
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่23 เมษายน 2564 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

อารักขาพืช 1 แนะเกษตรกรเฝ้าระวงั'โรคและแมลงศตัรูพืช'ในฤดูแลง้ นสพ. สยามรัฐ 

2 เตือนเกษตรกรเฝ้าระวงั'โรค-แมลงศตัรูพืช'ฤดูแลง้ นสพ. แนวหนา้ 

3 เตือนเกษตรกรเฝ้าระวงั'โรค-แมลงศตัรูพืช'ฤดูแลง้ แนวหนา้ออนไลน์ 

4 เตือนเกษตรกรเฝ้าระวงั'โรค-แมลงศตัรูพืช'ฤดูแลง้ Soothing Claimon.com 

ไมผ้ล 5 เกษตรกร เฮ! ผลไมภ้าคตะวนัออก ราคาพุง่ ลง้เหมาล่วงหนา้  

ส่งจีนได ้

Smart site channel 

ประกนัภูมิอากาศ 6 ประกนัภูมิอากาศ นสพ. ข่าวสด 

7 ร่วมลงนาม นสพ เดลินิวส์ 

Field Day 8 จงัหวดัเลย จดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพื่อเร่ิมตน้ฤดูก าลผลิตใหม่ 

(Field Day) ปี 2564 

ส านกัข่าว  

กรมประชาสัมพนัธ์ 

แปลงใหญ่ 9 เกษตรกรสุโขทยัผนึกก าลงัปลูกออ้ย ป้อนโรงงานน ้าตาล  

สร้างรายไดย้ ัง่ยนื 

Line today 

10 เกษตรกรสุโขทยัผนึกก าลงัปลูกออ้ย ป้อนโรงงานน ้าตาล  

สร้างรายไดย้ ัง่ยนื 

แนวหนา้ออนไลน์ 

11 แปลงใหญ่ออ้ยดงคู่ อ.ศรีสัชนาลยั จ.สุโขทยั รวมกลุ่มแปลงใหญ่

เขม้แขง็ สร้างตลาดรองรับชดัเจน ส่งผลใหเ้กษตรกรมีรายได ้

แน่นอน 

ข่าว 24 ชม. 

12 แปลงใหญ่ไมด้อกไมป้ระดบับา้นหว้ยส าราญ รวมกลุ่มขาย ต่อยอดสู่

แหล่งท่องเท่ียว สร้างรายไดร้้อยลา้นต่อปี 

สยามรัฐออนไลน์ 

13 ปลูกผกัปลอดสารพิษส่งขาย นสพ. เดลินิวส์ 

14 เกษตรกรรวมกลุ่มปลูกออ้ยเพิ่มรายได ้ นสพ. เดลินิวส์ 

15 เล้ียงผึ้งโพรงไทยสร้างรายได ้ นสพ. เดลินิวส์ 

16 วสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย อ าเภอนาบอน จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

นสพ. ข่าวสด 



 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

แปลงใหญ่ 17 กลุ่มแปลงใหญ่ออ้ยชยัภูมิ หนุนสมาชิกใชเ้ทคโนโลย ีลดตน้ทุน เพิ่ม

ผลผลิต สร้างคุณภาพชีวติให้เกษตรกร 

นสพ. ผูจ้ดัการรายวนั 

360 

อ่ืนๆ 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ฮาลาล 18 “เฉลิมชยั” เร่งดนัไทยฮบัฮาลาลโลก เดินหนา้บุกตลาด 2 พนัลา้นคน สยามฮอตไลน์นิวส์ 

เกลือทะเลไทย 19 กระทรวงเกษตรฯ ประชุมคณะกรรมการพฒันาเกลือทะเลไทย  

คร้ังท่ี 2/2564 

กระทรวงเกษ๖รและ

สหกรณ์ 

20 กระทรวงเกษตรฯ ประชุมคณะกรรมการพฒันาเกลือทะเลไทย  

คร้ังท่ี 2/2564 

รัฐบาลไทย 

 



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24532
วันที่: พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: แนะเกษตรกรเฝ้าระวัง'โรคและแมลงศัตรูพืช'ในฤดูแล้ง

รหัสข่าว: C-210422021050(22 เม.ย. 64/02:56) หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 64.07 Ad Value: 67,273.50 PRValue : 201,820.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24532
วันที่: พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: แนะเกษตรกรเฝ้าระวัง'โรคและแมลงศัตรูพืช'ในฤดูแล้ง

รหัสข่าว: C-210422021050(22 เม.ย. 64/02:56) หน้า: 2/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 64.07 Ad Value: 67,273.50 PRValue : 201,820.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14603
วันที่: พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(กลาง)

หัวข้อข่าว: เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง'โรค-แมลงศัตรูพืช'ฤดูแล้ง

รหัสข่าว: C-210422005050(22 เม.ย. 64/06:21) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 31.02 Ad Value: 27,918 PRValue : 83,754 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
เตือนเกษตรกรเฝ้ำระวงั‘โรค-แมลงศตัรูพืช’ฤดูแลง้ 

 กรมส่งเสริมกำรเกษตร แนะเกษตรกรให้เฝ้ำระวงัโรคและแมลงศตัรูพืชในช่วงฤดูแลง้อยำ่งเขม้งวด เนน้กำรป้องกนั
ควบคุมอยำ่งถูกวธีิ พร้อมใหเ้กษตรกรหมัน่ส ำรวจแปลงปลูกเพื่อป้องกนัและก ำจดัโรคหรือแมลงศตัรูพืชไดอ้ยำ่งทนัท่วงที 
 นำยเขม้แขง็ ยติุธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เปิดเผยวำ่ หลงัจำกท่ีประเทศไทยเขำ้สู่ฤดูร้อนอยำ่งเป็นทำงกำร
มำตั้งแต่ปลำยเดือนกุมภำพนัธ์ท่ีผำ่นมำ ท ำใหพ้ื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศไทยมี อุณหภูมิสูงข้ึนตั้งแต่ 35 องศำเซลเซียสข้ึนไป 
อำกำศร้อนอบอำ้ว ควำมช้ืนในอำกำศมีนอ้ย และคำดวำ่ฤดูร้อนจะส้ินสุดประมำณกลำงเดือนพฤษภำคม ดว้ยเหตุน้ีจึงท ำใหพ้ืชผกั 
หรือผลิตผลทำงกำรเกษตรมีโอกำสสูงท่ีจะโดนแดดเผำไหมจ้นถึงขั้นยนืตน้ตำย รวมไปถึงกำรเกิดโรคและแมลงศตัรูพืชเขำ้
ท ำลำยสร้ำงควำมเสียหำยใหก้บัผลผลิต ฉะนั้นจึงอยำกจะฝำกเตือนใหเ้กษตรกรมีกำรเตรียมควำมพร้อมในช่วงฤดูร้อนน้ี เพรำะ
ดว้ยสภำพอำกำศท่ีมีควำมช้ืนต ่ำติดต่อกนัยำวนำนหลำยเดือนนบัเป็นสภำวะท่ีเหมำะสมส ำหรับศตัรูพืชเจำ้ประจ ำท่ีส่วนใหญ่จะ
เป็นแมลงในกลุ่มปำกดูดต่ำงๆ อยำ่งเพล้ียไฟเพล้ียอ่อนเพล้ียกระโดดสีน ้ำตำล (ท่ีมกัระบำดในนำขำ้วช่วงอำกำศร้อน)แมลงหวีข่ำว 
และกลุ่มไรแดง เป็นตน้ ซ่ึงสำมำรถสร้ำงควำมเสียหำยให้กบัพืชท่ีปลูกไดเ้ป็นจ ำนวนมำก ส่วนโรคพืชในหนำ้แลง้ท่ีตอ้งระวงั คือ
โรคพืชจำกเช้ือไวรัส ท่ีมำพร้อมกบัแมลงปำกดูดเหล่ำน้ีท่ีเป็นพำหะแพร่กระจำยโรค 
 ทั้งน้ี แมลงปำกดูดจ ำพวกเพล้ียต่ำงๆ รวมถึงเพล้ียไฟและไรต่ำงๆ เป็นศตัรูพืชท่ีพบระบำดมำกในช่วงหนำ้แลง้ ฝนทิ้งช่วง 
สำมำรถท ำลำยพืชโดยกำรดูดกินน ้ำเล้ียงจำกใบอ่อน ยอดอ่อน ตำใบ ตำดอก ของพืชหลำยชนิด เช่น แตงโม มะเขือเปรำะ มะเขือ
ยำว แตงกวำ มะระ ฟักเขียว ถัว่ฝักยำว หน่อไมฝ้ร่ัง ไมผ้ล เช่น มะม่วง ส้มโอ มะนำว ส้มเขียวหวำน องุ่น พืชไร่ เช่นฝ้ำย ยำสูบ งำ 
ทำนตะวนั ขำ้วโพดนอกจำกน้ี ยงัพบเป็นปัญหำส ำคญัในกำรเพำะปลูกไมด้อกหลำยชนิด เช่น กลว้ยไม ้เบญจมำศ กุหลำบ เยอร์บี
ร่ำ มะลิ ดำวเรือง อีกดว้ย 
 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกวำ่ กำรป้องกนัและก ำจดัโรคและแมลงศตัรูพืชในช่วงหนำ้แลง้ กรมส่งเสริม
กำรเกษตรแนะน ำให้เกษตรกรใชว้ธีิเขตกรรมท่ีเหมำะสม เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมแขง็แรงใหต้น้พืชใหส้ำมำรถทนทำนและ
ป้องกนักำรเขำ้ท ำลำยของโรคและแมลงศตัรูพืช ไดแ้ก่เลือกใชเ้มล็ดพนัธ์ุหรือส่วนขยำยพนัธ์ุท่ีปรำศจำกโรคและแมลงศตัรูพืชมำ
ปลูกหมัน่ท ำควำมสะอำดแปลง บ ำรุงดูแลตน้พืชให้แขง็แรง โดยกำรใส่ปุ๋ยใหน้ ้ำท่ีเหมำะสม ก ำจดัวชัพืชท่ีเป็นแหล่งอำศยัของ
โรคและแมลงศตัรูพืช รวมถึงกำรส ำรวจแปลงอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อท่ีจะควบคุมโรคและแมลงศตัรูพืชไดท้นัเวลำ และหำกพบกำร
เขำ้ท ำลำย ก็ท  ำกำรควบคุมโดยใชชี้วภณัฑ ์หรือ สำรสกดัธรรมชำติ หรือสำรเคมีป้องกนัและก ำจดัศตัรูพืชท่ีเหมำะสมตำมล ำดบั 
โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของผลผลิต ตวัเกษตรกร และผูบ้ริโภคเป็นส ำคญั 
  



 
เตือนเกษตรกรเฝ้ำระวงั โรค-แมลงศตัรูพืช ฤดูแลง้ 

 กรมส่งเสริมกำรเกษตร แนะเกษตรกรให้เฝ้ำระวงัโรคและแมลงศตัรูพืชในช่วงฤดูแลง้อยำ่งเขม้งวด เนน้กำรป้องกนั
ควบคุมอยำ่งถูกวธีิ พร้อมใหเ้กษตรกรหมัน่ส ำรวจแปลงปลูกเพื่อป้องกนัและก ำจดัโรคหรือแมลงศตัรูพืชไดอ้ยำ่งทนัท่วงที 
 นำยเขม้แขง็ ยติุธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เปิดเผยวำ่ หลงัจำกท่ีประเทศไทยเขำ้สู่ฤดูร้อนอยำ่งเป็นทำงกำร
มำตั้งแต่ปลำยเดือนกุมภำพนัธ์ท่ีผำ่นมำ ท ำใหพ้ื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศไทยมี อุณหภูมิสูงข้ึนตั้งแต่ 35 องศำเซลเซียสข้ึนไป 
อำกำศร้อนอบอำ้ว ควำมช้ืนในอำกำศมีนอ้ย และคำดวำ่ฤดูร้อนจะส้ินสุดประมำณกลำงเดือนพฤษภำคม ดว้ยเหตุน้ีจึงท ำใหพ้ืชผกั 
หรือผลิตผลทำงกำรเกษตรมีโอกำสสูงท่ีจะโดนแดดเผำไหมจ้นถึงขั้นยนืตน้ตำย รวมไปถึงกำรเกิดโรคและแมลงศตัรูพืชเขำ้
ท ำลำยสร้ำงควำมเสียหำยใหก้บัผลผลิต ฉะนั้นจึงอยำกจะฝำกเตือนใหเ้กษตรกรมีกำรเตรียมควำมพร้อมในช่วงฤดูร้อนน้ี เพรำะ
ดว้ยสภำพอำกำศท่ีมีควำมช้ืนต ่ำติดต่อกนัยำวนำนหลำยเดือนนบัเป็นสภำวะท่ีเหมำะสมส ำหรับศตัรูพืชเจำ้ประจ ำท่ีส่วนใหญ่จะ
เป็นแมลงในกลุ่มปำกดูดต่ำงๆ อยำ่งเพล้ียไฟเพล้ียอ่อนเพล้ียกระโดดสีน ้ำตำล (ท่ีมกัระบำดในนำขำ้วช่วงอำกำศร้อน)แมลงหวีข่ำว 
และกลุ่มไรแดง เป็นตน้ ซ่ึงสำมำรถสร้ำงควำมเสียหำยให้กบัพืชท่ีปลูกไดเ้ป็นจ ำนวนมำก ส่วนโรคพืชในหนำ้แลง้ท่ีตอ้งระวงั คือ
โรคพืชจำกเช้ือไวรัส ท่ีมำพร้อมกบัแมลงปำกดูดเหล่ำน้ีท่ีเป็นพำหะแพร่กระจำยโรค 
 ทั้งน้ี แมลงปำกดูดจ ำพวกเพล้ียต่ำงๆ รวมถึงเพล้ียไฟและไรต่ำงๆ เป็นศตัรูพืชท่ีพบระบำดมำกในช่วงหนำ้แลง้ ฝนทิ้งช่วง 
สำมำรถท ำลำยพืชโดยกำรดูดกินน ้ำเล้ียงจำกใบอ่อน ยอดอ่อน ตำใบ ตำดอก ของพืชหลำยชนิด เช่น แตงโม มะเขือเปรำะ มะเขือ
ยำว แตงกวำ มะระ ฟักเขียว ถัว่ฝักยำว หน่อไมฝ้ร่ัง ไมผ้ล เช่น มะม่วง ส้มโอ มะนำว ส้มเขียวหวำน องุ่น พืชไร่ เช่นฝ้ำย ยำสูบ งำ 
ทำนตะวนั ขำ้วโพดนอกจำกน้ี ยงัพบเป็นปัญหำส ำคญัในกำรเพำะปลูกไมด้อกหลำยชนิด เช่น กลว้ยไม ้เบญจมำศ กุหลำบ เยอร์บี
ร่ำ มะลิ ดำวเรือง อีกดว้ย 
 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวอีกวำ่ กำรป้องกนัและก ำจดัโรคและแมลงศตัรูพืชในช่วงหนำ้แลง้ กรมส่งเสริม
กำรเกษตรแนะน ำให้เกษตรกรใชว้ธีิเขตกรรมท่ีเหมำะสม เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมแขง็แรงใหต้น้พืชใหส้ำมำรถทนทำนและ
ป้องกนักำรเขำ้ท ำลำยของโรคและแมลงศตัรูพืช ไดแ้ก่เลือกใชเ้มล็ดพนัธ์ุหรือส่วนขยำยพนัธ์ุท่ีปรำศจำกโรคและแมลงศตัรูพืชมำ
ปลูกหมัน่ท ำควำมสะอำดแปลง บ ำรุงดูแลตน้พืชให้แขง็แรง โดยกำรใส่ปุ๋ยใหน้ ้ำท่ีเหมำะสม ก ำจดัวชัพืชท่ีเป็นแหล่งอำศยัของ
โรคและแมลงศตัรูพืช รวมถึงกำรส ำรวจแปลงอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อท่ีจะควบคุมโรคและแมลงศตัรูพืชไดท้นัเวลำ และหำกพบกำร
เขำ้ท ำลำย ก็ท  ำกำรควบคุมโดยใชชี้วภณัฑ ์หรือ สำรสกดัธรรมชำติ หรือสำรเคมีป้องกนัและก ำจดัศตัรูพืชท่ีเหมำะสมตำมล ำดบั 
โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของผลผลิต ตวัเกษตรกร และผูบ้ริโภคเป็นส ำคญั 
  



 เกษตรกร เฮ! ผลไมภ้ำคตะวนัออก รำคำพุง่ ลง้เหมำล่วงหนำ้ ส่งจีน 

 

 ไดเ้วลำ “เกษตรกร” ลืมตำอำ้ปำก! ผลไมภ้ำคตะวนัออกรำคำพุง่ “ทุเรียน” มีนอ้ยท ำรำคำดี เซอร์ไพรส์ “มงัคุด” กิโลกรัม

ละเกือบ 200 บำท 

 นำยเขม้แขง็ ยติุธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เผยวำ่ จำกกำรส ำรวจขอ้มูลเอกภำพไมผ้ลภำคตะวนัออก 

(ระยอง จนัทบุรี ตรำด) ปี 2564 (ขอ้มูล วนัท่ี 19 เมษำยน 64) โดยคณะกรรมกำรพฒันำและบริหำรจดักำรผลไม ้(Fruit Board) 

พบวำ่ 

 ทุเรียน ภำพรวมประมำณกำรผลผลิต 575,542 ตนั เก็บเก่ียวแลว้ 108,930 ตนั คิดเป็นร้อยละ 18.93 โดยทุเรียนเกรด A 

รำคำ 113.33 บำท/กก. ซ่ึงเป็นรำคำเฉล่ียรำยสัปดำห์ ตน้ทุนกำรผลิตอยูท่ี่ 12.25 บำท/กก. 

 มงัคุด ภำพรวมประมำณกำรผลผลิต 106,796 ตนั เก็บเก่ียวแลว้ 3,292 ตนั คิดเป็นร้อยละ 3.08 โดยมงัคุดเกรด A รำคำ 

196.67 บำท/กก. ตน้ทุนกำรผลิตอยูท่ี่ 11.94 บำท/กก. 

 เงำะ (โรงเรียน) ภำพรวมประมำณกำรผลผลิต 197,708 ตนั เก็บเก่ียวแลว้ 8,763 ตนั คิดเป็นร้อยละ 4.43 โดยเกรด A รำคำ 

55 บำท/กก. ตน้ทุนกำรผลิตอยูท่ี่ 8.95 บำท/กก. 

 ลองกอง ประมำณกำรผลผลิตภำคตะวนัออก 20,080 ตนั ขณะน้ียงัไม่มีกำรเก็บเก่ียวผลผลิต โดยตน้ทุนกำรผลิตอยูท่ี่ 

21.26 บำท/กก. 

 ขณะท่ีล้ินจ่ี (นครพนม 1) ภำคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงรำย น่ำน พะเยำ) ภำพรวมประมำณกำรผลผลิต 30,716 ตนั เก็บเก่ียว

แลว้ 3 ตนั คิดเป็นร้อยละ 0.01 โดยเกรด AA รำคำ 100 บำท/กก. ตน้ทุนกำรผลิตอยูท่ี่ 17.43 บำท/กก. 

 



แนวทำงกำรรับซ้ือทุเรียนในช่วงเดือนมกรำคม – มีนำคมท่ีผำ่นมำ ลง้และพอ่คำ้ผูส่้งออกตั้งรำคำรับซ้ือแบบเหมำสวน ซ่ึงมีกำร

จดัแบ่งตำมเกรดส่งออกตำมมำตรฐำน GAP และ GMP ท่ีประเทศจีนก ำหนด รำคำอยูร่ะหวำ่งกก.ละ 130 – 190 บำท 

 ทั้งน้ี รำคำรับซ้ือแบบเหมำสวนล่วงหนำ้ ทุเรียนเกรดมำตรฐำนส่งออกเกรด AB ลง้ รับซ้ือในรำคำกิโลกรัมละ 160 บำท 

เน่ืองจำกปีน้ีก ำลงัซ้ือจำกจีนเพิ่มมำกข้ึนตำมภำวะเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตวัหลงัจำกโควดิ-19 

 ผนวกกบัควำมตอ้งกำรซ้ือในประเทศ และในปีน้ีผลผลิตทุเรียนไดรั้บควำมเสียหำยเยอะช่วงก่อนเก็บผลผลิต เน่ืองจำกมี

พำยฤุดูร้อนเกิดข้ึนท ำใหทุ้เรียนใกลเ้ก็บเก่ียวพลดัหล่นจำกตน้เสียหำยจ ำนวนมำก จนผลิตไม่พอต่อควำมตอ้งกำร ส่งผลใหร้ำคำ

ทุเรียนพุง่สูงข้ึนและยงัคงอยูใ่นระดบัสูงต่ออีกปี 

  



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11103
วันที่: พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 16(ล่าง)

ภาพข่าว: ซอกแซก108: ประกันภูมิอากาศ

รหัสข่าว: C-210422012081(22 เม.ย. 64/03:50) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 10.53 Ad Value: 16,321.50 PRValue : 48,964.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26124
วันที่: พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

ภาพข่าว: ตรีศูล: ร่วมลงนาม

รหัสข่าว: C-210422004004(22 เม.ย. 64/02:06) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 22.48 Ad Value: 47,208 PRValue : 141,624 คลิป: สี่สี(x3)



 

จงัหวดัเลย จดังำนวนัถ่ำยทอดเทคโนโลย ีเพื่อเร่ิมตน้ฤดูกำลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 

 

            นำยโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัเลย เป็นประธำนเปิดงำนถ่ำยทอดเทคโนโลย ีเพื่อเร่ิมตน้ฤดูกำลผลิตใหม่ 

(Field Day) ปี 2564 ท่ีกลุ่มแปลงใหญ่แกว้มงักรต ำบลร่องจิก (ศพก.เครือข่ำย) บำ้นนำขำมป้อม หมู่ท่ี 4 ต ำบลร่องจิก อ ำเภอภูเรือ 

จงัหวดัเลย โดยมี นำงสำวภูมำรินทร์ คงเพียรธรรม นำยอ ำเภอภูเรือ นำยประดิษฐ ์อินตำพรม เกษตรจงัหวดัเลย หน่วยงำนท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งภำครัฐและเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก ำนนัผูใ้หญ่บำ้น และวสิำหกิจชุมชน เกษตรจำกทุกต ำบลในอ ำเภอภู

เรือ ร่วมงำนประมำณ 200 คน 

  นำยโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัเลย กล่ำววำ่ กำรจดังำนวนัถ่ำยทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกำลผลิต

ใหม่ เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจกบัเกษตรกรในพื้นท่ีในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเร่ิมตน้ฤดูกำลผลิตใหม่ ซ่ึงจะท ำใหเ้กษตรกรมี

ตน้ทุนในกำรผลิตท่ีลดลง มีรำยไดเ้พิ่มข้ึน และยงัเป็นกำรท ำกำรเกษตรท่ีย ัง่ยนืในอนำคต รวมไปถึงกำรลดตน้ทุนกำรผลิตและ

เช่ือมโยงดำ้นกำรตลำด อีกทั้งเป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้แบบเห็นของจริง ซ่ึงเป็นกำรเปิดโอกำสใหเ้กษตรกรไดรั้บทรำบเทคโนโลยี

กำรผลิตใหม่ ๆ ช่องทำงกำรตลำด แหล่งขอ้มูล กำรเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมำะสมกบัสภำพพื้นท่ีของตนเอง ตลอดจนได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเกษตรกรดว้ยกนัเอง รวมทั้งนกัวชิำกำรผูเ้ช่ียวชำญในแต่ละสำขำ 

 



            นำยประดิษฐ ์อินตำพรม เกษตรจงัหวดัเลย กล่ำววำ่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบำยใหก้รมส่งเสริมกำรเกษตร ใน

ฐำนะท่ีเป็นหน่วยงำนหลกัในกำรส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตร ครอบครัวเกษตรกร องคก์รเกษตรกร และวสิำหกิจชุมชนใหมี้

ควำมเขม้แขง็ พึ่งพำตนเองได ้โดยจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตร ในระดบัชุมชนอ ำเภอละ 1 ศูนย ์

รวม 882 ศูนยท์ัว่ประเทศ เพื่อเป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้ของเกษตรกรและประชำชนท่ีสนใจในดำ้นกำรเกษตรต่ำง ๆ จำกสถำนท่ีจริง 

โดยเรียนรู้จำกเกษตรกรตน้แบบ ท่ีท ำอำชีพกำรเกษตรและประสบผลส ำเร็จ และจำกฐำนเรียนรู้ต่ำง ๆ  

 ภำยในศูนยฯ์ สำมำรถลดตน้ทุนกำรผลิต ผลผลิตท่ีไดเ้พิ่มข้ึนและมีคุณภำพยิง่ข้ึน โดยเนน้กำรใชเ้ทคโนโลยกีำรผลิตท่ี

เหมำะสม พร้อมทั้งกำรนอ้มน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง มำประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

เพื่อเกษตรกรน ำควำมรู้ไปปรับใชใ้นพื้นท่ีของตนเอง โดยจดัใหมี้ฐำนเรียนรู้ต่ำง ๆ จำกหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง จ ำนวน  

8 ฐำน  ประกอบดว้ย ฐำนเรียนรู้ดำ้นประมง, ฐำนเรียนรู้ดำ้นปศุสัตว,์ ฐำนเรียนรู้ดำ้นบญัชีครัวเรือน, ฐำนเรียนรู้กำรลดตน้ทุนออ้ย

โรงงำน, ฐำนเรียนรู้กำรผลิตและกำรใชปุ๋้ยหมกัและปุ๋ยพชืสด, ฐำนเรียนรู้กำรปลูกพืชผกั ไมผ้ลเมืองหนำว และ ฐำนเรียนรู้เร่ือง 

สำรชีวภณัฑ ์ พร้อมทั้งไดมี้เครือข่ำย ศพก. และกลุ่มวสิำหกิจชุมชน ไดน้ ำสินคำ้เกษตร สินคำ้แปรรูปมำจ ำหน่ำยอีกดว้ย 

  





 
  



 
เกษตรกรสุโขทยัผนึกก ำลงัปลูกออ้ย ป้อนโรงงำนน ้ำตำล สร้ำงรำยไดย้ ัง่ยนื 

 
 แปลงใหญ่ออ้ยดงคู่ อ.ศรีสัชนำลยั จ.สุโขทยั รวมกลุ่มแปลงใหญ่เขม้แขง็ สร้ำงตลำดรองรับชดัเจน ส่งผลใหเ้กษตรกรมี
รำยไดแ้น่นอน 
 เม่ือวนัท่ี 22 เม.ย.64 นำยณรงค ์นิลสนธิ ประธำนแปลงใหญ่ออ้ยดงคู่ อ.ศรีสัชนำลยั จ.สุโขทยั กล่ำววำ่ แปลงใหญ่ออ้ยดง
คู่ มีสมำชิกจ ำนวน 60 คน พื้นท่ีปลูกออ้ยกวำ่ 1,650 ไร่ ปลูกออ้ยพนัธ์ุ ขอนแก่น 3 ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนวสิำหกิจชุมชน ช่ือวสิำหกิจ
ชุมชนออ้ยแปลงใหญ่ดงคู่ จุดเด่นของกลุ่มคือ มีผูน้ ำและคณะกรรมกำรท่ีสำมำรถบริหำรจดักำรกลุ่มท่ีมีควำมโปร่งใสและมีควำม
เป็นธรรมกบัสมำชิก จะเห็นไดจ้ำกกลุ่มไดเ้ปิดบญัชีธนำคำรเป็นบญัชีส่วนกลำงท่ีสมำชิกสำมำรถตรวจสอบเงินหมุนเวยีนผำ่น
บญัชีได ้มีกำรท ำสมุดบนัทึกรำยรับรำยจ่ำย และน ำมำเสนอในท่ีประชุมกลุ่มทุกคร้ัง 
 กลุ่มยงัมีกำรเตรียมควำมพร้อมกำรวำงแผนกำรปลูกออ้ยตั้งแต่ตน้ทำงจนถึงปลำยทำง เกษตรกรสมำชิกปลูกออ้ย 1 รอบ
ต่อปี ขั้นตอนกำรปลูกออ้ยโรงงำนคือเกษตรกรท่ีจะปลูกออ้ยตอ้งท ำสัญญำซ้ือขำยกบัโรงงำนและรับโควตำ เกษตรกรจะเร่ิมปลูก
ออ้ยช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึงมีนำคม และเก็บเก่ียวช่วงเดือนมีนำคม ใส่ปุ๋ย 2 คร้ัง โรงงำนรับซ้ือออ้ยของสมำชิกแปลงใหญ่อยูท่ี่ 
920 บำทต่อตนั ค่ำตดั 180 บำทต่อตนั และค่ำขนส่ง 100 บำทต่อตนั ท่ีผำ่นมำผลผลิตเฉล่ีย 10 ตนั ต่อไร่ จึงท ำใหผ้ลผลิตออ้ยมี
กำรตลำดรองรับท่ีแน่นอน คือจ ำหน่ำยใหก้บัโรงงำนน ้ำตำลทิพยสุ์โขทยั จ ำหน่ำยเขำ้โรงงำนประมำณ 15,000 ตนัต่อปี และกลุ่ม
ไดเ้ปิดใหส้มำชิกลงหุน้ และรับเงินปันผลเฉล่ียคืนใหส้มำชิกท่ีมำลงหุน้ไวทุ้กส้ินปีงบประมำณ ดอกเบ้ียกวำ่ร้อยละ 9 ต่อปี 
 ดำ้นนำยประสิทธ์ิ ทรัพยสุ์ข เกษตรกรสมำชิกแปลงใหญ่ออ้ยดงคู่ กล่ำววำ่ กลุ่มมีบญัชีรำยรับรำยจ่ำยท่ีสำมำรถตรวจสอบ
ได ้เห็นไดจ้ำกกำรจดัซ้ืออุปกรณ์กำรปลูกออ้ย เคร่ืองจกัรกล ท่ีจดัซ้ือมำเป็นช่ือของกลุ่มแปลงใหญ่ทั้งหมด เพื่อใชร่้วมกนัภำยใน
กลุ่ม ซ่ึงกำรท่ีผูน้ ำและคณะกรรมกำรกลุ่มแปลงใหญ่ออ้ยดงคู่ มีกระบวนกำรบริหำรจดักำรท่ีมีควำมเป็นธรรมและโปร่งใสนั้น 



ส่งผลใหส้มำชิกมีควำมไวว้ำงใจเป็นอยำ่งมำก โดยกลุ่มเสียภำษีใหส้รรพำกรทุกปี เพรำะเงินผำ่นบญัชีธนำคำรของกลุ่ม มีกรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์เขำ้มำตรวจสอบ แสดงใหเ้ห็นถึงควำมโปร่งใสในทุกๆ ดำ้น ทั้งน้ี กรมส่งเสริมกำรเกษตร โดยเกษตรต ำบลดง
คู่ ไดเ้ขำ้มำส่งเสริมแปลงใหญ่ออ้ยดงคู่ดำ้นกำรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ กำรจดทะเบียนวสิำหกิจชุมชนออ้ยแปลงใหญ่ดงคู่ สนบัสนุน
งบประมำณ ฝึกอบรมใหค้วำมรู้ กำรท ำบญัชี พร้อมทั้งเป็นท่ีปรึกษำใหก้บัเกษตรกรกลุ่มอีกดว้ย 
 นอกจำกน้ี กลุ่มแปลงใหญ่ออ้ยดงคู่ ยงัไดจ้ดัซ้ือรถตดัออ้ย จ ำนวน 1 คนั รำคำ 11,800,000 บำท โดยกูจ้ำกโครงกำร
สนบัสนุนสินเช่ือเพื่อพฒันำกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดอกเบ้ียร้อยละ 0.01 บำทต่อปี จำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร จ ำนวน 10,000,000 บำท และระดมทุนสมทบ จ ำนวน 1,800,000 บำท โดยมีเป้ำหมำยบริกำรรับจำ้งตดัออ้ย ในรำคำ 
180 บำทต่อตนั เพื่อใชรั้บจำ้งในพื้นท่ีเกษตรกรท่ีปลูกออ้ยใกลเ้คียงท่ีไม่ไดส้มคัรเป็นสมำชิกกลุ่มแปลงใหญ่อีกประมำณ 1,157 ไร่ 
เป็นกำรเพิ่มรำยไดอี้กทำงหน่ึงใหก้บักลุ่ม และช่วยใหส้มำชิกประหยดัตน้ทุนในกำรตดัออ้ย ช่วยแกปั้ญหำกำรขำดแคลนแรงงำน
ในกำรตดัออ้ย นอกจำกน้ีบริษทัยงัรับซ้ือใบออ้ยอดัแท่งเพื่อน ำไปผลิตเป็นพลงังำนไฟฟ้ำชีวมวล รับซ้ือในรำคำตนัละ 130 บำท 
อีกทั้งยงัเป็นกำรช่วยรณรงคก์ำรงดเผำตอซงัออ้ย ท่ีท ำใหเ้กิดมลพิษทำงอำกำศ ฝุ่ น PM 2.5 ไดอี้กทำงหน่ึงดว้ย. 
  



 

แปลงใหญ่ออ้ยดงคู่ อ.ศรีสัชนำลยั จ.สุโขทยั รวมกลุ่มแปลงใหญ่เขม้แขง็ สร้ำงตลำดรองรับชดัเจน ส่งผลใหเ้กษตรกรมีรำยได้
แน่นอน 

 
 เม่ือวนัท่ี 22 เม.ย.64 นำยณรงค ์นิลสนธิ ประธำนแปลงใหญ่ออ้ยดงคู่ อ.ศรีสัชนำลยั จ.สุโขทยั กล่ำววำ่ แปลงใหญ่ออ้ยดง
คู่ มีสมำชิกจ ำนวน 60 คน พื้นท่ีปลูกออ้ยกวำ่ 1,650 ไร่ ปลูกออ้ยพนัธ์ุ ขอนแก่น 3 ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนวสิำหกิจชุมชน ช่ือวสิำหกิจ
ชุมชนออ้ยแปลงใหญ่ดงคู่ จุดเด่นของกลุ่มคือ มีผูน้ ำและคณะกรรมกำรท่ีสำมำรถบริหำรจดักำรกลุ่มท่ีมีควำมโปร่งใสและมีควำม
เป็นธรรมกบัสมำชิก จะเห็นไดจ้ำกกลุ่มไดเ้ปิดบญัชีธนำคำรเป็นบญัชีส่วนกลำงท่ีสมำชิกสำมำรถตรวจสอบเงินหมุนเวยีนผำ่น
บญัชีได ้มีกำรท ำสมุดบนัทึกรำยรับรำยจ่ำย และน ำมำเสนอในท่ีประชุมกลุ่มทุกคร้ัง 
 กลุ่มยงัมีกำรเตรียมควำมพร้อมกำรวำงแผนกำรปลูกออ้ยตั้งแต่ตน้ทำงจนถึงปลำยทำง เกษตรกรสมำชิกปลูกออ้ย 1 รอบ
ต่อปี ขั้นตอนกำรปลูกออ้ยโรงงำนคือเกษตรกรท่ีจะปลูกออ้ยตอ้งท ำสัญญำซ้ือขำยกบัโรงงำนและรับโควตำ เกษตรกรจะเร่ิมปลูก
ออ้ยช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึงมีนำคม และเก็บเก่ียวช่วงเดือนมีนำคม ใส่ปุ๋ย 2 คร้ัง โรงงำนรับซ้ือออ้ยของสมำชิกแปลงใหญ่อยูท่ี่ 
920 บำทต่อตนั ค่ำตดั 180 บำทต่อตนั และค่ำขนส่ง 100 บำทต่อตนั ท่ีผำ่นมำผลผลิตเฉล่ีย 10 ตนั ต่อไร่ จึงท ำใหผ้ลผลิตออ้ยมี



กำรตลำดรองรับท่ีแน่นอน คือจ ำหน่ำยใหก้บัโรงงำนน ้ำตำลทิพยสุ์โขทยั จ ำหน่ำยเขำ้โรงงำนประมำณ 15,000 ตนัต่อปี และกลุ่ม
ไดเ้ปิดใหส้มำชิกลงหุน้ และรับเงินปันผลเฉล่ียคืนใหส้มำชิกท่ีมำลงหุน้ไวทุ้กส้ินปีงบประมำณ ดอกเบ้ียกวำ่ร้อยละ 9 ต่อปี 
 ดำ้นนำยประสิทธ์ิ ทรัพยสุ์ข เกษตรกรสมำชิกแปลงใหญ่ออ้ยดงคู่ กล่ำววำ่ กลุ่มมีบญัชีรำยรับรำยจ่ำยท่ีสำมำรถตรวจสอบ
ได ้เห็นไดจ้ำกกำรจดัซ้ืออุปกรณ์กำรปลูกออ้ย เคร่ืองจกัรกล ท่ีจดัซ้ือมำเป็นช่ือของกลุ่มแปลงใหญ่ทั้งหมด เพื่อใชร่้วมกนัภำยใน
กลุ่ม ซ่ึงกำรท่ีผูน้ ำและคณะกรรมกำรกลุ่มแปลงใหญ่ออ้ยดงคู่ มีกระบวนกำรบริหำรจดักำรท่ีมีควำมเป็นธรรมและโปร่งใสนั้น 
ส่งผลใหส้มำชิกมีควำมไวว้ำงใจเป็นอยำ่งมำก โดยกลุ่มเสียภำษีใหส้รรพำกรทุกปี เพรำะเงินผำ่นบญัชีธนำคำรของกลุ่ม มีกรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์เขำ้มำตรวจสอบ แสดงใหเ้ห็นถึงควำมโปร่งใสในทุกๆ ดำ้น ทั้งน้ี กรมส่งเสริมกำรเกษตร โดยเกษตรต ำบลดง
คู่ ไดเ้ขำ้มำส่งเสริมแปลงใหญ่ออ้ยดงคู่ดำ้นกำรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ กำรจดทะเบียนวสิำหกิจชุมชนออ้ยแปลงใหญ่ดงคู่ สนบัสนุน
งบประมำณ ฝึกอบรมใหค้วำมรู้ กำรท ำบญัชี พร้อมทั้งเป็นท่ีปรึกษำใหก้บัเกษตรกรกลุ่มอีกดว้ย 
 นอกจำกน้ี กลุ่มแปลงใหญ่ออ้ยดงคู่ ยงัไดจ้ดัซ้ือรถตดัออ้ย จ ำนวน 1 คนั รำคำ 11,800,000 บำท โดยกูจ้ำกโครงกำร
สนบัสนุนสินเช่ือเพื่อพฒันำกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดอกเบ้ียร้อยละ 0.01 บำทต่อปี จำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร จ ำนวน 10,000,000 บำท และระดมทุนสมทบ จ ำนวน 1,800,000 บำท โดยมีเป้ำหมำยบริกำรรับจำ้งตดัออ้ย ในรำคำ 
180 บำทต่อตนั เพื่อใชรั้บจำ้งในพื้นท่ีเกษตรกรท่ีปลูกออ้ยใกลเ้คียงท่ีไม่ไดส้มคัรเป็นสมำชิกกลุ่มแปลงใหญ่อีกประมำณ 1,157 ไร่ 
เป็นกำรเพิ่มรำยไดอี้กทำงหน่ึงใหก้บักลุ่ม และช่วยใหส้มำชิกประหยดัตน้ทุนในกำรตดัออ้ย ช่วยแกปั้ญหำกำรขำดแคลนแรงงำน
ในกำรตดัออ้ย นอกจำกน้ีบริษทัยงัรับซ้ือใบออ้ยอดัแท่งเพื่อน ำไปผลิตเป็นพลงังำนไฟฟ้ำชีวมวล รับซ้ือในรำคำตนัละ 130 บำท 
อีกทั้งยงัเป็นกำรช่วยรณรงคก์ำรงดเผำตอซงัออ้ย ท่ีท ำใหเ้กิดมลพิษทำงอำกำศ ฝุ่ น PM 2.5 ไดอี้กทำงหน่ึงดว้ย. 



 

แปลงใหญ่ไมด้อกไมป้ระดบับำ้นหว้ยส ำรำญ รวมกลุ่มขำย ต่อยอดสู่แหล่งท่องเท่ียว สร้ำงรำยไดร้้อยลำ้นต่อปี 

 

 วสิำหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไมด้อกไมป้ระดบับำ้นหว้ยส ำรำญ-หว้ยเจริญ ต ำบลหนองไฮ อ ำเภอเมืองอุดรธำนี จงัหวดั

อุดรธำนีเกษตรกรปลูกดอกเบญจมำศ มะลิ ดอกพุด คตัเตอร์ สร้อยทอง สร้อยไก่ ดำวเรือง ไมป้ระดบั ไดแ้ก่ พุด ใบเตย ปลูกเพื่อ

จ ำหน่ำย และปลูกเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร สร้ำงรำยไดใ้หก้บัเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่หลกัร้อยลำ้นบำทต่อปี 

 นำยบุญแถม ยอดแกว้ ประธำนกลุ่มแปลงใหญ่ไมด้อกไมป้ระดบับำ้นหว้ยส ำรำญ-หว้ยเจริญ กล่ำววำ่ เดิมบำ้นหว้ย

ส ำรำญ ต ำบลหนองไฮ อ ำเภอเมือง จงัหวดัอุดรธำนี เกษตรกรมีอำชีพท ำนำ ท ำไร่มนัส ำปะหลงั ในช่วงนั้นประมำณ ปี พ.ศ.2523 

มีเกษตรกรในหมู่บำ้นน ำเบญจมำศพนัธ์ุมูเซอมำปลูกและเกิดรำยได ้ท ำใหเ้กษตรกรในหมู่บำ้นสนใจท ำกำรปลูกไมด้อก แบบต่ำง

คนต่ำงปลูกผลผลิตออกมำไม่ไดคุ้ณภำพ ต่อมำมีเจำ้หนำ้ท่ีจำกส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอเมืองอุดรธำนี กรมส่งเสริมกำรเกษตร ไดเ้ขำ้

มำรวมกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกไมด้อกบำ้นหว้ยส ำรำญ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยน ำพนัธ์ุเบญจมำศจำกต่ำงประเทศเขำ้มำทดลอง

ปลูกและมีกำรใชเ้ทคโนโลยีต่ำงๆ ทั้งน ำเกษตรกรไปทศันศึกษำกำรปลูกไมด้อกท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ เชียงรำย จึงน ำควำมรู้ท่ีได ้มำ



ท ำกำรปลูกและปรับปรุงคุณภำพผลผลิตออกมำไดม้ำตรฐำนเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำดและท ำใหเ้กิดเป็นรำยไดห้ลกัของหมู่บำ้น มี

รำยไดดี้กวำ่กำรท ำกำรเกษตรอยำ่งอ่ืน จนเกิดมีกำรอพยพแรงงำนคืนถ่ิน จนถึงปัจจุบนัน้ี 

 นำยสุนทร มีสิงห์ เกษตรอ ำเภอ กล่ำววำ่ ต ำบลหนองไฮ มีพื้นท่ีปลูกไมด้อกไมป้ระดบั จ ำนวน 645 ไร่ ควำมเหมำะสม

ของดินเป็น S1 ทุกแปลง พื้นท่ีปลูกอยูน่อกเขตชลประทำนทุกแปลงปลูกโดยอำศยัน ้ำจำกแหล่งน ้ำเช่น สระน ้ำในไร่นำ บ่อบำดำล 

หนองสำธำรณะประจ ำหมู่บำ้น หนองกกดู่ และอ่ำงเก็บน ้ำล ำปลำค่ำว มีเกษตรกรปลูกไมด้อก จ ำนวน 104 รำย เป็น Smart Farmer 

จ ำนวน 20 รำย ดอกไมท่ี้สำมำรถปลูกไดท้ั้งปีจะมีดอกดำวเรือง คตัเตอร์ กุหลำบร้อยมำลยั ดอกพุด และดอกเบญจมำศท่ีช่วงปลูก

จะอยูร่ะหวำ่งปี มกรำคม-มีนำคม และยงัสร้ำงรำยไดเ้สริมใหเ้กษตรกรโดยกำรสร้ำงเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

 โดยในช่วงตุลำคม-กุมภำพนัธ์ุ ของทุกปี ทั้งหมูบำ้นจะมีดอกไมท่ี้บำนทั้งหมดสวยงำมเป็นจุดท่ีเหมำะใหน้กัท่องเท่ียวมำ

ถ่ำยรูป มีค่ำเขำ้ชมอยูท่ี่ 20 บำท เท่ำนั้น และเม่ือหมดหนำ้ท่องเท่ียวยงัสำมำรถปลูกดอกไมท่ี้เป็นท่ีตอ้งกำรของตลำด เช่น ดำวเรือง 

กุหลำบร้อยมำลยัไปจ ำหน่ำย ตลำดในตวัเมืองจงัหวดัอุดรธำนีและมีพอ่คำ้ต่ำงจงัหวดัมำรับซ้ือเช่น เลย หนองบวัล ำภู หนองคำย 

ร้อยเอด็ ขอนแก่น และพอ่คำ้จำกปำกคลองตลำด ปริมำณผลผลิตไมด้อก เกษตรกรผลิตได ้350 ตนั/ปี สร้ำงรำยไดม้ำถึงร้อยลำ้น

บำทต่อปี 

 ดำ้นนำยอเนก รัตน์รองใต ้เกษตรจงัหวดัอุดรธำนี กล่ำววำ่ วสิำหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไมด้อกไมป้ระดบับำ้นหว้ยส ำรำญ-

หว้ยเจริญ ต ำบลหนองไฮ อ ำเภอเมืองอุดรธำนี จงัหวดัอุดรธำนีจะมีนโยบำยของแปลงใหญ่คือ 1.กำรลดตน้ทุน โดยกำร ลดกำรใช้

สำรเคมี โดยกำรใชส้ำรไล่แมลง สำรชีวภณัฑก์ำรใชปุ๋้ยอินทรีย ์เช่น มูลไก่ และฮอร์โมน 2.กำรเพิ่มผลผลิต กำรใชปุ๋้ยเคมีร่วมกบั

ปุ๋ยอินทรีย ์กำรให้แสงสวำ่ง เพื่อยดืควำมยำวของช่อดอก 3.กำรเพิ่มมูลค่ำ โดยกำรจดัช่อร้อยมำลยั และจดักำรเป็นแหล่งท่องเท่ียว

เชิงเกษตร โดยรำยไดเ้ฉล่ียจำกกำรจ ำหน่ำยไมด้อกของเกษตรกรอยูท่ี่ไร่ละ 150,000 บำท สร้ำงรำยไดปี้ละ 100 ลำ้นบำท 



ปีที่: - ฉบับที่: 26124
วันที่: พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564
Section: กีฬา/เกษตร

หน้า: 17(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ปลูกผักปลอดสารพิษส่งขาย

รหัสข่าว: C-210422004073(22 เม.ย. 64/03:29) หน้า: 1/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 51.63 Ad Value: 108,423 PRValue : 325,269 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26124
วันที่: พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564
Section: กีฬา/เกษตร

หน้า: 17(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ปลูกผักปลอดสารพิษส่งขาย

รหัสข่าว: C-210422004073(22 เม.ย. 64/03:29) หน้า: 2/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 51.63 Ad Value: 108,423 PRValue : 325,269 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26124
วันที่: พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564
Section: กีฬา/เกษตร

หน้า: 1(บนขวา), 17

หัวข้อข่าว: เกษตรกรรวมกลุ่มปลูกอ้อยเพิ่มรายได้

รหัสข่าว: C-210422004075(22 เม.ย. 64/03:33) หน้า: 1/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 60.30 Ad Value: 126,630 PRValue : 379,890 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26124
วันที่: พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564
Section: กีฬา/เกษตร

หน้า: 1(บนขวา), 17

หัวข้อข่าว: เกษตรกรรวมกลุ่มปลูกอ้อยเพิ่มรายได้

รหัสข่าว: C-210422004075(22 เม.ย. 64/03:33) หน้า: 2/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 60.30 Ad Value: 126,630 PRValue : 379,890 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26125
วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
Section: กีฬา/เกษตร

หน้า: 17(ล่าง)

หัวข้อข่าว: เลี้ยงผึ้งโพรงไทยสร้างรายได้

รหัสข่าว: C-210423035137(22 เม.ย. 64/08:55) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 55.46 Ad Value: 116,466 PRValue : 349,398 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11104
วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสข่าว: C-210423037075(22 เม.ย. 64/07:39) หน้า: 1/2

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 56.08 Ad Value: 61,688 PRValue : 185,064 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11104
วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสข่าว: C-210423037075(22 เม.ย. 64/07:39) หน้า: 2/2

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 56.08 Ad Value: 61,688 PRValue : 185,064 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3416
วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
Section: Live/Super บันเทิง

หน้า: 17(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: กลุ่มแปลงใหญ่อ้อยชัยภูมิ หนุนสมาชิกใช้เทคโนโลยี ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างคุณภาพ...

รหัสข่าว: C-210423040081(23 เม.ย. 64/04:56) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 29.74 Ad Value: 44,610 PRValue : 133,830 คลิป: สี่สี(x3)



 
“เฉลิมชยั” เร่งดนัไทยฮบัฮำลำลโลก เดินหนำ้บุกตลำด 2 พนัลำ้นคน

 
 
“เฉลิมชยั” เร่งดนัไทยฮบัฮำลำลโลก เห็นชอบพิมพเ์ขียว 2570 เดินหนำ้ “1 วสิัยทศัน์ 5 แนวทำง” บุกตลำด 2 พนัลำ้นคน ดึง 
“สคช.” ยกระดบัมำตรฐำนคุณวฒิุวชิำชีพฮำลำล จบัมือ “ศอบต.” ขบัเคล่ือน 3 โครงกำรอุตสำหกรรมฮำลำลภำคใตพ้ร้อมขยำย
บทบำทไทยในเวทีโลกผนึกองคก์ำรควำมร่วมมือกลุ่มประเทศอิสลำม (OIC) จดังำนฮำลำลนำนำชำติเดือนมิถุนำยน 
 วนัน้ี (21 เม.ย.64) นำยอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษำรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐำนะประธำน
คณะกรรมกำรส่งเสริม สินคำ้และผลิตผลกำรเกษตรมำตรฐำน “ฮำลำล” (ฮำลำลบอร์ด-Halal Board) แถลงวำ่ อุตสำหกรรมฮำลำล
มีควำมส ำคญัต่อประเทศไทยเป็นอยำ่งยิง่ และถือวำ่เป็นโอกำสของประเทศไทย เน่ืองจำกไทยมีศกัยภำพในกำรผลิตสินคำ้อำหำร
และเกษตรอนัดบั 2 ของเอเชีย รองจำกจีน และเป็นอนัดบั 12 ของโลก และภำยใต ้“5 ยทุธศำสตร์ปฏิรูปภำคเกษตรฯ” ของดร.
เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีเล็งเห็นถึงโอกำสและศกัยภำพของประเทศไทยภำยใต้
วกิฤติกำรณ์โควดิ-19 ในกำรเป็นประเทศผูน้ำในกำรผลิตและส่งออก สินคำ้อำหำรและผลผลิตเกษตรมำตรฐำนฮำลำลสู่ตลำด
เป้ำหมำยใหม่กลุ่มประเทศมุสลิม 2,000 ลำ้นคน และผูบ้ริโภคสินคำ้ฮำลำลท่ีไม่ใช่มุสลิมทัว่โลกภำยใตค้วำมร่วมมือกบักระทรวง
พำณิชยแ์ละทุกภำคีภำคส่วน 
 



ปี 2563 ท่ีผำ่นมำ ตลำดอำหำรและเคร่ืองด่ืมฮำลำลทัว่โลก มีมูลค่ำ 1,533,280 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ (48,004,350 ลำ้นบำท) และ
ประเมินวำ่จะเพิ่มข้ึนเป็น 2,285,190 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ (รำว 71,545,354 ลำ้นบำท) ในปี 2569 โดยมีอตัรำกำรเติบโตเฉล่ียปีละ 
20% คิดเป็นมูลค่ำเพิ่มปีละ 560 พนัลำ้นดอลลำร์สหรัฐ (16.8 ลำ้นลำ้นบำท) 
 ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมสินคำ้และผลิตผลกำรเกษตรมำตรฐำน “ฮำลำล” คร้ังท่ี 2/2564 ไดใ้หค้วำม
เห็นชอบเน้ือหำร่ำงวสิัยทศัน์และนโยบำยกำรส่งเสริมสินคำ้และผลิตผลกำรเกษตรมำตรฐำนฮำลำล (1 วสิัยทศัน์ 5 แนวทำง) ซ่ึง
จดัท ำข้ึนโดยอนุกรรมกำรจดัท ำวสิัยทศัน์และนโยบำยกำรส่งเสริมสินคำ้และผลิตผลกำรเกษตรมำตรฐำน “ฮำลำล” โดยมี
เป้ำหมำยใหไ้ทยเป็นประเทศผูน้ ำในกำรผลิต กำรแปรรูป กำรส่งออกและกำรพฒันำสินคำ้เกษตร และอำหำรฮำลำลท่ีไดรั้บควำม
เช่ือมัน่ในระดบัสำกล และเขำ้สู่ตลำดโลกดว้ยมำตรฐำนฮำลำลไทย 
 โดยใชห้ลกัศำสนำ วทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ภำยในปี 2570 ผำ่นกำรขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนท่ีก ำหนด
ทั้งหมด 5 แนวทำง ไดแ้ก่ (1) เพิ่มศกัยภำพหน่วยงำนรับรองมำตรฐำนฮำลำล (2) สร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหก้บัสินคำ้เกษตรและอำหำร 
ดว้ยมำตรฐำนฮำลำลไทย วทิยำศำสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม (3) เสริมสร้ำงองคค์วำมรู้ในกำรผลิต และกำรบริหำรจดักำร
ตั้งแต่ระดบัฟำร์มจนถึงผูบ้ริโภค (4) เพิ่มศกัยภำพทำงตลำด และโลจิสติกส์ (5) ยกระดบัควำมเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภคทั้งใน และ
ต่ำงประเทศ 
 ทั้งน้ี ร่ำงวสิัยทศัน์ดงักล่ำวเปรียบเสมือนพิมพเ์ขียวฮำลำลไทย (Thailand Halal Blueprint) ฉบบัแรกท่ีมีควำมสมบูรณ์
ประกอบดว้ยเป้ำหมำย วสิัยทศัน์ แผนปฏิบติักำร (Action Plan) เป็นแผนแม่บทส ำหรับกำรพฒันำอุตสำหกรรมฮำลำลของไทยให้
มีศกัยภำพในกำรแข่งขนัในตลำดท่ีส ำคญั ผำ่นกำรด ำเนินกิจกรรม และโครงกำรท่ีก ำหนดในแผนปฏิบติักำรโดยร่ำงวิสัยทศัน์
ดงักล่ำวจะเสนอให้รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำ เพื่อน ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 นอกจำกน้ี คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรลงทุนเก่ียวกบัสินคำ้และผลิตผล กำรเกษตรมำตรฐำน “ฮำลำล” 
และคณะอนุกรรมกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมกำรคำ้และผลิตผลกำรเกษตร มำตรฐำน “ฮำลำล” ในพื้นท่ีชำยแดนใต้
ไดร้ำยงำนควำมกำ้วหนำ้ของโครงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมไก่และโคครบวงจรท่ีจงัหวดัยะลำ 2 โครงกำร มีเกษตรกรเขำ้ร่วม
โครงกำรหลำยร้อยรำยในพื้นท่ีโครงกำรละกวำ่ 3,000 ไร่ ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนกำรท ำสัญญำโรงไฟฟ้ำชีวมวล และโครงกำร
อุตสำหกรรมไก่ท่ีจงัหวดัปัตตำนี ซ่ึงทั้ง 3 โครงกำร เป็นกำรท ำงำนบนควำมร่วมมือกบัศอบต.อยำ่งใกลชิ้ดเพื่อให ้3 จงัหวดัภำคใต ้
เป็นฮบัของอุตสำหกรรมอำหำรฮำลำลตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้
 “ท่ีประชุมยงัมีมติใหเ้ปล่ียนช่ือและปรับภำรกิจหนำ้ท่ีของคณะอนุกรรมกำรจดัท ำวสิัยทศัน์และนโยบำยฯ เป็น
คณะอนุกรรมกำรขบัเคล่ือนวสิัยทศัน์และนโยบำยฯ เพื่อขยำยกำรส่งเสริมสนบัสนุนอุตสำหกรรมฮำลำลในภำคเหนือภำคอีสำน
ภำคกลำงและภำคตะวนัออก โดยเฉพำะในจงัหวดัชำยแดนท่ีเป็นเมืองท่ำหนำ้ด่ำน เช่น อุดรธำนี เชียงรำย ตำก เป็นตน้ ส่วน
ภำคใตมี้อนุกรรมกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจฮำลำลภำคใตรั้บผดิชอบอยูแ่ลว้ โดยเร่งขบัเคล่ือนโครงกำร 1 กลุ่มจงัหวดั 1 นิคม
อุตสำหกรรม” ภำยใตค้วำมร่วมมือกบัสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยและศูนย ์AIC เพื่อเป็นฐำนกำรผลิตแปรรูปสร้ำงมูลค่ำ
สินคำ้เกษตรในกำรส่งออกไปอำเซียน เอเซียตะวนัออก เอเชียใต ้เอเซียกลำง ตะวนัออกกลำง อฟัริกำ ยโุรป และอเมริกำ 
 นอกจำกน้ีท่ีประชุมยงัไดเ้ชิญนำยพิริยพงศ ์แจง้เจนเวทย ์จำกส ำนกังำนมำตรฐำนคุณวุฒิวชิำชีพ (สคช.) ร่วมหำรือแนว
ทำงกำรพฒันำผูป้ระกอบกำร และบุคลำกรในอุตสำหกรรมฮำลำลของไทยในยคุเกษตร 4.0 ผำ่นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ และทกัษะ
ฝีมือใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนคุณวฒิุวชิำชีพท่ีสถำบนัคุณวฒิุวชิำชีพเป็นผูก้  ำหนด ซ่ึงสำมำรถน ำมำเทียบเคียงกบักรอบคุณวฒิุ



แห่งชำติได ้โดยสถำบนัคุณวุฒิวชิำชีพไดก้ ำหนดมำตรฐำนอำชีพและคุณวฒิุวชิำชีพส ำหรับผูป้ระกอบอำหำรฮำลำล ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัหลกัศำสนำ และมำตรฐำนสำกล 
 อีกทั้งยงัไดเ้ชิญผูป้ระกอบกำรท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีชำยแดนภำคใตเ้ขำ้ร่วมโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อยกระดบัผูป้ระกอบอำหำร
ฮำลำลของไทย โดยคณะกรรมกำรฯ จะจดัท ำควำมร่วมมือร่วมกบัสถำบนัฯ ในดำ้นกำรขยำยผลสำขำอำชีพท่ีก ำหนดมำตรฐำน
เสร็จแลว้ กำรจดัหลกัสูตรฝึกอบรมออนไลน์ กำรใหก้ำรรับรองตำมมำตรฐำนอำชีพ รวมถึงกำรจดัท ำมำตรฐำนอำชีพเพิ่มเติมใน
สำขำท่ียงัขำดแคลน โดยเฉพำะอำชีพท่ีปรึกษำธุรกิจดำ้นฮำลำล ซ่ึงจะมีบทบำทส ำคญัในกำรพฒันำผูป้ระกอบกำรฮำลำลไทย 
 ทำงดำ้น รศ.ดร.วินยั ดะห์ลนั ผูอ้  ำนวยกำรศูนยว์ทิยำศำสตร์ฮำลำล จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั และ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียำกร 
ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนัมำตรฐำนฮำลำลแห่งประเทศไทยรำยงำนควำมคืบหนำ้งำนสมชัชำฮำลำลไทยแลนด ์2021( Thailand Halal 
Assembly 2021 )ซ่ึงจะจดัข้ึนระหวำ่งวนัท่ี 2-3 มิถุนำยน 2564 ผำ่นระบบ video conference ภำยใตธี้ม A Virtual Way for Actual 
Halal World ซ่ึงจะมีกำรแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัโอกำส และควำมทำ้ทำยต่ออุตสำหกรรมฮำลำล และกำรรับรองฮำลำลใน
ยคุหลงั COVID-19 โดยงำน Thailand Halal Assembly 2021 จะมีสถำบนัมำตรฐำนและมำตรวทิยำของประเทศอิสลำม (SMIIC) 
ภำยใตอ้งคก์ำรควำมร่วมมือประเทศอิสลำม (OIC) และส ำนกังำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทยเป็นเจำ้ภำพร่วมกบั
ศูนยว์ทิยำศำสตร์ฮำลำลและสถำบนัมำตรฐำนฮำลำลแห่งประเทศไทย 
 ภำยในงำนจะประกอบไปดว้ยกำรประชุมวชิำกำรดำ้นฮำลำล และกำรจดัแสดงสินคำ้ฮำลำล รวมกวำ่ 4 กิจกรรมส ำคญั 
ไดแ้ก่ 

1. กำรประชุมนำนำชำติวำ่ดว้ยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยฮีำลำล2021 (The International Halal Science and Technology 
Conference 2021 ) 

2. กำรประชุมนำนำชำติฮำลำลวำ่ดว้ยอุตสำหกรรมและธุรกิจคร้ังท่ี14 (The 14th Halal Science, Industry and Business 
Virtual Conference) 

3. กำรประชุมวำ่ดว้ยกำรรับรองและมำตรฐำนฮำลำลนำนำชำติ (The International Halal Standards and Certification 
Convention) 

4. งำนนำนำชำติไทยแลนดฮ์ำลำลเอก็ซ์โป (Thailand International Halal Expo 2021 Virtual Expo) 
“นบัเป็นกำรขยำยบทบำทของไทยในเวทีโลกคร้ังส ำคญัท่ีสุดคร้ังหน่ึงโดยเฉพำะกำรแสดงถึงมำตรฐำนฮำลำลไทยและกำรพฒันำ
สินคำ้เกษตรและอำหำรฮำลำล” 
 ส ำหรับกำรประชุมของคณะกรรมกำรฯ คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 19 เม.ย. มีนำยอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษำรัฐมนตรีวำ่กำร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสินคำ้และผลิตผลกำรเกษตรมำตรฐำน “ฮำลำล” ท ำหนำ้ท่ี
ประธำนกำรประชุมโดยมีผูเ้ขำ้ร่วมประชุม อำทิ นำยสมชวน รัตนมงัคลำนนท ์ผูต้รวจรำชกำรกระทรวง นำยขจร เรำประเสริฐ 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร ดร.ไพจิตร วบูิลยธ์นสำร รองประธำนและเลขำธิกำรหอกำรคำ้ไทยในจีน นำยสมศกัด์ิ เมดำน 
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียำกร ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนัมำตรฐำนฮำลำลแห่ง
ประเทศไทย นำยชยดิฐ หุตำนุวชัร์ รศ.ดร.วนิยั ดะห์ลนั ผูอ้ำนวยกำรศูนยว์ทิยำศำสตร์ฮำลำล จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั นำยพิริย
พงศ ์แจง้เจนเวทยผ์ูแ้ทนสถำบนัคุณวฒิุวชิำชีพ (องคก์ำรมหำชน) นำยอ ำนวย ศรีระแกว้ ผูช่้วยเลขำธิกำรศูนยอ์  ำนวยกำรบริหำร
จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ตวัแทนหน่วยงำนรำชกำร เช่น กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวงเกษตร กระทรวงพำณิชย ์กระทรวง
อุตสำหกรรม ภำคเอกชน ภำคประชำชนท่ีเก่ียวขอ้ง 



 โดยมีประเด็นส ำคญัประกอบดว้ย ควำมร่วมมือในดำ้นกำรพฒันำมำตรฐำนคุณวฒิุวชิำชีพผูป้ระกอบฮำลำล ผลกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมสินคำ้และผลิตผลกำรเกษตรมำตรฐำนฮำลำล ในปี พ.ศ.2563 และปี 2564 พร้อมรับทรำบรำยงำนกำร
ด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรจดัท ำวสิัยทศัน์และนโยบำยกำรส่งเสริมสินคำ้และผลิตผล กำรเกษตรมำตรฐำน “ฮำลำล” 
คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรคำ้สินคำ้และผลิตผลกำรเกษตรมำตรฐำน “ฮำลำล”คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำร
ลงทุนเก่ียวกบัสินคำ้และผลิตผล กำรเกษตรมำตรฐำน “ฮำลำล” และคณะอนุกรรมกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมกำรคำ้
และผลิตผลกำรเกษตร มำตรฐำน “ฮำลำล” ในพื้นท่ีชำยแดนใต ้รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรแกไ้ขปัญหำเน้ือววัปลอมซ่ึงไดผ้ลเป็นท่ี
น่ำพอใจ 
  



 
กระทรวงเกษตรฯ ประชุมคณะกรรมกำรพฒันำเกลือทะเลไทย คร้ังท่ี 2/2564 

 วนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษำยน 2564 นำยอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษำรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพฒันำเกลือทะเลไทย คร้ังท่ี 2/2564 โดยมีนำยอ ำพนัธ์ุ เวฬุตนัติ รองปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  ในฐำนะรองประธำนคณะกรรมกำรฯ เขำ้ร่วม พร้อมดว้ยผูแ้ทนหน่วยงำนภำคีและผูแ้ทนเกษตรกรเขำ้ร่วมประชุม ผำ่น 
VDO Conference จำกหอ้งประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงท่ีประชุมไดรั้บทรำบควำมกำ้วหนำ้กำรด ำเนินงำนท่ี
เก่ียวขอ้งดำ้นเกลือทะเลไทย ดงัน้ี 
  1) ผลกำรข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูท้  ำนำเกลือสมุทร ประจ ำปี 2563 มีเกษตรกรข้ึนทะเบียน จ ำนวน 650 ครัวเรือน 1,150 
แปลง พื้นท่ีกำรผลิต จ ำนวน 25,707.88 ไร่ 
 2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดอ้อกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง หลกัเกณฑก์ำรขอและออกใบรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติัทำงกำรเกษตรท่ีดีส ำหรับกำรท ำนำเกลือทะเลและเกลือทะเลธรรมชำติ และกรมส่งเสริมกำรเกษตรจดัท ำ
ระบบกำรขอรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบติัทำงกำรเกษตรท่ีดีส ำหรับกำรท ำนำเกลือทะเลและเกลือทะเลธรรมชำติเรียบร้อยแลว้ ซ่ึง
เกษตรกรสำมำรถยืน่ขอค ำรับรองได ้ณ ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอในพื้นท่ี 
 3) ส ำนกังำนกำรวจิยัแห่งชำติ อนุมติัโครงกำรวจิยัดำ้นเกลือทะเล จ ำนวน 2 โครงกำร ดงัน้ี 
  3.1 กำรพฒันำและยกระดบัเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลิตภณัฑเ์กลือทะเลไทยสู่กำรยอมรับเชิงพำณิชย ์
  3.2 กำรพฒันำตน้แบบนวตักรรมระบบผลิตเกลือทะเลคุณภำพสูงดว้ยกำรสะตุเกลืออตัโนมติัเพื่อเพิ่มมูลค่ำของ
เกลือทะเลไทย 
 4) คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเร่ืองหน้ีสินของกองทุนสงเครำะห์เกษตรกรเห็นชอบใหก้รมส่งเสริมสหกรณ์ไดรั้บกำร
ขยำยระยะเวลำกำรช ำระหน้ีและงดเวน้ค่ำปรับโครงกำรสร้ำงระบบกำรผลิตและกำรตลำดเกลือทะเลของสถำบนัเกษตรกรดว้ย
วธีิกำรยกระดบัรำคำใหย้ ัง่ยนืเป็นระยะเวลำ 2 ปี โดยใหก้รมส่งเสริมสหกณ์จดัท ำรำยละเอียดเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำร
สงเครำะห์เกษตรกรพิจำรณำต่อไป 
 5) องคก์ำรบริหำรกำรพฒันำพื้นท่ีพิเศษเพื่อกำรท่องเท่ียวอยำ่งย ัง่ยนื (อพท.) น ำเสนอแนวทำงกำรพฒันำและบริหำร
จดักำรแหล่งท่องเท่ียวชำยฝ่ังทะเลภำคตะวนัตก (Thailand Riviera) สนบัสนุนกำรท่องเท่ียวในเส้นทำงนำเกลือตำมแนวคิด “เกลือ
เมด็สุดทำ้ย สู่ทรำยเมด็แรก” ระยะทำงกวำ่ 100 กิโลเมตร ทั้งหมด 6 กลุ่มแผนงำน 75 โครงกำร งบประมำณ 347 ลำ้นบำท 
 6) คณะรัฐมนตรีอนุมติัในหลกักำรร่ำงประกำศกระทรวงพำณิชย ์เร่ืองก ำหนดให้เกลือเป็นสินคำ้ท่ีตอ้งมีหนงัสือรับรอง
และตอ้งปฏิบติัตำมมำตรกำรจดัระเบียบในกำรเขำ้น ำเขำ้มำในรำชอำณำจกัร พ.ศ..... เพื่อน ำมำก ำหนดแนวทำงกำรช่วยเหลือ
เกษตรกรชำวนำเกลือทะเลจำกปัญหำรำคำเกลือตกต ่ำ 
 ทั้งน้ี ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหจ้ดัท ำโครงกำรกระจำยเกลือทะเลคำ้งสตอ็กเพื่อเสนอกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
(คบท.) เพื่อช่วยเหลือกำรกระจำยเกลือคำ้งสตอ็ก ปี 62/63 จ ำนวน 200,000 ตนั 
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 2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดอ้อกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง หลกัเกณฑก์ำรขอและออกใบรับรอง
มำตรฐำนกำรปฏิบติัทำงกำรเกษตรท่ีดีส ำหรับกำรท ำนำเกลือทะเลและเกลือทะเลธรรมชำติ และกรมส่งเสริมกำรเกษตรจดัท ำ
ระบบกำรขอรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบติัทำงกำรเกษตรท่ีดีส ำหรับกำรท ำนำเกลือทะเลและเกลือทะเลธรรมชำติเรียบร้อยแลว้ ซ่ึง
เกษตรกรสำมำรถยืน่ขอค ำรับรองได ้ณ ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอในพื้นท่ี 
 3) ส ำนกังำนกำรวจิยัแห่งชำติ อนุมติัโครงกำรวจิยัดำ้นเกลือทะเล จ ำนวน 2 โครงกำร ดงัน้ี 
  3.1 กำรพฒันำและยกระดบัเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลิตภณัฑเ์กลือทะเลไทยสู่กำรยอมรับเชิงพำณิชย ์
  3.2 กำรพฒันำตน้แบบนวตักรรมระบบผลิตเกลือทะเลคุณภำพสูงดว้ยกำรสะตุเกลืออตัโนมติัเพื่อเพิ่มมูลค่ำของ
เกลือทะเลไทย 
 4) คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเร่ืองหน้ีสินของกองทุนสงเครำะห์เกษตรกรเห็นชอบใหก้รมส่งเสริมสหกรณ์ไดรั้บกำร
ขยำยระยะเวลำกำรช ำระหน้ีและงดเวน้ค่ำปรับโครงกำรสร้ำงระบบกำรผลิตและกำรตลำดเกลือทะเลของสถำบนัเกษตรกรดว้ย
วธีิกำรยกระดบัรำคำใหย้ ัง่ยนืเป็นระยะเวลำ 2 ปี โดยใหก้รมส่งเสริมสหกณ์จดัท ำรำยละเอียดเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำร
สงเครำะห์เกษตรกรพิจำรณำต่อไป 
 5) องคก์ำรบริหำรกำรพฒันำพื้นท่ีพิเศษเพื่อกำรท่องเท่ียวอยำ่งย ัง่ยนื (อพท.) น ำเสนอแนวทำงกำรพฒันำและบริหำร
จดักำรแหล่งท่องเท่ียวชำยฝ่ังทะเลภำคตะวนัตก (Thailand Riviera) สนบัสนุนกำรท่องเท่ียวในเส้นทำงนำเกลือตำมแนวคิด “เกลือ
เมด็สุดทำ้ย สู่ทรำยเมด็แรก” ระยะทำงกวำ่ 100 กิโลเมตร ทั้งหมด 6 กลุ่มแผนงำน 75 โครงกำร งบประมำณ 347 ลำ้นบำท 
 6) คณะรัฐมนตรีอนุมติัในหลกักำรร่ำงประกำศกระทรวงพำณิชย ์เร่ืองก ำหนดให้เกลือเป็นสินคำ้ท่ีตอ้งมีหนงัสือรับรอง
และตอ้งปฏิบติัตำมมำตรกำรจดัระเบียบในกำรเขำ้น ำเขำ้มำในรำชอำณำจกัร พ.ศ..... เพื่อน ำมำก ำหนดแนวทำงกำรช่วยเหลือ
เกษตรกรชำวนำเกลือทะเลจำกปัญหำรำคำเกลือตกต ่ำ 
 ทั้งน้ี ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหจ้ดัท ำโครงกำรกระจำยเกลือทะเลคำ้งสตอ็กเพื่อเสนอกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
(คบท.) เพื่อช่วยเหลือกำรกระจำยเกลือคำ้งสตอ็ก ปี 62/63 จ ำนวน 200,000 ตนั 
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