
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 13 เมษายน 2564 

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ทุเรียน 1.เกษตรเข้ม ตั้งชุดปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่
ตรวจสอบการตัดขายทุเรียนอ่อนต่อเนื่องจับผู้กระทำผิดพร้อมส่ง
ดำเนินคดีตามกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นคณุภาพทุเรียนภาค
ตะวันออก 

เฟสบุ๊ค เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน 

2.กสก.สกัดการตัดขายทุเรียนอ่อน ป้องกันด้อยคุณภาพออกสู่
ท้องตลาด 

เว็บไซต์ khao24h.net 
เว็บไซต์ ไทยรัฐออนไลน ์
เว็บไซต์ today.line.me 
เว็บไซต์ msn.com 

3.เกษตรเข้ม!! ลงพื้นที่ตรวจสอบการตัดขายทุเรียนอ่อนต่อเนื่อง 
สร้างความเชื่อมั่นทุเรียนภาคตะวันออก 

เว็บไซต์ kasetkaoklai.com 

4.เชือดไก่ให้ลิงดู 8 บริษัท ส่งดำเนินคดีตัดขายทุเรียนอ่อนในภาค
ตะวันออก 

เว็บไซต์ เกษตรทำกิน 

ข้าว 5.ชาวนาลุ้นรัฐเอาอยู่ “โควิด” เชียร์เดินหน้าต่อ “ประกันรายได้
ข้าว”ปี3 

เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ 

6.ธ.ก.ส. เปิดรับทำประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 เว็บไซต์ ไทยไทม์นิวส ์
SF 7.ไตรภาคีเครือข่าย จับมือเดินหน้าโครงการ smart farmer เว็บไซต์ เดลนิิวส ์

เว็บไซต์ today.line.me 
ซื้อสนิคา้
เกษตรไทย 

8.ชวนซื้อสินคา้เกษตรไทยของขวัญสงกรานต์ปี’ 64  เว็บไซต์ sootinclaimon.com 
เว็บไซต์ แนวหน้า 
หนังสือพิมพ์แนวหนา้ 

ภัยแล้ง 9.รายงานพิเศษ : ‘การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในระดับไรน่า’ เว็บไซต์ แนวหน้า 
10.กรมส่งเสริมการเกษตรแนะปลูกถั่วเขียวช่วงฤดูแล้งใช้น้ำน้อย
ทำให้ดินดีขึ้น 

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

แอปเป้ิล 11.มหาสารคามปลูก "แอปเปิลฟูจิ" อีก 3 ปีผลผลิต 5 แสนต้นสู่
ตลาด 

เว็บไซต์ today.line.me 
เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ 
เว็บไซต์ msn.com 

 
  



อ่ืนๆ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

โควิด-19 12.ก.เกษตรฯ พบบุคลากร ติดโควิด 4 ราย เสี่ยงอีก 76 ราย เว็บไซต์ pptvhd36.com 
เว็บไซต์ today.line.me 

13.กระทรวงเกษตรฯ เผยพบบุคลากร ติดโควิด 4 คน กลุ่มเสี่ยง 
76 คน สั่งกักตัวแล้ว 

เว็บไซต์ ข่าวสด 
เว็บไซต์ today.line.me 

14.เกษตรฯ พบบุคลากร ติดโควิดแล้ว 4 รายเสี่ยงอีก76 ราย 
“เฉลิมชยั”สั่งการด่วนให้ติดตามเฝ้าระวังป้องกันเต็มที่ พร้อมสั่ง
สำนักงานปลัดส่งรายงานรายระเอียดผู้ติดเชื้ออย่างระเอียดให้
ทราบในวันพรุ่งนี้ 

เว็บไซต์ voice-tv.online 

กาแฟ 15.กรมวิชาการเกษตรเจ้าภาพจัด “เฟ้นหาสุดยอดกาแฟไทย” 
เป็นครั้งแรก หมดเขตรับสมัคร 23 เม.ย.นี้ 

เว็บไซต์ เกษตรทำกิน 

 

  



 
  



 
  



 
เมื่อวันที่ 11 เม.ย.64 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมฯ

ได้ส่ังการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก ประสานกับผู้ว่าฯจัดตั้งชุดเฉพาะกิจร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปูพรมพื้นที่ปลูกทุเรียนเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบตัดทุเรียนด้อย
คุณภาพ (ทุเรียนออ่น) ออกขาย และให้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้
มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ 
และเฝ้าระวังการตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง  

ล่าสุด กรมฯได้รับรายงานจากสำนักงานเกษตร จ.จันทบุรี ว่า ได้ดำเนินการขับเคล่ือนการป้องกัน
แก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ตามนโยบายป้องปรามปี 2564 อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 บังคับและพักการใช้ใบอนุญาตเลข
ทะเบียน GMP ของล้ง และเลขทะเบียน GAP ของเกษตรกรในกรณีตรวจพบการตัดและการจำหน่ายทุเรียน
อ่อน 2.แจ้งให้เกษตรกร ผู้ประกอบการทราบถึงมาตรการต่างๆ เช่น การกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อ
ทุเรียนหมอนทองก่อนตัด ต้องไม่นอ้ยกว่า 32% ขึ้นไป และมาตรการดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายทุเรียนด้อย
คุณภาพ 3.ตั้งชุดตรวจเฉพาะกิจเคล่ือนที่เร็ว ชุดตรวจที่ล้งและที่สวนเกษตรกร เฉพาะกรณทีี่มกีารเก็บเกี่ยว
ทุเรียนกอ่นวันประกาศวันเก็บเกี่ยว (10 เม.ย.64) และออกใบรับรองผลการตรวจความแก่ของทุเรียน ถ้าพบ
ทุเรียนอ่อนให้คัดออก และทำสัญลักษณ์พ่นสีแดงที่ผล และพิจารณาใช้บทลงโทษข้ันสูงสุด 4.แต่งตั้งชุดเฉพาะ
กิจในการสุ่มตรวจ และแก้ไขปัญหาการตัดทุเรียนอ่อน ในระดบัตำบล หมู่บ้าน 5.จัดทำ QR Code ติดทีทุ่เรียน 
เพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบย้อนกลับถึงเกษตรกรผู้ปลูกได้ 6.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดประชุม
ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ (ล้ง) เพื่อช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน และมาตรการป้องกันแกไ้ขปัญหาทุเรียน



อ่อน รวมทั้งการฝึกอบรมหลักสูตรนักคัด นักตัด ทุเรียนมืออาชีพ และ 7.ตั้งจุดให้บริการตรวจความอ่อน-แก่ 
ของทุเรียน ณ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทกุอำเภอ 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่ง
ผลิตใหญ่และมีล้งส่งออกจำนวนมากที่สุด เบ้ืองต้นพบว่ามี 8 บริษัทที่มีความผิดต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึง่
ฝ่ายปกครองของจังหวัด ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ดำเนินการทางกฎหมายไว้แล้ว ในขณะที่ผลการตรวจพบ
ทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ประมาณ 30% ส่วนใหญ่พบที่ล้งส่งออก จึงนับว่ามาตรการที่ดำเนินการมา
ในขณะนี้ สามารถควบคุมปัญหาได้เป็นที่น่าพอใจ และถึงแม้ขณะนี้เกษตรกรจะสามารถตัดทุเรียนขายได้ตาม
ระบบปกติแล้ว แต่การป้องปรามก็จะยังคงดำเนินการต่อไป ตามที่ได้รับแจ้งเบาะแส เพื่อควบคุมป้องปราม
ทุเรียนด้อยคุณภาพออกนอกพื้นที่ รวมทั้งในช่วงนี้ต้นทุเรียนโดนลมพายุพัด ทำให้มีผลร่วงหล่น ชุดปฏิบัติการ
เฉพาะกิจฯ จึงได้เข้าตรวจตามแผงค้าส่งภายในประเทศ เพื่อป้องกันทุเรียนอ่อนเข้าสู่ตลาดบริโภค
ภายในประเทศอีกด้วย 
 ด้านสำนักงานเกษตร จ.ตราด ได้รายงานผลการปฏิบัติงานเชิงรุกว่า เนื่องจาก จ.ตราดเป็นพื้นที่ที่จะมี
ผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดก่อนจังหวัดอื่นในภาคตะวันออก จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่าย
ปกครอง เกษตร ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่ อาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน (อกม.) และอื่นๆกว่า 20 
หน่วยงาน เป็นหน่วยเฉพาะกิจระดับอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ปฏิบัติการลงตรวจคุณภาพผลผลิตถึงสวนของ
เกษตรกร เพื่อสกัดกั้นทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) อย่างเข้มข้น ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจของ จ.ตราดได้เก็บ
ตัวอย่างทุเรียนของเกษตรกร ตัง้แต่เดือนก.พ.-11 เม.ย.64 สุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์แป้งของผลผลิตทุเรียนก่อนการ
ตัด 4 สายพันธ์ุ จำนวนทั้งส้ิน 710 ตัวอย่าง โดยยึดเกณฑ์ดังนี้ พันธ์ุหมอนทอง เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 32% 
ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธ์ุชะนี 30% พันธ์ุกระดุม 27% และพันธ์ุพวงมณี 30% โดยใช้ตู้อบไมโครเวฟ ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ทำให้ปี 2564 นี้ มั่นใจว่าไม่มีทุเรียนดอ้ยคุณภาพจากพื้นที่ จ.ตราดออกสู่
ตลาดแน่นอน 

สำหรับบทลงโทษการซื้อขายทุเรียนที่เก็บเกี่ยวก่อนระยะเหมาะสม กรณีเกษตรกรจะพิจารณาพักหรือ
เพิกถอนการใช้ใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เช่นเดียวกับโรงคัดบรรจุ (ล้ง) จะพักหรือเพิกถอนการใช้
ใบรับรองโรงคัดบรรจุ GMP 

ทั้งนี้ในปี 2564 เป็นปีแรกที่ประกาศให้มี "วันทุเรียนแก่" (10 เม.ย.64) ซึ่งเป็นวันดีเดย์ให้เกษตรกรเริ่ม
เก็บเกี่ยวทุเรียนพันธ์ุหมอนทองภาคตะวันออก โดยไม่แยกรายจังหวัด เมื่อเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวทุเรียนให้แจ้ง
ความประสงค์ที่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อกม.เพื่อแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ให้ลงไปตรวจสอบความ
สุกแก่ของทุเรียน เมื่อผ่านแล้วสำนักงานเกษตรอำเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียน 
เฉพาะตัวอย่างแนบไปกับรถขนส่งทุเรียนเข้าโรงคัดบรรจุ พร้อมสำเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เพื่อคุม
เข้มไม่ให้ทุเรียนออ่นออกนอกพื้นที่ ส่วนกรณีของโรงคัดบรรจุ (ล้ง) ให้แจ้งความประสงค์ที่ด่านตรวจพืช ซึ่งโรง
คัดบรรจุที่รับซื้อทุเรียนจะต้องตรวจสอบใบรับรองเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนและสำเนาใบรับรอง
แหล่งผลิต GAP พืชจากสวนเกษตรกรด้วย เพื่อใช้ในการยื่นต่อด่านฯก่อนส่งออก 
  



 

 
เกษตรเข้มตั้งชุดปฏิบัติการร่วมตรวจสอบการตัดขายทุเรียนอ่อน จับผู้กระทำผิดพร้อมส่งดำเนินคดี

ตามกฎหมาย สร้างความเช่ือมั่นคุณภาพทุเรียนภาคตะวันออก 
 เมื่อวันที่ 11 เม.ย.64 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมฯ
ได้ส่ังการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก ประสานกับผู้ว่าฯจัดตั้งชุดเฉพาะกิจร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปูพรมพื้นที่ปลูกทุเรียนเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบตัดทุเรียนด้อย
คุณภาพ (ทุเรียนออ่น) ออกขาย และให้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้
มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ 
และเฝ้าระวังการตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 
 ล่าสุด กรมฯได้รับรายงานจากสำนักงานเกษตร จ.จันทบุรี ว่า ได้ดำเนินการขับเคล่ือนการป้องกัน
แก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ตามนโยบายป้องปรามปี 2564 อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 บังคับและพักการใช้ใบอนุญาตเลข
ทะเบียน GMP ของล้ง และเลขทะเบียน GAP ของเกษตรกรในกรณีตรวจพบการตัดและการจำหน่ายทุเรียน
อ่อน 2.แจ้งให้เกษตรกร ผู้ประกอบการทราบถึงมาตรการต่างๆ เช่น การกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อ
ทุเรียนหมอนทองก่อนตัด ต้องไม่นอ้ยกว่า 32% ขึ้นไป และมาตรการดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายทุเรียนด้อย
คุณภาพ 3.ตั้งชุดตรวจเฉพาะกิจเคล่ือนที่เร็ว ชุดตรวจที่ล้งและที่สวนเกษตรกร เฉพาะกรณทีี่มกีารเก็บเกี่ยว
ทุเรียนกอ่นวันประกาศวันเก็บเกี่ยว (10 เม.ย.64) และออกใบรับรองผลการตรวจความแก่ของทุเรียน ถ้าพบ
ทุเรียนอ่อนให้คัดออก และทำสัญลักษณ์พ่นสีแดงที่ผล และพิจารณาใช้บทลงโทษข้ันสูงสุด 4.แต่งตั้งชุดเฉพาะ
กิจในการสุ่มตรวจ และแก้ไขปัญหาการตัดทุเรียนอ่อน ในระดบัตำบล หมู่บ้าน 5.จัดทำ QR Code ติดทีทุ่เรียน 
เพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบย้อนกลับถึงเกษตรกรผู้ปลูกได้ 6.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดประชุม



ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ (ล้ง) เพื่อช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน และมาตรการป้องกันแกไ้ขปัญหาทุเรียน
อ่อน รวมทั้งการฝึกอบรมหลักสูตรนักคัด นักตัด ทุเรียนมืออาชีพ และ 7.ตั้งจุดให้บริการตรวจความอ่อน-แก่ 
ของทุเรียน ณ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทกุอำเภอ 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่ง
ผลิตใหญ่และมีล้งส่งออกจำนวนมากที่สุด เบ้ืองต้นพบว่ามี 8 บริษัทที่มีความผิดต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึง่
ฝ่ายปกครองของจังหวัด ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ดำเนินการทางกฎหมายไว้แล้ว ในขณะที่ผลการตรวจพบ
ทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ประมาณ 30% ส่วนใหญ่พบที่ล้งส่งออก จึงนับว่ามาตรการที่ดำเนินการมา
ในขณะนี้ สามารถควบคุมปัญหาได้เป็นที่น่าพอใจ และถึงแม้ขณะนี้เกษตรกรจะสามารถตัดทุเรียนขายได้ตาม
ระบบปกติแล้ว แต่การป้องปรามก็จะยังคงดำเนินการต่อไป ตามที่ได้รับแจ้งเบาะแส เพื่อควบคุมป้องปราม
ทุเรียนด้อยคุณภาพออกนอกพื้นที่ รวมทั้งในช่วงนี้ต้นทุเรียนโดนลมพายุพัด ทำให้มีผลร่วงหล่น ชุดปฏิบัติการ
เฉพาะกิจฯ จึงได้เข้าตรวจตามแผงค้าส่งภายในประเทศ เพื่อป้องกันทุเรียนอ่อนเข้าสู่ตลาดบริโภค
ภายในประเทศอีกด้วย  

ด้านสำนักงานเกษตร จ.ตราด ได้รายงานผลการปฏิบัติงานเชิงรุกว่า เนื่องจาก จ.ตราดเป็นพื้นที่ที่จะมี
ผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดก่อนจังหวัดอื่นในภาคตะวันออก จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่าย
ปกครอง เกษตร ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่ อาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน (อกม.) และอื่นๆกว่า 20 
หน่วยงาน เป็นหน่วยเฉพาะกิจระดับอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ปฏิบัติการลงตรวจคุณภาพผลผลิตถึงสวนของ
เกษตรกร เพื่อสกัดกั้นทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) อย่างเข้มข้น ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจของ จ.ตราดได้เก็บ
ตัวอย่างทุเรียนของเกษตรกร ตัง้แต่เดือนก.พ.-11 เม.ย.64 สุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์แป้งของผลผลิตทุเรียนก่อนการ
ตัด 4 สายพันธ์ุ จำนวนทั้งส้ิน 710 ตัวอย่าง โดยยึดเกณฑ์ดังนี้ พันธ์ุหมอนทอง เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 32% 
ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธ์ุชะนี 30% พันธ์ุกระดุม 27% และพันธ์ุพวงมณี 30% โดยใช้ตู้อบไมโครเวฟ ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ทำให้ปี 2564 นี้ มั่นใจว่าไม่มีทุเรียนดอ้ยคุณภาพจากพื้นที่ จ.ตราดออกสู่
ตลาดแน่นอน 
 สำหรับบทลงโทษการซื้อขายทุเรียนที่เก็บเกี่ยวก่อนระยะเหมาะสม กรณีเกษตรกรจะพิจารณาพักหรือ
เพิกถอนการใช้ใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เช่นเดียวกับโรงคัดบรรจุ (ล้ง) จะพักหรือเพิกถอนการใช้
ใบรับรองโรงคัดบรรจุ GMP 
 ทั้งนี้ในปี 2564 เป็นปีแรกที่ประกาศให้มี "วันทุเรียนแก่" (10 เม.ย.64) ซึ่งเป็นวันดีเดย์ให้เกษตรกรเริ่ม
เก็บเกี่ยวทุเรียนพันธ์ุหมอนทองภาคตะวันออก โดยไม่แยกรายจังหวัด เมื่อเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวทุเรียนให้แจ้ง
ความประสงค์ที่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อกม.เพื่อแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ให้ลงไปตรวจสอบความ
สุกแก่ของทุเรียน เมื่อผ่านแล้วสำนักงานเกษตรอำเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียน 
เฉพาะตัวอย่างแนบไปกับรถขนส่งทุเรียนเข้าโรงคัดบรรจุ พร้อมสำเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เพื่อคุม
เข้มไม่ให้ทุเรียนออ่นออกนอกพื้นที่ ส่วนกรณีของโรงคัดบรรจุ (ล้ง) ให้แจ้งความประสงค์ที่ด่านตรวจพืช ซึ่งโรง
คัดบรรจุที่รับซื้อทุเรียนจะต้องตรวจสอบใบรับรองเปอร์เซ็นต์นำ้หนักแห้งของเนื้อทุเรียนและสำเนาใบรับรอง
แหล่งผลิต GAP พืชจากสวนเกษตรกรด้วย เพื่อใช้ในการยื่นต่อด่านฯก่อนส่งออก 
  



 
เกษตรเข้มตั้งชุดปฏิบัติการร่วมตรวจสอบการตัดขายทุเรียนอ่อน จับผู้กระทำผิดพร้อมส่ง

ดำเนินคดีตามกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นคณุภาพทุเรียนภาคตะวันออก  
เมื่อวันที่ 11 เม.ย.64 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมฯ

ได้ส่ังการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก ประสานกับผู้ว่าฯจัดตั้งชุดเฉพาะกิจร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปูพรมพื้นที่ปลูกทุเรียนเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบตัดทุเรียนด้อย
คุณภาพ (ทุเรียนออ่น) ออกขาย และให้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้
มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ 
และเฝ้าระวังการตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 
 ล่าสุด กรมฯได้รับรายงานจากสำนักงานเกษตร จ.จันทบุรี ว่า ได้ดำเนินการขับเคล่ือนการป้องกัน
แก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ตามนโยบายป้องปรามปี 2564 อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 บังคับและพักการใช้ใบอนุญาตเลข
ทะเบียน GMP ของล้ง และเลขทะเบียน GAP ของเกษตรกรในกรณีตรวจพบการตัดและการจำหน่ายทุเรียน
อ่อน 2.แจ้งให้เกษตรกร ผู้ประกอบการทราบถึงมาตรการต่างๆ เช่น การกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อ
ทุเรียนหมอนทองก่อนตัด ต้องไม่นอ้ยกว่า 32% ขึ้นไป และมาตรการดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายทุเรียนด้อย
คุณภาพ 3.ตั้งชุดตรวจเฉพาะกิจเคล่ือนที่เร็ว ชุดตรวจที่ล้งและที่สวนเกษตรกร เฉพาะกรณทีี่มกีารเก็บเกี่ยว
ทุเรียนกอ่นวันประกาศวันเก็บเกี่ยว (10 เม.ย.64) และออกใบรับรองผลการตรวจความแก่ของทุเรียน ถ้าพบ
ทุเรียนอ่อนให้คัดออก และทำสัญลักษณ์พ่นสีแดงที่ผล และพิจารณาใช้บทลงโทษข้ันสูงสุด 4.แต่งตั้งชุดเฉพาะ
กิจในการสุ่มตรวจ และแก้ไขปัญหาการตัดทุเรียนอ่อน ในระดบัตำบล หมู่บ้าน 5.จัดทำ QR Code ติดทีทุ่เรียน 
เพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบย้อนกลับถึงเกษตรกรผู้ปลูกได้ 6.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดประชุม
ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ (ล้ง) เพื่อช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน และมาตรการป้องกันแกไ้ขปัญหาทุเรียน
อ่อน รวมทั้งการฝึกอบรมหลักสูตรนักคัด นักตัด ทุเรียนมืออาชีพ และ 7.ตั้งจุดให้บริการตรวจความอ่อน-แก่ 
ของทุเรียน ณ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทกุอำเภอ 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่ง
ผลิตใหญ่และมีล้งส่งออกจำนวนมากที่สุด เบ้ืองต้นพบว่ามี 8 บริษัทที่มีความผิดต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึง่
ฝ่ายปกครองของจังหวัด ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ดำเนินการทางกฎหมายไว้แล้ว ในขณะที่ผลการตรวจพบ
ทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ประมาณ 30% ส่วนใหญ่พบที่ล้งส่งออก จึงนับว่ามาตรการที่ดำเนินการมา
ในขณะนี้ สามารถควบคุมปัญหาได้เป็นที่น่าพอใจ และถึงแม้ขณะนี้เกษตรกรจะสามารถตัดทุเรียนขายได้ตาม
ระบบปกติแล้ว แต่การป้องปรามก็จะยังคงดำเนินการต่อไป ตามที่ได้รับแจ้งเบาะแส เพื่อควบคุมป้องปราม
ทุเรียนด้อยคุณภาพออกนอกพื้นที่ รวมทั้งในช่วงนี้ต้นทุเรียนโดนลมพายุพัด ทำให้มีผลร่วงหล่น ชุดปฏิบัติการ
เฉพาะกิจฯ จึงได้เข้าตรวจตามแผงค้าส่งภายในประเทศ เพื่อป้องกันทุเรียนอ่อนเข้าสู่ตลาดบริโภค
ภายในประเทศอีกด้วย 



 ด้านสำนักงานเกษตร จ.ตราด ได้รายงานผลการปฏิบัติงานเชิงรุกว่า เนื่องจาก จ.ตราดเป็นพื้นที่ที่จะมี
ผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดก่อนจังหวัดอื่นในภาคตะวันออก จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่าย
ปกครอง เกษตร ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่ อาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน (อกม.) และอื่นๆกว่า 20 
หน่วยงาน เป็นหน่วยเฉพาะกิจระดับอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ปฏิบัติการลงตรวจคุณภาพผลผลิตถึงสวนของ
เกษตรกร เพื่อสกัดกั้นทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) อย่างเข้มข้น ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจของ จ.ตราดได้เก็บ
ตัวอย่างทุเรียนของเกษตรกร ตัง้แต่เดือนก.พ.-11 เม.ย.64 สุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์แป้งของผลผลิตทุเรียนก่อนการ
ตัด 4 สายพันธ์ุ จำนวนทั้งส้ิน 710 ตัวอย่าง โดยยึดเกณฑ์ดังนี้ พันธ์ุหมอนทอง เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 32% 
ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธ์ุชะนี 30% พันธ์ุกระดุม 27% และพันธ์ุพวงมณี 30% โดยใช้ตู้อบไมโครเวฟ ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ทำให้ปี 2564 นี้ มั่นใจว่าไม่มีทุเรียนดอ้ยคุณภาพจากพื้นที่ จ.ตราดออกสู่
ตลาดแน่นอน 
 สำหรับบทลงโทษการซื้อขายทุเรียนที่เก็บเกี่ยวก่อนระยะเหมาะสม กรณีเกษตรกรจะพิจารณาพักหรือ
เพิกถอนการใช้ใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เช่นเดียวกับโรงคัดบรรจุ (ล้ง) จะพักหรือเพิกถอนการใช้
ใบรับรองโรงคัดบรรจุ GMP 

ทั้งนี้ในปี 2564 เป็นปีแรกที่ประกาศให้มี "วันทุเรียนแก่" (10 เม.ย.64) ซึ่งเป็นวันดีเดย์ให้เกษตรกรเริ่ม
เก็บเกี่ยวทุเรียนพันธ์ุหมอนทองภาคตะวันออก โดยไม่แยกรายจังหวัด เมื่อเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวทุเรียนให้แจ้ง
ความประสงค์ที่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อกม.เพื่อแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ให้ลงไปตรวจสอบความ
สุกแก่ของทุเรียน เมื่อผ่านแล้วสำนักงานเกษตรอำเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียน 
เฉพาะตัวอย่างแนบไปกับรถขนส่งทุเรียนเข้าโรงคัดบรรจุ พร้อมสำเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เพื่อคุม
เข้มไม่ให้ทุเรียนออ่นออกนอกพื้นที่ ส่วนกรณีของโรงคัดบรรจุ (ล้ง) ให้แจ้งความประสงค์ที่ด่านตรวจพืช ซึ่งโรง
คัดบรรจุที่รับซื้อทุเรียนจะต้องตรวจสอบใบรับรองเปอร์เซ็นต์นำ้หนักแห้งของเนื้อทุเรียนและสำเนาใบรับรอง
แหล่งผลิต GAP พืชจากสวนเกษตรกรด้วย เพื่อใช้ในการยื่นต่อด่านฯก่อนส่งออก 
  



 
กสก.สกัดการตดัขายทุเรียนอ่อน ป้องกันด้อยคุณภาพออกสูท่้องตลาด  
เกษตรเข้มตั้งชุดปฏิบัติการร่วมตรวจสอบการตัดขายทุเรียนอ่อน จับผู้กระทำผิดพร้อมส่ง

ดำเนินคดีตามกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นคณุภาพทุเรียนภาคตะวันออก  
เมื่อวันที่ 11 เม.ย.64 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมฯ

ได้ส่ังการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก ประสานกับผู้ว่าฯจัดตั้งชุดเฉพาะกิจร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปูพรมพื้นที่ปลูกทุเรียนเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบตัดทุเรียนด้อย
คุณภาพ (ทุเรียนออ่น) ออกขาย และให้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้
มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ 
และเฝ้าระวังการตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง  

ล่าสุด กรมฯได้รับรายงานจากสำนักงานเกษตร จ.จันทบุรี ว่า ได้ดำเนินการขับเคล่ือนการป้องกัน
แก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ตามนโยบายป้องปรามปี 2564 อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 บังคับและพักการใช้ใบอนุญาตเลข
ทะเบียน GMP ของล้ง และเลขทะเบียน GAP ของเกษตรกรในกรณีตรวจพบการตัดและการจำหน่ายทุเรียน
อ่อน 2.แจ้งให้เกษตรกร ผู้ประกอบการทราบถึงมาตรการต่างๆ เช่น การกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อ
ทุเรียนหมอนทองก่อนตัด ต้องไม่นอ้ยกว่า 32% ขึ้นไป และมาตรการดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายทุเรียนด้อย
คุณภาพ 3.ตั้งชุดตรวจเฉพาะกิจเคล่ือนที่เร็ว ชุดตรวจที่ล้งและที่สวนเกษตรกร เฉพาะกรณทีี่มกีารเก็บเกี่ยว
ทุเรียนกอ่นวันประกาศวันเก็บเกี่ยว (10 เม.ย.64) และออกใบรับรองผลการตรวจความแก่ของทุเรียน ถ้าพบ
ทุเรียนอ่อนให้คัดออก และทำสัญลักษณ์พ่นสีแดงที่ผล และพิจารณาใช้บทลงโทษข้ันสูงสุด 4.แต่งตั้งชุดเฉพาะ
กิจในการสุ่มตรวจ และแก้ไขปัญหาการตัดทุเรียนอ่อน ในระดบัตำบล หมู่บ้าน 5.จัดทำ QR Code ติดทีทุ่เรียน 
เพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบย้อนกลับถึงเกษตรกรผู้ปลูกได้ 6.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดประชุม
ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ (ล้ง) เพื่อช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน และมาตรการป้องกันแกไ้ขปัญหาทุเรียน
อ่อน รวมทั้งการฝึกอบรมหลักสูตรนักคัด นักตัด ทุเรียนมืออาชีพ และ 7.ตั้งจุดให้บริการตรวจความอ่อน-แก่ 
ของทุเรียน ณ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทกุอำเภอ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่ง
ผลิตใหญ่และมีล้งส่งออกจำนวนมากที่สุด เบ้ืองต้นพบว่ามี 8 บริษัทที่มีความผิดต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึง่
ฝ่ายปกครองของจังหวัด ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ดำเนินการทางกฎหมายไว้แล้ว ในขณะที่ผลการตรวจพบ
ทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ประมาณ 30% ส่วนใหญ่พบที่ล้งส่งออก จึงนับว่ามาตรการที่ดำเนินการมา
ในขณะนี้ สามารถควบคุมปัญหาได้เป็นที่น่าพอใจ และถึงแม้ขณะนี้เกษตรกรจะสามารถตัดทุเรียนขายได้ตาม
ระบบปกติแล้ว แต่การป้องปรามก็จะยังคงดำเนินการต่อไป ตามที่ได้รับแจ้งเบาะแส เพื่อควบคุมป้องปราม
ทุเรียนด้อยคุณภาพออกนอกพื้นที่ รวมทั้งในช่วงนี้ต้นทุเรียนโดนลมพายุพัด ทำให้มีผลร่วงหล่น ชุดปฏิบัติการ
เฉพาะกิจฯ จึงได้เข้าตรวจตามแผงค้าส่งภายในประเทศ เพื่อป้องกันทุเรียนอ่อนเข้าสู่ตลาดบริโภค
ภายในประเทศอีกด้วย  



ด้านสำนักงานเกษตร จ.ตราด ได้รายงานผลการปฏิบัติงานเชิงรุกว่า เนื่องจาก จ.ตราดเป็นพื้นที่ที่จะมี
ผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดก่อนจังหวัดอื่นในภาคตะวันออก จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่าย
ปกครอง เกษตร ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่ อาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน (อกม.) และอื่นๆกว่า 20 
หน่วยงาน เป็นหน่วยเฉพาะกิจระดับอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ปฏิบัติการลงตรวจคุณภาพผลผลิตถึงสวนของ
เกษตรกร เพื่อสกัดกั้นทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) อย่างเข้มข้น ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจของ จ.ตราดได้เก็บ
ตัวอย่างทุเรียนของเกษตรกร ตัง้แต่เดือนก.พ.-11 เม.ย.64 สุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์แป้งของผลผลิตทุเรียนก่อนการ
ตัด 4 สายพันธ์ุ จำนวนทั้งส้ิน 710 ตัวอย่าง โดยยึดเกณฑ์ดังนี้ พันธ์ุหมอนทอง เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 32% 
ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธ์ุชะนี 30% พันธ์ุกระดุม 27% และพันธ์ุพวงมณี 30% โดยใช้ตู้อบไมโครเวฟ ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ทำให้ปี 2564 นี้ มั่นใจว่าไม่มีทุเรียนดอ้ยคุณภาพจากพื้นที่ จ.ตราดออกสู่
ตลาดแน่นอน 
 สำหรับบทลงโทษการซื้อขายทุเรียนที่เก็บเกี่ยวก่อนระยะเหมาะสม กรณีเกษตรกรจะพิจารณาพักหรือ
เพิกถอนการใช้ใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เช่นเดียวกับโรงคัดบรรจุ (ล้ง) จะพักหรือเพิกถอนการใช้
ใบรับรองโรงคัดบรรจุ GMP 

ทั้งนี้ในปี 2564 เป็นปีแรกที่ประกาศให้มี "วันทุเรียนแก่" (10 เม.ย.64) ซึ่งเป็นวันดีเดย์ให้เกษตรกรเริ่ม
เก็บเกี่ยวทุเรียนพันธ์ุหมอนทองภาคตะวันออก โดยไม่แยกรายจังหวัด เมื่อเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวทุเรียนให้แจ้ง
ความประสงค์ที่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อกม.เพื่อแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ให้ลงไปตรวจสอบความ
สุกแก่ของทุเรียน เมื่อผ่านแล้วสำนักงานเกษตรอำเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียน 
เฉพาะตัวอย่างแนบไปกับรถขนส่งทุเรียนเข้าโรงคัดบรรจุ พร้อมสำเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เพื่อคุม
เข้มไม่ให้ทุเรียนออ่นออกนอกพื้นที่ ส่วนกรณีของโรงคัดบรรจุ (ล้ง) ให้แจ้งความประสงค์ที่ด่านตรวจพืช ซึ่งโรง
คัดบรรจุที่รับซื้อทุเรียนจะต้องตรวจสอบใบรับรองเปอร์เซ็นต์นำ้หนักแห้งของเนื้อทุเรียนและสำเนาใบรับรอง
แหล่งผลิต GAP พืชจากสวนเกษตรกรด้วย เพื่อใช้ในการยื่นต่อด่านฯก่อนส่งออก 
  



 
เกษตรเข้ม!! ลงพื้นที่ตรวจสอบการตัดขายทุเรียนอ่อนต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นทุเรียนภาคตะวันออก 

เกษตรย้ำเจ้าหนา้ที่ในพื้นที่ดำเนินการตามกฏหมายอยา่งเขม้งวด เร่งสกัดปมปัญหาทุเรียนอ่อน
อย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นคุณภาพทุเรียนภาคตะวันออก พร้อมวางระบบรับรองมาตรฐานสุขอนามัย
ตั้งแต่สวนทุเรียนจนถึงโรงคัดบรรจุ 

นายเขม้แข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้
ส่ังการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งชุดเฉพาะกิจ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมพืน้ที่ปลูกทุเรียน เพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบตัดทุเรียน
ด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกขาย และให้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้
ยังได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่3 จังหวัดระยอง จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังทุเรียน
ด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ในการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง 

ล่าสุด กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับรายงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีว่า ในส่วนของ
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการขับเคล่ือนการป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียน
อ่อน) ตามนโยบายของกรมส่งเสรมิการเกษตรในการป้องปรามทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ปี 2564 
อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. ) ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 
6  ดำเนินการบังคับและพักการใช้ใบอนุญาตเลขทะเบียน GMP ของล้ง และเลขทะเบียน GAP ของเกษตรกร
ในกรณีตรวจพบการตัดและการจำหน่ายทุเรียนอ่อน  2) แจ้งให้เกษตรกร ผู้ประกอบการทราบถึงมาตรการ
ต่างๆ เช่น การกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนหมอนทองก่อนตัด ต้องไม่นอ้ยกว่า 32% ขึ้นไป 
และมาตรการดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ 3) ตั้งชุดตรวจเฉพาะกิจเคล่ือนที่เร็ว ชุดตรวจที่ล้ง
และที่สวนเกษตรกร เฉพาะกรณทีี่มีการเก็บเกี่ยวทุเรียนกอ่นวันประกาศวันเก็บเกี่ยว (10 เมษายน 2564) และ
ออกใบรับรองผลการตรวจความแก่ของทุเรียน และถ้าพบทุเรยีนอ่อนให้คัดออกและทำสัญลักษณ์พ่นสีแดงที่
ผล และพิจารณาใช้บทลงโทษข้ันสูงสุด 4) แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจในการสุ่มตรวจและแก้ไขปัญหาการตัดทุเรียน
อ่อนหรือทุเรียนด้อยคุณภาพ ในระดับตำบล หมู่บ้าน 5) จัดทำ QR Code ติดทีทุ่เรียน เพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงเกษตรกรผู้ปลุกได้ 6) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดประชุม
ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ (ล้ง) เพื่อช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน และมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนด้อยคุณภาพ รวมทั้งการฝึกอบรมหลักสูตรนักคัด นักตัด ทุเรียนมอือาชีพ และ 7) 
ตั้งจุดให้บริการตรวจความอ่อน-แก่ ของทุเรียน ณ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็น
แหล่งผลิตใหญ่และมีล้งส่งออกจำนวนมากที่สุด เบ้ืองต้น พบว่ามี 8 บริษัททีม่ีความผิดต้องดำเนินคดีตาม
กฎหมาย ซึ่งฝ่ายปกครองของจังหวัด ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ดำเนินการทางกฎหมายไว้แล้ว ในขณะที่ผลการ
ตรวจพบทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ประมาณ 30% ส่วนใหญ่พบที่ล้งส่งออก จึงนับว่ามาตรการที่
ดำเนินการมาในขณะนี้สามารถควบคุมปัญหาได้เป็นที่น่าพอใจ และถึงแม้ขณะนี้เกษตรกรจะสามารถตัดทุเรียน
ขายได้ตามระบบปกติแล้ว แต่การป้องปรามก็จะยังคงดำเนินการต่อเนื่องต่อไป ตามที่ไดร้ับแจ้งเบาะแส เพื่อ



ควบคุมป้องปรามทุเรียนด้อยคุณภาพออกนอกพื้นที่  รวมทัง้ในช่วงนี้ต้นทุเรียนโดนลมพายุพัด ทำให้มีผลร่วง
หล่น ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจฯ จึงได้เข้าตรวจตามแผงค้าส่งภายในประเทศเพื่อป้องกันทุเรียนออ่นเข้าสู่ตลาด
บริโภคภายในประเทศอีกด้วย 
 ด้าน สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ได้รายงานผลการปฏิบัติงานเชิงรุกว่า เนื่องจากจังหวัดตราดเป็น
พื้นที่ที่จะมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดก่อนจังหวัดอื่นในภาคตะวันออก จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งฝ่ายปกครอง เกษตร ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่ อาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน (อกม.) และอื่นๆ กว่า 
20 หน่วยงาน เป็นหน่วยเฉพาะกิจระดับอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ ปฏิบัติการลงตรวจคุณภาพผลผลิตถึงสวนของ
เกษตรกร เพื่อสกัดกั้นทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) อย่างเข้มข้น ทุกวิถีทาง สำหรับผลการดำเนินงานที่
ผ่านมา หน่วยเฉพาะกิจของจังหวัดตราดได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างทุเรียนของเกษตรกร ตั้งแต่เดือนกมุภาพันธ์ 
– 11 เมษายน 2564 สุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์แป้งของผลผลิตทุเรียนก่อนการตัด 4 สายพันธ์ุ จำนวนทั้งส้ิน 710 
ตัวอย่าง โดยยึดเกณฑ์ดังนี้ พันธ์ุหมอนทอง เปอร์เซน็ต์แป้งต้องได้ 32% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธ์ุชะนี 
เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 30 % ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธ์ุกระดมุ เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 27 % ของน้ำหนัก
แห้งขึ้นไป และพันธ์ุพวงมณี เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 30% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป โดยใช้ตู้อบไมโครเวฟ ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ทำให้ปี 2564 นี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดมั่นใจว่าไม่มีทุเรียนด้อย
คุณภาพจากพื้นที่จังหวัดตราดออกสู่ตลาดอย่างแน่นอน ทั้งนี้ เคล็ดลับความสำเร็จนอกจากทีมงานเจ้าหน้าที่
ทุกภาคส่วนจะร่วมกันทำงานอย่างเต็มกำลังแล้ว ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทุเรียน อย่างเจ้าของสวน
ทุเรียนต้องมีความจริงใจในการตัดทุเรียนที่มีคณุภาพ คนตัดทุเรียนต้องตัดเฉพาะผลผลิตที่มีคุณภาพ และ
ผู้ประกอบการซื้อ-ขายทุเรียน (ล้ง) ต้องรับซือ้เฉพาะทุเรียนคุณภาพด้วย จึงจะทำให้การแก้ไขปัญหาทุเรียน
ด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน 
 สำหรับบทลงโทษการซื้อขายทุเรียนที่เก็บเกี่ยวก่อนระยะเหมาะสม กรณีเกษตรกรจะพิจารณาพักหรือ
เพิกถอนการใช้ใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เช่นเดียวกับโรงคัดบรรจุ (ล้ง) จะพักหรือเพิกถอนการใช้
ใบรับรองโรงคัดบรรจุ GMP ซึ่งเกษตรกรจำนวนมากก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลทำให้ราคาทุเรียนใน
พื้นที่ไม่อยู่ในระดับต่ำเหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดและผู้ประกอบการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพผลผลิต 
รวมทั้งยังส่งผลถึงภาพลักษณ์คุณภาพทุเรียนไทยก่อนส่งออกตา่งประเทศอีกด้วย 

ทั้งนี้ในปี 2564 เป็นปีแรกที่ประกาศให้มี “วันทุเรียนแก่” (วันที่ 10 เมษายน 2564) ซึ่งเป็นวันดีเดย์
ให้เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวทุเรียนพนัธ์ุหมอนทองภาคตะวันออกโดยไม่แยกรายจังหวัด เน้นหนักในการ
ตรวจสอบคุณภาพ เมื่อเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวทุเรียนให้แจ้งความประสงค์ที่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นทีใ่ห้ลงไปตรวจสอบความสุกแก่ของทุเรียนตาม
มาตรฐานที่กำหนด เมือ่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซน็ต์น้ำหนัก
แห้งของเนื้อทุเรียนเฉพาะตัวอย่างแนบไปกับรถขนส่งทุเรียนเข้าโรงคัดบรรจุพร้อมสำเนาใบรับรองแหล่งผลิต 
GAP พืช เพื่อคุมเขม้สกัดกั้นไม่ให้ทุเรียนอ่อนออกนอกพื้นที่ ส่วนกรณีของโรงคัดบรรจุ (ล้ง) ให้แจ้งความ
ประสงค์ที่ด่านตรวจพืชตามพื้นที่ความรับผิดชอบของด่านแต่ละด่าน เพื่อตรวจคุณภาพทุเรียนตามมาตรฐาน 
ซึ่งโรงคัดบรรจุทีร่ับซื้อทุเรียนจะต้องตรวจสอบใบรับรองเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนและสำเนา
ใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืชจากสวนเกษตรกรด้วย เพื่อใช้ในการยื่นต่อด่านตรวจพืชก่อนส่งออก 
  



 
เชือดไก่ให้ลิงดู 8 บริษัท ส่งดำเนินคดีตัดขายทุเรียนอ่อนในภาคตะวันออก 

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยความคืบหนา้ในการดำเนินงานตามกรอบ 6 มาตรการ ป้องกันลักลอบ
ตัดขายทุเรียนอ่อน ในพื้นที่ภาคตะวันออก พร้อมตั้งชุดปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่
ตรวจสอบเชิงรุก พบ 8 บริษัทกระทำผิดพร้อมส่งดำเนินคดตีามกฎหมายต่อไป ล่าสุดดีเดย์วันท่ี 10 
เมษายน 2564 ประกาศ “วันทุเรียนแก่” ปีแรกของประเทศไทย หวังสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพทุเรียนใน
ภาคตะวันออก 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่ัง
การให้สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด จัดตั้งชุดเฉพาะกิจ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมพืน้ที่ปลูกทุเรียน เพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบตัดทุเรียน
ด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน)ออกขาย และให้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้
ยังได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่3 จังหวัดระยอง จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังทุเรียน
ด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน)ในการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 

ล่าสุด กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับรายงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีว่า ในส่วนของ
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการขับเคล่ือนการป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียน
อ่อน)ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการป้องปรามทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน)ปี 2564 อย่าง
ต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1. ) ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  ดำเนินการบังคับและพักการใช้ใบอนุญาตเลข
ทะเบียน GMP ของล้ง และเลขทะเบียนGAP ของเกษตรกรในกรณีตรวจพบการตัดและการจำหน่ายทุเรียน
อ่อน, 2)แจ้งให้เกษตรกร ผู้ประกอบการทราบถึงมาตรการต่างๆ เช่น การกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อ
ทุเรียนหมอนทองก่อนตัดต้องไม่น้อยกว่า 32%ขึ้นไปและมาตรการดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ 
3)ตั้งชุดตรวจเฉพาะกิจเคล่ือนที่เร็ว ชุดตรวจที่ล้งและที่สวนเกษตรกร เฉพาะกรณทีี่มกีารเก็บเกี่ยวทุเรียนก่อน
วันประกาศวันเก็บเกี่ยว (10 เมษายน 2564) และออกใบรับรองผลการตรวจความแก่ของทุเรียน และถ้าพบ
ทุเรียนอ่อนให้คัดออกและทำสัญลักษณ์พ่นสีแดงที่ผล และพิจารณาใช้บทลงโทษข้ันสูงสุด 4) แต่งตั้งชุดเฉพาะ
กิจในการสุ่มตรวจและแก้ไขปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนหรอืทุเรยีนด้อยคุณภาพ ในระดับตำบล หมู่บ้าน 5) 
จัดทำ QR Code ติดทีทุ่เรียน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงเกษตรกรผู้ปลุกได้ 6) 
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดประชุมผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ (ล้ง) เพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงาน และมาตรการในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนด้อยคุณภาพ รวมทั้งการ
ฝึกอบรมหลักสูตรนักคัด นักตัด ทุเรียนมอือาชีพ และ 7) ตั้งจุดให้บริการตรวจความอ่อน-แก่ ของทุเรียน ณ ที่
สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ 

นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า ผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่
และมีล้งส่งออกจำนวนมากที่สุด เบ้ืองต้น พบว่ามี 8 บริษัททีม่คีวามผิดต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งฝ่าย
ปกครองของจังหวัด ได้รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ดำเนินการทางกฎหมายไว้แล้ว ในขณะที่ผลการตรวจพบทุเรียน



ด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ประมาณ 30% ส่วนใหญ่พบที่ล้งส่งออก จึงนับว่ามาตรการที่ดำเนินการมาใน
ขณะนี้สามารถควบคุมปัญหาได้เป็นที่น่าพอใจ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าขณะนี้เกษตรกรจะสามารถตัดทุเรียนขายได้ตามระบบปกติแล้ว แต่การป้องปราม
ก็จะยังคงดำเนินการต่อเนื่องตอ่ไป ตามทีไ่ด้รับแจ้งเบาะแส เพื่อควบคุมป้องปรามทุเรียนด้อยคุณภาพออกนอก
พื้นที่ รวมทั้งในช่วงนี้ต้นทุเรียนโดนลมพายุพัด ทำให้มีผลร่วงหล่นชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจฯ จึงได้เข้าตรวจตาม
แผงค้าส่งภายในประเทศเพื่อป้องกันทุเรียนอ่อนเข้าสู่ตลาดบริโภคภายในประเทศอีกด้วย 

ด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ได้รายงานผลการปฏิบัติงานเชิงรุกว่า เนื่องจากจังหวัดตราดเป็น
พื้นที่ที่จะมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดก่อนจังหวัดอื่นในภาคตะวันออก จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งฝ่ายปกครอง เกษตร ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่ อาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน (อกม.) และอื่นๆ กว่า 
20 หน่วยงาน เป็นหน่วยเฉพาะกิจระดับอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ ปฏิบัติการลงตรวจคุณภาพผลผลิตถึงสวนของ
เกษตรกร เพื่อสกัดกั้นทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) อย่างเข้มข้น ทุกวิถีทาง 

สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา หน่วยเฉพาะกิจของจังหวัดตราดได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างทุเรียน
ของเกษตรกร ตั้งแต่เดือนกมุภาพันธ์ – 11 เมษายน 2564 สุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์แป้งของผลผลิตทุเรียนก่อนการ
ตัด 4 สายพันธ์ุ จำนวนทั้งส้ิน 710 ตัวอย่าง โดยยึดเกณฑ์ดังนี้ พันธ์ุหมอนทอง เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 32% 
ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธ์ุชะนี เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได ้30 % ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธ์ุกระดุม เปอร์เซ็นต์
แป้งต้องได้ 27 % ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป และพันธ์ุพวงมณี เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 30% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป 
โดยใช้ตู้อบไมโครเวฟ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรทำให้ปี 2564 นี้ 

ดังนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดมั่นใจว่าไม่มีทุเรียนด้อยคณุภาพจากพื้นที่จังหวัดตราดออกสู่ตลาด
อย่างแน่นอน ทั้งนี้ เคล็ดลับความสำเร็จนอกจากทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันทำงานอย่างเต็มกำลัง
แล้ว ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทุเรียน อย่างเจ้าของสวนทุเรียนต้องมีความจริงใจในการตัดทุเรียนที่มี
คุณภาพ คนตัดทุเรียนต้องตัดเฉพาะผลผลิตที่มีคุณภาพ และผู้ประกอบการซื้อ-ขายทุเรียน (ล้ง) ต้องรับซื้อ
เฉพาะทุเรียนคุณภาพด้วย จึงจะทำให้การแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ประสบความสำเร็จได้
อย่างยั่งยืน 

ส่วนบทลงโทษการซื้อขายทุเรียนที่เก็บเกี่ยวก่อนระยะเหมาะสม กรณีเกษตรกรจะพิจารณาพักหรอื
เพิกถอนการใช้ใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เช่นเดียวกับโรงคัดบรรจุ (ล้ง) จะพักหรือเพิกถอนการใช้
ใบรับรองโรงคัดบรรจุ GMP  ซึ่งเกษตรกรจำนวนมากก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลทำให้ราคาทุเรียนใน
พื้นที่ไม่อยู่ในระดับต่ำเหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดและผู้ประกอบการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพผลผลิต 
รวมทั้งยังส่งผลถึงภาพลักษณ์คุณภาพทุเรียนไทยก่อนส่งออกตา่งประเทศอีกด้วย 

ทั้งนี้ในปี2564 เป็นปีแรกที่ประกาศให้มี “วันทุเรียนแก่” (วันที ่10 เมษายน 2564) ซึ่งเป็นวันดีเดย์ให้
เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวทุเรียนพันธ์ุหมอนทองภาคตะวันออกโดยไม่แยกรายจังหวัด เน้นหนักในการตรวจสอบ
คุณภาพ เมื่อเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวทุเรียนให้แจ้งความประสงค์ที่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (อกม.) เพื่อแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ให้ลงไปตรวจสอบความสุกแก่ของทุเรียนตามมาตรฐาน
ที่กำหนด เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อ
ทุเรียนเฉพาะตัวอย่างแนบไปกับรถขนส่งทุเรียนเข้าโรงคัดบรรจุพร้อมสำเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เพื่อ
คุมเข้มสกัดกั้นไม่ให้ทุเรียนอ่อนออกนอกพื้นที่ 



ในกรณีของโรงคัดบรรจุ (ล้ง) ให้แจ้งความประสงค์ที่ด่านตรวจพืชตามพื้นที่ความรับผิดชอบของด่าน
แต่ละด่าน เพื่อตรวจคุณภาพทุเรียนตามมาตรฐาน ซึ่งโรงคัดบรรจุที่รับซื้อทุเรียนจะต้องตรวจสอบใบรับรอง
เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนและสำเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืชจากสวนเกษตรกรด้วย เพื่อใช้ใน
การยื่นต่อด่านตรวจพืชก่อนส่งออก 
  



 
ชาวนาลุ้นรัฐเอาอยู่ “โควิด” เชยีร์เดินหน้าต่อ “ประกันรายได้ข้าว”ปี3 

โครงการประกันรายได้สนิค้าเกษตร 5 พชื ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา 
และปาล์มน้ำมนั เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จนัทร์โอชา ที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
และพัฒนานวัตกรรม กำหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรใหส้ามารถมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่มี
คุณภาพในสนิค้าเกษตรสำคัญ 

สำหรับ “โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2” ประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด ความช้ืน
จะต้องไม่เกิน 15% ได้แก ่ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาตันละ 15,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 14 ตัน 
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพืน้ที่ (ข้าวหอมจังหวัด) ราคาตันละ 14,000 บาท ไม่เกินครัวเรอืนละ 16 ตัน 
ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 10,000 บาท ไม่เกินครัวเรือน ละ 30 ตนั ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาตันละ 11,000 
บาท ไม่เกินครัวเรอืนละ 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน 

ทั้งนี้เกษตรกรผู้มีสิทธิไดร้ับการชดเชยตามราคาประกัน จะต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 
2563/64 (รอบที่1) กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 
เมษายน -31 ตุลาคม 2563 ยกเว้น ภาคใต้ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563-28 กุมภาพันธ์ 2564 โดย
เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรได้แปลงละ 1 ครั้ง เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการจ่ายเงิน
ซ้ำซ้อน 

สำหรับผลการดำเนินงาน การเคาะชดเชยประกันรายได้ข้าวมาถึงงวดที่ 22 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2564 ที่ผ่านมา จะเหลือเพียง 8 งวด เท่านั้น ก็จะเป็นการปิดฉาก ประกันรายได้ปี 2 โดยงวดที่ 1-22 ใช้เงิน
จ่ายชดเชยส่วนต่างราคาข้าวไปแล้วกว่า 4.8 หมื่นล้านบาท จากกรอบวงเงินกว่า 4.9 หมื่นล้านบาท คิดเป็น
การเบิกจ่ายแล้ว 97.14% ซึ่งทางคณะอนกุรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่มีอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานได้มีการประเมินค่าจ่าย
ประกันรายได้ข้าว 8 งวดสุดท้าย กล่าวคือ งวดที่ 23-30 คาดว่าจะใช้เงินจ่ายส่วนต่าง ประมาณ 29.23 ล้าน
บาท จำนวนกว่า 1.4 หมื่นครัวเรือน เนื้อที่ปลูกกว่า 1.65 แสนไร่  

อย่างไรก็ดีต้องยอมรับว่าปี 2 โครงการประกันรายได้ข้าว ไมไ่ดโ้รยด้วยกลีบกุหลาบ อาจจะขรุขระ 
หลังจากที่ราคาข้าวในประเทศตกต่ำเป็นช่วง ๆ ทำให้รัฐบาลต้องอนุมัติกรอบวงเงินเพิม่ ซึ่งในแต่ละรอบกว่า
ชาวนาจะได้เงิน เรียกว่า “หืดข้ึนคอ” 

ประกอบกับที่รัฐบาลจะต้องช่วยเหลือช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ไดร้ับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ “เยียวยาเกษตรกร”, เราไม่ทิ้งกัน, ม33
เรารักกัน และเราชนะ เป็นต้น จึงทำให้โครงการประกันรายไดสิ้นค้าเกษตร 5 พืช ปี 3 เรียกว่า เกษตรกรต้อง
ลุ้นใจหายใจคว่ำว่าจะมีหรือไม่ม ี

แต่หากเปรียบเทียบกับ ผลการดำเนินในปีแรกจบอย่างสวยงาม แล้วยังมีเงินเหลืออีกด้วย (วันที่ 15 
ตุลาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 จำนวน 30 งวด ( ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรแล้ว จำนวน 1,102,250 ครัวเรือน จำนวนเงิน 



กว่า 1.9 หมื่นล้านบาท คงเหลือ 1,527.70 ล้านบาท โดยวงเงินชดเชย คิดเป็น 92.70% ของวงเงิน
งบประมาณที่คณะรฐัมนตร ี(ครม.) อนุมัต ิ(20,940.84 ล้านบาท)  

“ฐานเศรษฐกิจ” ได้สอบถามความคิดเห็นของชาวนาว่า รัฐบาลควรจะมีโครงการประกันรายได้ข้าว 
เป็นปีที่ 3 หรือไม่ หากมรีูปแบบควรจะเป็นอย่างไร   

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ยังอยากให้มี และอยากจะ
ให้เพิ่มข้าวเปลือกเจ้าพื้นนุ่ม เป็นน้องใหม่ ในโครงการประกันราคาข้าว เพิ่มจาก 5 ชนิด เป็น 6 ชนิด อาทิ 
พันธ์ุกข79 และพันธ์ุกข87 เป็นต้น ในราคาประกันที่สูงกว่าราคาข้าวเปลือกเจ้า แต่ไม่สูงกว่าราคาข้าวหอม
ปทุมธานี เพื่อจูงใจให้ชาวนาปลูกข้าวชนิดนี้เพิ่มขึ้น  

ด้านนายอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ กล่าวว่า นโยบายนี้
ควรที่จะเดินหน้าต่อเป็นปีที่ 3 เพราะผลผลิตไม่ค่อยดี และชาวนาไม่สามารถกำหนดราคาตลาดได้ เสนอให้ไม่
ต้องแบ่งแยกชนิดข้าว แต่ให้เป็นแบบเหมาจ่าย โดยกำหนดครัวเรือนละไม่เกินกี่ไร ่และไร่ละกี่บาท จบทีเดียว 

อีกด้านให้ผู้ใหญ่บ้าน กับเกษตรตำบล ต้องเข้มงวดควบคุมอย่างไรไม่ให้พื้นที่เข้าร่วมโครงการงอกเพิ่ม 
หรือไม่ให้ชาวนาขยายครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น สาเหตุที่เข้มงวด เพราะงบประมาณจะบานปลายตอนที่รัฐ
ช่วยเหลือค่าปลูกหรือค่าเก็บเกี่ยว  

โครงการประกันรายได้ข้าวปี 3 ยังไม่มีข้อสรุป ขณะยังตอ้งลุ้นรัฐบาลที่เวลายังต้องเผชิญศึกหนักหลาย
เรื่อง ทัง้ด้านเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิดรอบใหม่ การเมืองจากสารพัดม็อบที่ถาโถมเข้ามา เศรษฐกิจ-
การเมืองโลกที่พรอ้มพลิกผันได้ตลอดเวลา ซึ่งที่สุดแล้วรัฐบาลจะมีประกันรายได้ข้าวปี 3 หรือไม่ยังตอ้ง
ติดตาม  
  



 

 
ธ.ก.ส. เปิดรับทำประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 หนุนสร้างภูมิคุ้มกันและบริหารจัดการความ

เส่ียงด้านการผลิต พื้นที่เป้าหมาย 46 ล้านไร่ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความคุ้มครอง กรณีเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและภัยจากศัตรูพืช โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าเบ้ียประกันภัย และ กรณีเป็นลูกค้าที่ใช้สินเช่ือกับ ธ.ก.ส. 
จะได้รับเงินสมทบค่าเบ้ียประกันภัยฟรี แนะเกษตรกรทำประกนัภัยส่วนเพิ่ม รับมือสภาวะอากาศโลก
แปรปรวน เพื่อเพิ่มความคุ้มครองและลดความเส่ียงในการผลิต โดยเปิดรับทำประกันภัยแล้วทางแอปพลิเคชัน 
“BAAC INSURE” และที่    ธ.ก.ส. ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผย
ว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี
การผลิต 2564 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการสร้างภูมิคุ้มกันและบริหารจัดการความเส่ียงด้านการผลิต โดยใช้
การประกันภัย  เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน โดยคุ้มครองในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ 
7 ภัย ได้แก่ ภัยน้ำท่วม/ฝนตกหนัก ภัยแล้ง/ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ/พายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาว/น้ำค้าง
แข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และช้างป่า วงเงินคุ้มครองจำนวน 1,260 บาทต่อไร่ และในกรณีเกิดภัยศัตรูพืช/โรค
ระบาด วงเงินคุ้มครอง 630 บาทต่อไร่ เป้าหมายการทำประกนัภัยบนพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ 46 ล้านไร่ 

สำหรับเงื่อนไขโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 เกษตรกรที่เป็นผู้เอาประกันภัยต้องขึ้น
ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2564/65 กับกรมส่งเสริมการเกษตรหรอืที่สำนักงานเกษตร
อำเภอ  ซึ่งการรับประกันประกอบด้วย การประกันภัยข้ันพื้นฐาน (Tier 1) สำหรับเกษตรกรลูกค้าที่ใช้บริการ
สินเช่ือ ธ.ก.ส. คิดอัตราค่าเบ้ียประกันภัย 96 บาท/ไร่ เท่ากันทกุพื้นที่ความเส่ียง โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าเบ้ีย



ประกันภัยให้ 58 บาทต่อไร่ และ ธ.ก.ส. สมทบเพิ่มให้ 38 บาทต่อไร ่กรณีสำหรับเกษตรกรทั่วไปและ
เกษตรกรลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. ที่ประสงค์     ซื้อเพิม่ (ส่วนที่เกนิสิทธ์ิจากที่ธนาคารกำหนด) จ่ายค่าเบ้ีย
ประกันภัยตามประเภทพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่เส่ียงต่ำ อัตราค่าเบ้ียประกันภัย 55 บาทต่อไร่ พื้นที่เส่ียงปานกลาง 
อัตราค่าเบ้ียประกันภัย 210 บาทต่อไร่ และในพื้นที่เส่ียงสูง อตัราค่าเบ้ียประกันภัย 230 บาทต่อไร่ (ไมร่วม
อากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัยให้กับเกษตรกรทั่วไปและเกษตรกร
ลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. ที่ซื้อเพิ่มในอัตรารายละ 55 บาทต่อไร่ ซึ่งโครงการประกันภัยดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกร
ในพื้นที่เส่ียงต่ำได้รับประกันภัยฟรี โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนจ่ายค่าเบ้ียประกันภัยแทน ซึ่งเมื่อประสบภัยจะ
ได้รับการคุ้มครองตามทีก่ำหนด 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสภาวะอากาศของโลกมีความแปรปรวนสูง โดยภัยพิบัติที่เกิดข้ึนแต่ละครั้งมี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันความเส่ียงที่ครอบคลุมการผลิต เกษตรกรสามารถทำประกันภัยส่วนเพิ่ม 
(Tier 2) เพื่อเพิ่มความคุ้มครอง โดยแบ่งตามระดับความเส่ียง กรณีพื้นที่เส่ียงต่ำ ชำระค่าเบ้ียประกันเพิ่ม 24 
บาทต่อไร่ พืน้ที่เส่ียง     ปานกลาง ชำระค่าเบ้ียประกันเพิ่ม 48 บาทต่อไร่ และพื้นที่เส่ียงสูง ชำระค่าเบ้ีย
ประกันเพิ่ม 101 บาทต่อไร่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี ้การทำประกันภัยส่วนเพิ่มดังกล่าว
เกษตรกรจะไดร้ับวงเงินคุ้มครอง เมื่อเกิดภัยธรรมชาติเพิ่มอกีในวงเงิน 240 บาทต่อไร่ รวมเงินประกันภัยที่
ได้รับ 1,500 บาทต่อไร่ และกรณีเกิดภัยศัตรูพืช/      โรคระบาด ได้รับวงเงินคุ้มครองเพิ่ม 120 บาทต่อไร่ 
รวมเงินประกันภัยที่ได้รับ 750 บาทต่อไร่ ระยะเวลาขายกรมธรรม์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันส้ินสุดการขายเป็นราย
จังหวัด 

นายธนารัตน์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีภูมิคุ้มกันทางการผลิต ธ.ก.ส. ได้จ่ายสมทบ
ค่าเบ้ียประกันภัยให้กับเกษตรกรลูกค้าที่ใช้บริการสินเช่ือกับ ธ.ก.ส. โดยทุก ๆ เงินกู้จำนวน 4,000 บาท จะ
ได้รับสิทธ์ิสมทบ 38 บาทต่อ 1 ไร่ ซึ่งเมือ่รวมกับเบ้ียประกันภยัที่รัฐบาลสนับสนุนทำให้เกษตรกรผู้กู้ได้รับประ
ภัยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รวมถึงเกษตรกรทั่วไปทีอ่ยู่ในพื้นที่เส่ียงต่ำ ก็จะได้รับการอุดหนุนค่าเบ้ีย
ประกันภัยจากรัฐทั้งหมดเช่นกัน ดังนั้น เพือ่อำนวยความสะดวก  ผู้ที่ไดร้ับสิทธ์ิประกันภัยฟรี ไม่ต้องมาติดต่อ
ธนาคาร โดย ธ.ก.ส. จะดำเนินการให้ทั้งหมด ส่วนเกษตรกรทัว่ไปที่อยู่ในพื้นที่เส่ียงปานกลางและสูง สามารถ
ซื้อประกันภัย  ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “BAAC INSURE” โดยเป็นการซื้อประกันภัยด้วยตนเองผ่านสมาร์ท
โฟน ได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึง่ใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติ IOS และ Android หรอืขอทำประกันภัยได้ที่ ธ.
ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ เพียงนำบัตรประชาชนไปติดต่อก็สามารถทำประกันภัยไดท้ันท ีทั้งนี ้สามารถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่  Call Center  02 555 0555 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.baac.or.th 
  



 

 
ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า ที่บริเวณด้านหลังที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านคลองบางเลน อ.บางเลน จ.

นครปฐม นายวารินทร์ บุษบรรณ อดีตอธิบดีกรมการข้าว ที่ปรกึษา กรมการข้าว ที่ปรึกษา (ด้านโครงการ
พระราชดำริ) กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการ ข้าวหอมคืนถ่ิน ตามพระราชดำริ สืบสานพระ
ปฐมบรมราชปณิธานโคกหนองนาโมเดล โดยมี สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย ร่วมกับ บริษัทพรหมชีวา จำกัด นำ
โดย นายสุขุม วงประสิทธิ ผู้ช่วย ฯพณฯ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตร ีนางเตือนใจ ขันติยู 
ประธานกรรมการบริษัทพรหมชีวา จำกัด ร่วมสนองพระปฐมบรมราชปณิธาน โดยการนำร่องการเช่าที่นา เพื่อ
ทำโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ในการปลูกข้าวหอมมะลิ พันธุ์เตอืนใจ ดำเนินการต่อยอดที่จะพัฒนาความ
เป็นอยู่ของชาวนาไทยให้มั่นคงยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา ใจช่วงโชติ นอภ.บางเลน นายศิริชัย 
เล้ียงอำนวย เกษตรจังหวัดนครปฐม นายวิชาญ ทองดอนโต เลขานุการสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย และตัวแทน
ชาวนาจาก อ.บางเลน เข้าร่วมจำนวนมาก 

นายสุขุม กล่าวว่า บริษัท พรหมชีวา จำกัด ได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย เพื่อการสร้าง
คุณภาพชีวิตชาวนา ให้มีความเสถียรภาพ เพราะข้าวหอมมะลิไทยนั้น เป็นข้าวช้ันดีที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก แต่
ในขณะที่พิษเศรษฐกิจ ตอนนี ้ชาวนาได้รับผลกระทบ จากราคาต้นทุนเมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์ และเงินหมุนเวียน 
จนเป็นหนี้เป็นสินจำนวนมากและเริ่มท้อแท้ขายที่นากันไปหลายราย บริษัทฯ จำกัดจึงได้น้อมนำ สนองพระ



ปฐมบรมราชปณิธาน โดยการนำร่องการเช่าที่นา 22 ไร่ ที่บ้านคลองบางเลน เพื่อทำโครงการเกษตรแปลงใหญ่ 
หรือ smart farmer เป็นศูนย์การเรียนรู้เรือ่งข้าว ทำนา นวัตกรรมข้าว แห่งแรกในประเทศ เพื่อหวังเป็นการ
นำร่องแหล่งเรียนรู้การทำนาประจำ จ.นครปฐม ในอนาคต  

การทำเกษตรแปลงใหญ่ เป็นการที่ชาวนาจะได้รับผลประโยชน์อย่างมาก ในทางด้านวิชาการ ที่มทีั้ง
การสอนปลูกพืชสับหว่าง ผสมผสาน การใช้นวัตกรรมที่ช่วยลดต้นทุนให้ชาวนา การขุดบ่อน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำ
ไม่แห้งแล้ง และในวันนี้ บริษัท พรหมชีวา จำกัด โดยคุณเตือนใจ ขันติยู ได้นำนวัตกรรมใหม่ คือเครื่องหย่อน
ข้าวเตือนใจไทย เป็นนวัตกรรมต้นแบบ ที่พัฒนาโดยวิศวกรคนไทย ผลิตโดยคนไทย มาสอนชาวนาให้สามารถ
ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาทำนา เพราะเครื่องหยอดข้าวเตือนใจไทยสามารถลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์ให้ชาวนาได้มาก 
และการหย่อนข้าวจะคงที่เสมอกันทำให้การงอกของข้าวมีอัตราที่มากขึ้น จึงสามารถลดต้นทุน เพิม่ผลผลิต 
สร้างรายได้แก่ชาวนา โดยวันนี้ ได้มอบเครื่องหน่อนข้าวเพื่อใช้ในแปลงสาธิตเกษตรแปลงใหญ่ บ้านคลองบาง
เลน หนึ่งเครื่อง และทางบริษัท พรหมขีวา จำกัด จะสร้างโครงการ เกษตรแปลงใหญ่ ในที่อื่นๆและมอบเครื่อง
หย่อนข้าว ไว้เป็นเครื่องมือให้ชาวนาได้เรียนรู้อีก ซึ่งต่อไป จะเป็นที่ให้นักเรียน นักศึกษา ด้านเกษตรวิทยา 
ได้มาศึกษาดูงาน และเรียนรู้ โดยไม่เสียเงิน 
  



 
พัฒนาวงการข้าว ไตรภาคีเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน สมาคมส่งเสริมชาวนาฯ จับมือดำเนินโครงการ 

smart farmer ตอ่ยอด พระปฐมบรมราชปณิธานโครงการพระราชดำริ 
ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า ที่บริเวณด้านหลังที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านคลองบางเลน อ.บางเลน จ.

นครปฐม นายวารินทร์ บุษบรรณ อดีตอธิบดีกรมการข้าว ที่ปรกึษา กรมการข้าว ที่ปรึกษา (ด้านโครงการ
พระราชดำริ) กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการ ข้าวหอมคืนถ่ิน ตามพระราชดำริ สืบสานพระ
ปฐมบรมราชปณิธานโคกหนองนาโมเดล โดยมี สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย ร่วมกับ บริษัทพรหมชีวา จำกัด นำ
โดย นายสุขุม วงประสิทธิ ผู้ช่วย ฯพณฯ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตร ีนางเตือนใจ ขันติยู 
ประธานกรรมการบริษัทพรหมชีวา จำกัด ร่วมสนองพระปฐมบรมราชปณิธาน โดยการนำร่องการเช่าที่นา เพื่อ
ทำโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ในการปลูกข้าวหอมมะลิ พันธุ์เตอืนใจ ดำเนินการต่อยอดที่จะพัฒนาความ
เป็นอยู่ของชาวนาไทยให้มั่นคงยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา ใจช่วงโชติ นอภ.บางเลน นายศิริชัย 
เล้ียงอำนวย เกษตรจังหวัดนครปฐม นายวิชาญ ทองดอนโต เลขานุการสมาคม 

นายสุขุม กล่าวว่า บริษัท พรหมชีวา จำกัด ได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย เพื่อการสร้าง
คุณภาพชีวิตชาวนา ให้มีความเสถียรภาพ เพราะข้าวหอมมะลิไทยนั้น เป็นข้าวช้ันดีที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก แต่
ในขณะที่พิษเศรษฐกิจ ตอนนี ้ชาวนาได้รับผลกระทบ จากราคาต้นทุนเมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์ และเงินหมุนเวียน 
จนเป็นหนี้เป็นสินจำนวนมากและเริ่มท้อแท้ขายที่นากันไปหลายราย บริษัทฯ จำกัดจึงได้น้อมนำ สนองพระ



ปฐมบรมราชปณิธาน โดยการนำร่องการเช่าที่นา 22 ไร่ ที่บ้านคลองบางเลน เพื่อทำโครงการเกษตรแปลงใหญ่ 
หรือ smart farmer เป็นศูนย์การเรียนรู้เรือ่งข้าว ทำนา นวัตกรรมข้าว แห่งแรกในประเทศ เพื่อหวังเป็นการ
นำร่องแหล่งเรียนรู้การทำนาประจำ จ.นครปฐม ในอนาคต 

การทำเกษตรแปลงใหญ่ เป็นการที่ชาวนาจะได้รับผลประโยชน์อย่างมาก ในทางด้านวิชาการ ที่มทีั้ง
การสอนปลูกพืชสับหว่าง ผสมผสาน การใช้นวัตกรรมที่ช่วยลดต้นทุนให้ชาวนา การขุดบ่อน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำ
ไม่แห้งแล้ง และในวันนี้ บริษัท พรหมชีวา จำกัด โดยคุณเตือนใจ ขันติยู ได้นำนวัตกรรมใหม่ คือเครื่องหย่อน
ข้าวเตือนใจไทย เป็นนวัตกรรมต้นแบบ ที่พัฒนาโดยวิศวกรคนไทย ผลิตโดยคนไทย มาสอนชาวนาให้สามารถ
ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาทำนา เพราะเครื่องหยอดข้าวเตือนใจไทยสามารถลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์ให้ชาวนาได้มาก 
และการหย่อนข้าวจะคงที่เสมอกันทำให้การงอกของข้าวมีอัตราที่มากขึ้น จึงสามารถลดต้นทุน เพิม่ผลผลิต 
สร้างรายได้แก่ชาวนา โดยวันนี้ ได้มอบเครื่องหน่อนข้าวเพื่อใช้ในแปลงสาธิตเกษตรแปลงใหญ่ บ้านคลองบาง
เลน หนึ่งเครื่อง และทางบริษัท พรหมขีวา จำกัด จะสร้างโครงการ เกษตรแปลงใหญ่ ในที่อื่นๆและมอบเครื่อง
หย่อนข้าว ไว้เป็นเครื่องมือให้ชาวนาได้เรียนรู้อีก ซึ่งต่อไป จะเป็นที่ให้นักเรียน นักศึกษา ด้านเกษตรวิทยา 
ได้มาศึกษาดูงาน และเรียนรู้ โดยไม่เสียเงิน 
  



 
ชวนซื้อสินค้าเกษตรไทยของขวัญสงกรานต์ปี’ 64  
วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
สินค้าเกษตรซึ่งบางชนิดสินค้ากำลังจะมีผลผลิตออกมากในช่วงนี้ แต่ยังไม่สามารถส่งออกไปขายตลาด
ต่างประเทศได้ตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งตลาดในประเทศยังประสบปัญหาชะลอตัว ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะ
จับจ่ายซื้อของเฉพาะสินค้าที่จำเป็น ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากจำหน่ายผลผลิตได้น้อยลง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีอายุการเก็บรกัษาส้ัน เช่น ผลไม้ พชืผัก ไม้ดอกต่างๆ เป็นต้น กรมส่งเสริม
การเกษตรตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสโดยการริเริ่มกิจกรรมกระตุ้นตลาดสินค้า
เกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคและใช้สินค้าเกษตรไทย เพือ่ช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ด้รับ
ความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์COVID-19 ภายใต้แนวคิด “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศ
ไทยอยู่รอด” ประกอบกับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 นี้ รัฐบาลได้กำหนดให้มีมาตรการจัดกิจกรรม 
“สงกรานต์ ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ” เพื่อให้การเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยดำเนินไปได้สอดคล้องกับ
มาตรการควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ หรือ COVID-19 พี่น้องประชาชนสามารถ
เดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ เพื่อนสนิทมิตรสหายได้ ซึ่งจะมกีารซื้อหาของกินของใช้เพื่อนำไป
มอบให้กับญาติมิตร รวมถึงใช้ในกิจกรรมทางศาสนาด้วย 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการอุดหนุนสินค้าของเกษตรกร กรมส่งเสริม
การเกษตรจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรไทย มอบแทนความรักความห่วงใยแก่ญาติมิตร
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งมีสินค้าด้านการเกษตรที่เหมาะสำหรับเป็นของขวัญของฝาก
จำนวนมาก ทั้งผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ โดยสามารถเลือกซือ้ได้ตามความสะดวก ทั้งแบบช่องทางออฟไลน์ 
คือ ตลาดสดทั่วไป ตลาดเกษตรกร 70 จังหวัด และศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร
ถาวร) จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ลำปาง พิจิตร ราชบุรี กาญจนบุรี เชียงราย และจังหวัดกระบ่ี 
หรือช็อปป้ิงแบบออนไลน์ส่งตรงถึงมือผู้รับ ผ่านเว็บไซต์ http://www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของกรม
ส่งเสริมการเกษตร ภายใต้สโลแกน “ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียงคุณส่ังเราพรอ้ม” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ทีร่วบรวม
สินค้าด้านการเกษตรหลากหลายชนิด อาทิ สินค้าเกษตรอินทรยี์ ผลไม้ตามฤดูกาล ผักปลอดสารพิษ อาหาร
และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติแท้ๆ ชุดผ้าไหม ผ้าทอมือผ้า
ย้อมคราม หน้ากากผ้า สินค้าหัตถกรรมส่ิงประดิษฐ์ และอื่นๆ 
  

http://www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com/


 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของ

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
สินค้าเกษตรซึ่งบางชนิดสินค้ากำลังจะมีผลผลิตออกมากในช่วงนี้ แต่ยังไม่สามารถส่งออกไปขายตลาด
ต่างประเทศได้ตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งตลาดในประเทศยังประสบปัญหาชะลอตัว ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะ
จับจ่ายซื้อของเฉพาะสินค้าที่จำเป็น ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากจำหน่ายผลผลิตได้น้อยลง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีอายุการเก็บรกัษาส้ัน เช่น ผลไม้ พชืผัก ไม้ดอกต่างๆ เป็นต้น กรมส่งเสริม
การเกษตรตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสโดยการริเริ่มกิจกรรมกระตุ้นตลาดสินค้า
เกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคและใช้สินค้าเกษตรไทย เพือ่ช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ด้รับ
ความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์COVID-19 ภายใต้แนวคิด “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด้ ประเทศ
ไทยอยู่รอด” ประกอบกับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 นี้ รัฐบาลได้กำหนดให้มีมาตรการจัดกิจกรรม 
“สงกรานต์ ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ” เพื่อให้การเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยดำเนินไปได้สอดคล้องกับ
มาตรการควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ หรือ COVID-19 พี่น้องประชาชนสามารถ



เดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ เพื่อนสนิทมิตรสหายได้ ซึ่งจะมกีารซื้อหาของกินของใช้เพื่อนำไป
มอบให้กับญาติมิตร รวมถึงใช้ในกิจกรรมทางศาสนาด้วย 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการอุดหนุนสินค้าของเกษตรกร กรมส่งเสริม
การเกษตรจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรไทย มอบแทนความรักความห่วงใยแก่ญาติมิตร
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งมีสินค้าด้านการเกษตรที่เหมาะสำหรับเป็นของขวัญของฝาก
จำนวนมาก ทั้งผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ โดยสามารถเลือกซือ้ได้ตามความสะดวก ทั้งแบบช่องทางออฟไลน์ 
คือ ตลาดสดทั่วไป ตลาดเกษตรกร 70 จังหวัด และศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร
ถาวร) จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ลำปาง พิจิตร ราชบุรี กาญจนบุรี เชียงราย และจังหวัดกระบ่ี 
หรือช็อปป้ิงแบบออนไลน์ส่งตรงถึงมือผู้รับ ผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของกรมส่งเสริม
การเกษตร ภายใต้สโลแกน “ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพียงคณุส่ังเราพร้อม” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้า
ด้านการเกษตรหลากหลายชนิด อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลไม้ตามฤดูกาล ผักปลอดสารพิษ อาหารและ
เครื่องดื่มเพือ่สุขภาพไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติแท้ๆ ชุดผ้าไหม ผ้าทอมือผ้าย้อม
คราม หน้ากากผ้า สินค้าหัตถกรรมส่ิงประดิษฐ์ และอื่นๆ 
  



 

 
จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพดินฟ้าอากาศที่มีฝนตกไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีความแห้งแล้งเกิดข้ึนในหลายพื้นที่แม้จะเป็นช่วงฤดูฝนก็ตามดังภาพที่ 1 และภาพที่ 
2 ทั้งนี้ฤดูฝนที่ผ่านมาก็เกิดฝนแล้ง-แล้งจัดตามดัชนีฝนแล้งปี 2563 ของกรมอุตุนิยมวิทยา จะเห็นได้ว่าพื้นที่
ส่วนใหญ่ของภาคเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของลุ่มเจ้าพระยา ส่วนใหญ่ของภาคกลาง รวมทั้งพื้นที่บางส่วนของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางส่วนของภาคตะวันออกตอนล่างและบางส่วนของภาคใต้ตอนบน เป็นพื้นที่
ค่อนข้างแล้งถึงแล้งจัด 
 กรมส่งเสริมการเกษตรได้เล็งเห็นปัญหาการที่มีฝนตกไม่แน่นอนมีปัญหาน้ำไม่เพียงพอกับการ
เพาะปลูกพืชของพี่น้องเกษตรกร และยังพบว่าวิธีการใช้น้ำของเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชโดยส่วนใหญ่ยังขาด
ประสิทธิภาพ ให้น้ำไม่พอดีกับความต้องการของพืช ยังมีการใช้น้ำแบบสูญเสียจำนวนมาก เช่น การให้น้ำแบบ
ท่วมบ่าในแปลงปลูกพืช รวมทั้งการให้น้ำแบบท่วมขังในร่องคู แม้กระทั่งกรณีที่ให้น้ำแก่พืชด้วยระบบน้ำที่ก็
ตาม แม้ว่าในเบ้ืองต้นเราถือเป็นวิธีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพหรือประหยัดกว่าการให้น้ำแบบทั่วไปก็ตาม 
แต่ข้อเท็จยังพบว่ามีแปลงระบบน้ำจำนวนมากมีการออกแบบติดตั้งและใช้อย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
กล่าวคือมีการติดตั้งและใช้อุปกรณ์ไม่ถูกต้อง หัวจ่ายน้ำอุดตัน แรงดันน้ำไม่เหมาะสม มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ควร
จะเป็น และขาดความเข้าใจในการใช้และดูแลรักษา จึงทำให้การใช้น้ำยังขาดประสิทธิภาพ 
 จากปัญหาการใช้น้ำที่ขาดประสิทธิภาพรวมทั้งสถานการณ์น้ำที่ไม่แน่นอน กรมส่งเสริมการเกษตรจึง
ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสรมิการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ำ
อย่างประหยัด ลดการสูญเสีย ให้น้ำได้ตามความต้องการของพชื เพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดย



มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้น้ำด้วยความรู้ ดำเนินการทั่วประเทศ ปีละ 50 จังหวัด เป็นจุดนำร่องในพื้นที่
เป้าหมายทั้งในและนอกเขตชลประทาน ซึ่งมีกิจกรรมครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ให้มี
ความรู้ด้านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (ระบบน้ำ) การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรให้ใช้น้ำอย่างประหยัด
ลดการสูญเสีย ให้น้ำแก่พืชได้ตามความต้องการของพืช การรักษาความช้ืนในแปลงปลูกพืช การดูแลรักษาพืช
ในภาวะแล้งน้ำน้อย และที่สำคัญเกษตรกรจะได้รู้จักเข้าใจและเลือกใช้ระบบน้ำที่ถูกต้องเหมาะสมกับชนิดพืช
เช่น ระบบน้ำหยด ใช้กับพืชผักพืชไร่ทั่วไป และไม้ดอกบางชนิดระบบไมโครสเปรย์และเจ็ทสเปรย์ ใช้กับพืชที่
ปลูกระยะชิด (ไม้ผลและพืชผัก) และไม้ดอก ระบบมินิสปริงเกลอร์ใช้กับไม้ผลทั่วไป และไม้ดอก และระบบ
สปริงเกอร์ ใช้กับพืชไร่เป็นต้น นอกจากนี้ยังดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ของเกษตรกรต้นแบบโดยการ
ออกแบบและติดตั้งระบบการให้น้ำแก่พืชอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งระหว่างเดือนเมษายนนี้มกีาร
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและติดตั้งระบบการให้น้ำแก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพในแปลงเรียนรู้ของ
เกษตรกรต้นแบบ 
 เมื่อเร็วๆ นี ้ได้มกีารอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตรการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา เป็นการ
อบรมเข้มระบบการให้น้ำแก่พืชซึ่งมกีารฝึกออกแบบที่คำนวณความต้องการปริมาณน้ำรวมทั้งแรงดันน้ำของ
ระบบ และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และการติดตั้งได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำ
ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ และนอกจากนี้ยังอบรมหลักสูตรพื้นฐานให้กับเกษตรกร
ตำบลและเกษตรกรต้นแบบของจุดนำร่องในพื้นที่เป้าหมาย เพือ่นำความรู้ไปจัดทำแปลงเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรให้มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบติดตั้งอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการและใช้เป็นจุดเรียนรู้ในพื้นที่ให้กับชุมชนเพื่อการขยายผลต่อไป 
  



 
  



 
  



 

 

 
อีสานปลูกแอปเปิลได้ฟังดูไม่น่าเชื่อ แต่วันนี้ “อนุวัติ อินปลัด” ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเห็ด

ถั่งเช่า บ้านโนนสำราญ (เกษตรเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์พืช) อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม บอกว่า ทางกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเห็ดถั่งเช่าก็มีโครงการพัฒนาสายพันธุแ์อปเปิล “พันธุ์ฟูจิ” ด้วยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 

เนื่องจากสถิติประเทศไทยนำเข้าแอปเปิลแต่ละปีอยู่ที่ 7,000 ล้านบาท และพันธ์ุที่นำเข้ามากที่สุดคือ 
พันธ์ุฟูจิ โดยใช้จุดแข็งของประเทศไทยที่มีผลไม้หลากหลายชนิด รสชาติโดดเด่น สามารถส่งออกไปยังตลาด
ต่างประเทศได้เป็นจำนวนมากมาพัฒนาการปลูกแอปเปิลพันธ์ุฟูจิ 

โดยทางกลุ่มได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการพัฒนาสายพันธ์ุให้เกิดประสิทธิภาพ ด้วย
การนำต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว นำยอดพันธ์ุที่สามารถปลูกในประเทศไทยได้มาพัฒนาต่อยอด ตั้งเป้าให้ผลผลิต
ภายใน 3 ปี ถึง 3 ปีครึ่ง ตั้งเป้าในปี 2565 จะสามารถผลิตต้นแอปเปิลให้ออกสู่ตลาดจำนวน 500,000 ต้น 
เป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึง่ขณะนี้ได้สนับสนุนให้สมาชิกปลูกคนละ 10 ต้น ราคา
จำหน่ายอยู่ที่ต้นละ 1,500 บาท 
 สำหรับวิธีการปลูกลงดินควรจะให้ต้นอ่อนมีขนาดความสูง 20 เซนติเมตรก่อน ถึงอย่างนัน้ก็เป็นพืช
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ ลำต้นดี แข็งแรง ปลอดเช้ือ มีการเจริญเติบโตได้ดี มีคุณภาพ สามารถผลิตได้จำนวนมากใน
เวลาอันรวดเร็ว และตลาดแอปเปิลในปัจจุบันยังเติบโตได้อีกมาก อีกทั้งในภูมิภาคอาเซียนยังไมม่ีการปลูกที่
แพร่หลาย ทางกลุ่มจึงตั้งเป้าให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของจังหวัดมหาสารคาม คาดว่าสร้างรายได้ให้
เกษตรกรและเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้อย่างดี 

ปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร พืชเศรษฐกิจของ
มหาสารคามมีมูลค่าประมาณปีละกว่า 8 พันล้านบาท มาจากผลผลิตมันสำปะหลังประมาณ 4 แสนตัน มูลค่า
กว่า 900 ล้านบาท อ้อยโรงงานผลผลิตกว่า 1.7 ล้านตัน มูลค่า 1.2 พันล้านบาท และจากข้าวผลผลิตกว่า 6.9 
แสนตัน มูลค่ากว่า 6,900 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้า จึงจำเป็นที่
จะต้องเร่งปรับตัวหันมาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดบัผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาผลผลิตให้พืช
เศรษฐกิจเมืองมหาสารคามมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 

“ปราโมทย์ วัฒนะ” เกษตรจังหวัดมหาสารคาม บอกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตร
จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินงานการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและสร้างกลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่ 
ผลักดันให้เกิดการร่วมกลุ่มเข้าสู่การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรยุคใหม่ ให้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี การใช้
เครื่องมือ การบริหารจัดการและขับเคล่ือนชุมชน หวังให้คนรุ่นใหม่มีความรูค้วามสามารถด้านวิชาการ



เกษตร เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (smart farming) เพื่อความยั่งยนืในการประกอบอาชีพ
การเกษตร และเกิดพลังเครือข่ายสร้างเครือขา่ยในระดับต่าง ๆ สอดคล้องกับโมเดล “Thailand 4.0” 
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การนำต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว นำยอดพันธ์ุที่สามารถปลูกในประเทศไทยได้มาพัฒนาต่อยอด ตั้งเป้าให้ผลผลิต
ภายใน 3 ปี ถึง 3 ปีครึ่ง ตั้งเป้าในปี 2565 จะสามารถผลิตต้นแอปเปิลให้ออกสู่ตลาดจำนวน 500,000 ต้น 
เป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึง่ขณะนี้ได้สนับสนุนให้สมาชิกปลูกคนละ 10 ต้น ราคา
จำหน่ายอยู่ที่ต้นละ 1,500 บาท 
 สำหรับวิธีการปลูกลงดินควรจะให้ต้นอ่อนมีขนาดความสูง 20 เซนติเมตรก่อน ถึงอย่างนัน้ก็เป็นพืช
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ ลำต้นดี แข็งแรง ปลอดเช้ือ มีการเจริญเติบโตได้ดี มีคุณภาพ สามารถผลิตได้จำนวนมากใน
เวลาอันรวดเร็ว และตลาดแอปเปิลในปัจจุบันยังเติบโตได้อีกมาก อีกทั้งในภูมิภาคอาเซียนยังไมม่ีการปลูกที่
แพร่หลาย ทางกลุ่มจึงตั้งเป้าให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของจังหวัดมหาสารคาม คาดว่าสร้างรายได้ให้
เกษตรกรและเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้อย่างดี 

ปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร พืชเศรษฐกิจของ
มหาสารคามมีมูลค่าประมาณปีละกว่า 8 พันล้านบาท มาจากผลผลิตมันสำปะหลังประมาณ 4 แสนตัน มูลค่า
กว่า 900 ล้านบาท อ้อยโรงงานผลผลิตกว่า 1.7 ล้านตัน มูลค่า 1.2 พันล้านบาท และจากข้าวผลผลิตกว่า 6.9 
แสนตัน มูลค่ากว่า 6,900 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้า จึงจำเป็นที่
จะต้องเร่งปรับตัวหันมาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดบัผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาผลผลิตให้พืช
เศรษฐกิจเมืองมหาสารคามมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 
 “ปราโมทย์ วัฒนะ” เกษตรจังหวัดมหาสารคาม บอกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตร
จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินงานการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและสร้างกลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่ 
ผลักดันให้เกิดการร่วมกลุ่มเข้าสู่การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรยุคใหม่ ให้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี การใช้
เครื่องมือ การบริหารจัดการและขับเคล่ือนชุมชน หวังให้คนรุ่นใหม่มีความรูค้วามสามารถด้านวิชาการ



เกษตร เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (smart farming) เพื่อความยั่งยนืในการประกอบอาชีพ
การเกษตร และเกิดพลังเครือข่ายสร้างเครือขา่ยในระดับต่าง ๆ สอดคล้องกับโมเดล “Thailand 4.0” 
  



 
ก.เกษตรฯ พบบุคลากร ติดโควิด 4 ราย เสี่ยงอีก 76 ราย 

 
“เฉลิมชัย” ส่ังการด่วน ติดตามเฝ้าระวังป้องกันเต็มที่ ให้สำนักปลัดส่งรายงานรายระเอียดผู้ติดเช้ือ

อย่างระเอียดให้ทราบ 
 รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่ามีบุคลากรของ
กระทรวงเกษตรฯติดเช้ือโควิค-19 จำนวน 4 คน และได้เข้ารับการรักษาเมือ่วันที่ 10 และ 11 เม.ย. โดยเป็น
บุคลากรของกรมประมง 1 คน กรมส่งเสริมการเกษตร 1 คนและกรมปศุสัตว์ 2 คน ขณะเดียวกันยังพบ
บุคลากรที่มีความเส่ียงและสัมผัสผู้ติดเช้ือจำนวน 76 คน มีความเส่ียงอยู่ระหว่างสังเกตอาการ 14 วัน 
 ทั้งนี้ใน 76 คน เป็นบุคลากรที่อยู่ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 คน 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2 คน สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 6 คน กรมการข้าว 
1 คน กรมส่งเสริมการเกษตร 4 คน กรมประมง 21 คน กรมปศุสัตว์ 23 คน กรมหม่อนไหม 1 คน กรมพัฒนา
ที่ดิน 3 คน การยางแห่งประเทศไทย 5 คน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2 คน 

อย่างไรก็ตามจากเหตุการณท์ี่เกิดข้ึนเบ้ืองต้นนายเฉลิมชัย ศรีออ่น. รมว.เกษตรฯ ได้ส่ังการให้ทาง
สำนักงานได้ประสานงานไปยังหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรป้องการการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่ 
และให้รายงานสาเหตุการแพร่ระบาดอย่างระเอียดให้ทราบเป็นการด่วนแล้ว 
  



 

 
กระทรวงเกษตรฯ เผยพบบุคลากร ติดโควิด 4 คนกรมประมง 1 คน กรมส่งเสริมการเกษตร 1 คน

และกรมปศุสัตว์ 2 คน มีกลุม่เสี่ยง 76 คน สั่งกักตัวแล้ว 
 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2564 รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า มีการเปิดเผยผลการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ การระบาดโควิด-19 หลังมีการระบาดของคลัสเตอร์
สถานบันเทิง ในกทม.และปริมณฑล ทำให้มีการระบาดอย่างกว้างขวาง กระทรวงเกษตรฯ ได้ตรวจสอบ
บุคลากร พบบุคลากรติดเชื้อจำนวน 4 คน และได้เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 10 และ 11 เม.ย. โดยเป็น
บุคลากรของกรมประมง 1 คน กรมส่งเสริมการเกษตร 1 คนและกรมปศุสัตว์ 2 คน 
 พบบุคลากรที่มีความเส่ียง และสัมผัสผู้ติดเช้ือจำนวน 76 คน มีความเส่ียงอยู่ระหว่างสังเกตอาการ 14 
วัน ได้แก่ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ 8 คน, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2 คน, สํานักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 6 คน กรมการข้าว 1 คน กรมส่งเสรมิการเกษตร 4 คน กรม
ประมง 21 คน กรมปศุสัตว์ 23 คน กรมหม่อนไหม 1 คน กรมพัฒนาที่ดิน 3 คน การยางแห่งประเทศไทย 5 
คน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคก์ารมหาชน) 2 คน 
  
  



 

 
เกษตรฯ พบบุคลากร ติดโควิดแล้ว 4 รายเสี่ยงอีก76 ราย “เฉลิมชัย”สั่งการด่วนให้ติดตามเฝ้า

ระวังป้องกันเต็มที่พร้อมสั่งสำนักงานปลัดส่งรายงานรายระเอียดผู้ติดเชื้ออย่างระเอียดให้ทราบในวันพรุ้งนี้ 
เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2564 รายงานจากกระทรวงแจ้งว่าล่าสุดได้ตรวจสอบพบบุคลากรของกระทรวง

เกษตรที่ติดเช้ือโควิค19 จำนวน 4 คน และได้เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 10 และ 11 เม.ย. โดยเป็นบุคลากร
ของกรมประมง 1 คน กรมส่งเสรมิการเกษตร 1 คนและกรมปศุสัตว์ 2 คนขณะเดียวกันยังพบบุคลากรที่มี
ความเส่ียง และสัมผัสผู้ติดเช้ือจำนวน 76 คน มีความเส่ียงอยู่ระหว่างสังเกตอาการ 14 วัน 

ทั้งนี้ใน76คนเป็นบุคลากรที่อยู่ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ 8 คน, สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 2 คน, สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 6 คน กรมการข้าว 1 คน 
กรมส่งเสริมการเกษตร 4 คน กรมประมง 21 คน กรมปศุสัตว์ 23 คน กรมหมอ่นไหม 1 คน กรมพัฒนาที่ดิน 
3 คน การยางแห่งประเทศไทย 5 คน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2 คน 

อย่างไรก็ตามจากเหตุการณท์ี่เกิดข้ึนเบ้ืองต้นนายเฉลิมชัย ศรีออ่น. รมว.เกษตรฯ ได้ส่ังการให้ทาง
สำนักงานได้ประสานงานไปยังหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรป้องการการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่ 
และให้รายงานสาเหตุการแพร่ระบาดอย่างระเอียดให้ทราบในวันพรุ่งนี้เป็นการด่วนแล้ว 
  



 
กรมวิชาการเกษตรเจ้าภาพจัด “เฟ้นหาสุดยอดกาแฟไทย” เป็นครั้งแรก หมดเขตรับสมัคร 23 เม.ย.นี ้

 
ตามที่กรมวิชาการการเกษตร นำทัพหน่วยงานรัฐจับมือภาคเอกชนร่วมจัดงานประกวด “สุดยอด

กาแฟไทย ปี 2564” ครั้งแรก เพื่อการค้นหาทั้งเมล็ดกาแฟอะราบิกาและโรบัสตาคุณภาพดี  กล่ินและรสชาติ
โดนใจคอกาแฟ  ทางองค์การกาแฟระหว่างประเทศได้จัดงบประมาณ 1 ล้านบาทให้ประเทศไทยเพือ่สนับสนุน
ร่วมจัดงานนี้ โดยหวังที่จะสร้างการรับรู้ชูจุดเด่นกาแฟไทยยืนหนึ่งคุณภาพดีระดับโลก ช่วยเพิ่มมูลค่า สร้าง
รายได้และความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรจากเดิมที่ให้ผู้สนใจส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 
31 มีนาคม 25564 นั้นได้ขยายเวลาสมัครไดเในวันสุดท้าย วันที่ 23 เมษายน 2564 นี ้

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  กาแฟนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
ของประเทศไทยที่สร้างมูลค่าถึง 33,000 ล้านบาท  สร้างรายได้แก่เกษตรกรและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  อย่างไรก็
ตาม สถานการณ์วิกฤติการแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดข้ึนทั่วโลก ได้ส่งผลกระทบใน
วงกว้างต่อเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการดำรงชีวิตและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการร้านกาแฟที่ชะลอการรับซื้อผลผลิตกาแฟของเกษตรกร ทำให้ผลผลิตกาแฟคงค้างอยู่ที่เกษตรกร
และผู้ประกอบการจำนวนกว่า 2,000 ตัน และในช่วงเดือนมีนาคม 2564 นี้ ผลผลิตกาแฟฤดูกาล 2563/2564 
จะเข้ามาเพิ่มอีกจำนวนกว่า 9,000 ตัน ในขณะที่สถานการณ์ของโควิด-19 ยังมีการแพรร่ะบาดอยู่จนถึง
ปัจจุบัน 

ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนกาแฟและผู้ประกอบการ  รวมทั้งประเทศไทย
ยังมีอีกหลายพื้นทีท่ี่ยังไม่มีการศกึษาเอกลักษณ์รสชาติกาแฟ ซึง่หากทราบรสชาติและเอกลักษณ์ของกาแฟ จะ
สามารถนำมาประชาสัมพันธ์เพิ่มโอกาสทางการตลาดและการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรได้  กรมวิชาการ
เกษตรจึงได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการค้า
ภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สมาคม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟ จัด



กิจกรรมการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ประจำปี 2564 (Thai Coffee Excellence 2021) เพื่อส่งเสริม 
ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์  สร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสช่องทางการตลาดให้กับกาแฟไทยเพิม่ขึ้น  รวมทั้ง
ยังช่วยระบายผลผลิตของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนอกีด้วย 

นายพิเชษฐ์  กล่าวอีกว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นปีแรกที่องค์การกาแฟระหว่างประเทศได้จัดสรร
งบประมาณจากกองทุนพิเศษจำนวน ประมาณ 1 ล้านบาท ให้แก่ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกจัด
กิจกรรมดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์กาแฟไทย สร้างการรับรู้ จุดเด่นของกาแฟไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคนักดื่มกาแฟรุ่นใหม่รวมทั้งความพิเศษของการประกวดครั้งนี้ถือเป็นครั้ง
แรกที่จะมีการประกวดทั้งกาแฟอะราบิกาและโรบัสตา เนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีแต่การประกวดเฉพาะกาแฟอะ
ราบิกาเท่านั้น  

ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประกวดสุดยอดกาแฟอะราบิกาและโรบัสตา
ของประเทศไทยในครั้งนี้ เพือ่ค้นหาเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดี ตั้งแต่ต้นทางการปลูกกาแฟ รวมถึงรสชาติกาแฟ 
จนได้เป็นเมล็ดกาแฟไทยเกรดพิเศษ   และรณรงค์ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การปลูกกาแฟให้ได้ผลผลิตกาแฟอย่างมีคุณภาพและแสดงถึงอัตลักษณ์กาแฟไทย  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา
กาแฟไทยให้มีคุณภาพดีสู่ระดับโลก เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้และความยั่งยืนแก่เกษตรกร  

สำหรับผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครได้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2564และสามารถส่งกาแฟที่จะนำเข้าประกวด
ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
เกษตรกรหรอืกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชนที่สนใจส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดสามารถดูรายละเอียด
การสมัครไดท้ี่เว็บไซต์http://www.doa.go.th/hort 
 


