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ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
โรคใบด่างมัน
ส าปะหลัง 

1. "เฉลิมชัย" สั่งปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง ตัดวงจรควบคุมพ้ืนที่ระบาด 
แนะเกษตรกรใช้พันธุ์สะอาดทนโรค 

NEW1 

2. 'เฉลิมชัย' สั่งเดินหน้าลุยปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง ข่าว 24 ชม. 
3. “เฉลิมชัย” สั่งลุยปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง แนะเกษตรกรใช้พันธุ์สะอาด 

ทนทานโรค 
เกษตรก้าวไกล 

4. 'เฉลิมชัย' สั่งเดินหน้าลุยปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง กรุงเทพธุรกิจ 
5. "เฉลิมชัย" สั่งเดินหน้าลุยปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง เน้นตัดวงจรและ

ควบคุมพ้ืนที่ระบาด 
SANOOK77 

6. "เฉลิมชัย" ลุยปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง ก าชับตัดวงจร คุมพ้ืนที่ระบาด ไทยรัฐ 
7. "เฉลิมชัย" สั่งปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง ตัดวงจรควบคุมพ้ืนที่ระบาด 

แนะเกษตรกรใช้พันธุ์สะอาดทนโรค 
ผู้จัดการออนไลน์ 

8. "เฉลิมชัย" สั่งเดินหน้าลุยปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง เน้นตัดวงจรควบคุม
พ้ืนที่ระบาด พร้อมแนะเกษตรกรใช้พันธุ์สะอาด ทนทานโรค 

Pantip.com 

9. "เฉลิมชัย" สั่งเดินหน้าลุยปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง เน้นตัดวงจรและ
ควบคุมพ้ืนที่ระบาด พร้อมแนะเกษตรกรใช้พันธุ์สะอาด ทนทานโรค 

เกษตรสาระดีดอทคอม 

10. "เฉลิมชัย" สั่งลุยปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง คุมเข้มพ้ืนที่ระบาด สยามรัฐ 
11. เกษตรฯ สั่งเดินหน้าลุยปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง เน้นตัดวงจร และ

ควบคุมพ้ืนที่ระบาด พร้อมแนะเกษตรกรใช้พันธุ์สะอาด ทนทานโรค 
ไทยแลนด์พลัส 

อาหารโลก 12. เวทีไทยขานรับประชุมสุดยอดผู้น าระบบอาหารโลก ไทยโพสต์ 
ธุรกิจดินปุ๋ย 13. กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรใช้ประโยชน์จากศูนย์จัดการดินปุ๋ย

ชุมชน แหล่งความรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยแบบครบวงจร 
ไทยแลนด์พลัส 

14. กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรใช้ประโยชน์จากศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน แหล่งความรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยแบบครบวงจร 

ไฮไลท์นิวส์ 

ภัยพิบัต ิ 15. เกษตรฯ เตรียมพร้อมมาตรการรับมือช่วงฤดูฝน สั่งหน่วยงานในพ้ืนที่เร่งให้
ข้อมูลเกษตรกรเตรียมตัว หวังช่วยลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 

สถานีวิทยุ ม.ก. 

16. เตรียมพร้อมมาตรการรับมือช่วงฤดูฝน เดลินิวส ์
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แปลงใหญ่ 17. ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง ช่วยเหลือเกษตรกร ในการท าบันทึกการขอรับ

เงินอุดหนุน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยง
การตลาด จังหวัดตรัง กว่า 26 ล้านบาท 

ส านักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

18. ตรัง บันทึกการขอรับเงินอุดหนุน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด จังหวัดตรัง กว่า 26 ล้านบาท 

ออนไลน์นิวส์ 



19. ตรัง เกษตรจังหวัดช่วยเหลือเกษตรกร โนการท าบันทึกการขอรับเงินอุดหนุน ทีซีนิวส์สเตชั่น 
20. กลุ่มแปลงใหญ่พัทลุงปลื้ม ได้รับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่  ฯ 

แล้วกว่า 43 ล้านบาท 
คมชัดลึก 

21. กลุ่มแปลงใหญ่พัทลุงปลื้ม ได้รับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ฯ 
แล้วกว่า 43 ล้านบาท 

ข่าวสด 

โควิด-19 22. แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสวิด-19 อสมท. 
23. ‘จุรินทร์-นิพนธ์’ลงใต้ติดตามราคาผลผลิตการเกษตร ในพ้ืนที่นครศรีฯ – 

สงขลา ชูมาตรการช่วยเหลือช่วงสถานการณ์โควิด -19 
สมิหลาไทม์ 

24. จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพ้ืนที่นคร
ฯ สงขลา ชูมาตรการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้า
เกษตรช่วงสถานการณ์โควิด 

ศูนย์ข่าวใต้สันติสุข 

25. จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพ้ืนที่นคร
ฯ สงขลา ชูมาตรการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้า
เกษตร 

สยามรัฐ 

26. จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพ้ืนที่นคร
ฯ สงขลา ชูมาตรการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้ า
เกษตร 

thaiquote 

27. จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพ้ืนที่นคร
ฯ สงขลา ชูมาตรการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้า
เกษตร 

SME ชี้ช่องรวย 

28. จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพ้ืนที่นคร
ฯ สงขลา ชูมาตรการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้า
เกษตร 

AMARIN34 

29. จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพ้ืนที่นคร
ฯ สงขลา ชูมาตรการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้า
เกษตร 

NEW18 

30. จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพ้ืนที่นคร
ฯ สงขลา ชูมาตรการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้า
เกษตร 

Voiceonline 

31. จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพ้ืนที่นคร
ฯ สงขลา ชูมาตรการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้า
เกษตร 

smartsme 

32. จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพ้ืนที่นคร
ฯ สงขลา ชูมาตรการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้า
เกษตร 

77ข่าวเด็ด 

33. จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพ้ืนที่นคร
ฯ สงขลา ชูมาตรการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้า
เกษตร 

zolitic 



34. จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ช่วยเกษตร ชูมาตราการช่วยเหลือช่วงโควิด สงขลาโฟกัส 
ทุเรียน 35. ทุเรียนภาคใต้เนื้อหอม จีนรุมซื้อไร่ละล้าน แห่ปลูกแซงยางพารา ประชาชาติธุรกิจ 
เกษตรกรต้นแบบ 36. สสก.5 สงขลา ขับเคลื่อนการท าเกษตรผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
ส านักข่าว 

กรมประชาสัมพันธ์ 
กระท้อน 37. เกษตรเมืองลิง ลพบุรีชวนซื้อกระท้อนตะลุง กระท้อน GI ของดีเมืองลพบุรี มี

หนึ่งเดียวในโลก 
ผู้จัดการออนไลน์ 

38. เกษตรตากปลื้ม แปลงใหญ่บุกต าบลพะวอ สุดเจ๋งปลูกบุกสร้างรายได้ มี
ตลาดรองรับ ต่อยอดสู่การอนุรักษ์ป่าคงอยู่คู่ชุมชน 

ข่าวสด 

อ่ืน ๆ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
มันส าปะหลัง 39. เช็คท่ีนี่! ตรวจสอบเงินส่วนต่าง ‘ประกันรายได้มันส าปะหลัง’ งวดที่ 7 กรุงเทพธุรกิจ 

40. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการควบคุมและแก้ปัญหาโรคใบด่างมัน
ส าปะหลัง วงเงิน 1,329 ล้านบาท 

ส านักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

สมุนไพร 41. เมืองเลยรวมตัวปลูกสมุนไพรขายรายได้ยั่งยืน เดลินิวส ์
42. แปลงใหญ่สมุนไพรเลยสุดเจ๋ง ปลูกสมุนไพรมาตรฐษน Organic Thailand 

และมาตรฐานสากล เจาะตลาดไทยและต่างชาติ สร้างรายได้ยั่งยืน 
ข่าวสด 

แปลงใหญ่ 
 

43. กสก.ปลื้มมันส าปะหลังอินทรีย์นาโพธิ์ ผลิตมาตรฐาน สู่การส่งออกตลาดโลก ข่าว 24 ชม. 

44. กสก.ปลื้มมันส าปะหลังอินทรีย์นาโพธิ์ ผลิตมาตรฐาน สู่การส่งออกตลาดโลก ไทยรัฐ 

45. กสก.ปลื้มมันส าปะหลังอินทรีย์นาโพธิ์ ผลิตมาตรฐาน สู่การส่งออกตลาดโลก Thailand News Online 

46. ยกแปลงใหญ่ริมโขงปลูกผักปลอดสารพิษ รายได้งาม พ่อค้ารับซื้อถึงสวน ไทยรัฐ 

ปลูกพืช 47. การปลูกพืช ด้วยแสงประดิษฐ์ FM 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
"เฉลิมชัย" สั่งปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง ตัดวงจรควบคุมพื้นที่ระบาด แนะเกษตรกรใช้พันธุ์สะอาดทน
โรค 

 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ผมได้สั่งการ กรมส่งเสริม
การเกษตร เดินหน้าแก้ปัญหา โรคใบด่างมันส าปะหลัง ซึ่งให้ยึดถึงความเดือดพ่ีน้องเกษตรกรเป็นเรื่องเร่งด่วน 
และด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด โดยได้ก าชับให้ กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเตรียมแผนขับเคลื่อน
โครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด เน้นสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง และ
ด าเนินโครงการให้ทันกับระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้บทลงโทษตาม
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ควบคู่กับการด าเนินโครงการด้วย 
 

 
ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบ
ครอบคลุมพ้ืนที่ วงเงิน 1,329.22 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งมีเป้าหมาย ในการ
ตัดวงจรการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์สะอาดและทนทาน ต่อโรค 
ควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัวไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ และด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคดังกล่าว ครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง จ านวน 400,000 ไร่ เกษตรกร จ านวน 40,000 ราย โดย
จะด าเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ 1) การท าลายพ้ืนที่พบโรคใบด่างมันส าปะหลังและจ่ายค่าชดเชยการ
ท าลายให้กับเกษตรกรหลังตรวจสอบผลการท าลายไปแล้ว 30 วัน 2) การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ท่อน
พันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรค โดยจะสนับสนุนท่อนพันธุ์ จ านวนไร่ละ 500 ล า 3) ใช้มาตรการทางกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอมให้ท าลาย ต้นมันส าปะหลังที่
เป็นโรค เพื่อตัดวงจรการระบาด 



อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ การด าเนินงานโครงการอยู่ในส่วนของขั้นตอนการส ารวจ
พ้ืนที่การระบาดและท าลายแปลงที่เป็นโรค เพื่อยืนยันพ้ืนที่ระบาดจริงที่เป็นปัจจุบัน โดยคณะท างาน
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันส าปะหลังระดับต าบล จะลงพื้นที่ ปูพรมส ารวจเพื่อชี้เป้า เมื่อพบแปลง
ที่ระบาดจะแจ้งให้เกษตรกรเจ้าของแปลงด าเนินการท าลายพื้นที่ท่ีพบโรค พร้อมยื่นความประสงค์ขอรับการ
สนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด หลังจากนั้นคณะท างานฯ ระดับอ าเภอ/จังหวัด จะส่งข้อมูลขอจัดสรรค่าท าลาย
และค่าท่อนพันธุ์ให้กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อรวบรวมเสนอส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอมให้ท าลาย กรมส่งเสริมการเกษตรจะน าข้อมูลจากคณะท างานฯ ใน
พ้ืนที ่แจ้งให้กรมวิชาการเกษตรด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 
 
ส าหรับขั้นตอนการชดเชยการท าลาย ภายหลังจากท่ีท าลายแปลงที่ติดโรคแล้ว 30 วัน คณะท างานฯ ระดับ
ต าบล จะด าเนินการตรวจสอบแปลงอีกครั้ง และส่งข้อมูลให้คณะท างานฯ ระดับอ าเภอ/จังหวัด ส่งข้อมูลผู้มี
สิทธิ์ได้รับเงินค่าชดเชยท าลายให้กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการตรวจสอบแล้วแจ้ง ธกส. เพ่ือโอนเงินเข้า
บัญชีเกษตรกรเจ้าของแปลงที่เป็นโรค ส่วนขั้นตอนการสนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด จะมีการรับสมัครเกษตรกร
เข้าร่วมแปลงพันธุ์สะอาดเพ่ือเป็นแหล่งแปลงพันธุ์สนับสนุนให้แก่เกษตรกรและเป็นแหล่งจ าหน่ายพันธุ์ในพื้นที่
และเกษตรกรใกล้เคียงทั้งร่นระยะเวลาการขนส่ง ได้ท่อนพันธุ์มันสะอาดที่มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา เมื่อผ่าน
การประเมินจะด าเนินการข้ึนทะเบียนแปลง เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนการผลิต และส่งมอบท่อนพันธุ์ตามที่
ได้รับการจองไว้ต่อไป 
 
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเร่งลงพ้ืนที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
รายละเอียดของโครงการให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังได้รับทราบ และตระหนักถึงความส าคัญของการ
ใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและทนต่อโรค ซึ่งจะเป็นการควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัวไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ขอความมือเกษตรกรให้เลือกใช้พันธุ์มันส าปะหลังสะอาดจากแปลงพันธุ์ที่ไม่พบการระบาด
ของโรค และควรเป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคใบด่าง เช่น ระยอง 72 ระยอง 90 KU50 และห้วยบง 60 รวมถึงงด
ใช้พันธุ์อ่อนแอ ได้แก่ ระยอง 11 และ CMR 43-08-89 เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
'เฉลิมชัย' สั่งเดินหน้าลุยปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง 

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ผม ได้สั่งการ กรมส่งเสริม
การเกษตร เดินหน้าแก้ปัญหา โรคใบด่างมันส าปะหลัง ซึ่งให้ยึดถึงความเดือดพ่ีน้องเกษตรกรเป็นเรื่องเร่งด่วน 
และด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด โดยได้ก าชับให้ กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเตรียมแผนขับเคลื่อน
โครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด เน้นสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ
ด าเนินโครงการให้ทันกับระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้บทลงโทษตาม
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ควบคู่กับการด าเนินโครงการด้วย 

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบ
ครอบคลุมพ้ืนที่ วงเงิน 1,329.22 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งมีเป้าหมาย ในการ
ตัดวงจรการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์สะอาดและทนทาน ต่อโรค 
ควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัวไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ และด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคดังกล่าว ครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง จ านวน 400,000 ไร่ เกษตรกร จ านวน 40,000 ราย โดย
จะด าเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ 1) การท าลายพ้ืนที่พบโรคใบด่างมันส าปะหลังและจ่ายค่าชดเชยการ
ท าลายให้กับเกษตรกรหลังตรวจสอบผลการท าลายไปแล้ว 30 วัน 2) การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ท่อน
พันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรค โดยจะสนับสนุนท่อนพันธุ์ จ านวนไร่ละ 500 ล า 3) ใช้มาตรการทางกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอมให้ท าลาย ต้นมันส าปะหลังที่
เป็นโรค เพื่อตัดวงจรการระบาด 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ การด าเนินงานโครงการอยู่ในส่วนของขั้นตอนการส ารวจ
พ้ืนที่การระบาดและท าลายแปลงที่ เป็นโรค เพ่ือยืนยันพ้ืนที่ระบาดจริงที่เป็นปัจจุบัน โดยคณะท างาน
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันส าปะหลังระดับต าบล จะลงพื้นที่ ปูพรมส ารวจเพ่ือชี้เป้า เมื่อพบแปลง
ที่ระบาดจะแจ้งให้เกษตรกรเจ้าของแปลงด าเนินการท าลายพ้ืนที่ที่พบโรค พร้อมยื่นความประสงค์ขอรับการ
สนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด หลังจากนั้นคณะท างานฯ ระดับอ าเภอ/จังหวัด จะส่งข้อมูลขอจัดสรรค่าท าลาย



และค่าท่อนพันธุ์ให้กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือรวบรวมเสนอส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอมให้ท าลาย กรมส่งเสริมการเกษตรจะน าข้อมูลจากคณะท างานฯ ใน
พ้ืนที่แจ้งให้กรมวิชาการเกษตรด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 

ส าหรับขั้นตอนการชดเชยการท าลาย ภายหลังจากที่ท าลายแปลงที่ติดโรคแล้ว 30 วัน คณะท างานฯ ระดับ
ต าบล จะด าเนินการตรวจสอบแปลงอีกครั้ง และส่งข้อมูลให้คณะท างานฯ ระดับอ าเภอ/จังหวัด ส่งข้อมูลผู้มี
สิทธิ์ได้รับเงินค่าชดเชยท าลายให้กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการตรวจสอบแล้วแจ้ง ธกส . เพ่ือโอนเงินเข้า
บัญชีเกษตรกรเจ้าของแปลงที่เป็นโรค ส่วนขั้นตอนการสนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด จะมีการรับสมัครเกษตรกร
เข้าร่วมแปลงพันธุ์สะอาดเพ่ือเป็นแหล่งแปลงพันธุ์สนับสนุนให้แก่เกษตรกรและเป็นแหล่งจ าหน่ายพันธุ์ในพ้ืนที่
และเกษตรกรใกล้เคียงท้ังร่นระยะเวลาการขนส่ง ได้ท่อนพันธุ์มันสะอาดที่มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา เมื่อผ่าน
การประเมินจะด าเนินการขึ้นทะเบียนแปลง เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนการผลิต และส่งมอบท่อนพันธุ์ตามที่
ได้รับการจองไว้ต่อไป 

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเร่งลงพ้ืนที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
รายละเอียดของโครงการให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังได้รับทราบ และตระหนักถึงความส าคัญของการ
ใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและทนต่อโรค ซึ่งจะเป็นการควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัว ไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ขอความมือเกษตรกรให้เลือกใช้พันธุ์มันส าปะหลังสะอาดจากแปลงพันธุ์ที่ไม่พบการระบาด
ของโรค และควรเป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคใบด่าง เช่น ระยอง 72 ระยอง 90 KU50 และห้วยบง 60 รวมถึงงด
ใช้พันธุ์อ่อนแอ ได้แก่ ระยอง 11 และ CMR 43-08-89 เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“เฉลิมชัย” สั่งลุยปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง แนะเกษตรกรใช้พันธุ์สะอาด ทนทานโรค 

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ผมได้สั่งการ กรมส่งเสริการเกษตร 
เดินหน้าแก้ปัญหา โรคใบด่างมันส าปะหลัง ซึ่งให้ยึดถึงความเดือดพ่ีน้องเกษตรกรเป็นเรื่องเร่งด่วน และ
ด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด โดยได้ก าชับให้ กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเตรียมแผนขับเคลื่อนโครงการ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด เน้นสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และด าเนิน
โครงการให้ทันกับระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องบังคับใช้บทลงโทษตาม
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ควบคู่กับการด าเนินโครงการด้วย 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบ
ครอบคลุมพ้ืนที่ วงเงิน 1,329.22 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งมีเป้าหมาย ในการ
ตัดวงจรการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์สะอาดและทนทาน ต่อโรค 
ควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัวไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ และด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคดังกล่าว ครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง จ านวน 400,000 ไร่ เกษตรกร จ านวน 40,000 ราย โดย
จะด าเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ 1) การท าลายพ้ืนที่พบโรคใบด่างมันส าปะหลังและจ่ายค่าชดเชยการ
ท าลายให้กับเกษตรกรหลังตรวจสอบผลการท าลายไปแล้ว 30 วัน 2) การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ท่อน
พันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรค โดยจะสนับสนุนท่อนพันธุ์ จ านวนไร่ละ 500 ล า 3) ใช้มาตรการทางกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอมให้ท าลาย ต้นมันส าปะหลังที่
เป็นโรค เพื่อตัดวงจรการระบาดเฉลิมชัย" สั่งลุยปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ การด าเนินงานโครงการอยู่ในส่วนของขั้นตอนการส ารวจ
พ้ืนที่การระบาดและท าลายแปลงที่เป็นโรค เพ่ือยืนยันพ้ืนที่ระบาดจริงที่เป็นปัจจุบัน โดยคณะท างาน
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันส าปะหลังระดับต าบล จะลงพื้นที่ ปูพรมส ารวจเพ่ือชี้เป้า เมื่อพบแปลง



ที่ระบาดจะแจ้งให้เกษตรกรเจ้าของแปลงด าเนินการท าลายพ้ืนที่ที่พบโรค พร้อมยื่นความประสงค์ขอรับการ
สนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด หลังจากนั้นคณะท างานฯ ระดับอ าเภอ/จังหวัด จะส่งข้อมูลขอจัดสรรค่าท าลาย
และค่าท่อนพันธุ์ให้กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือรวบรวมเสนอส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอมให้ท าลาย กรมส่งเสริมการเกษตรจะน าข้อมูลจากคณะท างานฯ ใน
พ้ืนที่แจ้งให้กรมวิชาการเกษตรด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 

ส าหรับขั้นตอนการชดเชยการท าลาย ภายหลังจากที่ท าลายแปลงที่ติดโรคแล้ว 30 วัน คณะท างานฯ ระดับ
ต าบล จะด าเนินการตรวจสอบแปลงอีกครั้ง และส่งข้อมูลให้คณะท างานฯ ระดับอ าเภอ/จังหวัด ส่งข้อมูลผู้มี
สิทธิ์ได้รับเงินค่าชดเชยท าลายให้กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการตรวจสอบแล้วแจ้ง ธกส . เพ่ือโอนเงินเข้า
บัญชีเกษตรกรเจ้าของแปลงที่เป็นโรค ส่วนขั้นตอนการสนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด จะมีการรับสมัครเกษตรกร
เข้าร่วมแปลงพันธุ์สะอาดเพ่ือเป็นแหล่งแปลงพันธุ์สนับสนุนให้แก่เกษตรกรและเป็นแหล่งจ าหน่ายพันธุ์ในพ้ืนที่
และเกษตรกรใกล้เคียงท้ังร่นระยะเวลาการขนส่ง ได้ท่อนพันธุ์มันสะอาดที่มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา เมื่อผ่าน
การประเมินจะด าเนินการขึ้นทะเบียนแปลง เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนการผลิต และส่งมอบท่อนพันธุ์ตามที่
ได้รับการจองไว้ต่อไปเฉลิมชัย" สั่งลุยปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง  

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเร่งลงพ้ืนที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
รายละเอียดของโครงการให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังได้รับทราบ และตระหนักถึงความส าคัญของการ
ใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและทนต่อโรค ซึ่งจะเป็นการควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัวไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ขอความมือเกษตรกรให้เลือกใช้พันธุ์มันส าปะหลังสะอาดจากแปลงพันธุ์ที่ไม่พบการระบาด
ของโรค และควรเป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคใบด่าง เช่น ระยอง 72 ระยอง 90 KU50 และห้วยบง 60 รวมถึงงด
ใช้พันธุ์อ่อนแอ ได้แก่ ระยอง 11 และ CMR 43-08-89 เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
'เฉลิมชัย' สั่งเดินหน้าลุยปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง 

 

"เฉลิมชัย" สั่งเดินหน้าลุยปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง เน้นตัดวงจรและควบคุมพ้ืนที่ระบาด พร้อมแนะ
เกษตรกรใช้พันธุ์สะอาด ทนทานโรค 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ผมได้สั่งการ กรมส่งเสริม
การเกษตร เดินหน้าแก้ปัญหา โรคใบด่างมันส าปะหลัง ซึ่งให้ยึดถึงความเดือดพ่ีน้องเกษตรกรเป็นเรื่องเร่งด่วน 
และด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด โดยได้ก าชับให้ กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเตรียมแผนขับเคลื่อน
โครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด เน้นสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ
ด าเนินโครงการให้ทันกับระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้บทลงโทษตาม
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ควบคู่กับการด าเนินโครงการด้วย 

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ อนุมัติให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบ
ครอบคลุมพ้ืนที่ วงเงิน 1,329.22 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งมีเป้าหมาย ในการ
ตัดวงจรการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์สะอาดและทนทาน ต่อโรค 
ควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัวไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ และด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคดังกล่าว ครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง จ านวน 400,000 ไร่ เกษตรกร จ านวน 40,000 ราย โดย
จะด าเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ 1) การท าลายพ้ืนที่พบโรคใบด่างมันส าปะหลังและจ่ายค่าชดเชยการ
ท าลายให้กับเกษตรกรหลังตรวจสอบผลการท าลายไปแล้ว 30 วัน 2) การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ท่อน
พันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรค โดยจะสนับสนุนท่อนพันธุ์ จ านวนไร่ละ 500 ล า 3) ใช้มาตรการทางกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอมให้ท าลาย ต้นมันส าปะหลังที่
เป็นโรค เพื่อตัดวงจรการระบาด 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ การด าเนินงานโครงการอยู่ในส่วนของขั้นตอนการส ารวจ
พ้ืนที่การระบาดและท าลายแปลงที่เป็นโรค เพ่ือยืนยันพ้ืนที่ระบาดจริงที่ เป็นปัจจุบัน โดยคณะท างาน
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันส าปะหลังระดับต าบล จะลงพื้นที่ ปูพรมส ารวจเพ่ือชี้เป้า เมื่อพบแปลง
ที่ระบาดจะแจ้งให้เกษตรกรเจ้าของแปลงด าเนินการท าลายพ้ืนที่ที่พบโรค พร้อมยื่นความประสงค์ขอรับการ



สนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด หลังจากนั้นคณะท างานฯ ระดับอ าเภอ/จังหวัด จะส่งข้อมูลขอจัดสรรค่าท าลาย
และค่าท่อนพันธุ์ให้กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือรวบรวมเสนอส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอมให้ท าลาย กรมส่งเสริมการเกษตรจะน าข้อมูลจากคณะท างานฯ ใน
พ้ืนที่แจ้งให้กรมวิชาการเกษตรด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
"เฉลิมชัย" สั่งเดินหน้าลุยปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง เน้นตัดวงจรและควบคุมพื้นที่ระบาด 

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ผมได้สั่งการ กรมส่งเสริม
การเกษตร เดินหน้าแก้ปัญหา โรคใบด่างมันส าปะหลัง ซึ่งให้ยึดถึงความเดือดพ่ีน้องเกษตรกรเป็นเรื่องเร่งด่วน 
และด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด 

โดยได้ก าชับให้ กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเตรียมแผนขับเคลื่อนโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
ระบาด เน้นสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินโครงการให้ทันกับระยะเวลาที่
ก าหนดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้บทลงโทษตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ควบคู่
กับการด าเนินโครงการด้วย 

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบ
ครอบคลุมพ้ืนที่ วงเงิน 1,329.22 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งมีเป้าหมาย ในการ
ตัดวงจรการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์สะอาดและทนทาน ต่อโรค 
ควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัวไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ และด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคดังกล่าว ครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง จ านวน 400,000 ไร่ เกษตรกร จ านวน 40,000 ราย โดย
จะด าเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ 

1) การท าลายพ้ืนที่พบโรคใบด่างมันส าปะหลังและจ่ายค่าชดเชยการท าลายให้กับเกษตรกรหลังตรวจสอบผล
การท าลายไปแล้ว 30 วัน 

2) การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรค โดยจะสนับสนุนท่อนพันธุ์ จ านวนไร่
ละ 500 ล า 

3) ใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอม
ให้ท าลาย ต้นมันส าปะหลังที่เป็นโรค เพื่อตัดวงจรการระบาด 



  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ การด าเนินงานโครงการอยู่ในส่วนของขั้นตอนการ
ส ารวจพื้นที่การระบาดและท าลายแปลงที่เป็นโรค เพื่อยืนยันพ้ืนที่ระบาดจริงที่เป็นปัจจุบัน 

โดยคณะท างานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันส าปะหลังระดับต าบล จะลงพ้ืนที่ ปูพรมส ารวจเพ่ือชี้
เป้า เมื่อพบแปลงที่ระบาดจะแจ้งให้เกษตรกรเจ้าของแปลงด าเนินการท าลายพ้ืนที่ที่พบโรค พร้อมยื่นความ
ประสงค์ขอรับการสนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด หลังจากนั้นคณะท างานฯ ระดับอ าเภอ/จังหวัด จะส่งข้อมูลขอ
จัดสรรค่าท าลายและค่าท่อนพันธุ์ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเพ่ือรวบรวมเสนอส านักงบประมาณพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอมให้ท าลาย กรมส่งเสริมการเกษตรจะน าข้อมูล
จากคณะท างานฯ ในพ้ืนที่แจ้งให้กรมวิชาการเกษตรด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 

ส าหรับขั้นตอนการชดเชยการท าลาย ภายหลังจากที่ท าลายแปลงที่ติดโรคแล้ว 30 วัน คณะท างานฯ ระดับ
ต าบล จะด าเนินการตรวจสอบแปลงอีกครั้ง และส่งข้อมูลให้คณะท างานฯ ระดับอ าเภอ/จังหวัด ส่งข้อมูลผู้มี
สิทธิ์ได้รับเงินค่าชดเชยท าลายให้กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการตรวจสอบแล้วแจ้ง ธกส . เพ่ือโอนเงินเข้า
บัญชีเกษตรกรเจ้าของแปลงที่เป็นโรค ส่วนขั้นตอนการสนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด จะมีการรับสมัครเกษตรกร
เข้าร่วมแปลงพันธุ์สะอาดเพ่ือเป็นแหล่งแปลงพันธุ์สนับสนุนให้แก่เกษตรกรและเป็นแหล่งจ าหน่ายพันธุ์ในพ้ืนที่
และเกษตรกรใกล้เคียงท้ังร่นระยะเวลาการขนส่ง ได้ท่อนพันธุ์มันสะอาดที่มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา เมื่อผ่าน
การประเมินจะด าเนินการขึ้นทะเบียนแปลง เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนการผลิต และส่งมอบท่อนพันธุ์ตามที่
ได้รับการจองไว้ต่อไป 

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเร่งลงพ้ืนที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
รายละเอียดของโครงการให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังได้รับทราบ และตระหนักถึงความส าคัญของการ
ใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและทนต่อโรค ซึ่งจะเป็นการควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัวไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ขอความมือเกษตรกรให้เลือกใช้พันธุ์มันส าปะหลังสะอาดจากแปลงพันธุ์ที่ไม่พบการระบาด
ของโรคและควรเป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคใบด่าง เช่น ระยอง 72 ระยอง 90 KU50 และห้วยบง 60 รวมถึงงด
ใช้พันธุ์อ่อนแอ ได้แก่ ระยอง 11 และ CMR 43-08-89 เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 



 
"เฉลิมชัย" ลุยปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง ก าชับตัดวงจร คุมพื้นที่ระบาด 

 

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.64 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตนได้สั่งการกรมส่งเสริม
การเกษตรเดินหน้าแก้ปัญหาโรคใบด่างมันส าปะหลัง ซึ่งให้ยึดถึงความเดือดร้อนของพ่ีน้องเกษตรกรเป็นเรื่อง
เร่งด่วน และด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด โดยก าชับให้เร่งเตรียมแผนขับเคลื่อนโครงการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การระบาด เน้นสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินโครงการให้ทันกับ
ระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้บทลงโทษตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
2507 ควบคู่กับการด าเนินโครงการด้วย 

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่ ครม.ได้อนุมัติให้กระทรวงเกษตร
ฯ ด าเนินการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพ้ืนที่ วงเงิน 
1,329.22 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 พ.ค.64 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งมีเป้าหมายในการตัดวงจรการระบาดของโรคใบด่าง
มันส าปะหลัง ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรค ควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัว
ไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ และด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง 
จ านวน 400,000 ไร่ เกษตรกร จ านวน 40,000 ราย โดยจะด าเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ 1.การท าลาย
พ้ืนที่พบโรคใบด่างมันส าปะหลังและจ่ายค่าชดเชยการท าลายให้กับเกษตรกรหลังตรวจสอบผลการท าลายไป
แล้ว 30 วัน 2. การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรค โดยจะสนับสนุนท่อนพันธุ์ 
จ านวนไร่ละ 500 ล า และ 3. ใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ในกรณีที่
เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอมให้ท าลาย ต้นมันส าปะหลังที่เป็นโรค เพื่อตัดวงจรการระบาด 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้การด าเนินงานโครงการอยู่ในส่วนของขั้นตอนการส ารวจพ้ืนที่
การระบาดและท าลายแปลงที่เป็นโรค เพื่อยืนยันพ้ืนที่ระบาดจริงที่เป็นปัจจุบัน โดยคณะท างานขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันส าปะหลังระดับต าบล จะลงพ้ืนที่ปูพรมส ารวจเพ่ือชี้เป้า เมื่อพบแปลงที่ระบาด



จะแจ้งให้เกษตรกรเจ้าของแปลงท าลายพ้ืนที่ที่พบโรค พร้อมยื่นความประสงค์ขอรับการสนับสนุนท่อนพันธุ์
สะอาด หลังจากนั้นคณะท างานฯ ระดับอ าเภอ/จังหวัด จะส่งข้อมูลขอจัดสรรค่าท าลายและค่าท่อนพันธุ์ให้
กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือรวบรวมเสนอส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในกรณีที่เกษตรกร
เจ้าของแปลงไม่ยินยอมให้ท าลาย กรมฯ จะน าข้อมูลจากคณะท างานฯ ในพ้ืนที่แจ้งให้กรมวิชาการเกษตร
ด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 

ส าหรับขั้นตอนการชดเชยการท าลาย ภายหลังจากที่ท าลายแปลงที่ติดโรคแล้ว 30 วัน คณะท างานฯ ระดับ
ต าบล จะตรวจสอบแปลงอีกครั้ง และส่งข้อมูลให้คณะท างานฯ ระดับอ าเภอ/จังหวัด ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน
ค่าชดเชยท าลายให้กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการตรวจสอบแล้วแจ้ง ธ.ก.ส. เพ่ือโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร
เจ้าของแปลงที่เป็นโรค ส่วนขั้นตอนการสนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด จะมีการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมแปลง
พันธุ์สะอาดเพ่ือเป็นแหล่งแปลงพันธุ์สนับสนุนให้แก่เกษตรกรและเป็นแหล่งจ าหน่ายพันธุ์ในพื้นที่และเกษตรกร
ใกล้เคียงทั้งร่นระยะเวลาการขนส่ง ได้ท่อนพันธุ์มันสะอาดที่มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา เมื่อผ่านการประเมิน
จะข้ึนทะเบียนแปลง เพื่อด าเนินการในขั้นตอนการผลิต และส่งมอบท่อนพันธุ์ตามที่ได้รับการจองไว้ต่อไป 

นอกจากนี้ กรมฯ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเร่งลงพ้ืนที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของ
โครงการให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังได้รับทราบ และตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ท่อนพันธุ์
สะอาดและทนต่อโรค ซึ่งจะเป็นการควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัวไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้อย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้ ขอความมือเกษตรกรให้เลือกใช้พันธุ์มันส าปะหลังสะอาดจากแปลงพันธุ์ที่ไม่พบการระบาดของโรค และ
ควรเป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคใบด่าง เช่น ระยอง 72 ระยอง 90 KU50 และห้วยบง 60 รวมถึงงดใช้พันธุ์
อ่อนแอ ได้แก่ ระยอง 11 และ CMR 43-08-89 เป็นต้น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
"เฉลิมชัย" สั่งปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง ตัดวงจรควบคุมพื้นที่ระบาด แนะเกษตรกรใช้พันธุ์สะอาดทน
โรค 

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ผมได้สั่งการ กรมส่งเสริม
การเกษตร เดินหน้าแก้ปัญหา โรคใบด่างมันส าปะหลัง ซึ่งให้ยึดถึงความเดือดพ่ีน้องเกษตรกรเป็นเรื่องเร่งด่วน 
และด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด โดยได้ก าชับให้ กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเตรียมแผนขับเคลื่อน
โครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด เน้นสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ
ด าเนินโครงการให้ทันกับระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้บทลงโทษตาม
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ควบคู่กับการด าเนินโครงการด้วย 

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบ
ครอบคลุมพ้ืนที่ วงเงิน 1,329.22 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งมีเป้าหมาย ในการ
ตัดวงจรการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์สะอาดและทนทาน ต่ อโรค 
ควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัวไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ และด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคดังกล่าว ครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง จ านวน 400,000 ไร่ เกษตรกร จ านวน 40,000 ราย โดย
จะด าเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ 

อาทิ 1) การท าลายพ้ืนที่พบโรคใบด่างมันส าปะหลังและจ่ายค่าชดเชยการท าลายให้กับเกษตรกรหลัง
ตรวจสอบผลการท าลายไปแล้ว 30 วัน 2) การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและทนทานต่อ
โรค โดยจะสนับสนุนท่อนพันธุ์ จ านวนไร่ละ 500 ล า 3) ใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติกักพืช 
พ.ศ. 2507 ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอมให้ท าลาย ต้นมันส าปะหลังที่เป็นโรค เพ่ือตัดวงจรการ
ระบาด 

 



อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ การด าเนินงานโครงการอยู่ในส่วนของขั้นตอนการส ารวจ
พ้ืนที่การระบาดและท าลายแปลงที่เป็นโรค เพ่ือยืนยันพ้ืนที่ระบาดจริงที่เป็นปัจจุบัน โดยคณะท าง าน
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันส าปะหลังระดับต าบล จะลงพื้นที่ ปูพรมส ารวจเพ่ือชี้เป้า เมื่อพบแปลง
ที่ระบาดจะแจ้งให้เกษตรกรเจ้าของแปลงด าเนินการท าลายพ้ืนที่ที่พบโรค พร้อมยื่นความประสงค์ขอรับการ
สนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด หลังจากนั้นคณะท างานฯ ระดับอ าเภอ/จังหวัด จะส่งข้อมูลขอจัดสรรค่าท าลาย
และค่าท่อนพันธุ์ให้กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือรวบรวมเสนอส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอมให้ท าลาย กรมส่งเสริมการเกษตรจะน าข้อมูลจากคณะท างานฯ ใน
พ้ืนที่แจ้งให้กรมวิชาการเกษตรด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 

ส าหรับขั้นตอนการชดเชยการท าลาย ภายหลังจากที่ท าลายแปลงที่ติดโรคแล้ว 30 วัน คณะท างานฯ ระดับ
ต าบล จะด าเนินการตรวจสอบแปลงอีกครั้ง และส่งข้อมูลให้คณะท างานฯ ระดับอ าเภอ/จังหวัด ส่งข้อมูลผู้มี
สิทธิ์ได้รับเงินค่าชดเชยท าลายให้กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการตรวจสอบแล้ วแจ้ง ธกส. เพ่ือโอนเงินเข้า
บัญชีเกษตรกรเจ้าของแปลงที่เป็นโรค ส่วนขั้นตอนการสนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด จะมีการรับสมัครเกษตรกร
เข้าร่วมแปลงพันธุ์สะอาดเพ่ือเป็นแหล่งแปลงพันธุ์สนับสนุนให้แก่เกษตรกรและเป็นแหล่งจ าหน่ายพันธุ์ในพ้ืนที่
และเกษตรกรใกล้เคียงท้ังร่นระยะเวลาการขนส่ง ได้ท่อนพันธุ์มันสะอาดที่มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา เมื่อผ่าน
การประเมินจะด าเนินการขึ้นทะเบียนแปลง เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนการผลิต และส่งมอบท่อน พันธุ์ตามที่
ได้รับการจองไว้ต่อไป 

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเร่งลงพ้ืนที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
รายละเอียดของโครงการให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังได้รับทราบ และตระหนักถึงความส าคัญของการ
ใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและทนต่อโรค ซึ่งจะเป็นการควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัวไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ขอความมือเกษตรกรให้เลือกใช้พันธุ์มันส าปะหลังสะอาดจากแปลงพันธุ์ที่ไม่พบการระบาด
ของโรค และควรเป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคใบด่าง เช่น ระยอง 72 ระยอง 90 KU50 และห้วยบง 60 รวมถึงงด
ใช้พันธุ์อ่อนแอ ได้แก่ ระยอง 11 และ CMR 43-08-89 เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
"เฉลิมชัย" สั่งเดินหน้าลุยปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง เน้นตัดวงจรควบคุมพื้นที่ระบาด พร้อมแนะ
เกษตรกรใช้พันธุ์สะอาด ทนทานโรค 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ผมได้สั่งการ กรมส่งเสริม
การเกษตร เดินหน้าแก้ปัญหา โรคใบด่างมันส าปะหลัง ซึ่งให้ยึดถึงความเดือดพ่ีน้องเกษตรกรเป็นเรื่องเร่งด่วน 
และด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด โดยได้ก าชับให้ กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเตรียมแผนขับเคลื่อน
โครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด เน้นสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ
ด าเนินโครงการให้ทันกับระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้บทลงโทษตาม
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ควบคู่กับการด าเนินโครงการด้วย 

 ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบ
ครอบคลุมพ้ืนที่ วงเงิน 1,329.22 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งมีเป้าหมาย ในการ
ตัดวงจรการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์สะอาดและทนทาน ต่อโรค 
ควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัวไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ และด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคดังกล่าว ครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง จ านวน 400,000 ไร่ เกษตรกร จ านวน 40,000 ราย โดย
จะด าเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ 

1) การท าลายพ้ืนที่พบโรคใบด่างมันส าปะหลังและจ่ายค่าชดเชยการท าลายให้กับเกษตรกรหลังตรวจสอบผล
การท าลายไปแล้ว 30 วัน 

2) การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรค โดยจะสนับสนุนท่อนพันธุ์ จ านวนไร่
ละ 500 ล า 

3) ใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอม
ให้ท าลาย ต้นมันส าปะหลังที่เป็นโรค เพื่อตัดวงจรการระบาด 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ การด าเนินงานโครงการอยู่ในส่วนของขั้นตอนการส ารวจ
พ้ืนที่การระบาดและท าลายแปลงที่เป็นโรค เ พ่ือยืนยันพ้ืนที่ระบาดจริงที่เป็นปัจจุบัน โดยคณะท างาน
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันส าปะหลังระดับต าบล จะลงพื้นที่ ปูพรมส ารวจเพ่ือชี้เป้า เมื่อพบแปลง
ที่ระบาดจะแจ้งให้เกษตรกรเจ้าของแปลงด าเนินการท าลายพ้ืนที่ที่พบโรค พร้อมยื่นความประสงค์ขอรับการ
สนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด หลังจากนั้นคณะท างานฯ ระดับอ าเภอ/จังหวัด จะส่งข้อมูลขอจัดสรรค่าท าลาย
และค่าท่อนพันธุ์ให้กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือรวบรวมเสนอส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 



ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอมให้ท าลาย กรมส่งเสริมการเกษตรจะน าข้อมูลจากคณะท างานฯ ใน
พ้ืนที่แจ้งให้กรมวิชาการเกษตรด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 

ส าหรับขั้นตอนการชดเชยการท าลาย ภายหลังจากที่ท าลายแปลงที่ติดโรคแล้ว 30 วัน คณะท างานฯ ระดับ
ต าบล จะด าเนินการตรวจสอบแปลงอีกครั้ง และส่งข้อมูลให้คณะท างานฯ ระดับอ าเภอ/จังหวัด ส่งข้อมูลผู้มี
สิทธิ์ได้รับเงินค่าชดเชยท าลายให้กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการตรวจสอบแล้วแจ้ง ธกส. เพ่ือโอนเงินเข้า
บัญชีเกษตรกรเจ้าของแปลงที่เป็นโรค ส่วนขั้นตอนการสนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด จะมีการรับสมัครเกษตรกร
เข้าร่วมแปลงพันธุ์สะอาดเพ่ือเป็นแหล่งแปลงพันธุ์สนับสนุนให้แก่เกษตรกรและเป็นแหล่งจ าหน่ายพันธุ์ในพ้ืนที่
และเกษตรกรใกล้เคียงท้ังร่นระยะเวลาการขนส่ง ได้ท่อนพันธุ์มันสะอาดที่มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา เมื่อผ่าน
การประเมินจะด าเนินการขึ้นทะเบียนแปลง เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนการผลิต และส่งมอบท่อนพันธุ์ตามที่
ได้รับการจองไว้ต่อไป 

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเร่งลงพ้ืนที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
รายละเอียดของโครงการให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังได้รับทราบ และตระหนักถึงความส าคัญของการ
ใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและทนต่อโรค ซึ่งจะเป็นการควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัวไปยังพ้ืนที่ อ่ืนๆ ได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ขอความมือเกษตรกรให้เลือกใช้พันธุ์มันส าปะหลังสะอาดจากแปลงพันธุ์ที่ไม่พบการระบาด
ของโรค และควรเป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคใบด่าง เช่น ระยอง 72 ระยอง 90 KU50 และห้วยบง 60 รวมถึงงด
ใช้พันธุ์อ่อนแอ ได้แก่ ระยอง 11 และ CMR 43-08-89 เป็นต้น 

 
 
 
 
 



 
"เฉลิมชัย" สั่งเดินหน้าลุยปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง เน้นตัดวงจรและควบคุมพื้นที่ระบาด พร้อมแนะ
เกษตรกรใช้พันธุ์สะอาด ทนทานโรค 
 

 

"เฉลิมชัย" สั่งเดินหน้าลุยปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง เน้นตัดวงจรและควบคุมพ้ืนที่ ระบาด พร้อมแนะ
เกษตรกรใช้พันธุ์สะอาด ทนทานโรค 

    ดร.เฉลิมชัย   ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ผมได้สั่งการ กรมส่งเสริม
การเกษตร เดินหน้าแก้ปัญหา โรคใบด่างมันส าปะหลัง ซึ่งให้ยึดถึงความเดือดพ่ีน้องเกษตรกรเป็นเรื่องเร่งด่วน 
และด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด โดยได้ก าชับให้ กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเตรียมแผนขับเคลื่อน
โครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด เน้นสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ
ด าเนินโครงการให้ทันกับระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้บทลงโทษตาม
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ควบคู่กับการด าเนินโครงการด้วย 

    ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลัง แบบ
ครอบคลุมพ้ืนที่ วงเงิน 1,329.22 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งมีเป้าหมาย          
ในการตัดวงจรการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์สะอาดและทนทาน  ต่อโรค  
ควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัวไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ และด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคดังกล่าว ครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง จ านวน 400,000 ไร่ เกษตรกร จ านวน 40,000 ราย โดย
จะด าเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ 1) การท าลายพ้ืนที่พบโรคใบด่างมันส าปะหลังและจ่ายค่าชดเชยการ
ท าลายให้กับเกษตรกรหลังตรวจสอบผลการท าลายไปแล้ว 30 วัน 2) การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ท่อน
พันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรค โดยจะสนับสนุนท่อนพันธุ์ จ านวนไร่ละ 500 ล า 3) ใช้มาตรการทางกฎหมาย



ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอมให้ท าลาย ต้นมันส าปะหลังที่
เป็นโรค เพื่อตัดวงจรการระบาด  

    อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ การด าเนินงานโครงการอยู่ในส่วนของขั้นตอนการส ารวจ
พ้ืนที่การระบาดและท าลายแปลงที่เป็นโรค เพ่ือยืนยันพ้ืนที่ระบาดจริงที่เป็นปัจจุบัน โดยคณะท างาน
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันส าปะหลังระดับต าบล จะลงพ้ืนที่ ปูพรมส ารวจเพ่ือชี้เป้า เมื่อพบแปลง
ที่ระบาดจะแจ้งให้เกษตรกรเจ้าของแปลงด าเนินการท าลายพ้ืนที่ที่พบโรค พร้อมยื่นความประสงค์ขอรับการ
สนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด หลังจากนั้นคณะท างานฯ ระดับอ าเภอ/จังหวัด จะส่งข้อมูลขอจัดสรรค่าท าลาย
และค่าท่อนพันธุ์ให้กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือรวบรวมเสนอส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอมให้ท าลาย กรมส่งเสริมการเกษตรจะน าข้อมูลจากคณะท างานฯ ใน
พ้ืนที่แจ้งให้กรมวิชาการเกษตรด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 

    ส าหรับขั้นตอนการชดเชยการท าลาย ภายหลังจากท่ีท าลายแปลงที่ติดโรคแล้ว 30 วัน คณะท างานฯ ระดับ
ต าบล จะด าเนินการตรวจสอบแปลงอีกครั้ง และส่งข้อมูลให้คณะท างานฯ ระดับอ าเภอ/จังหวัด ส่งข้อมูลผู้มี
สิทธิ์ได้รับเงินค่าชดเชยท าลายให้กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการตรวจสอบแล้วแจ้ง ธกส . เพ่ือโอนเงินเข้า
บัญชีเกษตรกรเจ้าของแปลงที่เป็นโรค ส่วนขั้นตอนการสนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด จะมีการรับสมัครเกษตรกร
เข้าร่วมแปลงพันธุ์สะอาดเพ่ือเป็นแหล่งแปลงพันธุ์สนับสนุนให้แก่เกษตรกรและเป็นแหล่งจ าหน่ายพันธุ์ในพ้ืนที่
และเกษตรกรใกล้เคียงท้ังร่นระยะเวลาการขนส่ง ได้ท่อนพันธุ์มันสะอาดที่มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา เมื่อผ่าน
การประเมินจะด าเนินการขึ้นทะเบียนแปลง เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนการผลิต และส่งมอบท่อนพันธุ์ตามที่
ได้รับการจองไว้ต่อไป  

    นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเร่งลงพื้นที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
รายละเอียดของโครงการให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังได้รับทราบ และตระหนักถึงความส าคัญของการ
ใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและทนต่อโรค ซึ่งจะเป็นการควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัวไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ขอความมือเกษตรกรให้เลือกใช้พันธุ์มันส าปะหลังสะอาดจากแปลงพันธุ์ที่ ไม่พบการระบาด
ของโรค และควรเป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคใบด่าง เช่น ระยอง 72 ระยอง 90 KU50 และห้วยบง 60 รวมถึงงด
ใช้พันธุ์อ่อนแอ ได้แก่ ระยอง 11 และ CMR 43-08-89 เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
"เฉลิมชัย" สั่งลุยปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง คุมเข้มพ้ืนที่ระบาด 
 

 

"เฉลิมชัย" สั่งลุยปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง เน้นตัดวงจรและควบคุมพื้นที่ระบาด พร้อมแนะเกษตรกร
ใช้พันธุ์สะอาด ทนทานโรค 

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการกรม
ส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าแก้ปัญหาโรคใบด่างมันส าปะหลัง ซึ่งให้ยึดถึงความเดือดพ่ีน้องเกษตรกรเป็นเรื่อง
เร่งด่วน และด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด โดยได้ก าชับให้ กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเตรียมแผน
ขับเคลื่อนโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด เน้นสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง และด าเนินโครงการให้ทันกับระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้
บทลงโทษตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 ควบคู่กับการด าเนินโครงการด้วย 

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบ
ครอบคลุมพ้ืนที่ วงเงิน 1,329.22 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งมีเป้าหมาย ในการ
ตัดวงจรการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรค ควบคุม
ไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัวไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ และด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรค
ดังกล่าว ครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง จ านวน 400,000 ไร่ เกษตรกร จ านวน 40,000 ราย โดยจะ
ด าเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ 1.การท าลายพ้ืนที่พบโรคใบด่างมันส าปะหลังและจ่ายค่าชดเชยการท าลาย
ให้กับเกษตรกรหลังตรวจสอบผลการท าลายไปแล้ว 30 วัน 2.การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ท่อนพันธุ์สะอาด
และทนทานต่อโรค โดยจะสนับสนุนท่อนพันธุ์ จ านวนไร่ละ 500 ล า 3.ใช้มาตรการทางกฎหมายตาม



พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอมให้ท าลาย ต้นมันส าปะหลังที่เป็น
โรค เพื่อตัดวงจรการระบาด 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ การด าเนินงานโครงการอยู่ในส่วนของขั้นตอนการส ารวจ
พ้ืนที่การระบาดและท าลายแปลงที่เป็นโรค เพ่ือยืนยันพ้ืนที่ระบาดจริงที่เป็นปัจจุบัน โดยคณะท างาน
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันส าปะหลังระดับต าบล จะลงพื้นที่ ปูพรมส ารวจเพ่ือชี้เป้า เมื่อพบแปลง
ที่ระบาดจะแจ้งให้เกษตรกรเจ้าของแปลงด าเนินการท าลายพ้ืนที่ที่พบโรค พร้อมยื่นความประสงค์ขอรับการ
สนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด หลังจากนั้นคณะท างานฯ ระดับอ าเภอ/จังหวัด จะส่งข้อมูลขอจัดสรรค่าท าลาย
และค่าท่อนพันธุ์ให้กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือรวบรวมเสนอส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอมให้ท าลาย กรมส่งเสริมการเกษตรจะน าข้อมูลจากคณะท างานฯ ใน
พ้ืนที่แจ้งให้กรมวิชาการเกษตรด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 

ส าหรับขั้นตอนการชดเชยการท าลาย ภายหลังจากที่ท าลายแปลงที่ติดโรคแล้ว 30 วัน คณะท างานฯ ระดับ
ต าบล จะด าเนินการตรวจสอบแปลงอีกครั้ง และส่งข้อมูลให้คณะท างานฯ ระดับอ าเภอ/จังหวัด ส่งข้อมูลผู้มี
สิทธิ์ได้รับเงินค่าชดเชยท าลายให้กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการตรวจสอบแล้วแจ้ง ธกส. เพ่ือโอนเงินเข้า
บัญชีเกษตรกรเจ้าของแปลงที่เป็นโรค ส่วนขั้นตอนการสนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด จะมีการรับสมัครเกษตรกร
เข้าร่วมแปลงพันธุ์สะอาดเพ่ือเป็นแหล่งแปลงพันธุ์สนับสนุนให้แก่เกษตรกรและเป็นแหล่งจ าหน่ายพันธุ์ในพ้ืนที่
และเกษตรกรใกล้เคียงท้ังร่นระยะเวลาการขนส่ง ได้ท่อนพันธุ์มันสะอาดที่มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา เมื่อผ่าน
การประเมินจะด าเนินการขึ้นทะเบียนแปลง เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนการผลิต และส่งมอบท่อนพันธุ์ตามที่
ได้รับการจองไว้ต่อไป 

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเร่งลงพ้ืนที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
รายละเอียดของโครงการให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังได้รับทราบ และตระหนักถึงความส าคัญของการ
ใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและทนต่อโรค ซึ่งจะเป็นการควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัวไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ขอความมือเกษตรกรให้เลือกใช้พันธุ์มันส าปะหลังสะอาดจากแปลงพันธุ์ที่ไม่พบการระบาด
ของโรค และควรเป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคใบด่าง เช่น ระยอง 72 ระยอง 90 KU50 และห้วยบง 60 รวมถึงงด
ใช้พันธุ์อ่อนแอ ได้แก่ ระยอง 11 และ CMR 43-08-89 เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกษตรฯ สั่งเดินหน้าลุยปราบโรคใบด่างมันส าปะหลัง เน้นตัดวงจร และควบคุมพื้นที่ระบาด พร้อมแนะ
เกษตรกรใช้พันธุ์สะอาด ทนทานโรค 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ด าเนินการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุม
พ้ืนที่  วงเงิน 1,329.22 ล้านบาท เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความส าคัญถึงปัญหาโรคใบด่างมันส าปะหลังเป็นอย่างมาก 
ก าชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งเตรียมแผนขับเคลื่อนโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด เน้น
สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินโครงการให้ทันกับระยะเวลาที่ก าหนด พร้อม
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้บทลงโทษตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ควบคู่กับการด าเนิน
โครงการด้วย 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพ้ืนที่ มีเป้าหมายในการตัดวงจร
การระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรคควบคุมไม่ให้การ
ระบาดของโรคขยายตัวไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ และด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าว 
ครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง จ านวน 400,000 ไร่ เกษตรกร จ านวน 40,000 ราย โดยจะด าเนินการผ่าน
กิจกรรมต่างๆ อาทิ 

1) การท าลายพ้ืนที่พบโรคใบด่างมันส าปะหลังและจ่ายค่าชดเชยการท าลายให้กับเกษตรกรหลังตรวจสอบผล
การท าลายไปแล้ว 30 วัน 

2) การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรค โดยจะสนับสนุนท่อนพันธุ์ จ านวนไร่
ละ 500 ล า 



3) ใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอม
ให้ท าลายต้นมันส าปะหลังที่เป็นโรค เพื่อตัดวงจรการระบาด 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ การด าเนินงานโครงการอยู่ในส่วนของขั้นตอนการส ารวจ
พ้ืนที่การระบาดและท าลายแปลงที่เป็นโรค เพ่ือยืนยันพ้ืนที่ระบาดจริงที่เป็นปัจจุบัน  โดยคณะท างาน
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันส าปะหลังระดับต าบล จะลงพื้นที่ ปูพรมส ารวจเพ่ือชี้เป้า เมื่อพบแปลง
ที่ระบาดจะแจ้งให้เกษตรกรเจ้าของแปลงด าเนินการท าลายพ้ืนที่ที่พบโรค พร้อมยื่นความประสงค์ขอรับการ
สนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด หลังจากนั้นคณะท างานฯ ระดับอ าเภอ/จังหวัด จะส่งข้อมูลขอจัดสรรค่าท าลาย
และค่าท่อนพันธุ์ให้กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือรวบรวมเสนอส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ในกรณีที่เกษตรกรเจ้าของแปลงไม่ยินยอมให้ท าลาย กรมส่งเสริมการเกษตรจะน าข้อมูลจากคณะท างานฯ ใน
พ้ืนที่แจ้งให้กรมวิชาการเกษตรด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 

ส าหรับขั้นตอนการชดเชยการท าลาย ภายหลังจากที่ท าลายแปลงที่ติดโรคแล้ว 30 วัน คณะท างานฯ ระดับ
ต าบล จะด าเนินการตรวจสอบแปลงอีกครั้ง และส่งข้อมูลให้คณะท างานฯ ระดับอ าเภอ/จังหวัด ส่งข้อมูลผู้มี
สิทธิ์ได้รับเงินค่าชดเชยท าลายให้กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการตรวจสอบแล้วแจ้ง ธกส. เพ่ือโอนเงินเข้า
บัญชีเกษตรกรเจ้าของแปลงที่เป็นโรค ส่วนขั้นตอนการสนับสนุนท่อนพันธุ์สะอาด จะมีการรับสมัครเกษตรกร
เข้าร่วมแปลงพันธุ์สะอาดเพ่ือเป็นแหล่งแปลงพันธุ์สนับสนุนให้แก่เกษตรกรและเป็นแหล่งจ าหน่ายพันธุ์ในพ้ืนที่
และเกษตรกรใกล้เคียงท้ังร่นระยะเวลาการขนส่ง ได้ท่อนพันธุ์มันสะอาดที่มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา เมื่อผ่าน
การประเมินจะด าเนินการขึ้นทะเบียนแปลง เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนการผลิต และส่งมอบท่อนพันธุ์ตามที่
ได้รับการจองไว้ต่อไป 

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเร่งลงพ้ืนที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
รายละเอียดของโครงการให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังได้รับทราบ และตระหนักถึงความส าคัญของการ
ใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและทนต่อโรค ซึ่งจะเป็นการควบคุมไม่ให้การระบาดของโรคขยายตัวไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ขอความมือเกษตรกรให้เลือกใช้พันธุ์มันส าปะหลังสะอาดจากแปลงพันธุ์ที่ไม่พบการระบาด
ของโรค และควรเป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคใบด่าง เช่น ระยอง 72 ระยอง 90 KU50 และห้วยบง 60 รวมถึงงด
ใช้พันธุ์อ่อนแอ ได้แก่ ระยอง 11 และ CMR 43-08-89 เป็นต้น 



 



 



 



 
 
 
 



 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรใช้ประโยชน์จากศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน แหล่งความรู้ด้านการ
จัดการดินและการใช้ปุ๋ยแบบครบวงจร 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความส าคัญเรื่อง
ดินและปุ๋ย ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ด้วยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินและตามความต้องการของพืช ซึ่งเป็นการให้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมในปริมาณที่ไม่มาก หรือน้อย
เกินไป ท าให้ต้นพืชมีความแข็งแรงต้านทานต่อการเข้าท าลายของศัตรูพืช เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลง ใน
ขณะเดียวกันก็ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้และบริการดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร
จึงได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ต้นแบบ ในปลายปี 2557 และในปี 2558 ได้จัดตั้ง ศดปช. 
ครบทุกอ าเภอใน 77 จังหวัด รวมจ านวน 882 ศูนย์ เพ่ือเป็นกลไกในการขยายผลการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องเพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต 

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยของชุมชน ให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจวิเคราะห์ดินแบบรวดเร็ว (Soil test kit) ให้ค าแนะน าการจัดการดินและปุ๋ยเบื้องต้น 
บริการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง โดยมีคณะกรรมการ ศดปช. ซึ่ง
เป็นเกษตรกร บริหารจัดการกิจกรรมภายในศูนย์ร่วมกัน ในขณะที่เจ้าหน้าที่จะท าหน้าที่เป็นเพียงพ่ีเลี้ยง ทั้ งนี้ 
เนื่องจาก ศดปช. แต่ละแห่ง มีศักยภาพแตกต่างกัน และเพ่ือให้มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสม
กับ ศดปช. แต่ละแห่ง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีการแบ่งระดับ ศดปช. ออกเป็น 4 ระดับ คือ A+, A, B และ 
C โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณา 5 ด้าน ได้แก่ 

1) สถานที/่อุปกรณ ์



2) สมาชิก 

3) การถ่ายทอดความรู้ 

4) การขยายผล 

5) การบริการ 

ซึ่ง ศดปช. ระดับ A+ จะเป็นศูนย์ที่มีความพร้อมครบองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน เช่น มีสถานที่ตั้งศูนย์ สามารถใช้
ในการด าเนินกิจกรรมส าคัญอย่างการตรวจวิเคราะห์ดิน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การบริการผสมแม่ปุ๋ย มี
แปลงเรียนรู้ มีการขยายผลทั้งมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น และขยายบริการตรวจวิเคราะห์ดินแก่เกษตรกรที่ไม่ใช่สมาชิก 
มีบริการรวบรวมความต้องการและจัดหาแม่ปุ๋ยให้สมาชิก และมีเงินทุนหมุนเวียน ส าหรับ ศดปช. ระดับ A ยัง
ขาดในเรื่องการรวบรวมความต้องการแม่ปุ๋ย และเงินทุนหมุนเวียน ส่วน ศดปช. ระดับ B และ C ที่มีอยู่ไม่มาก 
ยังขาดในหลายองค์ประกอบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นทดแทน ศดปช. เดิม ที่ล้มเลิกไปด้วยสาเหตุบาง
ประการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ จะคอยก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือ
ช่วย ศดปช. ระดับ A, B และ C ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับเป็นระดับ A+ ต่อไป 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตั้งเป้าขยายผลการจัดการดินและการ
ใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง ผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ไปสู่เกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรกรกลุ่มอ่ืน ๆ รวมทั้งเร่ง
ต้ังศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เครือข่าย เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น 
ซึ่งจะส่งผลให้ดินในพ้ืนที่ของเกษตรกรได้รับการดูแล ลดการใช้ปุ๋ยที่ไม่จ าเป็น และลดต้นทุนลงได้ หาก
เกษตรกรท่านใดสนใจอยากใช้บริการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงาน
เกษตรอ าเภอใกล้บ้านท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรใช้ประโยชน์จากศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน แหล่งความรู้ด้านการ
จัดการดินและการใช้ปุ๋ยแบบครบวงจร 

 

ศูนย์จัดการดนิปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยของชุมชน ให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจวิเคราะห์ดินแบบรวดเร็ว (Soil test kit) ให้ค าแนะน าการจัดการดินและปุ๋ยเบื้องต้น 
บริการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง โดยมีคณะกรรมการ ศดปช. ซึ่ง
เป็นเกษตรกร บริหารจัดการกิจกรรมภายในศูนย์ร่วมกัน ในขณะที่เจ้าหน้าที่จะท าหน้าที่เป็นเพียงพ่ีเลี้ยง ทั้งนี้ 
เนื่องจาก ศดปช. แต่ละแห่ง มีศักยภาพแตกต่างกัน และเพ่ือให้มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสม
กับ ศดปช. แต่ละแห่ง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีการแบ่งระดับ ศดปช. ออกเป็น 4 ระดับ คือ A+, A, B และ 
C โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณา 5 ด้าน ได้แก่ 1) สถานที่/อุปกรณ์ 2) สมาชิก 3) การถ่ายทอดความรู้ 4) การ
ขยายผล และ 5) การบริการ ซึ่ง ศดปช. ระดับ A+ จะเป็นศูนย์ที่มีความพร้อมครบองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน 
เช่น มีสถานที่ตั้งศูนย์ สามารถใช้ในการด าเนินกิจกรรมส าคัญอย่างการตรวจวิเคราะห์ดิน การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การบริการผสมแม่ปุ๋ย มีแปลงเรียนรู้ มีการขยายผลทั้งมีสมาชิกเพิ่มขึ้น และขยายบริการตรวจวิเคราะห์
ดินแก่เกษตรกรที่ไม่ใช่สมาชิก มีบริการรวบรวมความต้องการและจัดหาแม่ปุ๋ยให้สมาชิก และมีเงินทุน
หมุนเวียน ส าหรับ ศดปช. ระดับ A ยังขาดในเรื่องการรวบรวมความต้องการแม่ปุ๋ย และเงินทุนหมุนเวียน ส่วน 
ศดปช. ระดับ B และ C ที่มีอยู่ไม่มาก ยังขาดในหลายองค์ประกอบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นทดแทน 
ศดปช. เดิม ที่ล้มเลิกไปด้วยสาเหตุบางประการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตร
อ าเภอ จะคอยก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือช่วย ศดปช. ระดับ A, B และ C ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับเป็นระดับ A+ ต่อไป 

 



กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรใช้ประโยชน์จากศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน แหล่งความรู้ด้านการจัดการ
ดินและการใช้ปุ๋ยแบบครบวงจร 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตั้งเป้าขยายผลการจัดการดินและการ
ใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง ผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ไปสู่เกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรกรกลุ่มอ่ืน ๆ รวมทั้งเร่ง
ตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เครือข่าย เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น 
ซึ่งจะส่งผลให้ดินในพ้ืนที่ของเกษตรกรได้รับการดูแล ลดการใช้ปุ๋ยที่ไม่จ าเป็น และลดต้นทุนลงได้ หาก
เกษตรกรท่านใดสนใจอยากใช้บริการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงาน
เกษตรอ าเภอใกล้บ้านท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการเจ้าหน้าที่ เร่งเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร สร้างการรับรู้มาตรการรับมือ
ฤดูฝน ในพื้นที่คาดการณ์เสี่ยงท่วมและเสี่ยงแล้งตามข้อมูลของกองอ านวยการน้ าแห่งชาติ เพื่อลดความ
เสียหาย และแนะน าวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากข้อมูลของกองอ านวยการน้ าแห่งชาติที่
ระบุว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2564 นี้ มีพ้ืนที่หลายจังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพ้ืนที่เสี่ยงน้ า
ท่วมและเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง โดยคาดว่าจะมีพ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2564 โดย
เริ่มจากตอนบนของประเทศ ก่อนที่แนวฝนจะเลื่อนลงสู่ภาคกลางและภาคใต้ ในขณะที่พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง คาด
ว่าจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้น 

 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพ้ืนที่การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ก าหนด
มาตรการเพ่ือเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมได้สั่งการให้ส านักงานเกษตรจังหวัดและ
ส านักงานเกษตรอ าเภอในพ้ืนที่ด าเนินการ ดังนี้ 1) ติดตามข่าวสารพร้อมท าการแจ้งเตือนข้อมูลคาดการณ์
พ้ืนที่เสี่ยง และคาดการณ์ฝนตก เพ่ือให้เกษตรกรมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 2) ลงพ้ืนที่เร่งสร้างการรับรู้
ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือให้เกษตรกรปรับตัวรับสถานการณ์ โดยพ้ืนที่ที่คาดว่าจะเสี่ยงน้ าท่วม 
ให้เร่งสร้างการรู้เรื่องวิธีการดูแลรักษาพืช และการจัดการความชื้นในฤดูฝน การจัดพ้ืนที่และการระบายน้ า
ออกจากพ้ืนที่เพาะปลูก รวมทั้งการฟ้ืนฟูหลังพืชประสบปัญหาน้ าท่วม ส่วนพื้นที่ท่ีคาดว่าจะเสี่ยงภัยแล้ง ให้เร่ง
สร้างการรับรู้เรื่องการเลือกชนิดพืชและระยะเวลาการเพาะปลูก เพ่ือลดความเสี่ยงจากฝนทิ้งช่วง การดูแล
รักษาพืชในสภาวะฝนทิ้งช่วง และการรักษาความชื้นในแปลงเพาะปลูกพืช และการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 3) 
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้น และเร่งด าเนินการส ารวจความเสียหายเพ่ือ
เยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรณีพ้ืนที่เกษตรเสียหายโดยสิ้นเชิง และ 4) ติดตาม เยี่ยมเยียน 
แนะน า ให้ก าลังใจเกษตรกรในพื้นที่อย่างใกล้ชิด 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรขอให้พ่ีน้องเกษตรกรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือจะได้
รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท าเอกสารค าแนะน าส าหรับ
เกษตรกรในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว ได้แก่ การฟ้ืนฟูไม้ผลหลังน้ าลด การปลูกและดูแลรักษาพืชผักในช่วง
ฤดูฝน การเตรียมตัวของเกษตรกรเพ่ือรับมือภัยแล้ง การรับมือฝนทิ้งช่วงในสวนไม้ดอกไม้ประดับ และการ
ควบคุมศัตรูพืชหลังน้ าลด และค าแนะน าที่เก่ียวข้อง โดยสามารถผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก QR 
Code ที่ก าหนด หรือติดต่อทีส่ านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอใกล้บ้านท่าน 

 



 



 
 



 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง ช่วยเหลือเกษตรกร ในการท าบันทึกการขอรับเงินอุดหนุน โครงการยกระดับ
แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด จังหวัดตรัง กว่า 26 ล้านบาท 

 
ที่ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีท า
บันทึกข้อตกลงการขอรับรับเงินอุดหนุน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
จังหวัดตรัง งบอุดหนุน(งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินกู้) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2563 รบัทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โดยให้รับฟังความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยจังหวัดตรังได้รับอนุมัติให้ด าเนินงานโครงการฯ 
ในพ้ืนที่ทุกอ าเภอ จ านวน 49 แปลง งบประมาณทั้งสิ้น 129,578,700 บาท และผลการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2564 จังหวัดตรังได้ให้กลุ่มแปลง
ใหญ่ไปทบทวนการเข้าร่วมโครงการฯ และแผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงิน และผ่านความเห็นชอบผ่าน
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอ าเภอ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
ระดับจังหวัด เห็นชอบอนุมัติทั้ง 16 โครงการ ตามเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินกู้ โครงการยกระดับแปลง
ใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด เป็นเงินจ านวน 46,248,884 บาท ประกอบด้วยเจ้าของสินค้า 
3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง จ านวน 9 แปลง 
กรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง จ านวน 5 แปลง และการยางแห่งประเทศไทย โดยการยางแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดตรัง จ านวน 4 แปลง โดยให้แต่ละหน่วยงานเสนอแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ของกลุ่มแปลงใหญ่ ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่
ระดับกรม และหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ระดับกรม จัดสรรงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ และให้หน่วยงานที่เป็น
เจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ในพ้ืนที่จัดท าบันทึกข้อตกลง ใบเสร็จรับเงินกับกลุ่มแปลงใหญ่ พ้อมหนังสือถึง ธ .ก.ส.
และโอนเงินให้กลุ่มแปลงใหญ่ 

 



            ส าหรับส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง มีหน้าที่รับผิดชอบแปลงใหญ่ ปาล์มน้ ามัน ผึ้ง ฝรั่ง จ านวน 9 
กลุ่ม งบประมาณ 26,716,441 บาท เช่น อ าเภอเมืองตรัง จ านวน 1 แปลง คือ แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน หมู่ที่ 1 
ต.นาโต๊ะหมิง  อ.เมืองตรัง ปี 2560 งบประมาณ 3,000,000 บาท, อ าเภอกันตัง จ านวน 1 แปลง คือ แปลง
ใหญ่ปาล์มน้ ามัน หมู่ที่ 4 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง งบประมาณ 3,000,000 บาท อ าเภอห้วยยอด จ านวน 1 แปลง 
คือ แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน หมู่ที่ 6 ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด ปี 2560 งบประมาณ 2,999,905 บาทและอ าเภอ
อ่ืนๆ 

            ดังนั้น ส านักงานเกษตรจังหวัดตรังได้จัดท าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดตรังงบอุดหนุน (งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินกู้) ระหว่างส านักงานเกษตรจังหวัดตรังกับแปลงใหญ่ จ านวน 9 แปลง 
งบประมาณ 26,716,441 บาท เพ่ือให้ด าเนินงานโครงการตามแผนด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีส่วนร่วม และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ตรัง บันทึกการขอรับเงินอุดหนุน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด 
จังหวัดตรัง กว่า 26 ล้านบาท 

 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง ช่วยเหลือเกษตรกร โนการท าบันทึกการขอรับเงินอุดหนุน โครงการยกระดับ
แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด จังหวัดตรัง กว่า 26 ล้านบาท 

ที่ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง นายวสันต์  สุขสุวรรณ  เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีท า
บันทึกข้อตกลงการขอรับรับเงินอุดหนุน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
จังหวัดตรัง งบอุดหนุน(งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินกู้)ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2563 รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โดยให้รับฟังความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวจ้อง โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยจังหวัดตรังได้รับอนุมัติให้ด าเนินงานโครงการฯ 
ในพ้ืนที่ทุกอ าเภอ จ านวน 49 แปลง งบประมาณทั้งสิ้น 129,578,700 บาท และผลการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2564 จังหวัดตรังได้ให้กลุ่มแปลง
ใหญ่ไปทบทวนการเข้าร่วมโครงการฯ และแผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงิน และผ่านความเห็นชอบผ่าน
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอ าเภอ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
ระดับจังหวัด เห็นชอบอนุมัติทั้ง 16 โครงการ ตามเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินกู้ โครงการยกระดับแปลง
ใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด เป็นเงินจ านวน 46,248,884 บาท ประกอบด้วยเจ้าของสินค้า 
3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง จ านวน 9 แปลง 
กรมการข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง จ านวน  5 แปลง และการยางแหงประเทศไทย โดยการยางแห่ง



ประเทศไทยจังหวัดตรัง จ านวน 4 แปลง โดยให้แต่ละหน่วยงานเสนอแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ของกลุ่มแปลงใหญ่ ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่
ระดับกรม และหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ระดับกรม จัดสรรงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ และให้หน่วยงานที่เป็น
เจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ในพ้ืนที่จัดท าบันทึกข้อตกลง ใบเสร็จรับเงินกับกลุ่มแปลงใหญ่ พ้อมหนังสือถึง ธ .ก.ส.
และโอนเงินให้กลุ่มแปลงใหญ่ ส าหรับส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง มีหน้าที่รับผิดชอบแปลงใหญ่ ปาล์มน้ ามัน 
ผึ้ง ฝรั่ง จ านวน 9 กลุ่ม งบประมาณ26,716,441 บาท เช่น อ าเภอเมืองตรัง จ านน 1 แปลง คือ แปลงใหญ่
ปาล์มน้ ามัน หมู่ที่ 1 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง ปี 2560 งบประมาณ 3,000,000 บาท, อ าเภอกันตัง จ านวน 1 
แปลง คอื แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน หมู่ที่ 4 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง งบประมาณ 3,000,000 บาท, 3.อ าเภอห้วยยอด 
จ านวน 1 แปลง คือ แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน หมู่ที่ 6 ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด ปี 2560 งบประมาณ 2,999,905 
บาทและอ าเภออ่ืนๆ 

ดังนั้นส านักงานเกษตรจังหวัดตรังได้จัดท าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับ
แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดตรังงบอุดหนุน (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เงินกู)้ ระหว่างส านักงานเกษตรจังหวัดตรังกับแปลงใหญ่ จ านวน 9 แปลง งบประมาณ 
26,716,441 บาท เพ่ือให้ด าเนินงานโครงการตามแผนด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีส่วนร่วม และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ตรัง เกษตรจังหวัดช่วยเหลือเกษตรกร โนการท าบันทึกการขอรับเงินอุดหนุน 

 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง ช่วยเหลือเกษตรกร โนการท าบันทึกการขอรับเงินอุดหนุน โครงการยกระดับ
แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด จังหวัดตรัง กว่า 26 ล้านบาท 

ที่ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีท า
บันทึกข้อตกลงการขอรับรับเงินอุดหนุน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
จังหวัดตรัง งบอุดหนุน(งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินกู้)ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2563 รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โดยให้รับฟังความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวจ้อง โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยจังหวัดตรังได้รับอนุมัติให้ด าเนินงานโครงการฯ 
ในพ้ืนที่ทุกอ าเภอ จ านวน 49 แปลง งบประมาณท้ังสิ้น 129,578,700 บาท และผลการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2564 จังหวัดตรังได้ให้กลุ่มแปลง
ใหญ่ไปทบทวนการเข้าร่วมโครงการฯ และแผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงิน และผ่านความเห็นชอบผ่าน
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอ าเภอ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
ระดับจังหวัด เห็นชอบอนุมัติทั้ง 16 โครงการ ตามเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินกู ้

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด เป็นเงินจ านวน 46,248,884 บาท 
ประกอบด้วยเจ้าของสินค้า 3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส านักงานเกษตรจังหวัด
ตรัง จ านวน 9 แปลง กรมการข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง จ านวน 5 แปลง และการยางแหงประเทศไทย 
โดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง จ านวน 4 แปลง โดยให้แต่ละหน่วยงานเสนอแผนการด าเนินงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของกลุ่มแปลงใหญ่ ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ



สินค้าแปลงใหญ่ระดับกรม และหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ระดับกรม จัดสรรงบประมาณตาม
แผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ และให้
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ในพ้ืนที่จัดท าบันทึกข้อตกลง ใบเสร็จรับเงินกับกลุ่มแปลงใหญ่ พ้อม
หนังสือถึง ธ.ก.ส.และโอนเงินให้กลุ่มแปลงใหญ่ ส าหรับส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง มีหน้าที่รับผิดชอบแปลง
ใหญ่ ปาล์มน้ ามัน ผึ้ง ฝรั่ง จ านวน 9 กลุ่ม งบประมาณ26,716,441 บาท เช่น อ าเภอเมืองตรัง จ านน 1 แปลง 
คือ แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน หมู่ที่ 1 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง ปี 2560 งบประมาณ 3,000,000 บาท, อ าเภอ
กันตัง จ านวน 1 แปลง คือ แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน หมู่ที่ 4 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง งบประมาณ 3,000,000 บาท, 
3.อ าเภอห้วยยอด จ านวน 1 แปลง คือ แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน หมู่ที่ 6 ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด ปี 2560 
งบประมาณ 2,999,905 บาทและอ าเภออ่ืนๆ 

ดังนั้นส านักงานเกษตรจังหวัดตรังได้จัดท าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับ
แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดตรังงบอุดหนุน (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เงินกู)้ ระหว่างส านักงานเกษตรจังหวัดตรังกับแปลงใหญ่ จ านวน 9 แปลง งบประมาณ 
26,716,441 บาท เพ่ือให้ด าเนินงานโครงการตามแผนด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีส่วนร่วม และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลุ่มแปลงใหญ่พัทลุงปลื้ม ได้รับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ฯ แล้วกว่า 43 ล้านบาท 

26 

จังหวัดพัทลุง โอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาดแล้ว จ านวน 19 แปลง ซึ่งเป็นแปลงที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ เป็นเงินกว่า 43 
ล้านบาท 

นายสมคิด รัตนวงศ์ เกษตรจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุงมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ขอเข้าร่วมโครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จ านวน 46 แปลง แบ่งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร 
จ านวน 20 แปลง กรมการข้าว จ านวน 12 แปลง การยางแห่งประเทศไทย จ านวน 11 แปลง กรมประมง 
จ านวน 2 แปลง และกรมปศุสัตว์ จ านวน 1 แปลง ซึ่งคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดับจังหวัด ได้
ประชุมพิจารณาโครงการฯ จ านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 และวันที่ 29 เมษายน 2564 ในส่วน
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ท าบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และโอน
เงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จ านวน 19 แปลง คงเหลือ 1 แปลง คาดว่าจะโอนเงิน
ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ได้ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นี้  
 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า 
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้
จัดท าขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่ม
เกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการยกระดับการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน เป็นต้น   
โดยกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามกิจกรรมและวงเงินที่เสนอขอ



เท่านั้น ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่จะเป็นผู้ด าเนินการเอง ในการยกระดับแปลงใหญ่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต เช่น 
การใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่ การท าเกษตรแม่นย า (Precision Farming) การใช้ระบบบริหารจัดการน้ า  
ด้านการพัฒนาคุณภาพ เช่น การจัดการคุณภาพผลผลิต การตรวจรับรองมาตรฐานผลผลิต การจัดการ
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล การแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ด้านการตลาด เช่น การสร้าง Brand การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพ่ือเข้าสู่ตลาด ทั้งแบบ Online และ Offline ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น การสร้างจุดรวบรวม
และกระจายผลผลิต e-Marketplace ในส่วนของภาคใต้ มี 13 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 207 แปลง 
(ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต) ไม่มีกลุ่มแปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 125 แปลง 
กรมการข้าว จ านวน 42 แปลง กรมประมง จ านวน 15 แปลง การยางแห่งประเทศไทย จ านวน 14 แปลง 
และ กรมปศุสัตว์ จ านวน 11 แปลง ปัจจุบันจังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดับ
จังหวัดแล้ว จ านวน 12 จังหวัด ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ านวน 198 แปลง คิดเป็นร้อยละ 95.7 ของกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ คงเหลือจังหวัดยะลาอีก 1 
จังหวัด ที่ยังไม่ได้จัดการประชุมพิจารณาโครงการฯ ระดับจังหวัด เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19   
ทั้งนี้ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ติดตามเร่งรัด ก ากับดูแล ให้ทุกจังหวัด
ด าเนินงานภายในกรอบระยะเวลาของโครงการฯ ขณะนี้จังหวัดเร่งท าบันทึกข้อตกลงและโอนเงินให้กับกลุ่ม
แปลงใหญ่ เพ่ือน าไปด าเนินการตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีการตรวจสอบ 
ติดตามให้ค าแนะน า และก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนและคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ซึ่ง
กลุ่มแปลงใหญ่ต้องเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564  ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อ
สอบถามได้ ณ ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ ใกล้บ้านท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลุ่มแปลงใหญ่พัทลุงปลื้ม ได้รับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ฯ แล้วกว่า 43 ล้านบาท 

 
จังหวัดพัทลุง โอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาดแล้ว จ านวน 19 แปลง ซึ่งเป็นแปลงที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ เป็นเงินกว่า 43 ล้าน
บาท นายสมคิด รัตนวงศ์ เกษตรจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุงมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ขอเข้าร่วมโครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จ านวน 46 แปลง แบ่งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร 
จ านวน 20 แปลง กรมการข้าว จ านวน 12 แปลง การยางแห่งประเทศไทย จ านวน 11 แปลง กรมประมง 
จ านวน 2 แปลง และกรมปศุสัตว์ จ านวน 1 แปลง ซึ่งคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดับจังหวัด ได้
ประชุมพิจารณาโครงการฯ จ านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 และวันที่ 29 เมษายน 2564 ในส่วน
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ท าบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และโอน
เงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จ านวน 19 แปลง คงเหลือ 1 แปลง คาดว่าจะโอนเงิน
ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ได้ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นี้ 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า 
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้
จัดท าขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่ม
เกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการยกระดับการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน เป็นต้น 

โดยกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามกิจกรรมและวงเงินที่เสนอขอ
เท่านั้น ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่จะเป็นผู้ด าเนินการเอง ในการยกระดับแปลงใหญ่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต เช่น 
การใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่ การท าเกษตรแม่นย า (Precision Farming) การใช้ระบบบริหารจัดการน้ า 



ด้านการพัฒนาคุณภาพ เช่น การจัดการคุณภาพผลผลิต การตรวจรับรองมาตรฐานผลผลิต การจัดการ
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล การแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ด้านการตลาด เช่น การสร้าง Brand การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพ่ือเข้าสู่ตลาด ทั้งแบบ Online และ Offline ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น การสร้างจุดรวบรวม
และกระจายผลผลิต e-Marketplace 

ในส่วนของภาคใต้ มี 13 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 207 แปลง (ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต) ไม่มีกลุ่มแปลง
ใหญ่เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 125 แปลง กรมการข้าว จ านวน 

42 แปลง กรมประมง จ านวน 15 แปลง การยางแห่งประเทศไทย จ านวน 14 แปลง และ กรมปศุสัตว์ จ านวน 
11 แปลง ปัจจุบันจังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดับจังหวัดแล้ว จ านวน 12 จังหวัด 
ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 198 แปลง คิดเป็น 

ร้อยละ 95.7 ของกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ คงเหลือจังหวัดยะลาอีก 1 จังหวัด ที่ยังไม่ได้จัดการ
ประชุมพิจารณาโครงการฯ ระดับจังหวัด เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ทั้งนี้ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ติดตามเร่งรัด ก ากับดูแล ให้ทุกจังหวัดด าเนินงานภายในกรอบระยะเวลาของ
โครงการฯ ขณะนี้จังหวัดเร่งท าบันทึกข้อตกลงและโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ เพ่ือน าไปด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีการตรวจสอบ ติดตามให้ค าแนะน า และก ากับการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนและคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ซึ่ งกลุ่มแปลงใหญ่ต้องเบิกจ่ายเงินให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ ณ ส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ใกล้บ้านท่าน 

 



 
 



 
‘จุรินทร์-นิพนธ์’ลงใต้ติดตามราคาผลผลิตการเกษตร ในพื้นที่นครศรีฯ – สงขลา ชูมาตรการช่วยเหลือช่วง
สถานการณ์โควิด -19 

 
‘จุรินทร์–นิพนธ์’ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพ้ืนที่นครฯ สงขลา ชูมาตรการช่วยเหลือ
พ่ีน้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้าเกษตรช่วงสถานการณ์โควิด -19 

             เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 64 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 
จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายวิชัย ศรีสมโภชน์ 
เกษตรจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีเเละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ในการลงพ้ืนที่ติดตามแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมังคุดใน
พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และติดตาม
สถานการณ์พริกเขียวมัน ณ หมู่ที่ 6 ต าบลทรายขาว อ าเภอหัวไทร จากนั้นเดินทางไปร่วมพิธีปล่อยคาราวาน
ขบวนฟักทองดินเหนียว “หนึ่งเดียวในไทย” ณ วัดเกษตรชลธี ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา         

  ภายหลังจากการประชุมร่วมกับเกษตรกรเครือข่ายมังคุด 23 กลุ่ม นายจุรินทร์เปิดเผยว่า สถานการณ์
ผลไม้ไทยในปีนี้มีผลผลิตประมาณ 5.2 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 15% ตัวเลข การส่งออกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ปี 2564 
ช่วง 4 เดือนแรก สามารถส่งออกได้ถึง50,000 ล้านบาท คาดว่าปีนี้มังคุดจะมีผลผลิตรวมกันประมาณ 
330,000 ตัน เป็นมังคุด   ในจังหวัดจันทบุรี 36% นครศรีธรรมราช 18% ชุมพร 17% และตราด 17% โดย
จ านวน60% ส่งออกต่างประเทศ และ 40% บริโภคภายในประเทศ ตลาดส่งออกส าคัญ คือ จีน70% ฮ่องกง 
10% เวียดนาม 8% สหรัฐฯ 6% ราคามังคุดเกรดพรีเมียมท่ีขายได้หน้าสวนขณะนี้ที่จังหวัดจันทบุรีกิโลกรัมละ 
150 บาท ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก  

   ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหามังคุดประเด็นหลักๆ เรื่องการขาดแคลนแรงงานเก็บมังคุดและ
แรงงานรวบรวมมังคุด ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หาหนทางผ่อนปรนแรงงานข้ามจังหวัด และการจัด



ระเบียบล้ง เพ่ือให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดบังคับใช้กฎหมายให้ผู้รับซื้อ
จะต้องติดป้ายรับซื้อตั้งแต่ 8 โมงเช้าของทุกวัน และเรื่องของมังคุดนอกพ้ืนที่ ที่ เข้ามาสวมชื่อมังคุด
นครศรีธรรมราช ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับเกษตรจังหวัดติดตราว่าเป็นมังคุดนครศรีธรรมราช  เพ่ือ
เป็นตรารับรองต่อไป                               

ส าหรับมาตรการอ่ืนๆ ในการดูแลชาวสวนมังคุด กระทรวงพาณิชย์ได้ประชุมร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาคการเกษตร ชาวสวนมังคุดและล้ง รวมทั้งผู้ส่งออก ทั้งการสนับสนุนผู้รวบรวมผลไม้ กิโลกรัมละ 3 บาท 
เปิดพื้นท่ีการตลาดให้พาณิชย์จังหวัดประสานงานกับโมเดิร์นเทรด ปั๊มน้ ามันและพ้ืนที่ตลาดต่างๆ ระบายผลไม้
ในประเทศได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทย จัดบริการกล่องและคิดค่าส่งราคาพิเศษ ส่งเสริมการบริโภค
ผลไม้ในประเทศ และใช้เกษตรพันธสัญญา “อมก๋อยโมเดล” ให้ผู้รับซื้อมาเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับเกษตรกรผู้
ปลูกผลไม้และอบรมเกษตรกรผู้ขายผลไม้ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์                         

 ส าหรับตลาดต่างประเทศ ให้เงินช่วยเหลือผู้รวบรวมผลไม้ส่งออกกิโลกรัมละ 5 บาท และจัดส่งเสริม
การขายในต่างประเทศ และให้ผู้น าเข้าจากต่างประเทศพบกับผู้ส่งออกไทยผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ส่วน
ปัญหาความล่าช้าในการออกใบรับรอง GAP ที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร ขณะนี้ที่จังหวัดไม่มีผู้มีอ านาจใน
การออกใบรับรองค้างมา 3 ปีแล้ว ได้แจ้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งด าเนินการ เพ่ือให้มีการออก
ใบรับรองโดยเร็ว          

ส่วนปัญหาพริกเขียวมันและฟักทอง นั้น ที่ผ่านมาตลาดหลักคือมาเลเซีย ช่วงโควิด-19 ระบาด
มาเลเซียลดการสั่งซื้อ กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดโครงการในการที่จะช่วยน าเงินมาชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรผู้
ปลูกพริกเขียวมัน กิโลกรัมละ 5 บาท ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้พอยังชีพได้ในช่วงวิกฤตปัจจุบัน ส่วนฟักทอง
ในช่วง  2 เดือนที่ผ่านมา ทุกฝ่ายได้ร่วมกันจัดหาผู้มารับซื้อฟักทองจากเกษตรกรโดยตรง สามารถช่วยระบาย
ฟักทองได้จ านวนมากถึง 400 ตัน การปล่อยคาราวานขบวนฟักทองดินเหนียว“หนึ่งเดียวในไทย” เชื่อมใจ
เกษตรกร สู้ภัยโควิด-19 วันนี้ คาราวานรถฟักทองจะเดินทางมุ่งตรงสู่กรุงเทพมหานคร เพ่ือกระจายไปสู่
ผู้บริโภคต่อไป             

ด้านนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5 จังหวัดสงขลา     ให้
ข้อมูลว่า นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าชับให้ติดตามสถานการณ์ผลผลิตและ
ราคาสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้ทุกจังหวัดรายงานสถานการณ์ผลผลิตเกษตรที่มีแนวโน้มจะเกิด
ปัญหามายังส านักงานทุกวันศุกร์ เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการ และได้เร่งรัดให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกชนิดพืชและเป็นปัจจุบันทุกฤดูกาลผลิต   
เพ่ือประเมินสถานการณ์ อย่างกรณีพริกเขียวมันในพ้ืนที่อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และบางส่วน
ของอ าเภอระโนด กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา นั้น ยังขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ครบถ้วน เนื่องจากเกษตรกร
อาจจะเห็นว่าเป็นพืชอายุสั้น หรือพืชเสริมหลังการท านา ซึ่งจ าเป็นต้องน าข้อมูลมาวางแผนการตลาดและการ
ช่วยเหลือ ได้ก าชับ จังหวัดไปแล้ว 

             ส าหรับปัญหาเรื่องการขอรับรอง GAP ในไม้ผลเศรษฐกิจหลักทั้ง 4 ชนิด ได้แก่มังคุด ทุเรียน 
ลองกอง และเงาะ โดยเฉพาะทุเรียน และมังคุด ซึ่งส่งออกไปต่างประเทศนั้น หน่วยงานได้เชิญเกษตรจังหวัด 
ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ประชุมร่วมกับกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบพ้ืนที่ทุกจังหวัด เพ่ือหารือการด าเนินการ
ร่วมกันไปแล้ว     



               นอกจากนี้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตตามมาตรฐาน GAP และเข้าสู่การยื่นขอรับรองให้ได้มากที่สุด 
ส าหรับการบริหารจัดการมังคุด ปี 2564 ภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูกมังคุด242,522 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 228,814 ไร่ 
ผลผลิตประมาณ 155,538 ตัน ขณะนี้อยู่ในระยะคาบไข่ ดอกบาน และเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเล็กน้อย มังคุดมี
หลายรุ่น   เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม และจะเก็บเกี่ยวได้มากที่สุดช่วงเดือนสิงหาคม 

            ที่ผ่านมาส านักงานได้จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตมังคุดในภาคใต้ไปแล้ว 1 ครั้งที่จังหวัดปัตตานี 
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และจะจัดเวทีแลกเปลี่ยนครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยวางแผนผลิตมังคุด
คุณภาพตั้งแต่ต้นฤดูกาล  การผลิตมังคุดนอกฤดูในบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนา
คุณภาพเข้าสู่มาตรฐานGAP และเชื่อมโยงผู้ประกอบการเตรียมรับสถานการณ์ผลผลิตที่ก าลังจะออกมา ซึ่ง
ภาคใต้ก าลังเข้าสู่ฤดูกาลผลไม้จากนี้ไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพื้นที่นครฯ สงขลา ชูมาตรการ
ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้าเกษตรช่วงสถานการณ์โควิด 

 
จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพ้ืนที่นครฯ สงขลา ชูมาตรการช่วยเหลือพ่ี
น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้าเกษตรช่วงสถานการณ์โควิด   

 

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 64 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา พร้อมด้วย นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตร
จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีเเละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ในการลงพ้ืนที่ติดตามแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมังคุดใน
พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และติดตาม
สถานการณ์พริกเขียวมัน ณ หมู่ที่ 6 ต าบลทรายขาว อ าเภอหัวไทร จากนั้นเดินทางไปร่วมพิธีปล่อยคาราวาน
ขบวนฟักทองดินเหนียว "หนึ่งเดียวในไทย” ณ วัดเกษตรชลธี ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

 

ภายหลังจากการประชุมร่วมกับเกษตรกรเครือข่ายมังคุด 23 กลุ่ม นายจุรินทร์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ผลไม้
ไทยในปีนี้มีผลผลิตประมาณ 5.2 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 15% ตัวเลข การส่งออกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ปี 2564 ช่วง 4 
เดือนแรก สามารถส่งออกได้ถึง 50,000 ล้านบาท คาดว่าปีนี้มังคุดจะมีผลผลิตรวมกันประมาณ 330,000 ตัน 
เป็นมังคุด   ในจังหวัดจันทบุรี 36% นครศรีธรรมราช 18% ชุมพร 17% และตราด 17% โดยจ านวน 60% 
ส่งออกต่างประเทศ และ 40% บริโภคภายในประเทศ ตลาดส่งออกส าคัญ คือ จีน 70% ฮ่องกง 10% 



เวียดนาม 8% สหรัฐฯ 6% ราคามังคุดเกรด   พรีเมียมที่ขายได้หน้าสวนขณะนี้ที่จังหวัดจันทบุรีกิโลกรัมละ 
150 บาท ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหามังคุดประเด็นหลักๆ เรื่องการขาดแคลน
แรงงานเก็บมังคุดและแรงงานรวบรวมมังคุด ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด         หาหนทางผ่อนปรน
แรงงานข้ามจังหวัด และการจัดระเบียบล้ง เพ่ือให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัด
บังคับใช้กฎหมายให้ผู้รับซื้อจะต้องติดป้ายรับซื้อตั้งแต่ 8 โมงเช้าของทุกวัน และเรื่องของมังคุดนอกพ้ืนที่ ที่เข้า
มาสวมชื่อมังคุดนครศรีธรรมราช ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับเกษตรจังหวัดติดตราว่าเป็นมังคุด
นครศรีธรรมราช      เพ่ือเป็นตรารับรองต่อไป ส าหรับมาตรการอ่ืนๆ ในการดูแลชาวสวนมังคุด กระทรวง
พาณิชย์ได้ประชุมร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร ชาวสวนมังคุดและล้ง รวมทั้งผู้ส่งออก ทั้งการ
สนับสนุนผู้รวบรวมผลไม้ กิโลกรัมละ      3 บาท เปิดพื้นที่การตลาดให้พาณิชย์จังหวัดประสานงานกับโมเดิร์น
เทรด ปั๊มน้ ามันและพ้ืนที่ตลาดต่างๆ ระบายผลไม้ในประเทศ ได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทย จัดบริการ
กล่องและคิดค่าส่งราคาพิเศษ ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศ และใช้เกษตรพันธสัญญา “อมก๋อยโมเดล” 
ให้ผู้รับซื้อมาเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และอบรมเกษตรกรผู้ขายผลไม้ขายผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ส าหรับตลาดต่างประเทศ ให้เงินช่วยเหลือผู้รวบรวมผลไม้ส่งออกกิโลกรัมละ  5 บาท และจัดส่งเสริม
การขายในต่างประเทศ และให้ผู้น าเข้าจากต่างประเทศพบกับผู้ส่งออกไทยผ่านระบบออนไลน์     เป็นต้น 
ส่วนปัญหาความล่าช้าในการออกใบรับรอง GAP ที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร ขณะนี้ที่จังหวัดไม่มีผู้มีอ านาจ
ในการออกใบรับรองค้างมา 3 ปีแล้ว ได้แจ้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งด าเนินการ เพ่ือให้มีการออก
ใบรับรองโดยเร็ว 

ส่วนปัญหาพริกเขียวมันและฟักทอง นั้น ที่ผ่านมาตลาดหลักคือมาเลเซีย ช่วงโควิด-19 ระบาดมาเลเซียลดการ
สั่งซื้อ กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดโครงการในการที่จะช่วยน าเงินมาชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียว
มัน กิโลกรัมละ 5 บาท ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้พอยังชีพได้ในช่วงวิกฤตปัจจุบัน ส่วนฟักทองในช่วง    2 
เดือนที่ผ่านมา ทุกฝ่ายได้ร่วมกันจัดหาผู้มารับซื้อฟักทองจากเกษตรกรโดยตรง สามารถช่วยระบายฟักทองได้
จ านวนมากถึง 400 ตัน การปล่อยคาราวานขบวนฟักทองดินเหนียว "หนึ่งเดียวในไทย" เชื่อมใจเกษตรกร  สู้
ภัยโควิด-19 วันนี้ คาราวานรถฟักทองจะเดินทางมุ่งตรงสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อกระจายไปสู่ผู้บริโภคต่อไป 

ด้านนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา     ให้ข้อมูล
ว่า นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าชับให้ติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคา
สินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด และได้สั่งการให้ทุกจังหวัดรายงานสถานการณ์ผลผลิตเกษตรที่มีแนวโน้มจะเกิด
ปัญหามายังส านักงานทุกวันศุกร์ เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการ และได้เร่งรัดให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกชนิดพืชและเป็นปัจจุบันทุกฤดูกาลผลิต   
เพ่ือประเมินสถานการณ์ อย่างกรณีพริกเขียวมันในพ้ืนที่อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และบางส่วน
ของอ าเภอระโนด กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา นั้น ยังขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ครบถ้วน เนื่องจากเกษตรกร
อาจจะเห็นว่าเป็นพืชอายุสั้น หรือพืชเสริมหลังการท านา ซึ่งจ าเป็นต้องน าข้อมูลมาวางแผนการตลาดและการ
ช่วยเหลือ ได้ก าชับ จังหวัดไปแล้ว ส าหรับปัญหาเรื่องการขอรับรอง GAP ในไม้ผลเศรษฐกิจหลักทั้ง 4 ชนิด 
ได้แก่ มังคุด ทุเรียน ลองกอง และเงาะ โดยเฉพาะทุเรียน และมังคุด ซึ่งส่งออกไปต่างประเทศ นั้น หน่วยงาน
ได้เชิญเกษตรจังหวัด    ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ประชุมร่วมกับกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบพ้ืนที่ทุกจังหวัด 
เพ่ือหารือการด าเนินการร่วมกันไปแล้ว นอกจากนี้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตตามมาตรฐาน GAP และเข้าสู่การ
ยื่นขอรับรองให้ได้มากท่ีสุด ส าหรับการบริหารจัดการมังคุด ปี 2564 ภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูกมังคุด 242,522 ไร่ ให้
ผลผลิตแล้ว 228,814 ไร่ ผลผลิตประมาณ 155,538 ตัน ขณะนี้อยู่ในระยะคาบไข่ ดอกบาน และเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้วเล็กน้อย มังคุดมีหลายรุ่น   เริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม และจะเก็บเกี่ยวได้



มากที่สุดช่วงเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาส านักงานได้จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตมังคุดในภาคใต้ไปแล้ว 1 ครั้ง
ที่จังหวัดปัตตานี เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และจะจัดเวทีแลกเปลี่ยนครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยวางแผน
ผลิตมังคุดคุณภาพตั้งแต่ต้นฤดูกาล       การผลิตมังคุดนอกฤดูในบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
การพัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน GAP และเชื่อมโยงผู้ประกอบการเตรียมรับสถานการณ์ผลผลิตที่ก าลังจะ
ออกมา ซึ่งภาคใต้ก าลังเข้าสู่ฤดูกาลผลไม้จากนี้ไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพื้นที่นครฯ สงขลา ชูมาตรการ
ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้าเกษตร 

 
จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพื้นที่นครฯ สงขลา ชูมาตรการ
ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้าเกษตรช่วงสถานการณ์โควิด วันนี้ (29 พ.ค. 64) นาย
สุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

 

วันนี้ (29 พ.ค. 64) นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา พร้อมด้วย นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตร
จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รอ งนายกรัฐมนตรีเเละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ในการลงพ้ืนที่ติดตามแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมังคุดใน
พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และติดตาม
สถานการณ์พริกเขียวมัน ณ หมู่ที่ 6 ต าบลทรายขาว อ าเภอหัวไทร จากนั้นเดินทางไปร่วมพิธีปล่อยคาราวาน
ขบวนฟักทองดินเหนียว "หนึ่งเดียวในไทย” ณ วัดเกษตรชลธี ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ภายหลังจากการประชุมร่วมกับเกษตรกรเครือข่ายมังคุด 23 กลุ่ม นายจุรินทร์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ผลไม้
ไทยในปีนี้มีผลผลิตประมาณ 5.2 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 15% ตัวเลข การส่งออกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ปี 2564 ช่วง 4 
เดือนแรก สามารถส่งออกได้ถึง 50,000 ล้านบาท คาดว่าปีนี้มังคุดจะมีผลผลิตรวมกันประมาณ 330,000 ตัน 
เป็นมังคุด ในจังหวัดจันทบุรี 36% นครศรีธรรมราช 18% ชุมพร 17% และตราด 17% โดยจ านวน 60% 
ส่งออกต่างประเทศ และ 40% บริโภคภายในประเทศ ตลาดส่งออกส าคัญ คือ จีน 70% ฮ่องกง 10% 
เวียดนาม 8% สหรัฐฯ 6% ราคามังคุดเกรด พรีเมียมที่ขายได้หน้าสวนขณะนี้ที่จังหวัดจันทบุรีกิโลกรัมละ 150 
บาท ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหามังคุดประเด็นหลักๆ เรื่องการขาดแคลน



แรงงานเก็บมังคุดและแรงงานรวบรวมมังคุด ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หาหนทางผ่อนปรนแรงงาน
ข้ามจังหวัด และการจัดระเบียบล้ง เพ่ือให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดบังคับใช้
กฎหมายให้ผู้รับซื้อจะต้องติดป้ายรับซื้อตั้งแต่ 8 โมงเช้าของทุกวัน และเรื่องของมังคุดนอกพ้ืนที่ ที่เข้ามาสวม
ชื่อมังคุดนครศรีธรรมราช ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับเกษตรจังหวัดติดตราว่าเป็นมังคุด
นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นตรารับรองต่อไป ส าหรับมาตรการอ่ืนๆ ในการดูแลชาวสวนมังคุด กระทรวงพาณิชย์
ได้ประชุมร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร ชาวสวนมังคุดและล้ง รวมทั้งผู้ส่งออก ทั้งการสนับสนุนผู้
รวบรวมผลไม้ กิโลกรัมละ 3 บาท เปิดพื้นที่การตลาดให้พาณิชย์จังหวัดประสานงานกับโมเดิร์นเทรด ปั๊มน้ ามัน
และพ้ืนที่ตลาดต่างๆ ระบายผลไม้ในประเทศ ได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทย จัดบริการกล่องและคิดค่า
ส่งราคาพิเศษ ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศ และใช้เกษตรพันธสัญญา “อมก๋อยโมเดล” ให้ผู้รับซื้อมา
เซ็นสัญญาล่วงหน้ากับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และอบรมเกษตรกรผู้ขายผลไม้ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ส าหรับตลาดต่างประเทศ ให้เงินช่วยเหลือผู้รวบรวมผลไม้ส่งออกกิโลกรัมละ 5 บาท และจัดส่งเสริมการขายใน
ต่างประเทศ และให้ผู้น าเข้าจากต่างประเทศพบกับผู้ส่งออกไทยผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ส่วนปัญหาความ
ล่าช้าในการออกใบรับรอง GAP ที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร ขณะนี้ที่จังหวัดไม่มีผู้มีอ านาจในการออก
ใบรับรองค้างมา 3 ปีแล้ว ได้แจ้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งด าเนินการ เพ่ือให้มีการออกใบรับรอง
โดยเร็ว 

ส่วนปัญหาพริกเขียวมันและฟักทอง นั้น ที่ผ่านมาตลาดหลักคือมาเลเซีย ช่วงโควิด-19 ระบาดมาเลเซียลดการ
สั่งซื้อ กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดโครงการในการที่จะช่วยน าเงินมาชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียว
มัน กิโลกรัมละ 5 บาท ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้พอยังชีพได้ในช่วงวิกฤตปัจจุบัน ส่วนฟักทองในช่วง 2 เดือนที่
ผ่านมา ทุกฝ่ายได้ร่วมกันจัดหาผู้มารับซื้อฟักทองจากเกษตรกรโดยตรง สามารถช่วยระบายฟักทองได้จ านวน
มากถึง 400 ตัน การปล่อยคาราวานขบวนฟักทองดินเหนียว "หนึ่งเดียวในไทย" เชื่อมใจเกษตรกร สู้ภัยโควิด-
19 วันนี้ คาราวานรถฟักทองจะเดินทางมุ่งตรงสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อกระจายไปสู่ผู้บริโภคต่อไป 

 

ด้านนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าชับให้ติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคา
สินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด และได้สั่งการให้ทุกจังหวัดรายงานสถานการณ์ผลผลิตเกษตรที่มีแนวโน้มจะเกิด
ปัญหามายังส านักงานทุกวันศุกร์ เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการ และได้เร่งรัดให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกชนิดพืชและเป็นปัจจุบันทุกฤดูกาลผลิต 
เพ่ือประเมินสถานการณ์ อย่างกรณีพริกเขียวมันในพ้ืนที่อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และบางส่วน
ของอ าเภอระโนด กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา นั้น ยังขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ครบถ้วน เนื่องจากเกษตรกร
อาจจะเห็นว่าเป็นพืชอายุสั้น หรือพืชเสริมหลังการท านา ซึ่งจ าเป็นต้องน าข้อมูลมาวางแผนการตลาดและการ
ช่วยเหลือ ได้ก าชับ จังหวัดไปแล้ว ส าหรับปัญหาเรื่องการขอรับรอง GAP ในไม้ผลเศรษฐกิจหลักทั้ง 4 ชนิด 
ได้แก่ มังคุด ทุเรียน ลองกอง และเงาะ โดยเฉพาะทุเรียน และมังคุด ซึ่งส่งออกไปต่างประเทศ นั้น หน่วยงาน
ได้เชิญเกษตรจังหวัด ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ประชุมร่วมกับกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่ทุกจังหวัด เพ่ือ
หารือการด าเนินการร่วมกันไปแล้ว นอกจากนี้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตตามมาตรฐาน GAP และเข้าสู่การยื่น
ขอรับรองให้ได้มากที่สุด ส าหรับการบริหารจัดการมังคุด ปี 2564 ภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูกมังคุด 242,522 ไร่ ให้
ผลผลิตแล้ว 228,814 ไร่ ผลผลิตประมาณ 155,538 ตัน ขณะนี้อยู่ในระยะคาบไข่ ดอกบาน และเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้วเล็กน้อย มังคุดมีหลายรุ่น เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม และจะเก็บเกี่ยวได้
มากที่สุดช่วงเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาส านักงานได้จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตมังคุดในภาคใต้ไปแล้ว 1 ครั้ง



ที่จังหวัดปัตตานี เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และจะจัดเวทีแลกเปลี่ยนครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยวางแผน
ผลิตมังคุดคุณภาพตั้งแต่ต้นฤดูกาล การผลิตมังคุดนอกฤดูในบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช การ
พัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน GAP และเชื่อมโยงผู้ประกอบการเตรียมรับสถานการณ์ผลผลิตที่ก าลังจะออกมา 
ซึ่งภาคใต้ก าลังเข้าสู่ฤดูกาลผลไม้จากนี้ไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพื้นที่นครฯ สงขลา ชูมาตรการ
ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้าเกษตร 

 
วันนี้ (29 พ.ค. 64) นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา พร้อมด้วย นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตร
จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีเเละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ในการลงพ้ืนที่ติดตามแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมังคุดใน
พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และติดตาม
สถานการณ์พริกเขียวมัน ณ หมู่ที่ 6 ต าบลทรายขาว อ าเภอหัวไทร จากนั้นเดินทางไปร่วมพิธีปล่อยคาราวาน
ขบวนฟักทองดินเหนียว "หนึ่งเดียวในไทย” ณ วัดเกษตรชลธี ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ภายหลังจากการประชุมร่วมกับเกษตรกรเครือข่ายมังคุด 23 กลุ่ม นายจุรินทร์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ผลไม้
ไทยในปีนี้มีผลผลิตประมาณ 5.2 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 15% ตัวเลข การส่งออกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ปี 2564 ช่วง 4 
เดือนแรก สามารถส่งออกได้ถึง 50,000 ล้านบาท คาดว่าปีนี้มังคุดจะมีผลผลิตรวมกันประมาณ 330,000 ตัน 
เป็นมังคุด ในจังหวัดจันทบุรี 36% นครศรีธรรมราช 18% ชุมพร 17% และตราด 17% โดยจ านวน 60% 
ส่งออกต่างประเทศ และ 40% บริโภคภายในประเทศ ตลาดส่งออกส าคัญ คือ จีน 70% ฮ่องกง 10% 
เวียดนาม 8% สหรัฐฯ 6% ราคามังคุดเกรด พรีเมียมที่ขายได้หน้าสวนขณะนี้ที่จังหวัดจันทบุรีกิโลกรัมละ 150 
บาท ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหามั งคุดประเด็นหลักๆ เรื่องการขาดแคลน
แรงงานเก็บมังคุดและแรงงานรวบรวมมังคุด ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หาหนทางผ่อนปรนแรงงาน
ข้ามจังหวัด และการจัดระเบียบล้ง เพ่ือให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดบังคับใช้
กฎหมายให้ผู้รับซื้อจะต้องติดป้ายรับซื้อตั้งแต่ 8 โมงเช้าของทุกวัน และเรื่องของมังคุดนอกพ้ืนที่ ที่เข้ามาสวม
ชื่อมังคุดนครศรีธรรมราช ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับเกษตรจังหวัดติดตราว่าเป็นมังคุด
นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นตรารับรองต่อไป ส าหรับมาตรการอ่ืนๆ ในการดูแลชาวสวนมังคุด กระทรวงพาณิชย์



ได้ประชุมร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร ชาวสวนมังคุดและล้ง รวมทั้งผู้ส่งออก ทั้งการสนับสนุนผู้
รวบรวมผลไม้ กิโลกรัมละ 3 บาท เปิดพื้นที่การตลาดให้พาณิชย์จังหวัดประสานงานกับโมเดิร์นเทรด ปั๊มน้ ามัน
และพ้ืนที่ตลาดต่างๆ ระบายผลไม้ในประเทศ ได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทย จัดบริการกล่องและคิดค่า
ส่งราคาพิเศษ ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศ และใช้เกษตรพันธสัญญา “อมก๋อยโมเดล” ให้ผู้รับซื้อมา
เซ็นสัญญาล่วงหน้ากับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และอบรมเกษตรกรผู้ขายผลไม้ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ส าหรับตลาดต่างประเทศ ให้เงินช่วยเหลือผู้รวบรวมผลไม้ส่งออกกิโลกรัมละ 5 บาท และจัดส่งเสริมการขายใน
ต่างประเทศ และให้ผู้น าเข้าจากต่างประเทศพบกับผู้ส่งออกไทยผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ส่วนปัญหาความ
ล่าช้าในการออกใบรับรอง GAP ที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร ขณะนี้ที่จังหวัดไม่มีผู้มีอ านาจในการออก
ใบรับรองค้างมา 3 ปีแล้ว ได้แจ้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งด าเนินการ เพ่ือให้มีการออกใบรับรอง
โดยเร็ว 

ส่วนปัญหาพริกเขียวมันและฟักทอง นั้น ที่ผ่านมาตลาดหลักคือมาเลเซีย ช่วงโควิด-19 ระบาดมาเลเซียลดการ
สั่งซื้อ กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดโครงการในการที่จะช่วยน าเงินมาชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียว
มัน กิโลกรัมละ 5 บาท ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้พอยังชีพได้ในช่วงวิกฤตปัจจุบัน ส่วนฟักทองในช่วง 2 เดือนที่
ผ่านมา ทุกฝ่ายได้ร่วมกันจัดหาผู้มารับซื้อฟักทองจากเกษตรกรโดยตรง สามารถช่วยระบายฟักทองได้จ านวน
มากถึง 400 ตัน การปล่อยคาราวานขบวนฟักทองดินเหนียว "หนึ่งเดียวในไทย" เชื่อมใจเกษตรกร สู้ภัยโควิด-
19 วันนี้ คาราวานรถฟักทองจะเดินทางมุ่งตรงสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อกระจายไปสู่ผู้บริโภคต่อไป 

ด้านนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าชับให้ติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคา
สินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด และได้สั่งการให้ทุกจังหวัดรายงานสถานการณ์ผลผลิตเกษตรที่มีแนวโน้มจะเกิด
ปัญหามายังส านักงานทุกวันศุกร์ เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการ และได้เร่งรัดให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกชนิดพืชและเป็นปัจจุบันทุกฤดูกาลผลิต 
เพ่ือประเมินสถานการณ์ อย่างกรณีพริกเขียวมันในพ้ืนที่อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และบางส่วน
ของอ าเภอระโนด กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา นั้น ยังขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ครบถ้วน เนื่องจากเกษตรกร
อาจจะเห็นว่าเป็นพืชอายุสั้น หรือพืชเสริมหลังการท านา ซึ่งจ าเป็นต้องน าข้อมูลมาวางแผนการตลาดและการ
ช่วยเหลือ ได้ก าชับ จังหวัดไปแล้ว ส าหรับปัญหาเรื่องการขอรับรอง GAP ในไม้ผลเศรษฐกิจหลักทั้ง 4 ชนิด 
ได้แก่ มังคุด ทุเรียน ลองกอง และเงาะ โดยเฉพาะทุเรียน และมังคุด ซึ่งส่งออกไปต่างประเทศ นั้น หน่วยงาน
ได้เชิญเกษตรจังหวัด ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ประชุมร่วมกับกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่ทุกจังหวัด เพ่ือ
หารือการด าเนินการร่วมกันไปแล้ว นอกจากนี้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตตามมาตรฐาน GAP และเข้าสู่การยื่น
ขอรับรองให้ได้มากที่สุด ส าหรับการบริหารจัดการมังคุด ปี 2564 ภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูกมังคุด 242,522 ไร่ ให้
ผลผลิตแล้ว 228,814 ไร่ ผลผลิตประมาณ 155,538 ตัน ขณะนี้อยู่ในระยะคาบไข่ ดอกบาน และเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้วเล็กน้อย มังคุดมีหลายรุ่น เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม และจะเก็บเกี่ยวได้
มากที่สุดช่วงเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาส านักงานได้จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตมังคุดในภาคใต้ไปแล้ว 1 ครั้ง
ที่จังหวัดปัตตานี เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และจะจัดเวทีแลกเปลี่ยนครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยวางแผน
ผลิตมังคุดคุณภาพตั้งแต่ต้นฤดูกาล การผลิตมังคุดนอกฤดูในบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช การ
พัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน GAP และเชื่อมโยงผู้ประกอบการเตรียมรับสถานการณ์ผลผลิตที่ก าลังจะออกมา 
ซึ่งภาคใต้ก าลังเข้าสู่ฤดูกาลผลไม้จากนี้ไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคม 2564 



 
จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพื้นที่นครฯ สงขลา ชูมาตรการ
ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้าเกษตร 

 
จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพ้ืนที่นครฯ สงขลา ชูมาตรการช่วยเหลือพ่ี
น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้าเกษตรช่วงสถานการณ์โควิด วันนี้ (29 พ.ค. 64) นายสุพิท จิตรภักดี 
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 
วันนี้ (29 พ.ค. 64) นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา พร้อมด้วย นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตร
จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีเเละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ในการลงพ้ืนที่ติดตามแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมังคุดใน
พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และติดตาม
สถานการณ์พริกเขียวมัน ณ หมู่ที่ 6 ต าบลทรายขาว อ าเภอหัวไทร จากนั้นเดินทางไปร่วมพิธีปล่อยคาราวาน
ขบวนฟักทองดินเหนียว "หนึ่งเดียวในไทย” ณ วัดเกษตรชลธี ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ภายหลังจากการประชุมร่วมกับเกษตรกรเครือข่ายมังคุด 23 กลุ่ม นายจุรินทร์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ผลไม้
ไทยในปีนี้มีผลผลิตประมาณ 5.2 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 15% ตัวเลข การส่งออกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ปี 2564 ช่วง 4 
เดือนแรก สามารถส่งออกได้ถึง 50,000 ล้านบาท คาดว่าปีนี้มังคุดจะมีผลผลิตรวมกันประมาณ 330,000 ตัน 
เป็นมังคุด ในจังหวัดจันทบุรี 36% นครศรีธรรมราช 18% ชุมพร 17% และตราด 17% โดยจ านวน 60% 
ส่งออกต่างประเทศ และ 40% บริโภคภายในประเทศ ตลาดส่งออกส าคัญ คือ จีน 70% ฮ่องกง 10% 
เวียดนาม 8% สหรัฐฯ 6% ราคามังคุดเกรด พรีเมียมที่ขายได้หน้าสวนขณะนี้ที่จังหวัดจันทบุรีกิโลกรัมละ 150 
บาท ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหามังคุดประเด็นหลักๆ เรื่องการขาดแคลน
แรงงานเก็บมังคุดและแรงงานรวบรวมมังคุด ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หาหนทางผ่อนปรนแรงงาน
ข้ามจังหวัด และการจัดระเบียบล้ง เพ่ือให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดบังคับใช้



กฎหมายให้ผู้รับซื้อจะต้องติดป้ายรับซื้อตั้งแต่ 8 โมงเช้าของทุกวัน และเรื่องของมังคุดนอกพ้ืนที่ ที่เข้ามาสวม
ชื่อมังคุดนครศรีธรรมราช ได้มอบให้ผู้ว่ าราชการจังหวัดร่วมกับเกษตรจังหวัดติดตราว่าเป็นมังคุด
นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นตรารับรองต่อไป ส าหรับมาตรการอ่ืนๆ ในการดูแลชาวสวนมังคุด กระทรวงพาณิชย์
ได้ประชุมร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร ชาวสวนมังคุดและล้ง รวมทั้งผู้ส่งออก ทั้งการสนับสนุนผู้
รวบรวมผลไม้ กิโลกรัมละ 3 บาท เปิดพื้นที่การตลาดให้พาณิชย์จังหวัดประสานงานกับโมเดิร์นเทรด ปั๊มน้ ามัน
และพ้ืนที่ตลาดต่างๆ ระบายผลไม้ในประเทศ ได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทย จัดบริการกล่องและคิดค่า
ส่งราคาพิเศษ ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศ และใช้เกษตรพันธสัญญา “อมก๋อยโมเดล” ให้ผู้รับซื้อมา
เซ็นสัญญาล่วงหน้ากับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และอบรมเกษตรกรผู้ขายผลไม้ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ส าหรับตลาดต่างประเทศ ให้เงินช่วยเหลือผู้รวบรวมผลไม้ส่งออกกิโลกรัมละ 5 บาท และจัดส่งเสริมการขายใน
ต่างประเทศ และให้ผู้น าเข้าจากต่างประเทศพบกับผู้ส่งออกไทยผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ส่วนปัญหาความ
ล่าช้าในการออกใบรับรอง GAP ที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร ขณะนี้ที่จังหวัดไม่มีผู้มีอ านาจในการออก
ใบรับรองค้างมา 3 ปีแล้ว ได้แจ้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งด าเนินการ เพ่ือให้มีการออกใบรับรอง
โดยเร็วส่วนปัญหาพริกเขียวมันและฟักทอง นั้น ที่ผ่านมาตลาดหลักคือมาเลเซีย ช่วงโควิด-19 ระบาดมาเลเซีย
ลดการสั่งซื้อ กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดโครงการในการที่จะช่วยน าเงินมาชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริก
เขียวมัน กิโลกรัมละ 5 บาท ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้พอยังชีพได้ในช่วงวิกฤตปัจจุบัน ส่วนฟักทองในช่วง 2 
เดือนที่ผ่านมา ทุกฝ่ายได้ร่วมกันจัดหาผู้มารับซื้อฟักทองจากเกษตรกรโดยตรง สามารถช่วยระบายฟักทองได้
จ านวนมากถึง 400 ตัน การปล่อยคาราวานขบวนฟักทองดินเหนียว "หนึ่งเดียวในไทย" เชื่อมใจเกษตรกร สู้ภัย
โควิด-19 วันนี้ คาราวานรถฟักทองจะเดินทางมุ่งตรงสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อกระจายไปสู่ผู้บริโภคต่อไป 

ด้านนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าชับให้ติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคา
สินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด และได้สั่งการให้ทุกจังหวัดรายงานสถานการณ์ผลผลิตเกษตรที่มีแนวโน้มจะเกิด
ปัญหามายังส านักงานทุกวันศุกร์ เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการ และได้เร่งรัดให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกชนิดพืชและเป็นปัจจุบันทุกฤดูกาลผลิต 
เพ่ือประเมินสถานการณ์ อย่างกรณีพริกเขียวมันในพ้ืนที่อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และบางส่วน
ของอ าเภอระโนด กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา นั้น ยังขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ครบถ้วน เนื่องจากเกษตรกร
อาจจะเห็นว่าเป็นพืชอายุสั้น หรือพืชเสริมหลังการท านา ซึ่งจ าเป็นต้องน าข้อมูลมาวางแผนการตลาดและการ
ช่วยเหลือ ได้ก าชับ จังหวัดไปแล้ว ส าหรับปัญหาเรื่องการขอรับรอง GAP ในไม้ผลเศรษฐกิจหลักทั้ง 4 ชนิด 
ได้แก่ มังคุด ทุเรียน ลองกอง และเงาะ โดยเฉพาะทุเรียน และมังคุด ซึ่งส่งออกไปต่างประเทศ นั้น หน่วยงาน
ได้เชิญเกษตรจังหวัด ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ประชุมร่วมกับกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่ทุกจังหวัด เพ่ือ
หารือการด าเนินการร่วมกันไปแล้ว นอกจากนี้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตตามมาตรฐาน GAP และเข้าสู่การยื่น
ขอรับรองให้ได้มากที่สุด ส าหรับการบริหารจัดการมังคุด ปี 2564 ภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูกมังคุด 242,522 ไร่ ให้
ผลผลิตแล้ว 228,814 ไร่ ผลผลิตประมาณ 155,538 ตัน ขณะนี้อยู่ในระยะคาบไข่ ดอกบาน และเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้วเล็กน้อย มังคุดมีหลายรุ่น เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม และจะเก็บเกี่ยวได้
มากที่สุดช่วงเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาส านักงานได้จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตมังคุดในภาคใต้ไปแล้ว 1 ครั้ง
ที่จังหวัดปัตตานี เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และจะจัดเวทีแลกเปลี่ยนครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยวางแผน
ผลิตมังคุดคุณภาพตั้งแต่ต้นฤดูกาล การผลิตมังคุดนอกฤดูในบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช การ
พัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน GAP และเชื่อมโยงผู้ประกอบการเตรียมรับสถานการณ์ผลผลิตที่ก าลังจะออกมา 
ซึ่งภาคใต้ก าลังเข้าสู่ฤดูกาลผลไม้จากนี้ไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคม 2564 



 
จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพื้นที่นครฯ สงขลา ชูมาตรการ
ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้าเกษตร 

 
วันนี้ (29 พ.ค. 64) นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา พร้อมด้วย นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตร
จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีเเละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ในการลงพ้ืนที่ติดตามแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมังคุดใน
พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และติดตาม
สถานการณ์พริกเขียวมัน ณ หมู่ที่ 6 ต าบลทรายขาว อ าเภอหัวไทร จากนั้นเดินทางไปร่วมพิธีปล่อยคาราวาน
ขบวนฟักทองดินเหนียว "หนึ่งเดียวในไทย” ณ วัดเกษตรชลธี ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ภายหลังจากการประชุมร่วมกับเกษตรกรเครือข่ายมังคุด 23 กลุ่ม นายจุรินทร์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ผลไม้
ไทยในปีนี้มีผลผลิตประมาณ 5.2 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 15% ตัวเลข การส่งออกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ปี 2564 ช่วง 4 
เดือนแรก สามารถส่งออกได้ถึง 50,000 ล้านบาท คาดว่าปีนี้มังคุดจะมีผลผลิตรวมกันประมาณ 330,000 ตัน 
เป็นมังคุด ในจังหวัดจันทบุรี 36% นครศรีธรรมราช 18% ชุมพร 17% และตราด 17% โดยจ านวน 60% 
ส่งออกต่างประเทศ และ 40% บริโภคภายในประเทศ ตลาดส่งออกส าคัญ คือ จีน 70% ฮ่องกง 10% 
เวียดนาม 8% สหรัฐฯ 6% ราคามังคุดเกรด พรีเมียมที่ขายได้หน้าสวนขณะนี้ที่จังหวัดจันทบุรีกิโลกรัมละ 150 
บาท ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหามังคุดประเด็นหลักๆ เรื่องการขาดแคลน
แรงงานเก็บมังคุดและแรงงานรวบรวมมังคุด ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หาหนทางผ่อนปรนแรงงาน
ข้ามจังหวัด และการจัดระเบียบล้ง เพ่ือให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดบังคับใช้
กฎหมายให้ผู้รับซื้อจะต้องติดป้ายรับซื้อตั้งแต่ 8 โมงเช้าของทุกวัน และเรื่องของมังคุดนอกพ้ืนที่ ที่เข้ามาสวม
ชื่อมังคุดนครศรีธรรมราช ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับเกษตรจังหวัดติดตราว่าเป็นมังคุด
นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นตรารับรองต่อไป ส าหรับมาตรการอ่ืนๆ ในการดูแลชาวสวนมังคุด กระทรวงพาณิชย์
ได้ประชุมร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร ชาวสวนมังคุดและล้ง รวมทั้งผู้ส่งออก ทั้งการสนับสนุนผู้
รวบรวมผลไม้ กิโลกรัมละ 3 บาท เปิดพื้นที่การตลาดให้พาณิชย์จังหวัดประสานงานกับโมเดิร์นเทรด ปั๊มน้ ามัน



และพ้ืนที่ตลาดต่างๆ ระบายผลไม้ในประเทศ ได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทย จัดบริการกล่องและคิดค่า
ส่งราคาพิเศษ ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศ และใช้เกษตรพันธสัญญา “อมก๋อยโมเดล” ให้ผู้รับซื้อมา
เซ็นสัญญาล่วงหน้ากับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และอบรมเกษตรกรผู้ขายผลไม้ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ส าหรับตลาดต่างประเทศ ให้เงินช่วยเหลือผู้รวบรวมผลไม้ส่งออกกิโลกรัมละ 5 บาท และจัดส่งเสริมการขายใน
ต่างประเทศ และให้ผู้น าเข้าจากต่างประเทศพบกับผู้ส่งออกไทยผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ส่วนปัญหาความ
ล่าช้าในการออกใบรับรอง GAP ที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร ขณะนี้ที่จังหวัดไม่มีผู้มีอ านาจในการออก
ใบรับรองค้างมา 3 ปีแล้ว ได้แจ้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งด าเนินการ เพ่ือให้มีการออกใบรับรอง
โดยเร็ว 

ส่วนปัญหาพริกเขียวมันและฟักทอง นั้น ที่ผ่านมาตลาดหลักคือมาเลเซีย ช่วงโควิด-19 ระบาดมาเลเซียลดการ
สั่งซื้อ กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดโครงการในการที่จะช่วยน าเงินมาชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียว
มัน กิโลกรัมละ 5 บาท ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้พอยังชีพได้ในช่วงวิกฤตปัจจุบัน ส่วนฟักทองในช่วง 2 เดือนที่
ผ่านมา ทุกฝ่ายได้ร่วมกันจัดหาผู้มารับซื้อฟักทองจากเกษตรกรโดยตรง สามารถช่วยระบายฟักทองได้จ านวน
มากถึง 400 ตัน การปล่อยคาราวานขบวนฟักทองดินเหนียว "หนึ่งเดียวในไทย" เชื่อมใจเกษตรกร สู้ภัยโควิด-
19 วันนี้ คาราวานรถฟักทองจะเดินทางมุ่งตรงสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อกระจายไปสู่ผู้บริโภคต่อไป 

 

ด้านนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าชับให้ติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคา
สินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด และได้สั่งการให้ทุกจังหวัดรายงานสถานการณ์ผลผลิตเกษตรที่มีแนวโน้มจะเกิด
ปัญหามายังส านักงานทุกวันศุกร์ เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการ และได้เร่งรัดให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกชนิดพืชและเป็นปัจจุบันทุกฤดูกาลผลิต 
เพ่ือประเมินสถานการณ์ อย่างกรณีพริกเขียวมันในพ้ืนที่อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และบางส่วน
ของอ าเภอระโนด กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา นั้น ยังขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ครบถ้วน เนื่องจากเกษตรกร
อาจจะเห็นว่าเป็นพืชอายุสั้น หรือพืชเสริมหลังการท านา ซึ่งจ าเป็นต้องน าข้อมูลมาวางแผนการตลาดและการ
ช่วยเหลือ ได้ก าชับ จังหวัดไปแล้ว ส าหรับปัญหาเรื่องการขอรับรอง GAP ในไม้ผลเศรษฐกิจหลักทั้ง 4 ชนิด 
ได้แก่ มังคุด ทุเรียน ลองกอง และเงาะ โดยเฉพาะทุเรียน และมังคุด ซึ่งส่งออกไปต่างประเทศ นั้น หน่วยงาน
ได้เชิญเกษตรจังหวัด ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ประชุมร่วมกับกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่ทุกจังหวัด เพ่ือ
หารือการด าเนินการร่วมกันไปแล้ว นอกจากนี้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตตามมาตรฐาน GAP และเข้าสู่การยื่น
ขอรับรองให้ได้มากที่สุด ส าหรับการบริหารจัดการมังคุด ปี 2564 ภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูกมังคุด 242,522 ไร่ ให้
ผลผลิตแล้ว 228,814 ไร่ ผลผลิตประมาณ 155,538 ตัน ขณะนี้อยู่ในระยะคาบไข่ ดอกบาน และเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้วเล็กน้อย มังคุดมีหลายรุ่น เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม และจะเก็บเกี่ยวได้
มากที่สุดช่วงเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาส านักงานได้จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตมังคุดในภาคใต้ไปแล้ว 1 ครั้ง
ที่จังหวัดปัตตานี เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และจะจัดเวทีแลกเปลี่ยนครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยวางแผน
ผลิตมังคุดคุณภาพตั้งแต่ต้นฤดูกาล การผลิตมังคุดนอกฤดูในบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช การ
พัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน GAP และเชื่อมโยงผู้ประกอบการเตรียมรับสถานการณ์ผลผลิตที่ก าลังจะออกมา 
ซึ่งภาคใต้ก าลังเข้าสู่ฤดูกาลผลไม้จากนี้ไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคม 2564 

 



 
จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพื้นที่นครฯ สงขลา ชูมาตรการ
ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้าเกษตร 

 
วันนี้ (29 พ.ค. 64) นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา พร้อมด้วย นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตร
จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีเเละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ในการลงพ้ืนที่ติดตามแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมังคุดใน
พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และติดตาม
สถานการณ์พริกเขียวมัน ณ หมู่ที่ 6 ต าบลทรายขาว อ าเภอหัวไทร จากนั้นเดินทางไปร่วมพิธีปล่อยคาราวาน
ขบวนฟักทองดินเหนียว "หนึ่งเดียวในไทย” ณ วัดเกษตรชลธี ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ภายหลังจากการประชุมร่วมกับเกษตรกรเครือข่ายมังคุด 23 กลุ่ม นายจุรินทร์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ผลไม้
ไทยในปีนี้มีผลผลิตประมาณ 5.2 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 15% ตัวเลข การส่งออกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ปี 2564 ช่วง 4 
เดือนแรก สามารถส่งออกได้ถึง 50,000 ล้านบาท คาดว่าปีนี้มังคุดจะมีผลผลิตรวมกันประมาณ 330,000 ตัน 
เป็นมังคุด ในจังหวัดจันทบุรี 36% นครศรีธรรมราช 18% ชุมพร 17% และตราด 17% โดยจ านวน 60% 
ส่งออกต่างประเทศ และ 40% บริโภคภายในประเทศ ตลาดส่งออกส าคัญ คือ จีน 70% ฮ่องกง 10% 
เวียดนาม 8% สหรัฐฯ 6% ราคามังคุดเกรด พรีเมียมที่ขายได้หน้าสวนขณะนี้ที่จังหวัดจันทบุรีกิโลกรัมละ 150 
บาท ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหามังคุดประเด็นหลักๆ เรื่องการขาดแคลน
แรงงานเก็บมังคุดและแรงงานรวบรวมมังคุด ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หาหนทางผ่อนปรนแรงงาน
ข้ามจังหวัด และการจัดระเบียบล้ง เพ่ือให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดบังคับใช้
กฎหมายให้ผู้รับซื้อจะต้องติดป้ายรับซื้อตั้งแต่ 8 โมงเช้าของทุกวัน และเรื่องของมังคุดนอกพ้ืนที่ ที่เข้ามาสวม
ชื่อมังคุดนครศรีธรรมราช ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่ว มกับเกษตรจังหวัดติดตราว่าเป็นมังคุด



นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นตรารับรองต่อไป ส าหรับมาตรการอ่ืนๆ ในการดูแลชาวสวนมังคุด กระทรวงพาณิชย์
ได้ประชุมร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร ชาวสวนมังคุดและล้ง รวมทั้งผู้ส่งออก ทั้งการสนับสนุนผู้
รวบรวมผลไม้ กิโลกรัมละ 3 บาท เปิดพ้ืนที่การตลาดให้พาณิชย์จังหวัดประสานงานกับโมเดิร์นเทรด ปั๊มน้ ามัน
และพ้ืนที่ตลาดต่างๆ ระบายผลไม้ในประเทศ ได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทย จัดบริการกล่องและคิดค่า
ส่งราคาพิเศษ ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศ และใช้เกษตรพันธสัญญา “อมก๋อยโมเดล” ให้ผู้รับซื้อมา
เซ็นสัญญาล่วงหน้ากับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และอบรมเกษตรกรผู้ขายผลไม้ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ส าหรับตลาดต่างประเทศ ให้เงินช่วยเหลือผู้รวบรวมผลไม้ส่งออกกิโลกรัมละ 5 บาท และจัดส่งเสริมการขายใน
ต่างประเทศ และให้ผู้น าเข้าจากต่างประเทศพบกับผู้ส่งออกไทยผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ส่วนปัญหาความ
ล่าช้าในการออกใบรับรอง GAP ที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร ขณะนี้ที่จังหวัดไม่มีผู้มีอ านาจในการออก
ใบรับรองค้างมา 3 ปีแล้ว ได้แจ้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งด าเนินการ เพ่ือให้มีการออกใบรับรอง
โดยเร็วส่วนปัญหาพริกเขียวมันและฟักทอง นั้น ที่ผ่านมาตลาดหลักคือมาเลเซีย ช่วงโควิด-19 ระบาดมาเลเซีย
ลดการสั่งซื้อ กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดโครงการในการที่จะช่วยน าเงินมาชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริก
เขียวมัน กิโลกรัมละ 5 บาท ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้พอยังชีพได้ในช่วงวิกฤตปัจจุบัน ส่วนฟักทองในช่วง 2 
เดือนที่ผ่านมา ทุกฝ่ายได้ร่วมกันจัดหาผู้มารับซื้อฟักทองจากเกษตรกรโดยตรง สามารถช่วยระบายฟักทองได้
จ านวนมากถึง 400 ตัน การปล่อยคาราวานขบวนฟักทองดินเหนียว "หนึ่งเดียวในไทย" เชื่อมใจเกษตรกร สู้ภัย
โควิด-19 วันนี้ คาราวานรถฟักทองจะเดินทางมุ่งตรงสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อกระจายไปสู่ผู้บริโภคต่อไป 

ด้านนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าชับให้ติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคา
สินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด และได้สั่งการให้ทุกจังหวัดรายงานสถานการณ์ผลผลิตเกษตรที่มีแนวโน้มจะเกิด
ปัญหามายังส านักงานทุกวันศุกร์ เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการ และได้เร่งรัดให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกชนิดพืชและเป็นปัจจุบันทุกฤดูกาลผลิต 
เพ่ือประเมินสถานการณ์ อย่างกรณีพริกเขียวมันในพ้ืนที่อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และบางส่วน
ของอ าเภอระโนด กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา นั้น ยังขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ครบถ้วน เนื่องจากเกษตรกร
อาจจะเห็นว่าเป็นพืชอายุสั้น หรือพืชเสริมหลังการท านา ซึ่งจ าเป็นต้องน าข้อมูลมาวางแผนการตลาดและการ
ช่วยเหลือ ได้ก าชับ จังหวัดไปแล้ว ส าหรับปัญหาเรื่องการขอรับรอง GAP ในไม้ผลเศรษฐกิจหลักทั้ง 4 ชนิด 
ได้แก่ มังคุด ทุเรียน ลองกอง และเงาะ โดยเฉพาะทุเรียน และมังคุด ซึ่งส่งออกไปต่างประเทศ นั้น หน่วยงาน
ได้เชิญเกษตรจังหวัด ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ประชุมร่วมกับกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่ทุกจังหวัด เพ่ือ
หารือการด าเนินการร่วมกันไปแล้ว นอกจากนี้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตตามมาตรฐาน GAP และเข้าสู่การยื่น
ขอรับรองให้ได้มากที่สุด ส าหรับการบริหารจัดการมังคุด ปี 2564 ภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูกมังคุด 242,522 ไร่ ให้
ผลผลิตแล้ว 228,814 ไร่ ผลผลิตประมาณ 155,538 ตัน ขณะนี้อยู่ในระยะคาบไข่ ดอกบาน และเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้วเล็กน้อย มังคุดมีหลายรุ่น เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม และจะเก็บเกี่ยวได้
มากที่สุดช่วงเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาส านักงานได้จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตมังคุดในภาคใต้ไปแล้ว 1 ครั้ง
ที่จังหวัดปัตตานี เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และจะจัดเวทีแลกเปลี่ยนครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยวางแผน
ผลิตมังคุดคุณภาพตั้งแต่ต้นฤดูกาล การผลิตมังคุดนอกฤดูในบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช การ
พัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน GAP และเชื่อมโยงผู้ประกอบการเตรียมรับสถานการณ์ผลผลิตที่ก าลังจะออกมา 
ซึ่งภาคใต้ก าลังเข้าสู่ฤดูกาลผลไม้จากนี้ไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคม 2564 

 



 
จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพื้นที่นครฯ สงขลา ชูมาตรการ
ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้าเกษตร 

 
วันนี้ (29 พ.ค. 64) นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา พร้อมด้วย นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตร
จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีเเละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ในการลงพ้ืนที่ติดตามแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมังคุดใน
พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และติดตาม
สถานการณ์พริกเขียวมัน ณ หมู่ที่ 6 ต าบลทรายขาว อ าเภอหัวไทร จากนั้นเดินทางไปร่วมพิธีปล่อยคาราวาน
ขบวนฟักทองดินเหนียว "หนึ่งเดียวในไทย” ณ วัดเกษตรชลธี ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ภายหลังจากการประชุมร่วมกับเกษตรกรเครือข่ายมังคุด 23 กลุ่ม นายจุรินทร์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ผลไม้
ไทยในปีนี้มีผลผลิตประมาณ 5.2 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 15% ตัวเลข การส่งออกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ปี 2564 ช่วง 4 
เดือนแรก สามารถส่งออกได้ถึง 50,000 ล้านบาท คาดว่าปีนี้มังคุดจะมีผลผลิตรวมกันประมาณ 330,000 ตัน 
เป็นมังคุด ในจังหวัดจันทบุรี 36% นครศรีธรรมราช 18% ชุมพร 17% และตราด 17% โดยจ านวน 60% 
ส่งออกต่างประเทศ และ 40% บริโภคภายในประเทศ ตลาดส่งออกส าคัญ คือ จีน 70% ฮ่องกง 10% 
เวียดนาม 8% สหรัฐฯ 6% ราคามังคุดเกรด พรีเมียมที่ขายได้หน้าสวนขณะนี้ที่จังหวัดจันทบุรีกิโลกรัมละ 150 
บาท ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหามังคุดประเด็นหลักๆ เรื่องการขาดแคลน
แรงงานเก็บมังคุดและแรงงานรวบรวมมังคุด ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หาหนทางผ่อนปรนแรงงาน
ข้ามจังหวัด และการจัดระเบียบล้ง เพ่ือให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดบังคับใช้
กฎหมายให้ผู้รับซื้อจะต้องติดป้ายรับซื้อตั้งแต่ 8 โมงเช้าของทุกวัน และเรื่องของมังคุดนอกพ้ืนที่ ที่เข้ามาสวม
ชื่อมังคุดนครศรีธรรมราช ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับเกษตรจังหวัดติดตราว่าเป็นมังคุด



นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นตรารับรองต่อไป ส าหรับมาตรการอ่ืนๆ ในการดูแลชาวสวนมังคุด กระทรวงพาณิชย์
ได้ประชุมร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร ชาวสวนมังคุดและล้ง รวมทั้งผู้ส่งออก ทั้งการสนับสนุนผู้
รวบรวมผลไม้ กิโลกรัมละ 3 บาท เปิดพื้นที่การตลาดให้พาณิชย์จังหวัดประสานงานกับโมเดิร์นเทรด ปั๊มน้ ามัน
และพ้ืนที่ตลาดต่างๆ ระบายผลไม้ในประเทศ ได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทย จัดบริการกล่องและคิดค่า
ส่งราคาพิเศษ ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศ และใช้เกษตรพันธสัญญา “อมก๋อยโมเดล” ให้ผู้รับซื้อมา
เซ็นสัญญาล่วงหน้ากับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และอบรมเกษตรกรผู้ขายผลไม้ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ส าหรับตลาดต่างประเทศ ให้เงินช่วยเหลือผู้รวบรวมผลไม้ส่งออกกิโลกรัมละ 5 บาท และจัดส่งเสริมการขายใน
ต่างประเทศ และให้ผู้น าเข้าจากต่างประเทศพบกับผู้ส่งออกไทยผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ส่วนปัญหาความ
ล่าช้าในการออกใบรับรอง GAP ที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร ขณะนี้ที่จังหวัดไม่มีผู้มีอ านาจในการออก
ใบรับรองค้างมา 3 ปีแล้ว ได้แจ้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งด าเนินการ เพ่ือให้มีการออกใบรับรอง
โดยเร็วส่วนปัญหาพริกเขียวมันและฟักทอง นั้น ที่ผ่านมาตลาดหลักคือมาเลเซีย ช่วงโควิด-19 ระบาดมาเลเซีย
ลดการสั่งซื้อ กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดโครงการในการที่จะช่วยน าเงินมาชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริก
เขียวมัน กิโลกรัมละ 5 บาท ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้พอยังชีพได้ในช่วงวิกฤตปัจจุบัน ส่วนฟักทองในช่วง 2 
เดือนที่ผ่านมา ทุกฝ่ายได้ร่วมกันจัดหาผู้มารับซื้อฟักทองจากเกษตรกรโดยตรง สามารถช่วยระบายฟักทองได้
จ านวนมากถึง 400 ตัน การปล่อยคาราวานขบวนฟักทองดินเหนียว "หนึ่งเดียวในไทย" เชื่อมใจเกษตรกร สู้ภัย
โควิด-19 วันนี้ คาราวานรถฟักทองจะเดินทางมุ่งตรงสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อกระจายไปสู่ผู้บริโภคต่อไป 

ด้านนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าชับให้ติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคา
สินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด และได้สั่งการให้ทุกจังหวัดรายงานสถานการณ์ผลผลิตเกษตรที่มีแนวโน้มจะเกิด
ปัญหามายังส านักงานทุกวันศุกร์ เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการ และได้เร่งรัดให้ส านัก งานเกษตรอ าเภอ 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกชนิดพืชและเป็นปัจจุบันทุกฤดูกาลผลิต 
เพ่ือประเมินสถานการณ์ อย่างกรณีพริกเขียวมันในพ้ืนที่อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และบางส่วน
ของอ าเภอระโนด กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา นั้น ยังขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ครบถ้วน เนื่องจากเกษตรกร
อาจจะเห็นว่าเป็นพืชอายุสั้น หรือพืชเสริมหลังการท านา ซึ่งจ าเป็นต้องน าข้อมูลมาวางแผนการตลาดและการ
ช่วยเหลือ ได้ก าชับ จังหวัดไปแล้ว ส าหรับปัญหาเรื่องการขอรับรอง GAP ในไม้ผลเศรษฐกิจหลักทั้ง 4 ชนิด 
ได้แก่ มังคุด ทุเรียน ลองกอง และเงาะ โดยเฉพาะทุเรียน และมังคุด ซึ่งส่งออกไปต่างประเทศ นั้น หน่วยงาน
ได้เชิญเกษตรจังหวัด ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ประชุมร่วมกับกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่ทุกจังหวัด เพ่ือ
หารือการด าเนินการร่วมกันไปแล้ว นอกจากนี้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตตามมาตรฐาน GAP และเข้าสู่การยื่น
ขอรับรองให้ได้มากที่สุด ส าหรับการบริหารจัดการมังคุด ปี 2564 ภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูกมังคุด 242,522 ไร่ ให้
ผลผลิตแล้ว 228,814 ไร่ ผลผลิตประมาณ 155,538 ตัน ขณะนี้อยู่ในระยะคาบไข่ ดอกบาน และเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้วเล็กน้อย มังคุดมีหลายรุ่น เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม และจะเก็บเกี่ยวได้
มากที่สุดช่วงเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาส านักงานได้จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตมังคุดในภาคใต้ไปแล้ว 1 ครั้ง
ที่จังหวัดปัตตานี เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และจะจัดเวทีแลกเปลี่ยนครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยวางแผน
ผลิตมังคุดคุณภาพตั้งแต่ต้นฤดูกาล การผลิตมังคุดนอกฤดูในบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช การ
พัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน GAP และเชื่อมโยงผู้ประกอบการเตรียมรับสถานการณ์ผลผลิตที่ก าลังจะออกมา 
ซึ่งภาคใต้ก าลังเข้าสู่ฤดูกาลผลไม้จากนี้ไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคม 2564 

 



 
จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพื้นที่นครฯ สงขลา ชูมาตรการ
ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้าเกษตร 

 
วันนี้ (29 พ.ค. 64) นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา พร้อมด้วย นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตร
จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีเเละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ในการลงพ้ืนที่ติดตามแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมังคุดใน
พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และติดตาม
สถานการณ์พริกเขียวมัน ณ หมู่ที่ 6 ต าบลทรายขาว อ าเภอหัวไทร จากนั้นเดินทางไปร่วมพิธีปล่อยคาราวาน
ขบวนฟักทองดินเหนียว "หนึ่งเดียวในไทย” ณ วัดเกษตรชลธี ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ภายหลังจากการประชุมร่วมกับเกษตรกรเครือข่ายมังคุด 23 กลุ่ม นายจุรินทร์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ผลไม้
ไทยในปีนี้มีผลผลิตประมาณ 5.2 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 15% ตัวเลข การส่งออกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ปี 2564 ช่วง 4 
เดือนแรก สามารถส่งออกได้ถึง 50,000 ล้านบาท คาดว่าปีนี้มังคุดจะมีผลผลิตรวมกันประมาณ 330,000 ตัน 
เป็นมังคุด ในจังหวัดจันทบุรี 36% นครศรีธรรมราช 18% ชุมพร 17% และตราด 17% โดยจ านวน 60% 
ส่งออกต่างประเทศ และ 40% บริโภคภายในประเทศ ตลาดส่งออกส าคัญ คือ จีน 70% ฮ่องกง 10% 
เวียดนาม 8% สหรัฐฯ 6% ราคามังคุดเกรด พรีเมียมที่ขายได้หน้าสวนขณะนี้ที่จังหวัดจันทบุรีกิโลกรัมละ 150 
บาท ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหามังคุดประเด็นหลักๆ เรื่ องการขาดแคลน
แรงงานเก็บมังคุดและแรงงานรวบรวมมังคุด ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หาหนทางผ่อนปรนแรงงาน
ข้ามจังหวัด และการจัดระเบียบล้ง เพ่ือให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดบังคับใช้
กฎหมายให้ผู้รับซื้อจะต้องติดป้ายรับซื้อตั้งแต่ 8 โมงเช้าของทุกวัน และเรื่องของมังคุดนอกพ้ืนที่ ที่เข้ามาสวม
ชื่อมังคุดนครศรีธรรมราช ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับเกษตรจังหวัดติดตราว่าเป็นมังคุด
นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นตรารับรองต่อไป ส าหรับมาตรการอ่ืนๆ ในการดูแลชาวสวนมังคุด กระทรวงพาณิชย์
ได้ประชุมร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร ชาวสวนมังคุดและล้ง รวมทั้งผู้ส่งออก ทั้งการสนับสนุนผู้



รวบรวมผลไม้ กิโลกรัมละ 3 บาท เปิดพื้นที่การตลาดให้พาณิชย์จังหวัดประสานงานกับโมเดิร์นเทรด ปั๊มน้ ามัน
และพ้ืนที่ตลาดต่างๆ ระบายผลไม้ในประเทศ ได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทย จัดบริการกล่องและคิดค่า
ส่งราคาพิเศษ ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศ และใช้เกษตรพันธสัญญา “อมก๋อยโมเดล” ให้ผู้รับซื้อมา
เซ็นสัญญาล่วงหน้ากับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และอบรมเกษตรกรผู้ขายผลไม้ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ส าหรับตลาดต่างประเทศ ให้เงินช่วยเหลือผู้รวบรวมผลไม้ส่งออกกิโลกรัมละ 5 บาท และจัดส่งเสริมการขายใน
ต่างประเทศ และให้ผู้น าเข้าจากต่างประเทศพบกับผู้ส่งออกไทยผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ส่วนปัญหาความ
ล่าช้าในการออกใบรับรอง GAP ที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร ขณะนี้ที่จังหวัดไม่มีผู้มีอ านาจในการออก
ใบรับรองค้างมา 3 ปีแล้ว ได้แจ้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งด าเนินการ เพ่ือให้มีการออกใบรับรอง
โดยเร็ว 

ส่วนปัญหาพริกเขียวมันและฟักทอง นั้น ที่ผ่านมาตลาดหลักคือมาเลเซีย ช่วงโควิด-19 ระบาดมาเลเซียลดการ
สั่งซื้อ กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดโครงการในการที่จะช่วยน าเงินมาชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขี ยว
มัน กิโลกรัมละ 5 บาท ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้พอยังชีพได้ในช่วงวิกฤตปัจจุบัน ส่วนฟักทองในช่วง 2 เดือนที่
ผ่านมา ทุกฝ่ายได้ร่วมกันจัดหาผู้มารับซื้อฟักทองจากเกษตรกรโดยตรง สามารถช่วยระบายฟักทองได้จ านวน
มากถึง 400 ตัน การปล่อยคาราวานขบวนฟักทองดินเหนียว "หนึ่งเดียวในไทย" เชื่อมใจเกษตรกร สู้ภัยโควิด-
19 วันนี้ คาราวานรถฟักทองจะเดินทางมุ่งตรงสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อกระจายไปสู่ผู้บริโภคต่อไป 

ด้านนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าชับให้ติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคา
สินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด และได้สั่งการให้ทุกจังหวัดรายงานสถานการณ์ผลผลิตเกษตรที่มีแนวโน้มจะเกิด
ปัญหามายังส านักงานทุกวันศุกร์ เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการ และได้เร่งรัดให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกชนิดพืชและเป็นปัจจุบันทุกฤดูกาลผลิต 
เพ่ือประเมินสถานการณ์ อย่างกรณีพริกเขียวมันในพ้ืนที่อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และบางส่วน
ของอ าเภอระโนด กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา นั้น ยังขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ครบถ้วน เนื่ องจากเกษตรกร
อาจจะเห็นว่าเป็นพืชอายุสั้น หรือพืชเสริมหลังการท านา ซึ่งจ าเป็นต้องน าข้อมูลมาวางแผนการตลาดและการ
ช่วยเหลือ ได้ก าชับ จังหวัดไปแล้ว ส าหรับปัญหาเรื่องการขอรับรอง GAP ในไม้ผลเศรษฐกิจหลักทั้ง 4 ชนิด 
ได้แก่ มังคุด ทุเรียน ลองกอง และเงาะ โดยเฉพาะทุเรียน และมังคุด ซึ่งส่งออกไปต่างประเทศ นั้น หน่วยงาน
ได้เชิญเกษตรจังหวัด ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ประชุมร่วมกับกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่ทุกจังหวัด เพ่ือ
หารือการด าเนินการร่วมกันไปแล้ว นอกจากนี้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตตามมาตรฐาน GAP และเข้าสู่การยื่น
ขอรับรองให้ได้มากที่สุด ส าหรับการบริหารจัดการมังคุด ปี 2564 ภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูกมังคุด 242,522 ไร่ ให้
ผลผลิตแล้ว 228,814 ไร่ ผลผลิตประมาณ 155,538 ตัน ขณะนี้อยู่ในระยะคาบไข่ ดอกบาน และเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้วเล็กน้อย มังคุดมีหลายรุ่น เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม และจะเก็บเกี่ยวได้
มากที่สุดช่วงเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาส านักงานได้จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตมังคุดในภาคใต้ไปแล้ว 1 ครั้ง
ที่จังหวัดปัตตานี เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และจะจัดเวทีแลกเปลี่ยนครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยวางแผน
ผลิตมังคุดคุณภาพตั้งแต่ต้นฤดูกาล การผลิตมังคุดนอกฤดูในบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช การ
พัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน GAP และ 

เชื่อมโยงผู้ประกอบการเตรียมรับสถานการณ์ผลผลิตที่ก าลังจะออกมา ซึ่งภาคใต้ก าลังเข้าสู่ฤดูกาลผลไม้จากนี้
ไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคม 2564 

 



 
จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพื้นที่นครฯ สงขลา ชูมาตรการ
ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้าเกษตร 

จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพ้ืนที่นครฯ สงขลา ชูมาตรการช่วยเหลือพ่ี
น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้าเกษตรช่วงสถานการณ์โควิด วันนี้ (29 พ.ค. 64) นายสุพิท จิตรภักดี 
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 
วันนี้ (29 พ.ค. 64) นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา พร้อมด้วย นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตร
จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีเเละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ในการลงพ้ืนที่ติดตามแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมังคุดใน
พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และติดตาม
สถานการณ์พริกเขียวมัน ณ หมู่ที่ 6 ต าบลทรายขาว อ าเภอหัวไทร จากนั้นเดินทางไปร่วมพิธีปล่อยคาราวาน
ขบวนฟักทองดินเหนียว "หนึ่งเดียวในไทย” ณ วัดเกษตรชลธี ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ภายหลังจากการประชุมร่วมกับเกษตรกรเครือข่ายมังคุด 23 กลุ่ม นายจุรินทร์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ผลไม้
ไทยในปีนี้มีผลผลิตประมาณ 5.2 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 15% ตัวเลข การส่งออกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ปี 2564 ช่วง 4 
เดือนแรก สามารถส่งออกได้ถึง 50,000 ล้านบาท คาดว่าปีนี้มังคุดจะมีผลผลิตรวมกันประมาณ 330,000 ตัน 
เป็นมังคุด ในจังหวัดจันทบุรี 36% นครศรีธรรมราช 18% ชุมพร 17% และตราด 17% โดยจ านวน 60% 
ส่งออกต่างประเทศ และ 40% บริโภคภายในประเทศ ตลาดส่งออกส าคัญ คือ จีน 70% ฮ่องกง 10% 
เวียดนาม 8% สหรัฐฯ 6% ราคามังคุดเกรด พรีเมียมที่ขายได้หน้าสวนขณะนี้ที่จังหวัดจันทบุรีกิโลกรัมละ 150 
บาท ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหามังคุดประเด็นหลักๆ เรื่องการขาดแคลน
แรงงานเก็บมังคุดและแรงงานรวบรวมมังคุด ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หาหนทางผ่อนปรนแรงงาน
ข้ามจังหวัด และการจัดระเบียบล้ง เพ่ือให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดบังคับใช้
กฎหมายให้ผู้รับซื้อจะต้องติดป้ายรับซื้อตั้งแต่ 8 โมงเช้าของทุกวัน และเรื่องของมังคุดนอกพ้ืนที่ ที่เข้ามาสวม
ชื่อมังคุดนครศรีธรรมราช ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับเกษตรจังหวัดติดตราว่าเป็นมังคุด
นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นตรารับรองต่อไป ส าหรับมาตรการอ่ืนๆ ในการดูแลชาวสวนมังคุด กระทรวงพาณิชย์
ได้ประชุมร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร ชาวสวนมังคุดและล้ง รวมทั้งผู้ส่งออก ทั้งการสนับสนุนผู้
รวบรวมผลไม้ กิโลกรัมละ 3 บาท เปิดพื้นที่การตลาดให้พาณิชย์จังหวัดประสานงานกับโมเดิร์นเทรด ปั๊มน้ ามัน
และพ้ืนที่ตลาดต่างๆ ระบายผลไม้ในประเทศ ได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทย จัดบริการกล่องและคิดค่า
ส่งราคาพิเศษ ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศ และใช้เกษตรพันธสัญญา “อมก๋อยโมเดล” ให้ผู้รับซื้อมา
เซ็นสัญญาล่วงหน้ากับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และอบรมเกษตรกรผู้ขายผลไม้ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ส าหรับตลาดต่างประเทศ ให้เงินช่วยเหลือผู้รวบรวมผลไม้ส่งออกกิโลกรัมละ 5 บาท และจัดส่งเสริมการขายใน



ต่างประเทศ และให้ผู้น าเข้าจากต่างประเทศพบกับผู้ส่งออกไทยผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ส่วนปัญหาความ
ล่าช้าในการออกใบรับรอง GAP ที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร ขณะนี้ที่จังหวัดไม่มีผู้มีอ านาจในการออก
ใบรับรองค้างมา 3 ปีแล้ว ได้แจ้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งด าเนินการ เพ่ือให้มีการออกใบรับรอง
โดยเร็วส่วนปัญหาพริกเขียวมันและฟักทอง นั้น ที่ผ่านมาตลาดหลักคือมาเลเซีย ช่วงโควิด-19 ระบาดมาเลเซีย
ลดการสั่งซื้อ กระทรวงพาณชิย์จึงได้จัดโครงการในการที่จะช่วยน าเงินมาชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริก
เขียวมัน กิโลกรัมละ 5 บาท ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้พอยังชีพได้ในช่วงวิกฤตปัจจุบัน ส่วนฟักทองในช่วง 2 
เดือนที่ผ่านมา ทุกฝ่ายได้ร่วมกันจัดหาผู้มารับซื้อฟักทองจากเกษตรกรโดยตรง สามารถช่วยระบายฟักทองได้
จ านวนมากถึง 400 ตัน การปล่อยคาราวานขบวนฟักทองดินเหนียว "หนึ่งเดียวในไทย" เชื่อมใจเกษตรกร สู้ภัย
โควิด-19 วันนี้ คาราวานรถฟักทองจะเดินทางมุ่งตรงสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อกระจายไปสู่ผู้บริโภคต่อไป 

ด้านนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าชับให้ติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคา
สินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด และได้สั่งการให้ทุกจังหวัดรายงานสถานการณ์ผลผลิตเกษตรที่มีแนวโน้มจะเกิด
ปัญหามายังส านักงานทุกวันศุกร์ เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการ และได้เร่งรัดให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกชนิดพืชและเป็นปัจจุบันทุกฤดูกาลผลิต 
เพ่ือประเมินสถานการณ์ อย่างกรณีพริกเขียวมันในพ้ืนที่อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และบางส่วน
ของอ าเภอระโนด กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา นั้น ยังขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ครบถ้วน เนื่องจากเกษตรกร
อาจจะเห็นว่าเป็นพืชอายุสั้น หรือพืชเสริมหลังการท านา ซึ่งจ าเป็นต้องน าข้อมูลมาวางแผนการตลาดและการ
ช่วยเหลือ ได้ก าชับ จังหวัดไปแล้ว ส าหรับปัญหาเรื่องการขอรับรอง GAP ในไม้ผลเศรษฐกิจหลักทั้ง 4 ชนิด 
ได้แก่ มังคุด ทุเรียน ลองกอง และเงาะ โดยเฉพาะทุเรียน และมังคุด ซึ่งส่งออกไปต่างประเทศ นั้น หน่วยงาน
ได้เชิญเกษตรจังหวัด ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ประชุมร่วมกับกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่ทุกจังหวัด เพ่ือ
หารือการด าเนินการร่วมกันไปแล้ว นอกจากนี้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตตามมาตรฐาน GAP และเข้าสู่การยื่น
ขอรับรองให้ได้มากที่สุด ส าหรับการบริหารจัดการมังคุด ปี 2564 ภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูกมังคุด 242,522 ไร่ ให้
ผลผลิตแล้ว 228,814 ไร่ ผลผลิตประมาณ 155,538 ตัน ขณะนี้อยู่ในระยะคาบไข่ ดอกบาน และเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้วเล็กน้อย มังคุดมีหลายรุ่น เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม และจะเก็บเกี่ยวได้
มากที่สุดช่วงเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาส านักงานได้จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตมังคุดในภาคใต้ไปแล้ว 1 ครั้ง
ที่จังหวัดปัตตานี เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และจะจัดเวทีแลกเปลี่ยนครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยวางแผน
ผลิตมังคุดคุณภาพตั้งแต่ต้นฤดูกาล การผลิตมังคุดนอกฤดูในบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช การ
พัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน GAP และเชื่อมโยงผู้ประกอบการเตรียมรับสถานการณ์ผลผลิตที่ก าลังจะออกมา 
ซ่ึงภาคใต้ก าลังเข้าสู่ฤดูกาลผลไม้จากนี้ไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคม 2564 

 

 

 

 



 

จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรในพื้นที่นครฯ สงขลา ชูมาตรการ
ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดและสินค้าเกษตรช่วงสถานการณ์โควิด วันนี้ (29 พ.ค. 64) นาย
สุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 
  วันนี้ (29 พ.ค. 64) นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 
จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายวิชัย ศรีสมโภชน์ 
เกษตรจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีเเละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ในการลงพ้ืนที่ติดตามแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมังคุดใน
พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และติดตาม
สถานการณ์พริกเขียวมัน ณ หมู่ที่ 6 ต าบลทรายขาว อ าเภอหัวไทร จากนั้นเดินทางไปร่วมพิธีปล่อยคาราวาน
ขบวนฟักทองดินเหนียว "หนึ่งเดียวในไทย” ณ วัดเกษตรชลธี ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ภายหลังจากการประชุมร่วมกับเกษตรกรเครือข่ายมังคุด 23 กลุ่ม  

  นายจุรินทร์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ผลไม้ไทยในปีนี้มีผลผลิตประมาณ 5.2 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 15% 
ตัวเลข การส่งออกอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก ปี 2564 ช่วง 4 เดือนแรก สามารถส่งออกได้ถึง 50,000 ล้านบาท คาด
ว่าปีนี้มังคุดจะมีผลผลิตรวมกันประมาณ 330,000 ตัน เป็นมังคุด ในจังหวัดจันทบุรี 36% นครศรีธรรมราช 
18% ชุมพร 17% และตราด 17% โดยจ านวน 60% ส่งออกต่างประเทศ และ 40% บริโภคภายในประเทศ 
ตลาดส่งออกส าคัญ คือ จีน 70% ฮ่องกง 10% เวียดนาม 8% สหรัฐฯ 6% ราคามังคุดเกรด พรีเมียมที่ขายได้
หน้าสวนขณะนี้ที่จังหวัดจันทบุรีกิโลกรัมละ 150 บาท ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ส าหรับแนวทางการแก้ไข
ปัญหามังคุดประเด็นหลักๆ เรื่องการขาดแคลนแรงงานเก็บมังคุดและแรงงานรวบรวมมังคุด ได้มอบหมายให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด หาหนทางผ่อนปรนแรงงานข้ามจังหวัด และการจัดระเบียบล้ง เพ่ือให้ความเป็นธรรมกับ
เกษตรกรได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดบังคับใช้กฎหมายให้ผู้รับซื้อจะต้องติดป้ายรับซื้อตั้งแต่ 8 โมงเช้าของ
ทุกวัน และเรื่องของมังคุดนอกพ้ืนที่ ที่เข้ามาสวมชื่อมังคุดนครศรีธรรมราช ได้มอบให้ผู้ว่าร าชการจังหวัด
ร่วมกับเกษตรจังหวัดติดตราว่าเป็นมังคุดนครศรีธรรมราช เพ่ือเป็นตรารับรองต่อไป ส าหรับมาตรการอ่ืนๆ ใน
การดูแลชาวสวนมังคุด กระทรวงพาณิชย์ได้ประชุมร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร ชาวสวนมังคุด
และล้ง รวมทั้งผู้ส่งออก ทั้งการสนับสนุนผู้รวบรวมผลไม้ กิโลกรัมละ 3 บาท เปิดพ้ืนที่การตลาดให้พาณิชย์
จังหวัดประสานงานกับโมเดิร์นเทรด ปั๊มน้ ามันและพ้ืนที่ตลาดต่างๆ ระบายผลไม้ในประเทศ ได้รับความร่วมมือ
จากไปรษณีย์ไทย จัดบริการกล่องและคิดค่าส่งราคาพิเศษ ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศ และใช้เกษตร
พันธสัญญา “อมก๋อยโมเดล” ให้ผู้รับซื้อมาเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และอบรมเกษตรกร
ผู้ขายผลไม้ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ส าหรับตลาดต่างประเทศ ให้เงินช่วยเหลือผู้รวบรวมผลไม้ส่งออก
กิโลกรัมละ 5 บาท และจัดส่งเสริมการขายในต่างประเทศ และให้ผู้น าเข้าจากต่างประเทศพบกับผู้ส่งออกไทย
ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ส่วนปัญหาความล่าช้าในการออกใบรับรอง GAP ที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร 
ขณะนี้ที่จังหวัดไม่มีผู้มีอ านาจในการออกใบรับรองค้างมา 3 ปีแล้ว ได้แจ้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่ง
ด าเนินการ เพ่ือให้มีการออกใบรับรองโดยเร็วส่วนปัญหาพริกเขียวมันและฟักทอง นั้น ที่ผ่านมาตลาดหลักคือ
มาเลเซีย ช่วงโควิด-19 ระบาดมาเลเซียลดการสั่งซื้อ กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดโครงการในการที่จะช่วยน าเงิน



มาชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียวมัน กิโลกรัมละ 5 บาท ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้พอยังชีพได้
ในช่วงวิกฤตปัจจุบัน ส่วนฟักทองในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ทุกฝ่ายได้ร่วมกันจัดหาผู้มารับซื้อฟักทองจาก
เกษตรกรโดยตรง สามารถช่วยระบายฟักทองได้จ านวนมากถึง 400 ตัน การปล่อยคาราวานขบวนฟักทองดิน
เหนียว "หนึ่งเดียวในไทย" เชื่อมใจเกษตรกร สู้ภัยโควิด-19 วันนี้ คาราวานรถฟักทองจะเดินทางมุ่งตรงสู่
กรุงเทพมหานคร เพ่ือกระจายไปสู่ผู้บริโภคต่อไป 

  ด้านนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้
ข้อมูลว่า นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าชับให้ติดตามสถานการณ์ผลผลิตและ
ราคาสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด และได้สั่งการให้ทุกจังหวัดรายงานสถานการณ์ผลผลิตเกษตรที่มีแนวโน้มจะเกิด
ปัญหามายังส านักงานทุกวันศุกร์ เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการ และได้เร่งรัดให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกชนิดพืชและเป็นปัจจุบันทุกฤดูกาลผลิต 
เพ่ือประเมินสถานการณ์ อย่างกรณีพริกเขียวมันในพ้ืนที่อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และบางส่วน
ของอ าเภอระโนด กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา นั้น ยังขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ครบถ้วน เนื่องจากเกษตรกร
อาจจะเห็นว่าเป็นพืชอายุสั้น หรือพืชเสริมหลังการท านา ซึ่งจ าเป็นต้องน าข้อมูลมาวางแผนการตลาดและการ
ช่วยเหลือ ได้ก าชับ จังหวัดไปแล้ว ส าหรับปัญหาเรื่องการขอรับรอง GAP ในไม้ผลเศรษฐกิจหลักทั้ง 4 ชนิด 
ได้แก่ มังคุด ทุเรียน ลองกอง และเงาะ โดยเฉพาะทุเรียน และมังคุด ซึ่งส่งออกไปต่างประเทศ นั้น หน่วยงาน
ได้เชิญเกษตรจังหวัด ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ประชุมร่วมกับกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่ทุกจังหวัด เพ่ือ
หารือการด าเนินการร่วมกันไปแล้ว นอกจากนี้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตตามมาตรฐาน GAP และเข้าสู่การยื่น
ขอรับรองให้ได้มากที่สุด ส าหรับการบริหารจัดการมังคุด ปี 2564 ภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูกมังคุด 242,522 ไร่ ให้
ผลผลิตแล้ว 228,814 ไร่ ผลผลิตประมาณ 155,538 ตัน ขณะนี้อยู่ในระยะคาบไข่ ดอกบาน และเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้วเล็กน้อย มังคุดมีหลายรุ่น เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม และจะเก็บเกี่ยวได้
มากที่สุดช่วงเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาส านักงานได้จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตมังคุดในภาคใต้ไปแล้ว 1 ครั้ง
ที่จังหวัดปัตตานี เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และจะจัดเวทีแลกเปลี่ยนครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยวางแผน
ผลิตมังคุดคุณภาพตั้งแต่ต้นฤดูกาล การผลิตมังคุดนอกฤดูในบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช การ
พัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน GAP และเชื่อมโยงผู้ประกอบการเตรียมรับสถานการณ์ผลผลิตที่ก าลังจะออกมา 
ซึ่งภาคใต้ก าลังเข้าสู่ฤดูกาลผลไม้จากนี้ไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 



 

จุรินทร์-นิพนธ์ ลงใต้ช่วยเกษตร ชูมาตราการช่วยเหลือช่วงโควิด 

 

วันนี้ (29 พ.ค. 64) นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัด
สงขลา พร้อมด้วย นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตร
จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ร องนายกรัฐมนตรีเเละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ในการลงพ้ืนที่ติดตามแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมังคุดใน
พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และติดตาม
สถานการณ์พริกเขียวมัน ณ หมู่ที่ 6 ต าบลทรายขาว อ าเภอหัวไทร จากนั้นเดินทางไปร่วมพิธีปล่อยคาราวาน
ขบวนฟักทองดินเหนียว “หนึ่งเดียวในไทย” ณ วัดเกษตรชลธี ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ภายหลังจากการประชุมร่วมกับเกษตรกรเครือข่ายมังคุด 23 กลุ่ม นายจุรินทร์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ผลไม้
ไทยในปีนี้มีผลผลิตประมาณ 5.2 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 15% ตัวเลข การส่งออกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ปี 2564 ช่วง 4 
เดือนแรก สามารถส่งออกได้ถึง 50,000 ล้านบาท คาดว่าปีนี้มังคุดจะมีผลผลิตรวมกันประมาณ 330,000 ตัน 
เป็นมังคุด ในจังหวัดจันทบุรี 36% นครศรีธรรมราช 18% ชุมพร 17% และตราด 17% โดยจ านวน 60% 
ส่งออกต่างประเทศ และ 40% บริโภคภายในประเทศ ตลาดส่งออกส าคัญ คือ จีน 70% ฮ่องกง 10% 
เวียดนาม 8% สหรัฐฯ 6% ราคามังคุดเกรด พรีเมียมที่ขายได้หน้าสวนขณะนี้ที่จังหวัดจันทบุรีกิโลกรัมละ 150 
บาท ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหามังคุดประเด็นหลักๆ เรื่องการขาดแคลน
แรงงานเก็บมังคุดและแรงงานรวบรวมมังคุด ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หาหนทางผ่อนปรนแรงงาน
ข้ามจังหวัด และการจัดระเบียบล้ง เพ่ือให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดบังคับใช้
กฎหมายให้ผู้รับซื้อจะต้องติดป้ายรับซื้อตั้งแต่ 8 โมงเช้าของทุกวัน และเรื่องของมังคุดนอกพ้ืนที่ ที่เข้ามาสวม
ชื่อมังคุดนครศรีธรรมราช ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับเกษตรจังหวัดติดตราว่าเป็นมังคุด



นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นตรารับรองต่อไป ส าหรับมาตรการอ่ืนๆ ในการดูแลชาวสวนมังคุด กระทรวงพาณิชย์
ได้ประชุมร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร ชาวสวนมังคุดและล้ง รวมทั้งผู้ส่งออก ทั้งการสนับสนุนผู้
รวบรวมผลไม้ กิโลกรัมละ 3 บาท เปิดพื้นที่การตลาดให้พาณิชย์จังหวัดประสานงานกับโมเดิร์นเทรด ปั๊มน้ ามัน
และพ้ืนที่ตลาดต่างๆ ระบายผลไม้ในประเทศ ได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทย จัดบริการกล่องและคิดค่า
ส่งราคาพิเศษ ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศ และใช้เกษตรพันธสัญญา “อมก๋อยโมเดล” ให้ผู้รับซื้อมา
เซ็นสัญญาล่วงหน้ากับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และอบรมเกษตรกรผู้ขายผลไม้ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ส าหรับตลาดต่างประเทศ ให้เงินช่วยเหลือผู้รวบรวมผลไม้ส่งออกกิโลกรัมละ 5 บาท และจัดส่งเสริมการขายใน
ต่างประเทศ และให้ผู้น าเข้าจากต่างประเทศพบกับผู้ส่งออกไทยผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ส่วนปัญหาความ
ล่าช้าในการออกใบรับรอง GAP ที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร ขณะนี้ที่จังหวัดไม่มีผู้มีอ านาจในการออก
ใบรับรองค้างมา 3 ปีแล้ว ได้แจ้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งด าเนินการ เพ่ือให้มีการออกใบรับรอง
โดยเร็ว 

ส่วนปัญหาพริกเขียวมันและฟักทอง นั้น ที่ผ่านมาตลาดหลักคือมาเลเซีย ช่วงโควิด-19 ระบาดมาเลเซียลดการ
สั่งซื้อ กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดโครงการในการที่จะช่วยน าเงินมาชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียว
มัน กิโลกรัมละ 5 บาท ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้พอยังชีพได้ในช่วงวิกฤตปัจจุบัน ส่วนฟักทองในช่วง 2 เดือนที่
ผ่านมา ทุกฝ่ายได้ร่วมกันจัดหาผู้มารับซื้อฟักทองจากเกษตรกรโดยตรง สามารถช่วยระบายฟักทองได้จ านวน
มากถึง 400 ตัน การปล่อยคาราวานขบวนฟักทองดินเหนียว “หนึ่งเดียวในไทย” เชื่อมใจเกษตรกร สู้ภัยโควิด-
19 วันนี้ คาราวานรถฟักทองจะเดินทางมุ่งตรงสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อกระจายไปสู่ผู้บริโภคต่อไป 

ด้านนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าชับให้ติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคา
สินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด และได้สั่งการให้ทุกจังหวัดรายงานสถานการณ์ผลผลิตเกษตรที่มีแนวโน้มจะเกิด
ปัญหามายังส านักงานทุกวันศุกร์ เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการ และได้เร่งรัดให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกชนิดพืชและเป็นปัจจุบันทุกฤดูกาลผลิต 
เพ่ือประเมินสถานการณ์ อย่างกรณีพริกเขียวมันในพ้ืนที่อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และบางส่วน
ของอ าเภอระโนด กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา นั้น ยังขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ครบถ้วน เนื่องจากเกษตรกร
อาจจะเห็นว่าเป็นพืชอายุสั้น หรือพืชเสริมหลังการท านา ซึ่งจ าเป็นต้องน าข้อมูลมาวางแผนการตลาดและการ
ช่วยเหลือ ได้ก าชับ จังหวัดไปแล้ว ส าหรับปัญหาเรื่องการขอรับรอง GAP ในไม้ผลเศรษฐกิจหลักทั้ง 4 ชนิด 
ได้แก่ มังคุด ทุเรียน ลองกอง และเงาะ โดยเฉพาะทุเรียน และมังคุด ซึ่งส่งออกไปต่างประเทศ นั้น หน่วยงาน
ได้เชิญเกษตรจังหวัด ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ประชุมร่วมกับกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่ทุกจังหวัด เพ่ือ
หารือการด าเนินการร่วมกันไปแล้ว นอกจากนี้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตตามมาตรฐาน GAP และเข้าสู่การยื่น
ขอรับรองให้ได้มากที่สุด ส าหรับการบริหารจัดการมังคุด ปี 2564 ภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูกมังคุด 242,522 ไร่ ให้
ผลผลิตแล้ว 228,814 ไร่ ผลผลิตประมาณ 155,538 ตัน ขณะนี้อยู่ในระยะคาบไข่ ดอกบาน และเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้วเล็กน้อย มังคุดมีหลายรุ่น เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม และจะเก็บเกี่ยวได้
มากที่สุดช่วงเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาส านักงานได้จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตมังคุดในภาคใต้ไปแล้ว 1 ครั้ง
ที่จังหวัดปัตตานี เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และจะจัดเวทีแลกเปลี่ยนครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยวางแผน
ผลิตมังคุดคุณภาพตั้งแต่ต้นฤดูกาล การผลิตมังคุดนอกฤดูในบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช การ
พัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน GAP และ เชื่อมโยงผู้ประกอบการเตรียมรับสถานการณ์ผลผลิตที่ก าลังจะ
ออกมา ซึ่งภาคใต้ก าลังเข้าสู่ฤดูกาลผลไม้จากนี้ไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคม 2564 



 
ทุเรียนภาคใต้เนื้อหอม จีนรุมซ้ือไร่ละล้าน แห่ปลูกแซงยางพารา 

 
สวนทุเรียนภาคใต้เนื้อหอม นักลงทุนจีนรุมจีบขอซื้อที่ดินท าราคาพุ่งไร่ละ 600,000-1 ล้านบาท แซงที่ดินสวน
ยางพารา ราคา 100,000-300,000 บาทต่อไร่ เผยทุเรียนราคาดี คนใต้แห่ปลูกกว่า 6 แสนไร่ เฉพาะปี’64 
พ้ืนที่ปลูกขยายเพ่ิม 25,000 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตที่จะออกช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2564 ไม่ต่ ากว่า 594,000 
ตัน 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา (สสก.ที่ 5 สงขลา) 
เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้มีการคาดการณ์ผลผลิตทุเรียนในพ้ืนที่ภาคใต้ปี 2564 ซึ่งผลผลิตจะ
ออกกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายน 2564 ประมาณ 594,000 ตัน จากพ้ืนที่ปลูกทุเรียนที่ให้ผล
ผลิตแล้วประมาณ 470,000 ไร่ จากพ้ืนที่ปลูกทั้งหมดประมาณ 630,000 ไร่ ซึ่งยังมีพ้ืนที่ปลูกที่ไม่ให้ผลิตกว่า 
160,000 ไร่ โดยจะให้ผลผลิตในปี 2565 ประมาณอีก 20,000 ไร่ โดยที่ผ่านมามีการขยายตัวพ้ืนที่ปลูกทุเรียน
เพ่ิมขึ้นประมาณ 20,000-25,000 ไร่/ปี โดยจะปลูกหมุนเวียนอยู่ในระดับนี้ 5-7% แต่ในปีนี้เพ่ิมขึ้นประมาณ 
25,000 ไร่ ขยายตัวเติบโตขึ้นประมาณ 10% เพราะส่วนหนึ่งทุเรียนได้รับความเสียหายหรือตายมีการปลูก
ทดแทนใหม่  

นอกจากนี้ มีการโค่นพืชผลไม้อย่างอ่ืนมาปลูกทุเรียน ทั้งนี้ คาดการณ์ราคาทุเรียนปีนี้จะใกล้เคียงกับปี 2563 
อยู่ที่ 80-100 บาท/กก. ขึ้นอยู่กับคุณภาพของทุเรียนและตลาดหลักจีนยังมีความต้องการปริมาณมาก ท าให้
คาดการณ์ว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 47,000-57,000 ล้านบาท 

“ขณะเดียวกัน ไทยมีประเทศคู่แข่งส าคัญและมีการส่งเสริมการลงทุนปลูกทุเรียนจ านวนมาก เช่น ประเทศ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม เมื่อทุเรียนในประเทศดังกล่าวผลผลิตออกมาปริมาณมาก และโดยเฉพาะ
ประเทศเวียดนามอยู่ใกล้กับประเทศจีนก็อาจจะมีผลกระทบ” 

ด้านการตลาดรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท าตลาดพรีออร์เดอร์ทุเรียนพรีเมี่ยมบินตรงส่งถึงตัว
ผู้บริโภคทางเครื่องบิน โดยการตัดทุเรียนที่มีคุณภาพความแก่ที่ 85-90% ไปถึงตัวผู้บริโภคจะสุกพอดี 



 

 

ขณะเดียวกัน ได้สนับสนุนบูรณาการผู้ผลิตทุเรียนระบบแปลงใหญ่ พบกับผู้ค้ารายใหญ่เชื่อมโยงตลาดซื้อขาย
ทุเรียนพรีเมี่ยมตกลงราคากันโดยตรง นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมีตลาดค้าออนไลน์โดยให้ผู้ค้า
ลงทะเบียนที่เว็บไซต์สามารถซื้อขายกันโดยตรง ซึ่งเปิดด า เนินการมาประมาณ 1 ปีแล้ว มีสินค้าขายได้
ประมาณ 200 ล้านบาท 

นายประยูรสิทธิ์  คณานุรักษ์ ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
ระดับประเทศ การยางแห่งประเทศไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้มีนักลงทุนจีนที่อยู่ในประเทศ
ไทยสนใจลงทุนซื้อที่ดินสวนทุเรียนในภาคใต้จ านวนมาก หลังจากที่ได้ไปลงทุนซื้อที่ดินจังหวัดใหญ่ ๆ ใน
จังหวัดภาคกลางและภาคอีสาน ส่งผลให้ราคาที่ดินสวนทุเรียนในพ้ืนที่ภาคใต้ขยับขึ้นสูงมากประมาณ 
700,000-800,000 บาท/ไร่ และบางพ้ืนที่ราคาถึง 1 ล้านบาท/ไร่ 

แหล่งข่าวจากเจ้าของสวนทุเรียนรายหนึ่งในพ้ืนที่ภาคใต้ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ที่ผ่านมาได้มีนัก
ลงทุนจากประเทศจีนเข้ามาซื้อสวนทุเรียนที่จังหวัดชุมพร และเท่าที่ทราบยังเคลื่อนไหวลงทุนทางภาคกลาง
และภาคอีสานบางจังหวัด เช่น สระบุรี นครราชสีมา เป็นต้น รวมถึงการเข้าไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
สปป.ลาว เวียดนาม และมาเลเซีย เป็นต้น โดยเฉพาะประเทศ สปป.ลาว และเวียดนามจะเป็นที่นิยมเพราะดิน
ดีอุดมสมบูรณ์ และการเช่าพ้ืนที่จากรัฐบาลมีระยะยาว ส าหรับราคาสวนทุเรียนในพ้ืนที่ภาคใต้ราคาเริ่มตั้งแต่
ไร่ละ 600,000-1 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่ปลูกทุเรียนริมถนน เขตชุมชนที่
มีอนาคตทางการค้าการลงทุน และการขยายตัวชุมชน เฉพาะเพียงที่ดินเปล่าบางพ้ืนที่ราคาถึง 500,000 บาท/
ไร่ 

นายนิรันดร์ สุนทรานุรักษ์ เจ้าของสวนผสม ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เปิดเผยว่า ส าหรับพ้ืนที่ อ.ป่า
พะยอมได้มีการท าสวนปลูกทุเรียนแล้วจ านวนหนึ่งแต่ยังไม่ให้ผลผลิต สวนทุเรียนจะปลูกไม่เกิน 60 ต้น/ไร่ จะ
ให้ผลผลิตเป็นเม็ดเงินประมาณกว่า 10,000 บาท/ต้น/ปี ส าหรับทุเรียนที่มีการดูแลรักษาอย่างมืออาชีพได้
คุณภาพปริมาณผลผลิตดี จนถึงบางผลมีน้ าหนักถึง 10 กก. ถ้าราคา 150 บาท/กก. เท่ากับลูกละ 1,500 บาท 
ทุเรียน 60 ต้น จะเป็นเม็ดเงินประมาณ 600,000 บาท/ปี ดังนั้น ราคาที่ดินสวนทุเรียนไร่ละ 1 ล้านบาท 
ประมาณ 1 ปี เกือบถอนทุนคืน อย่างไรก็ตาม เท่าที่ทราบตอนนี้แม้จะมีผู้มาเสนอขอซื้อที่ดิน แต่ก็ไม่มีเจ้าของ
สวนทุเรียนรายใดขาย 

ทางด้านนายนัด ดวงใส รองประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสท.) และเจ้าของสวน
ทุเรียนกล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ราคาสวนทุเรียนได้ขยับขึ้นมาหลายปี ประกอบกับที่ดินทั่วไปราคา
สูงขึ้นเนื่องจากเป็นแหล่งท าเลที่ดีที่สามารถพัฒนาเป็นอย่างอ่ืน ๆได้ บางพ้ืนที่เฉพาะที่ดิ นเปล่าประมาณ 
500,000 บาท/ไร่ จึงบวกกับสวนทุเรียนคุณภาพสายพันธุ์ที่ดียอดนิยมและมีปริมาณผลผลิตสูง และต้นทุเรียน
ที่อายุไม่มากจึงมีราคาท่ีสูง 

นายสมพงศ์ ราชสุวรรณ ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เปิดเผย
ว่า การเคลื่อนไหวของราคาสวนยางพาราในบางพ้ืนที่มีราคาประมาณ 100,000-300,000 บาท/ไร่ 

 



 
สสก.5 สงขลา ขับเคลื่อนการท าเกษตรผสมผสานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะพิเศษด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประชาชนส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จากปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ ท าให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการ
ประกอบอาชีพของประชาชน อีกทั้งเกษตรกรมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว อาศัยพ่ึงพารายได้จากทางเดียว จึงมัก
ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า เกิดภัยพิบัติซ้ าซาก ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ค่อนข้างล าบาก รายได้ไม่เพียงพอ ชุมชนขาดความเข้มแข็งและเกิดความไม่ม่ันคงในพื้นที ่

            กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมบูรณาการกับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินงาน
โครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพ้ืนที่ความมั่นคง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) โดยได้น้อมน าแนวทาง
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” และศาสตร์ของพระราชา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มา
เป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ มีเป้าหมายให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
โอกาสในการศึกษา และประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น มุ่งพัฒนาในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาคน ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งครอบครัว ให้อยู่ดี มีสุข และมั่นคง เกิดความสันติสุขในพ้ืนที่ ด้านการพัฒนาสินค้า มีการผลักดัน
และยกระดับทั้งพืชเศรษฐกิจและพืชประจ าถิ่น ด้านการพัฒนาพ้ืนที่ ส่งเสริมการท าการเกษตรผสมผสาน 
สนับสนุนการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีแหล่งอาหารในชุมชน ลดรายจ่ายและ
เพ่ิมรายได้ ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในชุมชน เป็นฐานรากของการพัฒนาในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
ต่อไป โดยเฉพาะการท าเกษตรผสมผสาน ช่วยลดความเสี่ยงในการท าการเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิต
เกษตรกรให้ดีขึ้นได้  

            นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้
ข้อมูลว่า ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ด าเนินการขับเคลื่อนเกษตรผสมผสาน
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและพัฒนาเป็นเกษตรกร



ต้นแบบแล้วกว่า 185 ราย สามารถเป็นตัวอย่างและขยายผลให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ได้ และมีแผนการพัฒนา
เกษตรกรต้นแบบอย่างน้อยต าบลละ 1 คน ให้ครบทุกต าบล ทั้ง 37 อ าเภอ ในปี 2568 โดยการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร สร้างความพร้อมที่จะขยาย
ผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ ในพื้นที่  

            ซึ่งในปี 2564 ได้ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท าเกษตรผสมผสาน 
โดยให้แต่ละจังหวัดคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบที่ประสบผลส าเร็จ จังหวัดละ 1 คน มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด 
องค์ความรู้ การจัดท าแผน และแนวทางการพัฒนาแปลง ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากแปลงเกษตรผสมผสาน 
เพ่ือให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้น าไปปรับใช้ ตัวแทนเกษตรกร ได้แก่ นายอิสมาแอ ลาเต๊ะ ต าบลล า
ใหม่ อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายเจียร ทองคง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา นางอุบลรัตน์ 
สีทองแก้ว ต าบลคลองใหม่ อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และนายมูหัมมัดซ าซูดิน เซ็นมาด ต าบลยี่งอ อ าเภอยี่
งอ จังหวัดนราธิวาส มีความคิดเห็นตรงกันทุกคนว่า จากการที่ตนเองปรับเปลี่ยนมาท าการเกษตรแบบ
ผสมผสานนั้น ท าให้ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถเพ่ิมรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือนลง
ได้มาก มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ มีเหลือแบ่งปัน และขายในชุมชน เกิดเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงการผลิต
และการตลาดขึ้นในพ้ืนที่ รู้สึกรักและภูมิใจในอาชีพเกษตร หวงแหนพ้ืนที่ท ากิน เกิดความสงบสุข และความ
สามัคคีในชุมชน และตั้งใจจะเป็นแบบอย่างที่ดี น าความรู้ไปขยายผลให้กับเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ต่อไป ดังนั้น 
การท าเกษตรผสมผสานจึงตอบโจทย์ ในการสร้างสร้างอาชีพที่มั่นคง และช่วยสร้างสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้อย่างแท้จริง นายสุพิท กล่าวทิ้งท้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เกษตรเมืองลิง ลพบุรีชวนซื้อกระท้อนตะลุง กระท้อน GI ของดีเมืองลพบุรี มีหนึ่งเดียวในโลก 

 
ลพบุรี - เกษตรกรเมืองลิง ลพบุรีชวนชิม กระท้อนตะลุง กระท้อน GI ของดีเมืองลพบุรี มีหนึ่งเดียวในโลก เป็น
ผลไม้ข้ึนชื่อของจังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ปลูกท้ังหมด 419 ไร่ อยู่ใน 3 ต าบลของจังหวัดลพบุรี 

 

กระท้อน เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดลพบุรี มีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 419 ไร่ อยู่ใน 3 ต าบลของอ าเภอเมืองลพบุรี 
ได้แก่ ต าบลตะลุง ต าบลงิ้วราย และต าบลโพธิ์เก้าต้น ลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่น้ าไหลทรายมูล เหมาะสม
กับการผลิตกระท้อนคุณภาพดี โดยผลผลิตจะเริ่มออกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคม ราคา
ผลกระท้อนสดจะอยู่ที่ 35-120 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับขนาดผล ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
ขณะนี้ผลผลิตก าลังทยอยเข้าสู่ตลาด 

 

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด 
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า กระท้อนของจังหวัดลพบุรีได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ หรือ GI ในชื่อ “กระท้อนตะลุง” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีเกษตรกรผ่านการรับรองจ านวน 
92 ราย ในพ้ืนที่ 315 ไร่ จ านวน 5 สายพันธุ์ ประกอบด้วย พันธุ์ปุยฝ้าย พันธุ์อีล่า พันธุ์ทับทิม พันธุ์นิ่มนวล 
และพันธุ์ก ามะหยี่ 

 

โดยมีพ้ืนที่ปลูกในต าบลตะลุง ต าบลงิ้วราย และต าบลโพธิ์เก้าต้น ของอ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีเท่านั้น 
และกระท้อนพันธ์ปุยฝ้าย เป็นกระท้อนที่ได้รับความนินมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เพราะมีเนื้อนุ่ม เป็นปุย 
และรสหวาน ลูกใหญ่ และในขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนกล่องลังกระดาษส าหรับบรรจุ
กระท้อน จ านวน 300 ใบ นอกจากนี้ ยังได้ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
ช่วยเหลือในการจ าหน่ายผลผลิตอีกด้วย 

 



โดยทุกปีทางอ าเภอเมืองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้จัดงานกระท้อนห่อของดีเมืองลพบุรี ขึ้น
ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี เนื่องจากปีนี้มีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 จังหวัดลพบุรี จึงงดจัด
งาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี” ถึงแม้ไม่มีการจัดงาน แต่ทางอ าเภอได้จัดสถานที่ไว้ให้
เกษตรกรจ าหน่ายบริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอเมืองลพบุรี จึงขอเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนมาซื้อกระท้อนของดี
เมืองลพบุรี ณ บริเวณที่ว่าการอ าเภอเมืองลพบุรี โดยเริ่มจ าหน่ายตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. นอกจากนี้ ยัง
สามารถหาซื้อได้ทางเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ช่วยกันซื้อกระท้อนตะลุง กระท้อน GI ของดีเมือง
ลพบุรี ช่วยเหลือเกษตรกรชาวลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เกษตรตากปลื้ม แปลงใหญ่บุกต าบลพะวอ สุดเจ๋งปลูกบุกสร้างรายได้ มีตลาดรองรับ ต่อยอดสู่การอนุรักษ์
ป่าคงอยู่คู่ชุมชน 

 
นางเยาวเรศ ทิฐธรรม เกษตรจังหวัดตาก กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ เพ่ือรวมกันผลิต รวมกัน
ขาย รวมทั้งตั้งเป้าหมายในการด าเนินงานให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
เพ่ือหาตลาดให้สอดคล้องกับผลผลิต และมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตบุกเพ่ือให้ได้รับมาตรฐาน 

ส าหรับแปลงใหญ่บุก ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก กรมส่งเสริมการเกษตรโดยส านักงานเกษตร
จังหวัดตากมีแผนการพัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ในอนาคต 
โดยตั้งเป้าให้ได้ครอบคลุมสมาชิกกลุ่มทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับกรมป่าไม้ ในการ
สนับสนุนพันธุ์ไม้ต่างๆให้กับเกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง 
ซึ่งเป็นการลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งหลังจากเริ่มโครงการพบว่า เกษตรกรเริ่มมีการปลูกป่าร่วมกับการปลูก
บุกมากข้ึน รวมทั้งมีการขยายตลาดและสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วย 

เกษตรจังหวัดตาก กล่าวอีกว่า แต่เดิมชาวบ้านในพ้ืนที่ ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีวิถีชีวิตใน
การเข้าไปหาผลผลิตทางการเกษตรในป่า อย่างเช่น บุก เพ่ือน ามาจ าหน่าย การเข้าไปหาผลผลิตของชาวบ้าน
นั้น เป็นการรุกล้ าพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์ พื ช  ได้ เข้ ามาช่ วยแก้ ไขปัญหาการรุ กล้ า พ้ืนที่ อุทยานแห่ งชาติ  ด้ ว ยการจัดสรรที่ ดิ นของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และ พ้ืนที่โฉนด นส.3 จากนั้นชาวบ้านจึงได้เข้าร่วมโครงการ
สร้างป่า สร้างรายได้ และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้ที่สามารถปลูกได้และให้พันธุ์บุกมาปลูก จากหน่วยงาน
ภาครัฐ และส านักงานเกษตรจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่สอดเข้ามาส่งเสริมให้
เกษตรกรเข้ามารวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่บุก เพ่ือรวบรวมผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
ส่งผลท าให้มีเกษตรกรหันมาปลูกบุกขายมากยิ่งข้ึนอีกด้วย 



ด้านนายเฉลิม ยานะวงษ์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่บุกต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่า ในการ
รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่บุกต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีสมาชิกทั้งหมด 33 คน พ้ืนที่เพาะปลูก
ทั้งหมด 265 ไร่ โดยเกษตรกรสมาชิกปลูกบุกพันธุ์เนื้อทรายเป็นหลัก จากการปลูกบุกในระยะแรกมีการใช้
สารเคมีเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทางเกษตรต าบลพะวอได้เข้ามาส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์
ทดแทนการใช้สารเคมี ซึ่งใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบท าปุ๋ยอินทรีย์และน้ า หมักชีวภาพ 
ปัจจุบันผลผลิตบุกที่ได้เฉลี่ยอยู่ที่ 4 ตันต่อไร่ จ าหน่ายได้ 20,000 บาทต่อตัน ส่วนด้านการตลาด มีการ
จ าหน่ายในพ้ืนที่ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวน ซึ่งทางกลุ่ม
แปลงใหญ่บุกยังมีแผนการด าเนินงานในการเพ่ิมมูลค่าการผลิตให้แก่เกษตรกรสมาชิกแปรรูปเป็นสบู่จากบุก 
ส าหรับจ าหน่ายผ่านศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เพ่ือกระจายผลผลิตไม่ให้ตกค้าง และ
ป้องกันสินค้าล้นตลาด เกษตรกรปลูกบุกสร้างรายได้ มีตลาดรองรับ สู่การอนุรักษ์ป่าคงอยู่คู่ชุมชนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เช็คที่นี่! ตรวจสอบเงินส่วนต่าง ‘ประกันรายได้มันส าปะหลัง’ งวดที่ 7 

 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ปี 
2563/64 หรือ "ประกันรายได้มันส าปะหลัง" ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 
2563 นั้น 

เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจาก
ปัญหาราคามันส าปะหลังตกต่ าและสร้างความมั่นคงในอาชีพ 

กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการก ากับดูแลและก าหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ "ประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง" เรื่อง การก าหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตาม
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 7) ความว่า 

มติที่ประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบการก าหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และ
การชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษรตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 7) หรือ "ประกันรายได้มัน
ส าปะหลัง" ดังนี้ 

ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจ าวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เพ่ือใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 7) ส าหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมัน
ส าปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยระบุวันที่เพาะปลูกตั้งแต่วัoที่ 1 เมษายน 2563 และระบุวันที่ คาดว่า
จะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564 และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 
เดือน หัวมันส าปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.40 บาท 

ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 2.50 บาท) กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มี
อัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 
ส าหรับการจ่ายเงินงวดที่ 7 คือ กิโลกรัมละ 0.10 บาท 

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 



 
 



 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการควบคุมและแก้ปัญหาโรคใบด่างมันส าปะหลัง วงเงิน 1,329 ล้านบาท 

 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โครงการนี้ได้ก าหนดพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง
ทุกจังหวัด มีระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 - กันยายน 2564 โดยด าเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น 

1. ก าจัดต้นมันส าปะหลังที่เป็นโรคใบด่างและจ่ายค่าท าลายต้นมันส าปะหลังที่เป็นโรคในอัตราไร่ละ 2,160 
บาท 

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พันธุ์มันส าปะหลังสะอาดและทนทานโรคใบด่าง โดยการสนับสนุนท่อนพันธุ์ 
500 ล าต่อไร่ 

 3. ใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 ในกรณีเกษตรกรไม่ยินยอมให้ท าลายต้น
มันส าปะหลังที่ติดโรค เพื่อก าจัดต้นมันส าปะหลังที่เป็นโรคในทุกพ้ืนที่และตัดวงจรการระบาดของโรค 

ในส่วนของงบประมาณโครงการจ านวน 1,329.22 ล้านบาท ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 
1,264.20 ล้านบาท  แบ่งเป็น 

(1) ค่าชดเชยการท าลายต้นมันส าปะหลังที่เป็นโรค (2,160 บาท/ไร่) จ านวน 864 ล้านบาท  

(2) ค่าส่งเสริมการปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ที่ทนทานจ านวน 400 ล้านบาท  

(3) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินของ ธ.ก.ส. (5 บาท/ราย) จ านวน 200,000 บาท ส่วนงบด าเนินงาน จ านวน 
65.02 ล้านบาท เป็นค่าบริหารจัดการโครงการ เช่น การส ารวจต้นมันส าปะหลังเป็นโรค การสร้างการรับรู้
โครงการ เป็นต้น ให้ปรับจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรม
ส่งเสริมการเกษตรกร 



ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด
มาตรการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 ควบคู่กับการด าเนินโครงการ เช่น ก าหนดให้ท้องที่
เป็นเขตควบคุมศัตรูพืช ก าหนดสถานตรวจพืชเฉพาะถิ่นขึ้น ห้ามมิให้บุคคลใดน าพืช ศัตรูพืช พาหะ ออกไป
นอกหรือน าเข้ามาในเขตควบคุมศัตรูพืช รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินให้
ถูกต้องครบถ้วน ก่อนขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
กสก.ปลื้มมันส าปะหลังอินทรีย์นาโพธิ์ ผลิตมาตรฐาน สู่การส่งออกตลาดโลก 

 
แปลงใหญ่มันส าปะหลัง จ.อุบลราชธานี พัฒนาผลผลิตมันส าปะหลังอินทรีย์ สู่การส่งออกตามมาตรฐาน 
เพื่อสนองความต้องการตลาดญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ 

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.64 นางสมพิศ นารัตน์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มันส าปะหลัง ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.
อุบลราชธานี เปิดเผยว่า กลุ่มฯ มีจุดเด่นเรื่องการตลาดน าการผลิต ซึ่งตลาดมีความต้องการมันส าปะหลัง
อินทรีย์ จึงมีการร่วมกันผลิตมันส าปะหลังให้ได้มาตรฐานเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด ช่วยขจัด
ปัญหาในเรื่องของราคาที่ผันผวน และผลผลิตล้นตลาด สามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่ามัน
ส าปะหลังทั่วไป สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้ดี ผลผลิตดี และ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ที่ส าคัญมีตลาดที่ได้เซ็น MOU ไว้ ซึ่งทางผู้รับซื้อผลผลิตจะแจ้งปริมาณ คุณภาพ และราคารับ
ซื้อล่วงหน้า โดยกลุ่มจ าหน่ายผลผลิตให้กับกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดมากกว่า 
2.5 เท่า จึงท าให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ฯ มีอาชีพที่มั่นคง รายได้แน่นอน และมีสุขภาพดี 

ที่ผ่านมาในการปลูกมันส าปะหลัง เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการก าจัดวัชพืช และจ าหน่ายมัน
ส าปะหลังในราคาตามท้องตลาดทั่วไป 1-2 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งประสบปัญหาในเรื่องความผันผวนของราคามัน
ส าปะหลัง ขาดความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาส่งเสริมให้
เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ จ านวน 35 ราย พ้ืนที่รวมกันประมาณ 356 ไร่ ได้รับปัจจัยการผลิต ส่งเสริม
ให้มีการรวมกลุ่มกันในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐาน การรวมกลุ่มการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร จัดหาเครื่องมือจ าเป็นเพ่ือบริการสมาชิก เช่น ผานก าจัด
วัชพืชในร่องมันส าปะหลัง ช่วยในการลดต้นทุนการผลิต 

นางสาวจารุณี ใจสุข สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ฯ กล่าวว่า ปัจจุบันพ้ืนที่ของกลุ่มฯ ผ่านมาตรฐาน organic 
Thailand ประมาณ 115 ไร่ ซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องของการผลิตในรูปแบบมาตรฐาน
อินทรีย์ องค์ความรู้ด้านวิชาการ ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีในการผลิตมันส าปะหลังอินทรีย์ รวมไปถึง
การตลาด โดยมีบริษัทเอกชนมารับซื้อผลผลิตในราคาที่สูงกว่าราคาทั่วไปถึง 4-5 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งกลุ่ม
อุบลไบโอเอทานอล รับซื้อผลผลิตมันส าปะหลัง ท าให้ได้ราคาสูงกว่าท้องตลาด ไม่มีปัญหาผลผลิตล้นตลาด 
และมีตลาดส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และสาธารณรัฐประชาชนจีน สร้างรายได้
ประมาณ 15,000 บาทต่อไร่ และได้รับการยกระดับเป็นสหกรณ์เกษตรอินทรีย์อ.พิบูลมังสาหาร ซึ่งมีแนวโน้ม



ออเดอร์เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้มีรายได้เสริมในการปลูกพืชสมุนไพรเป็นแนวกันชน เช่น ตะไคร้ ข่า เตยหอม 
กล้วย และมะม่วง มีทั้งขายผลผลิตสด และน ามาแปรรูปเป็นน้ ามันเหลือง สบู่ และยาสระผม เป็นการสร้าง
รายได้เพ่ิมในช่วงรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันส าปะหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กสก.ปลื้มมันส าปะหลังอินทรีย์นาโพธิ์ ผลิตมาตรฐาน สู่การส่งออกตลาดโลก 

 
  เมื่อวันที่ 29 พ.ค.64 นางสมพิศ นารัตน์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มันส าปะหลัง ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสา
หาร จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า กลุ่มฯ มีจุดเด่นเรื่องการตลาดน าการผลิต ซึ่งตลาดมีความต้องการมัน
ส าปะหลังอินทรีย์ จึงมีการร่วมกันผลิตมันส าปะหลังให้ได้มาตรฐานเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด ช่วย
ขจัดปัญหาในเรื่องของราคาที่ผันผวน และผลผลิตล้นตลาด สามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่ามัน
ส าปะหลังทั่วไป สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้ดี ผลผลิตดี และ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ที่ส าคัญมีตลาดที่ได้เซ็น MOU ไว้ ซึ่งทางผู้รับซื้อผลผลิตจะแจ้งปริมาณ คุณภาพ และราคารับ
ซื้อล่วงหน้า โดยกลุ่มจ าหน่ายผลผลิตให้กับกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดมากกว่า 
2.5 เท่า จึงท าให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ฯ มีอาชีพที่มั่นคง รายได้แน่นอน และมีสุขภาพดี 

  ที่ผ่านมาในการปลูกมันส าปะหลัง เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการก าจัดวัชพืช และจ าหน่ายมัน
ส าปะหลังในราคาตามท้องตลาดทั่วไป 1-2 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งประสบปัญหาในเรื่องความผันผวนของราคามัน
ส าปะหลัง ขาดความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาส่งเสริมให้
เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ จ านวน 35 ราย พ้ืนที่รวมกันประมาณ 356 ไร่ ได้รับปัจจัยการผลิต ส่งเสริม
ให้มีการรวมกลุ่มกันในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐาน การรวมกลุ่มการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร จัดหาเครื่องมือจ าเป็นเพ่ือบริการสมาชิก เช่น ผานก าจัด
วัชพืชในร่องมันส าปะหลัง ช่วยในการลดต้นทุนการผลิต 

 

 

 

 

 



 

กสก.ปลื้มมันส าปะหลังอินทรีย์นาโพธิ์ ผลิตมาตรฐาน สู่การส่งออกตลาดโลก 

 
  เมื่อวันที่ 29 พ.ค.64 นางสมพิศ นารัตน์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มันส าปะหลัง ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสา
หาร จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า กลุ่มฯ มีจุดเด่นเรื่องการตลาดน าการผลิต ซึ่งตลาดมีความต้องการมัน
ส าปะหลังอินทรีย์ จึงมีการร่วมกันผลิตมันส าปะหลังให้ได้มาตรฐานเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด ช่วย
ขจัดปัญหาในเรื่องของราคาที่ผันผวน และผลผลิตล้นตลาด สามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่ามัน
ส าปะหลังทั่วไป สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้ดี ผลผลิตดี และ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ที่ส าคัญมีตลาดที่ได้เซ็น MOU ไว้ ซึ่งทางผู้รับซื้อผลผลิตจะแจ้งปริมาณ คุณภาพ และราคารับ
ซื้อล่วงหน้า โดยกลุ่มจ าหน่ายผลผลิตให้กับกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดมากกว่า 
2.5 เท่า จึงท าให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ฯ มีอาชีพที่มั่นคง รายได้แน่นอน และมีสุขภาพดี 

  ที่ผ่านมาในการปลูกมันส าปะหลัง เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการก าจัดวัชพืช และจ าหน่ายมัน
ส าปะหลังในราคาตามท้องตลาดทั่วไป 1-2 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งประสบปัญหาในเรื่องความผันผวนของราคามัน
ส าปะหลัง ขาดความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาส่งเสริมให้
เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ จ านวน 35 ราย พ้ืนที่รวมกันประมาณ 356 ไร่ ได้รับปัจจัยการผลิต ส่งเสริม
ให้มีการรวมกลุ่มกันในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐาน การรวมกลุ่มการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร จัดหาเครื่องมือจ าเป็นเพ่ือบริการสมาชิก เช่น ผานก าจัด
วัชพืชในร่องมันส าปะหลัง ช่วยในการลดต้นทุนการผลิต 

 

 

 

 



 

ยกแปลงใหญ่ริมโขงปลูกผักปลอดสารพิษ รายได้งาม พ่อค้ารับซ้ือถึงสวน 

 
  กลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกผักริมโขง ต.ธาตุพนม จ.นครพนม แหล่งปลูกผักปลอดสารเคมีริมฝั่งแม่น้ าโขง 
หลังกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาสนับสนุน องค์ความรู้ ท าให้สร้างรายได้และมีผลผลิตตลอดทั้งปี 

  เมื่อวันที่ 29 พ.ค.64 นายอภิรักษ์ สมิตร ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกผักริมโขง ต.ธาตุพนม อ.ธาตุ
พนม จ.นครพนม เปิดเผยว่า พ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ าตรงนี้มีการปลูกผักตั้งแต่บรรพบุรุษ แรกเริ่มปลูกเพ่ือกินใน
ครัวเรือน ต่อมาได้รับความสนใจจากพ่อค้า แม่ค้าทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดมารับซื้อผลผลิตส่งจ าหน่าย
ไปยังตลาดในพ้ืนที่ ตลาดกลางในภูมิภาคและตลาดกลางของประเทศ จึงเริ่มปลูกกันอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันมี
สมาชิก 50 คน พ้ืนที่เพาะปลูกทั้งหมด 92 ไร่ จากการปลูกในระยะแรกมีการใช้สารเคมีเกือบ 100% แต่มี
หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี และได้รับการ
ฝึกอบรมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ใช้เอง จึงน ามาถ่ายทอดให้แก่สมาชิกกลุ่ม และได้รับการ
สนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องเครื่องมือทางการเกษตร การตลาด ในการจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ 
ทางกลุ่มได้รับปัจจัยการผลิตและงบประมาณในการบริหารกลุ่มในปี 2563 โดยมีการจัดสรรแบ่งให้สมาชิก
น าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน 

  "จุดเด่นของกลุ่มแปลงใหญ่คือ สามารถปลูกผักได้สวยงาม ไม่แพ้การใช้สารเคมี เพราะเกษตรกรมี
ความเชี่ยวชาญ แต่ไม่เชี่ยวชาญเรื่องการหาตลาด จึงได้มีกรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาสนับสนุน องค์ความรู้ 
การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตให้ได้ตามท่ีตลาดต้องการ การพัฒนาคุณภาพและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
การบริหารจัดการกลุ่มท่ีดีรวมไปถึงการด้านการตลาด ซึ่งมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวน มีการหมุนเวียนปลูก
ผลผลิต อาทิ ผักกาดหอม มะเขือเทศ ผักชี ผักชีลาว ผักบุ้ง ขึ้นฉ่าย และหอมแบ่ง สามารถสร้างรายได้และมี
ผลผลิตตลอดทั้งปี" 

  นางศสิมา สุภาษร เกษตร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม กล่าวว่า ในการสนับสนุนกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกผัก
ริมโขงแห่งนี้ได้มีการตั้งเป้าหลังจากเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต้องลดต้นทุนให้ได้ 
20% มีการเพิ่มผลผลิตให้ได้ 20% แต่กลุ่มสามารถด าเนินการได้เพียง 15% มีการพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้ได้รับ



มาตรฐาน มีแผนการพัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้รับมาตรฐาน GAP ในอนาคตให้ได้ 100% 
มีการบริหารจัดการในการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี และบริการเครื่องจักรกลแก่สมาชิกแปลงใหญ่ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมให้มี
ผู้จัดการแปลงที่สามารถบริหารจัดการแปลงด้วยตนเองได้ รวมไปถึงการจัดการด้านการตลาด ซึ่งปัจจุบันมีการ
จ าหน่ายในพ้ืนที่ และมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนทั้งหมด 

  ในการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2564 โดยในการตลาดจะมีกลุ่มเป็นผู้รวบรวม และ
กระจายการส่งผลผลิตให้สมาชิกกลุ่มสามารถส่งขายผลผลิตได้ทุกคน ไม่มีตกค้าง หรือสินค้าล้นตลาด มีตลาด
รองรับที่แน่นอน ท าให้เกษตรกรมีรายได้ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางการเงินชุมชน เกษตรกรสามารถ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนได้ เกิดการรวมกลุ่มกันผลิตเพ่ิมมากข้ึน. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การปลูกพืช ด้วยแสงประดิษฐ์ช่วง  

FM91 เกษตรท าเอง : DJ นิตยา ลีธีระกุล  

 
https://www.youtube.com/watch?v=k3UD9hj-slQ&feature=emb_logo  

https://www.youtube.com/watch?v=k3UD9hj-slQ&feature=emb_logo

