
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่10-12 เมษายน 2564 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

สกดัปมปัญหาทุเรียน

อ่อน 

1 เกษตรฯ ก าชบัภาคตะวนัออก ตดัทุเรียนแก่ ดีเดย ์10 เมษายน น้ี หวงั

สกดัปมปัญหาทุเรียนอ่อน 

เกษตรกา้วหนา้ 

2 ก าชบัภาคตะวนัออก ตดัทุเรียนแก่ ดีเดย ์10 เมษายน น้ี หวงัสกดัปม

ปัญหาทุเรียนอ่อน 

ส านกัข่าว  

กรมประชาสัมพนัธ์ 

3 เกษตรฯ ก าชบัชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออกจงัหวดัระยอง จนัทบุรี 

และตราด ตดัทุเรียนคุณภาพเร่ิมดีเดย ์10 เม.ย. 2564 น้ี หวงัสกดัปม

ปัญหาทุเรียนอ่อนพร้อมยกระดบัมาตรฐานสุขอนามยั ตั้งแต่สวน

ทุเรียน โรงคดับรรจุ (ลง้) และตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ 

สร้างความมนั ่ใจใหผู้ซ้ื้อทุเรียนชว ่งเทศกาลสงกรานตน้ี์ 

สยามรัฐ ออนไลน์ 

4 เกษตรฯ ก าชบัชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออกจงัหวดัระยอง จนัทบุรี 

และตราด ตดัทุเรียนคุณภาพเร่ิมดีเดย ์10 เม.ย. 2564 น้ี หวงัสกดัปม

ปัญหาทุเรียนอ่อนพร้อมยกระดบัมาตรฐานสุขอนามยั ตั้งแต่สวน

ทุเรียน โรงคดับรรจุ (ลง้) และตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ 

สร้างความมนั ่ใจใหผู้ซ้ื้อทุเรียนชว ่งเทศกาลสงกรานตน้ี์ 

Voice เสียงประชาชน 

5 เกษตรฯ ก าชบัภาคตะวนัออก ตดัทุเรียนแก่ ดีเดย ์10 เมษายน น้ี หวงั

สกดัปมปัญหาทุเรียนอ่อน 

Post today ออนไลน์ 

6 เกษตรฯ ก าชบัชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออกตดัทุเรียนคุณภาพ บา้นเมืองออนไลน์ 

7 เกษตรฯ ก าชบัภาคตะวนัออก ตดัทุเรียนแก่ ดีเดย ์10 เมษายน น้ี หวงั

สกดัปมปัญหาทุเรียนอ่อน 

Line today 

8 เกษตรฯ ก าชบัภาคตะวนัออก ตดัทุเรียนแก่ ดีเดย ์10 เมษายน น้ี หวงั

สกดัปมปัญหาทุเรียนอ่อน 

ข่าว 24 ชม. 

สร้างระบบ

ประกนัภยัภูมิอากาศ 

9 สร้างระบบประกนัภยัภูมิอากาศ ลดความเส่ียงแลง้ช่วยชาวไร่มนั

ส าปะหลงั 

แนวหนา้ออนไลน์ 

ตลาดเกษตรกร 10 ชวนซ้ือสินคา้เกษตรไทยของขวญัสงกรานตปี์'64 นสพ. แนวหนา้ 

ถัว่เขียว 11 กรมส่งเสริมเกษตรแนะปลูกถัว่เขียวช่วงฤดูแลง้ใชน้ ้านอ้ยท าใหดิ้นดี

ข้ึน 

ผูจ้ดัการรายวนั 360 



ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

มะม่วง 12 Mango of SIAM’ ท่ีสุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทัว่โลก แนวหนา้ออนไลน์ 

13 Mango of SIAM’ ท่ีสุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทัว่โลก นสพ. แนวหนา้ 

เกษตรอินทรีย ์ 14 ท าเกษตรอินทรีย ์ปลูกพืชหมุนเวยีนภายในร้ัวบา้น ใชพ้ื้นท่ีจ  ากดั ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด มีผกักินตลอดปี 

เทคโนโลยชีาวบา้น 

แอปเปิลฟูจิ 15 วสิาหกิจ สารคาม น าร่อง! เพาะเน้ือเยื่อ 'แอปเปิลฟูจิ' ตั้งเป้าส่งออก

ทะลุ 

นสพ. มติชน 

16 มหาสารคามปลูก 'แอปเปิลฟูจิ' อีก 3 ปีผลผลิต 5 แสนตน้สู่ตลาด ประชาชาติธุรกิจ 

smart farmer 17 โครงการ smart farmer ต่อยอด พระปฐมบรมราชปณิธานโครงการ

พระราชด าริ 

Thailand news online 

18 พฒันาวงการขา้ว ภาครัฐ เอกชน สมาคมส่งเสริมชาวนาฯ จบัมือท า 

โครงการ smart farmer 

ข่าวสดออนไลน์ 

19 โครงการ smart farmer ต่อยอด พระปฐมบรมราชปณิธานโครงการ

พระราชด าริ 

ไทยรัฐออนไลน์ 

อ่ืนๆ  

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ร่วมประชุม 20 ส านกังานสถิติแห่งชาติ ร่วมถกหาแนวทางการท าส ามะโน ส ารวจ

ตวัอยา่งภายใตบ้ริบทสถานการณ์โควดิ-19 

สยามรัฐออนไลน์ 

ปลูกพืชคลุมดิน 21 การปลูกพืชคลุมดิน มีประโยชน์อยา่งไร เพจ FM 91 Trafficpro 

ประกนัภยัขา้ว 22 ธ.ก.ส. เปิดรับประกน ัภยัขา้วนาปี ตั้งเป้า46ลา้นไร่ช่วยลดความเส่ียง

เกษตรกร 

แนวหนา้ออนไลน์ 

23 เปิดแลว้รับประกนัภยัขา้ว เดลินิวส์ออนไลน์ 

24 ธ.ก.ส. เปิดรับประกนัภยัขา้วนาปีตั้งเป้า46ลา้นไร่ช่วยลดความเส่ียง

เกษตรกร 

แนวหนา้ออนไลน์ 

25 ชาวนาลุน้รัฐเอาอยู ่"โควดิ" เชียร์ เดินหนา้ต่อ "ประกนัรายไดข้า้ว"ปี3 ฐานเศรษฐกิจ 

นโยบายกระทรวง

เกษตรฯ 

26 โฟกสัเกษตร: 129 ปี กระทรวงเกษตรฯ เดินหนา้แกปั้ญหาความ

ยากจน 

สยามธุรกิจ 

กญัชง กญัชา 27 (ภาพข่าว)  หารือ ความร่วมมือเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือ

เกษตรกรในการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน (กญัชง กญัชา) 

มติชนออนไลน์ 

 



เกษตรฯ ก  าชบัภาคตะวนัออกตดัทุเรียนแกดี่เดย์ “10 เม.ย. น้ี” หวงัสกดัปมปัญหาทุเรียนออ่น 

 

 เกษตรฯ ก  าชบัชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออกจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ตดัทุเรียนคณุภาพเร่ิมดีเดย์ 10 เม.ย. 2564 

น้ี หวงัสกดัปมปัญหาทุเรียนออ่น พร้อมยกระดบัมาตรฐานสุขอนามยัตั้งแตส่วนทุเรียน โรงคดับรรจุ (ลง้) และตั้งชดุเฉพาะกจิ
ตรวจสอบ สร้างความมัน่ใจให้ผูซ้ื้อทุเรียนชว่งเทศกาลสงกรานต์น้ี 

 นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร กลา่ววา่ กรมสง่เสริมการเกษตรไดเ้รง่ขับเคล่ือนงานสง่เสริม

และพฒันาไมผ้ลภาคตะวนัออก ปี 2564 โดยคณะกรรมการพฒันาและบริหารจัดการผลไม ้ (Fruit Board) ไดม้แีผนบริหารจดัการ

ผลไม ้ โดยเฉพาะผลผลิตทุเรียนท่ีเร่ิมออกสู่ตลาดมาระยะหน่ึงแลว้ ภาพรวมผลผลิตทุเรียนปีน้ีอยูท่ี่ 579,542 ตนั แบง่เป็น กระจาย

ผลผลิตในประเทศ 115,279 ตนั แปรรูป 55,030 ตนั และสง่ออก 409,233 ตนั แตปั่ญหาท่ียงัมอียูบ่า้งเป็นเร่ืองของการเกบ็เกีย่วให้

ไดร้ะยะท่ีถูกตอ้ง จึงมอบหมายให้ส านักงานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง ประสานความรว่มมือระหวา่งกรม

สง่เสริมการเกษตร กรมวชิาการเกษตร และกระทรวงมหาดไทย รว่มกบั สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก สมาคมทุเรียน

ไทย ผูป้ระกอบการสง่ออก ภายใตก้ารก  ากบัของผูว้า่ราชการจงัหวดั เพื่อก  าหนดแนวทางในการควบคมุป้องกนัและแกไ้ข ทุเรียน
ดอ้ยคณุภาพออกสูต่ลาด 

 เกษตรฯ ก  าชบัภาคตะวนัออกตดัทุเรียนแกดี่เดย์ “10 เม.ย. น้ี” หวงัสกดัปมปัญหาทุเรียนออ่นปีน้ีนับเป็นคร้ังแรกท่ี

ประกาศดีเดย์ให้วนัท่ี 10 เมษายน 2564 เป็น “วนัทุเรียนแก”่ ของทุเรียนหมอนทองภาคตะวนัออกโดยไมแ่ยกรายจงัหวดั ซ่ึงจะ

เป็นชว่งเน้นหนักในการตรวจสอบคณุภาพ เพื่อให้เกษตรกร ลง้ และผูส้ง่ออก รับรู้ทัว่กนัอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงหากเกษตรกรจะ

เกบ็เกีย่วทุเรียนให้แจง้ความประสงค์ท่ีก  านัน/ผูใ้หญบ่า้น หรืออาสาสมคัรเกษตรหมูบ่า้น (อกม.) เพื่อแจง้ส านักงานเกษตรอ าเภอ

ในพื้นท่ีให้ลงไปตรวจสอบความสุกแกข่องทุเรียนตามมาตรฐานท่ีก  าหนด โดยทุเรียนท่ีผา่นการตรวจสอบแล้ว ส านักงานเกษตร



อ าเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซ็นต์น ้ าหนักแห้งของเน้ือทุเรียนเฉพาะตวัอยา่งแนบไปกบัรถขนสง่ทุเรียนเขา้โรงคดับรรจุพร้อม
ส าเนาใบรับรองแหลง่ผลิต GAP พืช เพื่อคมุเขม้สกดัก ัน้ไมใ่ห้ทุเรียนออ่นออกนอกพื้นท่ี 

 เกษตรฯ ก  าชบัภาคตะวนัออกตดัทุเรียนแกดี่เดย์ “10 เม.ย. น้ี” หวงัสกดัปมปัญหาทุเรียนออ่นสว่นโรงคดับรรจุ (ลง้) ให้

แจง้ความประสงค์ท่ีดา่นตรวจพืชตามพื้นท่ีความรับผิดชอบของดา่นตรวจพืชแตล่ะดา่น โดยให้ดา่นตรวจพืชฯ ประสานแจง้ไปยงั

ส านักวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 เพื่อตรวจคณุภาพทุเรียนตามมาตรฐาน ซ่ึงโรงคดับรรจุท่ีรับซ้ือทุเรียนจะตอ้งตรวจสอบ

ใบรับรองเปอร์เซ็นต์น ้ าหนักแห้งของเน้ือทุเรียนและส าเนาใบรับรองแหลง่ผลิต GAP พืชจากสวนเกษตรกรดว้ย เพื่อใชใ้นการย่ืน
ตอ่ดา่นตรวจพืชกอ่นสง่ออก 

 นอกจากน้ี กรมฯ ยงัส่ังการให้ส านักงานเกษตรจงัหวดัประสานกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัจัดตั้งจุดเฉพาะกจิตรวจสกดัก ัน้

ทุเรียนออ่น และส านักงานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง จดัตั้งเครือขา่ยเฝ้าระวงัทุเรียนออ่นเพื่อติดตาม

สถานการณ์และเฝ้าระวงัการตดัทุเรียนออ่นออกสู่ตลาด สว่นบทลงโทษการซ้ือขายทุเรียนท่ีเกบ็เกีย่วกอ่นระยะเหมาะสม กรณี

เกษตรกรจะพิจารณาพกัหรือเพิกถอนการใชใ้บรับรองแหลง่ผลิต GAP พืช เชน่เดียวกบัโรงคดับรรจุ (ลง้) จะพกัหรือเพิกถอนการ

ใชใ้บรับรองโรงคดับรรจุ GMP ทั้งน้ี จากผลการขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามแนวทางดงักลา่ว พบวา่ เกษตรกรมคีวามต่ืนตัวให้

ความรว่มมอืในการน าทุเรียนมาให้ส านักงานเกษตรอ าเภอตรวจสอบเป็นจ านวนมาก และราคาทุเรียนในพื้นท่ีไมล่ดต ่าเหมอืนปีท่ี

ผา่นมา เน่ืองจากตลาดและผูป้ระกอบการมีความเชื่อม ัน่ในคณุภาพผลผลิต รวมทั้งยงัสง่ผลถึงภาพลกัษณ์คณุภาพทุเรียนไทยกอ่น
สง่ออกตา่งประเทศอีกดว้ยเกษตรฯ ก  าชบัภาคตะวนัออกตดัทุเรียนแกดี่เดย์ “10 เม.ย. น้ี” หวงัสกดัปมปัญหาทุเรียนออ่น 

 ดา้นนายธีรภทัร อุน่ใจ ประธานกลุม่แปลงใหญทุ่เรียน บริษทั แปลงใหญทุ่เรียนคิชฌกฏู จ ากดั กลา่ววา่ ทางกลุม่ไดม้กีาร

ประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกในกลุม่แปลงใหญทุ่เรียนทั้งหมด ท าทุเรียนให้ไดต้ามมาตรฐาน GAP ซ่ึง GAP เป็นการสร้างมาตรฐาน

ขั้นตน้ส าหรับเกษตรกรชาวสวนโดยทัว่ไป เมือ่ไดม้าตรฐาน GAP เรียบร้อยกป็ฏิบติัตามระเบียบทั้ง 8 ขอ้ อนัดบัแรก คือ เร่ืองการ

จดบนัทึกวนัท่ีดอกบาน ส าหรับทุเรียนหากบนัทึกวนัดอกบานจะรู้ถึงระยะการเกบ็เกี่ยวไดอ้ยา่งชดัเ จน เชน่ หมอนทองอายุการ

เกบ็เกีย่วอยูท่ี่ 120วนั ถา้สง่ออกอยูท่ี่ 100 ถึง 110 วนั จะไดไ้มม่ปัีญหาทุเรียนออ่นออกสู่ตลาด อนัดบัสอง สร้างความเชื่อม ัน่ให้กบั

ผูบ้ริโภคโดยกลุม่แปลงใหญทุ่เรียนจะท าระบบคิวอาร์โคด้เพื่อให้สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดแ้ปะไวท่ี้ขั้วของทุเรียน ซ่ึง

ผูบ้ริโภคจะไดท้ราบวนัเก็บเกีย่ว รวมถึงรู้วา่ทุเรียนน้ีมาจากสวนใครและรับประทานไดว้นัไหน เป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบั

ผูบ้ริโภคไดซ้ื้อทุเรียนในชว่งเทศกาลสงกรานต์น้ีเกษตรฯ ก  าชบัภาคตะวนัออกตดัทุเรียนแกดี่เดย์ “10 เม.ย. น้ี” หวงัสกดัปมปัญหา
ทุเรียนออ่น 

  



 

ก  าชบัภาคตะวนัออกตดัทุเรียนแกดี่เดย์ 10 เมษายนน้ี หวงัสกดัปัญหาทุเรียนออ่น 

 

 นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร กลา่ววา่ กรมสง่เสริมการเกษตรได้มอบหมายให้ส านักงาน

สง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง ประสานความรว่มมือระหวา่งกรมสง่เสริมการเกษตร กรมวชิาการเกษตรและ

กระทรวงมหาดไทย รว่มกบัสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก สมาคมทุเรียนไทย ผูป้ระกอบการสง่ออก ภายใตก้ารก  ากบั
ของผูว้า่ราชการจงัหวดั เพื่อก  าหนดแนวทางในการควบคมุป้องกนัและแกไ้ขทุเรียนดอ้ยคณุภาพออกสู่ตลาด  

 โดยปีน้ีนับเป็นคร้ังแรกท่ีประกาศดีเดย์ให้วนั ท่ี 10 เมษายน 2564 เป็น “วนัทุเรียนแก”่ ของทุเรียนหมอนทองภาค

ตะวนัออกโดยไมแ่ยกรายจงัหวดั ซ่ึงจะเป็นชว่งเน้นหนักในการตรวจสอบคณุภาพ เพื่อให้เกษตรกร ลง้ และผูส้ง่ออก รับรู้ทัว่กนั

อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงหากเกษตรกรจะเกบ็เกีย่วทุเรียนให้แจง้ความประสงค์ท่ีก  านัน/ผูใ้หญบ่า้น หรืออาสาสมคัรเกษตรหมูบ่า้น 

(อกม.) เพื่อแจง้ส านักงานเกษตรอ าเภอในพื้นท่ีให้ลงไปตรวจสอบความสุกแกข่องทุเรียนตามมาตรฐานท่ีก  าหนด โดยทุเรียนท่ี

ผา่นการตรวจสอบแล้ว ส านักงานเกษตรอ าเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซ็นต์น ้ าหนักแห้งของเน้ือทุเรียนเฉพาะตัวอยา่งแนบไปกบั
รถขนสง่ทุเรียนเขา้โรงคดับรรจุพร้อมส าเนาใบรับรองแหลง่ผลิต GAP พืช เพื่อคมุเขม้สกดัก ัน้ไมใ่ห้ทุเรียนออ่นออกนอกพื้นท่ี 

 นอกจากน้ี กรมฯ ยงัส่ังการให้ส านักงานเกษตรจงัหวดั ประสานกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัจดัตั้งจุดเฉพาะกจิตรวจสกดัก ัน้

ทุเรียนออ่นและส านักงานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง จดัตั้งเครือขา่ยเฝ้าระวงัทุเรียนออ่นเพื่อติดตาม
สถานการณ์และเฝ้าระวงัการตดัทุเรียนออ่นออกสู่ตลาด 

  



 



 

  



 

เกษตรฯ ก  าชบัชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออกจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ตดัทุเรียนคณุภาพเร่ิมดีเดย์ 10 เม.ย. 2564 น้ี หวงั

สกดัปมปัญหาทุเรียนออ่น พร้อมยกระดบัมาตรฐานสุขอนามยัตั้งแตส่วนทุเรียน โรงคดับรรจุ (ลง้) และตั้งชดุเฉพาะกจิตรวจสอบ 
สร้างความมัน่ใจให้ผูซ้ื้อทุเรียนชว่งเทศกาลสงกรานต์น้ี 

 

 เกษตรฯ ก  าชบัชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออกจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ตดัทุเรียนคณุภาพเร่ิมดีเดย์ 10 เม.ย. 2564 

น้ี หวงัสกดัปมปัญหาทุเรียนออ่น พร้อมยกระดบัมาตรฐานสุขอนามยัตั้งแตส่วนทุเรียน โรงคดับรรจุ (ลง้) และตั้งชดุเฉพาะกจิ
ตรวจสอบสร้างความมัน่ใจให้ผูซ้ื้อทุเรียนชว่งเทศกาลสงกรานต์น้ี 

 นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กรมสง่เสริมการเกษตรไดเ้รง่ขับเคล่ือนงานสง่เสริม

และพฒันาไมผ้ลภาคตะวนัออก ปี 2564 โดยคณะกรรมการพฒันาและบริหารจัดการผลไม ้ (Fruit Board) ไดม้แีผนบริหารจดัการ

ผลไม ้ โดยเฉพาะผลผลิตทุเรียนท่ีเร่ิมออกสู่ตลาดมาระยะหน่ึงแลว้ ภาพรวมผลผลิตทุเรียนปีน้ีอยูท่ี่ 579,542 ตนั แบง่เป็น กระจาย

ผลผลิตในประเทศ 115,279 ตนั แปรรูป 55,030 ตนั และสง่ออก 409,233 ตนั แตปั่ญหาท่ียงัมอียูบ่า้งเป็นเร่ืองของการเกบ็เกีย่วให้

ไดร้ะยะท่ีถูกตอ้ง จึงมอบหมายให้ส านักงานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง ประสานความรว่มมือระหวา่งกรม

สง่เสริมการเกษตร กรมวชิาการเกษตร และกระทรวงมหาดไทย รว่มกบั สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก สมาคมทุเรียน



ไทย ผูป้ระกอบการสง่ออก ภายใตก้ารก  ากบัของผูว้า่ราชการจงัหวดั เพื่อก  าหนดแนวทางในการควบคมุป้องกนัและแกไ้ขทุเรียน
ดอ้ยคณุภาพออกสูต่ลาด 

 อยา่งไรกต็ามปีน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีประกาศดีเดย์ให้วนัท่ี 10 เมษายน 2564 เป็น “วนัทุเรียนแก”่ ของทุเรียนหมอนทองภาค

ตะวนัออกโดยไมแ่ยกรายจงัหวดั ซ่ึงจะเป็นชว่งเน้นหนักในการตรวจสอบคณุภาพ เพื่อให้เกษตรกร ลง้ และผูส้ง่ออก รับรู้ทัว่กนั

อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงหากเกษตรกรจะเกบ็เกีย่วทุเรียนให้แจง้ความประสงค์ท่ีก  านัน/ผูใ้หญบ่า้น หรืออาสาสมคัรเกษตรหมูบ่า้น 

(อกม.) เพื่อแจง้ส านักงานเกษตรอ าเภอในพื้นท่ีให้ลงไปตรวจสอบความสุกแกข่องทุเรียนตามมา ตรฐานท่ีก  าหนด โดยทุเรียนท่ี

ผา่นการตรวจสอบแล้ว ส านักงานเกษตรอ าเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซ็นต์น ้ าหนักแห้งของเน้ือทุเรียนเฉพาะตัวอยา่งแนบไปกบั
รถขนสง่ทุเรียนเขา้โรงคดับรรจุพร้อมส าเนาใบรับรองแหลง่ผลิต GAP พืช เพื่อคมุเขม้สกดัก ัน้ไมใ่ห้ทุเรียนออ่นออกนอกพื้นท่ี 

 สว่นโรงคดับรรจุ (ลง้) ให้แจง้ความประสงค์ท่ีดา่นตรวจพืชตามพื้นท่ีความรับผิดชอบของดา่นตรวจพืชแตล่ะดา่น โดย

ให้ดา่นตรวจพืชฯ ประสานแจง้ไปยงัส านักวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 เพื่อตรวจคณุภาพทุเรียนตามมาตรฐาน ซ่ึงโรงคดั

บรรจุท่ีรับซ้ือทุเรียนจะต้องตรวจสอบใบรับรองเปอร์เซ็นต์น ้ าหนักแห้งของเน้ือทุเรียนและส าเนาใบรับรองแหลง่ผลิต GAP พืช
จากสวนเกษตรกรดว้ย เพื่อใชใ้นการย่ืนตอ่ดา่นตรวจพืชกอ่นสง่ออก 

 นอกจากน้ี กรมฯ ยงัส่ังการให้ส านักงานเกษตรจงัหวดัประสานกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัจัดตั้งจุดเฉพาะกจิตรวจสกดัก ัน้

ทุเรียนออ่น และส านักงานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง จดัตั้งเครือขา่ยเฝ้าระวงัทุเรียนออ่นเพื่อติดตาม

สถานการณ์และเฝ้าระวงัการตดัทุเรียนออ่นออกสู่ตลาด สว่นบทลงโทษการซ้ือขายทุเรียนท่ีเกบ็เกีย่วกอ่นระยะเหมาะสม กรณี

เกษตรกรจะพิจารณาพกัหรือเพิกถอนการใชใ้บรับรองแหลง่ผลิต GAP พืช เชน่เดียวกบัโรงคดับรรจุ (ลง้) จะพกัหรือเพิกถอนการ

ใชใ้บรับรองโรงคดับรรจุ GMP ทั้งน้ี จากผลการขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามแนวทางดงักลา่ว พบวา่ เกษตรกรมคีวามต่ืนตัวให้

ความรว่มมอืในการน าทุเรียนมาให้ส านักงานเกษตรอ าเภอตรวจสอบเป็นจ านวนมาก และราคาทุเรียนในพื้นท่ีไมล่ดต ่าเหมอืนปีท่ี

ผา่นมา เน่ืองจากตลาดและผูป้ระกอบการมีความเชื่อม ัน่ในคณุภาพผลผลิต รวมทั้งยงัสง่ผลถึงภาพลกัษณ์คณุภาพทุเรียนไทยกอ่น
สง่ออกตา่งประเทศอีกดว้ย 

 ขณะท่ีนายธีรภทัร อุน่ใจ ประธานกลุม่แปลงใหญทุ่เรียน บริษทั แปลงใหญทุ่เรียนคิชฌกฏู จ ากดั กลา่ววา่ ทางกลุม่ไดม้ี

การประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกในกลุม่แปลงใหญทุ่เรียนทั้งหมด ท าทุเรียนให้ไดต้ามมาตรฐาน GAP ซ่ึง GAP เป็นการสร้าง

มาตรฐานขั้นตน้ส าหรับเกษตรกรชาวสวนโดยทัว่ไป เมือ่ไดม้าตรฐาน GAP เรียบร้อยกป็ฏิบติัตามระเบียบทั้ง 8 ขอ้ อนัดบัแรก คือ 

เร่ืองการจดบนัทึกวนัท่ีดอกบาน ส าหรับทุเรียนหากบนัทึกวนัดอกบานจะรู้ถึงระยะการเกบ็เกีย่วไดอ้ยา่งชดัเจน เชน่ หมอนทอง

อายุการเกบ็เกีย่วอยูท่ี่ 120วนั  ถา้สง่ออกอยูท่ี่ 100 ถึง 110 วนั จะไดไ้มม่ปัีญหาทุเรียนออ่นออกสู่ตลาด อนัดบัสอง สร้างความ

เชื่อม ัน่ให้กบัผูบ้ริโภคโดยกลุม่แปลงใหญทุ่เรียนจะท าระบบคิวอาร์โคด้เพื่อให้สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดแ้ปะไวท่ี้ขั้วของ

ทุเรียน ซ่ึงผูบ้ริโภคจะไดท้ราบวนัเก็บเกีย่ว รวมถึงรู้วา่ทุเรียนน้ีมาจากสวนใครและรับประทานไดว้นัไหน เป็นการสร้างความ
มัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภคไดซ้ื้อทุเรียนในชว่งเทศกาลสงกรานต์น้ี 

  



 

เกษตรฯ ก  าชบัภาคตะวนัออกตดัทุเรียนแกดี่เดย์ “10 เม.ย. น้ี” แกปั้ญหาทุเรียนออ่น 

 

เกษตรฯ ก  าชบัชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออกจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ตดัทุเรียนคณุภาพ เร่ิม 10 เม.ย. 2564 น้ี หวงัสกดั

ปมปัญหาทุเรียนออ่น พร้อมยกระดบัมาตรฐานสุขอนามยั ตั้งแตส่วนทุเรียน ลง้ พร้อมตั้งชดุเฉพาะกจิตรวจสอบ สร้างม ัน่ใจใผูซ้ื้อ
ทุเรียนชว่งสงกรานต์น้ี 

 นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร กลา่ววา่ กรมสง่เสริมการเกษตรไดเ้รง่ขับเคล่ือนงานสง่เสริม

และพฒันาไมผ้ลภาคตะวนัออก ปี 2564 โดยคณะกรรมการพฒันาและบริหารจัดการผลไม ้ (Fruit Board) ไดม้แีผนบริหารจดัการ

ผลไม ้ โดยเฉพาะผลผลิตทุเรียนท่ีเร่ิมออกสู่ตลาดมาระยะหน่ึงแลว้ ภาพรวมผลผลิตทุเรียนปีน้ีอยูท่ี่ 579,542 ตนั แบง่เป็น กระจาย
ผลผลิตในประเทศ 115,279 ตนั แปรรูป 55,030 ตนั และสง่ออก 409,233 ตนั  

 อยา่งไรกต็าม ปัญหาท่ียงัมอียูบ่า้งเป็นเร่ืองของการเกบ็เกี่ยวให้ไดร้ะยะท่ีถูกตอ้ง จึงมอบหมายให้ส านักงานสง่เสริมและ

พฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง ประสานความรว่มมอืระหวา่งกรมสง่เสริมการเกษตร กรมวชิาการเกษตร และ

กระทรวงมหาดไทย รว่มกบั สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก สมาคมทุเรียนไทย ผูป้ระกอบการสง่ออก ภายใตก้ารก  ากบั
ของผูว้า่ราชการจงัหวดั เพื่อก  าหนดแนวทางในการควบคมุป้องกนัและแกไ้ขทุเรียนดอ้ยคณุภาพออกสู่ตลาด  



 ขณะท่ี ปีน้ีนับเป็นคร้ังแรกท่ีประกาศดีเดย์ให้วนัท่ี 10 เมษายน 2564 เป็น “วนัทุเรียนแก”่ ของทุเรียนหมอนทองภาค

ตะวนัออกโดยไมแ่ยกรายจงัหวดั ซ่ึงจะเป็นชว่งเน้นหนักในการตรวจสอบคณุภาพ เพื่อให้เกษตรกร ลง้ และผูส้ง่ออก รับรู้ทัว่กนั

อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงหากเกษตรกรจะเกบ็เกีย่วทุเรียนให้แจง้ความประสงค์ท่ีก  านัน/ผูใ้หญบ่า้น หรืออาสาสมคัรเกษตรหมูบ่า้น 

(อกม.) เพื่อแจง้ส านักงานเกษตรอ าเภอในพื้นท่ีให้ลงไปตรวจสอบความสุกแกข่องทุเรียนตามมาตรฐานท่ีก  าหนด โดยทุเรียนท่ี

ผา่นการตรวจสอบแล้ว ส านักงานเกษตรอ าเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซ็นต์น ้ าหนักแห้งของเน้ือทุเรียนเฉพาะตัวอยา่งแนบไปกบั
รถขนสง่ทุเรียนเขา้โรงคดับรรจุพร้อมส าเนาใบรับรองแหลง่ผลิต GAP พืช เพื่อคมุเขม้สกดัก ัน้ไมใ่ห้ทุเรียนออ่นออกนอกพื้นท่ี 

 สว่นโรงคดับรรจุ (ลง้) ให้แจง้ความประสงค์ท่ีดา่นตรวจพืชตามพื้นท่ีความรับผิดชอบของดา่นตรวจพืชแตล่ะดา่น โดย

ให้ดา่นตรวจพืชฯ ประสานแจง้ไปยงัส านักวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 เพื่อตรวจคณุภาพทุเรียนตามมาตรฐาน ซ่ึงโรงคดั

บรรจุท่ีรับซ้ือทุเรียนจะต้องตรวจสอบใบรับรองเปอร์เซ็นต์น ้ าหนักแห้งของเน้ือทุเรียนและส าเนาใบรับรองแหลง่ผลิต GAP พืช

จากสวนเกษตรกรดว้ย เพื่อใชใ้นการย่ืนตอ่ดา่นตรวจพืชกอ่นสง่ออก 

 นอกจากน้ี กรมฯ ยงัส่ังการให้ส านักงานเกษตรจงัหวดัประสานกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัจัดตั้งจุดเฉพาะกจิตรวจสกดัก ัน้

ทุเรียนออ่น และส านักงานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง จดัตั้งเครือขา่ยเฝ้าระวงัทุเรียนออ่นเพื่อติดตาม

สถานการณ์และเฝ้าระวงัการตดัทุเรียนออ่นออกสู่ตลาด สว่นบทลงโทษการซ้ือขายทุเรียนท่ีเกบ็เกีย่วกอ่นระยะเหมาะสม กรณี

เกษตรกรจะพิจารณาพกัหรือเพิกถอนการใชใ้บรับรองแหลง่ผลิต GAP พืช เชน่เดียวกบัโรงคดับรรจุ (ลง้) จะพกัหรือเพิกถอนการ
ใชใ้บรับรองโรงคดับรรจุ GMP  

 ทั้งน้ี จากผลการขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามแนวทางดงักลา่ว พบวา่ เกษตรกรมคีวามต่ืนตัวให้ความร่วมมอืในการน า

ทุเรียนมาให้ส านักงานเกษตรอ าเภอตรวจสอบเป็นจ านวนมาก และราคาทุเรียนในพื้นท่ีไมล่ดต ่าเหมือนปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากตลาด

และผูป้ระกอบการมคีวามเชื่อม ัน่ในคณุภาพผลผลิต รวมทั้งยงัสง่ผลถึงภาพลกัษณ์คณุภาพทุเรียนไทยกอ่นสง่ออกตา่งประเทศอีก
ดว้ย                

 ดา้นนายธีรภทัร อุน่ใจ ประธานกลุม่แปลงใหญทุ่เรียน บริษทั แปลงใหญทุ่เรียนคิชฌกฏู จ ากดั กลา่ววา่ ทางกลุม่ไดม้กีาร

ประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกในกลุม่แปลงใหญทุ่เรียนทั้งหมด ท าทุเรียนให้ไดต้ามมาตรฐาน GAP ซ่ึง GAP เป็นการสร้างมาตรฐาน

ขั้นตน้ส าหรับเกษตรกรชาวสวนโดยทัว่ไป เมือ่ไดม้าตรฐาน GAP เรียบร้อยกป็ฏิบติัตามระเบียบทั้ง 8 ขอ้ อนัดบัแรก คือ เร่ืองการ

จดบนัทึกวนัท่ีดอกบาน ส าหรับทุเรียนหากบนัทึกวนัดอกบานจะรู้ถึงระยะการเกบ็เกี่ยวไดอ้ยา่งชดัเจน เชน่ หมอนทองอายุการ
เกบ็เกีย่วอยูท่ี่ 120วนั  ถา้สง่ออกอยูท่ี่ 100 ถึง 110 วนั จะไดไ้มม่ปัีญหาทุเรียนออ่นออกสูต่ลาด  

 อนัดบัสอง สร้างความเชื่อม ัน่ให้กบัผูบ้ริโภคโดยกลุม่แปลงใหญทุ่เรียนจะท าระบบคิวอาร์โคด้เพื่อให้สามารถตรวจสอบ

ยอ้นกลบัไดแ้ปะไวท่ี้ขั้วของทุเรียน ซ่ึงผูบ้ริโภคจะไดท้ราบวนัเกบ็เกี่ยว รวมถึงรู้วา่ทุเรียนน้ีมาจากสวนใครและรับประทานไดว้นั
ไหน เป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภคได้ซ้ือทุเรียนในชว่งเทศกาลสงกรานต์น้ี    

  



       

เกษตรฯก  าชบัชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออกตัดทุเรียนคณุภาพ  

 

เกษตรฯก  าชบัชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออกจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ตดัทุเรียนคณุภาพเร่ิมดีเดย์ 10 เม.ย. 2564 น้ี หวงั

สกดัปมปัญหาทุเรียนออ่น พร้อมยกระดบัมาตรฐานสุขอนามยัตั้งแตส่วนทุเรียน โรงคดับรรจุ (ลง้) และตั้งชดุเฉพาะกจิตรวจสอบ 
สร้างความมัน่ใจให้ผูซ้ื้อทุเรียนชว่งเทศกาลสงกรานต์น้ี 

 เมือ่วนัท่ี 10 เมษายน 2564  นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ กรมสง่เสริมการเกษตร

ไดเ้รง่ขบัเคล่ือนงานสง่เสริมและพฒันาไมผ้ลภาคตะวนัออก ปี 2564 โดยคณะกรรมการพฒันาและบริหารจัดการผลไม ้ (Fruit 

Board) ไดม้แีผนบริหารจดัการผลไม ้ โดยเฉพาะผลผลิตทุเรียนท่ีเร่ิมออกสูต่ลาดมาระยะหน่ึงแลว้ ภาพรวมผลผลิตทุเรียนปีน้ีอยูท่ี่ 

579,542 ตนั แบง่เป็น กระจายผลผลิตในประเทศ 115,279 ตนั แปรรูป 55,030 ตนั และสง่ออก 409,233 ตนั แตปั่ญหาท่ียงัมอียูบ่า้ง

เป็นเร่ืองของการเกบ็เกีย่วให้ไดร้ะยะท่ีถูกต้อง จึงมอบหมายให้ส านักงานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง 

ประสานความรว่มมอืระหวา่งกรมสง่เสริมการเกษตร กรมวชิาการเกษตร และกระทรวงมหาดไทย รว่มกบั สมาพนัธ์ช าวสวน

ทุเรียนภาคตะวนัออก สมาคมทุเรียนไทย ผูป้ระกอบการสง่ออก ภายใตก้ารก  ากบัของผูว้า่ราชการจงัหวดั เพื่อก  าหนดแนวทางใน
การควบคมุป้องกนัและแกไ้ขทุเรียนดอ้ยคณุภาพออกสูต่ลาด 



 

 อยา่งไรกต็ามปีน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีประกาศดีเดย์ให้วนัท่ี 10 เมษายน 2564 เป็น “วนัทุเรียนแก”่ ของทุเรียนหมอนทองภาค

ตะวนัออกโดยไมแ่ยกรายจงัหวดั ซ่ึงจะเป็นชว่งเน้นหนักในการตรวจสอบคณุภาพ เพื่อให้เกษตรกร ลง้ และผูส้ง่ออก รับรู้ทัว่กนั

อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงหากเกษตรกรจะเกบ็เกีย่วทุเรียนให้แจง้ความประสงค์ท่ีก  านัน/ผูใ้หญบ่า้น หรืออาสาสมคัรเกษตรหมูบ่า้น 

(อกม.) เพื่อแจง้ส านักงานเกษตรอ าเภอในพื้นท่ีให้ลงไปตรวจสอบความสุกแกข่องทุเรียนตามมาตรฐานท่ีก  าหนด โดยทุเรียนท่ี

ผา่นการตรวจสอบแล้ว ส านักงานเกษตรอ าเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซ็นต์น ้ าหนักแห้งของเน้ือทุเรียนเฉพาะตัวอยา่งแนบไปกบั
รถขนสง่ทุเรียนเขา้โรงคดับรรจุพร้อมส าเนาใบรับรองแหลง่ผลิต GAP พืช เพื่อคมุเขม้สกดัก ัน้ไมใ่ห้ทุเรียนออ่นออกนอกพื้นท่ี 

 สว่นโรงคดับรรจุ (ลง้) ให้แจง้ความประสงค์ท่ีดา่นตรวจพืชตามพื้นท่ีความรับผิดชอบของดา่นตรวจพืชแตล่ะดา่น โดย

ให้ดา่นตรวจพืชฯ ประสานแจง้ไปยงัส านักวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 เพื่อตรวจคณุภาพทุเรียนตามมาตรฐาน ซ่ึงโรงคดั

บรรจุท่ีรับซ้ือทุเรียนจะต้องตรวจสอบใบรับรองเปอร์เซ็นต์น ้ าหนักแห้งของเน้ือทุเรียนและส าเนาใบรับรองแหลง่ผลิต GAP พืช
จากสวนเกษตรกรดว้ย เพื่อใชใ้นการย่ืนตอ่ดา่นตรวจพืชกอ่นสง่ออก 

   นอกจากน้ี กรมฯ ยงัส่ังการให้ส านักงานเกษตรจงัหวดัประสานกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัจัดตั้ง จุดเฉพาะกจิตรวจสกดัก ัน้

ทุเรียนออ่น และส านักงานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง จดัตั้งเครือขา่ยเฝ้าระวงัทุเรียนออ่นเพื่อติดตาม

สถานการณ์และเฝ้าระวงัการตดัทุเรียนออ่นออกสู่ตลาด สว่นบทลงโทษการซ้ือขายทุเรียนท่ีเกบ็เกีย่วกอ่นระยะเหมาะสม กรณี

เกษตรกรจะพิจารณาพกัหรือเพิกถอนการใชใ้บรับรองแหลง่ผลิต GAP พืช เชน่เดียวกบัโรงคดับรรจุ (ลง้) จะพกัหรือเพิกถอนการ

ใชใ้บรับรองโรงคดับรรจุ GMP ทั้งน้ี จากผลการขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามแนวทางดงักลา่ว พบวา่ เกษตรกรมคีวามต่ืนตัวให้

ความรว่มมอืในการน าทุเรียนมาให้ส านักงานเกษตรอ าเภอตรวจสอบเป็นจ านวนมาก และราคาทุเรียนในพื้นท่ีไมล่ดต ่าเหมอืนปีท่ี

ผา่นมา เน่ืองจากตลาดและผูป้ระกอบการมีความเชื่อม ัน่ในคณุภาพผลผลิต รวมทั้งยงัสง่ผลถึงภาพลกัษณ์คณุภาพทุเรียนไทยกอ่น
สง่ออกตา่งประเทศอีกดว้ย 

  ขณะท่ีนายธีรภทัร อุน่ใจ ประธานกลุม่แปลงใหญทุ่เรียน บริษทั แปลงใหญทุ่เรียนคิชฌกฏู จ ากดั กลา่ววา่ ทางกลุม่ไดม้ี

การประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกในกลุม่แปลงใหญทุ่เรียนทั้งหมด ท าทุเรียนให้ไดต้ามมาตรฐาน GAP ซ่ึง GAP เป็นการสร้าง

มาตรฐานขั้นตน้ส าหรับเกษตรกรชาวสวนโดยทัว่ไป เมือ่ไดม้าตรฐาน GAP เรียบร้อยกป็ฏิบติัตามระเบียบทั้ง 8 ขอ้ อนัดบัแรก คือ 

เร่ืองการจดบนัทึกวนัท่ีดอกบาน ส าหรับทุเรียนหากบนัทึกวนัดอกบานจะรู้ถึงระยะการเกบ็เกีย่วไดอ้ยา่งชดัเจน เชน่ หมอนทอง

อายุการเกบ็เกีย่วอยูท่ี่ 120วนั  ถา้สง่ออกอยูท่ี่ 100 ถึง 110 วนั จะไดไ้มม่ปัีญหาทุเรียนออ่นออกสู่ตลาด อนัดบัสอง สร้างความ

เชื่อม ัน่ให้กบัผูบ้ริโภคโดยกลุม่แปลงใหญทุ่เรียนจะท าระบบคิวอาร์โคด้เพื่อให้สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดแ้ปะไวท่ี้ขั้วของ

ทุเรียน ซ่ึงผูบ้ริโภคจะไดท้ราบวนัเก็บเกีย่ว รวมถึงรู้วา่ทุเรียนน้ีมาจากสวนใครและรับประทานไดว้นัไหน เป็นการสร้างความ
มัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภคไดซ้ื้อทุเรียนในชว่งเทศกาลสงกรานต์น้ี 

  



 

เกษตรฯ ก  าชบัภาคตะวนัออกตดัทุเรียนแกดี่เดย์ “10 เม.ย. น้ี” แกปั้ญหาทุเรียนออ่น 

 

เกษตรฯ ก  าชบัชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออกจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ตดัทุเรียนคณุภาพ เร่ิม 10 เม.ย. 2564 น้ี หวงัสกดั

ปมปัญหาทุเรียนออ่น พร้อมยกระดบัมาตรฐานสุขอนามยั ตั้งแตส่วนทุเรียน ลง้ พร้อมตั้งชดุเฉพาะกจิตรวจสอบ สร้างม ัน่ใจใผูซ้ื้อ
ทุเรียนชว่งสงกรานต์น้ี 

 นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร กลา่ววา่ กรมสง่เสริมการเกษตรไดเ้รง่ขับเคล่ือนงานสง่เสริม

และพฒันาไมผ้ลภาคตะวนัออก ปี 2564 โดยคณะกรรมการพฒันาและบริหารจัดการผลไม ้ (Fruit Board) ไดม้แีผนบริหารจดัการ

ผลไม ้ โดยเฉพาะผลผลิตทุเรียนท่ีเร่ิมออกสู่ตลาดมาระยะหน่ึงแลว้ ภาพรวมผลผลิตทุเรียนปีน้ีอยูท่ี่ 579,542 ตนั แบง่เป็น กระจาย
ผลผลิตในประเทศ 115,279 ตนั แปรรูป 55,030 ตนั และสง่ออก 409,233 ตนั  

 อยา่งไรกต็าม ปัญหาท่ียงัมอียูบ่า้งเป็นเร่ืองของการเกบ็เกี่ยวให้ไดร้ะยะท่ีถูกตอ้ง จึงมอบหมายให้ส านักงานสง่เสริมและ

พฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง ประสานความรว่มมอืระหวา่งกรมสง่เสริมการเกษตร กรมวชิาการเกษตร และ

กระทรวงมหาดไทย รว่มกบั สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก สมาคมทุเรียนไทย ผูป้ระกอบการสง่ออก ภายใตก้ารก  ากบั
ของผูว้า่ราชการจงัหวดั เพื่อก  าหนดแนวทางในการควบคมุป้องกนัและแกไ้ขทุเรียนดอ้ยคณุภาพออกสู่ตลาด  

 ขณะท่ี ปีน้ีนับเป็นคร้ังแรกท่ีประกาศดีเดย์ให้วนัท่ี 10 เมษายน 2564 เป็น “วนัทุเรียนแก”่ ของทุเรียนหมอนทองภาค

ตะวนัออกโดยไมแ่ยกรายจงัหวดั ซ่ึงจะเป็นชว่งเน้นหนักในการตรวจสอบคณุภาพ เพื่อให้เกษตรกร ลง้ และผูส้ง่ออก รับรู้ทัว่กนั



อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงหากเกษตรกรจะเกบ็เกีย่วทุเรียนให้แจง้ความประสงค์ท่ีก  านัน/ผูใ้หญบ่า้น หรืออาสาสมคัรเกษตรหมูบ่า้น 

(อกม.) เพื่อแจง้ส านักงานเกษตรอ าเภอในพื้นท่ีให้ลงไปตรวจสอบความสุกแกข่องทุเรียนตามมาตรฐานท่ีก  าหนด โดยทุเรียนท่ี

ผา่นการตรวจสอบแล้ว ส านักงานเกษตรอ าเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซ็นต์น ้ าหนักแห้งของเน้ือทุเรียนเฉพาะตัวอยา่งแนบไปกบั
รถขนสง่ทุเรียนเขา้โรงคดับรรจุพร้อมส าเนาใบรับรองแหลง่ผลิต GAP พืช เพื่อคมุเขม้สกดัก ัน้ไมใ่ห้ทุเรียนออ่นออกนอกพื้นท่ี 

 สว่นโรงคดับรรจุ (ลง้) ให้แจง้ความประสงค์ท่ีดา่นตรวจพืชตามพื้นท่ีความรับผิดชอบของดา่นตรวจพืชแตล่ะดา่น โดย

ให้ดา่นตรวจพืชฯ ประสานแจง้ไปยงัส านักวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 เพื่อตรวจคณุภาพทุเรียนตามมาตรฐาน ซ่ึงโรงคดั

บรรจุท่ีรับซ้ือทุเรียนจะต้องตรวจสอบใบรับรองเปอร์เซ็นต์น ้ าหนักแห้งของเน้ือทุเรียนและส าเนาใบรับรองแหลง่ผลิต GAP พืช
จากสวนเกษตรกรดว้ย เพื่อใชใ้นการย่ืนตอ่ดา่นตรวจพืชกอ่นสง่ออก 

 นอกจากน้ี กรมฯ ยงัส่ังการให้ส านักงานเกษตรจงัหวดัประสานกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัจัดตั้งจุดเฉพาะกจิตรวจสกดัก ัน้

ทุเรียนออ่น และส านักงานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง จดัตั้งเครือขา่ยเฝ้าระวงัทุเรียนออ่นเพื่อติดตาม

สถานการณ์และเฝ้าระวงัการตดัทุเรียนออ่นออกสู่ตลาด สว่นบทลงโทษการซ้ือขายทุเรียนท่ีเกบ็เกีย่วกอ่นระยะเหมาะสม กรณี

เกษตรกรจะพิจารณาพกัหรือเพิกถอนการใชใ้บรับรองแหลง่ผลิต GAP พืช เชน่เดียวกบัโรงคดับรรจุ (ลง้) จะพกัหรือเพิกถอนการ

ใชใ้บรับรองโรงคดับรรจุ GMP  

 ทั้งน้ี จากผลการขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามแนวทางดงักลา่ว พบวา่ เกษตรกรมคีวามต่ืนตัวให้ความร่วมมอืในการน า

ทุเรียนมาให้ส านักงานเกษตรอ าเภอตรวจสอบเป็นจ านวนมาก และราคาทุเรียนในพื้นท่ีไมล่ดต ่าเหมือนปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากตลาด

และผูป้ระกอบการมคีวามเชื่อม ัน่ในคณุภาพผลผลิต รวมทั้งยงัสง่ผลถึงภาพลกัษณ์คณุภาพทุเรียนไทยกอ่นสง่ออกตา่งประเทศอีก

ดว้ย                

 ดา้นนายธีรภทัร อุน่ใจ ประธานกลุม่แปลงใหญทุ่เรียน บริษทั แปลงใหญทุ่เรียนคิชฌกฏู จ ากดั กลา่ววา่ ทางกลุม่ไดม้กีาร

ประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกในกลุม่แปลงใหญทุ่เรียนทั้งหมด ท าทุเรียนให้ไดต้ามมาตรฐาน GAP ซ่ึง GAP เป็นการสร้างมาตรฐาน

ขั้นตน้ส าหรับเกษตรกรชาวสวนโดยทัว่ไป เมือ่ไดม้าตรฐาน GAP เรียบร้อยกป็ฏิบติัตามระเบียบทั้ง 8 ขอ้ อนัดบัแรก คือ เร่ืองการ

จดบนัทึกวนัท่ีดอกบาน ส าหรับทุเรียนหากบนัทึกวนัดอกบานจะรู้ถึงระยะการเกบ็เกี่ยวไดอ้ยา่งชดัเจน เชน่ หมอนทองอายุการ
เกบ็เกีย่วอยูท่ี่ 120วนั  ถา้สง่ออกอยูท่ี่ 100 ถึง 110 วนั จะไดไ้มม่ปัีญหาทุเรียนออ่นออกสูต่ลาด  

 อนัดบัสอง สร้างความเชื่อม ัน่ให้กบัผูบ้ริโภคโดยกลุม่แปลงใหญทุ่เรียนจะท าระบบคิวอาร์โคด้เพื่อให้สามารถตรวจสอบ

ยอ้นกลบัไดแ้ปะไวท่ี้ขั้วของทุเรียน ซ่ึงผูบ้ริโภคจะไดท้ราบวนัเกบ็เกี่ยว รวมถึงรู้วา่ทุเรียนน้ีมาจากสวนใครและรับประทานไดว้นั
ไหน เป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภคได้ซ้ือทุเรียนในชว่งเทศกาลสงกรานต์น้ี    

  



 

เกษตรฯ ก  าชบัภาคตะวนัออกตดัทุเรียนแกดี่เดย์ “10 เม.ย. น้ี” แกปั้ญหาทุเรียนออ่น 

 

เกษตรฯ ก  าชบัชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออกจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ตดัทุเรียนคณุภาพ เร่ิม 10 เม.ย. 2564 น้ี หวงัสกดั

ปมปัญหาทุเรียนออ่น พร้อมยกระดบัมาตรฐานสุขอนามยั ตั้งแตส่วนทุเรียน ลง้ พร้อมตั้งชดุเฉพาะกจิตรวจสอบ สร้างม ัน่ใจใผูซ้ื้อ
ทุเรียนชว่งสงกรานต์น้ี 

 นายเขม้แข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร กลา่ววา่ กรมสง่เสริมการเกษตรไดเ้รง่ขับเคล่ือนงานสง่เสริม

และพฒันาไมผ้ลภาคตะวนัออก ปี 2564 โดยคณะกรรมการพฒันาและบริหารจัดการผลไม ้ (Fruit Board) ไดม้แีผนบริหารจดัการ

ผลไม ้ โดยเฉพาะผลผลิตทุเรียนท่ีเร่ิมออกสู่ตลาดมาระยะหน่ึงแลว้ ภาพรวมผลผลิตทุเรียนปีน้ีอยูท่ี่ 579,542 ตนั แบง่เป็น กระจาย
ผลผลิตในประเทศ 115,279 ตนั แปรรูป 55,030 ตนั และสง่ออก 409,233 ตนั  

 อยา่งไรกต็าม ปัญหาท่ียงัมอียูบ่า้งเป็นเร่ืองของการเกบ็เกี่ยวให้ไดร้ะยะท่ีถูกตอ้ง จึงมอบหมายให้ส านักงานสง่เสริมและ

พฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง ประสานความรว่มมอืระหวา่งกรมสง่เสริมการเกษตร กรมวชิาการเกษตร และ

กระทรวงมหาดไทย รว่มกบั สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก สมาคมทุเรียนไทย ผูป้ระกอบการสง่ออก ภายใตก้ารก  ากบั
ของผูว้า่ราชการจงัหวดั เพื่อก  าหนดแนวทางในการควบคมุป้องกนัและแกไ้ขทุเรียนดอ้ยคณุภาพออกสู่ตลาด  

 ขณะท่ี ปีน้ีนับเป็นคร้ังแรกท่ีประกาศดีเดย์ให้วนัท่ี 10 เมษายน 2564 เป็น “วนัทุเรียนแก”่ ของทุเรียนหมอนทองภาค

ตะวนัออกโดยไมแ่ยกรายจงัหวดั ซ่ึงจะเป็นชว่งเน้นหนักในการตรวจสอบคณุภาพ เพื่อให้เกษตรกร ลง้ และผูส้ง่ออก รับรู้ทัว่กนั

อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงหากเกษตรกรจะเกบ็เกีย่วทุเรียนให้แจง้ความประสงค์ท่ีก  านัน/ผูใ้หญบ่า้น หรืออาสาสมคัรเกษตรหมูบ่า้น 

(อกม.) เพื่อแจง้ส านักงานเกษตรอ าเภอในพื้นท่ีให้ลงไปตรวจสอบความสุกแกข่องทุเรียนตามมาตรฐานท่ีก  าหนด โดยทุเรียนท่ี



ผา่นการตรวจสอบแล้ว ส านักงานเกษตรอ าเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซ็นต์น ้ าหนักแห้งของเน้ือทุเรียนเฉพาะตัวอยา่งแนบไปกบั
รถขนสง่ทุเรียนเขา้โรงคดับรรจุพร้อมส าเนาใบรับรองแหลง่ผลิต GAP พืช เพื่อคมุเขม้สกดัก ัน้ไมใ่ห้ทุเรียนออ่นออกนอกพื้นท่ี 

 สว่นโรงคดับรรจุ (ลง้) ให้แจง้ความประสงค์ท่ีดา่นตรวจพืชตามพื้นท่ีความรับผิดชอบของดา่นตรวจพืชแตล่ะดา่น โดย

ให้ดา่นตรวจพืชฯ ประสานแจง้ไปยงัส านักวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 เพื่อตรวจคณุภาพทุเรียนตามมาตรฐาน ซ่ึงโรงคดั

บรรจุท่ีรับซ้ือทุเรียนจะต้องตรวจสอบใบรับรองเปอร์เซ็นต์น ้ าหนักแห้งของเน้ือทุเรียนและส าเนาใบรับรองแหลง่ผลิต GAP พืช
จากสวนเกษตรกรดว้ย เพื่อใชใ้นการย่ืนตอ่ดา่นตรวจพืชกอ่นสง่ออก 

 นอกจากน้ี กรมฯ ยงัส่ังการให้ส านักงานเกษตรจงัหวดัประสานกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัจัดตั้งจุดเฉพาะกจิตรวจสกดัก ัน้

ทุเรียนออ่น และส านักงานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จงัหวดัระยอง จดัตั้งเครือขา่ยเฝ้าระวงัทุเรียนออ่นเพื่อติดตาม

สถานการณ์และเฝ้าระวงัการตดัทุเรียนออ่นออกสู่ตลาด สว่นบทลงโทษการซ้ือขายทุเรียนท่ีเกบ็เกีย่วกอ่นระยะเหมาะสม กรณี

เกษตรกรจะพิจารณาพกัหรือเพิกถอนการใชใ้บรับรองแหลง่ผลิต GAP พืช เชน่เดียวกบัโรงคดับรรจุ (ลง้) จะพกัหรือเพิกถอนการ
ใชใ้บรับรองโรงคดับรรจุ GMP  

 ทั้งน้ี จากผลการขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามแนวทางดงักลา่ว พบวา่ เกษตรกรมคีวามต่ืนตัวให้ความร่วมมอืในการน า

ทุเรียนมาให้ส านักงานเกษตรอ าเภอตรวจสอบเป็นจ านวนมาก และราคาทุเรียนในพื้นท่ีไมล่ดต ่าเหมือนปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากตลาด

และผูป้ระกอบการมคีวามเชื่อม ัน่ในคณุภาพผลผลิต รวมทั้งยงัสง่ผลถึงภาพลกัษณ์คณุภาพทุเรียนไทยกอ่นสง่ออกตา่งประเทศอีก
ดว้ย                

 ดา้นนายธีรภทัร อุน่ใจ ประธานกลุม่แปลงใหญทุ่เรียน บริษทั แปลงใหญทุ่เรียนคิชฌกฏู จ ากดั กลา่ววา่ ทางกลุม่ไดม้กีาร

ประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกในกลุม่แปลงใหญทุ่เรียนทั้งหมด ท าทุเรียนให้ไดต้ามมาตรฐาน GAP ซ่ึง GAP เป็นการสร้างมาตรฐาน

ขั้นตน้ส าหรับเกษตรกรชาวสวนโดยทัว่ไป เมือ่ไดม้าตรฐาน GAP เรียบร้อยกป็ฏิบติัตามระเบียบทั้ง 8 ขอ้ อนัดบัแรก คือ เร่ืองการ

จดบนัทึกวนัท่ีดอกบาน ส าหรับทุเรียนหากบนัทึกวนัดอกบานจะรู้ถึงระยะการเกบ็เกี่ยวไดอ้ยา่งชดัเจน เชน่ หมอนทองอายุการ

เกบ็เกีย่วอยูท่ี่ 120วนั  ถา้สง่ออกอยูท่ี่ 100 ถึง 110 วนั จะไดไ้มม่ปัีญหาทุเรียนออ่นออกสูต่ลาด  

 อนัดบัสอง สร้างความเชื่อม ัน่ให้กบัผูบ้ริโภคโดยกลุม่แปลงใหญทุ่เรียนจะท าระบบคิวอาร์โคด้เพื่อให้สามารถตรวจสอบ

ยอ้นกลบัไดแ้ปะไวท่ี้ขั้วของทุเรียน ซ่ึงผูบ้ริโภคจะไดท้ราบวนัเกบ็เกี่ยว รวมถึงรู้วา่ทุเรียนน้ีมาจากสวนใครและรับประทานไดว้นั

ไหน เป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภคได้ซ้ือทุเรียนในชว่งเทศกาลสงกรานต์น้ี    

  



 

 

สร้างระบบประกนัภยัภูมอิากาศ ลดความเส่ียงแลง้ชว่ยชาวไร่มนัส าปะหลงั  

 กรมสง่เสริมการเกษตร ท า MOU แบง่ปันฐานขอ้มลูเพื่อสร้างระบบประกนัภยัภูมอิากาศ (ภยัแล้ง) ลดความเส่ียงจากภยั

แลง้ รว่มกบั 3 หนว่ยงานยกัษ์ใหญภ่าคเอกชน หวงัให้เกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงัไดรั้บเงินชดเชย มเีงินไปหมนุเวยีนเป็นทุนใน
การเพาะปลูกในรอบฤดูกาลถดัไป 

 นางกลุฤดี พฒันะอ่ิม รองอธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร กลา่ววา่ การสร้างความเขม้แข็งในการประกอบอาชีพและพฒันา

อาชีพของเกษตรกรเป็นอีกภารกจิหน่ึงของกรมสง่เสริมการเกษตร โดยมุง่หวงัให้เกษตรกรไดรั้บการชว่ยเหลือและแกไ้ขปัญหา

ความเดือดร้อน ไดรั้บการพฒันาในการประกอบอาชีพการเกษตร มรีายไดเ้พียงพอ มคีณุภาพชีวติท่ีดี และมคีวามมัน่คงในอาชีพ 

ทั้งในสภาวะปกติ และสภาวะเกดิภยัพิบติัทางธรรมชาติ เพื่อให้เกดิความยัง่ยืนของภาคการเกษตรในระยะยาว กรมสง่เสริม

การเกษตรไดริ้เร่ิมด าเนินงานดา้นประกนัภยัพืชผลในประเทศไทย คร้ังแรกเมือ่ปี 2525 ตอ่มาในปี 2554 กรมไดร้ว่มมือกบั

หนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ด าเนินงานโครงการประกนัภยัพืชผลอยา่งเป็นรูปธรรมในพืช 2 ชนิด ไดแ้ก ่ขา้วนาปี 

และ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ แตเ่น่ืองจากภยัธรรมชาติท่ีเป็นผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงของภูมอิากาศโลกมีความรุนแรงมาก

ข้ึน สง่ผลกระทบตอ่การประกอบอาชีพของเกษตรกรอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด ้ ดงันั้น กรมสง่เสริมการเกษตรจึงไดจ้ัดท าบนัทึก

ขอ้ตกลงความรว่มมอืวา่ดว้ยการแบง่ปันฐานข้อมลูเพื่อสร้างระบบประกนัภยัภูมอิากาศ รว่มกบับริษทั อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน) และ บริษทั เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จ ากดัข้ึน เพื่อรว่มกนั

พฒันาแนวทางในการให้ความชว่ยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 ส าหรับบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืวา่ด้วยการแบง่ปันฐานข้อมลูเพื่อสร้างระบบประกนัภยัภูมิอากาศ ระหวา่งกรม

สง่เสริมการเกษตร กบับริษทั อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

และ บริษทั เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จ ากดั จดัท าข้ึนโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อแบง่ปันฐานข้อมูลการเกษตร ส าหรับการคิดคน้ 

พฒันา รูปแบบระบบประกนัภยัภูมอิากาศในการชว่ยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมอิากาศ 

เพื่อรว่มสร้างฐานขอ้มลูการเกษตร ท่ีมปีระสิทธิภาพและเพื่อสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตให้เกษตรกรมคีวามเป็นอยูท่ี่ดีและมี

รายไดท่ี้ม ัน่คงย่ิงข้ึน ซ่ึงการแบง่ปันฐานขอ้มลูการเกษตรเพื่อสร้างระบบประกนัภยัภูมอิากาศ (ภยัแลง้) หรือท่ีเรียกกนัอีกชื่อหน่ึง

วา่ การประกนัภยัพืชผลโดยใชด้ชันีสภาพอากาศ (Weather Index-Based Insurance for Agriculture) เป็นเคร่ืองมอืท่ีจะชว่ยให้

เกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมอิากาศสามารถวางแผนการผลิต เพื่อลดความเส่ียงการสูญเสียจาก



ภยัแลง้ โดยเฉพาะในการเพาะปลูกมนัส าปะหลงั เกษตรกรสามารถไดรั้บเงินชดเชยจากระบบประกนัภยัภูมิอากาศ มเีงินไป

หมนุเวยีนเป็นทุนในการเพาะปลูกในรอบฤดูกาลถัดไป สง่ผลให้เกษตรกรมคีณุภาพชีวติท่ีดีข้ึน มรีายไดม้ ัน่คงย่ิงข้ึนและสามารถ

ปลูกมนัส าปะหลงัไดอ้ยา่งยัง่ยืน รวมถึงการรว่มมอืกนัในการเกบ็และแบง่ปันขอ้มูลทางวชิาการท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงการตาม
วตัถุประสงค์ เพื่อน าไปขยายผลความร่วมมอืในอนาคต 

 รองอธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร กลา่วอีกวา่ ความรว่มมือวา่ดว้ยการแบง่ปันฐานขอ้มูลเพื่อสร้างระบบประกนัภยั

ภูมอิากาศระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนในคร้ังน้ี นับเป็นการรว่มสร้างและพฒันารูปแบบระบบประกนัภยัภูมิอากาศ สร้าง

ฐานขอ้มลูการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวติให้เกษตรกรมีความเป็นอยูท่ี่ดีและมีรายได้ท่ีม ัน่คง ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ตอ่เกษตรกรโดยตรง อีกทั้งเสริมสร้างความยัง่ยืนในอาชีพการเกษตรตอ่ไป 

  



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14593
วันที่: จันทร์ 12 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ชวนซื้อสินค้าเกษตรไทยของขวัญสงกรานต์ปี'64

รหัสข่าว: C-210412005063(12 เม.ย. 64/06:25) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 29.24 Ad Value: 26,316 PRValue : 78,948 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3407
วันที่: จันทร์ 12 เมษายน 2564
Section: First Section/iBusiness

หน้า: 5(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: กรมส่งเสริมเกษตรแนะปลูกถั่วเขียวช่วงฤดูแล้งใช้น้ำน้อยทำให้ดินดีขึ้น

รหัสข่าว: C-210412040000(12 เม.ย. 64/03:33) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 36.37 Ad Value: 54,555 PRValue : 163,665 คลิป: สี่สี(x3)



 

‘Mango of SIAM’ ท่ีสุดแหง่มะมว่งไทย ถูกใจทัว่โลก 

 

 ผา่นพน้ไปเป็นท่ีเรียบร้อย งาน “Mango of SIAM ท่ีสุดแหง่มะมว่งไทย ถูกใจทัว่โลก” มหัศจรรย์งานเทศกาลมะมว่งแหง่

ปีท่ีทุกคนรอคอย โดย กรมสง่เสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รว่มกบั ไอคอนสยาม จดัข้ึน ณ เจริญนคร ฮอลล์ ช ั้น 

M ไอคอนสยาม ภายในงานรวบรวมท่ีสุดแหง่มะมว่งหลากหลายสายพนัธ์ุมาจ าหนา่ยให้ไดล้ิ้มลองรสชาติความอรอ่ยของมะมว่ง

เกรดพรีเมยีม พร้อมนิทรรศการแสดงประวติัความเป็นมาและอัตลักษณ์แหง่มะมว่งไทยการสาธิตเมนูอาหารท่ีท าจากมะมว่ง 

พร้อมสง่ตรงผลไมจ้ากสวนของเกษตรกรโดยตรงมาให้เลือกชอ้ปอยา่งจุใจอีกด้วย โดยม ีนราพฒัน์แกว้ทอง ผูช้ว่ยรัฐมนตรี
ประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานอยา่งเป็นทางการ 

 ทั้งน้ีภายในงานจดักจิกรรมและโซนท่ีนา่สนใจมากมาย อาทิ โซนการจดัแสดงนิทรรศการแสดงความหลากหลายของ

สายพนัธ์ุมะมว่งไทย, การจดัแสดงเทคโนโลยีการผลิตมะมว่ง, การจดัแสดงการซ้ือขายสินคา้เกษตรออนไลน์ โซนการขายสินคา้

มะมว่งทุกรูปแบบ สง่ตรงจากแหลง่ปลูกผลผลิตมะมว่งท่ีดีท่ีสุด จากสมาคมชาวสวนมะมว่งของไทยทัว่ประเทศ จ าหนา่ยมะมว่ง

หลากหลายสายพนัธ์ุและผลไมอ่ื้นๆ จากสวนของเกษตรกรโดยตรง อาทิ พนัธ์ุน ้ าดอกไมเ้บอร์ส่ี,น ้ าดอกไมสี้ทอง, มนัขนุศรี, ฟ้า

ลัน่, ขายตึก,เพชรบา้นลาด, แดงจกัรพรรดิ, มหาชนก, อาร์ทูอีทูฯลฯ พร้อมทั้งผลิตภณัฑ์แปรรูปมะมว่ง ทั้งมะมว่งดองแชอ่ิ่ม, 

มะมว่งอบแห้ง, มะมว่งน ้ าปลาหวาน และโซนสุดทา้ย ชอ้ปป้ิงสนุกกบัสินคา้เบ็ดเตล็ดเกีย่วกบัมะมว่งและบริการตา่งๆ ท่ี
ประทบัใจให้กบัผูม้ารว่มงานในวนันั้นเป็นอยา่งมาก 



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14592
วันที่: อาทิตย์ 11 เมษายน 2564
Section: สุดสัปดาห์/-

หน้า: 15(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: 'Mango of SIAM' ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก

รหัสข่าว: C-210411005083(11 เม.ย. 64/07:26) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 75.37 Ad Value: 67,833 PRValue : 203,499 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14592
วันที่: อาทิตย์ 11 เมษายน 2564
Section: สุดสัปดาห์/-

หน้า: 15(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: 'Mango of SIAM' ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก

รหัสข่าว: C-210411005083(11 เม.ย. 64/07:26) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 75.37 Ad Value: 67,833 PRValue : 203,499 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

ท าเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชหมนุเวยีนภายในร้ัวบา้น ใชพ้ื้นท่ีจ ากดัให้เกดิประโยชน์สูงสุด มผีกักนิตลอดปี 

 

 เกษตรอินทรีย์ เป็นการท าการเกษตรดว้ยหลกัธรรมชาติ บนพื้นท่ีการเกษตร ท่ีไมม่สีารเคมตีกคา้ง และหลีกเล่ียงการ

ปนเป้ือนของสารเคมทีั้งทางดิน ทางน ้ า และทางอากาศ เพื่อสง่เสริมความอุดมสมบูรณ์ของดินและความหลากหลายทางชีวภาพ

ในระบบนิเวศ รวมถึงฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มให้กลับคืนสูส่มดุลธรรมชาติ โดยไมใ่ชส้ารเคม ี สารสังเคราะห์ หรือส่ิงท่ีไดจ้ากการตดัตอ่
พนัธุกรรม 

 แนวทางของเกษตรอินทรีย์ เป็นการอนุรักษ์ดินและระบบนิเวศ โดยใชท้รัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ใน

การปลูกพืชจะใชปุ๋้ยหมกัแทนปุ๋ยเคม ี ก  าจดัวชัพืชโดยใชแ้รงงานคน ปลูกพืชหมนุเวยีนเพื่อให้เกดิความหลากหลาย มกีารเล้ียง

ไส้เดือนดิน ใชเ้ศษพืชท าเป็นปุ๋ยหมกั ท าให้ดินไดรั้บการปรับปรุงให้ดีข้ึนอยา่งตอ่เน่ือง และลดตน้ทุนการผลิตดว้ย มกีารใชน้ ้ าส้ม

ควนัไมเ้พื่อไลแ่มลงศตัรูพืชทดแทนการใชส้ารเคม ี เป็นการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้สมบูรณ์ย่ิง ข้ึน เกษตรกรมคีวามปลอดภยั
ตอ่สุขภาพ โดยมเีป้าหมายเพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีปลอดภยัตอ่ผู ้บริโภค 



 คณุภทัรภร แสงบุญ บา้นเลขท่ี 43/2 หมูท่ี่ 4 ต าบลชมพ ู อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่ เป็นเกษตรกรรายหน่ึงท่ีด าเนินงาน

ปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผกัหลายชนิดหมนุเวยีนกนัในพื้นท่ีจ ากดัภายในบา้นของตนเอง พืชผกัสวนครัวบางชนิดปลูก

บริเวณร้ัวบา้น จนเรียกไดว้า่ใชพ้ื้นท่ีดินท่ีมอียูอ่ยา่งจ ากดัให้เกดิประโยชน์สูงสุด เชน่ ผกัคะน้า มะเขือเทศ มะเขือพวง ขา่ ตะไคร้ 

กะเพรา โหระพา ผกัสลดั พริกสด กลว้ย พริกข้ีหนู เห็ด เพาะตน้ทานตะวนัออ่น ถัว่ฝักยาว เพาะตน้กลา้ไมก้ระถาง ฯลฯ การปลูก

พืชดงักลา่ว ไดน้ าเอาระบบการปลูกพืชตามหลกัวชิาการท่ีไดเ้รียนรู้มาจากมหาวทิยาลัยแมโ่จ ้ กรมวชิาการเกษตร กรมสง่เสริม

การเกษตร มาใชใ้นแปลงเกษตรของตนเอง เชน่ การปลูกพืชผกัในเรือนโรง การปลูกในแปลงท่ีใชพ้ลาสติกคลุมป้องกนัวชัพืช 

ประหยดัการใชน้ ้ า ไดรั้บค าแนะน าจากกรมพฒันาท่ีดินให้ผลิตปุ๋ยหมกัไส้เดือนดินและน ้ าหมกัไส้เดือนดินมาใชก้บัพืชผกั มกีาร
แปรรูปผลผลิตหลายชนิดเป็นน ้ าบรรจุขวดพร้อมด่ืม 

 จากผลงานท่ีผา่นมา ประมาณ 5 ปี แปลงพืชผกัอินทรีย์แหง่น้ีไดรั้บการคัดเลือกให้เป็นครัวเรือนตน้แบบ เป็นศูนย์เรียนรู้

ประจ าต าบลชมพ ู มเีกษตรกรจากต าบลอ่ืนมาศึกษาดูงาน เฉล่ียเดือนละ 2 กลุม่ สมาชิกรวมตวักนัเป็นกลุม่ผู ้ปลูกผกัอินทรีย์ 
สมาชิก 50 คน 

  



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15737
วันที่: จันทร์ 12 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(ล่าง)

หัวข้อข่าว: รายงาน: วิสาหกิจ สารคาม นำร่อง! เพาะเนื้อเยื่อ 'แอปเปิลฟูจิ' ตั้งเป้าส่งออกทะลุ...

รหัสข่าว: C-210412038001(11 เม.ย. 64/06:26) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 106.47 Ad Value: 117,117 PRValue : 351,351 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 5348
วันที่: จันทร์ 12 - พุธ 14 เมษายน 2564
Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

หน้า: 20(บนขวา), 16

หัวข้อข่าว: มหาสารคามปลูก 'แอปเปิลฟูจิ' อีก 3 ปีผลผลิต 5 แสนต้นสู่ตลาด

รหัสข่าว: C-210412023066(10 เม.ย. 64/06:47) หน้า: 1/2

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 52.15 Ad Value: 70,402.50 PRValue : 211,207.50 คลิป: สี่สี(x3)
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โครงการ smart farmer ตอ่ยอด พระปฐมบรมราชปณิธานโครงการพระราชด าริ 

 

พฒันาวงการขา้ว ไตรภาคีเครือขา่ย ภาครัฐ เอกชน สมาคมสง่เสริมชาวนาฯ จบัมอืด าเนินการโครงการ smart farmer ตอ่ยอด พระ
ปฐมบรมราชปณิธานโครงการพระราชด าริ 

 วนัน้ี 9 เม.ย.2564 เวลา 09.00 น. บริเวณดา้นหลงัท่ีท าการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี่ 12 บา้นคลองบางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 

นายวารินทร์ บุษบรรณ อดีตอธิบดีกรมการขา้ว ท่ีปรึกษา กรมการขา้ว ท่ีปรึกษา(ดา้นโครงการพระราชด าริ) กรมสง่เสริม

การเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการ ขา้วหอมคืนถ่ิน ตามพระราชด าริ สืบสานพระปฐมบรมราชปณิธานโคกหนองนาโมเดล 

โดยม ี สมาคมสง่เสริมชาวนาไทย รว่มกบั บริษทัพรหมชีวา จ ากดั น าโดย นายสุขมุ วงประสิทธิ ผูช้ว่ย ฯพณฯ พล.อ.ชวลิต ยงใจ

ยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี คนท่ี 22 คณุเตือนใจ ขนัติยู ประธานกรรมการบริษทัพรหมชีวา จ ากดั รว่มสนองพระปฐมบรมราช

ปณิธาน โดยการน ารอ่งการเชา่ท่ีนา เพื่อท าโครงการเกษตรแปลงใหญ ่ ในการปลูกขา้วหอมมะลิ พนัธ์ุเตือนใจ เพื่อด าเนินตอ่ยอด

ท่ีจะพฒันาความเป็นอยูข่องชาวนาไทยให้ม ัน่คงยัง่ ยืน ซ่ึงไดรั้บเกยีรติจาก นายอนุชา ใจชว่งโชติ นายอ าเภอบางเลน นายศิริชยั 

เล้ียงอ านวย เกษตรจงัหวดันครปฐม นายวชิาญ ทองดอนโต เลขานุการสมาคมสง่เสริมชาวนาไทย และตวัแทนชาวนาจาก อ.บาง

เลน รว่มโครงการดงักลา่วจ านวนมาก 



 คณุสุขมุ วงประสิทธิ ผูช้ว่ย ฯพณฯ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี กลา่ววา่ บริษทั พรหมชีวา จ ากดั ได้

รว่มกบัสมาคมสง่เสริมชาวนาไทย เพื่อการสร้างคณุภาพชีวติชาวนา ให้มคีวามเสถียรภาพ เพราะขา้วหอมมะลิไทยนั้น เป็นขา้ว

ช ั้นดีท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่โลก แตใ่นขณะท่ีพิษเศรษฐกจิ ตอนน้ี ชาวนาไดรั้บผลกระทบ จากราคาตน้ทุนเมล็ดพนัธ์ุ อุปกรณ์ และเงิน
หมนุเวยีน จนเป็นหน้ีเป็นสินจ านวนมากและเร่ิมทอ้แทข้ายท่ีนากนัไปหลายราย 

 บริษทั พรหมชีวา จ ากดั จึงไดน้้อมน า สนองพระปฐมบรมราชปณิธาน โดยการน ารอ่งการเชา่ท่ีนา จ านวน 22 ไร ่ท่ีบา้น

คลองบางเลน จ.นครปฐม เพื่อท าโครงการเกษตรแปลงใหญ ่ หรือ smart farmer เป็นศูนย์การเรียนรู้เร่ืองขา้ว ท านา นวตักรรมขา้ว 
แหง่แรกในประเทศ เพื่อหวงัเป็นการน ารอ่งแหลง่เรียนรู้การท านาประจ าจงัห วดันครปฐมในอนาคต 

 การท าเกษตรแปลงใหญ ่ เป็นการท่ีชาวนาจะไดรั้บผลประโยชน์อยา่งมาก ในทางดา้นวชิาการ ท่ีมทีั้งการสอนปลูกพืชสับ

หวา่ง ผสมผสาน การใชน้วตักรรมท่ีชว่ยลดตน้ทุนให้ชาวนา การขดุบอ่น ้ าเพื่อเป็นแหลง่น ้ าไมแ่ห้งแลง้ และในวนัน้ี บริษทั พรหม

ชีวา จ ากดั โดยคณุเตือนใจ ขนัติยู ไดน้ านวตักรรมใหม ่ คือเคร่ืองหยอ่นขา้วเตือนใจไทย เป็นนวตักรรมตน้แบบ ท่ีพฒันาโดย

วศิวกรคนไทย ผลิตโดยคนไทย มาสอนชาวนาให้สามารถใชน้วตักรรมใหม ่ๆ  มาท านา เพราะเคร่ืองหยอดขา้วเตือนใจไทย

สามารถลดตน้ทุนเมล็ดพนัธ์ุให้ชาวนาได้มาก และการหยอ่นขา้วจะคงท่ีเสมอกนัท าให้การงอกของขา้วมีอตัราท่ีมากข้ึน จึง

สามารถลดตน้ทุน เพิ่มผลผลิต สร้างรายไดแ้กช่าวนา โดยวนัน้ี ไดม้อบเคร่ืองหยอ่นขา้วเพื่อใชใ้นแปลงสาธิตเกษตรแปลงใหญ ่

บา้นคลองบางเลน หน่ึงเคร่ือง และทางบริษทั พรหมชีวา จ ากดั จะสร้างโครงการ เกษตรแปลงใหญ ่ในท่ีอ่ืนๆ และมอบเคร่ือง

หยอ่นขา้ว ไวเ้ป็นเคร่ืองมอืให้ชาวนาไดเ้รียนรู้อีก ซ่ึงตอ่ไป จะเป็นท่ีให้นักเรียน นักศึกษา ดา้นเกษตรวทิยา ไดม้าศึกษาดูงาน และ
เรียนรู้ โดยไมเ่สียเงิน 
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 คณุสุขมุ วงประสิทธิ ผูช้ว่ย ฯพณฯ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี กลา่ววา่ บริษทั พรหมชีวา จ ากดั ได้

รว่มกบัสมาคมสง่เสริมชาวนาไทย เพื่อการสร้างคณุภาพชีวติชาวนา ให้มคีวามเสถียรภาพ เพราะขา้วหอมมะลิไทยนั้น เป็นขา้ว



ช ั้นดีท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่โลก แตใ่นขณะท่ีพิษเศรษฐกจิ ตอนน้ี ชาวนาไดรั้บผลกระทบ จากราคาตน้ทุนเมล็ดพนัธ์ุ อุปกรณ์ และเงิน
หมนุเวยีน จนเป็นหน้ีเป็นสินจ านวนมากและเร่ิมทอ้แทข้ายท่ีนากนัไปหลายราย 

 บริษทั พรหมชีวา จ ากดั จึงไดน้้อมน า สนองพระปฐมบรมราชปณิธาน โดยการน ารอ่งการเชา่ท่ีนา จ านวน 22 ไร ่ท่ีบา้น

คลองบางเลน จ.นครปฐม เพื่อท าโครงการเกษตรแปลงใหญ ่ หรือ smart farmer เป็นศูนย์การเรียนรู้เร่ืองขา้ว ท านา นวตักรรมขา้ว 
แหง่แรกในประเทศ เพื่อหวงัเป็นการน ารอ่งแหลง่เรียนรู้การท านาประจ าจงัห วดันครปฐมในอนาคต 

 การท าเกษตรแปลงใหญ ่ เป็นการท่ีชาวนาจะไดรั้บผลประโยชน์อยา่งมาก ในทางดา้นวชิาการ ท่ีมทีั้งการสอนปลูกพืชสับ

หวา่ง ผสมผสาน การใชน้วตักรรมท่ีชว่ยลดตน้ทุนให้ชาวนา การขดุบอ่น ้ าเพื่อเป็นแหลง่น ้ าไมแ่ห้งแลง้ และในวนัน้ี บริษทั พรหม

ชีวา จ ากดั โดยคณุเตือนใจ ขนัติยู ไดน้ านวตักรรมใหม ่ คือเคร่ืองหยอ่นขา้วเตือนใจไทย เป็นนวตักรรมตน้แบบ ท่ีพฒันาโดย

วศิวกรคนไทย ผลิตโดยคนไทย มาสอนชาวนาให้สามารถใชน้วตักรรมใหม ่ๆ  มาท านา เพราะเคร่ืองหยอดขา้วเตือนใจไทย

สามารถลดตน้ทุนเมล็ดพนัธ์ุให้ชาวนาได้มาก และการหยอ่นขา้วจะคงท่ีเสมอกนัท าให้การงอกของขา้วมีอตัราท่ีมากข้ึน จึง

สามารถลดตน้ทุน เพิ่มผลผลิต สร้างรายไดแ้กช่าวนา โดยวนัน้ี ไดม้อบเคร่ืองหยอ่นขา้วเพื่อใชใ้นแปลงสาธิตเกษตรแปลงใหญ ่

บา้นคลองบางเลน หน่ึงเคร่ือง และทางบริษทั พรหมชีวา จ ากดั จะสร้างโครงการ เกษตรแปลงใหญ ่ในท่ีอ่ืนๆ และมอบเคร่ือง

หยอ่นขา้ว ไวเ้ป็นเคร่ืองมอืให้ชาวนาไดเ้รียนรู้อีก ซ่ึงตอ่ไป จะเป็นท่ีให้นักเรียน นักศึกษา ดา้นเกษตรวทิยา ไดม้าศึกษาดูงาน และ
เรียนรู้ โดยไมเ่สียเงิน 

 

  



 

โครงการ smart farmer ตอ่ยอด พระปฐมบรมราชปณิธานโครงการพระราชด าริ 

พฒันาวงการขา้ว ไตรภาคีเครือขา่ย ภาครัฐ เอกชน สมาคมสง่เสริมชาวนาฯ จบัมอืด าเนินการโครงการ smart farmer ตอ่ยอด พระ
ปฐมบรมราชปณิธานโครงการพระราชด าริ 

 วนัน้ี 9 เม.ย.2564 เวลา 09.00 น. บริเวณดา้นหลงัท่ีท าการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี่ 12 บา้นคลองบางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 

นายวารินทร์ บุษบรรณ อดีตอธิบดีกรมการขา้ว ท่ีปรึกษา กรมการขา้ว ท่ีปรึกษา(ดา้นโครงการพระราชด าริ) กรมสง่เสริม

การเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการ ขา้วหอมคืนถ่ิน ตามพระราชด าริ สืบสานพระปฐมบรมราชปณิธานโคกหนองนาโมเดล 

โดยม ี สมาคมสง่เสริมชาวนาไทย รว่มกบั บริษทัพรหมชีวา จ ากดั น าโดย นายสุขมุ วงประสิทธิ ผูช้ว่ย ฯพณฯ พล.อ.ชวลิต ยงใจ

ยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี คนท่ี 22 คณุเตือนใจ ขนัติยู ประธานกรรมการบริษทัพรหมชีวา จ ากดั รว่มสนองพระปฐมบรมราช

ปณิธาน โดยการน ารอ่งการเชา่ท่ีนา เพื่อท าโครงการเกษตรแปลงใหญ ่ ในการปลูกขา้วหอมมะลิ พนัธ์ุเตือนใจ เพื่อด าเนินตอ่ยอด

ท่ีจะพฒันาความเป็นอยูข่องชาวนาไทยให้ม ัน่คงยัง่ ยืน ซ่ึงไดรั้บเกยีรติจาก นายอนุชา ใจชว่งโชติ นายอ าเภอบางเลน นายศิริชยั 

เล้ียงอ านวย เกษตรจงัหวดันครปฐม นายวชิาญ ทองดอนโต เลขานุการสมาคมสง่เสริมชาวนาไทย และตวัแทนชาวนาจาก อ.บาง

เลน รว่มโครงการดงักลา่วจ านวนมาก 

 คณุสุขมุ วงประสิทธิ ผูช้ว่ย ฯพณฯ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี กลา่ววา่ บริษทั พรหมชีวา จ ากดั ได้

รว่มกบัสมาคมสง่เสริมชาวนาไทย เพื่อการสร้างคณุภาพชีวติชาวนา ให้มคีวามเสถียรภาพ เพราะขา้วหอมมะลิไทยนั้น เป็นขา้ว



ช ั้นดีท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่โลก แตใ่นขณะท่ีพิษเศรษฐกจิ ตอนน้ี ชาวนาไดรั้บผลกระทบ จากราคาตน้ทุนเมล็ดพนัธ์ุ อุปกรณ์ และเงิน
หมนุเวยีน จนเป็นหน้ีเป็นสินจ านวนมากและเร่ิมทอ้แทข้ายท่ีนากนัไปหลายราย 

 บริษทั พรหมชีวา จ ากดั จึงไดน้้อมน า สนองพระปฐมบรมราชปณิธาน โดยการน ารอ่งการเชา่ท่ีนา จ านวน 22 ไร ่ท่ีบา้น

คลองบางเลน จ.นครปฐม เพื่อท าโครงการเกษตรแปลงใหญ ่ หรือ smart farmer เป็นศูนย์การเรียนรู้เร่ืองขา้ว ท านา นวตักรรมขา้ว 
แหง่แรกในประเทศ เพื่อหวงัเป็นการน ารอ่งแหลง่เรียนรู้การท านาประจ าจงัห วดันครปฐมในอนาคต 

 การท าเกษตรแปลงใหญ ่ เป็นการท่ีชาวนาจะไดรั้บผลประโยชน์อยา่งมาก ในทางดา้นวชิาการ ท่ีมทีั้งการสอนปลูกพืชสับ

หวา่ง ผสมผสาน การใชน้วตักรรมท่ีชว่ยลดตน้ทุนให้ชาวนา การขดุบอ่น ้ าเพื่อเป็นแหลง่น ้ าไมแ่ห้งแลง้ และในวนัน้ี บริษทั พรหม

ชีวา จ ากดั โดยคณุเตือนใจ ขนัติยู ไดน้ านวตักรรมใหม ่ คือเคร่ืองหยอ่นขา้วเตือนใจไทย เป็นนวตักรรมตน้แบบ ท่ีพฒันาโดย

วศิวกรคนไทย ผลิตโดยคนไทย มาสอนชาวนาให้สามารถใชน้วตักรรมใหม ่ๆ  มาท านา เพราะเคร่ืองหยอดขา้วเตือนใจไทย

สามารถลดตน้ทุนเมล็ดพนัธ์ุให้ชาวนาได้มาก และการหยอ่นขา้วจะคงท่ีเสมอกนัท าให้การงอกของขา้วมีอตัราท่ีมากข้ึน จึง

สามารถลดตน้ทุน เพิ่มผลผลิต สร้างรายไดแ้กช่าวนา โดยวนัน้ี ไดม้อบเคร่ืองหยอ่นขา้วเพื่อใชใ้นแปลงสาธิตเกษตรแปลงใหญ ่

บา้นคลองบางเลน หน่ึงเคร่ือง และทางบริษทั พรหมชีวา จ ากดั จะสร้างโครงการ เกษตรแปลงใหญ ่ในท่ีอ่ืนๆ และมอบเคร่ือง

หยอ่นขา้ว ไวเ้ป็นเคร่ืองมอืให้ชาวนาไดเ้รียนรู้อีก ซ่ึงตอ่ไป จะเป็นท่ีให้นักเรียน นักศึกษา ดา้นเกษตรวทิยา ไดม้าศึกษาดูงาน และ
เรียนรู้ โดยไมเ่สียเงิน 

 



 

ส านักงานสถิติแหง่ชาติ รว่มถกหาแนวทางการท าส ามะโน ส ารวจตวัอยา่งภายใตบ้ริบทสถานการณ์โควิด-19 

 

 ส านักงานสถิติแหง่ชาติ จดัเสวนาไฮบริดดึงองค์กรไทยและนานาชาติ รว่มถกหาแนวทางการท าส ามะโน ส ารวจตวัอยา่ง
ภายใตบ้ริบทสถานการณ์โควดิ-19 

 เมือ่วนัท่ี 8 เมษายน 2564 ส านักงานสถิติแหง่ชาติ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม จบัมอื คณะกรรมการ

เศรษฐกจิและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแหง่สหประชาชาติ (ESCAP) จดัเสวนาไฮบริด “แนวทางการท าส ามะโน/ส ารวจ

ตวัอยา่งภายใตบ้ริบทสถานการณ์โควิด-19” ดึงองค์กรสถิตินานาชาติและหนว่ยงานภาครัฐของไทยรว่มแบง่ปันประสบการณ์และ
การมมุมองการท าส ามะโน/ส ารวจตวัอยา่งภายใต้บริบทสังคมท่ีเปล่ียนไป 

 นางสาววนัเพ็ญ พลูวงษ์ ผูอ้  านวยการส านักงานสถิติแหง่ชาติ เปิดเผยวา่ “การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 สง่ผลกระทบ

ไปทัว่โลก และไดเ้ปล่ียนวถีิชีวติของผูค้นไปอยา่งส้ินเชิง ทั้งในดา้นการด ารงชีวติประจ าวนัของประชาชน การด าเนินธุรกจิของ

ภาคเอกชนและการปฏิบติังานของ หนว่ยงานภาครัฐเองท่ีตอ้งมกีารปรับตวัและปรับเปล่ียนวธีิการ เพื่อให้เทา่ทนัสถานการณ์และ
สามารถแกไ้ขปัญหาให้กบัประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทนัทว่งที” 



 “นอกจากความทา้ทายในการจดัเก็บข้อมลูท่ีด าเนินการได้ยากข้ึนโดยเฉพาะในชมุชนเมอืงซ่ึงลกัษณะความเป็นอยูข่อง

ประชากรเปล่ียนแปลงไป และการให้ความรว่มมือในการให้ขอ้มูลน้อยลง การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 นับเป็นอีกหน่ึงความ

ทา้ทายและตวัเรง่ให้ส านักงานสถิติแหง่ชาติย่ิงตอ้งปรับตวั ทั้งแนวคิดและวธีิด าเนินการ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มลูท่ีมคีุณภาพไป
ประมวลผล สง่ผลให้ประเทศมขีอ้มลูสถิติท่ีแมน่ย า สามารถน าไปใชใ้นการพฒันาประเทศในทุกระดบัและทุกมิติ” 

 กจิกรรมเสวนาซ่ึงจดัข้ึนในรูปแบบไฮบริด ณ โรงแรมคาร์ลตนั กรุงเทพฯ แบง่เป็น 2 ชว่ง โดยการเสวนาชว่งท่ี 1 ด าเนิน

รายการโดย Ms. Gemma Van Halderen ผูอ้  านวยการแผนกสถิติ ESCAP เป็นการแลกเปล่ียน มมุมองและประสบการณ์ในการท า

ส ามะโน/ส ารวจตวัอยา่งภายใตส้ถานการณ์โควิด-19 รว่มดว้ยวทิยากรจากองค์กรสถิติในตา่งประเทศ ไดแ้ก ่ส านักงานสถิติ

แหง่ชาติมาเลเซีย ส านักงานสถิติแหง่ชาติอินโดนีเซีย ส านักงานสถิติแหง่ชาตินิวซีแลนด์ กองทุนประชากรแหง่สหประชาชาติ 

(UNFPA) และส านักงานสถิติแหง่สหประชาชาติ (UNSD) การเสวนาชว่งท่ี 2 ไดรั้บเกยีรติจากวิทยากรหนว่ยงานภาครัฐแถวหน้า 

ไดแ้ก ่สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมสง่เสริมการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ และส านักงานสถิติแหง่ชาติ รว่มแสดงทรรศนะและขอ้คิดเห็นใน
หัวขอ้ “ระบบสถิติกา้วไกล สร้างอนาคตไทยดว้ยขอ้มลู” 

 “การเสวนาในคร้ังน้ีจดัข้ึนเพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ แบง่ปันองค์ความรู้ ถา่ยทอดมมุมองในการท าส ามะโน/

ส ารวจตวัอยา่งภายใตส้ถานการณ์แพรร่ะบาดของโควิด-19 เพื่อให้ผูเ้กีย่วขอ้งไดน้ าเน้ือหาสาระท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นประโยชน์ตอ่การ

ก  าหนดแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกบ็ข้อมลูในอนาคต ตลอดจนเสริมความรู้ สร้างความเขา้ใจให้แกป่ระชาชนในเร่ือง

ของการเปล่ียนผา่นการส ามะโน/ส ารวจตวัอยา่งภายใต้บริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลง” ผูอ้  านวยการส านักงานสถิติแหง่ชาติกลา่ว
ท้ิงทา้ย 

ติดตามขอ้มลูสถิติท่ีนา่สนใจมากมายจากส านักงานสถิติแหง่ชาติ ได้ท่ีเวบ็ไซต์ www.nso.go.th โซเชียลมเีดีย Line Official 
Account “NSO OF THAILAND” และโมบายแอปพลิเคชนั “THAI STAT” หรือโทรสอบถามท่ีเบอร์ 0 2141 7500-03 

  



 

 

 

  



 

ธ.ก.ส.เปิดรับประกนัภยัขา้วนาปี ตั้งเป้า46ลา้นไรช่ว่ยลดความเส่ียงเกษตรกร 

 นายธนารัตน์ งามวลยัรัตน์ ผูจ้ดัการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)เปิดเผยวา่ ตามมติ

คณะรัฐมนตรี(ครม.) เมือ่วนัท่ี 30 มนีาคม 2564 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ด าเนินโครงการประกนัภยัขา้วนาปีปีการผลิต 2564เพื่อ

ชว่ยเหลือเกษตรกรในการสร้างภูมคิุ้มกนัและบริหารจัดการความเส่ียงดา้นการผลิตโดยใชก้ารประกนัภยัเ ป็นเคร่ืองมอืในการ

บรรเทาความเสียหายท่ีอาจเกดิข้ึนโดยคุ้มครองในกรณีเกดิภ ัยธรรมชาติ 7 ภยั ไดแ้ก ่ภยัน ้ าทว่ม/ฝนตกหนัก ภยัแลง้/ฝนแลง้/ฝนท้ิง

ชว่ง ลมพายุ/พายุไตฝุ่้น ภยัอากาศหนาว/น ้ าคา้งแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม ้และชา้งป่า วงเงินคุม้ครองจ านวน 1,260 บาทตอ่ไรแ่ละใน
กรณีเกดิภยัศตัรูพืช/โรคระบาด วงเงินคุม้ครอง 630 บาทตอ่ไร ่ เป้าหมายการท าประกนัภยับนพื้นท่ีปลูกขา้วทัว่ประเทศ 46 ลา้นไร ่

 ส าหรับเง่ือนไขโครงการประกนัภยัขา้วนาปีปีการผลิต 2564 เกษตรกรท่ีเป็นผูเ้อาประกนัภยัตอ้งข้ึนทะเบียนและปรับปรุง

ทะเบียนผูป้ลูกขา้วนาปี ปี 2564/65 กบักรมสง่เสริมการเกษตรหรือท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอซ่ึงการรับประกนัประกอบด้วย การ

ประกนัภยัขั้นพื้นฐาน (Tier 1)ส าหรับเกษตรกรลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเชื่อ ธ.ก.ส.คิดอตัราคา่เบ้ียประกนัภยั 96 บาท/ไร ่ เทา่กนัทุก

พื้นท่ีความเส่ียงโดยรัฐบาลอุดหนุนคา่เบ้ียประกนัภยั ให้ 58 บาทตอ่ไร ่ และ ธ.ก.ส. สมทบเพิ่มให้ 38 บาทตอ่ไร ่ กรณีส าหรับ

เกษตรกรทัว่ไปและเกษตรกรลูกคา้สินเชื่อ ธ.ก.ส. ท่ีประสงค์ซ้ือเพิ่ม (สว่นท่ีเกนิสิทธ์ิจากท่ีธนาคารก  าหนด)จา่ยคา่เ บ้ียประกนัภยั

ตามประเภทพื้นท่ี ไดแ้ก ่พื้นท่ีเส่ียงต ่าอตัราคา่เบ้ียประกนัภยั 55 บาทตอ่ไร ่ พื้นท่ีเส่ียงปานกลาง อตัราคา่เบ้ียประกนัภยั 210 บาท

ตอ่ไร ่และในพื้นท่ีเส่ียงสูง อตัราคา่เบ้ียประกนัภยั 230 บาทตอ่ไร(่ไมร่วมอากรแสตมป์และภาษีมูลคา่เพิ่ม) โดยรัฐบาลอุดหนุนคา่

เบ้ียประกนัภยัให้กบัเกษตรกรทัว่ไปและเกษตรกรลูกคา้สินเชื่อ ธ.ก.ส. ท่ีซ้ือเพิ่มในอตัรารายละ 55 บาทตอ่ไร ่ ซ่ึงโครงการ

ประกนัภยัดงักลา่วจะชว่ยให้เกษตรกรในพื้นท่ีเส่ียงต ่าได้รับประกนัภยัฟรี โดยรัฐบาลเป็นผูส้นับสนุนจา่ยคา่เบ้ียประกนัภยัแทน 
ซ่ึงเมือ่ประสบภยัจะไดรั้บการคุ้มครองตามท่ีก  าหนด 

 อยา่งไรกต็าม ปัจจุบนัสภาวะอากาศของโลกมคีวามแปรปรวนสูง โดยภยัพิบติัท่ีเกดิข้ึนแตล่ะคร้ังมคีวามรุนแรงมาก

ย่ิงข้ึน เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีครอบคลุมการผลิต เกษตรกรสามารถท าประกนัภยัส่วนเพิ่ม (Tier 2) เพื่อเพิ่มความคุม้ครองโดย

แบง่ตามระดบัความเส่ียง กรณีพื้นท่ีเส่ียงต ่า ช  าระคา่เบ้ียประกนัเพิ่ม 24 บาทตอ่ไร ่ พื้นท่ีเส่ียงปานกลาง ช  าระคา่เบ้ียประกนัเพิ่ม 48 

บาทตอ่ไร ่ และพื้นท่ีเส่ียงสูงช  าระคา่เบ้ียประกนัเพิ่ม 101 บาทตอ่ไร ่ (ไมร่วมอากรแสตมป์และภาษีมลูคา่เพิ่ม) ทั้งน้ีการท า

ประกนัภยัสว่นเพิ่มดงักลา่วเกษตรกรจะไดรั้บวงเงินคุม้ครองเมื่อเกดิภยัธรรมชาติเพิ่มอีกในวงเงิน 240 บาทตอ่ไร ่ รวมเงิน

ประกนัภยัท่ีไดรั้บ 1,500 บาทตอ่ไร ่ และกรณีเกดิภยัศตัรูพืช/โรคระบาด ไดรั้บวงเงินคุม้ครองเพิ่ม 120 บาทตอ่ไร ่ รวมเงิน
ประกนัภยัท่ีไดรั้บ 750 บาทตอ่ไร ่ ระยะเวลาขายกรมธรรมต์ั้งแตบ่ัดน้ีจนถึงวนัส้ินสุดการขายเป็นรายจงัหวดั 

 



และเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมภีูมคิุ้มกนัทางการผลิต ธ.ก.ส. ไดจ้า่ยสมทบคา่เบ้ียประกนัภยัให้กบัเกษตรกรลูกค้าท่ีใชบ้ริการ

สินเชื่อกบั ธ.ก.ส. โดยทุกๆ เงินกูจ้ านวน 4,000 บาท จะไดรั้บสิทธ์ิสมทบ 38 บาทตอ่ 1 ไร ่ ซ่ึงเมือ่รวมกบัเบ้ียประกนัภยัท่ีรัฐบาล

สนับสนุนท าให้เกษตรกรผูกู้ไ้ดรั้บประภยัโดยท่ีไมต่อ้งเสียคา่ใชจ้า่ย รวมถึงเกษตรกรทัว่ไปท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงต ่ากจ็ะไดรั้บการ

อุดหนุนคา่เบ้ียประกนัภยัจากรัฐทั้งหมดเชน่กนั ดงันั้น เพื่ออ านวยความสะดวก ผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิประกนัภยัฟรี ไมต่อ้งมาติดตอ่

ธนาคาร โดย ธ.ก.ส. จะด าเนินการให้ทั้งหมด สว่นเกษตรกรทัว่ไปท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงปานกลางและสูงสามารถซ้ือประกนัภยัผา่น

ชอ่งทางแอปพลิเคช ัน่ “BAAC INSURE” โดยเป็นการซ้ือประกนัภยัดว้ยตนเองผา่นสมาร์ทโฟนไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็วย่ิงข้ึนซ่ึง

ใชไ้ดท้ั้งระบบปฏิบติั IOS และ Androidหรือขอท าประกนัภยัไดท่ี้ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทัว่ประเทศ เพียงน าบตัรประชาชนไปติดตอ่ก็
สามารถท าประกนัภยัไดท้นัที ทั้งน้ี สามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมไดท่ี้ Call Center 0-2555-0555 หรือดูรายละเอียดไดท่ี้  

  



ปีที่: - ฉบับที่: 26112
วันที่: เสาร์ 10 เมษายน 2564
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 7(ขวา)

หัวข้อข่าว: เปิดแล้วรับประกันภัยข้าว

รหัสข่าว: C-210410004087(10 เม.ย. 64/05:43) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 19.53 Ad Value: 41,013 PRValue : 123,039 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14591
วันที่: เสาร์ 10 เมษายน 2564
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: ธ.ก.ส.เปิดรับประกันภัยข้าวนาปีตั้งเป้า46ล้านไร่ช่วยลดความเสี่ยงเกษตรกร

รหัสข่าว: C-210410005053(10 เม.ย. 64/07:37) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 49.02 Ad Value: 44,118 PRValue : 132,354 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14591
วันที่: เสาร์ 10 เมษายน 2564
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: ธ.ก.ส.เปิดรับประกันภัยข้าวนาปีตั้งเป้า46ล้านไร่ช่วยลดความเสี่ยงเกษตรกร

รหัสข่าว: C-210410005053(10 เม.ย. 64/07:37) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 49.02 Ad Value: 44,118 PRValue : 132,354 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 3669
วันที่: อาทิตย์ 11 - พุธ 14 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 9(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ชาวนาลุ้นรัฐเอาอยู่ "โควิด" เชียร์ เดินหน้าต่อ "ประกันรายได้ข้าว"ปี3

รหัสข่าว: C-210411022036(10 เม.ย. 64/06:38) หน้า: 1/2

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 98.06 Ad Value: 122,575 PRValue : 367,725 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 3669
วันที่: อาทิตย์ 11 - พุธ 14 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 9(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ชาวนาลุ้นรัฐเอาอยู่ "โควิด" เชียร์ เดินหน้าต่อ "ประกันรายได้ข้าว"ปี3

รหัสข่าว: C-210411022036(10 เม.ย. 64/06:38) หน้า: 2/2

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 98.06 Ad Value: 122,575 PRValue : 367,725 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 1822
วันที่: เสาร์ 10 - ศุกร์ 23 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 9(บนซ้าย)

คอลัมน์: โฟกัสเกษตร: 129 ปี กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าแก้ปัญหาความยากจน

รหัสข่าว: C-210410024104(10 เม.ย. 64/07:55) หน้า: 1/1

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,160

Col.Inch: 62.83 Ad Value: 72,882.80 PRValue : 218,648.40 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15737
วันที่: จันทร์ 12 เมษายน 2564
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: หารือ

รหัสข่าว: C-210412038074(11 เม.ย. 64/06:55) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 18.92 Ad Value: 29,326 PRValue : 87,978 คลิป: สี่สี(x3)


