
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 3 มีนาคม 2564 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
เฝ้าระวงัพายฤุดูร้อน 1 แจง้เตือนเกษตรกรเฝ้าระวงัพายฤุดูร้อน ป้องกนัผลผลิตเสียหายช่วง 

1-4 มี.ค.น้ี 
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ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ย
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2 บทความพิเศษ : ยกระดบัศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนสู่ธุรกิจบริการ แนะ
ขอ้มูลเครือข่ายเกษตรกรลดตน้ทุนการผลิต 

แนวหนา้ออนไลน์ 

แม่บา้นเกษตรกร 3 กลุ่มสตรีทอผา้ยอ้มครามบา้นกุดเรือใหญ่ NBT News 
ขา้ว 4 นครพนม ปลูกขา้วเหนียวหอมนาคา ผลผลิตมากกวา่ขา้วพนัธุ์อ่ืน

เท่าตวั 
NBT News 

ไตรโคเดอร์มา 5 ส านกังานเกษตรอ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง ส่งมอบเช้ือรา 
ไตรโคเดอร์มา รอบท่ี 3 ใหแ้ก่ผูป้ระสบอุทกภยัในช่วงปลายปี 2563 

ส านกัข่าวกรม
ประชาสัมพนัธ์ 

GAP 6 เกษตรจงัหวดัระยอง ประเมินการส่งออกผลไมปี้น้ีไม่น่าห่วง แต่
กงัวลเร่ืองน ้าและความปลอดภยัดา้นอาหารเนน้ให้เกษตรกรผลิต
ผลไมใ้หไ้ดม้าตรฐาน GAP 

ส านกัข่าวกรม
ประชาสัมพนัธ์ 

แปลงใหญ่ 7 เกษตรอ่างทอง จดังานแสดงนวตักรรม เทคโนโลยกีารเกษตรเพื่อ
ยกระดบัแปลงใหญ่ 

นสพ.สยามรัฐ 

งดเผา 8 ผูว้า่ฯอุดรธานี รณรงคง์ดเผาออ้ย - วชัพืช เกษตรจงัหวดัขาดรับ
นโยบาย - จดัแผนลดหมอกควนั PM 2.5 
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แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน ป้องกนัผลผลติเสียหายช่วง 1-4 มี.ค.นี้ 

 

 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ตามท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาไดป้ระกาศเตือนใหร้ะวงั

พายฤุดูร้อนในช่วงวนัท่ี 1-4 มีนาคม 2564 ซ่ึงประเทศไทยตอนบนจะมีพายฤุดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลกัษณะของพายฝุนฟ้า

คะนอง ลมกระโชกแรง กบัมีลูกเห็บตกบางพื้นท่ี รวมถึงฟ้าผา่ ส าหรับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออกจะมี

ผลกระทบในวนัท่ี 1-3 มีนาคม 2564 ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวนัออก รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะ

เร่ิมไดรั้บผลกระทบในวนัท่ี 2-4 มีนาคม 2564 ดงันั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอใหเ้กษตรกรและประชาชนบริเวณประเทศ

ไทยตอนบนระวงัอนัตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงท่ีจะเกิดขึ้น โดยหลีกเล่ียงการอยูใ่นท่ีโล่งแจง้ ใตต้น้ไมใ้หญ่ 

ส่ิงปลูกสร้างและป้ายโฆษณาท่ีไม่แขง็แรง ส าหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกนัและระวงัความเสียหายท่ีจะเกิดต่อผลผลิต

ทางการเกษตรไวด้ว้ย โดยเฉพาะสวนไมผ้ลซ่ึงเป็นพืชท่ีปลูกคร้ังเดียวอยูไ่ดน้านหลายปี เกษตรกรจ าเป็นตอ้งเตรียมความ

พร้อมรับมือกบัปัญหาภยัธรรมชาติท่ีอาจเกิดขึ้นไดท้ั้งภยัแลง้ ลมพาย ุและน ้าท่วมไวล้่วงหนา้ ซ่ึงขณะน้ีผลไมภ้าคตะวนัออก

หลายชนิดใกลจ้ะออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ทั้งทุเรียน มงัคุด เงาะ และลองกอง ส่วนภาคเหนือมีทั้งล าไยและลิ้นจ่ีท่ีใกลอ้อก

สู่ตลาด   

 



กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะน าวิธีการดูแลสวนไมผ้ลในระยะก่อนและหลงัการเกิดพายฤุดูร้อน เพื่อป้องกนับรรเทาความ

เสียหายหรืออนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้น  

โดยในระยะก่อนการเกดิพายุฤดูร้อนควรดูแลดังนี ้ 

1) ขอใหเ้กษตรกรชาวสวนผลไมร้ะวงัผลผลิตท่ีอยูใ่นระยะพฒันาจากผลอ่อนใกลจ้ะเป็นผลแก่ พร้อมท่ีจะเก็บเก่ียวอาจไดรั้บ

ความเสียหายได ้และระมดัระวงัการใชเ้ช้ือเพลิงในการท ากิจกรรมต่างๆ ในระยะน้ีไวด้ว้ย เน่ืองจากบางช่วงอากาศจะแหง้มาก 

เส่ียงต่อการเกิดอคัคีภยัและไฟป่าได ้

2) เกษตรกรควรปลูกตน้ไมบ้งัลม เช่น ไมไ้ผ ่กระถินณรงค ์ขี้ เหลก็บา้น และสะเดาอินเดีย เพื่อลดความรุนแรงของลมก่อนท่ี

จะเขา้ถึงสวนผลไมห้รือพื้นท่ีเพาะปลูก จะช่วยลดความสูญเสียจากพายลุมแรงได ้

3) ควรตดัแต่งก่ิงท่ีแน่นทึบหรือก่ิงท่ีไม่ใหผ้ลผลิตออกเพื่อใหท้รงพุ่มโปร่ง ไม่ตา้นลม ส าหรับตน้ไมผ้ลท่ีอายมุากและมีล าตน้

สูง อาจตดัทอนส่วนยอดให้ต ่าลงเพื่อป้องกนัไม่ให้ตน้ไมโ้ค่นลม้ง่ายเม่ือถูกลมพายพุดัแรง ขณะเดียวกนัควรใชเ้ชือกโยงก่ิง

และตน้เพื่อป้องกนัก่ิงฉีกหกั รวมทั้งใชไ้มค้  ้าก่ิงและค ้าตน้เพื่อช่วยพยงุไม่ใหโ้ค่นลงไดง้่าย 4) ส าหรับสวนท่ีเร่ิมใหผ้ลผลิต 

ควรทยอยเก็บผลผลิตท่ีแก่ออกไปบ่มหรือจ าหน่ายก่อนเพื่อลดความเสียหายท่ีอาจไดรั้บจากพาย ุกรณีผลไมบ้างชนิดท่ีอ่อน 

ไม่สมบูรณ์ รูปทรงไม่ปกติหรือมีขนาดเลก็ เช่น มะม่วง อาจเก็บไปจ าหน่ายก่อนได ้เพื่อลดน ้าหนกับนก่ิงและตน้ลง  

ระยะหลงัจากเกดิพายุฤดูร้อน ควรดูแลดังนี้ 

1) สวนไมผ้ลท่ีไดรั้บผลกระทบจากพาย ุสามารถท่ีจะฟ้ืนฟูไดโ้ดยท าการตดัแต่งก่ิงท่ีฉีกหกั หรือตน้ไมท่ี้โค่นลม้ออกทนัทีท่ี

พื้นดินในบริเวณสวนแหง้ 

2) ขณะท่ีดินยงัเปียกช้ืนอยู ่เกษตรกรไม่ควรน าเคร่ืองจกัรกลเขา้ไปในสวน เพราะจะท าใหโ้ครงสร้างดินถูกท าลายและอดั

แน่นไดง้่าย 

3) กรณีท่ีมีดินโคลนทบัถมเขา้มาในสวน เม่ือดินแหง้ใหขุ้ดหรือปาดเอาดินโคลนท่ีทบัถมออกจากบริเวณทรงพุ่มให้ลึกถึง

ระดบัดินเดิมเพื่อใหก้ารถ่ายเทอากาศดีขึ้น และหากตน้ไมเ้อนลง ใหใ้ชเ้ชือกหรือลวดดึงล าตน้ใหต้ั้งตรง โดยยดึไวก้บัหลกั

หรือไมผ้ลตน้อ่ืน พร้อมตดัแต่งก่ิงออก 1 ใน 3 ของท่ีมีอยู ่ซ่ึงจะช่วยใหต้น้ไมผ้ลฟ้ืนตวัเร็วขึ้น จากนั้นควรฉีดพ่นปุ๋ ยทางใบ

ใหแ้ก่ไมผ้ล และเม่ือดินแหง้เป็นปกติ ควรพรวนดินเพื่อเพิ่มออกซิเจนใหแ้ก่รากพืช ซ่ึงจะท าใหร้ากแตกใหม่ไดดี้ขึ้น และควร

ใส่ปุ๋ ยบ ารุงตน้ดว้ย 

4) หากสังเกตเห็นตน้ไมผ้ลใบเห่ียวเฉา ควรใหน้ ้าอยา่งนอ้ย 7-10 วนัต่อคร้ัง หรือใหน้ ้าปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการของ

พืชเพื่อช่วยใหไ้มผ้ลผา่นช่วงแลง้ไปได ้  

 

  



 

บทความพิเศษ : ยกระดบัศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนสู่ธุรกิจบริการ แนะขอ้มูลเครือข่ายเกษตรกรลดตน้ทุนการผลิต 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรต่อยอดการใชปุ้๋ ยเพื่อลดตน้ทุนการผลิต ยกระดบัสู่ธุรกิจบริการดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน ผา่น

กลไก ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) ท่ีมีศกัยภาพ 394 ศูนย ์พร้อมเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกร เพื่อขยายผลการจดัการดิน

และการใชปุ้๋ ยท่ีถูกตอ้ง ใหค้รอบคลุมพื้นท่ีการเกษตรในประเทศไทยมากยิง่ขึ้น 

 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรเห็นความส าคญัของงาน

ดินและปุ๋ ย ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยเพิ่มผลผลิตใหแ้ก่พืชทั้งปริมาณและคุณภาพ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้เร่ือง

การจดัการดินและการใชปุ้๋ ยท่ีถูกตอ้ง จึงจดัตั้งศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน (ศดปช.) ขึ้น จ านวน 882 ศูนย ์ในปี 2558 ต่อมาปี 

2560 ศดปช. ถูกจดัใหเ้ป็นเครือข่ายของศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) ดา้นดินและปุ๋ ยในพื้นท่ี 

มีการบริหารจดัการโดยเกษตรกร เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นการจดัการดินและการใชปุ้๋ ยเพื่อลดตน้ทุนและเพิ่มผลผลิต ให้บริการ

ตรวจวิเคราะห์ดินดว้ยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว บริการวิชาการดา้นดินและปุ๋ ย โดยใหค้  าแนะน าการ

จดัการดินและการใชปุ้๋ ยท่ีถูกตอ้งดว้ยเทคโนโลยกีารใชปุ้๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดตน้ทุนการผลิตรวมถึงเทคโนโลยดีา้น

ดินปุ๋ ยอ่ืนท่ีเหมาะสม จดักระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมดา้นดินและปุ๋ ย จดัท าแปลงเรียนรู้ จุดสาธิตเพื่อขยายผลการใชปุ้๋ ย

เพื่อลดตน้ทุนการผลิต รวมทั้งบริการรวบรวมความตอ้งการและจดัหาแม่ปุ๋ ยใหส้มาชิกไดใ้ชต้ามค าแนะน า ซ่ึงผลการ

ด าเนินงานของ ศดปช. 882 ศูนย ์ในปี 2563 สมาชิก ศดปช. สามารถลดตน้ทุนการใชปุ้๋ ยเคมีในพืชเศรษฐกิจส าคญั ไดแ้ก่ ขา้ว 



ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัส าปะหลงั ออ้ย ไมผ้ล พืชผกั ยางพารา และปาลม์น ้ามนั ไดเ้ฉล่ีย 25% และผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 14% ใน

พื้นท่ี 222,293 ไร่ และเน่ืองจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการระบายสินคา้

เกษตรของเกษตรกรไทย กรมส่งเสริมการเกษตรไดรั้บอนุมติั “โครงการพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน (One Stop 

Service)” จาก ครม. เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 ใหใ้ชเ้งินกูภ้ายใตแ้ผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใหเ้กษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนการผลิตดว้ยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการวิเคราะห์

ดินและใชปุ้๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดินและเพื่อพฒันา ต่อยอด ศดปช. ท่ีมีศกัยภาพใหส้ามารถด าเนินธุรกิจในการจดัหาปุ๋ ยท่ีมี

คุณภาพใชใ้นชุมชน สร้างความเขม้แขง็และพึ่งพาตนเองใหแ้ก่เกษตรกร โดยมีเกษตรกรเป้าหมายคือ เกษตรกรสมาชิก ศดปช. 

แปลงใหญ่ ท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจส าคญั (ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ย มนัส าปะหลงั ไมผ้ล พืชผกั ยางพารา ปาลม์น ้ามนั) ใน 394 

ศูนย ์63 จงัหวดั จ านวนประมาณ 107,000 ราย 

ทั้งน้ี ศดปช. ทั้ง 394 ศูนย ์จะไดรั้บชุดตรวจวิเคราะห์ดิน (Soil test kit) แม่ปุ๋ ย 3 สูตร ไดแ้ก่ สูตร 46-0-0 สูตร 18-46-0 

และสูตร 0-0-60 จ านวนหน่ึงเพื่อเป็นทุนตั้งตน้ในการท าธุรกิจ และเคร่ืองผสมปุ๋ ย จ านวน 1 เคร่ือง โดยศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ย

ชุมชนใหบ้ริการความรู้เร่ืองดินและปุ๋ ย บริการตรวจวิเคราะห์ดินดว้ยชุดตรวจวิเคราะห์ดินแบบรวดเร็ว (Soil test kit) รวบรวม

จดัหา บริการปุ๋ ยคุณภาพดีให้แก่สมาชิก และบริการผสมปุ๋ ยดว้ยเคร่ืองผสมปุ๋ ย หากเกษตรกรไม่สามารถผสมปุ๋ ยเองได ้รวมทั้ง

สนบัสนุนเกษตรกรรวมกลุ่มการเรียนรู้ โดย ศดปช. ตอ้งจดทะเบียนขายปุ๋ ยกบักรมวิชาการเกษตร เพื่อจะไดส้ามารถขายปุ๋ ย

ใหก้บัเกษตรกรทัว่ไปได ้และเพื่อตอ้งการสร้างความมีส่วนร่วม สมาชิก ศดปช. ทุกคนตอ้งลงหุน้เพื่อเป็นทุนในการบริหาร

จดัการ ทั้งค่าไฟฟ้า ค่าจา้ง เป็นตน้ ตามรูปแบบการท าธุรกิจของแต่ละศูนยท่ี์มีการประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกนั 

 “หากศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนสามารถด าเนินธุรกิจบริการดินและปุ๋ ยได ้ศูนยจ์ะมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการตรวจ

วิเคราะห์ดิน จ าหน่ายปุ๋ ย และบริการผสมปุ๋ ย มีเงินทุนหมุนเวียน สร้างรายไดใ้หแ้ก่ศูนยจ์ากผลก าไรของศูนย ์นอกจากสมาชิก

จะไดรั้บผลประโยชน์แลว้ ยงัสามารถแบ่งปันใหแ้ก่ชุมชน ในรูปแบบสาธารณประโยชน์ต่างๆ และในอนาคตศูนยย์งัสามารถ

ขยายธุรกิจบริการออกไปในดา้นปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ เพิ่มเติม ซ่ึงจะท าใหศู้นยมี์ความเขม้แขง็ สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่ง

ย ัง่ยนื”อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว 

ดา้น นายสิทธิพร เชิดนาม เลขาศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ ยบา้นไทรนอง ต.สองพี่นอ้ง อ.ท่าใหม่ 

จ.จนัทบุรี ซ่ึงเป็นตวัอยา่งโมเดลธุรกิจบริการดินและปุ๋ ยเพื่อชุมชน เปิดเผยวา่ ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชนวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ ย

บา้นไทรนอง เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวสวนในพื้นท่ี ภายใตก้ารสนบัสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้

เกษตรกรเรียนรู้และด าเนินการตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการปลูกพืช น าไปสู่การเพิ่มธาตุอาหารท่ีตรงกบัความตอ้งการของพืช 

สามารถผสมปุ๋ ยเคมีเพื่อใชเ้อง ตามค่าวิเคราะห์ดินได ้ส่งผลใหท่ี้ผา่นมาช่วยลดตน้ทุนในการท าการเกษตรใหส้มาชิกไดเ้ป็น

อยา่งดี และขณะน้ีไดมี้การขยายผลเช่ือมโยงกบัเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่การน าไปปฏิบติัได้

เอง รวมถึงต่อยอดธุรกิจในการจดัหาปุ๋ ยท่ีมีคุณภาพใชใ้นชุมชน โดยใหส้มาชิกถือหุน้เพื่อใหทุ้กคนมีส่วนร่วมและเพื่อใชใ้น

การบริหารจดัการ ซ่ึงขณะน้ีมีก าลงัการผลิตประมาณ 8 ตนัต่อวนัเพื่อจ าหน่ายใหก้บัเครือข่ายเกษตรกรในพื้นท่ีตามค าสั่งซ้ือ

เท่านั้น ซ่ึงโครงการน้ีช่วยใหเ้กษตรกรมีความรู้เร่ืองดิน การใชปุ้๋ ยท่ีถูกตอ้งตามค่าวิเคราะห์ดิน ช่วยใหล้ดตน้ทุนการผลิต

ไดม้าก 



 

  



 

  



 

ส านักงานเกษตรอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ส่งมอบเช้ือราไตรโคเดอร์มา รอบท่ี 3 ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในช่วงปลายปี 2563 

 

    วนัน้ี (1 มี.ค.64) นายสรวง พรหมบุญทอง เกษตรอ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง มอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตร

อ าเภอกนัตงั ส่งมอบเช้ือราไตรโคเดอร์มา รอบท่ี 3 ตามโครงการฟ้ืนฟูพื้นท่ีการเกษตรจากอุทกภยั โดยมอบเช้ือราไตรโคเดอร์

มาใหแ้ก่ผูป้ระสบอุทกภยัในช่วงปลายปี 2563 จ านวน 40 กิโลกรัม เพื่อก าจดัโรคเช้ือราท่ีเกิดจากน ้าท่วมขงัเป็นเวลานาน และ

ใชฟ้ื้นฟูปรับสภาพดินใหพ้ร้อมส าหรับการปลูกพืชทดแทนพืชท่ีเสียหายจากน ้าท่วม วิธีการใชส้ามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การ

ผสมกบัปุ๋ ยอินทรียห์รือปุ๋ ยคอก การผสมน ้าฉีดพ่น หรือการใชเ้ช้ือสดหวา่นโดยตรง รอบท่ี 3 เกษตรกรท่ีไดรั้บการช่วยเหลือ

คือเกษตรกรพื้นท่ีต าบลควนธานีและต าบลบางหมาก อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 

         ทั้งน้ี เช้ือราไตรโคเดอร์มาเป็นเช้ือราชั้นสูงท่ีด ารงชีวิตอยูใ่นดิน อาศยัเศษซากพืช ซากสัตว ์และอินทรียวตัถุเป็นแหล่ง

อาหาร เจริญไดร้วดเร็วบนอาหาร เช้ือราหลายชนิดสร้างเส้นใยสีขาวและผลิตส่วนขยายพนัธุ์ท่ีเรียกวา่ “โคนิเดีย” หรือ 

“สปอร์” จ านวนมากรวมเป็นกลุ่มหนาแน่นจนเห็นเป็นสีเขียว เช้ือราไตรโคเดอร์มาเป็นศตัรู (ปฏิปักษ)์ ต่อเช้ือราสาเหตุโรค

พืชหลายชนิด โดยวิธีการเบียดเบียนหรือเป็นปรสิต และแข่งขนัหรือแยง่ใชอ้าหารท่ีเช้ือโรคตอ้งการ นอกจากน้ีเช้ือราไตรโค

เดอร์มายงัสามารถผลิตปฏิชีวนสาร และสารพิษ ตลอดจนน ้ายอ่ยหรือเอนไซม ์ส าหรับช่วยละลายผนงัเส้นใยของเช้ือโรคพืช 

คุณสมบติัพิเศษของเช้ือราไตรโคเดอร์มาคือ สามารถช่วยละลายแร่ธาตุใหอ้ยูใ่นรูปท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช จึงช่วยส่งเสริมการ

เจริญเติบโตของพืชและชกัน าใหต้น้พืชมีความตา้นทานต่อเช้ือโรคพืชทั้งเช้ือราและแบคทีเรียสาเหตุโรค 

 



 

เกษตรจังหวัดระยอง ประเมินการส่งออกผลไม้ปีนีไ้ม่น่าห่วง แต่กงัวลเร่ืองน ้าและความปลอดภัยด้านอาหาร 

เน้นให้เกษตรกรผลติผลไม้ให้ได้มาตรฐาน GAP 

 

นางมาริน สมคิด นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรกรช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจงัหวดัระยอง เปิดเผย
วา่ ท่ีผา่นมาจงัหวดัระยอง ส่งออกทุเรียนและมงัคุดไปต่างประเทศมากกวา่บริโภคภายในประเทศ ซ่ึงไดปี้น้ีปริมาณการ
ส่งออกไม่เพียงต่อการตอ้งการของต่างประเทศ แต่เป็นห่วงเร่ืองการบริหารจดัการน ้าท่ีไม่เพียงพอส าหรับการเกษตรท่ีมีพื้นท่ี
เพาะปลูกเพิ่มขึ้น และเร่ืองความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั เน่ืองจากต่างประเทศใหค้วามส าคญักบัมาตรฐานความปลอดภยัดา้น
อาหาร หรือ GAP ทั้งความปลอดภยัจากเช้ือไวรัสโควิด-19 ความปลอดภยัจากโรคพืชและแมลง หากไม่ป้องกนัใหดี้จะส่งผล
กระทบต่อการส่งออกอยา่งรุนแรง  

            จึงเร่งให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ผลิตผลไมใ้หไ้ดม้าตรฐาน ผา่นการรับรองมาตรฐาน GAP ใหม้ากขึ้นส่วนการ
จ าหน่ายตลาดภายในประเทศ ไดว้างแผนการจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ โดยเตรียมสติกเกอร์ QR Codeแสดงมาตรฐาน
รับรองคุณภาพจากเจา้ของสวน พร้อมกล่องบรรจุผลไม ้เพื่อช่วยสนบัสนุนเกษตรกรชาวสวนเหมือนกบัปีท่ีผา่นมา คาดวา่
ปริมาณทุเรียนจะเพิ่มขึ้นกวา่ปีท่ีผา่นมาเลก็นอ้ย ส่วนมงัคุด ผลผลิตลดลงเกือบ 50 เปอร์เซ็นต ์

  



 

เกษตรอ่างทอง จดังานแสดงนวตักรรม เทคโนโลยกีารเกษตรเพื่อยกระดบัแปลงใหญ่ 

 

วนัท่ี 1 มี.ค.64 เวลา 09.30 น.ณ อาคารส านึกรักบา้นเกิด องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอ่างทอง ส านกังานเกษตรจงัหวดั

อ่างทอง จดังานแสดงนวตักรรมและเทคโนโลยกีารเกษตรเพื่อยกระดบัแปลงใหญ่ โดยมีนายศกัด์ิดา บรรดาศกัด์ิ รองผูว้า่

ราชการจงัหวดัอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน และมีท่านสมศกัด์ิ ปริศนานนัทกุล อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ นายภราดร ปริศนานนัทกุล สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัอ่างทอง นายกสุรเชษ น่ิมกุล นายก อบจ. นายปริญญา 

เขมะชิต ปลดัจงัหวดัอ่างทอง คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ฯ และเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ จ านวน 

300 คน ร่วมงานในคร้ังน้ี ทั้งน้ีไดด้ าเดินการตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 นายสมพิศ พูลสวสัด์ิ เกษตรจงัหวดัอ่างทอง กล่าววา่ ดว้ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดม้อบหมายใหก้รมส่งเสริม

การเกษตร จดัท าโครงการภายใตก้รอบการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดา้นการเกษตร ซ่ึงอยูภ่ายใตก้รอบนโยบายแผนงานเกษตรอจัฉริยะ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้

จดัท าโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด เพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณใหก้บัแปลง

ใหญ่ แปลงละไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาศกัยภาพความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการแปลงใหญ่ 

โดยใชเ้ทคโนโลยนีวตักรรมสมยัใหม่ ต่อยอดดา้นคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และเช่ือมโยงตลาด ทั้งน้ีตามมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 ไดรั้บทราบและอนุมติัโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และ

เช่ือมโยงตลาด ทั้งประเทศจ านวน 5,250 แปลง จงัหวดัอ่างทอง มี 21 แปลง โดยให้ด าเนินการใหถู้กตอ้ง เป็นไปตามขั้นตอน

ของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ตอ้งด าเนินการการจด



ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์หแ้ลว้เสร็จก่อนท่ีจะใหเ้งินสนบัสนุนใน

การจดัซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ รวมทั้งวสัดุทางการเกษตรใหแ้ก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีขั้นตอนการเสนอของ

โครงการฯ ดงัน้ี 

 1. กลุ่มแปลงใหญ่ทบทวนกิจกรรม และจดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เพื่อเขา้ร่วมโครงการ 

ตามความสมคัรใจของกลุ่ม ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 31 มีนาคม 2564 ซ่ึงจงัหวดัอ่างทองมีกลุ่มท่ีสมคัรใจจะด าเนินการตาม

เง่ือนไข จ านวน 19 กลุ่ม งบประมาณ 47,909,648 บาท 

 2. คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด ระดบัอ าเภอ และระดบัจงัหวดั 

พิจารณากลัน่กรองเห็นชอบแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ และพิจารณาอนุมติัโครงการฯ ภายในวนัท่ี 

30 เมษายน 2564 

3. จงัหวดัขอรับการจดัสรรงบประมาณของกลุ่มแปลงใหญ่ และกรมฯ จดัสรรงบประมาณใหจ้งัหวดั ภายใน 31 พฤษภาคม 

2564 

4. จงัหวดัท าบนัทึกขอ้ตกลง/โอนเงินใหก้บักลุ่มแปลงใหญ่ ภายใน 30 มิถุนายน 2564 

5. กลุ่มแปลงใหญ่ด าเนินงานตามแผนและรายงานผลการด าเนินงานใหแ้ลว้เสร็จ ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ และเป็นการเพิ่มทางเลือกใหก้ลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 

ส านกังานเกษตรจงัหวดัอ่างทองจึงไดเ้ชิญผูป้ระกอบการดา้นเคร่ืองจกัรกล ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ทางการเกษตร จ านวน 13 

แห่ง ไดน้ าสินคา้มาจดัแสดงและประชาสัมพนัธ์ในงานฯ เพื่อใหเ้กษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ จ านวน 300 คน (19 กลุ่ม) ท่ีร่วม

โครงการยกระดบัเกษตรแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่และเช่ือมโยงตลาด จงัหวดัอ่างทอง ไดเ้รียนรู้นวตักรรมและ

เทคโนโลยกีารเกษตรสมยัใหม่ และน าขอ้มูลไปประกอบการพิจารณาทบทวนแผนการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือ

เคร่ืองจกัรกล ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ทางการเกษตรท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 

  



 


