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ยุวเกษตรกร 3.เกษตรฯ เผยผลสำเร็จยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา ปี 64 ตั้ง
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการดำเนินงานส่งเสริมและ

พัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรมาเป็นเวลากว่า 67 ปี เราดำเนินการก่อนที่จะแยกตัวออกมาตั้งเป็นกรมส่งส่งเสริม
การเกษตรในปัจจุบัน โดยมีการส่งเสริมการรวมตัวกันของเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 10 – 25 ปี ที่มีความสนใจ
ด้านการเกษตรจัดตั้งเป็น “กลุ่มยุวเกษตรกร” ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพการเกษตร และพัฒนา
ทักษะด้านการเกษตรขั้นพื้นฐานเพื่อให้ยุวเกษตรกรเตรียมพร้อมสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ปัจจุบันมี
ความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา ที่
ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 

โดยผลการดำเนินงานเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 62 คน ทีไ่ด้เข้าร่วมโครงการ 
ALDP (Agricultural Leadership Development Program หรือ เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4-H Club ใน



ระดับอุดมศึกษา) มีหลักสูตรในการจัดอบรมโครงการฯ ประกอบด้วย 8 หลักสูตร ซึ่งพบว่า ทุกหลักสูตร
สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษามีความพึงพอใจหลังจากได้รับฟังการบรรยาย สมาชิกกลุ่มยุว
เกษตรกรในระดับอุดมศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยกุต์ใช้ในการพัฒนาการทำงาน การฝึกความเป็น
ผู้นำ และการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในระดบัอุดมศึกษาและการสร้างเครือข่ายกลุ่มยุว
เกษตรกรในระดับอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ฉะนั้นเพื่อเป็นการพัฒนางานด้านการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยวุเกษตรกรในระดับอุดมศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร ยงัคงจับมือกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มาเป็นปีที่ 4 
ดำเนินโครงการ ALDP (Agricultural Leadership Development Program หรือ เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพิ่มศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรระดับอุดมศึกษา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษาที่เป็นผู้นำด้านการเกษตร จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางปัญญาให้
นักศึกษาด้านการเกษตรพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษา สอดคล้องกับกรมส่งเสริม
การเกษตรที่ได้ดำเนินการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กิจกรรม 4-H Club ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายเป็น
กลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษาจำนวน 12 กลุ่ม ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดำเนินการ
โครงการเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4-H Club ในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายยุว
เกษตรกรระดับอุดมศึกษา เสรมิสร้างภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และจัดทำแผนธุรกิจ (Business 
Model Canvas) และการนำเสนอแผนธุรกิจให้แก่ยุวเกษตรกรระดับอุดมศึกษา โดยการบูรณาการกับ
หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนต่อไป 
  



 

 
รมว.เกษตรฯ หารือภาคีเครือข่าย ล้ง สมาคม  ก่อนส่งออกไปต่างประเทศ พรอ้มตรวจทุก

กระบวนการมาตรฐานเนื้อทุเรียน การรถขนส่งทุเรียนเข้าโรงคดับรรจุพร้อมสำเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAP 
พืช สกัดกั้นไม่ให้ทุเรียนอ่อนออกนอกพื้นที่ 

วันที่ 28 เมษายน 2564 นาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เปิดเผย
ว่า ตามที่มักจะเกิดปัญหาการเร่งตัดทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาดมากในช่วงต้นฤดูกาล เพื่อ
จำหน่ายทำกำไร ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เกิดภาพลักษณท์ี่ไม่ดีตอ่
ทุเรียนไทย รวมทั้งเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเมื่อถูกกดราคาจากผู้รับซื้อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความห่วงใยในเรื่องคุณภาพ และปัญหาด้านการตลาดของทุเรียนดังกล่าว จึงได้ส่ังการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดำเนินการป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อน โดยเฉพาะในภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ และได้มอบหมายให้
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงมหาดไทย สมาพันธ์



ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก สมาคมทุเรียนไทย ผู้ประกอบการส่งออก ภายใต้การกำกับของผู้ว่าราชการ
จังหวัด ร่วมกันวางมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน)  พร้อมจัดตั้งชุด
เฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน)ในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญของภาคตะวันออก
คือ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และจังหวัดตราด และได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ให้บริการ
ตรวจสอบความสุกแก่ของทุเรียนให้ได้มาตรฐานตามทีก่ำหนด โดยยึดเกณฑ์ดังนี้ พันธ์ุหมอนทอง เปอร์เซ็นต์
แป้งต้องได้ 32% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธ์ุชะนี เปอร์เซ็นตแ์ป้งต้องได้ 30 % ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธ์ุ
กระดุม เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 27 % ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป และพันธ์ุพวงมณี เปอร์เซน็ต์แป้งต้องได้ 30% 
ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป เมื่อทุเรียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซ็นต์
น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนเฉพาะตัวอย่างแนบไปกับรถขนส่งทุเรียนเข้าโรงคัดบรรจุพร้อมสำเนาใบรับรอง
แหล่งผลิต GAP พืช เพื่อคุมเข้มสกัดกั้นไม่ให้ทุเรียนอ่อนออกนอกพื้นที่ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับซื้อ 
รวมทั้งกำหนดประกาศดีเดย์ให้วันที่ 10 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาเป็น “วันทุเรียนแก”่  เพือ่เป็นสัญลักษณ์วัน
เริ่มต้นทีทุ่เรียนคุณภาพจะออกสู่ตลาด 

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับผลการวางมาตรการ
เพื่อควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ภาคตะวันออกนี้ พบว่า มาตรการดงักล่าวส่งผลดีต่อ
ทั้งเกษตรกรในการเตรียมความพร้อมการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปี 2564 ผู้ประกอบการ ล้ง มือตัดทุเรียนสามารถ
กำหนดระยะเวลาการตัด และปริมาณผลผลิตที่พอดีกับความต้องการของตลาดได้ ซึง่จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้
ว่าจะได้รับประทานทุเรียนทีม่ีคุณภาพ รวมทั้งเกิดความร่วมมอืจากผู้รวบรวมเพื่อการส่งออก (ล้ง) ผู้ซื้อ-ขายใน
ตลาดกลาง ผู้จำหน่ายทุเรียนริมทาง ตลาดนัด ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเกษตรกรผู้ปลูก
ทุเรียนในการปฏิบัติตามตามประกาศจังหวัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ได้นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติจริงร่วมกับชุด
ปฏิบัติการตรวจสอบทุเรียนด้อยคุณภาพ มีบ้างที่เกษตรกรบางรายยังไม่ยอมรับในผลการตรวจ เนื่องจากใช้
ความรู้สึกเกี่ยวกับสีของเนื้อทุเรียนมาเปรียบเทียบ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี เนื่องจากเห็นว่าเป็นแนวทางการเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้ทุเรียนมีคุณภาพมากขึ้นและมีตลาดที่ดีใน
อนาคต 

ดังนั้นในภาพรวมถือได้ว่า มาตรการดังกล่าวประสบความสำเร็จด้วยดีสามารถควบคุมทุเรียนอ่อนได้
ในระดับที่น่าพอใจมาก และจากผลสำเร็จที่เกิดข้ึนกับมาตรการป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนออ่น) ภาค
ตะวันออก กรมส่งเสริมการเกษตรจะนำมาถอดเป็นโมเดล เพื่อเตรียมการขยายผลไปสู่ทุเรียนภาคใต้ ที่จะมี
ผลผลิตออกในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงอีกด้วย 
  



 
วันที่ 28 เมษายน 2564 นาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เปิดเผย

ว่า ตามที่มักจะเกิดปัญหาการเร่งตัดทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาดมากในช่วงต้นฤดูกาล เพื่อ
จำหน่ายทำกำไร ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เกิดภาพลักษณท์ี่ไม่ดีตอ่
ทุเรียนไทย รวมทั้งเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเมื่อถูกกดราคาจากผู้รับซื้อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
ความห่วงใยในเรื่องคุณภาพ และปัญหาด้านการตลาดของทุเรียนดังกล่าว จึงได้ส่ังการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดำเนินการป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อน โดยเฉพาะในภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ และได้มอบหมายให้
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงมหาดไทย สมาพันธ์
ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก สมาคมทุเรียนไทย ผู้ประกอบการส่งออก ภายใต้การกำกับของผู้ว่าราชการ
จังหวัด ร่วมกันวางมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน)  พร้อมจัดตั้งชุด
เฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน)ในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญของภาคตะวันออก 



คือ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และจังหวัดตราด และได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ให้บริการ
ตรวจสอบความสุกแก่ของทุเรียนให้ได้มาตรฐานตามทีก่ำหนด โดยยึดเกณฑ์ดังนี้ พันธ์ุหมอนทอง เปอร์เซ็นต์
แป้งต้องได้ 32% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธ์ุชะนี เปอร์เซ็นตแ์ป้งต้องได้ 30 % ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธ์ุ
กระดุม เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 27 % ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป และพันธ์ุพวงมณี เปอร์เซน็ต์แป้งต้องได้ 30% 
ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป เมื่อทุเรียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซ็นต์
น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนเฉพาะตัวอย่างแนบไปกับรถขนส่งทุเรียนเข้าโรงคัดบรรจุพร้อมสำเนาใบรับรอง
แหล่งผลิต GAP พืช เพื่อคุมเข้มสกัดกั้นไม่ให้ทุเรียนอ่อนออกนอกพื้นที่ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับซื้อ 
รวมทั้งกำหนดประกาศดีเดย์ให้วันที่ 10 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาเป็น “วันทุเรียนแก”่  เพือ่เป็นสัญลักษณ์วัน
เริ่มต้นทีทุ่เรียนคุณภาพจะออกสู่ตลาด 
 ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับผลการวางมาตรการ
เพื่อควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ภาคตะวันออกนี้ พบว่า มาตรการดงักล่าวส่งผลดีต่อ
ทั้งเกษตรกรในการเตรียมความพร้อมการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปี 2564 ผู้ประกอบการ ล้ง มือตัดทุเรียนสามารถ
กำหนดระยะเวลาการตัด และปริมาณผลผลิตที่พอดีกับความต้องการของตลาดได้ ซึง่จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้
ว่าจะได้รับประทานทุเรียนทีม่ีคุณภาพ รวมทั้งเกิดความร่วมมอืจากผู้รวบรวมเพื่อการส่งออก (ล้ง) ผู้ซื้อ-ขายใน
ตลาดกลาง ผู้จำหน่ายทุเรียนริมทาง ตลาดนัด ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเกษตรกรผู้ปลูก
ทุเรียนในการปฏิบัติตามตามประกาศจังหวัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ได้นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติจริงร่วมกับชุด
ปฏิบัติการตรวจสอบทุเรียนด้อยคุณภาพ มีบ้างที่เกษตรกรบางรายยังไม่ยอมรับในผลการตรวจ เนื่องจากใช้
ความรู้สึกเกี่ยวกับสีของเนื้อทุเรียนมาเปรียบเทียบ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี เนื่องจากเห็นว่าเป็นแนวทางการเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้ทุเรียนมีคุณภาพมากขึ้นและมีตลาดที่ดีใน
อนาคต 
 ดังนั้นในภาพรวมถือได้ว่า มาตรการดังกล่าวประสบความสำเร็จด้วยดีสามารถควบคุมทุเรียนอ่อนได้
ในระดับที่น่าพอใจมาก และจากผลสำเร็จที่เกิดข้ึนกับมาตรการป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนออ่น) ภาค
ตะวันออก กรมส่งเสริมการเกษตรจะนำมาถอดเป็นโมเดล เพื่อเตรียมการขยายผลไปสู่ทุเรียนภาคใต้ ที่จะมี
ผลผลิตออกในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงอีกด้วย 
  



 

 
การปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้าวเป็นพืชสำคัญแก่การ

ดำรงชีวิต ความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศทุกสมัย ในอดีตคันไถเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมดินก่อน
ปลูกข้าว โดยใช้แรงงานสัตว์ในการขับเคล่ือน ซึ่งถูกนำมาใช้ประกอบพิธีไถหว่านในพระราชพิธีจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ พระราชพิธีฯ มีมาแต่โบราณตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีจนกระทั่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัย
รัชกาลที่ 4 ได้โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้มีพิธีสงฆ์ จึงมีพิธีพืชมงคลรวมกับพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
เป็นพระราชพิธีพชืมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พระราชพิธีดังกล่าวมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรในการทำนา ชักนำให้มีความมั่นใจความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญในแก่เกษตรกร 
กำหนดจัดข้ึนในเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมของทุกปี วันที่ตามฤกษ์ยามที่เหมาะสมตามประเพณี ซึง่เป็น
ระยะเวลาเหมาะสมแก่การเริ่มต้นการทำนาของทุกปี 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดม้อบหมายให้กรมส่งเสรมิการเกษตร จัดเก็บ ดูแลรักษา 
ซ่อมแซมปรับปรุงคันไถ ตลอดจน จัดเตรียมคันไถเพือ่เข้าร่วมวันซ้อมย่อย วันซ้อมใหญ่และวันงานพระราชพิธี
ฯ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในช่วงเดือนเมษายนก่อนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญของทุกปี กรมส่งเสรมิการเกษตร จะดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงคันไถให้มีสภาพสมบูรณ์พรอ้มใช้
งาน และจัดงานไหว้คันไถเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งปี 2564 
ได้กำหนดจัดงานไหว้คันไถ ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ณ บริเวณปะรำพิธีอาคารเก็บรักษาคันไถ กรม
ส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คณะ



ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
การเกษตร ร่วมงานไหว้คันไถในครั้งนี้ด้วย 

 

 
สำหรับชุดองค์ประกอบคันไถนี้ ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 โดยเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมหนองโพ อำเภอ

โพธาราม จังหวัดราชบุรี น้อมเกล้าน้อมกระหมอ่มสร้างถวายพระบาทสมเด็จ  พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีชุดองค์ประกอบ ดังนี้ 



1. คันไถ ขนาดความสูงวัดจากพื้นถึงเศียรนาค 2.26 เมตร และยาวจากเศียรนาคถึงปลายไถ 6.59 เมตร 
ทาสีแดงชาดตลาดคันไถ หัวคันไถทำเป็นเศียรพญานาคลงรักปิดทอง ลวดลายประดับคันไถเป็นลาย
กระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคัน ปลายไถหุ้มผ้าขาวขลิบทองสำหรับมือจับ 

2. แอกเทียมพระโค ยาว 1.55 เมตร ตรงกลางแอกประดับด้วยรปูครุฑยุดนาคหล่อด้วยทองเหลืองลงรัก
ปิดทองอยู่บนฐานบัว ปลายแอกทั้งสองด้านแกะสลักเป็นรูปเศียรพญานาคลงรักปิดทอง ลวดลาย
ประดับเป็นลาย กระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคัน ปลายแอกแต่ละด้านมีลูกแอกทั้งสองด้าน
สำหรับเทียมพระโคพรอ้มเชือกกระทาม 

3. ฐานรอง เป็นที่สำหรับรองรับคันไถพร้อมแอก ทำด้วยไม้เนือ้แข็งทาด้วยสีแดงชาด มีลวดลายประดับ
เป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองทัง้ด้านหัวไถและปลายไถ 

4. ธงสามชาย เป็นธงประดับคันไถติดตั้งอยู่บนเศียรนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาด เขียนลวดลาย
ลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแวว มีพู่สีขาวประดับเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติ ธง
สามชายมีลักษณะเป็นรูปสามเหล่ียม ฐานยาว 41 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร และเสาธงยาว 72 
เซนติเมตร 
ซึ่งปีนี้ จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ทำให้การจัดพระราชพิธีพืชมงคล

จรดพระนังคัลแรกนาขวัญนั้นไม่สามารถดำเนินการจัดได้ตามปกติ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ พล
เอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธ์ุข้าว
พระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที ่9 พฤษภาคม 2564 และพิธีหว่านข้าวในแปลง
นาทดลอง สวนจิตรลดา โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านข้าว ใน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 

  
  



 

  



 

 

 
  



 
กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ 

"ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง" เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่าง
ราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 6) ความว่า 

มติที่ประชุมครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง 
และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษรตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 6) หรือ "ประกันรายได้มนั
สำปะหลัง" ดังนี้ 

ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างองิประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตาม
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 6) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยระบุวันที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 
และระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1-31 เมษายน 2564 และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่
เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน หัวมันสำปะหลังสดเช้ือแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.38 บาท 

ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 2.50 บาท) กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง 
มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมัน
สำปะหลัง สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 6 คือ กิโลกรัมละ 0.12 บาท 
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 



 

 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 

ปี 2563/64 หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 7 
ธันวาคม 2563 นั้น 

เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ ช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนจากปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพกรมการค้าภายใน ออกประกาศ
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมัน
สำปะหลัง" เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 6) ความว่า 

มติที่ประชุมครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง 
และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษรตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 6) หรือ "ประกันรายได้มนั
สำปะหลัง" ดังนี้ 

ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างองิประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตาม
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 6) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยระบุวันที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 
และระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1-31 เมษายน 2564 และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่
เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน หัวมันสำปะหลังสดเช้ือแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.38 บาท  

ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 2.50 บาท) กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง 
มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมัน
สำปะหลัง สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 6 คือ กิโลกรัมละ 0.12 บาท ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 



 

 

 
 



 



 


