่างเว้นจากการทำนา ปรับเปลี่ยนพื้นที่ว่างของแต่ละหมู่บ้าน รวมกว่า  500 ไร่ มาปลูก "หัว
ไชเท้า" หรือหัวผักกาด พืชระยะสั้น ซึ่งใช้ระยะเวลาการเพาะปลูก เพียง 50 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตสู่ตลาด
ได้ โดยเฉพาะก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน ในแต่ละปี พ้ืนที่แห่งนี้จะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่ เนื่องจากเป็นแหล่ง
เพาะปลูกหัวไชเท้าในลำดับต้นๆ ของประเทศ เพ่ือนำส่งต่อไปยังตลาดไทย และ ตลาดสี่มุมเมือง ทำให้ทุก
แปลงปลูกต้องเพิ่มคนงาน เร่งเก็บผลผลิตส่งสู่ตลาด ส่งผลให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร  

            เนื่องจากขณะนี้ หัวไชเท้ากำลังเป็นที่ต้องการของตลาด โดยแต่ละวันจะมีหัวไชเท้าออกสู่ตลาด 
เฉลี่ย วันละ 80 - 100 ตันต่อวัน ซึ่งต่างจากช่วงเวลาปกติ ที่ไม่ตรงกับเทศกาลตรุษจีน ซึ่งจะมีผลผลิตออกสู่
ตลาด เพียง 30 ตันต่อวัน โดยเกษตรกรผู้ปลูกหัวไชเท้าส่วนใหญ่ ของจังหวัดลพบุรี บอกว่า หลังจากท่ี
เกษตรกร ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ไปแล้ว หรือว่างเว้นจากการทำนา ในช่วง
ปลายฝนต้นหนาว เกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะหันมาปลูกหัวไชเท้า เพื่อไม่ให้พ้ืนที่ว่างเปล่า ถือเป็นการสร้างรายได้
หลักอีกทางหนึ่งเป็นอย่างดี เนื่องจากผลผลิตของหัวไชเท้าที่ได้ในแต่ละปีถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนอย่างมาก  

            นอกจากนี้ ชาวบ้านที่ไม่มีพ้ืนที่เพาะปลูกเป็นของตนเอง ก็จะมารับจ้างถอนหัวไชเท้าแล้วนำมาล้าง
ตลอดจนถึงขั้นตอนการแพ็คนำส่งจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลาง นำส่งตลาดไทยหรือสี่มุมเมือง รายได้จะถูกจ้าง
เป็นชั่วโมงละ 30 บาท เฉลี่ยต่อวันโดยประมาณ 300 - 400 ต่อคน สำหรับขั้นตอนการคัดหัวไชเท้ามีหัวที่
ใหญ่และสวยจะถูกแพ็คเพ่ือส่งตลาดไทยและสี่มุมเมือง จะบรรจุในถุงละ 10 กิโลกรัม โดยมีราคาเฉลี่ย 100 - 
300 บาท แล้วแต่ช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงเทศกาลก็จะมีราคาดีข้ึนมาก แต่ถ้าหัวไชเท้าที่มีขนาดเล็กไม่สวยจะ
นำส่งเข้าโรงงานแปรรูป เป็นกุ้ยช่ายดอง โดยราคาเข้าโรงงานจะได้กิโลกรัมละ 2-3 บาท ภายในหนึ่งปี
เกษตรกรจะสามารถปลูกหัวไชเท้าได้ 1-2 ครั้ง แล้วแต่จำนวนปริมาณน้ำที่มี และสภาพอากาศ เพราะหัวไช
เท้าจะไม่สามารถปลูกได้ในข่วงที่สภาพอากาศร้อนจัด หรือมีฝนตกมากเกินไป  

            สำหรับคุณประโยชน์ของไชเท้าหัวไชเท้า มีสรรพคุณที่หลากหลายในการบำรุงและป้องกันโรคอาทิ
เช่น ช่วยฟื้นฟูและบำรุงผิวพรรณ ,การลดน้ำหนัก ,ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย,แมลงสัตว์กัดต่อยสามารถ
บรรเทาอาการคันลดการเจ็บ ปวด,โรคดีซ่าน , โรคริดสีดวงทวาร , ความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ , หัวใจ
และหลอดเลือด, ความดันโลหิตสูง,แก้ไข,้โรคไต,โรคเบาหวาน ,โรคมะเร็ง และโรคระบบทางเดินหายใจ เป็น
ต้น 



 

เกษตรจังหวดันครราชสีมา จับมือพาณิชย์จังหวดันครราชสีมาลงพ้ืนที่แก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ราคาตกต ่า 

 

        ท่ีต าบลตะแบกบาน อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมานายกงัสดาล สวสีด์ิชยั เกษตรจงัหวดั
นครราชสีมา นายศารุมภโ์หม่งสูงเนิน พาณิชยจ์งัหวดันครราชสีมา พร้อมดว้ยนายสุรศกัด์ิ สิทธิ
ไชย หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิตส านกังานเกษตรจงัหวดันครราชสีมา และนายอุทยั หนู
วุน่ เกษตรอ าเภอครบุรี ลงพ้ืนท่ีต าบลติดตามสถานการณ์การปลูกดาวเดืองและสถานการณ์ดา้น
การตลาด  พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทางใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร ซ่ึงจากการพูดคุยกบั
นายสมบูรณ์ กาลวิบูรณ์ เกษตรกรผูป้ลูกดาวเรือง ท าใหท้ราบวา่ประสบปัญหาดอกดาวเรืองราคา
ตกต ่า ซ่ึงตลาดอยูท่ี่จงัหวดัอยธุยา ปากคลองตลาด พทัยา โดยราคาดอกขนาดจมัโบ ้เหลือดอกละ 20-

80 สตางค ์และในเดือนมีนาคมคาดวา่จะมีผลผลิตออกเป็นจ านวนมากพ้ืนทึกวา่100ไร่  

 

        โดยนายกงัสดาล สวสัด์ิชยั เกษตรจงักวดันครราชสีมา กล่าววา่ จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบั
เกษตรกร จึงไดห้ารือกบัพาณิชยจ์งัหวดัฯ ถึงแนวทางช่วยเหลือ ไดแ้ก่ การขอคลายลอ็คการจดักิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมยอดการสั่งซ้ือและราคสจะเขา้สู่ช่วงปกติ เสนอแนวทาง
การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีปลูกพืชชนิดอ่ืน เช่น ขา้วโพดหวาน ขา้วโพดเมลด็พนัธ์ุ ขา้วโพดเล้ียงสัตวฯ์ ซ่ึง
ตลาดมีความตอ้งการ และการลดตน้ทุนการผลิตโดยใชส้ารชีวภณัฑ ์ซ่ึงหากแนวทางดงักล่าว เป็นไป
ตามท่ีเสนอก็จะช่วยใหเ้กษตรกรสามารถอยูไ่ดใ้นสถานการณ์ปัจจุบนั เกษตรจงัหวดัฯ กล่าว 
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