


 
 

 

1 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

คํานํา 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปนหนวยงานสวนกลางที่ตั้งอยูใน

ภูมิภาค มีบทบาทและภารกิจในการศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 

เทคโนโลยีและระบบการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ ฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตรแก

เจาหนาที่และเกษตรกร สงเสริม ประสาน และสนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรตาม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและในเขตพืน้ที่พิเศษ ควบคุม กํากับ และสนับสนุนการดําเนินงาน

ของศูนยปฏิบัติการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เปนศูนยกลางสนับสนุนทางวิชาการดานการผลิตและจัดการ

ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนแกสํานักงานเกษตร

จังหวัดและประสานวิชาการกับหนวยงานวิชาการภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ศึกษา วางแผน 

และติดตามประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร และประสานการตรวจราชการในเขตพื้นที ่ให

คําปรึกษาและประสานงานแกสํานักงานเกษตรจงัหวัดในการจดัทําแผนยุทธศาสตร แผนการปฏบิัติงาน

และบูรณาการแผนดานการสงเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด ปฏิบัติงานรวมกับ หรือ

สนับสนุนการปฏบิัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

ในปงบประมาณ 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  5 จังหวัดสงขลา                

ไดดําเนินงานโครงการที่ไดรับงบประมาณจากกรมสงเสริมการเกษตร งบประมาณที่ไดรับจาก           

งบกลุมจังหวัด และงาน/โครงการที่ ไดรับมอบหมายใหดําเนินการเรงดวน โดยรายละเอียด                

ผลการดําเนินงานไดรวบรวมไวในเอกสารรายงานประจําป 2560 เพื่อเปนการเผยแพรและ

ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานและเพื่อการนําไปใชประโยชนตอไป 

 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่5 จังหวัดสงขลา 

กันยายน 2560 

  



 
 

 

2 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  



 
 

 

3 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

สถานที่ตั้ง  

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา  ตั้งอยูเลขที่ 424 หมู 2 

ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100  โทรศัพท : 074-330260 – 62         

โทรสาร : 074-330263   E-mail : sdoae@doae.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดที่อยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

ทั้งหมด 7 จังหวัด ประกอบดวย ตรัง พัทลุง 

สตูล สงขลา ปตตานี  ยะลา และนราธิวาส 

และศูนยปฏิบัติการ ฯ 3 ศูนย ประกอบดวย 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดตรัง ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดยะลา และศูนยสงเสริม

เทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช

จังหวัดสงขลา 

พื้นที่รับผิดชอบ 



 
 

 

4 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

อํานาจหนาที่ 

    

 เปนองคกรที่สงเสริม สนบัสนุน บุคลากร องคกรเกษตรกร และเกษตรกรในการ

ขับเคลื่อนงานสงเสรมิการเกษตรของพื้นท่ีภาคใตตอนลาง 

 

 

 1. ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร เทคโนโลยีและระบบการ

ผลิตท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 

           2. ฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตรแกเจาหนาที่และเกษตรกร 

           3. สงเสริม ประสาน และสนับสนุนการดาํเนินงานสงเสริมการเกษตรตามโครงการ    

อันเนื่องมาจากพระราชดําริและในเขตพ้ืนที่พิเศษ 

           4. ควบคุม กํากับ และสนบัสนุนการดําเนินงานของศูนยปฏบิัติการในเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบ 

           5. เปนศนูยกลางสนบัสนุนทางวิชาการดานการผลติและจัดการผลผลิต การพัฒนา

คุณภาพสินคาเกษตร องคกรเกษตรกร และวิสาหกจิชุมชนแกสํานักงานเกษตรจังหวัดและ

ประสานวิชาการกบัหนวยงานวิชาการภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

           6. ศึกษา วางแผน และติดตามประเมนิผลการดาํเนินงานสงเสริมการเกษตร และ

ประสานการตรวจราชการในเขตพื้นท่ี 

           7. ใหคําปรึกษาและประสานงานแกสํานักงานเกษตรจังหวัดในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร แผนการปฏิบัตงิานและบูรณาการแผนดานการสงเสริมการเกษตรระดบัจังหวดั

และกลุมจังหวัด 

 8. ปฏบิัติงานรวมกบั หรือสนับสนุนการปฏบิัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

  



 
 

 

5 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

อัตรากําลังเจาหนาที ่            

โครงสรางการบริหาร 

(ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560) 

 

                                                  

                       
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  5 จังหวดัสงขลา 

กลุมพัฒนาบุคลากร กลุมวิชาการสงเสริม

การเกษตร 

กลุมยุทธศาสตรและ

สารสนเทศ 

ฝายบริหารทั่วไป 

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยกีารเกษตร 

ดานอารักขาพืชจังหวัดสงขลา 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพี   

การเกษตรจังหวัดยะลา 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพี

การเกษตรจังหวัดตรัง 



 
 

 

6 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

นายไพศาล  สังขมงคล 

ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  5 จังหวัดสงขลา 



 
 

 

7 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  

นายสมคิด  รัตนวงศ 

ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

นางสาวศิรกิุล  ศรีแสงจันทร 

ผูอํานวยการกลุมวิชาการสงเสริมการเกษตร 



 
 

 

8 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  

นางสาวสุรัตน  ศรีเดช 

หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 

นางทัศณี  ศุภกุล 

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาบุคลากร 



 
 

 

9 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

  

 

นายเอกพงษ  หนูพลับ 

ผูอํานวยการ 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดยะลา 

นายเสนอ  รัตนสําเนียง 

ผูอํานวยการ 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตรจังหวัดตรัง 

นางวัชลี  โสพิน 

ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดสงขลา 

นายไพศาล  สังขมงคล 

ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 



 
 

 

10 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

88.32%

9.55%
1.86% 0.28%

 งบดําเนินงาน 9,672,197 บาท

 งบบุคลากร 1,045,560 บาท

 งบเบกิแทนหนวยงานอื่น 203,720 บาท

 งบกลาง (สํารองจายกรณีฉุกเฉิน) 30,350 บาท

26.93%

26.76%
26.46%

19.84%

 งบดําเนินงาน 9,659,775.38 บาท

 งบบุคลากร 1,037,391.67 บาท

 งบเบกิแทนหนวยงานอื่น 199,900.9 บาท

 งบกลาง (สํารองจายกรณีฉุกเฉิน) 22,3305 บาท

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

งบประมาณที่ใชไป ปงบประมาณ 2560 



 
 

 

11 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

12 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

   สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

       ดําเนินงานสนบัสนนุโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดแก โครงการ

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการคลินกิเกษตรเคลื่อนที่ใน

พระราชานุเคราะหฯ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการพัฒนาพื้นที่

ลุมน้ําปากพนัง โดยมีผลการดําเนินงานดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ดําเนินการฝกอบรมเกษตรกรและนําเกษตรกรศึกษา

ดูงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  จํานวน 140 คน เพื่อพัฒนาความรู            

ดานเศรษฐกิจพอเพียงและดานการเกษตรใหแก

เกษตรกร รวมทั้งสงเสริมอาชีพแกเกษตรกรใหสามารถ

กินดีอยูดีอยางมั่นคง จัดทําแปลงสงเสริมการเกษตรแก

เกษตรกร จํานวน 140 ไร และถายทอดเทคโนโลยีการ

ถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 2 กลุม 



 
 

 

13 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

2. โครงการคลินกิเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ 

ดําเนินการประสานและรวมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่                      

ในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพื้นที่ 7 

จังหวัดภาคใตตอนลาง ซึ่งการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่                             ใน

พระราชานุเคราะห ฯ           มี

วัตถุประสงค เพ่ือใหเกษตรกร

ที่มีปญหาดานการเกษตรใน

พื้นที่หางไกลสามารถเขาถึง

การบริการทางวิชาการและ

ไดรับการแกไขปญหาดาน

การเกษตรอยางครบวงจรใน

คราวเดียวกัน และเพื่อบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานวิชาการ หนวยงาน

สงเสริมและศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลในการ

ใหบริการและแกไขปญหาทางการเกษตรรวมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

14 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

3. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั 

 

 

 

 

 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา รวมกับสํานัก

พระราชวัง และหนวยงานที่เกี่ยวของติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน

โครงการของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และรวมรับเสด็จสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราช

กรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ตรัง และสงขลา 

อบรมเจาหนาที่และครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่รับผิดชอบ

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

ใน 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง จํานวน 

27  โรง  เรื่ อ ง  การปลูกถั่ วหรั่ ง 

เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเรื่อง

การปลูกและการดูแลรักษาถั่วหรั่ง 

และนําความรูไปใชในการจัดทํา

แปลงเรียนรูดานการผลิตถั่วหรั่ง 

สําหรับบริโภคและเก็บเปนเมล็ด

พันธุในโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน 



 
 

 

15 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

4.  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง 

          พื้นที่ลุมน้ําปากพนังเปนพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกเฉียงใต  

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุงและจังหวัดสงขลา รวม 13 อําเภอ       

มเีนื้อท่ีรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.9  ลานไร มีประชากรมากกวา 600,000 คน   

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ดําเนินการ

ฝกอบรมวิทยากรหลักตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร จํานวน 64 คน เพื่อให

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรที่

ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ลุมน้ําปาก

พนัง ทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอ 

ศูนยปฏิบัติการ ไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณ และเพิ่มทักษะ

การถายทอดความรูและเทคโนโลยี

การผลิตพืช  แก เกษตรกรตาม

กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เกิดความมั่นใจในการนําความรูไปถายทอดสู

เกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร สงผลใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่

สูงขึ้น อันจะทําใหเกษตรกรพึ่งตนเองไดท้ังในระดับครัวเรือนเกษตรกร และชุมชน 



 
 

 

16 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

   ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ในพื้นที่ภาคใต

ตอนลาง มีทั้งสิ้น  77 ศูนย ประกอบดวยสินคาหลัก ขาว จํานวน 21 ศูนย ยางพารา 

31 ศูนย ปาลมน้ํามัน 8 ศูนย มังคุด 6 ศูนย  ลองกอง 5 ศูนย ทุเรียน 3 ศูนย เศรษฐกิจ

พอเพียง 1 ศูนย สละ 1 ศูนย จําปาดะ 1 ศูนย เปนศูนยระดับดี จํานวน       46 ศูนย 

และระดับปานกลาง จํานวน 31 ศูนย มีเครือขายศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร จํานวน 870 ศูนย 

  



 
 

 

17 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ประชุมคณะกรรมการเครือขายศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับเขต เพื่อประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน ศพก. ของ

จังหวัดตาง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 5 ครั้ง ซึ่งจากการประชุมทําใหสามารถ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ศพก. เปนไปตามเปาหมาย จํานวน 77 ศูนย 

  



 
 

 

18 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

2. ดําเนินการถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา จํานวน 1 จุด ซึ่งมีองคความรู     

เร่ือง การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตขาว ดานการลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตขาว  



 
 

 

19 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

3. ติดตามการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร (ศพก.) ในพื้นที่ภาคใตตอนลาง เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเปนไป     

ตามเปาหมาย 

 



 
 

 

20 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  4. รวมสัมมนาขับเคลื่อนการดําเนินงานเครือขายศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ จํานวน 9 ครั้ง 

 

  



 
 

 

21 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอภายใตรมพระบารมีเพื่อการ 

พัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทําโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ  

ภายใตรมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค       

เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรและชุมชน ดวยการนอมนําหลักการ ทฤษฎี

และแนวทางการแกไขปญหาดานการเกษตรตางๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดพระราชทานไว เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกร      

ทําการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ เนนการลดตนทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ

สินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน และเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรและชุมชน และเพื่อให 

ศพก. และเครือขาย สําหรับการดําเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใต     

รมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน ในพื้นที่ภาคใตตอนลาง              

มีเปาหมายพื้นที่ 706 ชุมชน ประกอบดวย ชุมชนใน ศพก. หลัก 77 แหง และ

เครือขาย 870 แหง เปาหมายเกษตรกร ประมาณการเกษตรกร ชุมชนละ 500 ราย 

รวมเกษตรกร 353,000 ราย  



 
 

 

22 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

   การติดตาม ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน โครงการ ๙๑๐๑             

ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน 

  



 
 

 

23 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

การสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ ในพื้นที่ภาคใตตอนลาง                   

ไดดําเนินการมาตั้งแตป 2559 ปจจุบัน มีจํานวน ๑๕๐ แปลง เปนแปลงใหญ ป 2559 

จํานวน 29 แปลง และแปลงใหญ ป 2560 จํานวน 121 แปลง มสีินคา จํานวน 20 ชนิด 

ประกอบดวย ขาว ยางพารา ปาลมน้ํามัน ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ สมโอปูโก 

สมโชกุน มะนาว สละ ฝรั่ง มะพราว กลวยหิน พืชผัก ไมดอกไมประดับ ผึ้ง แพะ       

โคเนื้อ และกุงขาว เกษตรกร 11,423 ราย พื้นที่ 80,058 ไร 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

  1. เรงรัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล

แตละดานในระบบสารสนเทศ http://www.bigfarm60.doae.go.th 



 
 

 

24 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

     2. ดําเนินการประชุมคณะกรรมการเครือขายแปลงใหญ ระดับ

เขต 3 ครั้ง โดยบูรณาการรวมกับ

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

เครือขาย ศพก. ระดับเขต ผลการ

ประชุมมุงเนนใหเกิดเปนกลุมที่มี

ความเขมแข็ง เกษตรกรตองลด

ตนทุนการผลิตตามเปาหมาย เพิ่ม

ประสิทธภิาพการผลิต สินคาตองมี

คุณภาพมมีาตรฐาน พรอมเชื่อมโยง

การตลาด ทั้งนี้ กําหนดใหทุก ศพก.ตองมีแปลงใหญรองรับ และทุกแปลงใหญตองมี

จุดเรียนรูเปน ศพก. หรือ เปนเครือขาย ศพก. ตองถอดองคความรูแปลงใหญทุก

แปลงและใหมีการประชาสัมพันธ ความสําเร็จของแปลงใหญผานสื่อตาง ๆ ตาม

ความเหมาะสม 

3. เรงรัดการพัฒนาแปลงใหญให

เปนวิสาหกิจชุมชน หรอืสหกรณ เพื่อ

สรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นอยาง

แทจริง ดําเนินการไดแลว 36 แปลง 

4 .  พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ สิ น ค า 

เกษตรกรผานมาตรฐาน GAP แลว 

จํานวน 1,302 แปลง ผานมาตรฐาน 

RSPO จํานวน 200 ราย (จังหวัดตรัง) 

      



 
 

 

25 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

5 .  เ ร ง รั ด ใ ห มี ก า ร

ประชาสัมพันธการสมัครกลุม

เกษตรกรเขารวมโครงการสงเสริม

ก า ร เ ก ษ ต ร แ บ บ แ ป ล ง ใ ห ญ           

(นาแปลงใหญหลักเกณฑใหม)      

ป ๒๕๖๑ ผาน SC ระดับจังหวัด

รับรอง  

6. เชื่อมโยงการตลาดสินคา

ผานการจัดเวทีแลกเปลี่ยน จัดงานจําหนายสินคา ผูประกอบการพบผูผลิต เปนตน 

7. ผลสํารวจความตองการจัดทําแปลงใหญที่พรอมรับรองแปลงใน ป 2561 มี

จํานวน 38 แปลง 12 ชนิดสินคา ประกอบดวย ยางพารา ปาลมน้ํามัน มะพราว 

ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะนาว กลวยหอมทอง พืชผัก จําปาดะ ผึ้ง และปลากินพืช 

เกษตรกร 1,955 ราย พื้นที่ 15,991 ไร  

  



 
 

 

26 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  ขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.)     

 ฝกอบรมความรูดานดินและปุยแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบระดับอําเภอและ           

ศูนยปฏิบัติการจํานวน 95 คน เพื่อยกระดับความรูดานดินและปุยแกเจาหนาที่ใหสามารถ         

เปนพี่เลี้ยง (Coaching) ใหกับเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบไดและเพื่อพัฒนาศักยภาพและ

ความเขมแข็งของศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ใหสามารถดําเนินการไปสูการทําธุรกิจ

ชุมชนเกิดการบูรณาการ การทํางานระหวางเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร เกษตรกร และ

บริษัทในการรวมขับเคลื่อนการชวยเหลือเกษตรกรใหลดตนทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพ

ผลผลิตในพื้นที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

27 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  พัฒนาศักยภาพการใหบริการดานอารักขาพืช 

 สัมมนาเชิงปฏบิัติการสรางเครือขายการเรยีนรูเจาหนาที่อารักขาพืช ระดับเขต  

จํานวน 98 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพดานความรูวิชาการและสรางเครือขายการทํางาน       

ดานอารักขาพืชแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานอารักขาพืชระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และ

ศูนยปฏิบัติการใหสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานดานอารักขาพืช   

ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบได 

  



 
 

 

28 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  โครงการปองกันกําจัดศัตรูพืชมะพราว (หนอนหัวดํา) 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมงานวันรณรงคประชาสัมพันธโครงการปองกันกําจัดศัตรูมะพราว  

(หนอนหัวดํา) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปตตานี สงขลา และสตูล เพื่อประชาสัมพันธ           

ใหเกษตรกรไดตระหนักถึงผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากการเขาทําลายของศัตรู

มะพราว (หนอนหัวดํา)และเพื่อใหเกษตรกรไดเรียนรูเรื่องการจัดการศัตรูมะพราวดวยวิธี

ผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีสวนรวมอยางยั่งยืน สามารถปองกันและตัดวงจร

การระบาดของหนอนหัวดํามะพราวไมใหแพรระบาดไปยังพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน 

มะพราว และปาลมน้ํามัน พื้นที่ใกลเคียงได และจัดอบรมเกษตรกรทีมรับจางฉีดสารเคมี        

เขาตนและพนทางใบ จํานวน 38 ราย ใหสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏบิัติงานในการรับจาง

ฉีดสารเคมีเขาตนมะพราวและการฉดีพนสารเคมีทางใบไดอยางถูกตองและปลอดภัย   

  



 
 

 

29 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ  

(Zoning)        

 

 

 

 

 

 

 
 

จัดสัมมนาเชิงปฏบิัติการจัดทําแผนการจัดการพื้นที่การผลิตสนิคาเกษตร 

ระดับเขตภาคใตตอนลางเพื่อสรางความรู ความเขาใจ ในการวางแผนการศึกษา 

รวบรวม สํารวจจัดเก็บขอมูล และการจัดทําแผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินเกษตร

ระดับจังหวัด และอําเภอ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการเขต

เกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning)ป 2560 แกเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ 

(Zoning) ระดับจังหวัด และอําเภอ และสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 

จังหวัดสงขลา รวม 90 คน 

 

 

 

 

 



 
 

 

30 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

   โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน      

                ฝกอบรมพัฒนาเจาหนาที่ในการเปนวิทยากรเพื่อพัฒนาการดําเนินงาน 

ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช จํานวน 38 คน เพื่อใหมีความรูเรื่อง

มาตรฐานและระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหาร และขาว การขอรับรอง

มาตรฐาน GAP แบบกลุม และเทคนิคการถายทอดความรู สามารถนําความรูไป

ปฏิบัติจริงในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

  ประชุมคณะอนุกรรมการปฏบิัติงานความรวมมือระหวางกรมวิชาการเกษตร

กับกรมสงเสริมการเกษตร ในการรับรองแหลงการผลิตพืช ตามระบบการจัดการ

คุณภาพ การปฏบิัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง 

จํานวน 35 คน มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานระหวางกรมวิชาการเกษตร 

และกรมสงเสริมการเกษตร รวมทั้งติดตามความกาวหนาการดําเนินงานในการ

รับรองแหลงผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

สําหรับพืช (GAP พืช) ใน 7 จังหวัดภาคใตตอนลางดวย 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

31 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

ติดตามผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรตามระบบการ

จัดการคุณภาพ GAP พืชเพื่อทราบความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ และ      

เพื่อเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร          

ตามระบบ การจัดการคุณภาพ GAP พืชแก เจาหนาที่ และเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ฝกอบรมเกษตรกรและเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ใหมีความรูความเขาใจ

ในระบบการตรวจประเมินแปลงเบื้องตน เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร

สามารถเปนที่ปรึกษาเกษตรกรได และเพื่อใหเกษตรกรสามารถตรวจประเมินแปลง

ตามระบบควบคุมภายในดวยตนเองได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

32 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

   การบริหารจัดการผลไมภาคใต 

  ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏบิตัิการการจัดทําขอมูลเอกภาพเร่ืองการ 

ประมาณการไมผลเศรษฐกิจลวงหนา ป 2560จํานวน 4 ครั้งเพื่อทราบสถานการณ

การผลิตไมผล 4 ชนิด (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง) ของจงัหวัดในภาคใต 

  



 
 

 

33 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต   

     ฝกอบรมเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมอาชีพ

ดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย จังหวัดนราธิวาส ปตตานี 

ยะลา และ ๔ อําเภอของสงขลา (จะนะ เทพา สะบายอย และนาทวี) เพื่อเพิ่ม

สมรรถนะใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหเกษตรกรในพื้นที่     

มอีาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

34 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  โครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายยอย             

เพื่อประกอบอาชีพเสริม    

  ติดตาม ประเมินผลเกษตรกรที่เขารวมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร

ชาวสวนยางรายยอยเพื่อประกอบอาชีพเสริมของเกษตรกรรายยอยที่มีการกูเงิน

ผาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน 170 คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

35 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุนใหม ใสใจมาตรฐาน”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามนิเทศงานและใหคําปรึกษา โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุน 

ใหม ใสใจมาตรฐาน” นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาคใตผูเขารวม

โครงการ 31 โครงการ จํานวน 67 คน ประกอบดวย โครงการดานพืช  20 โครงการ 

ดานปศุสัตว ไดแก ไกเนื้อ 4 โครงการ และไกไข 2 โครงการ และดานประมง              

5 โครงการ  



 
 

 

36 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  โครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรผูประสบอุทกภัย ป 2560     

 ติดตาม ใหคําปรึกษา ประเมินสถานการณโครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกร    

ผูประสบอุทกภัย ป 2560 กิจกรรมสนับสนุนการปลูกผักเพื่อบริโภค และสรางอาชีพ

ของกลุมเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี พัทลุง และตรัง รวม 44 

อําเภอ เกษตรกร 16,873 คน พื้นที่ 4,833.50 ไร งบประมาณ 29,832,902 บาท 

  



 
 

 

37 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  เสรมิสรางและพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตรกร 

ดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏบิัติการเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานกลุมแมบาน 

เกษตรกร กลุมยุวเกษตรกร กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร Young Smart farmer  

Smart farmer และ อกม.ระดับจังหวัด อําเภอ เพื่อเพิ่มศักยภาพเจาหนาที่             

ดานการจัดการเกษตรกรและองคกรเกษตรกร จํานวน 40 คน 

  



 
 

 

38 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  สงเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและ 

ชุมชน 

       สัมมนาสรางเครือขายแมบานเกษตรกรเพื่อสงเสริมความมั่นคงดานอาหาร             

ในครัวเรือนและชุมชนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานกลุมแมบานเกษตรกรระดับจังหวัด อําเภอ 

จํานวน 40 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาที่  และผูนําเกษตรกรผูรับผิดชอบงาน          

ความมั่นคงดานอาหาร แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินความมั่นคงดานอาหาร          

ในครัวเรือนและชุมชนและเชื่อมโยงเครือขายของกลุมแมบานเกษตรกรผูผลิตอาหารใน

ชุมชน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

39 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  ขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

เพื่อใหการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีประสิทธิภาพและ               

เกิดประสิทธิผลในการดําเนินงาน จึงตองสรางความเขาใจใหกับผูปฏิบัติงานและ

วิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับความสําคัญและเปาหมายของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

อยางเปนระบบ ผานการทํางานของวิทยากรหลัก (Core team) ทั้งในระดับเขตและ

ระดับจังหวัดเพื่อเปนที่ปรึกษาใหกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรผูปฏิบัติงานสงเสริม

วิสาหกิจชุมชน ในการกําหนดแนวทางการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนไดอยาง

เหมาะสม โดยใชกลไกการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ไดแก การดําเนินงานของ

คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด แหลงเรียนรูที่ไดจากการพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนที่ผานการคัดสรร การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการ

ผลิตสินคาวิสาหกิจชุมชน การสงเสริมกิจกรรมการตลาด เพื่อสรางความเขมแข็ง

ใหกับวิสาหกิจชุมชนจนสามารถเปนพลังในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชุมชนได

อยางยั่งยืนตอไป ภายใตการดําเนินงานในรูปแบบของ Smart Officer, Smart Group 

และ Smart Product 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1 การสรางทีมพี่เลี้ยงวิสาหกิจชุมชนระดับเขต/จงัหวัด 



 
 

 

40 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดเีดนระดับเขตป 2560 

  คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโนมการพัฒนา

ที่ยั่งยืน เปนตัวอยางหรือตนแบบสําหรับวิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู

เปนการกระตุนและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนใหเกิดความ

มั่นคง เปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 

รวมทั้งเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธเกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงาน

ดเีดนสูสาธารณะ ผลการประกวดมีดังนี้  

1. รางวัลชนะเลิศ ไดแก วิสาหกิจชุมชนผาทอนาหมื่นศรี เลขที่ ๑๑๙ หมูที่ ๘ 

ตําบลนาหม่ืนศรี อําเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 

 2. รางวัลรองชนะเลศิอันดับที่ 1 ไดแก วิสาหกจิชุมชนแมบานเกษตรกร    

บานกลวย หมูท่ี 2 ตําบลนาประดู อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตาน ี

 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ไดแก วสิาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร        

บานหนองปริง เลขที่ 17 หมูที่ 5 ตําบลนาทอม อําเภอเมอืง จังหวัดพัทลุง 

 4. รางวัลชมเชย ไดแก วิสาหกิจชุมชนศูนยแปรรูปมะพราวอามาน         

เลขที่ 333/1 หมูที่ 11 ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

41 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต 

  จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกจิชุมชนระดับเขต จํานวน 

2 ครั้ง เพื่อขบัเคลื่อนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 7 จงัหวัดภาคใตตอนลาง 

 
 

  



 
 

 

42 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  งานมหกรรมสินคาและผลิตภัณฑเกษตรภาคใต                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

จัดงานมหกรรมสินคาและผลิตภัณฑเกษตรภาคใตโดยมีกิจกรรมสงเสริม

วิสาหกิจชุมชนและทองเที่ยวเชิงเกษตร สัมมนาเครือขายกลุมสงเสริมอาชีพ

การเกษตรระดับเขต สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือขาย Young Smart Farmer ระดับ

เขต  สัมมนาเครือข ายการผลิตและ

การตลาดสินคา เกษตรอินทรีย  และ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือขาย

ตลาดเกษตรกรและตลาดในระดับที่สูงขึ้น 

เปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน

ของวิสาหกิจชุมชนและทองเที่ยวเชิงเกษตร กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร          

Young Smart Farmer  เกษตรอินทรียและตลาดเกษตรกร และเพิ่มโอกาสและ

ชองทางการจําหนายสินคาและผลิตภัณฑใหกับเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 



 
 

 

43 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.)   

          ประชุมเชิ งปฏิบัติการถายทอดความรู เจาหนาที่ผู รับผิดชอบงาน

อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ระดับจังหวัดและเขต เร่ืองการจัดทําแผนการผลิต

รายบุคคล (IFPP) จํานวน 16 คน เพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่องการจัดทํา

แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) สามารถนําความรู ไปถายทอดใหเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตรหมูบาน  (อกม.) ระดับอําเภอและอาสาสมัคร

เกษตรหมูบาน (อกม.) ตนแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหอาสาสมัครเกษตร

หมูบาน (อกม.) ตนแบบ สามารถถายทอดความรูขยายผลไปสูอาสาสมัครเกษตร

หมูบาน (อกม.) อื่นๆ และเกษตรกรในพื้นที่ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

44 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดงานมหกรรมอาสาสมัครเกษตรหมูบาน ประจําป 2560 “อกม.       

รวมน้ําใจฟนฟูพื้นที่ประสบภัยภาคใต”จํานวน 2 ครั้งเพื่อเพิ่มพูนความรูดาน

การเกษตรและการฟนฟูพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยใหแกอาสาสมัครเกษตรหมูบาน 

สามารถนําความรูไปฟนฟูพื้นที่ประสบภัยและสรางอาชีพใหแกเกษตรกรในพื้นที่ 

ตลอดจนประชาสัมพันธงานอาสาสมัครเกษตรหมูบาน(อกม.) ใหเปนที่รูจักและเปนที่

ยอมรับแกสาธารณชนทั่วไป   

 

 

 

 

  



 
 

 

45 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  โครงการพัฒนานักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจําป 2560  

ดําเนินการพัฒนานักสงเสริม  

การเกษตรมืออาชีพ ประจําป 2560 ใหเปน   

ผูรอบรูดานวิชาการเกษตร และวิชาอื่นๆ    

ที่เกี่ยวของ ปรับระบบความคิดและทัศนคติ 

ส ร า ง จิ ต สํ า นึ ก ใ น บ ท บ า ท ห น า ที่ ข อง             

นักสงเสริมการเกษตร เปนการเตรียมความ

พรอมนักสงเสริมการเกษตรที่มีศักยภาพ     

ในลักษณะของ Smart Officer 

เพื่อใหไดรูปแบบ (Model) ในการพัฒนา

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรท่ีเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ สามารถใช เปน

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ     

กรมส ง เสริมการเกษตรตอไปและ      

เพื่อสรางเครือขายในการปฏิบัติงาน

สงเสริมการเกษตร ประกอบดวยผูสมัคร

เขาอบรมหลักสูตรนักสงเสริมการเกษตรมืออาชีพ จํานวน 30 คน หลักสูตร           

นักยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตร จํานวน 15 คน หลักสูตรมสิเตอรพืช ลองกอง และ

ปาลมน้ํามันจํานวน 15 คน   

 

 

 

 



 
 

 

46 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรมสิเตอรพืช (ลองกอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

47 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

หลักสูตรมสิเตอรพืช (ปาลมน้ํามัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรนักยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

48 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูรูปแบบส่ือวีดีทัศน 

          สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการ

เรียนรูรูปแบบสื่อวีดีทัศน เพื่อนํามาถายทอด

ความรูผานสถานีการเรียนรูเพื่องานสงเสริม

การเกษตร (DOAE  K-station) แกเจาหนาที่ที่

รับผิดชอบงาน

ประชาสัมพันธ สํานักงานเกษตรจังหวัด และศูนย

ปฏิบัติการฯ เพื่อผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู

รูปแบบวีดีทัศน สําหรับนํามาใชถายทอดความรู

ผานสถานีการเรียนรู เพื่องานสงเสริมพัฒนา

บุคลากรของกรมสงเสริมการเกษตร ใหมีทักษะ ในการผลิตและพัฒนาสื่อวีดีทัศน

สําหรับนํามาใชถายทอดความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) เพื่อพัฒนา 

บุคลากร กรมสงเสริมการเกษตร ชุดวิชาจุลินทรียควบคุม

ศัตรูพืช ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาจํานวน 3 บท บทที่ 1 เชื้อรา     

ไตรโคเดอรมา บทที่ 2 เชื้อราบิวเวอรเรีย  และบทที่ 3 เชื้อราเมตาไรเซยีม 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

49 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูสอนงานนักสงเสริม 

การเกษตร (Coaching) ประจําป 2560 

                 จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูสอนงานนักส ง เสริมการเกษตร 

(Coaching) ใหกับหัวหนากลุมของสํานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ จาก           

7 จังหวัดภาคใตตอนลาง จํานวน 79 ราย เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกรใหมี

ความรูความสามารถในการเปนผูสอนงานนักสงเสริมการเกษตรสงผลใหเกิดการ

สอนงานที่ดี เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่   และผูถูกสอนงานไดรับการพัฒนา 

สนับสนุน จากผูสอนงาน ทําใหสามารถรวมกันปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน กอใหเกิดความสัมพันธอันดีใน

องคกรจํานวน 2 รุน 

 

 

  



 
 

 

50 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  โครงการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร ป 2560     

                 โครงการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร ดําเนินการใน 7 จังหวัดภาคใต

ตอนลาง โดยจังหวัดมีภารกิจในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงขอมูล

ทะเบียนเกษตรกร เปาหมายจํานวน 574,000 ครัวเรือน และตรวจสอบพื้นที่

เพาะปลูกพืชโดยการวาดพื้นที่แปลงปลูกพืชเปาหมาย จํานวน 216,000 แปลงซึ่งผล

การดําเนินงานปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

ดําเนินการได 501,557 คิดเปนรอยละ 87.38 ผลการวาดพื้นที่แปลงปลูกพืช จํานวน 

235,836 แปลงคิดเปนรอยละ 109.18 

 

 

 

 

 

 

 
 

 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ไดจัดอบรม       

การตรวจสอบ วาดแปลงดวยโปรแกรม QGis และ FAARMis  โดยจัดอบรมใหกับ

ผูรับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรระดับจังหวัด เจาหนาที่ระดับอําเภออําเภอละ 2 คน 

รวมบุคคลเปาหมายจํานวน 196 คน ระหวางเดือน พฤศจิกายน 2559 – มกราคม 

2560 และติดตามกํากับดูแลการดําเนินงานโครงการปรับปรุงขอมูลทะเบียน

เกษตรกรของ 7 จังหวัดภาคใตตอนลางใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 

 



 
 

 

51 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร    

                 ในป 2560 ศูนยปฏิบัติการในความรับผิดชอบของสํานักงานสงเสริมและ

พัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ดําเนินงานตามโครงการสงเสริมและพัฒนา

อาชีพการเกษตร ในการเกษตรพัฒนาแปลงเรียนรูและจุดเรียนรูดานอารักขาพืช

พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานอารักขาพืชพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่

ศูนยฯพัฒนาอาชีพทางการเกษตร และอบรมเกษตรกรผูนําและเครือขายแปลงใหญ

โดยดําเนินการรวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นที่

รับผิดชอบ 

 



 
 

 

52 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  ขับเคลื่อนการทํางานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ 

จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขต RW จํานวน 2 ครั้ง โดยดําเนินการ 

ครั้งแรกในเดือน พฤศจิกายน 2559 เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานสงเสริม

การเกษตรของป 2560 และรับทราบนโยบายที่สําคัญของกรมสงเสริมการเกษตร 

และดําเนินการครั้งที่ 2 ในเดอืนกันยายน 2560 เพื่อสรุปผลการดําเนินงานโครงการ

ของป 2560 และทราบแนวทางการขับเคลื่อนงานของป 2561 จากผูบริหารของกรม

สงเสริมการเกษตร



 
 

 

53 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการระดับเขต โดยม ี           

นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรคนที่ 4 เปนประธานการ

ประชุม 

 

 

 

 

 

การนิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ 2560 

  



 
 

 

54 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรกรรมยั่งยืน   

               ดําเนินการจัดสัมมนาโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรกรรม

ยั่งยืนเพื่อทําความเขาใจนโยบาย วัตถุประสงค และแนวทางการดําเนินงานโครงการ

แกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการระดับจังหวัดและอําเภอจํานวน 35 คน ใหสามารถ

ดําเนินงานโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เก็บขอมูลเพื่อประเมนิผลโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎใีหมและเกษตรกรรม

ยั่งยืน ป 2560โดยการสุมเปาหมายเกษตรกร จังหวัดละ 1 อําเภอๆ ละ 10 คน และ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด 1 คน ระดับอําเภอ 1 คน รวมเปาหมาย

ทั้งหมด 91 คน คิดเปน 11.6% ของผูเขารวมโครงการทั้งหมดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต

ตอนลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

55 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  โครงการสรางการรับรูขอมูลขาวสารในงานสงเสริมการเกษตร 

ระดับเขต  ปงบประมาณ 2560  

               สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา ไดดําเนินงาน

โครงการสรางการรับรูขอมูลขาวสารในงานสงเสริมการเกษตร ระดับเขต โดยผลิต

และ เผยแพรข าวสารผานสื่ อมวลชน ไดแก  โทรทัศน  หนั งสื อพิมพ  และ

วิทยุกระจายเสียง เปนตน และสื่ออื่นๆ รวมถึงการแถลงขาว เนนหนักเกี่ยวกับ       

ผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และงาน    

ตามภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตร ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตร เกษตรกร/องคกรเกษตรกร ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ        

ไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง รวดเร็วและทั่วถึงอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

56 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ศูนยจัดการศัตรูพืช 

ชุมชน ศูนยจัดการดินปุยชุมชนดีเดนระดับเขต ประจําป 2560                

      สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ไดดําเนินการ 

คัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน และศูนยจัดการ     

ดินปุยชุมชนดีเดนระดับเขต ประจําป 2560 เพื่อยกยองประกาศเกียรติคุณ และ

เผยแพรผลงานดีเดนใหสาธารณะชนทั่วไปไดรูจักและถือเปนแบบอยาง เปนแนวทาง

การปฏบิัติงาน อันกอใหเกิดผลดีตอประเทศโดยรวมในอนาคต ผลการคัดเลือก ดังนี้ 

  เกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพทํานา 

ลําดับที่ 1 พ.จ.อ.สมปอง เพชรสงคราม  

ตําบลโรง อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา 

ลําดับที่ 2 นายมะยิ นะแด  

ตําบลลุโบะยิไร อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี 

ลําดับที่ 3 นายสมมาตร เพชรอนิทร  

ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล 

  เกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพทําสวน 

ลําดับที่ 1  นายสมชาย  เชี่ยวชาญศิลป  

ตําบลเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 

ลําดับที่ 2  นายเกษม  เกลือมีผล  

ตําบลกะลาเส อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ลําดับที่ 3  นายวินัย  อินทรักษ  

ตําบลกายูคละ อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

 



 
 

 

57 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  เกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพทําไร 

ลําดับที่ 1   - 

ลําดับที่ 2  นายอาบีเดง  สาและ  

ตําบลพอม่ิง อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี 

ลําดับที่ 3   - 

  เกษตรกรดีเดนสาขาอาชีพไรนาสวนผสม 

ลําดับที่ 1  นายใจ  สุวรรณกิจ  

ตําบลฝาละม ีอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

ลําดับที่ 2  นางพูลสุข  พิทยาสุนทร  

ตําบลบานควน อําเภอเมอืง จังหวัดตรัง 

ลําดับที่ 3  นายประทีป  ทิตพุฒ  

ตําบลตันหยงมัส อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

  ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกร 

ลําดับที่ 1  นายวิรัตน  ไชยชนะ  ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกร

โรงเรยีนบานทรายขาว อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

ลําดับที่ 2  นายนิพล  ราชสุวรรณ  ที่ปรึกษากลุมยุวเกษตรกร

โรงเรยีนบานสาเมาะ อําเภอระแงะ  

จังหวัดนราธิวาส 

ลําดับที่ 3  นายสาโรจน  ตรีแกว  ทีป่รึกษากลุมยุวเกษตรกร

โรงเรยีนบานมวงเตี้ย อําเภอแมลาน  

จังหวัดปตตาน ี

 



 
 

 

58 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  สมาชิกกลุมยุวเกษตรกร 

ลําดับที่ 1  น า ย บ ร ร ณ วิ ช ญ   ใ จ ส มุ ท ร   ส ม า ชิ ก ก ลุ ม                   

ยุวเกษตรกรโรงเรียนประชานุเคราะห 42  

อําเภอเมอืง จังหวัดสตูล 

ลําดับที่ 2  เ ด็ ก ห ญิ ง นิ ส า ฟ น า   ก า เ ด ร   ส ม า ชิ ก ก ลุ ม                 

ยุวเกษตรกรโรงเรียนบานมวงเตี้ย อํ า เภอแมลาน 

จังหวัดปตตานี 

ลําดับที่ 3  เด็กหญิงนิฟาดีละห  มะนอ  สมาชิกกลุม              ยุว

เกษตรกรโรงเรียนบานเปล 

    อําเภอเมอืง จังหวัดนราธิวาส 

  กลุมยุวเกษตรกร 

ลําดับที่ 1  กลุมยุวเกษตรกรโรงเรยีนบานมวงเตี้ย  

อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี 

ลําดับที่ 2  กลุมยุวเกษตรกรโรงเรยีนบานตะโละหะลอ  

อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

ลําดับที่ 3  กลุมยุวเกษตรกรโรงเรยีนบานเปล  

อําเภอเมอืง จังหวัดนราธิวาส 

  กลุมแมบานเกษตรกร 

ลําดับที่ 1 กลุมแมบานเกษตรกรบานหนองเหรียง  

ตําบลบานนา อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง 

ลําดับที่ 2 กลุมแมบานเกษตรกรสตรีบานทาสู  

ตําบลบานน้ําบอ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี 



 
 

 

59 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

ลําดับที่ 3 กลุมแมบานเกษตรกรบานสันตัง  

ตําบลหนองตรุด อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 

  ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน ประเภทขาวอื่นๆ  

ลําดับที่ 1 ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนตําบลแดน 

สงวน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ลําดับที่ 2  ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนตําบลกําแพง  

อําเภอละงู จังหวัดสตูล 

ลําดับที่ 3  ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนคอกกระบือ 

อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี 

  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน  

ลําดับที่ 1 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานเชิงเขา ตําบล         

ปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ลําดับที่ 2 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลชิงโค  

อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

ลําดับที่ 3 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานทาพง  

ตําบลตะโละกาโปร อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 

  ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 

ลําดับที่ 1 ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลตันหยงมัส  

อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

ลําดับที่ 2 ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลทาชาง  

อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา 

ลําดับที่ 3 ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลทุงนุย  

อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 



 
 

 

60 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

61 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  



 
 

 

62 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

  การสงเสริมการเกษตรแปลงใหญปาลมน้ํามัน อําเภอสิเกา  

จังหวัดตรัง โดยใชกระบวนการบริหารจัดการการผลิตตามมาตรฐาน RSPO       

อําเภอสิเกา มีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันมากที่สุดในจังหวัดตรัง จํานวน  

44,074 ไร โดยเฉพาะตําบลกะลาเส มีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันมากที่สุดของอําเภอ        

สิเกา จํานวน 18,928 ไร ปญหาที่พบคือ เกษตรกรบางสวนยังขาดความรูเรื่อง       

การจัดการการผลิต โดยผลิตไมถูกตองตามหลักวิชาการทําใหผลผลิตเฉลี่ยต่ํากวา 

3.2 ตันตอไรตอป มีการตัดปาลมดิบสงโรงงาน ทําใหมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ    

ในการผลิตน้ํามันดิบ (CPO) ของโรงงาน สงผลใหโรงงานซื้อปาลมน้ํามันในราคาต่ํา 

ขาดแรงงานในครัวเรือน ขาดการรวมกลุมในการพัฒนาการผลิตและการตลาดทําให

มตีนทุนการผลิตที่สูง ขาดอํานาจตอรองดานการตลาด จากปญหาดังกลาวสํานักงาน

เกษตรอําเภอสิเกา จึงไดจัดประชุมรวมกันระหวางเจาหนาที่และโรงงานสกัดน้ํามัน

ปาลมเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาใหกับเกษตรกร ซึ่งมีมติใหจัดตั้งกลุมย่ังยืน 



 
 

 

63 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

RSPO และพัฒนากลุมเกษตรกรผูผลิตปาลมน้ํามันใหผลิตใหไดตามมาตรฐานการ

ผลิตปาลมน้ํามันอยางยั่งยืน (RSPO) พรอมทั้งมีการกําหนดแผนการปฏิบัติงาน

รวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน โดยในเบื้องตนมีโรงงานที่เขารวมดําเนินการคือ 

โรงงานล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด มีแผนการอบรมสัมมนาใหความรูแกเกษตรกร

และสรางความเขาใจ พรอมทั้งแผนถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรองคความรู          

ที่จําเปนแกเกษตรกร ปจจุบันกลุมเกษตรกรเปาหมายมีการจัดตั้งกลุมในรูปวิสาหกิจ

ชุมชน โดยใชชื่อกลุมวา กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตปาลมน้ํามันอยางยั่งยืน           

กลุมสิเกา-วังวิเศษ มสีมาชิก  99 ราย พื้นที่ 182 แปลง มพีื้นที่เขารวมโครงการทั้งสิ้น 

2,756.04 ไร  เปนลักษณะแปลงใหญ ใชกระบวนการบริหารจัดการการผลิต           

ตามมาตรฐาน RSPO ขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต   ปาลมน้ํามัน ซึ่งมีฐานเรียนรู 3 ฐาน คือ 1)การจัดการสวนปาลมน้ํามันกอน

ใหผลผลิต 2)การจัดการสวนปาลมน้ํามันชวง 10 ปแรกของการปลูก และ          3)

การจัดการสวนปาลมน้ํามันชวง 10 ปหลังของการปลูก โดยมีนายวิวัฒน ฮางเต็ก 

ประธานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอสิ เกา           

เปนเกษตรกรตนแบบถายทอดความรู 

ผลลัพธภาพรวมของเกษตรกรที่เขารวมแปลงใหญไดรับมีดังนี้ 

1. ไดรับปุยอินทรียจากโรงงาน เชนทะลายปาลมหรือขี้เคกฟรี ในอัตรา    

อยางนอยไรละ 1 ตัน  โดยคิดราคา 1,000 บาท พื้นที่  2,756.04 ไร             

เปนเงิน 275,600 บาท 

2. มีการตรวจดินเบื้องตนเพื่อจัดทําเปนปุยสั่งตัด ซึ่งมีความแตกตางของ

ราคาระหวางปุยผสมกับปุยเม็ด กิโลกรัมละ 5 บาท ในพื้นที่ 1 ไร             จะ
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ใชปุย 264 กิโลกรัม  พื้นที่  2,756.04 ไร ใชปุย 727,584 กิโลกรัม         คิด

เปนมูลคา 3,637,920 บาท 

3. ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยผลผลิตเฉลี่ยกอนเขารวมแปลงใหญ 3.2 ตันตอไรตอป 

เมื่อเขารวมโครงการผลผลิต เพิ่มขึ้นเปน 4.2 ตันตอไรตอป คิดเปน 31% 

ผลผลิตเพิ่มขึ้นไรละ 1,000 กิ โลกรัมตอไรตอป  พื้นที่  2,756.04 ไร            

ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4 บาท คิดเปนมูลคา 11,024,000 บาท 

4. ราคาเพิ่มขึ้นจากการเขารวมตามมาตรฐาน RSPO จะเพิ่มในกิโลกรัมละ 

0.15 บาท ผลผลิตเฉลี่ย 4,200 กิโลกรัมตอไร พื้นที่ 2,756.04 ไร              คิด

เปนมูลคา 1,736,280 บาท 

5. เกษตรกรมีการเลี้ยงผึ้งเสริมรายไดในสวนปาลม จํานวน 42 ราย มีรายได

เพิ่มขึ้นครัวเรอืนละ 6,000 บาทตอป คิดเปนมูลคา 252,000 บาท 

6. มีการเลี้ยงแพะเสริมรายไดจํานวน 8 ราย มีรายไดเพิ่มขึ้น 3,200 บาทตอ

ครัวเรือนตอป คิดเปนมูลคา 256,000 บาท 
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  ทุเรียนทรายขาวปตตานีอีกหนึ่งความสําเร็จของการขับเคล่ือน 

แปลงใหญในพื้นที่ภาคใตตอนลาง     

      ทุเรียนทรายขาว เปนทุเรียนที่มีพื้นที่ปลูกอยูบริเวณเชิงเขา ของเทือกเขา 

สันกาลาคีรี เปนทุเรียนหมอนทองพันธุดี ที่ผานการดูแลดวยประสบการณจากรุนสู

รุน ดวยภูมิปญญาของบรรพชน ประกอบกับพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ แหลงน้ําจาก

เทือกเขาตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์  สงผลใหทุเรียนทรายขาวมีคุณภาพ              

มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น เนื้อแหง เปลือกบาง รสหวาน หอม ปราศจากสารเคมี         

จนเปนที่กลาวขานถึง 

แปลงใหญทุเรียนทรายขาว ตําบลทรายขาว อาํเภอโคกโพธิ์ จังหวัด 

ปตตานี มีนายดลรอมาน สาเมาะบาซา  เปนประธาน ปจจุบันมีเกษตรกร 120 ราย 

136 แปลง พื้นที่  362 ไร และเมื่อป 2559 เกษตรกรสามารถผลิตทุเรียนระดับ 

Premium Grade  จํานวน 18.1 ตัน ไดราคากิโลกรัมละ 90-100 บาท ตางจากราคา

ทั่วไปถึงกิโลกรัมละ 30 บาท และรับซื้อทุเรียนตกเกรดราคาสูงกวาทองตลาดทั่วไป 

กิโลกรัมละ 1 บาท จํานวน 27.15 ตัน สามารถนํารายไดเขาสูชุมชนไดเปนอยางดี 

นับวาเปนผลสําเร็จจากการบูรณาการการทํางานระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และ

เกษตรกร ในพื้นที่อยางเปนรูปธรรม  
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ผลสําเร็จจากการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ สรุป 

ไดดังนี้ 

1. เกิดการบูรณาการการขับเคลื่อนงานของหนวยงานภาครัฐในพื้นที ่

จังหวัดปตตานี ภาคเอกชน และภาคประชน ประกอบดวย สํานักงานเกษตร 

สํานักงานพาณิชย สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ สถานีพัฒนาที่ดิน ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร เกษตรและสหกรณ สํานักงานจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล

ทรายขาว กํานันผูใหญบาน หางเซ็นทรัล เกษตรกรผูปลูกทุเรียนซึ่งเปนสมาชิกแปลง

ใหญ 

 2. ลดตนทุนการผลิต จากกิจกรรม 1) ใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน  

2) ใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคมี 3) ใชปุยอินทรีย ปุยคอก ทดแทนปุยเคมี ทําให

ตนทุนการผลิตลดลง จากเดิม 11,000 บาท/ไร  เปน 9,500 บาท/ไร (ลดลงรอยละ 

13.64) 

3. เพิ่มผลิต จากกิจกรรม 1) การใชปุยถูกตองและเหมาะสม 2) การ 

ตัดแตงกิ่ง ทรงพุม 3) การปองกัน กําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 

1,000 กิโลกรัม/ไร เปน 1,200 กิโลกรัม/ไร (เพิ่มขึ้นรอยละ 16.33) 

4. เพิ่มคุณภาพผลผลิต จากกิจกรรม อบรมและตรวจรับรอง 

การผลิตตามมาตรฐาน GAP ผลผลิตไดมาตรฐาน GAP ทุกแปลง     

5. เพิ่มมูลคาผลผลิต จากกิจกรรม 1) จัดทําระบบ QR code  

2) ทําปาย Story ติดสติ๊กเกอร  3) ทุเรียน Premium Grade ในราคาสูงกวาราคา

ตลาดทั่วไป 30 บาท โดยบริษัทจะรับผิดชอบคาโสหุย   เชน คาขนสง คาสติ๊กเกอร 

และคาจัดทํา QR code และมีการสนับสนุนกลุมเกษตรกรแปรรูปทุเรียนกวนจาก

ผลผลิตที่ตกเกรด นอกจากนี้ สินคาตกเกรดบางสวนยังมีการสงขายตลาดไทย    
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ตลาดนนทบุรี และตลาดอื่น ๆ ทั้งนี้ ทุเรียนทรายขาว ไดรับรางวัลชนะเลิศสุดยอด

ทุเรียน เมื่อป 2559 ในงาน Amazing Durian Festival 2016 ณ กรุงเทพมหานคร 

จากนักชิมทุเรียนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ   

6. สงเสริมอาชีพเสริมรายไดจากการเลี้ยงสัตว พริกไทย ผักเหลียง 

ทําเกษตรกรลดรายจายลงครัวเรือนละ 1,000 – 2,000 บาท และสามารถเพิ่มรายได

ใหกับเกษตรกรครัวเรือนละ 1,000 – 2,000 บาท เชนกัน 
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  ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

อําเภอเมืองยะลา แบบอยางการเพิ่มรายไดในสวนยางพารา     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเมืองยะลา  

ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบปญหาตนทุนการผลิตยางพาราที่

คอนขางสูง เกษตรกรมีรายไดจากการทําสวนยางพารานอย มนีายธัญญา แกวเจริญ 

เกษตรกรตนแบบเปนประธานศูนย 

ตั้งอยูที่  บานลําพะยา หมูที่ 2 ตําบล

ลําพะยา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

เทคโนโลยีเดนของศูนยคือ การลด

ตนทุนการผลิต และการทํากิจกรรม

การเกษตรเสริมรายไดในสวนยาง   



 
 

 

69 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

จากการดําเนินงานของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตรอําเภอเมืองยะลา ทั้งดานการบริการความรู บริการขอมูล และบริการดาน

การเกษตร สงผลใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตยางพาราโดยเฉพาะคาปุย 

จาก 1,520 บาทตอไร เหลือ 850 บาทตอไร ลดลงถึง 670 บาท (44%) ผลผลิต

ยางพาราเพิ่มขึ้นจาก 220 กิโลกรัมตอไร เปน 275 กิโลกรัมตอไร (25%) มี Smart 

Farmer ตนแบบ 20 คน และเกษตรกรมีรายไดจากการทําเกษตรผสมผสานในสวน

ยางพาราเฉลี่ย 75,000 บาทตอป 
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  Young Smart Farmer ตนแบบความสําเร็จของเกษตรกรรุนใหม 

 เกษตรกรรุนใหมที่เขารวมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน       

Young Smart Farmer ในพื้นที่  7 จังหวัดภาคใตตอนลาง ตั้งแตป 2557-2560                    

มีจํ านวน 805  คน  ผ านการประ เมินคุณสมบัติ เป น  Young Smart Farmer                       

จํานวน 517 คน  สําหรับจังหวัดสงขลามีทั้งสิ้น 88 คน โดยมี Young Smart Farmer  

ที่ประสบความสําเร็จและเปนตัวอยางไดคือ นาย มนตชัย แซวอง อายุ 36 ป 

การศึกษาสูงสุด  อนุปริญญา สาขา Mechatronics Engineering สถาบัน Singapore 

Polytechnics ที่อยู 84/9 หมู 7 ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 

เบอรโทรศัพท 0939597599, 0894922470(Line) ซึ่งประสบความสําเร็จในการปลูก

ผักไฮโดรโปนิกส มรีายไดทางการเกษตร 300,000-500,000 บาทตอป นายมนตชัย 

ใชระบบการปลูกพืชแนวตั้งเพื่อเพิ่มผลผลิต  ฟารมเปนระบบปด Evaporative 

system ในสวนของสภาพแวดลอมใชเทคโนโลยีควบคุม ความชื้นและอุณหภูมิ       

โดยมีการทําวิจัยกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญเพื่อทําให       
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การควบคุมคาตางๆ สามารถทําไดอยางมีระบบและมีแบบแผน  มีการใชเทคโนโลยี

การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใชชีวินทรีย และใชแมลงรวมในการกําจัดศัตรูพืช       

ทําใหเปนโรงเรือนปลอดสารพิษที่ยั่งยืนมากขึ้น เชนแมลงเตาทอง บิวเวอรเรีย และ

อื่ น ๆ  ซึ่ ง เ ท ค โ น โ ล ยี

ดั ง ก ล า ว ทํ า ใ ห เ กิ ด

ภูมิคุ มกันตอแมลงจาก

ภายนอกโรงเรือนและโรค

ที่เกิดจากแมลงบางชนิด

ใ น ส ว น ข อ ง อุ ป ก ร ณ        

ปลูกพืช  ใชระบบปลูกพืช

แนวตั้ง  เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดการใชแรงงาน เวลา และ ใชพื้นที่ใหไดผลมากที่สุด        

ในฟารม มีการปลูกแบบผสมผสาน เชน มะเขือเทศ ผักสลัด แตงโม แตงกวา และ   

พืชเถาอื่นๆ โดยการจัดการดังกลาวทําใหตนทุนการผลิตสามารถลดต่ําไดเกือบเทา

การปลูกแบบดั้งเดิมถึงแมจะเปนการปลูกในโรงเรือนก็ตาม 
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ทําบุญสํานักงานประจําป  2560 
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รดน้ําดําหัว วันสงกรานต ป 2560 
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กีฬามหาสนุก  
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Bike for work 
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มุทิตาจติผูเกษียณอายุราชการ 
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รองอธิบดกีรมสงเสริมการเกษตร เปดงานของดีชายแดนใตจังหวัดสงขลา 
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รองอธิบดกีรมสงเสริมการเกษตร เปดงานมหกรรมทุเรียนทรายขาวของดีเมืองตานี 
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  รวมงาน "วันลองกอง" คร้ังที่ 42 ประจําป 2560 "  

ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาที่ยั่งยืน" 



 
 

 

81 รายงานประจําป 2560 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

คณะกรรมการจัดทํารายงานประจําป 2560 
 

 

คณะที่ปรึกษาประกอบดวย 

 นายไพศาล สังขมงคล   ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 

     จังหวัดสงขลา 

 นายสมคิด รัตนวงศ   ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

 นางสาวศิริกุล  ศรีแสงจันทร ผูอํานวยการกลุมวิชาการสงเสริมการเกษตร 

 นางทัศณี ศุภกุล   ผูอํานวยการกลุมพัฒนาบุคลากร 

 นางสาวสุรัตน ศรีเดช   หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

 

คณะจัดทํารายงานประจําป ปงบประมาณ 2560 ประกอบดวย 

 นายประถม มุสิกรักษ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ          ประธาน 

 นางสาวเสาวณี เวชประพันธ  นักวิชาการเกษตรชํานาญการ           คณะทํางาน 

 นางสาวอาทิตยา จันทิตย  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ    คณะทาํงาน 

 นางอรทัย  ทองนอก    เจาพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน           คณะทํางาน 

 นายขัตติยะ  พรหมวาส  นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ          คณะทํางาน 

 นางสาวรัตนาภรณ  นวลแกว    เจาหนาท่ีระบบงานคอมพวิเตอร          คณะทํางาน

               และเลขานุการ                                                                                       

 




